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املحاور الرئيسة التي تبحث فيها املجلة
• تفسري القرآن الكريم بمنهج جديد يتامشى والتطور الفكري واالجتامعي والعلمي واالقتصادي 

للمجتمع.
والعرف االجتامعي واألحوال  الوضعية  والقوانني  الساموية  بالكتب  املقارن  القرآين  • البحث 

الشخصية والنفسية.
• إعجاز القرآن )يف اللغة والنظم والغيبيات واحلقائق العلمية والترشيع...الخ( .

• تاريخ القرآن( بنمط حتلييٍل مدعوم بالدليل العقيل من خالل فلسفة الرواية.
• أحكام القرآن أي فقه القرآن وتوجهاته الترشيعية.

• املصطلح القرآين )الناسخ واملنسوخ املحكم واملتشابه املطلق واملقيد والتأويل وأسباب النزول 
األحرف السبعة املكي واملدين...الخ( .

• لغة القرآن ونظمه ونحوه ورصفه وطريقة استخدام اللفظ للداللة عىل املعنى...الخ.
• القصة القرآنية–طريقة العرض–أهدافها ومراميها...الخ.

• املثل القرآين.
• منهج تفسري القرآن الكريم قديام وحديثًا والنظرة املستقبلية هلذا املنهج.

• رسم املصحف بميادينه كلها.

• تاريخ تدوين علوم القرآن وتوثيق العلامء يف تلك العلوم عرب العصور.
• ترمجة آيات القرآن الكريم إىل اللغات األخرى )ضوابطها التعبد بالنص املرتجم... الخ( .

• فضل تعلم القرآن الكريم وأخالق محلة القرآن وأدب تالوته وكتابته والتحدث به.
• الرد عىل الشبهات التي أثريت حول القرآن من خمتلف الطوائف مثل شبهة تعارض املعاين 

أوشبهة التحريف فيه...الخ.
• ترمجة حال مفرس أوعلم من أعالم اخلائضني يف علومه أومشاهري كتاب املصحف وخطاطيه 

)عرضًا ونقدًا وحتلياًل...الخ( .
والوعيد– والعرفان–الفلسفة–الفقه–الوعد  )التصوف  الكريم  القرآن  يف  الفكرية  املفاهيم   •

الغيب–حوار األديان–األدلة العقلية...الخ( .
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• قصص األنبياء )من الوجهة التارخيية ومدى وثاقتها كحدث...الخ( .
• حتقيق نصوص كتب ورسائل مل يسبق طبعها تنرش مجلة واحدة أويف حلقات متعددة عىل أن 
يكون التحقيق علميًا مصحوبًا بصورة فوتوغرافية لعينات من صحائفه اخلطية ويقدم املحقق 

بمقدمه تضم دراسة منهجية عن املؤلف والكتاب بالطرق املتعارف عليها
• روايات القراءات )السبع والعرش والشاذة( وأحكام الوقف والبسملة والتكبري...الخ.

• أية موضوعات أخرى هلا عالقة بالقرآن وتفسريه وعلومه وتارخيه وكتابته وتدوينه وقواعد 
جتويده وتالوته ولغته ومواعظه وفقهه ووصفه وأمثاله وإعجازه ومصطلحاته وفلسفة أفكاره 

وحواره وقصصه...الخ.

ضوابط النرش: 
يف  الوارد  اإلطار  ويف  خاصة  الكريم  القرآن  بشؤون  تعنى  التي  البحوث  بنرش  املجلة  • تلتزم 

ميادين األبحاث.
• أن ال يكون املوضوع نمطيا تقليديا يعرض ملوضوع مطروق أومنشور يف كتاب أو جملة إال إذا 

احتوى عىل رأي جديد قد تراءى للكاتب أوإضافات مفيدة أوتوسع يف بسط األفكار...الخ.
• أن ال يقل طول البحث عن مقادير بحوث الرتقية اجلامعية. )شكال ومضمونا( وان تراعى 

فيها ضوابط البحث املنهجي املحكم.
• ال عالقة لتسلسل ترتيب البحث يف املجلة بأمهيته أوأمهية كاتبه أوبأولية تسلمه أو أي اعتبار 

آخر بل إن ذلك يتعلق بدواع فنية.
• يلحق بالبحث املرسل، خمترص السرية الذاتية للكاتب وعنوانه ورقم هاتفه وبريده االلكرتوين 

ليتسنى للمجلة االتصال به عند اللزوم.
• ال تعاد البحوث إىل أصحاهبا نرشت أم مل تنرش أوأجلت إىل األعداد القابلة.

• األفكار التي ترد يف البحوث تعرب عن آراء اصحاهبا خاصة.
• تقرر املكافآت عىل وفق الضوابط واألطر املعمول هبا يف املجالت املامثلة.

• يرجى من اإلخوة الباحثني االحتفاظ بنسخة من البحث بحوزهتم.
• يفضل حتميل البحث عىل قرص مدمج )CD( وترسل عن طريق الربيد األلكرتوين.
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املحتويات

10 رئيس التحرير حممد عيل هدو• كلمة اإلفتتاح

13سامحة الشيخ خالد الغفوري • املساحة الداللية آليات االحكام 

• القرآن  الكريم بني آراء االمامية وخترصات 
املجربة 

35أ.د. حسن عيسى احلكيم 

47أ.د. عبد الكاظم حمسن اليارسي• داللة لفظة ) مثاين ( يف القرآن  الكريم 

61أ.د. زهري غازي زاهد • عربية القرآن  الكريم 

81أ.د. حممد فاكر املبيدي • النسخ اجلديد – دراسة نقدية 

• آية الوضوء واشكالية الداللة بني القرآءة 
والنحو واملاثور - اجلزء الثاين 

سامحة العالمة السيد عيل 
115احلسيني الشهرستاين 

• بينات من فقه القرآن  – تفسري سورة لقامن 
اجلزء الرابع 

سامحة العالمة السيد حممد تقي 
145املدريس 
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• فوائد قرانية لغوية لفخر الدين الطرحيي 
)979 – 1085 هـ ( – دراسة وحتقيق 

م. عيل عباس عليوي االعرجي 
181سليمة فاضل حبيب الكاليب

• اللون يف القرآن  الكريم وداللته عند 
البالغيني 

235م.م . رضغام كاظم املوسوي 

• مفاهيم قرانية يف كتايب االطعمة  واالرشبة  
من ) الكايف ( للكليني 

255أ.د.حممد جعفر حميسن العاريض

• الظواهر اللغوية يف قراءة االمام عيل
 )عليه السالم ( للقرآن – اجلزء الرابع 

269أ.م.د. أنامر عبد اجلبار

299م. عبُد اجلواِد البيضاين• رتبة التقديم يف القرآن  الكريم 

• النصوص القرآنية الناهية عن العنف بحق 
املرأة 

321م.م.وادي بداي البيضاين

337د.عيل كاظم الفتَّال• العقل والقلب يف الرؤية القرآنية 

363نزار حيدر• نافذة املصباح - القرآن الكريم علويًا

375جملة املصباح• إقراء يف العدد القادم
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كلمة األفتتاح
بسم اهلل الرمحن الرحيم

چ ې ى ى ائ ائەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ 
ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی یچ

 )التوبة -122( صدق اهلل العيل العظيم

هاهي ذي العتبة احلسينية املقدسة، تشد عىل سالحها لتنفر اىل سوح اجلهاد يف سبيل اهلل، 
َبْيَد ان سالحها مل يكن احلديد والنار، بل الدعوة اىل التفقه يف الدين، وانذار الناس وتبشريهم 
بام جاء به القران العظيم من جوانب املعرفة احلقة والترشيع املحكم، الذي يسعى فيه الساعي 

اىل خري الدنيا واالخرة .

إن إقدام العتبة احلسينية املقدسة، هذا الصـرح الشامخ الذي مل يأل جهدا عن النهوض 
باعباء رسم املالمح احلقيقية للدين احلنيف، ويف مقدمته القران العظيم، قد وجدت أن أي 
جهد وجهاد، اليعتد به اذا مل خيدم كتاب اهلل، الرشيعة الناطقة، واحلكمة البالغة واحلبل املتني، 
والصـراط املستقيم، من خالل استنفار الثلة اخلرية من املؤمنني لالغرتاف من معينه الثر لسقي 
النفوس العطشى اىل انتهال موارده ومصادره وعلومه واحكامه وِعرَبِه، وما الهناية له من 
العجائب التي ال نفاد هلا  االبام علمه اهلل – سبحانه وتعاىل –ووجدنا يف ذلك، استجابة خملصة 
للنداء الذي وجهناه اىل كل ذي علم ومقدرة عىل الكتابة والبحث والتحقيق، ممن شمروا عن 

سواعد اجلد واالجتهاد، يلتقطون االصداف، فيفلقوهنا عن جواهر القران املجيد. 

ونحن ال نجد  عذرًا ملن تقاعس عن املشاركة يف هذا املشـروع الـرشيف، او استهان 
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ورسم  بالتثبيط  اسهم  من  او  املشاركة،  من  اليه  دعي  بام 
العيوب واملناقص، حماوال احلط من جهوٍد قامت ) يف العددين 

االول والثاين خصوصا ( عىل امكانات الترقى اىل امكانات افرتاض صدور 
مثل هذا العمل بالغ الدقة، ويف مثل هذه املرحلة التي يعيشها جيل ابتعد عن القران، فلم 
يعرف منه اال رسمه وقواعد تالوته وروايات قراءته وقد كانوا َيِعدون اهلل – سبحانه – 
باهنم سيكونون يف الطليعة ان بسط اهلل ايدهيم واتاح هلم الفرصة، واهنم كانوا جيأرون اليه 
– سبحانه – بان هيب هلم دولة كريمة يعزُّ هبا االسالم واهله، ويكونون فيها من الدعاة اىل 

طاعته والقادة اىل سبيله .. فلام سنحت هذه الفرصة، نكصوا عىل اعقاهبم، فام اشبه حاهلم 
ٺ  ٺ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  :چ  تعاىل  بقوله 
ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ 
ڦڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چڇ ڇ 
ڇ    ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎڎ ڈ ڈ ژ چ )البقرة – 246(

القرآن الكريم هو الذي يميز املؤمن احلق، والدعوة الصادقة،  ان إعالء كلمة 
واجلهد املخلص، وباخلصوص اذا ابتعد كليا عن نوازع اهلوى والعصبية، وهذا هو 
ة سواعد اجلد فوافونا بام يرونه واجبا عليهم من دون ان  ما شمرت له النخبة اخلريرّ
يرجوا يف ذلك جزاءًا او شكورا اال ما أعده اهلل – تعاىل – هلم من جزيل الثواب يف 

االخرة والعزة يف الدنيا  چ گ گ  ڳ ڳ ڳ ڳ  ڱ  
ڱ چ )املنافقون -8( وعىل اهلل قصد السبيل .

رئيس التحرير 



قد تعرض في حلقات سابقة من  الباحث  الشيخ  كان سماحة 
بحث آيات االحكام في القرآن الكريم الى تعريفها لفظًا واصطالحًا. 

)آيات االحكام( ولكن  نفسه وهو  الميدان  البحث يخوض -سماحته-  وفي هذا 
من خالل عرض المساحة الداللية لها. فهو بحث استداللي اصولي يبدؤه الباحث 
بمقدمة يرى فيها ان ايات األحكام أمر مسّلم به ولكن الجدير بالبحث هو تحديد 
مساحة التشريعات التي غطتها تلك االيات. وهو يرى امكانية العثور على طرق عدة 

يمكن سلوكها الثبات مقدار سعة تلك المساحة الداللية.

القرآني والذي  النص  العظمى في  الداللية  الطاقة  الباحث عن  السيد  ثم يكشف 
في  توظيفه  امكانية  مدى  عن  ويكشف  واسعة،  تشريعية  مساحة  يغطي  ان  يستطيع 

عملية البحث الفقهي والممارسات االجتهادية في دائرة استنباط االحكام الشرعية.
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�شماحة ال�شيخ خالد الغفوري 
قم-اإيران

املقّدمة: 
الكريم  القرآن  اشتامل  يف  ريب  ال   -1

لت بيان األحكام الرشعية،  علی آيات تكفرّ

األحكام،  بآيات  عليه  يصطلح  ما  وهــي 

غبار  ال  التي  الواضحة  احلقائق  من  وهذه 

عليها وال داعي لفتح ملفرّ بحثي إلثباهتا، 

م به يف اجلملة، ولكن اجلدير  فهو أمر مسلرّ

الترشيعات  مساحة  حتديد  هو  بالبحث 

علی  ا  إمرّ حتديدًا  اآليات  تلك  تها  غطرّ التي 

نحوالتحقيق أوالتقريب.

ة طرق يمكن  2ـــ يمكن العثور علی عدرّ

املساحة  تلك  سعة  مقدار  إلثبات  سلوكها 

الداللية آليات األحكام، منها: 

آليات  ي  الكمرّ التحديد  حماولة  األّول: 

األحكام، من خالل السعي حلرصها ضمن 

. عدد معنيرّ

من  بالنسبة،  حتديدها  حماولة  الــثــاين: 

الروايات  يف  ُذكــر  ما  الی  االستناد  خالل 

منت بيان نسبة  واألحاديث املأثورة التي تضرّ

آيات األحكام الی جمموع القرآن الكريم.

ن  نتمكرّ فسوف  لومترّا  الطريقان  وهذان 

علی  األحكام  آليــات  حتديد  حتصيل  من 

نحوالتحقيق.

يف  الطريقني  هلذين  ضنا  تعررّ وقد  3ـــ 

نشري  لكن  لة،  مفصرّ بصورة  ة  مستقلرّ دراسة 

الطريق  إمكانية  عــدم  الــی  باختصار  هنا 



املساحة الداللية آليات األحكام
العدد الــرابــع : �شتاء )2011م -1432هــــ(
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ل ؛ نظرًا الختالف األنظار يف فهم النصرّ  األورّ

القرآين، وعدم متامية الطريق الثاين ؛ نظرًا لعدم 

داللة تلك الروايات واألحاديث علی التحديد 

. من ناحية الكمرّ

ة حماور:  وسوف نعقد هذه الدراسة يف عدرّ

سعة  إلثبات  حمـــاوالت  األّول:  املــحــور 

املساحة الداللية آليات األحكام

بعض  بحث  الــدراســة  هــذه  يف  استهدفنا 

املحاوالت لتحديد مساحة الترشيع يف القرآن 

الكريم، كام حاولنا عرضها وإبرازها يف قالب 

فنرّي، منها: 

املحاولة ااُلولی: 
ص بام ييل:  وهي حماولة استداللية تتلخرّ

التي  والعلوم  املعارف  إنرّ  ااُلولی:  املقّدمة 

نتها اآليات القرآنية تشغل مساحة واسعة  تضمرّ

ا. جدرّ

ل  املقّدمة الثانية: إنرّ األحكام الرشعية تشكرّ

قسطًا من تلك املعارف القرآنية.

الرشعية  لألحكام  تكون  إذن،  النتيجة: 

سعة  ذلك  ومعنی  القرآن،  يف  واسعة  مساحة 

دائرة آيات األحكام، وهو املطلوب.

ا  وأمرّ وجدانية،  فهي  ــی  ااُلول املقّدمة  أّمــا 

الثانية فيمكن إثباهتا بام ذكره القايض أبوبكر بن 

العريب يف قانون التأويل ناسبًا رأيه الی العلامء، 

قال: » إنرّ علوم القرآن مخسون علاًم وأربعمئة 

علم،  ألف  وسبعون  علم  آالف  وسبعة  علم 

إذ  ؛  أربعة  يف  مرضوبة  القرآن  كلم  عدد  علی 

ومطلع،  وحدرّ  وباطن  ظاهر  منها  كلمة  لكلرّ 

وهذا مطلق دون اعتبار تركيبه، ونضد بعضه 

الی بعض، وما بينها من روابط علی االستيفاء 

ه، وهذا ممرّا ال ُيصی وال يعلمه إال  يف ذلك كلرّ

اهلل تعالی « )1(.

املناقشات: 
د  جمررّ العريب  ابن  من  الكالم  هذا  أنرّ  إال 

ة  فرضية بحاجة الی إثبات، بل هو منتقض بعدرّ

نقوض وترد عليه مجلة مناقشات، منها: 

حروف  أنرّ  الواضح  من  ــی:  ااُلول املناقشة 

تدلرّ  ال  ة  مستقلرّ هي  حيث  ومن  ذاهتا  يف  البناء 

يًا، وسواء  علی أيرّ معنی سواء أكان جزئيًا أم كلرّ

ل هلا معنی  أكان تصوريًا أم تصديقيًا، وإنرّام يتشكرّ

بعض  مع  بعضها  يقرتن  عندما  فقط  تصوري 

وتكون علی شكل كلامت، ولوُاسندت الكلامت 

ب حينئٍذ الكالم الذي  بعضها الی بعض فيرتكرّ
ابن العريب، حممد بن عبد اهلل، قانون التأويل،   )1(
 /  2 ط  ــريوت،  ب ــ  اإلسالمي  الغرب  دار 

1990 م : 226 ـــ 227 .
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عی أنرّ  يصلح أن يولرّد داللة تصديقية. فكيف ُيدرّ

كلرّ حرف يدلرّ علی معرفة ما وعلی علم معنيرّ 

أربعة  علی  دااًل  حرف  كلرّ  يكون  كيف  أم  ؟! 

علوم ؟ ! إنرّ هذا ليشء عجاب !.

إشكال: 
قد يقال: إنرّه ورد يف طائفة من األخبار املأثورة 

املعاين  بعض  علی  عة  املقطرّ احلروف  داللة 

والقضايا.

اجلواب: 
اًم به عند اجلميع، بل  1ـــ إنرّ هذا ليس مسلرّ

هو أحد النظريات املطروحة يف تفسري ظاهرة 

ذلك  قبال  ويف  ؛  القرآن  يف  عة  املقطرّ احلــروف 

نظريات ُاخری.

عة  2ـــ إنرّ هذا منحرص هبذه احلروف املقطرّ

تلك  املستفاد من  كام هو  ببعضها  بل  فحسب 

يف  الفكرة  هذه  إعامم  يمكننا  فكيف  األخبار، 

مجيع حروف القرآن الكريم ؟ !

3ـــ إنرّ التسليم بمضمون هذه األخبار ال 

ينفع يف إثبات هذه الفكرة حتی علی مستوی 

كموجبة  إعاممها  عن  فضاًل  اجلزئية  املوَجبة 

ية ؛ وذلك فإنرّ غاية ما تدلرّ عليه هو وجود  كلرّ

بعض  عن  الكشف  الی  تشري  قرآنية  دالالت 

ذلك  انحصار  الواضح  ومن  الغيبية،  احلقائق 

هم من أوليائه وأنبيائه  باهلل سبحانه وبمن خصرّ

، وأين هذا من ذاك؟!

ة ألفاظًا يف كتاب اهلل  املناقشة الثانية: إنرّ ثمرّ

ليس هلا إال وجه واحد كأسامء األعالم، نظري: 

لفظ اجلاللة وأسامء األنبياء  واأللفاظ الدالرّة 

علی معانيها بالنص ال بالظهو ر.

ه  عــدرّ اســتــطــاع  مــا  إنرّ  الــثــالــثــة:  املناقشة 

صون وعلامء القرآن بام فيهم ابن العريب  املتخصرّ

ذلك  معشار  ُعشـر  يبلغ  مل  القرآن  علوم  من 

العدد.

إشكال ورّد: 
رّبام يقول أحد: إنرّ املراد معارف القرآن من 

حيث هي يف الواقع وما هو يف علم اهلل تعالی 

وإن مل تدركه عقول البرش.

ها  لكن ُياب عنه: إذن من أين لنا أن نحدرّ

ها بعدد ما سواء  بحدرّ معنيرّ ؟ وأنرّی لنا أن نعدرّ

علی وجه التحقيق ام التقريب ؟ وهل هذا إال 

عاء من دون دليل ؟ ! رجم بالغيب وادرّ

أنرّ  الــی  اضافٌة  هــذا  الرابعة:  املناقشة 

احلروف  بعدد  تقاس  ال  والعلوم  املعارف 

فربرّ  والعبارات،  اجلمل  وال  والكلامت 

ومعارف  علوم  عن  تعربرّ  قصرية  عبارة 
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العامة  القواعد  يف  احلــال  هو  كام  كثرية، 

طويلة  عبارات  وربرّ  ية،  الكلرّ والقوانني 

تعربرّ عن قضية عادية.

القرآن  لقد وردت يف  املناقشة اخلامسة: 

قصص  عن  ث  تتحدرّ كثرية  آيــات  الكريم 

السابقة،  وااُلمم  باألنبياء  ق  تتعلرّ وأحداث 

ک  ک  ک  ک  ڑ  چ  تــعــالــی:  كقوله 

ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ 
ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ 
ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ 
كون  عــاء  ادرّ يمكن  فكيف   ،)2(

چ  ہ 
هذه السورة بجميع آياهتا تدلرّ علی حقائق 

فضاًل  الفيل  أصحاب  قصة  غري  ــری  ُاخ

عن أن تكون كلرّ آية منها دالرّة علی حقيقة 

حقيقة  علی  ــة  دالرّ منها  كلمة  كــلرّ  ــون  أوك

بل  دااًل علی علم  فيها  أويكون كلرّ حرف 

أربعة علوم ؟ !

ر  تكررّ ــات  آي ة  ثمرّ الــســادســة:  املناقشة 

أفهل  أومتقاربة،  واحــدة  بألفاظ  ورودهــا 

يكون حلروف تلك اآليات دالالت واحدة 

رة يف  أم ال ؟ ! بل لوالحظنا الكلامت املتكررّ

الدعوی  هذه  فساد  التضح  الكريم  القرآن 

لكلرّ ذي مسكة.
ــ 5 . الفيل : 1ـ   )2(

إيضاح: 
وجــود  نفي  ذلــك  مــن  ـــراد  امل ليس 

األرسار  بعض  الی  تشري  قرآنية  دالالت 

من  ة  اخلاصرّ إال  يعرفها  ال  التي  واحلقائق 

فإنرّ  ؛  هلم  اهلل  بإطالع  وأنبيائه  اهلل  أولياء 

نفسه  يف  وممكن  نفيه  نستطيع  ال  أمر  هذا 

الدليل  ورود  علی  موقوف  هذا  أنرّ  إال 

ة خاصة وال  ق بثلرّ أواًل، وثانيًا إنرّه أمر متعلرّ

بالقرآن  خماطب  هو  ممرّن  بغريهم  ق  يتعلرّ

ومدعورّ للتدبرّر فيه واستنطاقه.

مناقشة االستنتاج: 
مة  النظر عامرّ أوردناه علی املقدرّ مع قطع 

الثانية فإنرّه ال يصح االستدالل آنف الذكر ؛ 

عاة ؛ لعدم  لعدم إمكانية حتصيل النتيجة املدرّ

متني هلا، إذ يمكن اإلذعان بسعة  لزوم املقدرّ

املعارف القرآنية مع ضيق دائرة الترشيع.

هو  املــالزمــة  صحة  عــدم  يف  والسبب 

احلدرّ  وجــود  القياس  إنتاج  يف  ُيشرتط  ــه  إنرّ

متني، وال  ر يف كلتا املقدرّ األوسط الذي يتكررّ

حدرّ أوسط هنا، فال يصح االستنتاج.

املثال  ــال  ــدالل ح ــت ــذا االس وحـــال ه

املنطق  اهل  يذكره  الذي  الساذج  املعروف 
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ر األوسط، وهو :  لعدم تكررّ

إّن يف اجلدار فأرة.

والفأرة هلا ُأذنان.

إذن، للجدار ُأذنان.

بيان ذلك: 
والعلوم  املعارف  إنرّ  ــی:  ااُلول املقّدمة 

نتها اآليات القرآنية تشغل مساحة  التي تضمرّ

ا. واسعة جدرّ

الرشعية  األحكام  إنرّ  الثانية:  املقّدمة 

ل قسطًا من تلك املعارف القرآنية. تشكرّ

فال  األوسط  احلدرّ  ر  يتكررّ مل  إنرّه  فحيث 

ُيمكن أخذ النتيجة.

املحاولة الثانية: 
من  يتألرّف  قياس  تشكيل  عن  عبارة  وهي 

متني، ومها:  مقدرّ

املقّدمة ااُلولی: إنرّ القرآن الكريم هو كتاب 

ة وكاملة. للهداية، وهدايته تامرّ

ال  الكاملة  ة  التامرّ اهلداية  إنرّ  الثانية:  املقّدمة 

ق بدون ترشيع األحكام وبياهنا مجيعًا. تتحقرّ

مشتمل  الكريم  القرآن  إنرّ  إذن،  النتيجة: 

ومعنی  ة،  كافرّ الرشعية  األحكام  بيان  علی 

وهو  األحكام،  آيات  دائرة  سعة  ذلك 

املطلوب.

مة ااُلولی فيمكن إثباهتا باألدلرّة  ا املقدرّ أمرّ

تعالی:  قوله  منها:  وسنرّة،  كتابًا  املتضافرة 

ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  چ 

ڻ  ڻ ڻ ں ں
أی  للناس،  هدی  بكونه   ،)3(

چ  ڻ 
ة، وقوله تعالی: چ ڦ ڦ  للناس عامرّ

ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ 
الوصف  وبإطالق   .)4(

چ  ڃ ڃ 
وهو قوله تعالی: چ ڀ چ يثبت كون هدايته 

ة. وال بحث يف ذلك. هداية تامرّ

اإلرشاد  اهلداية  فإنرّ  الثانية  املقّدمة  وأّما 

حتديد  علی  يتوقرّف  وهــو  الطريق،  الــی 

الرشعية  واألحــكــام  الصحيح،  السلوك 

مجيعًا هلا الدور األساس يف حتديده.

املناقشة: 
إنرّ االستنتاج غري صحيح ؛ إذ أنرّ مقتضی 

متني هو كون القرآن هيدي الناس الی  املقدرّ

ا أنرّ تأمني  ن هلم هذا األمر، أمرّ األحكام ويؤمرّ

البقرة : 185 .   )3(
النحل : 89 .   )4(
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القرآن  ترصيح  خالل  من  يكون  هل  ذلك 

االكتفاء  خالل  أومن  ًا  طــررّ األحكام  بكلرّ 

ببيان ُاصول األحكام مع بيان طريق حتصيل 

األمرين  بني  التلفيق  خالل  أومن  الفروع 

أومن خالل طريق آخر ؟ فهذا ما ال يمكن 

نظري:  املذكورتني.  متني  املقدرّ من  استنتاجه 

من  أمحيك  )سوف  لشخص:   القائل  قول 

(، فإنرّ هذا القول هبذا املقدار ال ُيعنيرّ  العدورّ

ق من خالل  طريقة توفري احلامية، فربرّام تتحقرّ

وضع  خالل  أومن  خاصرّ  مكان  يف  إيوائه 

العدورّ  قتل  أومن خالل  بيته  اس حول  احلررّ

الی  بدنه  تقوية  خالل  أومــن  واستئصاله 

غري ذلك ؛ إذ يف مجيع هذه احلاالت تكون 

القضية صادقة.

املحاولة الثالثة: 
من  يتألرّف  قياس  تشكيل  أيضًا  وهي 

متني:  مقدرّ

املقّدمة ااُلولی: إنرّ القرآن الكريم جامع 

لكلرّ يشء.

الرشعية  األحكام  إنرّ  الثانية:  املقّدمة 

مشمولة لعموم )كلرّ يشء( .

القرآن  يكون  أن  وجب  إذن،  النتيجة: 

مبيرّنًا جلميع األحكام الرشعية، ومعنی ذلك 

سعة دائرة آيات األحكام، وهو املطلوب.

ة  بعدرّ إثباهتا  فيمكن  ااُلولی  املقّدمة  أّما 

أدلرّة، أوضحها قوله تعالی: چ ڦ ڦ 

ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ 
ڃ ڃ چ )5( ؛ فإنرّ اآلية ُتفيد كامل 

القرآن يف نفسه ووفائه ببيان كلرّ يشء.

مة الثانية فإنرّ مفهو م )اليشء(  ا املقدرّ وأمرّ

الوارد يف اآلية فيه احتامالن معقوالن ثبوتًا: 

املعارف  كلرّ  ُيــراد  أن  األّول:  االحتامل 

مراد  غري  االحتامل  وهــذا  العلوم.  ومجيع 

كتابًا  الكريم  القرآن  كون  لعدم  ؛  اآلية  يف 

علميًا.

االحتامل الثاين: أن ُيراد كلرّ معرفة ترتبط 

باهلدف العامرّ للقرآن، وهو اهلداية. وهذا هو 

الراجح.

عنا  وسرّ ســواء  فنحن  أمــر  من  يكن  ومهام 

فإنرّ األحكام  أم ضيرّقناه  )الشـيء(  م  مفهو  من 

ل  األورّ علی  ا  أمرّ االحتاملني،  كال  علی  مشمولة 

ا علی الثاين فإنرّ هداية  ففي منتهی الوضوح، وأمرّ

ق بدون بيان  الناس الی الطريق الصحيح ال تتحقرّ

د السلوك الصحيح. األحكام الرشعية التي حتدرّ

النحل : 89 .   )5(
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املناقشة: 
ة،  تامرّ ا  فإهنرّ ااُلولــی  مة  املقدرّ يف  كالم  ال 

مة الثانية ؛ فقد ُيقال إنرّ  وإنرّام الكالم يف املقدرّ

رفعه كي  الغموض البدرّ من  فيها شيئًا من 

ر هذا القياس  د من مدی توفرّ يتسنرّی لنا التأكرّ

علی احلدرّ األوسط أوعدمه.

والشائع يف األوساط العلمية هو القول 

يات  ض لبيان كلرّ بأنرّ القرآن الكريم قد تعررّ

األحكام  الــی  ض  يتعررّ ام  وقلرّ األحــكــام، 

السنرّة  الی  بياهنا  أمر  أوكل  حيث  اجلزئية، 

ية  الكلرّ لألحكام  القرآن  ض  وتعرُّ الرشيفة. 

اهلداية  علی  القرآن  ر  توفرّ فكرة  مع  ينسجم 

مة  املقدرّ مقتضی  هو  ــذي  وال الترشيعية، 

الثانية.

بيان  القرآن يشتمل علی  إنرّ  واحلاصل: 

يات األحكام، ال مجيعها، وعليه فال تتمرّ  كلرّ

عاة. هذه املحاولة امُلدرّ

املحاولة الرابعة: 
وهذه املحاولة ختتلف عن سوابقها من 

واقعي،  وجداين  دليل  علی  اعتامدها  ناحية 

وهو : أنرّنا قمنا عمليًا بدراسة لبعض النامذج 

الكريم  القرآن  يف  الترشيعية  النصوص  من 

وقد  ـَرة،  العش من  يقرب  به  معتدرّ  بمقدار 

حصلنا علی كمرّ هائل من األحكام اجلزئية 

األحكام  الــی  مضافًا  الفقهية،  والــفــروع 

أيضًا.  منها  االستفادة  ُيمكن  التي  ية  الكلرّ

داللية  طاقة  وجــود  عن  يكشف  ما  وهــذا 

ي  ُيغطرّ القرآين يستطيع أن  النصرّ  عظمی يف 

مساحة ترشيعية واسعة.

فيها  بحثنا  التي  النصوص  هذه  ــا  وأمرّ

فمنها: 

ٻ ٻ ٻ  چ  تعالی:  قوله  1ـ 

ڀ  ڀڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ 
ٿٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ 
چ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ 
ًا قرآنيًا قصريًا  )6(، فعىل الرغم من كونه نصرّ

قد  فإنرّه  كاملة  آية  ال  آية  من  مقطعًا  يمثرّل 

اشتمل تقريبًا عىل ] 51 [ فرعًا فقهيًا، عدا 

ما أوردناه من النكات االستداللية الكثرية 

مناقشات  من  البحث  غضون  يف  جاء  وما 

ومن نقض وإبرام، وكان بعض هذه الفروع 

أومن  مستحدثة  مسائل  يمثرّل  املــذكــورة 

املسائل املطروحة عىل طاولة البحث والتي 

أيامنا هذه، وبعضها  يدور حوهلا اجلدل يف 

يمثرّل آراًء جديدة خالفنا فيها املشهو ر.
النساء : 12 .  )6(
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ٱ ٻ ٻ  چ  تــعــالــی:  قــولــه  2ـ 

ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ 

ٿ  ٺٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ 

النصرّ  هذا  اشتمل  وقد   ،  )7( چ   ٿ 

علی ] 22 [ فرعًا فقهيًا.

گ گ گ  تــعــالــی:  چ  ــه  قــول 3ـ 

ں  ڱ  ڱڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳڳ 

ہ  ہ  ۀہ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں 

ے  ے  ھ  ھھ  ھ  ہ 

ۈ  ۆ  ۇۆ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ 

ې  ې  ې  ۉۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ 

وئ  وئ  ەئ  ەئ  ائ  ىائ  ى  ې 

ېئ  ېئ  ېئ  ۈئ  ۈئ  ۆئ  ۇئۆئ  ۇئ 

ىئ  مئ  حئ  جئ  یی  ی  ی  ىئىئ  ىئ 

يئ چ )8(، وقد اشتمل هذا النصرّ علی 

] 56 [ فرعًا فقهيًا.

4ـ قوله تعالی: چ ڈ ژ ژ ڑ 

گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ 
ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳڳ  ڳ 
ۀ  ۀ  ڻ  ڻڻ  ڻ  ں  ں 
ےۓ  ے  ھ  ھھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ 

النساء : 7 .  )7(
النساء : 11 .  )8(

هذا  اشتمل  وقــد   ،)9(
چ  ۓ ڭ ڭ 

النصرّ علی ] 14 [ فرعًا فقهيًا.

ٱ ٻ ٻ  چ  تــعــالــی:  قــولــه  5ـ 

ٻ ٻ پپ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ 
ٹ  ٹ  ٿ  ٿٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ 
ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤڤ  ڤ  ٹ  ٹ 
چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄڄ 
ڌ  ڍڌ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  چڇ  چ 
هذا  اشتمل  وقد   ،)10(

چ  ڎ ڎ ڈ 
النصرّ علی ] 20 [ فرعًا فقهيًا.

ٱ ٻ ٻ  چ  تــعــالــی:  قــولــه  6ـ 

ٻ ٻ پپ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ 
ٹ  ٹ  ٿ  ٿٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ 
ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤڤ  ڤ  ٹ  ٹ 
چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄڄ 
ڌ  ڍڌ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  چڇ  چ 
هذا  اشتمل  وقد   ،)11(

چ  ڎ ڎ ڈ 
النصرّ علی ] 39 [ فرعًا فقهيًا.

ۅ ۅ  چ  تعالی  قــولــه  7ـ 

ى  ېې  ې  ې  ۉ  ۉ 
وئ  وئ  ەئەئ  ائ  ائ  ى 

النساء : 12 .  )9(
النساء : 176 .  )10(
النساء : 176 .  )11(
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)12(، وقد  چ  ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ 
اشتمل هذا النصرّ علی ] 4 [ فروع فقهية.

ٺ ٿ ٿ ٿ  چ  تعالی:  قوله  8ـ 

ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹٹ  ٹ  ٿ 
 ،)13(

چ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ 
ما  عىل  البحثي  النموذج  هذا  اشتمل  وقد 

ُيقارب ] 39 [ فرعًا فقهيًا، عدا ما أوردناه 

جاء  وما  الكثرية  االستداللية  النكات  من 

ومن  مناقشات  مــن  البحث  غضون  يف 

نقض وإبرام، بل يتضح للقارئ أنرّه بإمكان 

ُاخرى  فروع  حكم  يستخرج  أن  الباحث 

أيضًا مضافًا اىل ما طرحناه يف هذا البحث.

ڍ ڍ ڌ ڌ  چ  تعاىل:  قوله  9ـ 

ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ 

ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ 

ڳ  ڳ  گڳ  گ  گ  کگ 

ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڳڱ 

ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں 

تعاىل:  )14(  وقوله 
چ  ۀ ۀ ہ 

ۅ  ۅ  ۋ  ٴۇۋ  ۈ  ۈ  ۆ  چ 

ى  ېى  ې  ې  ې  ۉ  ۉ 

النساء : 33 .  )12(
)13(    البقرة : 226 ـــ 227 .

النساء : 25 .  )14(

ۇئ  وئ  وئ  ەئ  ەئ  ائ  ائ 
ېئ  ېئ  ۈئ  ۈئ  ۆئ  ۆئ  ۇئ 
وقد   ،  )15(

چ  ېئ ىئ ىئ ىئ 
هذا  وامتياز  نقاط.  ة  عــدرّ ضمن  بحثنامها 

املجال  يف  جديدة  إثــارة  كونه  هو  البحث 

عىل  اشتمل  وقد  وفروعًا،  أصاًل  الفقهي 

]12 [ فرعًا.

ہ ھ ھ  چ  تعالی:  قوله  10ـ 

ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھھ 
ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ 
ې  ې  ۉۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ 
وئوئ  ەئ  ەئ  ائ  ائ  ىى  ې  ې 
ېئ  ۈئ  ۈئ  ۆئ  ۆئ  ۇئ  ۇئ 
ی  ی  ی  ىئىئ  ىئ  ېئ  ېئ 
مب  خب  حب  جب  يئ  ىئ  حئمئ  جئ  ی 
)16(، وقد اشتمل هذا 

ٻ ٻ ٻ ٻ چ 

البحث تقريبًا عىل ] 24 [ فرعًا فقهيًا، عدا 

ما أوردناه من النكات االستداللية الكثرية 

مناقشات  من  البحث  غضون  يف  جاء  وما 

ومن نقض وإبرام.

البحثية  النامذج  هذه  بذكر  اكتفينا  وقد 

مدی  إلثبات  الكفاية،  فيها  ان  نرى  التي 
املائدة : 5 .  )15(

القصص : 29-26  .  )16(
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آليات  والشاسعة  الكبرية  الداللية  السعة 

ُتسعف  أن  ُيمكنها  والتي  العزيز،  الكتاب 

ويف  الفقهي  االستدالل  عمليات  يف  الفقيه 

ممارساته االجتهادية.

آيات  تقسيامت  مع  وقفة  الثاين:  املحور 

األحكام

ة تقسيامت خمتلفة  م بعض الكترّاب عدرّ قدرّ

آليات األحكام، وهي تقسيامت تبدورائعة 

ل وهلة. يف أورّ

ولكن ُنالحظ علی ذلك: 
1ــ ال بدرّ من مراعاة األساس الذي يتمرّ 

التقسيم عىل أساسه والتصـريح بذلك، من 

أجل حتايش العبثية يف التقسيم، وحتايش 

حمذور تداخل األقسام.

2- ال بدرّ من التنبيه علی أنرّ اهلدف من 

أمام  الطريق  تسهيل  هو  ذلك  يف  اخلوض 

فيها،  البحوث  ومنهجة  لتبويب  الباحثني 

إذن فالفائدة املرتترّبة علی ما سوف ُيذكر من 

تقسيامت هي فائدة تنظيمية ال أكثر، وليس 

الذي  التقسيامت  من  اإلكثار  الصحيح  من 

التقسيامت  تلك  كون  م  توهرّ الی  ي  يؤدرّ قد 

ذات أثر بحثي. ولنذكر بعض األمثلة : 

نوع  بلحاظ  تقسيمها  األول:  التقسيم 

عة القضية املرشرّ

عىل  عــًا  مــرشرّ فيها  احلكم  كــان  ما   -1

تعاىل :  كقوله  احلقيقية ،  نحوالقضية 

ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  چٿ 

ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ 
ٱ ٻ  چ  وقوله :   )17( چ   ڦ 
پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ 
ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ 
.  )18(

ٺ ٺ ٺ ٺ چ 

ــًا  ع ــرشرّ فــيــهــا م ــم  ــك ـــان احل مــا ك  -2

كقوله  ــة ،  ــي ــارج اخل نحوالقضية  ــىل  ع

ٻ  ٻ  ٻ  تـــــعـــــاىل چٱ 

پ  پ  پ  پ  ٻ 
ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺٺ ٺ ٿ ٿ 
ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿٹ  ٿ 

.  )19(
ڤ ڦ ڦ چ 

التقسيم الثاين: تقسيمها بلحاظ شمول 

احلكم وخصوصه

كقوله  شاماًل ،  فيها  احلكم  كان  ما   -1

البقرة : 183 .  )17(
املائدة : 6 .  )18(

ــ 108 . التوبة : 107ـ   )19(



سامحة الشيخ خالد الغفوري
ــــ(

1ه
43

2-
2م 

01
1(

اء 
�شت

 : 
ابــع

لــر
د ا

لعد
ا

25

.  )20(
تعاىل : چ ڀ ٺ چ 

سواء  ًا ،  خاصرّ فيها  احلكم  كان  ما   -2

أوحالة  أوطائفة  بفرد  االختصاص  كــان 

ۇ ۆ  تعاىل چ  كقوله  ذلــك ،  أوغــري 

چ  ۋ  ۋ  ۈٴۇ  ۈ  ۆ 

چڑ ڑ ک ک  وقــولــه:   )21(

ڳ  ڳڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک 

ۀ  ۀ  ڻ  ڻڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ 

.  )22(
ہچ 

كون  بلحاظ  تقسيمها  الثالث:  التقسيم 

احلكم فرديًا أواجتامعيًا

اجتامعيًا  فيها  احلــكــم  كـــان  ــا  م  -1

ٺ ٺ  چ  تعاىل :  كقوله  ًا ،  عامرّ

ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ 
.  )23(

ٹٹ ڤ ڤ ڤ چ 
كقوله  فرديًا ،  فيها  احلكم  كان  ما   -2

ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  چ  تعاىل: 

.  )24(
ژڑ ڑ ک ک چ 

التي  التقسيامت  مــن  ذلــك  غــري  إىل 

من  منها ،  واإلكثار  استقرائها  الجدوى يف 
احلجرات : 12 .  )20(

االحزاب : 6 .  )21(
البقرة : 173 .  )22(

املائدة : 38 .  )23(
البقرة : 187 .  )24(

داللتها  نــوع  أســاس  علی  تقسيمها  قبيل 

علی احلكم الرشعي من كوهنا داللة لفظية 

اللفظية  الداللة  السكوت، وكون  أوبداللة 

بصيغة اللفظ أوبامدته.

هذا، ويمكن استالل بعض التقسيامت ممرّا 

سوف ُنورده من نامذج آليات االحكام .

آيات  من  نامذج  عرض  الثالث:  املحور 

األحكام وتقسيامهتا

إنرّ اهلدف من هذا البحث هو بيان مدی 

تطوير  إمكانية  ومدی  األحكام  آيات  سعة 

يرون  الباحثني عندما  ِقبل  فيها من  البحث 

أنفسهم قبال مساحة واسعة من مسائل هذا 

العلم.

أحكامًا  ــات  اآلي بعض  نت  تضمرّ  -1

تعاىل:  نحوقوله  ية ،  كلرّ فقهية  وقــواعــد 

 ،  )25(
چ  ۓ  ے ے  ھ  ھ  ھ  چھ 

ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  وقوله چ 

ڻ ۀ  چ  ــه :  ــول وق  ،  )26(
چ  ٴۇ ۋ 

وقوله :   ، )27(
چ  ہ  ہ  ۀ 

ڃچ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  چ 

احلجرّ : 78 .  )25(
البقرة : 185 .  )26(

التوبة : 91 .  )27(
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بيرّنت  ــرى  ُاخ ــات  آي وردت  حني  يف   )28(

ھ ھ  تعاىل چ  نحوقوله  فرعية  أحكامًا 

ۇ  ڭڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے 

ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ چ  )29(  .

2- بعض آيات األحكام ورد فيها اإلرشاد 

إىل حكم العقل ، كقوله تعاىل : چی ی 

)30(  ، حيث  ی ی جئچ  

أنرّ وجوب الطاعة وقبح املعصية حكم عقيل 

إليها  إرشادًا  اآليات  فتكون مثل هذه  عميل ، 

ا عىل  ًا ؛ وذلك إمرّ أي إخبارًا عنها ال أمرًا مولويرّ

أساس قرينة أوظهو ر يف سياقها أوعىل أساس 

إلثبات  ااُلصــول  علامء  أقامه  عقيل  برهان 

األحكام ،  هذه  بمثل  املولوي  األمر  استحالة 

كام هو مبحوث يف علم ااُلصول .

األحكام  ــات  آي النوع  هــذا  قبال  ويف 

أوهنيًا  أمــرًا  ن  تتضمرّ التي  وهي  املولويرّة ، 

واعتبار  بجعل  أي  ًا ،  مولويرّ آخر  أوترشيعًا 

حقيقي من املوىل سبحانه .

م  تقسرّ املولويرّة  األحكام  آيــات  إنرّ  ثمرّ 

أحكام  وآيات  تأسيسيرّة  أحكام  آيات  عىل 

بلسان  يكون  ما  ل  باألورّ ويقصد  إمضائيرّة ، 

النساء : 141 .  )28(
آل عمران : 97 .  )29(

آل عمران : 132 .  )30(

تعاىل :  كقوله  املستقلرّ ،  واجلعل  التأسيس 

)31(، وبالثاين ما يكون 
چ ڱ ڱ چ 

أوالعرف  العقالء  عليه  ملا  اإلمضاء  بلسان 

هلا  الشارع  جعل  من  البدرّ  ثبوتًا  كان  وإن 

ژ ژ  چ  تــعــاىل :  كقوله  ــضــًا ،  أي

فالتقسيم  چ)32(،  ک  ڑ  ڑ 
بلحاظ  تقسيم  واإلمضائي  التأسييس  عىل 

إىل  التقسيم  بينام  والداللة ،  اإلثبات  عامل 

عامل  بلحاظ  تقسيم  واملولوي  ــادي  اإلرش

الثبوت واللرّب .

قواعد  عــىل  اآليـــات  بعض  تــدلرّ   -3

استنباط األحكام  ُاصولية تدخل يف عمليرّة 

الفقهية ، من قبيل : 

ٺ ٺ ٺ ٿ  چ  تعاىل :  -قوله  أ 

ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ 
حيث   ،  )33(

چ  ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ 
ية خرب  استدلرّ هبا بعض ااُلصوليني عىل حجرّ

الواحد .

ې ى ى  چ  تعاىل :  قوله  ب- 

ۆئ  ۇئ  ۇئ  وئ  وئ  ەئ  ائەئ  ائ 

ېئ  ېئ  ېئ  ۈئ  ۈئ  ۆئ 

البقرة : 43 .  )31(
املائدة : 1 .  )32(

احلجرات : 6 .  )33(
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فقد   ،  )34(
چ  ىئ ىئ ىئ ی ی 

ية خرب الواحد . استدلرّ هبا أيضًا عىل حجرّ

ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں  چ  تعاىل :  جـ -قوله 

ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں 
ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ 
ۆ  ۇ  ڭۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے 
 ،  )35(

ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅچ 
عىل  اآليــة  هبذه  استدلرّوا  ااُلصوليرّني  فــإنرّ 

إثبات الرباءة الرشعية .

ک ک گ  چ  تعاىل :  قوله  د- 

ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ 

حيث   ،  )36(
چ  ڱڱ ں ں ڻ ڻ ڻ 

استدلرّ به عىل الرباءة الرشعية أيضًا .

ې ې ې ې ى  چ  تعاىل :  -قوله  هـ 

)37(  ، فإنرّه استدلرّ به عىل عدم 
ى ائ ائ چ 

ية الظنرّ . وكذا قوله تعاىل : چڑ ڑ ک ک  حجرّ

)38( ، إىل كثري من اآليات ااُلخرى 
ک ک گ چ 

ة  التي وقع االستدالل هبا عىل قواعد ُاصوليرّة عامرّ

ا من علم ااُلصول . تراجع يف حماهلرّ

اآليات  ببعض  االستدالل  -يمكن   4
التوبة : 122 .  )34(

األنعام : 145 .  )35(
التوبة : 115 .  )36(

األنعام : 116 . يونس : 66 .  )37(
يونس : 36 .  )38(

والنظريرّات  النظم  استنباط  عمليرّة  عىل 

التحتيرّة  األبنية  متثرّل  التي  ة  العامرّ الفقهيرّة 

الفرعيرّة  الفقهيرّة  األحكام  لشتات  اجلامعة 

املتناثرة .

ٴۇ  ۈ  ۈ  تعاىل چ  قوله  قبيل :  من 

ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ 

ائ  ىائ  ى  ې  ې  ې  ې 

ۆئ  ۇئۆئ  ۇئ  وئ  وئ  ەئ  ەئ 

ىئ  ېئ  ېئ  ېئ  ۈئ  ۈئ 

حئ  جئ  ی  ی  ی  ىئی  ىئ 

پ  پ  ٻپ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ 
ٺ  ٺ  ٺ  ڀڀ  ڀ  ڀ  پ 

.  

ٺ چ)39(
نظرة  بــوضــوح  ر  تــقــررّ الفقرات  فهذه 

وأسباب  االقتصاديرّة  املشكلة  جتاه  الرشيعة 

لإلنسان  حشد  قد  تعاىل  اهلل  فإنرّ  نشوئها ؛ 

يف هذا الكون كلرّ املوارد التي يتاج اليها ، 

نفسه  عىل  ضيرّع  الذي  هو  اإلنسان  ولكنرّ 

مها  وهذان  وكفرانه ،  بظلمه  الفرصة  هذه 

السببان األساسيرّان للمشكلة االقتصاديرّة .

ٱ ٻ ٻ  تعاىل چ  قوله  قبيل :  ومن 

ڀ  پڀ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ 
ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ 

ــ 34 . إبراهيم : 32ـ   )39(
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ٿ ٿ ٿ ٹ ٹٹ ٹ ڤ ڤ 
.   

ڤ ڤ ڦ چ)40(
ۋ ۅ ۅ ۉ  تعاىل:  چ  وقوله 

ى  ې  ې  ې  ې  ۉ 

ۇئ  وئ  وئ  ەئەئ  ائ  ائ  ى 

.  )41(
ۇئچ 

ڤ ڤ ڤ  چ  تعاىل :  وقوله 

ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ 

.  )42(
ڄ ڄ ڄ چ 

اآليات  هبذه  الفقهاء  بعض  استدلرّ  فقد 

ــات شــكــل احلــكــم يف  ــب ــىل إث ــا ع ــاهل ــث وأم

ي اخلالفة  اإلسالم ، القائم عىل أساس خطرّ

والشهادة  )43(  .

حكم  ــات  اآلي بعض  من  يستفاد   -5

ڈ ژ  چ  تعاىل :  كقوله  ــد ،  واح

فإنرّه   ،  )44(
چ  ژڑ ڑ ک ک 

عليه  متعارفًا  شيئًا  قة  املطلرّ ُتعطى  أن  ينبغي 

فيام لوكان الطالق قبل الدخول ومل يكن قد 

البقرة : 30 .  )40(
األحزاب : 72 .  )41(

البقرة : 143 .  )42(
احلياة   يقود  اإلســـالم  بــاقــر،  د  حممرّ الــصــدر،   )43(
للشهيد  الكاملة  املجموعة  ضمن  )املطبوع 
ــ بريوت  للمطبوعات  التعارف  دار  الصدر(، 

/ 1410 هـ  1990 م، 12 : 117 ـــ 136 .
البقرة : 241 .  )44(

ُفرض هلا مهر  )45(  .

وبعضها يستفاد منه أحكام عديدة ، فقد 

البقرة  يف  بأنرّ  القول  الطويس  الشيخ  حكى 

آية  من  يستفاد  أنرّه  ذكر  ثمرّ  حكم ،  مخسمئة 

ين  )46( أربعة عرش حكاًم :  الدَّ

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ  چ  األول : 

پ پ پ پ ڀ چ.

ٺ  ڀ  ڀ  الــــثــــاين:  چ 

ٺچ.

ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ  چ  الثالث : 

ٹ ٹ چ .

ڤ ڤ ڤ ڤ  چ  الرابع : 

ڦ چ .

اخلامس : چ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ 

ڄ چ ، أي ال خيون وال ينقصه .

چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  الــســادس : 

ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ 
ڎ ڎ چ.

السابع:چ ڈ ژ ژ ڑچ.

گ  ک  ک  ک  ک  چ  الــثــامــن : 
يف  امليزان  حسني،  د  حممرّ الطباطبائي،  انظر :   )45(
تفسري القرآن، مؤسسة األعلمي ـــ بريوت، ط 

3 / 1393 هـ  1973 م، 2 : 247 ، 258 .
البقرة : 282 .  )46(
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ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ 
ڱ ڱ ڱ ڱ چ .

التاسع : چ ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ چ .

چ ہ ہ ہ ہ ھ ھ  العارش : 

ھ ھ ے چ ، أي ال تضجروا .

ۓ ۓ ڭ ڭ  چ  عشـر :  احلادي 

ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ 
ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ 

ې ې ې چ .

ى ى  چ  عــــــرش :  ــــاين  ــــث ال

ائچ.

ەئ ەئ وئ وئ  چ  عـــرش :  الــثــالــث 

ۇئ چ .

ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ  چ  عرش :  الرابع 

ېئ چ.

ثّم قال : وقال قوم : فيها واحد وعرشون 

حكاًم ، وذكرها  )47(  .

تعاىل :  قوله  عند  املقداد  الفاضل  ذكر  بل 

ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  چ 

ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ 
ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ڭۇ  ڭ  ڭ 
الطويس ،  احلسن  بن  الطويس، حممد  ُانظر :   )47(
ـــ  للمطبوعات  األعلمي  مؤسسة  التبيان، 

بريوت / بدون تاريخ، 2 : 378 ـــ 379 .

ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ 
ەئ  ەئ  ائ  ائ  ى  ى  ې 
 :)48(

چ  وئ وئۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ 
أّن فيها أحكامًا كثرية : 

1- حتريم السكر ؛ لكونه منافيًا للواجب .

2- نقضه الوضوء .

3 -إبطاله الصالة .

حالة  وقعت  صــالة  قضاء  ــوب  وج  -4

السكر .

للطهارة ،  مبطال  ل  التعقرّ عدم  كون   -5

فيدخل فيه النوم واإلغامء واجلنون .

6- كون ذلك مبطال للصالة .

7 -كون اجلنابة ناقضة للوضوء .

8 -كوهنا مبطلة للصالة .

9 -كوهنا موجبة للغسل .

م ال يرفع حدث اجلنابة ،  10- كون التيمرّ

بل يبيح معها الصالة .

11- احرتام املساجد .

12 -منع السكران وشبهه من دخوهلا .

13- منع اجلنب من االستقرار فيها .

14ـــ تسويغ اجلواز فيها .

النساء : 43 .  )48(
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15-كون الغسل رافعًا حلكم اجلنابة .

الوضوء ؛  إىل  الغسل  افتقار  عدم   -16

لقوله تعاىل : چ ڭ ڭ چ، وإالرّ لكان بعض 

الغاية غاية ، وهو باطل .

م . 17- تسويغ التيمرّ

18- كونه بحيث يقع بدال من كلرّ واحد 

من الوضوء والغسل .

ر  للمترضرّ املـــرض  ــال  ح إبــاحــتــه   -19

باستعامل املاء .

املاء  عن  للعجز  ــا  إمرّ مباحًا  -كونه   20

بالرضر من استعامله أولعدمه .

م . 21 -كون وجود املاء ناقضًا للتيمرّ

موجبًا  للوضوء  ناقضًا  الغائط  22-كــون 

له .

الوطء من  د  تقع بمجررّ اجلنابة  كون   -23

غري إنزال .

م بالرتاب . 24 -وجوب كون التيمرّ

25- جوازه باحلجر الصلب ؛ لصدق اسم 

الصعيد عليه .

26- وجوب كون الصعيد طاهرًا .

27- وجوب كونه مباحًا .

28 -وجوب مسح الوجه واليدين .

ملكان  بعضه ؛  به  يراد  الوجه  كون   -29

الباء عند القائل بذلك ، وكذا اليد لعطفها عىل 

الوجه .

30 -وجوب االبتداء بمسح الوجه ؛ لفاء 

التعقيب .

31 -وجوب املواالة إن قلنا : األمر للفور 

.  )49(

6 -توجد بعض اآليات وردت فيها بعض 

األحكام ثمرّ نسخت بعد ذلك ، كقوله تعاىل : 

پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  چ 

ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀڀ  ڀ 
ق  )50(، فقد أمرت اآلية بالتصدرّ

ٹ ٹ ٹچ 
قبل مناجاة الرسول ، وأوجبت ذلك عىل 

جيدون  ال  الذين  املعَدُمون  ــا  وأمرّ املورسين ، 

ص هلم . ثمرّ ُنسخت باآلية التي  شيئًا فقد رخرّ

ڤ ڤ ڤ  تعاىل چ  قوله  وهــي  تليها ، 

ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦڦ  ڦ  ڦ  ڤ 
ڇڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ 
)51(  ، فإنرّ املؤمنني تركوا 

ڇ ڇ ڍ ڍ چ 

املقداد  الفاضل  الــديــن  مجــال  الــســيــوري،   )49(
ــة  ــب ــعــرفــان ، املــكــت ــز ال ــن ـــداهلل، ك ـــب بـــن ع
املرتضوية – طهران، ط 4 / 1369 هـ . ش، 

1 : 30 ـــ 32 .
املجادلة : 12 .  )50(
املجادلة : 13 .  )51(
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بالصدقة ،  املــال  بذل  من  مناجاته خوفًا 

فلم يناجه منهم أحد إالرّ عيل  ، وقد وردت 

ة روايات من طرق الفريقني )52(. بذلك عدرّ

ة آيات يتمرّ االستدالل هبا عىل حكم  7- ثمرّ

قوله  قبيل  من  غريها،  إىل  ها  ضمرّ بعد  رشعي 

عىل  الدالرّ   )53(
چ  ڇ ڇ ڇ  چ  تعاىل : 

كون اإلرضاع عامني ، فإذا ضمرّ إىل قوله تعاىل : 

)54( الدالرّ عىل 
چ ڀ ڀ ٺ ٺچ 

ة الرضاع ثالثني  ة احلمل ومدرّ كون جمموع مدرّ

شهرًا ، استفدنا إمكان كون احلمل سترّة أشهر ، 

االستدالل  هذا  وقع  وقد  احلمل ؛  أقلرّ  وهو 

.  )55(   ألمري املؤمنني عيل بن أيب طالب

احلكم  عىل  اآليــات  بعض  داللة  -تتمرّ   8

تقريب  يف  الوجوه  بعض  عىل  بناًء  الرشعي 

االستدالل والتي قد تبدوبعيدة، كام ذكر ذلك 

االستدالل  وجه  بنيرّ  حيث  األردبييل  املحققرّ 

ببعض آيات سورة الفاحتة عىل بعض األحكام 

إىل  چ  چٱ ٻ ٻ ٻ  تعاىل :  بقوله  مبتدئًا 

يف  امليزان  حسني،  د  حممرّ الطباطبائي،  انظر :   )52(
ــ 191 . تفسري القرآن، 28 : 189ـ 

لقامن : 14 .  )53(
األحقاف : 15 .  )54(

انظر : السيوطي، جالل الدين عبد الرمحن،   )55(
الفكر  ، دار  املأثور  التفسري  املنثور يف  الــدررّ 
م،   1983 1403 هـــ    /  1 ط  ـــ بريوت، 

1 : 288 و 6 : 40 .

 ،  )56( چ   ٹ ٹ ٹ  چ  تعاىل :  قوله 

عىل  بالبسملة  االستدالل  إمكان  ذكر  حيث 

التسمية عند كلرّ فعل إال ما أخرجه  رجحان 

الدليل ، كام يمكن االستدالل هبا عىل وجوب 

ذلك إال ما وقع االترّفاق عليه أوقام دليل آخر 

بقوله  االستدالل  ونحوذلك  عدمه .  عىل 

عىل  چ  پ  پ  پ  پ  چ  ــاىل :  ــع ت

رجحان قوهلا عند كلرّ فعل .

الظاهر  فإنرّ  چ،  ٿ ٿ  چ  تعاىل :  وقوله 

أي  بالعبادة ،  التخصيص  هو  املقصود  أنرّ 

النيرّة ، فيفهم  فيها ، وهي  العبادة واإلخالص 

غريه  بقصد  والرياء  تركها  فيحرم  وجوهبا ، 

تعاىل بالعبادة .

وقوله تعاىل : چ ٿ ٿ چ يدلرّ عىل 

تعاىل ،  بغريه  العبادة  االستعانة يف  عدم جواز 

بل يف يشء من ااُلمور إالرّ ما أخرجه الدليل ، 

ل  األورّ فعىل  ــمرّ .  أع والثاين  أظهر ،  ل  واألورّ

يدلرّ عىل عدم جواز التولية يف العبادات، مثل 

الوضوء والغسل ، بل عىل عدم جواز التوكيل 

يف سائر العبادات ، وعىل عدم جواز االستعانة 

اآلدمي  مثل  الغري ،  عىل  باالعتامد  الصالة  يف 

األردبييل، املوىل أمحد بن حممد، زبدة البيان يف   )56(
ــ  س األردبييل ـ  أحكام القرآن ، مؤمتر املقدرّ

قم، ط 1 / 1375 هـ : 4 .
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أوسجودًا  أوركوعًا  أوقعودًا  قيامًا  واحلائط 

وغري ذلك ممرّا ال يىص . وعىل الثاين يدلرّ عليها 

تعاىل يف يشء من  وعىل عدم االستعانة بغريه 

ااُلمور حترّى السؤال .

وقوله تعاىل : چ ٹ ٹ ٹ چ يدلرّ 

تعاىل ، سيرّام  اهلل  اخلري من  عىل رجحان طلب 

أصل اخلري وأساسه ، وهو الرصاط املستقيم .

السورة  نظم  يف  أنرّ  إىل  األردبييل  أشار  ثمرّ 

داللًة ما عىل طريق تعليم الدعاء ، وهو كونه 

ل  والتوسرّ والثناء  والتحميد  التسمية  بعد 

بالعبادة  )57(  .

ضت بعض اآليات إىل أدب التعامل  9ـ تعررّ

مع النبيرّ  ، كقوله تعاىل چڻ ڻ ڻ 

ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ 
ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ 
اآلية  هذه  هنت  فقد   ،  )58(

چ  ڭ ڭ ڭ 
من  أعــىل  أصــواهتــم  تكون  أن  عىل  املؤمنني 

عن  هنت  بل  خماطبته ،  النبيرّ عند  صوت 

مطلق اجلهر بالصوت مع النبيرّ ؛ ألنرّ فيه 

إساءة أدب  )59(  .
املوىل أمحد بن حممد، زبدة  انظر : األردبييل،   )57(

البيان يف أحكام القرآن : 4 ـــ 7 .
احلجرات : 2 .  )58(

تفسري  يف  امليزان  حسني،  د  حممرّ الطباطبائي،   )59(
القرآن، 18 : 307 .

بيرّنت  الكريم  الكتاب  آيــات  إنرّ  10ـ 

يف  خمتلفة  بجوانب  املرتبطة  األحكام  خمتلف 

لت بعض اآليات ببيان  نظام احلياة ، فقد تكفرّ

املؤمنني ، ورسمت  العالقات االجتامعيرّة بني 

احلدود للمجتمع اإلسالمي ، وااُلصول التي 

تعاىل :  كقوله  أبنائه ،  بني  التعامل  يبنى عليها 

پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  چ 

ٿ  ٿٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀڀ  ڀ 
ڤڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ 
)60(  . فذكرت اآلية 

ڤ ڦڦ ڦ ڦ ڄ ڄ چ 
مجلة من األحكام ، منها: 

ء باملؤمن ، بمعنى أن ال  حرمة الظنرّ السىرّ

كإهانة  معه ،  تعامله  يف  أثرًا  ذلك  عىل  يرترّب 

اآلثار  من  ذلك  وغري  وقذفه ،  به ،  املظنون 

مة . السيرّئة املحررّ

عىل  ــالع  واالطرّ س  التجسرّ حرمة  وكذلك 

ُامور اآلخرين وتتبرّع عيوهبم .

الغيبة ،  حرمة  إىل  اآلية  ضت  تعررّ وأيضًا 

وبيرّنت قبح ذلك  )61(  .

11 أشارت جمموعة من اآليات إىل ظاهرة 

كيفيرّة  وبيرّنت  اإلسالمي ،  املجتمع  يف  النفاق 

احلجرات : 12 .  )60(
تفسري  يف  امليزان  حسني،  د  حممرّ الطباطبائي،   )61(

القرآن، 18 : 323 .
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التعامل مع املنافقني حسب الظروف واحلاالت 

املختلفة ، مثال قوله تعاىل : چک گ 

ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ 
 ،  )62(

چ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ 
فاآلية الكريمة تأمر بعدم معاقبتهم ، وانتهاج 

طريق الوعظ والنصح هلم ، مشفوعًا بالتهديد 

ينطوون  عامرّ  ا  ينتهو  مل  إن  الشديد  بالعقاب 

النفاق  )63(  ، يف حني نجد املوقف  عليه من 

چۇ ۇ ۆ ۆ  تعاىل :  قوله  خمتلفًا عند 

ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ 
ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ 
وئ  وئ  ەئ  ائەئ  ائ  ى  ى 
األمــر  ورد  فقد   ،  )64(

چ  ۇئ ۇئ 
بمواجهتهم بغلظة يف حالة عدم ارتداعهم عن 

شة  اإلخالل بالنظام وترويج اإلشاعات املشورّ

القتل  بل  والتبعيد  النفي  فإنرّ  العامرّ ؛  للرأي 

بانتظارهم )65(  .

النساء : 63 .  )62(
يف  امليزان  حسني،  د  حممرّ الطباطبائي،  انظر :   )63(
اإلمام  الطربيس،   . 404 : 4 القرآن،  تفسري 
جممع  احلسن،  بن  الفضل  عيل  أبو  السعيد 
 / ط 1  املعرفة  دار  القرآن،  تفسري  يف  البيان 

1365 هـ، 2 : 67 .
األحزاب : 60 ـــ 61 .  )64(

يف  امليزان  حسني،  د  حممرّ الطباطبائي،  انظر :   )65(
تفسري القرآن، 16 : 340 .

ذكرت  التي  اآليات  بأنرّ  القول  يمكن  بل 

) املنافقون (  سورة  يف  كام  املنافقني  أوصــاف 

إنرّام كانت بصدد حتديد وتشخيص هذا العنوان 

وعليه  األحكام ،  بعض  عليه  ترتتب  الــذي 

فيمكن إدراجها ضمن آيات األحكام أيضًا .

12ـ لقد ثبرّتت بعض اآليات ُاسسًا ومبادئ 

ة قد ال يتبادر إىل الذهن يف الوهلة ااُلوىل  عامرّ

يمكن  ــه  أنرّ إالرّ  الفقهيرّة ،  األحكام  من  كوهنا 

املؤثرّرة  العمليرّة  اآلثار  بعض  عليها  ترترّب  أن 

من  مجلة  جتاه  للرشيعة  العامرّ  اه  االجترّ حتديد  يف 

ڄ ڃ  چ  تــعــاىل :  قوله  نظري  املسائل ، 

ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ 
ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڌڎ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇڇ 
للتعامل  أساسًا  اآليــة  وضعت  إذ  )66(  ؛ 

چ 

هو  فليس  الــنــاس ،  بني  للتفاضل  ومعيارًا 

بل  الظاهري ،  واالختالف  التكويني  الفارق 

املالك هو مقدار ما يتحىلرّ به اإلنسان من قيمة 

جوهرية وحقيقيرّة أال وهي التقوى  )67(  .

ومن الغريب إنرّ البعض كالفاضل املقداد  

لبعض  ض  التعررّ أمهل  الذي  الوقت  يف   )68(

احلجرات : 13 .  )66(
يف   امليزان  حسني،  د  حممرّ الطباطبائي،  انظر :   )67(

ــ 328 . تفسري القرآن، 18 : 325ـ 
بن  املقداد  الفاضل  الدين  مجال  السيوري،   )68(
العرفان ، 1 : 55 ، 79 ، 92 ،  كنز  عبداهلل، 
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آيات األحكام نراه قد ذكر يف آيات األحكام 

آيات هي أجنبية عن ذلك ، أوهي عىل األقلرّ 

ال تستحق ذلك ، من قبيل : 

چ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ  تعاىل :  قوله 

ڄ  ڄڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ 
ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ 

.   

ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ چ)69(
ٻ ٻ ٻ ٻ  چ  تعاىل :  وقوله 

ٺ  ٺ  ٺ  ڀڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ 

ٹچ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺٿ 

.  )70(

ۀ ہ ہ ہ ہ  چ  تعاىل :  وقوله 

.  )71(
ھ چ 

وقوله تعاىل : چ ڻ ۀ ۀ ہ ہ 

ےچ  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ 
.  )72(

نتائج البحث: 
للتدليل علی  ة حماوالت برهانية  إيراد عدرّ  -1

آليات  الداللية  السعة  مدی  إثبات  إمكانية 

. 163
املائدة : 97 .  )69(

البقرة : 142 .  )70(

البقرة : 124 .  )71(

الفرقان : 62 .  )72(

تلك  مع  ة  جادرّ منازلة  خضنا  وقد  األحكام، 

املحاوالت، وانتهينا الی عدم قدرهتا عىل اثبات 

املحاولة  برتجيح  املوقف  وحسمنا  عی،  املدرّ

الرابعة التي تعتمد املسح امليداين لعدد معتدرّ به 

ة منها، وهذا وإن  من اآليات وحتصيل فروع مجرّ

كان ال يصل الی مستوی املسح التامرّ واالستقراء 

ق الغرض وُيثبت املطلوب ؛  الكامل إال أنرّه ُيقرّ

فإنرّ ما ذكرناه من آيات الُيعربرّ عن حالة نادرة.

بعض  طرحه  ملا  تقويم  لعملية  ينا  تصدرّ  -2

الباحثني يف آيات األحكام حتت عنوان )تقسيم 

التقسيامت  هذه  ثمرة  وأنرّ  األحكام(،  آيات 

وتنظيمية  منهجية  آثار  ذات  تكون  تعدوأن  ال 

داعي  هلا، وعليه فال  بحثية  ثمرة  أكثر، فال  ال 

لإلكثار منها واملبالغة يف تضخيمها.

3- ومن خالل ما استعرضناه من نامذج آليات 

ا الی حدٍّ  نرّ ع متكرّ ر عليه من تنورّ األحكام وما تتوفرّ

ر أقرب ما يكون الی واقعها  ما من إجياد تصورّ

الداليل، ممرّا يكشف عن مدی إمكانية توظيفها يف 

عمليات البحث الفقهي واملامرسات االجتهادية 

يف دائرة استنباط األحكام الرشعية.





يكشف السيد الباحث في بحثه عن اراء مقارنة في مسائل 

عقائدية تنحصر في العدل االلهي، وكيف تصدى اقطاب الفكر االمامي 

الرابع والخامس الهجريين الراء المجبرة وتفنيدها من خالل االيات  في القرنين 

الكريمة والحجج والبر اهين المنطقية وفيه تعرض الباحث الى ذكر المواقف التي 

وكيف  المجبرة  اراء  على  ردهما  في  االعتزالي  بالفكر  االمامي  الفكر  فيها  يلتقي 

كانت ردود االمامية – في الغالب – تحمل مصطلح البطالن الراء المجبرة، مما 

بعدّ  نموذجا في ردهم على الخصوم باالدلة والبراهين المستمدة من القرآن الكريم 

في  االمامية  استخدام  الباحث  عرض  االئمةوقد  واقوال  الشريف  والحديث 

ردودهم عبارات تشير الى مصادرهم االساسية كقولهم: »وفي االية داللة « و» في 

ذلك دليل على...«

اعتاد  الذي  المقارن  للفكر  كنموذج  المجبرة  اراء  الباحث،  السيد  اختار  وقد 

عليه المسلمون في حياتهم... 
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اأ.د. ح�شن احلكيم
جامعة الكوفة - العراق

تفسريه  يف  االمامي  الفكر  تصدى 

ما  وإبطال  املجربة  آلراء  الكريم  القرآن 

غالبية  وكانت  علمية،  بادلة  اعتقدوه 

اآلراء تدور حول القدرة اإلهلية وعالقة 

اإلنسان بربه، وجاءت ردود االمامية عىل 

املجربة تنزيه اهلل تعاىل عن مجيع ما نسب 

إليه بام ال يتفق مع قدرته وعفوه وقد نفى 

يف  مؤلفاهتم  يف  االمامي  الفكر  أعــالم 

التفسري وعلم الكالم ما أورده املجربة من 

آراء حتى أكدوا فساد مذهبهم أوبطالنه 

عىل وفق السياقات الكالمية التي أوردها 

اآليات  معتمدين  ردودهــم  معرض  يف 

واحلجج  الكالمية  واملناظرات  الكريمة 

حواريات  دارت  وقد  واملنطقية  العقلية 

االمامية مع املجربة يف املحاور اآلتية: 

1- الظلم والفساد
تناول االماميون هذه املسالة وعالقتها 

تعاىل:  قوله  تفسريهم  عند  تعاىل  ــاهلل  ب

فيقول  ڃچ)1(  ڃ  ڃ  چڃ 

الشيخ الطويس أبوجعفر حممد بن احلسن:  

تعاىل  بأنه  )تقرير لإلنسان عىل االعرتاف 

احكم احلاكمني ُصنعًا وتدبريا ألنه ال خلل 

فيه وال اضطراب خيرج عام تقتضيه احلكمة 

ويف ذلك داللة عىل فساد مذهب املجربة 

التني: 8 .  )1(
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وقد   )2( والفساد(  الظلم  خيلق  اهلل  إن  يف 

ذهب املجربة إىل القول »إن كل ظلم يف العامل 

بإرادة اهلل«، وهذا الرأي خمالف لقوله تعاىل: 

چڃڃ ڃ ڃ چ چ 

چڱ  تعاىل:  وانــه  چ)3(  چ  چ 
الظامل  يــب  ال  ــان  ك وإذا  ڱچ  ڱ 
فكيف يب فعل الظلم ألنه تبارك وتعاىل مل 

اإلرادة،  واملحبة هي  لظلمه،  الظامل  جيز حمبة 

وانه ال جيازي املحسن بام يستحقه امليسء وال 

امليسء بام يستحقه املحسن الن ذلك ظلم)4( 

وان عدل اهلل تبارك وتعاىل ولطفه يناقض ما 

چٿ  تعاىل:  قوله  املجربة ويعارض  يدعيه 

ڤ  ڤ  ٹڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ 
اآليــة  يف  فامليزان  ڦچ)5(  ڦ  ڤ 
اخلالئق  بني  واملساواة  العدل  يعني  الكريمة 

راي  بفساد  يقطع  مما  وهــذا  مفاضلة،  دون 

املجربة يف نسبة الظلم إىل اهلل تعاىل. وان اآلية 

الكريمة: چڑ ڑ ک ک ک ک گ 

گ گچ)6( رصية يف ذلك.

 /10 الــقــران  تفسري  يف  التبيان  الــطــويس:   )2(
 .377

العنكبوت: 40.  )3(
الطويس: التبيان 2/ 480.   )4(

الشورى: 17.   )5(
احلج: 10.   )6(

2- أفعال العباد
أكد الفكر االمامي عىل أن أفعال العباد 

وهذا  فعلها  عىل  اإلنــســان  ــدرة  ق من  هي 

بان  القائل:  املجربة  فكر  مع  يتقاطع  الرأي 

العباد كلها خملوقة وان اهلل تعاىل هو  أفعال 

الفاعل احلقيقي هلا ولكن قوله تعاىل: چٺ 

ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ 
املعتزلة  اتفاق  نرى  ٹچ)7(  ٹ 
الكريمة  االية  هذه  تفسري  يف  االمامية  مع 

يظلم  ال  تعاىل  وانه  عادل  اهلل  )إن  بقوهلم:  

الطاعات  مجيعا  عباده  من  يريد  وانه  شيئا 

أبوإسحاق  شذ  وقد   )8( املعايص(  ويكره 

ام  إبراهيم بن سيار البرصي املعروف بالنظرّ

عن شيوخ املعتزلة يف الرأي القائل: ان اهلل 

تعاىل عادل ال يفعل القبيح وال يظلم أحدا، 

وال  جورا  يفعل  ال  حسنة  أفعاله  مجيع  وان 

ظلام وال قبيحا.

ويقول الشيخ املفيد: إن االمامية ومجاعة 

احلديث  وأصحاب  والزيدية  املرجئة  من 

الرأي وقد خالفنا  واحلكمة قد اخذوا هبذا 

الطويس:  الشيخ  ويقول  بأرسها)9(  املجربة 

يونس: 44.  )7(
زهدي حسن جار اهلل: املعتزلة ص97.  )8(

املفيد: أوائل املقاالت ص23 .  )9(
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)يونس:14(  االية  تعاىل يف هذه  اهلل  »اخرب 

أحدا  يظلم  ال  بأنه  به  التمدح  وجــه  عىل 

يظلمون  الــذيــن  هــم  الــنــاس  ــام  وإن شيئا، 

أنفسهم بارتكاب ما هنى اهلل عنه من القبائح 

ادخلوا  الذين  فكأهنم  عقابا  هبا  فيستحقون 

عليها رضرا فلذلك كانوا ظاملني لنفوسهم 

واملعنى – ههنا – إن اهلل اليمنع أحدا االنتفاع 

وأدلته،  القران  من  به  االنتفاع  كلفهم  بام 

فيه  النظر  برتك  أنفسهم  يظلمون  ولكنهم 

الثواب،  أنفسهم  به وتفويتهم  واالستدالل 

داللة  االية  ففي  العقاب،  عليها  وإدخاهلم 

الظلم  فاعل  الن  الظلم،  يفعل  ال  انه  عىل 

ظامل كام إن فاعل الكسب كاسب«)10( وقد 

املقاالت(   )أوائل  بكتابيه  املفيد  الشيخ  أكد 

يف  الطويس  والشيخ  االعتقاد(  )وتصحيح 

فساد  عىل  القران(  تفسري  يف  )التبيان  كتابه 

الواردة  األحاديث  خالل  من  املجربة  آراء 

العباد  أفعال  بان    البيت  آل  أئمة  عن 

الدكتور  غري خملوقة هلل)11( ويقول األستاذ 

عبد الرمحن بدوي إن األمامية واملعتزلة قد 

وان  العباد  أفعال  اهلل ال خيلق  أن  اتفقا عىل 

اإلنسان قادر خالق ألفعاله خريها ورشها، 

الطويس: التبيان 5/ 440.  )10(
املفيد: تصحيح االعتقاد ص11 – 17.  )11(

مستحق عىل ما يفعله ثوابا وعقابا يف الدار 

يضاف  إن  من  منزه  تعاىل  اهلل  وان  اآلخرة، 

إليه رش وظلم وفعل هو كفر ومعصية ألنه 

العدل  لوخلق  كام  كان ظاملا  الظلم  لوخلق 

قادر عىل  العاقل  كان عادال)12(. فاإلنسان 

كامنتان  صفتان  ألهنام  والقبح  احلسن  متييز 

يف ذوات األشياء، فبعضها حسن، وبعضها 

الذي  الباطن  الرسول  العقل هو  وان  قبيح 

يدركهام. ويكم هبام قبل ورود الرشع)13(.

والقبح  احلسن  إن  نفهم  ذلــك  ومــن 

كان  وملا  رشعيني،  يكونا  إن  قبل  عقليان 

فهو  ورشها  خريها  ألفعاله  خالقا  اإلنسان 

الشيخ  الوحيد عنها. وقد تصدى  املسؤول 

عىل  داللة  وأعطى  املجربة  لرأي  الطويس 

تعاىل:  لقوله  تفسريه  عند  مذهبهم  بطالن 

خبمبىب  مئىئيئجب  چحئ 

جث  ىتيت  مت  خت  حت  جت  يب 
فيقول:   چ)14(.  مج  حج  يث  ىث  مث 
)ويف ذلك داللة عىل بطالن مذهب املجربة 

هذه  الن  املعايص،  يريد  تعاىل  اهلل  إن  من 

عبد الرمحن بدوي: مذاهب اإلسالميني 1/   )12(
.48

تصانيف  إىل  الذريعة  الطهراين:  بزرك  أغا   )13(
الشيعة 7/ 17.

اإلرساء: 37 – 38.  )14(
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اآلية رصية بان اليسء من األفعال مكروه 

چې  تعاىل:  قوله  وان   )15( اهلل(  عند 

ائ  ائ  ى  ى  ې  ې 

ۆئ  ۇئ  وئۇئ  وئ  ەئ  ەئ 

بطالن  عىل  أخرى  داللة  له  ۆئچ)16( 

يريد  انه  بنيرّ  تعاىل  اهلل  املجربة، الن  مذهب 

إن يتوب عىل العباد، وهم يزعمون أنه يريد 

منهم اإلرصار عىل املعايص)17( وتؤكد كثري 

مذهب  بطالن  عىل  الكريمة  ــات  اآلي من 

املجربة القائل بان اهلل تعاىل يفعل املعايص، 

املعايص  الن  اإلنسان  فعل  من  هي  وإنــام 

من  جزءا  أصبحت  ولذا  قبيحة  ذاهتا  بحد 

حياة اإلنسان يف الدنيا.

3- الباطل والضالل
اهلل  أن  اىل  أرائهم  يف  املجربة  أشار  لقد 

تعاىل خيلق اإليامن واهلداية والكفر والضالل 

الرأي  هذا  فساد  الكريم  القران  أكد  وقد 

ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  چڄ  تعاىل:  بقوله 

ڃچ)18( وقوله تعاىل: چڀ ڀ ڀ 
ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺٺ  ٺ  ٺ  ڀ 

الطويس: التبيان 6/ 478.  )15(
النساء: 26.  )16(

الطويس: التبيان 3/ 175.  )17(
الذاريات: 56.  )18(

ٹ ٹٹ ٹ ڤ ڤچ)19( وان اآليات 
الكريمة توضح بطالن رأي املجربة الن اهلل 

الرش  ال  واإليــامن،  اخلري  بخلقه  أراد  تعاىل 

رمحة  واألنبياء  الرسل  بعث  وقد  والكفر، 

وتفضال للناس ليؤمنوا ال ليكفروا، كام قال 

ى  ې  ې  ې  ې  چ  تعاىل: 

ذلك  ومعنى  ەئچ)20(  ائ  ائ  ى 

نور  إىل  الكفر  ظلامت  من  اإلنسان  إخراج 

اإليامن وأصبح إرسال األنبياء للبرشية لطفا 

منه تعاىل وإبعاد املجتمع عن القبائح يقول 

يريد  وتعاىل  تبارك  اهلل  إن  الطويس:  الشيخ 

اإليامن من مجيع املكلفني ألنه ذكر انه انزل 

كتابه ليخرج الناس من ظلامت الكفر إىل نور 

القدرة  صاحب  العقل  وأصبح  اإليامن)21( 

واالختيار  والكفر  اإليامن  بني  التمييز  عىل 

ۈئ  ۆئ  چ  تــعــاىل:  قــولــه  يف  كــام  بينهام 

ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئچ)22(. وهذه 

االية الكريمة هلا صفة العموم جلميع البرش، 

تعاىل  اهلل  بان  املجربة  رأي  متاما  تبطل  فهي 

طريق  عىل  له  الداللة  بنصب  الكفار  هيد  مل 

احلق واجتناب الباطل. وليس كل من ترك 
سبا: 50.  )19(

الطالق: 11.  )20(
الطويس: التبيان 6/ 271.  )21(

الدهر: 3.  )22(
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بعض  يف  يرتك  قد  كأنه  كافرا،  كان  الشكر 

الشكر  الن  التطوع،  سبيل  عىل  األحــوال 

ــا)23(.  واجــب يكون  كام  تطوعا  يكون  قد 

اختيار  عىل  القدرة  الكافر  أمــام  فأصبح 

رأي  عــىل  ــة  دالل هناك  يكن  فلم  اإليـــامن 

املجربة بان اهلل يرصف اإلنسان عن اإليامن 

واملعايص  الكفر  خلق  عن  منزه  تعاىل  ألنه 

الكفر  طريق  لإلنسان  يزين  الشيطان  وإنام 

يف  رصية  الكريمة  واآلية  املعايص  وإتيان 

ېې  چ  تعاىل:  بقوله  املعنى  هذا 

ائائ  ى  ى  ې 
ەئ ەئچ)24(

4- القدرة واالستطاعة
حتدث األماميون عن القدرة واالستطاعة 

لرأي  وتصدوا  الكريمة  اآليــات  خالل  من 

الفعل،  مع  االستطاعة  إن  القائل:  املجربة 

يف  كام  الفعل  مع  تكون  ال  بأهنا  عليهم  بالرد 

ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  چھ  تعاىل:  قوله 

ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ 
ٴۇ چ)25( فان االية الكريمة رصية بان 
اهلل تعاىل اوجب احلج عىل املستطيع ومن ال 

الطويس: التبيان 10/ 207 – 208.  )23(
العنكبوت: 38.  )24(
آل عمران: 97.   )25(

أبوعيل  استدل  وقد  عليه  جيب  فال  يستطيع 

باآلية  ــرصه(  ع يف  املعتزلة  )شيخ  اجلبائي 

الكريمة عىل أن القدرة قبل الفعل وهو بذلك 

قد خالف رأي املجربة، والتقى برأي االمامية 

قبل  االستطاعة  إن  أملعتزيل:  اخلياط  ويقول 

الفعل وإهنا باقية فيهم ما أبقاها اهلل تعاىل)26( 

عيل  الدكتور  األستاذ  يشري  الرأي  هذا  واىل 

سامي النشار بقوله: إن االستطاعة أوالقدرة 

عامة،  قدرة  وهي  تعمل  التي  هي  اإلنسانية 

تؤثر  ال  خاصة  قدرة  فهي  اإلهلية  القدرة  أما 

يف القبح والرشور الن صدور هذه عنه: أما 

السفة إن كان عاملا هبا. وأما اجلهل إن مل يكن 

عاملا هبا وكلتا االثنتني عىل اهلل حمال. ومىض يف 

القول: »إن قدرة اهلل وإرادته ال تؤثر يف قدرة 

العبد وإرادته الن من املحال اجتامع مؤثرين 

ويقول  ــا«)27(  ــع م ـــوأرادا  ل ــد  واح اثــر  عىل 

م  املفهو  يف  االستطاعة  وجود  إن  اجلاحظ: 

وليس  واملعرفة  العقل  وجود  هو  االعتزايل 

االستطاعة)28(  وجود  مع  وجودمها  يوجب 

وقد استقى علامء االمامية )الشيخ الصدوق، 

أئمة  من  الطويس(  والشيخ  املفيد،  والشيخ 
اخلياط أملعتزيل: االنتصار ص62.  )26(

يف  الفلسفي  الفكر  نشأة  النشار:  سامي  عيل   )27(
اإلسالم 1/ 481 – 482. 
اجلاحظ: احليوان 5/ 543.   )28(
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القدرة  يف  االمامية  رأي    البيت  أهــل 

فاإلمام  املجربة  لــرأي  خالفا  واالستطاعة 

  الــصــادق  حممد  بــن  جعفر  اهلل  أبوعبد 

يقول »ال يكون العبد فاعال وال متحركا إال 

وقع  وإنام   ، اهلل  ومن  معه،  واالستطاعة 

التكليف من اهلل تبارك وتعاىل بعد االستطاعة 

مستطيعا«)29(  اال  للفعل  مكلفا  يكون  وال 

ويقول الشيخ املفيد: »االستطاعة يف احلقيقة 

فهو  صحيح  فكل  والسالمة  الصحة  هو 

عن  وخيــرج  اإلنسان  يعجز  وإنــام  مستطيع، 

االستطاعة بخروجه عن الصحة وقد يكون 

ويكون  له،  آلة  جيد  ال  من  للفعل  مستطيعا 

يضاد  ال  واملنع  الفعل  من  ممنوعا  مستطيعا 

أكد  وقد  الفعل«)30(  يضاد  وإنام  االستطاعة 

الفعل  الشيخ الطويس فكرة االستطاعة قبل 

چڄ ڄڄ  قوله تعاىل:  عند تفسريه 

چ  چ  چ  چ  ڃڃ  ڃ  ڃ  ڄ 
ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇڇ  ڇ 
ڑچ)31(  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎڎ 
فيقول: ويف اآلية الكريمة بطالن قول املجربة: 

إن القدرة مع الفعل ألنه لوكانت االستطاعة 

الصدوق: التوحيد ص281  )29(
املفيد: تصحيح االعتقاد ص24.  )30(

البقرة: 184.  )31(

عنه  لقطعت  الصيام  هو  الــذي  الفعل  مع 

فدية)32(  عليه  جتب  مل  صام  إذا  ألنه  الفدية، 

الفعل  مــع  إال  الــقــدرة  تكن  لــومل  ويــقــول: 

اخلري  من  االستكثار  أمكنه  ملا  الغيب  لوعلم 

وذلك خالف لقوله تعاىل: چڀ ٺ ٺ 

وكان  ٿچ)33(  ٺٺٿ 
املجربة  عىل  ردهم  يف  رصيا  االمامية  رأي 

حول القدرة وخلق الكفر وغريمها.

5- تكليف ما ال يطاق
تعرض الفكر االمامي لرأي املجربة القائل 

الن  والدليل  باحلجة  يطاق(  ال  ما  )تكليف 

وما  يسعهم  ما  إال  عباده  يكلف  ال  تعاىل  اهلل 

چٺ ٺ ٺ  قوله تعاىل:  يقدرون عليه بداللة 

ٹچ)34(  ٹ  ٿ  ٿٿ  ٿ 
اهلل  أن  علام  قاطعة  داللــة  هلا  الكريمة  واآليــة 

تعاىل ال يكلف عباده ما ال يطيقون، الن ذلك 

مناف إلرادة التخفيف عنهم يف التكليف، وقد 

أوضح الشيخ املفيد رأي االمامية بقوله »أقول 

مكلفني  داموا  ما  بعباده  يفعل  ال  تعاىل  اهلل  إن 

إال أصلح األشياء هلم يف دينهم ودنياهم وانه 

أغناه  من  وان  نفعا  وال  صالحا  يدخرهم  ال 
الطويس: التبيان 2/ 120.  )32(

األعراف: 188.  )33(
النساء: 23.  )34(
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من  وكذلك  التدبري،  يف  األصلح  به  فعل  فقد 

فيه  فالقول  أمرضه  ومن  أصحه  ومن  أفقره 

كذلك. وأقول إن ما أوجبه أصحاب اللطف 

من اللطف إنام وجب من جهة اجلود والكرم ال 

من حيث ظنوا أن العدل أوجبه وأن لومل يفعل 

لكان ظاملا«)35(. وقد أشار الشيخ الصدوق إىل 

اإلمام الصادق  قوله:  )من زعم أن اهلل تعاىل 

جيرب عباده عىل املعايص أويكلفهم ما ال يطيقون 

فال تأكلوا ذبيحته وال تقبلوا شهادته وال تصلوا 
وراءه وال تعطوه من الزكاة شيئا( )36(

وأكد اإلمام الرضا  هذا اجلانب بقوله: 

شيئا،  الزكاة  من  تعطوه  فال  باجلرب  قال  »من 

وال تقبلوا شهادته أبدا إن اهلل تعاىل ال يكلف 

لها فوق طاقتها وال  نفسا إال وسعها وال يمرّ

وازرة  تزر  وال  عليها،  إال  نفس  كل  تكسب 

وزر أخرى«)37( وقد تصدى الشيخ الطويس 

تفنيد  إىل  القران(  تفسري  )التبيان يف  كتابه  يف 

يطاق  ال  ما  تكليف  مسالة  يف  املجربة  آراء 

واستمد االماميون آراءهم عن االئمة )سالم 

اهلل عليهم( الن اهلل تعاىل من فضله وإحسانه 

ال يكلف أحدا إال دون الطاقة ومل يأمره اهلل 
املفيد: أوائل املقاالت ص 25 – 26.  )35(

الصدوق: عيون أخبار الرضا 1/ 124.  )36(
 –  143  /1 الرضا  إخبار  عيون  الصدوق:   )37(

.144

يف  عبث  ال  االستطاعة.  عليه  له  جعل  بام 

صنعه وال تفاوت يف خلقه وال قبيح يف فعله 

جل عن مشاركة عباده يف األفعال وتعاىل عن 

إال  أحدا  يعذب  ال  األعامل  إىل  إضطرارهم 

قبيح  عىل  إال  عبدا  يلوم  وال  فعله  ذنب  عىل 

حسنة  تك  فان  ذرة  مثقال  يظلم  ال  صنعه 

يضاعفها ويؤت من لدنه أجرا عظيام. وعىل 

هذا القول مجهو ر أهل اإلمامة وبه تواترت 

تفسري  وعند   )38( حممد  آل  عن  ــار  اآلث

ی  ی  چی  تعاىل:  لقوله  الطويس  الشيخ 

جئ حئ مئ ىئچ)39( يقول:  )إن هذا اإلنذار 
النار  عذاب  يتقي  إن  يمكنه  من  إىل  متوجه 

فيقدر  طاعته،  ويفعل  معاصيه  يتجنب  بان 

عىل التقدم والتأخر يف أمره بخالف ما يقوله 

املجربة الذين يقولون بتكليف ما ال يطاق ملنع 

القدرة( )40( وعند تفسري قوله تعاىل: چہ 

ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ 
ۈۈ  ۆ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ 
ېچ)41(.  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ٴۇۋۋ 
أيب  املعتزلة  بشيخ  الطويس  الشيخ  التقى 

عيل اجلبائي يف ردمها عىل املجربة، فان اآلية 
املفيد: أوائل املقاالت ص24.  )38(

املدثر: 37.   )39(
الطويس: التبيان 10/ 184 – 185 .  )40(

املؤمنون: 99 – 100.  )41(
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حال  يف  الناس  أن  عىل  داللة  فيها  الكريمة 

التكليف يقدرون عىل الطاعة)42(. وقد أعطى 

الشيخ الطويس ثالثة أوجه للرد عىل املجربة 

ڳڳ  چ  تعاىل:  لقوله  تفسريه  عند 

ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ 
ڻ ڻ ڻ ڻۀ ۀ ہ ہ 
ے  ے  ھ  ھ  ھ  ہھ  ہ 
ۆ  ۇ  ۇ  ڭڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ 
ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ 
ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ 
وقف  وقــد  ېچ)43(.  ې 
الشيخ الطويس عند كلمتي )اليرس والعرس( 

يف اآلية الكريمة يف حماولة رده عىل املجربة يف 

قوهلم )تكليف العبد ما ال يطيق( .

6- ليس هلل عىل الكافر نعمة
مضمونه  يف  ينايف  رأي  اىل  املجربة  ذهب 

يف  العاملني  عىل  ورمحته  اهلل  عدل  مه  ومفهو 

وهذا  نعمة(  الكافر  عىل  هلل  )ليس  مسالة 

گ  ک  چک  تــعــاىل:  لقوله  خمالف 

گ گچ)44( فيقول الشيخ الطويس:  
املجربة يف  اآلية داللة عىل بطالن قول  )ويف 

الطويس: التبيان 7/ 394.  )42(
البقرة: 185.  )43(

األنبياء: 107.  )44(

تعاىل  ألنه  نعمة،  الكافرين  عىل  هلل  ليس  انه 

العاملني  عىل  نعمة  رسوله  اهلل  إرسال  أن  بنيرّ 

وعىل كل من أرسله إليهم ووجه النعمة عىل 

ترك  يف  له  ولطف  لإليامن  عرضة  انه  الكافر 

األنبياء  إرسال  العلة من  وان   )45( معاصيه( 

هلم  تكون  يبعث  مل  فإذا  هلم،  مصلحة  للبرش 

احلجة، فأما من ال يعلم ذلك فيهم فال حجة 

كلمة  وان  الــرســل)46(.  يبعث  مل  وان  هلم، 

وصفه  الن  العدل،  عىل  داللة  هلا  )الرمحة( 

بالرمحة التي وسعت كل يشء، وهذا دحض 

الكافر  عىل  هلل  ليس  القائل:  املجربة  آلراء 

بأنه خيلق  تنايف وصفه  نعمة ألهنا صفة مدح 

الكفر يف الكافر ثم يعذبه عليه الن هذا صفة 

بعدة  الطويس  الشيخ  استشهد  وقد  ذم)47( 

هذا  يف  املجربة  رأي  إلسقاط  كريمة  آيــات 

ک  ک  ک  چ  تعاىل:  كقوله  املــوضــوع 

گچ  گ  گ 
ٿچ  ٿ  ٿ  چٿ  ــعــاىل:  ت ــه  وقــول

ژ  ژ  ڈ  ڈ  چڎ  تعاىل:  وقوله 
ڑ ڑ کچ)48(

الطويس: التبيان 7/ 285.  )45(
املصدر نفسه 3/ 479.  )46(
املصدر نفسه 1/ 30.   )47(

النحل: 83، البقرة: 211، إبراهيم: 28.  )48(
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7- تعذيب األطفال بذنوب اآلباء
تنزه  التي  املسائل  من  املسالة  هذه  تعد 

علامء  تصدى  وقــد  الظلم  عن  تعاىل  اهلل 

الذين  املــجــربة،  آراء  لدحض  االمامية 

بذنوب  يعذبون  األطــفــال  إن  يقولون: 

چژ  تعاىل:  لقوله  خمالف  آبائهم.وهذا 

ومعنى  ککچ)49(.  ڑ  ڑ 
يفعله  من  إال  بالذنب  يؤاخذ  ال  إن  ذلك 

وذلــك  ــريه،  غ بــه  يــؤاخــذ  وال  ويرتكبه. 

بطالن  عىل  داللة  ذلك  ويف  العدل،  هناية 

قول املجربة يف إن اهلل تعاىل يعذب أطفال 

أوضــح  ــد  وق ــائــهــم)50(  آب بكفر  الكفار 

تعاىل  اهلل  »إن  بقوله:  رأيه  الطويس  الشيخ 

ال يأخذ أحدا بجرم غريه«)51( ويقول: إن 

ما  يغريوا  مل  ألهنم  األطفال  يعذب  ال  اهلل 

والتغيري  منهم،  كانت  بمعصية  بأنفسهم 

مما  كــان  مــا  خــالف  عــىل  الـــيشء  تصيري 

وعند  ــان)52(  ك ما  خالف  عىل  لوشوهد 

تفسري الشيخ الطويس قوله تعاىل: چٹ 

ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ 

الزمر: 7.  )49(
الطويس: التبيان 9/ 10.  )50(

املصدر نفسه 6/ 458.  )51(

املصدر نفسه 6/ 288.  )52(

عىل  داللة  »وفيها  يقول:  ڦچ)53( 
عىل  تــدل  ألهنــا  املــجــربة،  مذهب  بطالن 

سلف  جرم  غري  من  العقاب  لووقع  انه 

ما  بخالف  وذلك  ظلام.  لكان  العبد،  من 

يذهبون إليه من إن اهلل تعاىل يعذب األطفال 

الظلم  من غري جرم فان قبل: مل نفى كثرة 

نفى  وهل  القليل  فيه  يدخل  ال  وجه  عىل 

چ  ڃ  ڃ  چ  العموم كقوله:  عىل وجه 

وقوله:  ٿچ  ٿ  ٺ  چٺ  چچ 
وچھچ  ېچ  ې  چې 

توهم  ملن  اجلــواب  خمرج  خرج  ألنه  قيل 

ما  لوكان  انه  عىل  فدل  املجربة،  مذهب 

هو  وما  للعبيد  ما  ظالرّ لكان  إليه.  يذهبون 

جيوز  ال  انه  املؤكد  ومن  هلــم«)54(.  م  بظالرّ

السقيم)55(.  بجرم  الربيء  اهلل  يعاقب  إن 

يقولون:  املجربة  إن  األمر  الغرابة يف  ومن 

إن كل ظلم يف العامل بإرادة اهلل)56( وكأهنم 

ى  ې  چې  الكريمة:  اآلية  يقرأوا  مل 

ۆئ  ۇئ  ۇئ  وئوئ  ەئ  ەئ  ائ  ائ  ى 

ۆئ ۈئ چ)57(.

آل عمران: 182.  )53(
الطويس: التبيان 3/ 66.  )54(

املصدر نفسه 5/ 164.  )55(
املصدر نفسه 9/ 75.  )56(

غافر: 31.   )57(
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املصادر واملراجع 
القران الكريم

-اجلاحظ: أبوعثامن عمروبن بحر )ت255 هـ( 

حممد  السالم  عبد  ورشح  حتقيق  -احليوان: 

هارون، مطبعة مصطفى ألبايب احللبي وأوالده/ 

مرص 1356 هـ/ 1938 م.

حممد  بن  الرحيم  عبد  أبواحلسني  -اخلياط: 

أملعتزيل )املتويف يف حدود 300 هـ( 

ــىل ابـــن الــراونــدي  ــــرد ع ــار وال ــص ــت -االن

املطبعة  نادر،  البرينرصي  الدكتور  ترمجة  امللحد 

الكاثوليكية/ بريوت 1957 م.

-زهدي حسن جار اهلل.

القاهرة 1366 هـ/  -املعتزلة مطبعة مرص/ 

1947 م.

-الصدوق: أبوجعفر حممد بن عيل بن بابوية 

ألقمي )ت381 هـ( .

-التوحيد: تقديم السيد حممد مهدي اخلرسان، 

هـ/  االرشف 1386  النجف  احليدرية/  املطبعة 

1966 م.

-عيون أخبار الرضا، تصحيح السيد مهدي 

قم  العلم/  دار  مطبعة  الــالجــوردي  احلسيني 

1377هـ/ 1379 هـ.

-الطهراين: أغا بزرك حممد حمسن )ت1389 هـ(.

-الذريعة إىل تصانيف الشيعة، مطابع الغري 

الشورى  وجلس  االرشف،  النجف  واآلداب/ 

ودولتي واإلسالمية/ طهران 1355 – 1390هـ

-الطويس: أبوجعفر حممد بن احلسن )ت460 هـ(.

أغا  الشيخ  تقديم  القران،  تفسري  يف  -التبيان 

بزرك الطهراين املطبعة العلمية والنعامن/ النجف 

االرشف 1376–1383 هـ/ 1957- 1963 م.

-عبد الرمحن بدوي )الدكتور( .

-مذاهب اإلسالميني، دار العلم للماليني/ 

بريوت الطبعة األوىل 1971 م

-عيل سامي النشار )الدكتور( .

مطبعة  اإلســالم  يف  الفلسفي  الفكر  -نشأة 

الشاعر/ مرص الطبعة الثالثة 1965 م.

واملختارات،  املذاهب  يف  املقاالت  ــل  -وائ

حتقيق الشيخ فضل اهلل الزنجاين مطبعة رضائي / 

تربيز الطبعة الثانية 1371 هـ

الصدوق  االعتقاد أورشح عقائد  -تصحيح 

مطبعة  الشهرستاين  الدين  هبة  السيد  تعليق 

رضائي/ تربيز الطبعة الثانية 1371 هـ.





لفظة  تفسير  في  رايا  يمثل  البحث  هذا  في  ورد  ما  ان 

)مثاني( التي وردت في سورتين شريفتين من القرآن الكريم هما: االية 

)87( من سورة الحجر، واالية )23( من سورة الزمر.

وقد حاول الباحث ان يضع تفسيرا لهذه الكلمة وان يختار من بين االراء ما 

يراه مناسبا مستندا الى امهات المصادر التفسيرية القديمة كالتبيان لشيخ الطائفة 

واالمثل  االندلسي  حيان  البن  المحيط  والبحر  للطبري  البيان  وجامع  الطوسي 

للشيخ مكارم الشيرازي وغيرها.

وقد كان من اهم النتائج التي توصل اليها السيد الباحث: ان لفظة )مثاني( في 

سورة الزمر: يشبه بعضه بعضا ويفسر بعضه بعضا في اوامره ونواهيه واحكامه. 

وتاتي بعدها لفظة )مثاني( وصفا للقرآن بعد الوصف االول وتعني: انه يثني في 

اياته كل شيء من امر ونهي ووعد ووعيد وخير وشر.. الخ. فالمثاني في سورة 

)الزمر( تختلف داللتها عما ورد في سورة )الحجر( .
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اأ.د. عبد الكاظم حم�شن اليا�شري
كلية الرتبية للبنات- جامعة الكوفة

املقدمة: 
ومعجزة  اهلل  كتاب  الكريم  القرآن 

رسوله نزل بلسان عريب مبني وهو معني 

ميادين  خمتلف  يف  الدارسون  منه  ينهل 

العلم واملعرفة فال غنى عنه الي طالب 

اىل  وتعاىل  سبحانه  اهلل  دعانا  وقد  علم 

يف  والتفكري  العظيم  الكتاب  هذا  تدبر 

معانيه والفاظه وظاهره وباطنه. وهكذا 

اغوار  لتسرب  الدارسني  قوافل  انطلقت 

قرون  عرب  له  المثيل  الــذي  البحر  هذا 

طويلة من الزمن وقد هنلوا منه ماشاؤوا 

واختلفوا  واتفقوا  ارادوا  ما  عنه  وكتبوا 

فيه  تأويل ما ورد  واجتمعوا وتفرقوا يف 

يف  والراسخون  اهلل  إال  تأويله  واليعلم 

العلم من اهل بيت النبوة.

يمل  وهــو  الكتاب  هــذا  نــزل  لقد 

والفاظه.  وتركيبه  نظمه  يف  اعــجــازه 

من  لفظا  يستبدل  ان  احدنا  ولوحاول 

يرادفه  بام  العظيم  الكتاب  هذا  الفاظ 

الرتكيب  معنى  اويقاربه حلدث خلل يف 

والسياق فكل كلمة وكل حرف فيه وضع 

يف حمله املالئم من حيث املعنى والسياق 

يف  تناوب  وال  تضمني  وال  ــادة  زي فال 

كتاب اهلل وال يصدق عليه ما يصدق عىل 

لغة البرش النه كالم اهلل. ويف هذا البحث 

لفظة )مثاين(  للكشف عن داللة  حماولة 
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التي وردت يف موضعني يف القرآن الكريم مها 

االية )87( من سورة احلجر االية )23( من 

سورة الزمر وبالرغم من ان هذه املفردة قيل 

فيها الكثري وكتب عنها املفرسون إال ان باب 

االجتهاد واملفاضلة والرتجيح بني االراء بقي 

مفتوحا ومل يغلق ومن هنا حاولت ان ادخل 

االخرون  قال  مثلام  شيئا  القول  املعرتك  هذا 

اواضم صويت اىل ما اراه صوابا، وسيأيت بعدي 

يريد  ما  املفردة ويقول  برأيه يف هذه  من يديل 

وباب االجتهاد مفتوح امام الدارسني والفاظ 

القرآن ال تنتهي عجائبها والتنقضـي غرائبها. 

واسأل اهلل ان تكون يل حسنة االجتهاد خمطئا 

أومصيبا وهو ويل لتوفيق يف كل عمل.

داللة لفظة )مثاين( 
يف القرآن الكريم

مدخل: 
وردت لفظة )مثاين( يف القرآن الكريم يف 

ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ  چ  ايتني 

چٹ ٹ ڤ  تعاىل:  وقوله    

چ)1( ۉ 
ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ 
ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ 
ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چچ  چ  ڃ 

سورة احلجر: 87.   )1(

وقد    

چ)2( ڍڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ 
ذهب املفرسون والدارسون مذاهب شتى يف 

داللة هذه املفردة يف االيتني سوف نذكر شيئا 

منها. والغريب انني مل اجد فيام اطلعت عليه 

من اراء املفرسين يف هذه املفردة من يذكر اهنا 

بداللة واحدة يف االيتني ام ختتلف داللتها يف 

االية االوىل عنها يف االية الثانية بحكم سياق 

كل منهام. وجدت اهنم ركزوا البحث يف لفظة 

مثاين يف سورة احلجر وتشعبت اراؤهم فيها يف 

حني وقفوا عند املعنى اللغوي هلذه املفردة يف 

سورة الزمر)3(. ويف هذا املدخل سوف نقف 

اللغة من خالل ما  املفردة يف  عند داللة هذه 

ذكرته عنها املعاجم اللغوية.

مثاين  لفظة  ان  اىل  اللغة  معاجم  اشارت 

بني  اختالفا  نجد  نكاد  وال  )ثني(  الفعل  من 

اصحاب املعجامت يف داللتها. جاء يف كتاب 

ُيْثَنى َبْعُضه عىل  ْنُي من كلرّ يشء: ما  العني الثِّ

َبعض َأطباقًا، كلرّ واحد ثِْنٌي، حترّى قيل: َأْثناُء 

أثناء  َأَرْدَت  فإذا  اْنَطَوْت،  إذا  َمطاوهيا  ِة  احليرّ

َثنيًا...  َثَنيُته  قلَت:  َبْعٍض،  عىل  َبعِضِه  ء  اليشرّ

سورة الزمر: 23.   )2(
ينظر عىل سبيل املثال : جممع البيان: 71/6،   )3(
والكشاف:   ،354/14 والتبيان:   211/8
الغيب:  ومفاتيح   ،125/4  ،449/2

169/19، 237/26 وغريها. 
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وَثَنيُت  اثنني...  جعلته  تثنيًة:  ـَيَء  الشرّ ْيُت  وَثنَّ

أوتار  من  الثرّاين  واملَْثنَّى:  فأناثانيه...  ُجَل  الرَّ

جال، مقصور: الذي  الُعود.... والثَِّني من الرِّ

يِّد)4(. َبْعَد السَّ

وقال ابن فارس )ت395هـ( الثاء والنون 

مرتني  الشـيء  تكرير  هو  واحد  اصل  والياء 

الزمام.  طرف  املثناة  متوالني  شيئني  اوجعله 

املثاين هي االطراف، ويثنى اليشء من اطرافه. 

واملثاين اذن اطراف السور وهي فواحتها)5(.

وقال اجلوهري: والثِْنُي: واحد َأْثناِء اليشِء، 

أي تضاعيفه... والثِْنُي أيضًا من النوق: التي 

األمر  مقصوٌر:  والثِني  بْطَننْيِ....  وضعْت 

واجلبل،  الــوادي  من  والثْنُي  تنِي....  مرَّ يعاد 

منعطفه.... واملَثاين من القرآن: ما كان أقلَّ من 

ا ُتَثنرّى  ى فاحتة الكتاب َمَثايِنَ ألهنرّ املئتني. وتسمَّ

يف كلِّ ركعة)6(.

ويف لسان العرب: َثَنى اليشَء َثْنيًا ردَّ بعضه 

عىل بعض.... وَمثانِيه ُقواه وطاقاته.... وَمثاين 

فته  الوادي وحَمانِيِه َمعاِطُفه... وَثَنْيته َأيضًا رَصَ

ثانيًا....  له  رصت  إِذا  وكذلك  حاجته  عن 

وقيل  مرة  بعد  مرة  ثني  ما  القرآن  من  واملثاين 

ينظر: العني: مادة )ثني(.  )4(
معجم مقاييس اللغة : )ثني(.  )5(

ينظر: الصحاح: )ثني(.   )6(

َمباديء  جعلت  املئني  كأن  املِئنِي  ُدوَن  كان  ما 

والتي تليها مثاين)7(.

الناظر فيام تقدم من دالالت لفظة مثاين يف 

اللغة يستطيع ان يلتقط منها بعض االشارات 

التي قد تعينه يف حتديد داللة االستعامل القرآين 

هلذه املفردة. وسوف نختار من هذه الدالالت 

السياق  املفردة يف  نراه قريبا من داللة هذه  ما 

القرآين.

اليشء  ومثاين  ــراف  االط هي  املثاين   -1

طرف  واملثناة  اطرافها  االيات  ومثاين  اطرافه 

الزمام.

2- مثاين اليشء تثنيته وتكراره يف كل مرة.

3- مثاين تدل عىل توايل اليشء وتتابعه.

4- ثني اليشء عطفه عىل غريه اورصفه عام 

يريد.

مما  االخرى  الدالالت  تدخل  ان  ويمكن 

ذكرته معجامت اللغة فيام تم اختياره من هذه 

الدالالت. ويمكن القول ان هذه االشارات 

يمكن االستعانة هبا يف التوصل اىل رؤية تقودنا 

اىل الكشف عن داللة االستعامل القرآين هلذه 

املفردة يف االيتني.

ينظر: لسان العرب: )ثني(.  )7(
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لفظة مثاين يف القرآن الكريم
حظيت لفظة )مثاين( باهتامم العلامء من 

تشعبت  وقد  وغريهم  لغة  وعلامء  مفرسين 

اقواهلم عىل خمتلف مذاهبهم وعقائدهم يف 

مكرورا  اقواهلم  من  كثري  بدا  وقد  داللتها 

ارشت  وقد  السابق.  الالحق  فيها  يتابع  اذ 

ركزوا  قد  املفرسين  جل  ان  اىل  املدخل  يف 

اهتاممهم يف بيان لفظة )مثاين( التي وردت 

يف االية )87( من سورة احلجر. ومل يعرضوا 

اللفظة يف االية )23( من سورة  كثريا هلذه 

ذكره  ملا  امثلة  هنا  اعــرض  وســوف  الزمر 

املفرسون وغريهم يف بيان داللة هذه املفردة 

يف سورة احلجر لكي اصل من خالله اىل ما 

اراه يف داللة هذه املفردة مستعينا بام يقدمه 

ايضاح  يف  القرآين  والسياق  اللغوي  املعنى 

داللة هذه املفردة.

داللة لفظة )مثاين( يف سورة احلجر
البدء أود ان اشري اىل اين أرى داللة  يف 

ختتلف  احلجر  سورة  سياق  يف  مثاين  لفظة 

وسوف  الزمر  سورة  سياق  يف  داللتها  عن 

يف  السياقني  حتليل  خالل  من  ذلك  يتضح 

الصفحات االتية.

ذكر املفرسون كثريا من االراء يف داللة 

تعاىل:  قوله  يف  ــرت  ذك التي  مثاين  لفظة 

ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  چٴۇ 

االراء  هــذه  تلتقي  ما  وكثريا    

ۉچ)8(
عن  ينقل  من  منهم  الن  بعض  مع  بعضها 

هذه  من  لطائفة  عرض  يأيت  وفيام  االخــر 

االراء باجياز.

املثاين  السبع  البيان:  جممع  يف  جاء   -1

هي فاحتة الكتاب، وقيل هي السبع الطوال. 

الزمر)9(  اية  بداللة  القرآن كله  املثاين  وقيل 

ثم يذكر ما يسوغ كل قول مما ذكر.

الطوال  السبع  هي  التبيان:  يف  جاء   -2

ما  هي  وقيل  القرآن.  اول  من  سور  سبع 

فاحتة  اهنا  املفصل ويف رواية  قبل  املئني  بعد 

فيه  تثنى  النــه  كله  القرآن  وقيل  الكتاب 

االحكام)10(.

3- جاء يف الكشاف: ان املثاين من التثنية 

وهي التكرير الن الفاحتة مما تكرر قراءهتا يف 

الطوال  السبع  هي  وقيل  وغريها،  الصالة 

الفاحتة  باملثاين  ــد  اري اذا  للتبعيض  ومــن 

اوالسبع الطوال. وجيوز ان تكون كتب اهلل 

سورة احلجر: 87.   )8(
جممع البيان: 6/ 71 وما بعدها.  )9(

التبيان: 352/4 وما بعدها.  )10(
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كلها مثاين، وقيل هي االسباع)11(.

الفخر  ذكر  الغيب  مفاتيح  يف  جاء   -4

الرازي عددا من االقوال يف داللة هذه املفردة 

سبعا من املثاين يعني سبعا من االشياء التي 

تثنى وال شك ان هذا القدر جممل السبيل 

اىل تعيينه إال بدليل وفيه اقوال: 

اكثر  قــول  وهــو  الكتاب  فاحتة  اهنــا  أ- 

املفرسين ثم يذكر مسوغات هذا القول وهي 

كثرية يمكن الرجوع اليها يف مظاهنا)12(.

ب- اهنا السبع الطوال من اول القرآن.

املئني  دون  هي  التي  السور  اهنــا  جـــ- 

والطوال وفوق املفصل.

د- اهنا القرآن كله بداللة اية الزمر.

هـ- يراد بالسبع الفاحتة الهنا سبع ايات 

اتيناك  والتقدير  القرآن  كل  باملثاين  ويــراد 

سبع ايات هي الفاحتة وهي من مجلة املثاين 

التي هي القرآن)13(.

5- جاء يف البحر املحيط: السبع هي السبع 

يذكر مسوغات  ثم  الكتاب  اول  الطوال من 

هذا القول واملقصود من السبع الطوال)14(.

الكاشاف: 125/2 وما بعدها.   )11(
ينظر: مفاتيح الغيب: 164/19.   )12(

املصدر نفسه: 165/19.   )13(
البحر املحيط: 452/5.   )14(

الزمر.  اية  بداللة  كله  القرآن  وقيل هي 

وقيل السبع )ال حم( اوسبع صحائف هي 

يف  انزلت  التي  املعاين  هي  وقيل  االسباع 

السبع  فهي  احلمد  ايات  هي  وقيل  القرآن. 

املثاين وام الكتاب)15(.

املثاين  السبع  امليزان:  تفسري  6- جاء يف 

الطوال  السبع  اهنا  هي سورة احلمد، وقيل 

اهنا سبع صحف  احلواميم وقيل  اهنا  وقيل 

ويرجح  االنبياء  عىل  النازلة  الصحف  من 

احلمد  سورة  هي  بقوله  الفاحتة  سورة  اهنا 

املأثورة  الروايات  من  فـرس يف عدد  ما  عىل 

عن النبي وائمة اهل البيت فال يصغى اىل ما 

ذكره بعضهم)16(.

من  املــعــاين:  روح  تفسري  يف  جــاء   -7

الهنا  الفاحتة  اهنا  قيل  للسبع.  بيان  املثاين 

تكرر قراءهتا يف الصالة اوالهنا نزلت مرتني 

وقيل اهنا القرآن كله)17(.

السبع هي  االمثل:  تفسري  8- وجاء يف 

العدد سبعة واملثاين هو العدد اثنان عد اكثر 

الفاحتة.  عن  كناية  املثاين  السبع  املفرسين 

والروايات تشري اىل هذا املعنى كوهنا تتألف 

البحر املحيط: 452/5ومابعدها.  )15(
امليزان: 248/12. وما بعدها.  )16(

روح املعاين: 72/14.   )17(
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السبع  اىل  اشارة  اهنا  وقيل  ايات  سبع  من 

الطوال وقيل هي القرآن كله النه نزل مرتني 

مرة بصورة كاملة ومرة منجام)18(.

ذكــره  ممــا  نـــامذج  يمثل  ذكـــره  تقدم  مــا 

ذكــره  مــا  ــذا  ه عــن  والخيتلف  ــفــرسون  امل

اصحاب املعجامت وقد تقدم ذكره وما ذكرته 

املصادر االخرى الخيرج عام تقدم ذكره.

بتحليل  نــبــدأ  تــقــدم  مــا  ــرض  وبــعــد ع

من   )87( االية  فيه  وردت  الذي  السياق 

املمكنة  االحتامالت  ونطرح  احلجر  سورة 

يف داللة هذه املفردة قال تعاىل: چ ۀ ہ 

ے  ھھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ 
ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓۓ  ے 
ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ 
ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ 
ۇئ  وئ  وئ  ەئ  ەئ  ائ  ائ  ى  ى 

 

ۇئ ۆئ ۆئ چ)19(

فالواوالتي  تام  كالم  بعد  جاءت  فاآلية 

يف بدايتها متثل استئناف كالم جديد..

فيه  وردت  الــذي  السياق  نحلل  حني 

فيه  نجد  احلجر  ــورة  س يف  )مــثــاين(  لفظة 

الفاظا يثار حوهلا اكثر من تساؤل.
االمثل: 81/8 ومابعدها.   )18(

سورة احلجر: 85- 88.   )19(

القسم  سياق  يف  )اتيناك(  الفعل  نجد 

وهو يتعدى اىل مفعولني وهو مسند اىل اآليت 

العدد  ونجد  وتعاىل،  سبحانه  )اهلل(  وهو 

وهو  الثاين.  املفعول  موقع  يف  وهو  )سبعا( 

عدد يستعمل هبذه الصيغة للمؤنث بحسب 

قواعد العدد، ونجد حرف اجلر )من( الذي 

تكون فيه ثالثة احتامالت: 

يف  الغاية  ابتداء  عىل  يــدل  بابه  عىل  انــه 

املكان الزمان.

بيان  هو  هاميش  معنى  اىل  خرج  انه  أ- 

اجلنس.

هو  هاميش  معنى  اىل  ــرج  خ ــه  ان ب- 

التبعيض.

بااللف  )املثاين( معرفة  لفظة  ج- ونجد 

والالم.

ونجد حرف العطف الواو. وجيد معطوفا 

هبا هو )القرآن العظيم( .

لفظة )سبعا(  ان  يلحظ  تقدم  فيام  الناظر 

عدد مفرد يستعمل مؤنثا مع املذكر ومذكرا 

النحاة)20(.  قواعد  تذكر  كام  املؤنث  مع 

من  وسبع  رجال  وسبعة  نساء  )سبع  تقول: 

قوله  ورد  وقد  الرجال(  من  وسبعة  النساء 

ينظر: رشح ابن عقيل: 345/2.   )20(
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. 

تعاىل: چ ٿ ٹ ٹ ٹ چ)21(

)مثاين(  لفظة  ان  القول  اىل  يقودنا  وهذا 

)مثناة(  مؤنث  مفرد  مجع  هي  السياق  يف 

واليصلح ان يكون مجعا ملذكر. وهذا يعني 

ــات  واالي السور  عىل  للداللة  تصلح  اهنــا 

ــســور وغــريهــا ممــا ذهــب اليه  ــح ال ــوات وف

املفرسون.

ان  انه يتمل  ذكرنا  )من(  اجلر  وحرف 

يكون البتداء الغاية فاذا كان هذا االحتامل 

اتى  قد  وتعاىل  سبحانه  اهلل  يكون  صحيحا 

الكريم  القرآن  ثم  املثاين اوال  السبع  رسوله 

عند  اجلمع  ملطلق  هو  بالواوالتي  معطوفا 

اهنام  يعني  وهذا  الرتتيب  تفيد  وقد  النحاة 

ليسا شيئا واحدا.

فالسبع  للتبعيض  يكون  ان  ويتمل 

املثاين بعض القرآن. ويتمل ان يكون لبيان 

اجلنس فالسبع من جنس االشياء التي تثنى 

حرف  السياق  هــذا  يف  بقي  ــرر)22(.  ــك وت

العظيم  الــقــرآن  عطف  ـــواو(  )ال العطف 

وفيها  مثان  باهنا  ميزت  التي  السبع  عىل 

احتامالن: 

1- تكون السبع املثاين من القرآن ويكون 
سور البقرة: 260.   )21(

ينظر: الكشاف: 565/1.  )22(

واجلامع  اخلاص  عىل  العام  عطف  باب  من 

واختلف  اهلل  من  به  موحى  كليهام  ان  بينهام 

لفظهام وان كانا من جنس واحد كام عطف 

ثيبات وابكارًا ومها من جنس النساء)23(.

القرآن  غري  املثاين  السبع  تكون  ان   -2

حكم  يقتضيه  ما  وهذا  خمتلفان  شيئان  فهام 

نفسه  عىل  الشـيء  تعطف  ال  النك  العطف 

من  ولكل  املــغــايــرة  يقتيض  العطف  الن 

االحتاملني من يؤيده ويدافع عنه.

لفظة  ان  وهو  االول  باالحتامل  قلنا  فاذا 

مثاين جزء من القرآن وان العطف مسوغ ذكر 

لنا العلامء عدة اطروحات يف هذا االمر.

أ- اهنا سورة الفاحتة فهي سبع ايات تثنى 

يف الصالة وقد وردت يف ذلك روايات مأثورة 

عن الرسول واهل البيت والصحابة.

ب- اهنا السبع الطوال من البقرة اىل التوبة 

وقال به مجاعة من الصحابة واملفرسين.

ت- اهنا السور التي اياهتا اقل من املئني 

وتقع بني املئني واملفصل.

ث- اهنا احلواميم.

املــص،  )امل،  الــســور  فــواتــح  ــا  اهن ج- 

الهنا   . حم(  طسم،  طه،  يس،  كهيعص، 

التحريم االية: 5.   )23(
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وسواها  السور  هبا  تفتتح  مستقلة  ايات  متثل 

اقوال  اية مستقلة وهناك  يمثل  الفواتح ال  من 

غريها)24(.

االول  االحتامل  صحة  افرتضنا  واذا  ح- 

التي  االحتامالت  من  واحدًا  نختار  ان  واردنا 

وردت فيه نرى ان االقرب اىل الصواب هو ان 

السبع املثاين هي سورة الفاحتة لالسباب االتية: 

واجتامع  فيها  املفرسين  ــوال  اق تواتر   -1

كلمتهم عىل ذلك)25(.

2- ما ورد عن الرسول  ام القرآن السبع 

املثاين التي اعطيتها دون سائر االنبياء)26(.

3- ما ورد عن االمام عيل  واهل البيت 

ان السبع املثاين هي سورة الفاحتة)27(.

اما اذا اخذنا باالحتامل الثاين وقلنا ان السبع 

متغايران  شيئان  ومها  القرآن  من  ليس  املثاين 

فلدينا    الرسول  اهلل  آتامها  العطف  بحكم 

احتامالت: 

1-السبع املثاين هي االسباع والقرآن مؤلف 

من سبعة اسباع.

ينظر: مفاتيح الغيب: 164/19 ومابعدها،   )24(
وامليزان: 247/12، واالمثل: 49/15. 

ينظر: الطربي: 77/14.   )25(
املصدر نفسه.   )26(

امليزان: 201/12.   )27(

2- القرآن مشتمل عىل سبعة انواع من العلوم 

والقدر،  والقضاء  واملعاد،  والنبوة،  )التوحيد، 

واحوال العامل، والقصص والتكاليف(.

3- السبع املثاين من املتشابه الذي اليدرك 

معناه إال اهلل كام اشار اىل ذلك بقوله: چ ڳ ڳ 

ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ 

ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ڻۀ  ڻ 

ڭ  ڭ  ۓڭ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ 

ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ  ۇۆ  ۇ  ڭ 

. 

ۅ ۉ ۉچ)28(

يف  يثنى  ــذي  ال هو  )سبع(  العدد  ان   -4

االعامل ويكرر فيها وهذا يعني ان هناك اعامال 

يكرر كل منها سبع مرات يف موضعه ويف كل 

سبع  وهي  الفاحتة  فيها  تكرر  فالصالة  مناسبة 

البيت سبع مرات يكرر  ايات والطواف حول 

ــروة  وامل الصفا  بني  والسعي  مناسبة  كل  يف 

احجار  سبعة  اجلمرات  ورمي  اشــواط  سبعة 

وهكذا وكل منها يكرر يف كل مناسبة وعىل هذا 

التي  الرابعة  الفقرة  ان  القول  يمكن  االحتامل 

يثنى فيها العدد سبعة هي االقرب اىل الصواب 

فيام نراه الن هذه االعامل هي )سبع( يكرر يف 

كل مناسبة.

سورة آل عمران : 7.   )28(
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االحتامالت  بني  املوازنة  بعد  لدينا  اصبح 

الصواب  اىل  االقــرب  مها  احتامالن  املذكورة 

احدمها يف حال كون املثاين من القرآن واالخر يف 

حال كون املثاين غري القرآن وقد تقدم ذكرمها.

داللة لفظة )مثاين( يف سورة الزمر
ٹ ٹ ڤ  چ  الزمر:  سورة  يف  تعاىل  قال 

ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ 
ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ 
ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چچ  چ  ڃ 

 

ڍڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژچ)29(
الذي وردت  السياق  بني  مقارنة  اجراء  ان 

فيه لفظة مثاين يف سورة احلجر والسياق الذي 

يظهر  الزمر  سورة  يف  اللفظة  هذه  فيه  وردت 

يتحدث  مل  املفردتني.  داللــة  بني  فرق  وجــود 

يذكروا  ومل  كثريا  اللفظة  هذه  عن  املفرسون 

الوجوه املحتملة فيها كام فعلوا يف سورة احلجر. 

وسوف نوجز ما ذكروه عنها.

1- سمي مثاين النه يثنى فيه بعض القصص 

يف  وترصيفها  واملواعظ  واالحكام  واالخبار 

رضوب البيان، ويثنى ايضا يف التالوة فال يمل 

حلسن مسموعة)30(.

سورة الزمر: 23.   )29(
جممع البيان : 211/8.   )30(

فيه  يثنى  أي  مثاين  التبيان:  يف  جــاء   -2

بترصيفها يف رضوب  والوعيد  والوعد  احلكم 

حلسن  يمل  فال  التالوة  يف  ايضا  ويثنى  البيان، 

مسموعة)31(.

مثنى،  مجع  اهنــا  الكشاف:  يف  ــاء  وج  -3

من  فيه  ورد  ما  ــذا  وك ومكرر  ــردد  م بمعنى 

يف  يثنى  انه  وقيل  واحكام،  ومواعظ  قصص 

التمييز  عىل  منتصبا  يكون  ان  واجــاز  التالوة 

بمعنى متشاهبة مثانيه)32(.

صفات  من  الكبري:  التفسري  يف  جــاء   -4

االشياء  فاكثر  وباجلملة  مثاين...  كونه  القرآن 

االمر  مثل:  زوجني  زوجني  وقعت  املذكورة 

واملفصل  واملجمل  واخلــاص  والعام  والنهي 

والنار  واجلنة  واالرض  السموات  ــوال  واح

والظلمة والضوء واللوح والقلم....)33(.

5- جاء يف روح املعاين: مثاين صفة اخرى 

لكتاب اوحال اخرى منه وهو مجع )مثنى( بضم 

امليم وفتح النون املشددة عىل خالف القياس.. 

بمعنى مردد ومكرر وثني من احكامه ومواعظه 

وقصصه.....)34(.

التبيان: 21/23.   )31(
الكشاف: 125/4.   )32(

مفاتيح الغيب: 237/26.   )33(
روح املعاين: 234/23.   )34(
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مثنية  مثاين مجع  وقوله  امليزان:  جاء يف   -6

عىل  اياته  بعض  النعطاف  املعطوف  بمعنى 

بعض ورجوعه اليه يتبني بعضها ببعض وتفسري 

بعضها ببعض)35(.

والخيتلف ما ورد يف كتب التفسري االخرى 

عام تقدم ذكره يف داللة هذه املفردة.

املفرسين  اقـــوال  مــن  ورد  مــا  مــن خــالل 

اللفظة  هذه  فيه  وردت  الذي  السياق  وبداللة 

نحاول حتليل الرتكيب الذي استعمل فيه القرآن 

هذه املفردة لنصل اىل داللتها ان السياق يدل عىل 

انزله اهلل هو احسن احلديث وهو كتاب  ان ما 

متشابه مثاين. ولفظة )كتاب( يف هذا الرتكيب 

بدل من احسن احلديث وهذا يعني ان احسن 

فهام  ومثاين(  )متشابه  اما  الكتاب  هو  احلديث 

وصفان هلذا الكتاب الذي هو احسن احلديث 

وكل منهام تؤدي معنى حمددا.

لقد وردت لفظة متشابه يف عدد من االيات 

الذي  املعروف  التشابه  تدل عىل  القرآنية وهي 

سورة  ويف  بعضا)36(  يشبه  بعضه  ان  عىل  يدل 

ڳ ڳ ڳ  چ  تعاىل:  قوله  ورد  عمران  آل 

ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ 

امليزان:   )35(
االنعام البقرة : 25، االنعام: 99، 141.   )36(

املحكم  يقابل  فاملتشابه   )37(
ۀ  چ  ڻ ڻ 

وبداللة هذه االية يكون القرآن قسمني: ايات 

حمكامت يدركها الناس ويفهمون ما فيها وايات 

والراسخون  اهلل  إال  تأويلها  متشاهبات اليعلم 

يف العلم عىل خالف يف علمهم هبا وهي مسألة 

الوقف  وموضع  االية  بسياق  تتصل  معروفة 

الفكر  إعامل  يتطلب  ما  فاملتشابه هنا هو  منها. 

مسألة  وهي  منه  املــراد  اىل  للوصول  والتدبر 

الناس وقد اشار  ليست يسرية واليدركها كل 

اهلل سبحانه اىل ذلك يف االية السابعة من سورة 

آل عمران.

هل يمكن ان نفهم من لفظة  والسؤال هو 

مثاين يف سياق االية )23( من سورة الزمر ان 

هو  وهــذا  متشابه  حمكم  قسمني  عىل  الكتاب 

معنى لفظ )مثاين( يف هذا السياق أي اهنا تعني 

ان هذا الكتاب الذي يشبه بعضه بعضها هو من 

قسمني مها )ايات حمكمة وايات متشاهبه( ومها 

يثني احدمها االخر وهو من املعاين اللغوية هلذه 

املفردة.

ان هذا جمرد رأي قد يكون االطمئنان اليه 

ليس قويا الننا النملك دليال عىل ان املراد من 

لفظة )مثاين( هنا املحكم واملتشابه الن السياق 

سورة آل عمران: 7.   )37(
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اليوجد فيه ما يعني عىل ذلك ولكن يمكن ان 

النص  تدبر  يف  االجتهاد  باب  يف  ذلك  يدخل 

وحماولة للوصول اىل ارساره وقد يأيت من يثبت 

صحة ذلك اوخطأه.

ومن هنا فالراجح ماتصالح عليه العلامء من 

خمتلف املذاهب ان لفظة متشابه هنا يشبه بعضه 

ونواهيه  اوامــره  يف  بعضا  بعضه  ويفرس  بعضا 

واحكامه وتأيت بعدها لفظة مثاين وصفا للقرآن 

بعد الوصف االول وتعني انه يثنى يف اياته كل 

ورش  وخري  ووعيد  ووعد  وهني  امر  من  يشء 

سورة  يف  هنا  فاملثاين  وغريها  ومتشابه  وحمكم 

الزمر ختتلف داللتها عام ورد يف سورة احلجر 

االية )87( الهنا يف هذا السياق تعني الكتاب 

ويعزز  القرآن  هي  واملثاين  مثاين  فالقرآن  كله 

اخر  بوصف  اتبعها  النه  املذهب  هذا  السياق 

ڦ ڦ ڦ ڄ  چ  قوله:  وهو  باجلملة 

االنسان  تنتاب  والقشعريرة  چ  ڄ ڄ 
حني يفاجأ بيشء اليدرك كنهه واليعرف رسه 

العرب  مع  حصل  ما  وهذا  مقصده  واليفهم 

فلم  املعجزة  هبذه    الرسول  فاجأهم  حني 

يدركوا كنه ما يسمعون، وقالوا فيه ما قالـوا – 

انه شعر اوسحر اواساطري االولني وغري ذلك 

ما  كنه  ادركــوا  ما  بعد  العرب، ولكن  قالته  مما 

الذين  قلوب  النت  فيه  ما  وفهموا  يسمعون 

ادركوا وجلودهم فامنوا بام انزل اهلل، ومن هنا 

)مثاين( يف سياق سورة  لفظة  ان  القول  يمكن 

الزمر تعني القرآن كله.

وخالصة ما يمكن قوله يف هذا البحث أن 

فيه حماولة لفهم لفظة )مثاين( بعد أن تعددت فيها 

اقوال العلامء واملفرسين، وقد اضاف البحث اىل 

ما ذكره العلامء يف هذه املفردة امورًا متثل ما يراه 

الذي  السياق  حتليل  بعد  داللتها  يف  الباحث 

الكريم  القرآن  يف  اللفظة  هذه  فهيه  استعملت 

وتتمثل يف االيت: 

1-اثبت ان لفظة مثاين يف سياق االية )87( 

من سورة احلجر ختتلف يف داللتها عام ورد يف 

سياق االية )23( من سورة الزمر.

سورة  يف  املثاين  للسبع  افرتاضًاً  وضع   -2

يامرس  اعامل  منها  املــراد  ان  عىل  يقوم  احلجر 

كل منها سبع مرات وتكرر يف كل مناسبة وهذا 

يمثل رأيًا قاباًل للخطأ والصواب.

الزمر  للمثاين يف سورة  افرتاضًاً  3- وضع 

الذي  واملتشابه  املحكم  هبا  املراد  ان  عىل  يقوم 

وصف اهلل هبا القرآن يف االية السابعة من سورة 

آل عمران.
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موارد البحث: 
القرآن الكريم.
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1954م.

العظيم  القرآن  تفسري  يف  املعاين  روح   -6

حممود  السيد  الدين  شهاب  املثاين:  والسبع 

االلويس، نرشه السيد حممود شكري االلويس، 

املطبعة املنريية – مرص، د.ت.

7- رشح ابن عقيل: ابن عقيل، حتـ: حممد 
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وعيون  التنزيل  حقائق  عن  الكشاف   -9

االقاويل يف وجوه التأويل: الزخمرشي، حتـ: عبد 
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الرازي،  الدين  فخر  الغيب:  مفاتيح   -12
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اعتاد الدارسون ان يقسموا اللهجات العربية على لهجات 

شمال الجزيرة، ولهجات جنوب الجزيرة العربية.

والعربية من اللغات التي كان منطلقها الجزيرة العربية وقد اشتملت على عناصر 

قديمة جدا من اللغات السامية االصلية مما يدل على ان العربية كانت موجودة في 

مهد اللغات السامية بهذه الفكرة يبدأ السيد الباحث بحثه ليبرهن على كل جزء فيها 

معتمدا المصادر التي يمكن ان يدعم رايه باالستناد اليها. حتى اذا ما اشبع البحث 

ونقائها،  فصاحتها  في  تتفاوت  انها  فيرى  اللغة،  هذه  لهجات  الى  ينتقل  برهانا، 

بسبب البعد عن الحواضر، اوعدم مجاورة االمم غير العربية مما يعّكر صفوتلك 

الفصاحة.

ويتدرج السيد الباحث في القول بان لهجة قريش هي التي نزل بها القرآن الكريم 

وان ذلك لم يشكل اية مشكلة للعرب فقد فهمه الجميع واعجبوا بلغته وهذا هو ما 

تؤكده كل االيات التي صرحت بعربية لغته. وقد خلص السيد الباحث الى القول بان 

القرآن الكريم نزل بلسان عربي، واسم العرب يتناول القبائل جميعها تناوال واحدا.
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اأ. د. زهري غازي زاهد
جامعة بغداد

العربية قبل ظهو ر االسالم: 
يقسموا  أن  الــــدارســــون  اعـــتـــاد 

شامل  هلجات:  عىل  العربية  اللهجات 

ــرة  ــوب اجلــزي ــات جــن ــج اجلـــزيـــرة وهل

كان  التي  اللغات  من  والعربية  العربية، 

اشتملت  وقد  العربية،  اجلزيرة  منطلقها 

اللغات  من  جــدا  قديمة  عنارص  »عــىل 

السامية األصلية وهذا يدل عىل أن اللغة 

اللغات  مهد  يف  موجودة  كانت  العربية 

السامية...«)1(.

فقد  ــراب  اإلع العنارص  هذه  وأهــم 

فقدته  حــني  يف  بــه  العربية  احتفظت 

تاريخ اللغات الساميةـ  أـ  ولفنسون 168   )1(
 .

األخريات )2( لكننا ال نملك من الوثائق 

العربية  تاريخ  هبا  نتتبع  أن  نستطيع  ما 

البعيدة،  د  العهو  يف  هلجات  وتكوين 

كتابات  من  العلمية  األدلة  توافر  لعدم 

اللهجات  خصوصًا  أوآثـــار  أونــقــوش 

فهي  اجلنوبية  اللهجات  ا  وأمرّ الشاملية، 

أوفر حظًا يف مسائل معرفة ظواهر منها، 

هلجات  من  وغريها  احلمريية  خصوصًا 

جنوب اجلزيرة.

إىل  تنسب  الــشــامل  هلــجــات  كــانــت 

الذي  العرص  يف  نفسها  أوالقبيلة  املوطن 

قاربت فيه ظهو ر االسالم، من ذلك ما 

العربية،  للغة  النحوي  التطور  انظر   )2(
برجسرتارس 54 . 
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وصف بلهجة احلجاز أوهلجة نجد أوهلجة 

متيم أوطيئ أوقيس أوقريش...وهكذا.

نذكر  املجال  هذا  يف  أقوال  رويت  لقد 

ى بالعربية املوحدة  أمهها، لنصل إىل ما يسمرّ

أوالعربية املشرتكة أواللغة األدبية التي نزل 

هبا القرآن الكريم.

قال أبوعمروبن العالء )154هـ( واصفا 

القرآن: »ما لسان  لغة محري اجلنوبية وعربية 

محري وأقايص اليمن اليوم بلساننا وال لغتهم 

بلغتنا«)3(.

نشك  فلسنا  »وبعد  جني:  ابن  وقال 

ابني  لغة  عن  ونحوها  محري  لغة  ُبعد  يف 

نزار«)4(.

وما يؤيد قول أيب عمروأنرّ أهل العربية 

ختتلف  بلهجات  يتكلمون  كانوا  اجلنوبية 

النصوص  بدليل  الكريم  القرآن  عربية  عن 

اجلاهلية التي عثر عليها هناك، وهي بلسان 

من  تبنيرّ  إذ  ــقــرآن،  ال عربية  عــن  خمتلف 

دراستها وفحصها أهنا كتبت بعربية ختتلف 

عن عربية الشعر اجلاهيل)5(.

الصاحـبي ـ ابن فارس 38، 39 .   )3(
اخلصائص 1 / 386 يقصد بابني نزار مرض   )4(
وربيعة . ونزار هو ابن معد بن عدنان  )مجهرة 

أنساب العرب، ابن حزم( 
انظر : املفصل يف تاريخ العرب قبل االسالم،    )5(

اجلاهيل،  الشعر  عربية  يف  نظرنا  وإذا 

قبل  القرنني والنصف  تتجاوز  وجدناها ال 

التاريخ،  هذا  قبل  ما  ا  أمرّ االسالم.  ر  ظهو 

ــة،  املــروي ــــوال  واألق متفاوتة  فــاألخــبــار 

ما  الكتب غري موثقة، فمنها  واملأخوذة من 

يرفع العربية إىل عهد اسامعيل بن ابراهيم. 

قال يونس بن حبيب )ت182هـ( : » أول 

من تكلم بالعربية ونيس لسان أبيه، اسامعيل 

بن إبراهيم صلوات اهلل عليهام« عىل اعتبار 

من  ومنهم  العربية.  كانت  ابراهيم  لغة  أن 

روى أن اسامعيل أول من كتب بالعربية ومل 

جياوزوا يف النسب أوالد عدنان، ومل يعرفوا 

من  وثمود  لعاد  روي  وما  ِسْفرًا،  لألوائل 

مل  ذلــك  ومــع  خمتلف،  موضوع  فهو  شعر 

يصل إىل الدارسني ما يثبت من األدلة يشء 

عن عربية تلك األزمان)6(.

وذكر ابن فارس أن ولد إسامعيل وهم 

ليسوا  م  بأهنرّ قحطان  ولد  ون  يعريرّ العدنانية 

عربًا ويتجون عليهم بأنرّ لساهنم احلمريية، 

لكنه قال بعد ذلك: »فليس اختالف اللغات 

قدحًا يف األنساب« ثم قال: »ونحن وإْن كنا 

د. جواد عيل 8 / 430 . 
انظر طبقات فحول الشعراء ـ ابن سالم 1 /   )6(

9 ـ 11 . 
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فلسنا  اللغات  بأفصح  نزل  القرآن  أن  نعلم 

ننكر أن تكون لكل قوم لغة مع أنرّ قحطان 

سواهم  من  وأنرّ  العاربة  العرب  م  أهنرّ تذكر 

السالم  عليه  إسامعيل  وانرّ  بة  املتعررّ العرب 

بلساهنم نطق ومن لغتهم أخذ، وانام كانت 

لغة أبيه )صىل اهلل عليه وسلم( العربية«)7(.

مجَع  وإن  العرب  »كان  الطربي:  وقال 

م عرب فهم خمتلفواأللسن بالبيان  مجيَعها أهنرّ

متباينواملنطق والكالم. وإن ألسنتهم كانت 

كثرية كثرة تعجز عن احصائها«)8(.

يمكننا أن نقول أن عربية شامل اجلزيرة 

محري  اجلنوب،  عربية  عن  ختتلف  وهلجاهتا 

وما جاورها.

منها  إلينا  يصل  مل  الشامل،  هلجات  إنرّ 

يمكن  ال  أشالء  سوى  أووثائق  نقوش  من 

يف  رأيًا  أونتخذ  علميًا  حكاًم  عليها  نقيم  أن 

يعود  الــذي  ان(  )حـــررّ نقش  مثل  صورها 

)َزَبد(  ونقش  للميالد،   )568( إىل  تارخيه 

الذي يعود إىل سنة )512( للميالد، ونقش 

التي  ان  فكتابة حررّ للميالد.  النامرة )328( 

القرآن،  عربية  إىل  النصوص  أقــرب  هي 

ا استعملت أداة التعريف )ال(  ويالحظ أهنرّ
الصاحبي 38 ـ 39 .   )7(

تفسري الطربي 1 / 9- 15 .   )8(

النامرة.  نص  وكــذا  العربية  تستعملها  كام 

وهي يف بيئة يسكنها النبط »وهم من العرب 

للتعريف  أداتــني  استعملوا  فقد  الشامليني 

املمدودة يف آخر االسم  مها: حرف األلف 

)مسجدا(  و  امللك  بمعنى  )ملكا(  مثل 

)ال(  هي  أخــرى  وأداة  املسجد.  بمعنى 

استعامل  ويف  عربيتنا.  يف  نستعملها  التي 

تأثرهم  عىل  داللة  للتعريف  ألداتني  النبط 

باللغة  املتكلمني  وبالعرب  بــاآلرامــيــني 

العربية املستعملني أداة التعريف )ال( .

بني  مجعت  وسط  لغة  نفسها  والنبطية 

اختالط  بسبب  وذلك  والعربية،  اآلرامية 

بثقافتهم  وتــأثــرهــم  ــني  ــي ــاآلرام ب النبط 

يف  عربًا  وكوهنم  باألعراب،  واحتكاكهم 

األصل«)9(.

والنبط املقصودون هنا هم غري ما قصده 

األخباريون الذين هم بقايا الشعوب القديمة 

النازلني يف البطائح منهم، ومنهم مرتسبات 

قبيل  وذلك  والشام،  العراق  يف  اآلراميني 

يتكلمون  وكانوا  ــالم،  االس ويف  االســالم 

ا  بلهجات عربية ولكن برطانة أعجمية: »أمرّ

 / قبل االسالم 8  العرب  تاريخ  املفصل يف   )9(
518 وانظر تاريخ اللغات السامية والفنسون 

189 ـ 194 . 
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املقصودون هنا، فهم أصحاب مملكة  النبط 

النبط مملكة عربية مل يعرف األخباريون من 

يف  امليالد  قبل  دولتهم  ونشأت  شيئًا،  أمرها 

العرب،  جزيرة  من  الغربية  الشاملية  املنطقة 

وكان ميناء غزة ميناء النبط املفضل عىل البحر 

األبيض املتوسط »فالنبط عرب بل هم أقرب 

إىل قريش وإىل القبائل احلجازية التي أدركت 

االسالم من العرب الذين يعرفون بـ )العرب 

أكثر  يف  قريشًا  يشاركون  والنبط  اجلنوبيني( 

أسامء األشخاص...وخَطُ النبط قريٌب جدا 

من خط كتبة الوحي...وإنرّ قلمنا هذا مأخوذ 

من قلم النبط«)10(.
املفصل يف تاريخ العرب 3 / 11، 12 وقد   )10(
ورد ذكر النبط يف خرب مرفوع إىل ابن عباس 
:  ) )نحن معارش قريش من النبط من أهل 
 . هبا  ولد  اخلليل  ابراهيم  ان  قيل  ا  ريَّ كوثى 
وكان النبط سكاهنا وهذه التي يف أرض بابل 
وهبا  اخلليل  ابراهيم  مشهد  وهبا  العراق  يف 
النار وهناك موضع  طرح ابراهيم اخلليل يف 
منزل  وهو  ايضًا  »كوثن«  يدعى  بمكة  آخر 
عبيدة  عن  وروي  خاصة.  ــدار  ال عبد  بني 
يقول:  عليًا  اإلمام  »سمعت  قوله:  السلامين 
من كان سائاًل عن نسبنا فاننا نبط من كوثن« 
ابراهيم  التي ولد هبا  أراد كوثن  أنه  ح  ويرجرّ
اخلليل وأراد أن أبانا ابراهيم  )عليه السالم( 
كان من نبط كوثن وأن نسبنا ينتهي اليه.وهذا 
الفخر  من  تربؤ  وابن عباس  اإلمام عيل  من 

باألنساب وحتقيق لقوله تعاىل: 
چ  )معجم البلدان   چ ڇڍ ڍ ڌ ڌ 

487/4، 488، اللسان نبط. 

جزيرة  سكنوا  الــذيــن  الــعــرب  فــهــؤالء 

واألنبار،  احلرية  يف  العراق  وعرب  العرب، 

عىل  عربيتهم  كانت  الشام،  بالد  عرب  ثم 

العامة  دائرهتا  يف  متقاربة  هلجاهتا  اختالف 

األصــوات  بعض  أداء  يف  خالفات  عــدا  ما 

أوبعض الصيغ الرصفية أوحركات االعراب 

لكنها مجيعًا تلتزم بحرف التعريف )ال( )11(.

ا عربية جنوب اجلزيرة وهلجاهتا احلمريية  أمرّ

فقد  وغريها  واحلرضمية  والقتبانية  والسبئية 

أسعفت الدارسني باملساند والكتابات بحيث 

ظواهرها  من  كثريًا  يتبينوا  أن  استطاعوا 

والشعر  الكريم  القرآن  عربية  عن  وفروقها 

اجلاهيل، لكن حروفها تسعة وعرشون حرفًا، 

وهي تكتب من اليمني إىل اليسار.

أن  مثاًل،  اجلنوبية  اللهجات  فروق  من 

اهلاء  ــاق  احل احلرضمية،  يف  التعريف  أداة 

والنون باألسامء أوالـ )هـ( و )ها( يف الثمودية 

العربية  اللهجة  يف  والصفوية  واللحيانية 

الشاملية الغربية، والنون من آخر الكلمة يف 

اللهجات األخرى لتعريف االسم)12(.

وهناك قواعد وظواهر صوتية ورصفية 

انظر املفصل يف تاريخ العرب 8 / 519 .   )11(
انظر قواعد العربية اجلنوبية- بيستون- ترمجة   )12(

د. خالد اسامعيل 17.
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ونحوية، فيها بعد عن ظواهر عربية الشامل 

وهلجاهتا)13(.

التي  بالعربية  يتكلمون  كانوا  الذين  إنرّ 

الشعر  هبا  ن  وُدورّ الكريم  القرآن  هبا  نزل 

اجلاهيل، هم عرب احلجاز وجزيرة العرب 

وعرب العراق يف احلرية واألنبار وشواطئ 

الشام، هذه  البوادي وبالد  الفرات وعرب 

شمل  مجعت  التي  األصيلة  العربية  هي 

قبل  شاعت  التي  والعربية  اللهجات، 

ظلت  بعده،  العربية  كانت  كام  ــالم  االس

خمتلفة  حملية  هلجية  ظــواهــر  جانبها  إىل 

ظلت  كام  أحيانًا  ونحويًا  ورصفيًا  صوتيًا 

احتفظت  هلجات  املنعزلة  البعيدة  املواطن 

وتناقلتها  العربية  عن  البعيدة  بخصائصها 

الــيــوم يف مهرة  نـــراه  ــذي  ــال »ك ــال  ــي األج

العربية  من  أخــرى  مواضع  ويف  والشحر 

نفهمها  ال  بلهجات  تتكلم  التي  اجلنوبية 

عنهم هي من بقايا اللهجات اجلاهلية«)14( 

ال  الشامل  عربية  هلجات  بني  الفروق  لكن 

يتفامهون  العرب  كان  وانام  الفهم  توقف 

فيام بينهم ويدركون املعاين، فأهل مكة مثاًل 

انظر تفصيل ذلك املصدر السابق 13 ـ 32،   )13(
تاريخ الغات السامية- ولفنسون.

املفصل يف تاريخ العرب 8 / 519 .   )14(

كانوا يفهمون أهل احلرية ويتفامهون معهم 

بدليل التجارة القائمة قبل االسالم بني أهل 

ون  مكة واحلجاز والشام واليمن، ومن يمررّ

هبم من القبائل يف طريق ذهاهبم وعودهتم. 

هبا  التقى  التي  العرب  من  الوفود  إنرّ  ثم 

كانت تتكلم وختطب ومل تكن  الرسول 

ثمة شكوى من صعوبة فهم كالمهم اللهم 

إال ما كان من أمر أهل العربية اجلنوبية فقد 

كانوا يرطنون، فقد جاء يف كتاب رسول اهلل 

إىل عياش بن أيب ربيعة املخزومي حني 

أبناء عبد كالل احلمريي  أرسله برسالة إىل 

قال له فيها: »وهم قارئون عليك فإذا رطنوا 

يفهم  ال  من  منهم  كان  وربام  ترمجوا«  فقْل 

عربية املسلمني فكان يرتجم له من له علم 

بعربية القرآن والعربيات اجلنوبية )15(.

من هنا ندرك كالم أيب عمروبن العالء يف 

لسان محري، وقول ابن جني: »فلسنا نشك يف 

ُبعد لغة محري ونحوها عن لغة نزار«)16(.

من  ذهــب  حني  املسلمني  جيش  لكنرّ 

الشام،  وإىل  األنبار  وإىل  احلرية  إىل  احلجاز 

العرب  مع  التفاهم  يف  صعوبة  قادته  جيد  مل 
ط   ،282  / سعد 1  ابن  الكربى،  الطبقات   )15(
دار صادر 1985، تاريخ الطربي 3 / 360، 

 . 361
اخلصائص 1 / 392 .   )16(
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الساكنني هناك سوى بعض األلفاظ وبعض 

الظواهر اللهجية ولكن التفاهم والفهم كان 

قائاًم ويسريًا »وكانت العرب ينشد بعضهم 

شعر بعض وكلرّ يتكلم عىل مقتىض سجيته 

التي فطر عليها ومن هنا كثرت الروايات يف 

بعض األبيات«)17(.

إنرّ هذه اللغة املوحدة املشرتكة التي نزل 

هبا القرآن الكريم وروي هبا الشعر اجلاهيل 

كيف اتسعت وكيف التأمت فيها اللهجات 

املختلفة حتى وصلت إىل عهد الرسول ؟

واقع العربية قبل االسالم: 
العرص اجلاهيل،  العرب يف  قبائل  كانت 

كل منها يعتز بلهجته ويتكلم هبا حتى شاع 

لدى علامء اللغة اصطالح السليقة اللغوية، 

والعريب يؤدي ما يريده بلهجته وهي هلجة 

قومه.

اجلزيرة  جنوب  عربية  أنرّ  بنا  مر  ولقد 

كانت هلجات أيضًا يتكلموهنا ويدونون هبا، 

»وملا قىض السبئيون عىل استقالل حكومات 

معني وحرضموت وقتبان وأوسان، وتكونت 

اللغوية  حكومة واحدة ضعفت اخلصائص 

واندجمت  القبائل،  هذه  هلجات  ميرّزت  التي 
املزهر 1 / 261 .   )17(

لغة  ــارت  ص التي  السبئيني  بلغة  تدرجييًا 

احلكومة وصار العرب اجلنوبيون يكتبون هبا 

إىل ظهو ر االسالم، فهذه هي اللغة الفصحى 

عندهم وقلمها املسند«)18(.

سلكت  فقد  الشامل،  عرب  قبائل  ــا  أمرّ

تسلكه  ما  اليوم  بمصطلح  أوهلجاهتا  لغاهتا 

تطورها.  يف  التاريخ  قوانني  من  اللغات 

وقيس  ومتيم  احلــجــاز  لغة  بــني  فــاخلــالف 

يف  خالف  وغريها،  وكنانة  وهذيل  وأسد 

اطار واحد هي جمموعة قبائل مرض، وكان 

بينهم اتصال وثيق قبل االسالم، وما يذكر 

مل  الشامل،  هلجات  بني  لغوية  خالفات  من 

نطاق  يف  كان  وانام  اللغة،  لنظام  متتد  تكن 

وخالف  الكلامت  وصيغ  احلــروف  بعض 

ورواة  اللغويون  ذكــر  وقــد  حــركــات،  يف 

القراءات الكثري منها يف كتبهم )19(.

وان مجلة من األخبار املروية التي تذكر 

من  روي  فام  أحيانًا.  تتضارب  اخلالفات 

تقرأ  وهي  بالفحفحة  هذيل  لغة  وصفهم 

مسعود  ابــن  ــراءة  ق رويــت  كام  عينًا  احلــاء 

 / قبل االسالم 8  العرب  تاريخ  املفصل يف   )18(
524 وانظر  )الساميون ولغاهتم ـ د. حسن 

ظاظا 132 وما بعدها . 
انظر تفصيل ذلك يف كتاب اللهجات العربية   )19(

يف القراءات القرآنيةـ  د. عبده الراجحي . 
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قرأها   )35 چ )يــوســف:  ۓ ڭ  چۓ 

تذكر  ــات  رواي وردت   .)20( حني(  )عترّى 

العكس، فقد ورد أنرّ ابن مسعود قرأ )بحثر 

)بعثر(  من  بداًل   )9 )العاديات:  القبور(   يف  ما 

)21( وهذه ختالف السابقة.

ومتياًم  ــدًا  أس أنرّ  تفيد  ــات  رواي وهناك 

العني  موضع  يف  ــاء  احل حــرف  استعملوا 

فقالوا )حمهم( بداًل من )معهم( وقرأ ييى 

بن وثاب )أمل أحهد(  )يس: 60( بداًل من 

)أعهد( وهي لغة متيم )22(.

فالظواهر واخلالفات اللهجية مل تدرس 

االســالم،  قبل  ما  عرص  يف  علمية  ــة  دراس

لذلك كثرت األخبار والتكهنات واألحكام 

فيها من غري دقة.

القبائل مل تكن يف معزل،  إنرّ جمموعات 

هلا  ممالك  تكونت  فقد  بعض  عن  بعضها 

وتداخل  اللغوي  التطور  يف  وتأثري  سيطرة 

كندة  ومملكة  احلرية  مملكة  مثل  اللهجات 

ومملكة الغساسنة.

املاملك  الطويلة بني  للحروب  وقد كان 

خمترص يف شواذ القراءات 63 .   )20(
السابق 178 .   )21(

انظر خمترص ابن خالويه 125، تاريخ العرب   )22(
قبل االسالم 8 / 472، 473 . 

من  بعدها  يكون  وما  القبلية  الكتل  أوبني 

بني  والتداخل  االختالط  يف  أثر  أحــالف، 

كندة  بني  الطويلة  احلرب  فبعد  اللهجات، 

افرتق  تفنيهم،  كادت  التي  وحرضموت، 

وملرّك  الــبــالد،  يف  وانــتــرشوا  اليمن  أهــل 

اليمنية  كندة  فصارت  عظيمهم،  قوم  كل 

رجاًل  ملرّكوا  ثم  فجاورهتم  معدرّ  أرض  إىل 

ثم  ثور«  بن  معاوية  »ُمرتُِع  له  يقال  منهم 

ملك ُحجر بن عمروآكل املرار، وهو الذي 

حالف بني كندة وربيعة )23(.

وملا عظم أمر عبد مناف بن قيص، جاءته 

يسألونه  كنانة  من  وبــنــواحلــارث  خزاعة 

الذي  احللف  بينهم  فعقد  وا،  ليعزرّ احللف 

يقال له حلف األحابيش)24(.

عظيم  أثر  واالقتصاد،  للتجارة  وكان 

اللهجات  وتــداخــل  اللغوي  التطور  يف 

من  ترحتل  القوافل  فكانت  ــدهــا،  وتــوحُّ

بني  االتصال  هــذا  فكان  اليمن،  إىل  مكة 

الشامل واليمن يف زمن مبكر، فمكة  عرب 

كانت أهم مواطن احلرض يف شامل اجلزيرة، 

الشام  بني  الطريق  منتصف  يف  وموقُعها 

املارة  التجارية  الطريق  وسط  ويف  واليمن، 

انظر تاريخ اليعقويب 1 / 185 .   )23(
السابق 206 .   )24(
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الطريق اآلمنة من  بتهامة واحلجاز، وكانت 

الرصاع آنذاك بني الفرس والروم )25( وكانت 

القرآن  ذكرها  فقد  اليمن  إىل  الشتاء  رحلة 

الكريم، وكانت صلة اليمنيني باملكيني قوية 

إذ يروهنم أبناء عمومة ويرون البيت احلرام 

كسا  من  أول  تبرّع  وكان  بالتقديس،  جديرًا 

آل  وملا  اليمن)26(.  تبابعة  من  احلرام  البيت 

أمر التجارة إىل املكيني بعد ضعف السلطة يف 

اليمن، خرج املطلب بن عبد مناف إىل اليمن 

وأخذ  جتــارة  معاهدة  أرشافهم  مع  وعقد 

أرشاف  من  الطريق  أمــان  أي  )االيـــالف( 

وكذلك  أحيائهم،  من  جييرّ  مررّ  ام  كلرّ العرب 

الروم،  يؤالف  كان  الذي  هاشم  أخوته  قام 

فأمن يف جتارته إىل الشام، وعبد شمس جتارته 

مع احلبشة، ونوفل كانت جتارته مع فارس، 

وكل واحد منهم أخذ االيالف من سادات 

سادات  مع  العقود  هذه  فبفضل  القبائل، 

العرب أمكن مرور قوافل مكة بأمن وسالم 

واحلبشة  واليمن  الشام  وبالد  نحوالعراق 

.)27(

انظر املفصل يف تاريخ العرب قبل االسالم 4   )25(
 . 5 /

انظر سرية ابن هشام 1 / 24، 25، واملفصل   )26(
يف تاريخ العرب 3 / 252 . 

تاريخ  يف  املفصل   ،201 األمــايل  ذيل  انظر   )27(
العرب 7 / 232، 233 . 

كانت رحلة الشتاء إىل اليمن واحلبشة ثم 

هبام  تقوم  رحلتان  الشام،  إىل  الصيف  رحلة 

قريش عىل قوافل كبرية »كانت الواحدة منها 

تتالف من أكثر من ألف بعري والتي يساهم 

هبا كل من كان له مال من أهل مكة«.وتسمى 

اللطيمة.  أحيانًا  التجارة  حتمل  التي  العري 

دار  من  إالرّ  عريا  خُيرجون  ال  قريش  وكانت 

ا كانت منطلق التجار والتجارة،  الندوة« فكأهنرّ

وهي ندوة مكة ودار الرأي واحلكم يف هذه 

املدينة وجملس املال فيها )28(.

وقد كان لألسواق التجارية واألندية ما 

كان منها يف خارج اجلزيرة أوداخلها، األثر 

الكبري يف تداخل اللهجات.

وأشهر أسواق العرب )29( سوق عدن، 

سوق مكة، نجران، ذواملجاز، عكاظ، دومة 

الياممة،  حجر،  منى،  جمنرّة،  بــدر،  اجلندل، 

غريها  حملية  أسواق  وهناك  البحرين،  هجر 

أوموسمية عىل اختالف األزمان مثل سوق 

املشعر،  وسوق  عامن،  وسوق  حرضموت، 
انظر املفصل يف تاريخ العرب 5 / 242 وقد   )28(
مات هاشم بن عبد مناف جد النبي حيث كان 
ة( وهبا  يف جتارة إىل الشام فأدركته منيته يف  )غزرّ

قربه فقيل غزة هاشم . 
انظر صفة جزيرة العرب للهمداين 296 ...،   )29(
املفصل يف تاريخ العرب 7 / 281 وما بعدها 

ـ 296 . 
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وسوق  حباشة،  وســوق  صنعاء،  وســوق 

الشحر  ــوق  وس قينقاع،  ــوق  وس صحار، 

وغريها من األسواق املحلية التي كان الناس 

يرتادوهنا من خمتلف القبائل واألوطان. وال 

الكبرية  خصوصًا  األســواق،  هذه  تقترص 

وانام  واملعامالت،  والــرشاء  البيع  عىل  منها 

كانت تقام فيها املواسم واملناسبات األدبية، 

يف  فيها  يــتــبــادرون  القبائل  شــعــراء  فكان 

الكرم  يف  وصفاهتم  أقوامهم  مفاخر  عرض 

والشجاعة والنجدة وحفظ اجلوار، وتتطور 

منها لغة أدبية يفهمها من كان يرض األسواق 

وهم من خمتلف األقوام من جنوب اجلزيرة 

وشامهلا ووسطها.

والذي يستعرض شعراء القبائل املختلفة 

جيد  والتاريخ،  األدب  كتب  ذكرهتا  التي 

الشعراء يف خمتلف العصور واألماكن يلقون 

شعرهم عىل السامعني ومل نجد يف لغة الشعر 

خالفًا إال ما كان من لفظة حملية تذكر أواسم 

يعرض. أما عامة الشعر فكان يف لغة عربية 

ال ختتص هبا قبيلة، انام العربية التي تفهمها 

وسطها  حتى  اجلــزيــرة  شــامل  من  القبائل 

خطب  مــن  يلقى  كــان  مــا  ــذا  وك وجنوهبا 

وأقوال )30(.

تاريخ  يف  ورد  ــذي  ال الشعر  جمموع  انظر   )30(

وقت  يف  هذا  اللهجات  تداخل  يتم  مل 

القوية  فاللهجة  متدرجا.  كــان  انــام  واحــد 

السلطان ختفي الضعيفة وتقيض عليها، وال 

ُتبقي اثارها يف اللهجة اجلديدة، وهذه اللهجة 

اجلديدة تتسع وتتفاعل يف موجات اهلجرات 

االحتكاك  طريق  عن  وتــتــامزج  وهلجاهتا 

فيسيطر األقوى عىل األضعف. وقد الحظ 

االمتزاج  اللغوي،  التحول  يف  الباحثون 

" أن هلجات الشامل كانت  اللهجي للعربية 

االســالم،  ر  ظهو  من  القريبة  العصور  يف 

فكانت  واســع.  ونفوذ  قوي  سلطان  ذات 

الواحدة  ابتالعا  اجلنوبية  اللهجات  تبتلع 

منها تلواالخرى، فاللهجات التي أصبحت 

سائدة يف أغلب أقاليم اجلزيرة العربية قبيل 

أن  بعد  الشاملية  هي  إنــام  ــالم  االس ر  ظهو 
التهمت أكثر اللهجات اجلنوبية...")31(

هبذا نستطيع أن نحدد للعربية يف عرصها 

قبل ظهو ر االسالم ثالثة مستويات: 

املستوى االول: العربية العامة الفصيحة. 

وهي التي كان العريب يتكلم هبا عىل سجيته 

كانت   " قوله:  يف  هشام  ابن  وصفها  وقد 

العرب ينشد بعضهم شعر بعض وكل يتكلم 

اليعقويب 1 / 223 وما بعدها . 
تاريخ اللغات السامية ولفنسون 167.   )31(
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عىل مقتىض سجيته التي فطر عليها ومن هنا 

كثرت الروايات يف بعض االبيات ")32(.

رشق  قبائل  هبا  تكلمت  التي  فالعربية 

اجلزيرة وغرهبا ووسطها مل ختتلف عن عربية 

واحلرية  العراق  يف  هبا  تتكلم  التي  القبائل 

فاجليوش  الشام،  اىل  نصل  حتى  واالنبار 

واألنبار  احلرية  اىل  وصلت  التي  االسالمية 

اجليش  قائد  سأل  فلام  عربًا،  اهلها  وجدوا 

يكتبون  رآهم  "إذ  دخوهلا  بعد  األنبار  أهل 

بالعربية ويتعلموهنا، سأهلم ما أنتم ؟ فقالوا: 

العرب  من  قوم  اىل  نزلنا  العرب  من  قوم 

قبلنا " )33( ومل يصعب عىل العرب الفاحتني 

والشام  العراق  مدن  أهل  مع  يتفامهوا  أن 

من  اليها  الطريق  يف  وكذا  الغساسنة،  مملكة 

هبا  متر  قريش  كانت  التي  القبلية  املحطات 

قوافلها التجارية من مكة وكذا من مكة اىل 

هبا  الناطقني  ألسن  عىل  يكون  وقد  اليمن. 

مجلة ظواهر لغوية كام كان بني هلجة احلجاز 

مرض  دائــره  يف  وكلها  وأســد  وهذيل  ومتيم 

والصيغ  احلروف  نطق  يف  اخلالف  كان  كام 

" يف  جني  ابن  ماجعله  االعراب  وحركات 

باب تركب اللغات وتداخلها"

املزهر للسيوطي 260/1.   )32(
تاريخ الطربي 375/3 .   )33(

تتفاوت  القبائل  هلجات  كانت  لقد  نعم 

عن  بعيدا  كان  فمن  ونقائها.  فصاحتها  يف 

العربية  غــري  االمـــم  جيـــاور  ومل  ـــوارض  احل

من  غري  ونقائها  بفصاحتها  لغته  احتفظت 

عند  اللغويون  اجته  لذلك  االعاجم،  جاور 

وضع قواعد للعربية اىل أخذ اللغة من عرب 

نجد وهتامة واحلجاز مثل قيس ومتيم واسد 
وطي وهذيل )34(

سامه  مما  اللغوي  املستوى  هــذا  يــربأ  مل 

كشكشة  املذمومةمثل  باللغات  اللغويون 

ربيعة وكسكسة هو ازن وعنعنة متيم وتضجع 

هذه  هبــراء،  وتلتلة  ضبة  وعجرفية  قيس 

الظواهر التي قال ثعلب: ان قريشا ارتفعت 

عنها يف الفصاحة )35(.

األديب  املستوى  هــو  ــثــاين:  ال املستوى 

يؤدي  الــذي  الفني  العربية  مستوى  وهــو 

العادي،  الكالم  عن  يرتفع  باسلوب  اللغة 

جاءت  ما  وهو  بفنيته  يمتاز  املستوى  فهذا 

من  والكهنة  واخلطباء  الشعراء  اساليب  به 

اساليب، هذا املستوى خيتلف باختالف قدرة 

يف  ــداع  واالب باللغة  الترصف  عىل  الشعراء 

كتاب احلروف أليب نرص الفارايب 147 .   )34(
اختالف  »باب  10/2ـ11  اخلصائص  انظر   )35(

اللهجات وكلها حجة » 
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استعامل اساليبها، ونجد ذلك يف مستويات 

شعر الشعراء قبل االسالم، واختيار احلكامء 

املستوى  من  عدوها  التي  القصائد  جمموعة 

املختارة  والقصائد  كاملعلقات  العايل  الفني 

الشعر  ــان  وك شعراؤها،  هبا  يفتخر  التي 

حكمة العرب وديواهنم عىل قول ابن عباس، 

ونظامه  فصاحته  يف  املستوى  هذا  الخيتلف 

املستوى االول لكنه  النحوي والرصيف عن 

تركيبه وارتفاع فصاحته  اساليب  خيتلف يف 

ذكرنا  التي  القليلة  الضعيفة  الظواهر  عن 

مجلة منها، فهو يبدع عبارات وصيغ فنية غري 

اللغة  فتشيع عنه وتصبح يف ضمن  معروفة 

استعامالته  بعض  يف  يتحرر  وقد  الفصيحة، 

كام  فالشعراء  العامة.  الفنية  القواعد  من 

فهذه  الكالم"  "أمراء  اخلليل  وصفهم 

اخلالفات اطلق عليها النحويون بعد وضع 

قواعدهم بـ"الرضورات الشعرية"

القرآن  نــزل  العربية  من  املستوى  هبــذا 

وبالغة،  فصاحة  أعىل  عد  ولذلك  الكريم، 

ففيه من بعض خصائص الشعر كالفواصل 

وفيه  بشعر،  ليس  ولكنه  املتوازن  وااليقاع 

كالسجع  الفني  النثر  خصائص  بعض 

والتوازي ولكنه ليس متكلفا وال هو بسجع 

الكهان الغامض املتكلف. إن فيه كل فنون 

العرب واساليبهم عالية الرتكيب.

املستوى الثالث: يمثرّل هذا املستوى عربية 

خمتلطة لدى االقوام الذين "كانوا يف اطرف 

بالدهم خمالطني لغريهم من األمم، مطبوعني 

عىل رسعة انقياد السنتهم أللفاظ سائر األمم 

والفرس  واهلــنــد  احلبشة  مــن  هبــم  املطيفة 

مرص")36(  وأهل  الشام  واهل  والرسيانيني 

مثل خلم وجذام ملجاورهتم القبط، وقضاعة 

وغسان واياد ملجاورهتم نصارى اهل الشام، 

 )37( اليونان...  ملجاورهتم  والنمر  وتغلب 

ويف هذا القول إعامم ألن هذه القبائل العربية 

مل تفقد فصاحة املستوى األول الذي ذكرناه 

أهل  من  لغته  قد فسدت  منهم  كان  من  إال 

احلوارض أومن كان خمالطا األعاجم.

هل عربية القرآن
 هي عربية قريش؟

هي  قريش،  ومنها  احلجاز،  عربية  إن 

يف  كان  ومن  نجد  عربية  وهي  متيم  عربية 

)كام  القبائل  من  وشامهلا  اجلزيرة  جنوب 

بأنظمتها  العامة  العربية  فهي  ذكـــرت( 

كتاب احلروف أليب نرص الفارايب 147.  )36(
املزهر 212/1 .   )37(
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صوتية  هلجية  ظواهر  وجــود  مع  اللغوية 

االعــراب،  أوحركات  الصيغ  بعض  أويف 

التفاهم جاريا هبا  لكنها مجيعا عربية وكان 

واختفت  تداخلت  وقد  بعيدة،  أزمان  عىل 

تطورها،  أزمــان  عرب  الظواهر  من  مجلة 

القبائل  لدى  مة  مفهو  عربيٌة  سادت  وقد 

وكانت  قريش،  ومنها  اللغوية  والبيئات 

قريش المتيل اىل احلروب وكان منها سادة 

مكة وأرشافها وكانت سيطرهتا عىل طريق 

العرب  أغنى  جعلتها  واالقتصاد  التجارة 

عند ظهو ر االسالم، وصارت مكة مركزا 

جزيرة  يف  واملال  الثروة  مراكز  من  خطريا 

العرب )38(. لقد مالت قريش اىل االستقرار 

واالهتامم بالبيت املقدس والتجارة وابتعدوا 

الوبر  أهل  مودة  فكسبوا  الغزووالفتن  عن 

واحلرض واجتذبوا الناس بتقديم اخلدمات 

والواسعة  احلسنة  َفِصالهتم  احلــج،  ــام  أي

ايضا  لغوية  وثقافة  عامة  ثقافة  لدهيم  ت  نمرّ

بمعرفة خمتلف هلجات القبائل التي يمرون 

هبا من مكة اىل الشام ومن مكة اىل اليمن، 

حول  ترتكز  صارت  العرب  هلجات  وكأن 

دائرة توسطتها هلجة قريش واىل جانبها متيم 

القايل  عيل  ،أليب  والنوادر  االمايل  ذيل  انظر   )38(
. 201

وقيس وأسد وهذيل وكنانة وسعد بن بكر 

سكان  مرض  جمموعة  كلها  فهذه  ازن  وهو 

أخذ  قد  ومنهم  وهتــامــة،  ونجد  احلجاز 

القواعد  وضعهم  عند  العربية  اللغويون 

واهل  يامنية.  الطائيني وطي  من  أخذوا  كام 

اتصال  متيم  وبني  بينهم  كان  وقريش  مكة 

وثيق قبل االسالم وكانت بينهم مصاهرة، 

الشعراء  بالفصاحة وكثرة  وقد عرفت متيم 

سوق  يف  حكومتهم  بنا  مر  وقد  واخلطباء، 

عكاظ، ولوقارنا متيام بقريش رجحت متيم 

بأن  القول  ولنقض  والفصاحة  اللغة  بسعة 

لغة  وأصفاهم  ألسنة  العرب  أفصح  قريشًا 
املروي عن ثعلب وابن فارس )39(

نعم كانت ثمة فروق بني هلجة أهل الوبر 

وبني لغة أهل احلرض، كظاهرة حتقيق اهلمز 

احلجاز  لدى  وختفيفها  البدوية  متيم  عند 

أهل  لدى  الفصاحة  تبقى  ولكن  احلرضية، 

يف  واسعة  متياًم  نجد  لذلك  ــىل،  أع الوبر 

العربية عالية الفصاحة.

ومتيم  قريش،  ومنها  احلجاز  وعربية 

مرض  دائرة  يف  كلها  قليل  قبل  ذكرُت  ومن 

إن  فقيل  النقد،  من  قريش  هلجة  ختل  ومل 

 ،81، األول 80  القسم  ثعلب  جمالس  انظر   )39(
الصاحبي 33 . 
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فيها "غمغمة")40( وهي من اللغات الرديئة 

يبعثون  مكة  أهل  العربية، وكان  عند علامء 

لُيَمرنوا  الفصاحة  مواطن  إىل  صبياهنم 

اسرتضعته    الــرســول  وكــان  عليها، 

بني سعد بن بكر )41(  السعدية من  حليمة 

العرب  أفصح  "أنا   : قوله  يف  جاء  وقد 

بيد أين من قريش واين نشأت يف بني سعد 

فصاحته  عن  ينبئ  هذا  فقوله  بكر")42(  بن 

ويثني عىل قريش وليس معناه جيعل قريشا 

قريش،  ليسومن  وبنوسعد  العرب،  أفصح 

الكام  أن"،  "غري  هنا:  أن"  "بيد  ومعنى 
فرست بمعنى “ألجل”)43(

يف  واملــحــدثــون  القدماء  اختلف  لقد 

أهو  الكريم  القرآن  به  نزل  الذي  اللسان 

بقبائلها  العريب  اللسان  أم  قريش  لسان 

وهلجاهتا ؟

فمنهم من ذهب اىل أنه نزل بلسان قريش 

ومكة  مكة  من    الرسول  أن  وحجتهم 

موطن قريش فال بد من نزوله بلساهنم ليكون 

حجة عليهم واعجازا لفصحائهم "وأن قريشًا 

انظر تاج العروس  )غمم(   )40(
انظر مجهرة أنساب العرب، ابن حزم 265.   )41(

الصاحبي 41 .   )42(
القرآنية،  القرآت  يف  العربية  اللهجات  انظر   )43(

عبده الراجحي 43 . 

أفصح العرب ألِسنًة وأصفاهم لغة")44(.

فذهب الرافعي من املحدثني اىل أن لغة 

بأدوار يف هتذيبها واعترب مبدأ  قريش مرت 

واخلمسني  املئة  اىل  املئة  يتجاوز  ال  هنضتها 

قبل اهلجرة "فال بد من التسليم بأهنا حادثة 

ظهرت  الطبيعي  النظام  خوارق  من  كونية 

الكريم  القرآن  نزول  يف  ذلك  بعد  نتيجتها 
بلغة قريش ")45(

هذه  اىل  حسني  طــه  الدكتور  ــب  وذه

بلسان  نــزل  الكريم  الــقــرآن  بــان  النتيجة 

قريش ولكن بتفسري سيايس اقتصادي كان 

العرب  فرضا عىل  لغتها  ففرضت  لقريش، 

)يف األدب اجلاهيل 94، 105-104( .

بلسان  بنزوله  قال  من  منهم  القدماء  ومن 

مرض أوقسم من القبائل مع قريش معتمدا أقوال 

وفيه  نزل  انه  قال  من  ومنهم  الصحابة  بعض 

أربعون لغة عربية منها قريش )46( كل ذلك يف 

تأويل احلديث "نزل القرآن عىل سبعة أحرف".

الصاحبي 33 .   )44(
تاريخ آداب العرب، مصطفى صادق الرافعي   )45(

1 / 82ـ84  )القاهرة 1911(. 
انظر الصاحبي 41، الربهان 269/1ـ 286،   )46(
االتقان للسيوطي 287/1 ذكر قول أيب بكر 
الواسطي يف كتابه االرشاد يف القراءات العرش 
»يف القرآن من اللغات مخسون لغة لغة قريش 

وهذيل وكنانة ...« 
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إن القرآن الكريم نزل عىل رسول اهلل اىل 

الناس كافة ويف البداية يف مكة باللغة األدبية 

التي شاعت قبل ظهو ر االسالم فنظموا هبا 

شعرهم وهبا خطبهم وأمثاهلم.

النابغة  نحن مل نقرأ رواية تشكومن لغة 

اىل  احلــرية  مملكة  من  ينتقل  وهو  الذبياين 

من  أصلها  التي  الشام  يف  الغساسنة  مملكة 

اليمن ولغته كلغة زهري بن أيب سلمى وهو 

من الياممة وهي معدودة يف نجد. وال شكا 

أحد من شعر األعشى، وكان جيوب اجلزيرة 

يغني به ويمدح امللوك وكذا شعر حسان بن 

ثابت وهو خزرجي، وصار شاعر الرسول 

عيون  من  املختارة  القصائد  وهــذه   .

من  أحد  يكن  مل  باملعلقات  املسامة  الشعر 

شعرائها من قريش.

تكونت  املشرتكة  األدبية  اللغة  هذه  إن 

وتراكبها،  اللهجات  تداخل  من  قرون  عرب 

مل  العرب  عليها  كان  التي  الشفاهية  لكن 

علمية  دراسة  لتدرس  مكتوبة  وثائق  ترتك 

املشرتكة، وان  الفنية  اللغة  تتتبع تطور هذه 

كل ما وصل الينا من شعر وخطب وأمثال 

كان عن طريق الرواية الشفوية، لذلك نجد 

واىل  املروية،  والنصوص  الــرواة  اختالف 

هلجية  ظواهر  املشرتكة  اللغة  هذه  جانب 

ويف  كالمهم  يف  يتداولوهنا  قبيلة  كل  لدى 

أسواقهم وبيوهتم.

إن أقرب األقوال التي يمكن أن تكون 

أقرب إىل نتيجة البحث ويقبله املنطق هو : 

بلسان عريب، واسُم  نزل  الكريم  القرآن  أن 

واحدًا  تناواًل  مجيعا  القبائل  يتناول  العرب 

يشمل حجازها ويمنها ونجدها وكل مكان 

بل  مايناسب  وهو   )47( العرب  جزيرة  من 

ثالثة  يف  الكريم  القرآن  به  رصح  ما  يطابق 

عرش موضعًا بداًل من أن ندور حول تأويل 

ماروي من قوله  "أنزل القرآن عىل سبعة 

متعددة حتتاج  بروايات  أحرف" وقد روي 

وذهبت  ضعيفة،  اخبارًا  فيها  ألن  نقد  اىل 

تأويالته كل مذهب ومل خترج بنتيجة )48(. 

ه إىل كتاب اهلل ونقرأ ما قال فيه:  فلنتوجرّ

ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ  چ  تعاىل:  قال  1ـ 

ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ 
ۀچ )الشعراء: 193ـ195( .

القراءات          يف  العربية  اللهجات  أيضًا  انظر   )47(
القرآنية48،49 . 

ــان  ــربه ،ال ــربي  ــط ال تفسري  مــقــدمــة  انــظــر   )48(
276،277/1، االتقان للسيوطي 100/1 
116ـ152  العرفان  .مناهل  ـ106،283 
علم  أمحد  ـ  ــرتاث  ال يف  العربية  .اللهجات 

اجلندي القسم األول 105ـ108 . 
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ٺ ٺ ٺ  چ  وقـــــال:   -2

ٺ چ )النحل: 103( .

ہ ھ ھ ھ ھ  چ  وقال:   -3

ے چ )يوسف: 2( .

چ  ڎ ڈ ڈ ژ  چ  وقال:   -4

)الرعد: 37( .

ىئ يئ جب حب  چ  وقال:   -5

خب مب ىب يب چ )طه: 113( .

ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ  چ  وقال:   -6

ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ 
ې ې ې ې ى ى چ )الزمر: 27 -28(.

پ پ ڀ ڀ  چ  وقــال:   -7

ڀ ڀ ٺ چ )فصلت: 3( .

ک ک ک گ  چ  ـــال:  وق  -8

گ چ )الشورى: 7( .

ڌ ڎ ڎ ڈ  چ  وقـــــال:   -9

ڈ ژ چ )الزخرف: 3( .

ڭ ۇ ۇ ۆ  چ  وقـــال:   -10

ۉ  ۉ  ۅۅ  ۋ  ٴۇۋ  ۈ  ۈ  ۆ 
ې ې ې ې چ )فصلت: 44(.

چۆئ ۆئ ۈئ ۈئ  ـــال:  وق  -11

ی  ی  ىئ  ىئ  ىئ  ېئېئ  ېئ 

مئچ  حئ  جئ  ی  ی 

)االحقاف: 12( .

چٱ ٻ ٻ ٻ  وقال:   -12

ڀ  ڀ  پ  پپ  پ  ٻ 
ٺچ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ 

)النحل: 103( .

ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ  چ  وقال:   -13

ڻ  ڻ  ڻ  ںں  ڱ  ڱ  ڱ 

ڻ ۀ ۀ ہ چ )إبراهيم: 4( .

أن  عىل  ــح  واض دليل  اآليــات  هــذه  ويف 

القرآن الكريم نزل بلسان العربية لغة العرب ال 

بلسان قبيلة معينة. ولقد ضيق ابن قتيبة الغاية 

يف قوله: " مل ينزل القرآن إال بلغة قريش لقوله 

ڱ ڱ  ڳ ڳ  ڳ  ڳ  چ  تــعــاىل: 

)49( فقوم الرسول هم العرب ومنهم 
ڱ چ 

بلسان  نزل  القرآن  إن  يقول:  والذي  قريش. 

قريش ليس له دليل سوى أن الرسول  من 

أغلب  لسان  عىل  جرى  القول  وهذا  قريش. 

الدارسني القدامى ومن تاثر هبم من املحدثني، 

لكنهم ختالفوا بل تناقضوا وتضاربت أقواهلم 

يف حماولة تأكيده واالحتجاج له خصوصًا يف 

وما   277/1 الربهان  وانظر   )4 )ابراهيم:    )49(
االحكام  أصــول  يف  االحكام  انظر  بعدها، 

165/4 ـ169 .
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تأويل حديث »األحرف السبعة« )50(

واحلق يف قول ابن عريب يف حديث األحرف 

السبعة: »مل يأت يف معنى هذه السبعة نص وال 
أثر واختلف الناس يف تعيينها «)51(

التي اختلفوا يف  إن هذه األحرف السبعة 

ليست  حسني  طه  الدكتور  بحسب  تأويلها 

»من الوحي يف قليل وال كثري وليس منكرها 

كافرا وال فاسقا وال مغتمزا يف دينه وانام هي 

واختالفها،  اللهجات  مصدرها  قـــراءات 

بعضها  ينكروا  وأن  فيها  جيادلوا  أن  للناس 

بالفعل  فيها  جادلوا  وقد  بعضها،  ويقبلوا 
أ بعضهم بعضًا «)52( ومتاروا وخطرّ

واقرب األقوال اىل احلقيقة ما جاء عن 

نبي  »ما أرسل اهلل جل وعز من  ابن عباس: 

 بلسان  إال بلسان قومه وبعث اهلل حممدا 

من  الرابعة  لآلية  مطابق  وهذا  العرب«)53( 

حديث  ف  ضعَّ من  وهناك  إبراهيم.  ســورة 

انظر األقوال يف تأويل احلديث »أنزل القرآن   )50(
عىل سبعة أحرف ...« مقدمة تفسري الطربي 
يف  ،النرش  للزركيش269/1ـ287  الربهان 
القراءات العرش19/1ـ51،التقان للسيوطي 
100/1ـ101 مناهل العرفان يف علوم القرآن 

للزرقاين ،املبحث السادس 146ـ152 .
الربهان 270/3 .  )51(

يف االدب اجلاهيل 95 .  )52(
الصاحبي 43 .  )53(

واالتساع  تأويالته  لتناقض  السبعة  األحرف 

يف أخبار رواته. فبعد أن يرد تناقضات رواته 

أن  قدمناه:  ما  »وحاصل  يقول:  وتأويالته 

اىل  يرجع  ال  أحرف  سبعة  عىل  القرآن  نزول 

الروايات  طرح  من  بد  فال  صحيح،  معنى 

أحاديث  دلت  أن  بعد  والسيام  عليه  الدالة 

القرآن  )54( عىل تكذيبها، وأن    الصادَقنْيِ 

إنام نزل عىل حرف واحد وان االختالف جاء 

من قبل الرواة «)55(.

واختتم البحث بقول األزهري: »وجعل 

حممد  املرسل  النبي  عىل  املنزل  الــقــرآن  اهلل 

أنزل  الذين  العرب  إىل  نسبه  ألنه  عربيًا   

واألنصار  واملهاجرون  النبي  وهم  بلساهنم، 

باديتها  يف  العرب  لغة  لساهنم  صيغه  الذين 

من  ألنه  عربيًا  النبي  وجعل  العربية  وقراها 

رصيح العرب«)56(.

املصادر واملراجع
يقصد األمامني أبا جعفر الباقر وأبا عبد اهلل   )54(
الصادق يف قوهلام : »إن القرآن واحد نزل من 
قبل  من  جييء  االختالف  ولكن  واحد  عند 
الرواة »  )ينظر أصول الكايف ـ كتاب فضائل 
والرواية   12 الرواية  ـ  النوادر  باب  ـ  القرآن 
13، البيان يف تفسري القرآن، للسيد اإلمام أيب 

.192 القاسم املوسوي اخلوئي 191/1ـ 
اخلوئي  القاسم  أيب  لالمام  :البيان  ينظر   )55(

185/1 ـ209 .
اللسان  )عرب(2865/4 .  )56(
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الدين  جالل  القرآن  علوم  يف  اإلتقان 

بــريوت  العلمية  الكتب  دار  السيوطي 

1987م.

أصول الكايف- املحدث حممد بن يعقوب 

الكليني- دار األسوة- ايران 1424ه.

االغاين أبوالفرج االصفهاين ط1 سايس 

التقدم

الدين  بــدر  الــقــرآن  علوم  يف  الــربهــان 

دار  القادر  عبد  مصطفى  تقديم  الزركيش 

الكتب العلمية 1988م.

البيان يف تفسري القرآن السيد ابوالقاسم 

اخلوئي م العامل املركزية بغداد 1988م.

تح:  اجلاحظ  ابوعثامن  والتبيني  البيان 

بمرص  اخلانجي  مكتبة  هارون  السالم  عبد 

1960م.

القاموس-  جواهر  من  العروس  تاج 

السيد مرتىض الزبيدي- القاهرة.

مصطفى  العربية  اللغة  آداب  تاريخ 

صادق الرافعي القاهرة1911م.

أبوالفضل  حممد  تــح:  الطربي  تاريخ 

إبراهيم ط1 دار املعارف بمرص.

دار  أ. ولفنسون  السامية  اللغات  تاريخ 

العلم بريوت 1980م.

املنصور  خليل  اخراج  اليعقويب  تاريخ 

دار الكتب العلمية بريوت 2002م.

ــوي لــلــغــة الــعــربــيــة  ــح ــن ــور ال ــط ــت ال

عبد  رمــضــان  د.  اخـــراج  بــرجــســرتارس- 

التواب مكتبة اخلانجي القاهرة 1995.

تفسري  يف  البيان  )جامع  الطربي  تفسري 

القرآن( ط/بوالق -1323 هـ.

مجهرة أنساب العرب ابن حزم األندليس 

املعارف  دار  هـــارون  الــســالم  عبد  ـتح: 

بمرص.

ــتــح: حممد  ــابــن جــنــي ـ اخلــصــائــص ـ

القاهرة  املرصية  الكب  دار  م  النجار  عيل 

1952م.

القايل ط3  ذيل االمايل والنوادر أبوعيل 

بالقاهرة.

مصطفى  تح:  هشام  ابن  النبوية  السرية 

السقا األبياري شلبي ط2ـ رشكة مصطفى 

البايب احللبي القاهرة 1955م.

أمحد  السيد  تح:  فارس  ابن  الصاحبي 

صقر ط عيسى البايب احللبي القاهرة

صفة جزيرة العرب اهلمداين تح: حممد 
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العامة  الثقافية  الشؤن  دار  األكوع  عيل  بن 

بغداد 1989م.

تح:  سالم  ابن  الشعراء  فحول  طبقات 

حممود حممد شاكر م املدين.

صادر  دار  سعد  ابن  الكربى  الطبقات 

بريوت 1985م.

يف األدب اجلاهيل طه حسني دار املعارف 

بمرص 1962م.

قواعد العربية اجلنوبية بيستون ترمجة خالد 

اسامعيل م املجمع العلمي العراقي 1992م.

تح:  الفارايب  نرص  أليب  احلــروف  كتاب 

حمسن مهدي دار الرشوق بريوت 1986م.

لسان العرب ابن منظور

علم  أمحد  الرتاث  يف  العربية  اللهجات 

اجلندي الدار العربية للكتاب 1983م.

القرآنية  القراءات  يف  العربية  اللهجات 

املعرفة االسكندرية  دار  الراجحي  د. عبده 

1996م.

جمالس ثعلب أمحد بن ييى ثعلب تح: 

عبد السالم هارون دار املعارف بمرص.

خالويه  ابن  القراءات  شواذ  يف  خمترص 

الرمحانية  م  برجسرتارس  ج.  بنرشه  عني 

بمرص1934م.

املزهر يف علوم اللغة وأنواعها- جالل الدين 

السيوطي- حتـ حممد جاد املوىل، عيل البجاوي، 

أبوالفضل ابراهيم- دار الفكر )د. ت( .

دار  احلموي-  ياقوت  البلدن-  معجم 

صادر- بريوت.

املفصل يف تاريخ العرب قبل اإلسالم- 

الدكتور جواد عيل- مكتبة جرير- 2006م.

مناهل العرفان يف علوم القرآن- الشيخ 

الكتاب  دار  الزرقاوي-  العظيم  عبد  حممد 

العريب- بريوت 2002م.





فكرة  فيه  يوضح  بتمهيد  لبحثه  الباحث  االستاذ  يمهد 

النسخ وانه: البد منه في كل تشريع من التشريعات، سواء كان بشريا ام 

الهيا، وان النسخ البشري، انما هو لظهو ر فكرة جديدة في القضايا، وحصول راي 

جديد فيها. بخالف النسخ االلهي الذي يبعد عن كونه ناتجا عن مثل هذا الحصول 

كونه صادرا عن الله – سبحانه – 

وبعد مقدمات في معنى النسخ لغة واصطالحا، يوقفنا السيد الباحث على نقطة 

االمام  )عصر  الهجري  الثاني  بالقرن  فيحدده  الموضوع  هذا  في  البحث  انطالق 

. الصادق

وفي معرض حديثه عن )مدارس النسخ( يوقفنا على اربع مدارس منها، هي: 

في  )موضحة  الخطاب  ومدرسة  البيان،  ومدرسة  الدفع،  ومدرسة  الرفع،  مدرسة 

صلب البحث( . 

وفي حديثه عن تقسيم النسخ، فانه يعرض للتقسيم القديم وهو التقسيم التقليدي 

الذي قال به العلماء المتقدمون، ثم يعرض للنسخ الجديد او )الحديث( فيتحدث 

عن )النسخ المشروط( و )النسخ المتدرج( ثم يفيض الحديث في مناقشات نقدية 

لهذين النوعين مستندا الى المصادر المعتبرة في ذلك. 
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اأ.د. حممد فاكراملبيدي
جامعة قم – اإيران

متهيد
املسائل  مــن  النسخ  أنرّ  يف  ــب  الري

كان  وقد  القرآنية،  األبحاث  يف  ة  املهمرّ

هذا  يومنا  اىل  األول  الصدر  منذ  رائجًا 

التفسري  يف  الباحثون  العلامء  كتب  وقد 

وعلوم القرآن فيه كتبًا قيمة، وإن إختلفوا 

يف مقدار املنسوخ من القرآن من اليشء 

اىل مخسمئة آية، بل اىل ألف آية.

وهذه املسألة جديرة باالهتامم يف كثري 

من ُشَعب العلوم اإلسالمية كتفسري القرآن 

واحلديث والفقه والكالم وغريها.

يف  كبريًا  دورًا  للنسخ  أنرّ  خيفى  وال 

الوصول إىل املعارف القرآنية، والوصول 

إىل تفسري كالم اهلل، والسيام يف إستنباط 

أحكامه الفقهيرّة وما يرتبط بعلم احلقوق 

اإلسالمية.

والشك يف أنرّ ظاهرة النسخ أمر البدرّ 

الترشيعات سواء  منه يف كلرّ ترشيع من 

الذي  النسخ  أنرّ  إهليًا، إال  أم  أكان برشيًا 

ر  لظهو  هو  إنرّام  البرش  ناحية  من  يعمل 

رأي  وحصول  القضايا  يف  جديدة  فكرة 

القضايا  تلك  ر  تطورّ بعد  فيها  له  جديد 

والوقوف عيل معايبها ونواقصها.

يف  تعاىل  اهلل  ناحية  من  النسخ  ــا  أمرّ

الرشيعة  يف  وباألخصرّ  االهلية  الرشائع 

عن  ناجتًا  يكن  فلم  سة  املقدرّ اإلسالمية 
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ظهو ر رأي جديد صحيح عقيب رأي خطأ 

أوناقص تعاىل اهلل عن ذلك، إنرّام هو لرضورة 

احُلكمية  والعوائد  األمة  مصالح  بها  تتطلرّ

والفوائد احلقوقية التي تعود عيل املكلرّفني، 

ة اجلاهلة إىل  مضافًا إىل ذلك أنرّ خروج األمرّ

مستوي عاٍل من احلضارة الراقية يتاج إىل 

القلوب،  أعامق  يف  اإلسالمية  املعامل  تركيز 

وذلك اليمكن االرّ باإلناة والسري التدرجيي 

خطوة بعد خطوة.

األسئلة األصلية
يف  معرفة  ــادي  ه حممد  الشيخ  ذهــب 

إىل  القرآن«  علوم  يف  »التمهيد  موسوعة 

أقسام  جانب  إىل  حديثني  نسخني  وجــود 

النسخ األخري مها: النسخ املرشوط والنسخ 

عي يف النسخ املرشوط، أنرّ كاًل  ج، وإدرّ املتدررّ

الظروف  رهن  هو  واملنسوخ  الناسخ  من 

النسخ  يــدوم  بحيث  ة؛  اخلاصرّ والرشائط 

تزول  وعندما  موجودة،  الرشائط  مادامت 

ويكون  حُمكاًم  احلكم  يعود  الرشائط  تلك 

باقيًا، وهنا ينبغي لنا أن نسأل: 

ج؟. 1. ما معنى النسخ املرشوط واملتدررّ

2. ما هو أساس هذين النسخني ؟.

أوأهنام  سابقة  النسخني  هلذين  هل   .3

طرح جديد ؟.

4. ما هو أثر النسخ يف الترشيع والتبليغ 

يف عرصنا احلارض؟

األصطالحات
األساسية للبحث

أهمرّ االصطالحات التي سنقف عندها 

هي:   البحث  هــذا  مــوضــوعــة  فصيل  يف 

املوقرّت  النسخ  ــرشوط  امل النسخ  )النسخ 

ج( . النسخ التمهيدي النسخ املتدررّ

الفصل األول: 
أمور عامة حول النسخ

البحث البدرّ من  الدخول يف أصل  قبل 

ة أمور:  بيان عدرّ

1. مفهو م النسخ

أ- معنى النسخ لغَةً

للنسخ معنيان: 

األول: اإلكتتاب يف كتاب عن معارضه.

الثاين: إزالة أمٍر كان يعمل به)1(.

كتاب العني  للفراهيدي: كلمة نسخ.  )1(
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إِبطال  هو  »النسخ  منظور:  ابن  وقــال 

اليش ء وإِقامة آخر مقامه«)2(.

وقال الراغب يف املفردات: »النرّسخ إزالة 

 ، لرّ الظرّ الشمس  كنسخ  به،  يتعقرّ بشيئ  يش ء 

فتارة  باب.  الشرّ يب  والشرّ الشمس،  لرّ  والظرّ

يفهم منه اإلزالة، وتارة يفهم منه اإلثبات، 

وتارة يفهم منه األمران«)3(.

ولعلرّ املراد من اإلزالة حمواألمر السابق، 

وهذه  الحق،  أمر  اثبات  باإلثبات  واملــراد 

ملعني  مفيد  النسخ  أنرّ  يف  رصية  الكلامت 

إبطال يشء بيشء وإزالة يشء بيشء يتعقبه.

له قوله- تعاىل- اشار اىل هذا املعنى:  ولعرّ

ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  چ 

ڳ ڳ ڳ  ڳ  گ گ  ک گ گ 
ڻ  ںڻ  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ 

. 

ڻ ڻ چ)4(

چ ٻ ٻ ٻ ٻ پ  قوله تعاىل:  وأيضًا 

. 

پ پ پ ڀ ڀ ڀ چ)5(

معنى  من  مشتق  فهو  األستنساخ  ــا  أمرّ

اإلثبات يف النسخ كام أشار اليه قوله تعاىل: 

لسان العرب وصحاح اللغة: كلمة نسخ.   )2(
املفردات: كلمة نسخ.  )3(
سورة احلج: 52/22  )4(

سورة البقرة: 106/2  )5(

ې ې ې ې ىى ائ ائ ەئ ەئ  چ 

. 

وئ وئ چ)6(

حيث  ذلك  يف  املصطفوي  خالف  وقد 

هو  ة  ــادرّ امل يف  الواحد  األصــل  »إنرّ  يقول: 

والنفوذ  االقتضاء  مقام  عن  يش ء  إخــراج 

ة  الــقــورّ مرحلة  عــن  بــخــروجــه  ة،  والـــقـــورّ

أخرى،  أوبــعــوارض  نفسه  يف  واالقتضاء 

اىل  حتويله  وال  يش ء،  إزالــة  بمعنى  وليس 

عنه،  خيلف  يش ء  ب  والتعقرّ ــر،  آخ يش ء 

اإلعتبار  سلب  د  جمــررّ النسخ  يف  فيالحظ 

عن  وخروجه  يش ء  عن  ة  والقورّ واإلقتضاء 

النفوذ والقدرة«)7( فالنسخ عنده يف كل من 

اآليات الثالث له معنى واحد.

ففي آية االنساء بمعني: إخراج اآلية عن 

وخروجها  والنفوذ  ة  والقورّ االقتضاء  مقام 

عن مرحلة االستفادة.

ما  اخـــراج  بمعني:  اأُلْمــنــيــة  ــة  آي ويف 

والنفوذ  االقتضاء  مقام  عن  الشيطان  يلقى 

واإلفاضة  بالنور  آياته  اهللرّ  بإحكام  ة،  والقورّ

والتجىلرّ والشهو د يف قلبه.

ويف آية اإلستنساخ يكون بمعنى: طلب 

النسخ، أى طلب أن  ينسخ وينقل عنه.
سورةاجلاثية: 29/45  )6(

التحقيق:  97/12.  )7(
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أعامهلم  كتاب  املنقولة عنه هو  فالنسخة 

وصورة ما يضبط ويفظ من أعامهلم، وهذا 

كتاب طبيعىرّ مضبوط جمموع من األعامل، 

فهذا الكتاب املضبوط الطبيعىرّ اخلارجىرّ يف 

الرّتى  ليرّة  األورّ األصليرّة  النسخة  هو  احلقيقة 

عن  والنقل  اإلكتتاب  ألنرّ  منها؛  يستنسخ 

فيه  ة  والقورّ النفوذ  تقليل  يوجب  مكتوب 

ه اليه،  وخروجه عن االقتضاء التامرّ والتوجرّ

اعتباره  مقام  عن  األصل  الكتاب  فيخرج 

ليرّة. وموقعيرّته األورّ

ب- تعريف النسخ إصطالحًا
الرمحن بن اجلوزي )597-  عي عبد  ادرّ

نمط  عــىل  يكن  مل   النسخ  أنرّ  ـــ(  ه  508

عرب  تعريفه  ر  تطورّ بل  الزمن،  مررّ  واحدعىل 

ويف  استعامله  بداية  يف  كــان  أي  التاريخ، 

كان  حيث  الواسع  باملعني  األول  العرص 

 : هو  النسخ  أّن  يرون  والتابعون  الصحابة 

مطلق التغري الذي يطرأ عىل بعض األحكام 

أوالتخصيص،  باالستثناء  ذلك  كان  سواء 

احلكم  أوبــرفــع  أوالتفصيل،  أوالتقييد، 

مجيع  فــإنرّ  ر؛  متأخرّ رشعي  بحكم  السابق 

ذلك مشرتك يف مطلق التغيري.

العلامء  ــل  وص الــزمــن  بــمــرور  ولكن 

املتميرّزة  املختلفة  املصطلحات  وضع  إىل 

وظهر  النسخ  تعريف  فحدد  بمدلوالهتا. 

رفع   : وهو  االصطالحي  باملعني  النسخ 

حكم رشعي بحكم رشعي متأخر)8(.

أمري  أنرّ  والروايات  التاريخ  يبدومن  ولكن 

»َفاَم  قال:    أيب  طالب  بن  عيل  املؤمنني 

اْلُقْرآِن  ِمَن  آَيٌة   ِ َرُســـولِ اهللهَّ َعىَل  َنَزَلْت 

ي  بَِخطِّ َفَكَتْبُتَها  َعيَلهَّ  َوَأْمالَها  َأْقَرَأنِيَها  إاِّل 

َوَناِسَخَها  َوَتْفِسرَيَها  َتْأِويَلَها  َمنِي  َوَعلهَّ

َها  َوَخاصهَّ َها  َوُمَتَشاهِبَ َكَمَها  َوُمْ َوَمْنُسوَخَها 

َها...« )9(. َوَعامهَّ

يف  وكذا ما جاء عن اإلمام الصادق 

َخــاصٌّ  ـــُقـــْرآُن  »َواْل قوله:  التابعني  عرص 

َوَمْنُسوٌخ  َوَناِسٌخ  َوُمَتَشابٌِه  َكٌم  َوُمْ َوَعــامٌّ 

اِسُخوُن يِف اْلِعْلِم َيْعَلُموَنه«. َفالرهَّ

األئمة  أنرّ  الــروايــات  هذه  من  نالحظ 

كلمتي  بجانب  النسخ  كلمة  استعملوا 

اخلاص والعام وذلك يدلرّ عيل أهنرّام مل  يكونا 

بمعني واحد مشرتك يف مطلق التغيري.

نعم قد يوجد يف كلامت بعض الصحابة 

وإرادة  النسخ  كلمة  استعامل  عباس  كابن 

معني التخصيص.
نواسخ القرآن: 48/2  )8(

الكايف: 64/1.  )9(
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تعاريف يف  للنسخ  أيرّ حال نجد  وعيل 

مصطلح العلامء والباحثني يف علوم القرآن، 

فنستعرض بعضها كام يأيت: 

)ت:  النحاس  حممد  بــن  أمحــد  ذهــب 

هذا  يف  الباحثني  رواد  ــن  وم 338هـــــ( 

بمعني  يكون  النسخ  أنرّ أصل  اىل  املوضوع 

ينسخ  ثمرّ  ة  مدرّ إىل  حالاًل  يكون  اليشء  أنرّ 

فيجعل  حــرامــًا  أويــكــون  حــرامــًا  فيجعل 

مباحًا  فيجعل  حمــظــورًا  أويــكــون  ــالاًل  ح

يف  هذا  ويكون  حمظورًا،  فيجعل  أومباحًا 

واإلباحة  واإلطالق  واحلظر  والنهي  األمر 

واملنع)10(.

 403 )ت:  الباقالنى  أبوبكر  ذهــب 

)ت:  اآلمــدي  احلسن  كأيب  تبعه  ومن  هـ( 

631هـ( وأيب اسحاق الشريازي )ت: 476 

هـ( اىل أنرّ النسخ عبارة عن داللة اخلطاب 

عىل أنرّ الشارع مل  ُيِرد بخطابه األول ثبوت 

احلكم يف وقت النسخ دون ما قبله )11(.

كالشيخ  الشيعة  ــالم  أع بعض  ــال  وق

الطويس )ت: 460 هـ( اىل أنرّ النسخ عبارة 

بالنصرّ األول  الثابت  إزالة مثل احلكم  عن 

النحاس: 57/1.  )10(
 ،107 و  و154   105/3 ـــــدي:  اآلم  )11(

والشريازي: 29/1.

لكان  لواله  وجه  عىل  آخر  بنصرّ  الثاين  يف 

ره عنه)12(. ثابتًا به مع تأخرّ

ويرى القايض البيضاوي )ت: 691هـ( 

عىل  ــدالرّ  ال اخلطاب  هو  بالنسخ  املــراد  أنرّ 

م عىل  املتقدرّ باخلطاب  الثابت  ارتفاع احلكم 

وجه لواله لكان ثابتًا مع تراخيه عنه)13(.

بيان  النسخ  إنرّ  آخر:  موضع  يف  وقال 

انتهاء حكم رشعي مرتاخ)14(.

وتبعه عبدالعزيز الَبزَدوي )ت: 730هـ( 

من علامء األصول)15(.

 –  786( الثعالبي  عبدالرمحن  ــال  وق

876 هـ( : إنرّ النسخ عبارة عن رفع احلكم 

الرشعي بالدليل الرشعي املتأخر)16(، وتبعه 

1250هـــ(،  )ت:  الشوكاين  عيل  بن  حممد 

وحممد عبدالعظيم الزرقاين)17(.

التعريف،  هذا  بمثل  اخلوئي  السيد  وقال 

النسخ  وقال:  عليه  زائدًا  قيدًا  أضاف  أنرّه  إالرّ 

هو رفع أمر ثابت يف الرشيعة املقدسة بارتفاع 

ة األصول: 148/1. عدرّ  )12(
السبكي: 228/2  )13(

السبكي: 92/2  )14(
ي: 162/3.  الَبزَدورّ  )15(

الثعالبي: 95/1  )16(
العرفان:  مناهل  ؛   52/2 القدير:  فتح   )17(
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أمده وزمانه، سواء أكان ذلك األمر املرتفع من 

أكان  الوضعية، وسواء  أم  التكليفية  األحكام 

األمور  أم من غريها من  اإلهلية  املناصب  من 

التي ترجع إىل اهلل تعاىل بام أنرّه شارع)18(.

وأشار يف موضع آخر اىل إقتضاء الدوام يف 

احلكم املنسوخ وقال: إنرّ النسخ هو رفع احلكم 

الدوام  يف  االطالق  بمقتىض  الظاهر  الثابت 

وعدم االختصاص بزمان خمصوص)19(.

يف  تعريفًا  يكن  مل   الــنــحــاس  قــالــه  ــا  وم

بيان  هو  بل  النسخ،  م  ملفهو  والتبيينًا  احلقيقة 

والبيضاوي  الباقالين  قاله  وفيام  للمصداق. 

إذ  واملنسوخ،  الناسخ  بني  خلط  وأتباعهام 

اخلطاب يكون ناسخًا النسخًا.

وَقْيُد الرتاخي يف تعريف البيضاوي وَقْيُد 

يفيدان  والثعالبي  الطويس  كالم  يف  ر  التأخرّ

الفرق بني النسخ واإلستثناء؛ ألنرّه مل  يكن بني 

بخالف  أبدًا،  تراٍخ  واإلستثناء  املستثنى  منه 

النسخ.

هو  إنرّام  التعاريف  قول  يف  الرشعي  وقيد 

دائرة  عن  العقيل  والدليل  اإلمجــاع  خلــروج 

الطويس  كالم  يف  باإلزالة  والتعبري  النسخ. 

وقيد الرفع يف تعريفي البيضاوي واخلوئي إنرّام 
البيان يف تفسري القرآن: 181.  )18(

م.ن: 190.  )19(

هو خلروج احلكم املستأنف عن مدار النسخ. 

وخترج بقيد احلكم الرشعي الرباءة األصلية.

للبيضاوي  الثانية  املقالة  أنرّ  والخيفي 

أنرّ  تفيد  رشعــي،  حكم  انتهاء  بيان  بقوله: 

هو  بل  النسخ،  بعد  مل يزل  السابق  احلكم 

ُيِشعر  موجود كام كان ولكن اليعمل به. كام 

به كالم العالمة الطباطبائي حيث قال: النسخ 

بيان انتهاء أمد احلكم وليس بإبطال)20(.

ويف هذا نوع من التناقض؛ ألنرّ الرفع يمنع 

من إستمرار الوجود، وإنتهاء األمد يكي عن 

وجوده.

هذا  يف  التعاريف  أحسن  أنرّ  ببايل  وخيطر 

وذلك  اخلوئي؛  السيد  تعريف  هو  املجال 

مجعًا  أعني  أصليني  عنرصين  عيل  إلحتوائه 

يف  ثابثة  ــور  أم كــلرّ  لشموله  مجعًا  ـــردًا؛  وط

والوضعية،  التكليفية  األحكام  من  الرشيعة 

ومن املناصب اإلهلية وغريها.

ــــا طــــردًا خلــــروج مــثــل اإلســتــثــنــاء  أمرّ

احلكم  حرص  إذ  منه،  والتقييد  والتخصيص 

يكن  مل  واملقيرّد  ص  واملخصَّ منه  املستثنى  عىل 

احلكم  قرص  هو  بل  غريها،  عن  احلكم  برفع 

أول  من  املوضوع  أفراد  بعض  عيل  املوجود 

امليزان يف تفسري القرآن: 252/19.  )20(
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األمر.

2. ملحة تارخيية

يف  ــة  ــدراس وال البحث  إنــطــالق  نقطة 

الثاين  القرن  من  كانت  النسخ  موضوع 

اهلجري ويف عرص اإلمام الصادق ، فإنرّه 

املشتهر  الرمحن  عبد  بن  إسامعيل  اىل  نسب 

كتاب  ـــ(  ه  128 )ت:  الكبري  بالسدي 

حممد  اىل  نسب  وكذا  واملنسوخ«.  »الناسخ 

كتاب  هـ(   146 )ت:  الكلبي  السائب  بن 

»الناسخ واملنسوخ«)21(.

املاضية  األعصار  من  أنرّه  بالذكر  جدير 

اىل يومنا هذا قد بحث العلامء والباحثون يف 

نوا كتبًا قيمة وآثارًا فاخرة  علوم القرآن ودورّ

لبيان  ل  متكفرّ أكثرها  أنرّ  االرّ  النسخ،  حول 

الذي  وهو  القرآن  يف  اآليات  نسخ  موارد 

فيها  مُجعت  إذ  الروائي،  بالنسخ  عنه  يعربرّ 

الرشيف،  املصحف  لرتتيب  وفقًا  روايات 

ملؤلرّفه  ومنسوخه«  القرآن  »ناسخ  ككتاب 

املرصي  املــرادي  حممد  بن  أمحــد  ابي جعفر 

)ت: 338 هـ(، املشتهر بالنحاس. وكتاب 

القرآن«، ملؤلرّفه أيب- »الناسخ واملنسوخ يف 

الــبــغــدادي  ســالمــة  بــن  اهلل  هبة  الــقــاســم 

الذريعة: 113/24.  )21(

الناسخ  عن  بحث  حيث   . هـ(   410 )ت: 

لرتتيب  وفــقــًا  ســـورة  ــلرّ  ك يف  واملــنــســوخ 

من  واملنسوخ  »الناسخ  وكتاب  املصحف. 

القرآن العزيز«، ملؤلرّفه أبي احلسني السعيد بن 

عبد اهلل الراوندي )ت: 573 هـ(، املشتهر بـ 

»قطب الدين الراوندي«)22(.

اآليات  من  واملنسوخ  )الناسخ  ومنها: 

املتوج  عبداهلل  بن  أمحــد  ملؤلرّفه  القرآنية( 

البحراين )23(.

األصــول  يبني  ما  إىل  احلاجة  أنرّ  مع 

املشاكل  حــلرّ  يف  جيــدي  ــا  وم والــقــواعــد 

بالنسخ  عنه  يعربرّ  ــذي  ال واملــعــضــالت، 

الروائي، أشدرّ وأكثر من األول.

فمن مصادر النسخ الروائي كتاب »البيان 

أيب  السيد  آية  اهلل  ملؤلرّفه  القرآن«،  تفسري  يف 

هـ(   1413 )ت:  اخلوئي  املوسوي   القاسم 

بن  الفضل  تالميذ  من  الــرادونــدي  ُيعترب   )22(
الفقه  يف  عديدة  آثار  وله  الطربيس،  احلسن 
 31/1 ــرآن:  ــق ال فقه  انــظــر:  والتفسري. 

والذريعة: 41/42. 
مجال  بن  حممد  املحققني  فخر  تالميذ  من   )23(
املطهر احليلرّ  )ت:177 هـ( ومن  الدين بن 
األول،  والشهيد  املقداد  الفاضل  معارصي 
طرائف  انظر:  هـ.   677 العام  يف  املستشهد 
والذريعة:   ،604/3 و   58/1 املــقــال: 

.9/42
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)24( فإنرّ فيه بحثًا مشبعًا حول النسخ.

ملؤلرّفه  القرآن«،  »علوم  كتاب  ومنها 

الشهيد السيد حممد باقر احلكيم)25(.

الــقــرآن«،  علوم  يف  »التمهيد  ومنها 

ملؤلرّفه آية  اهلل حممد هادي معرفة.

العرفان يف علوم  »مناهل  كتاب  ومنها 

القرآن« ملؤلرّفه حممد عبد العظيم الرزقاين.

التفسريمجعًا  »قــواعــد  كتاب  ومنها 

ودراسة«، ملؤلرّفه خالد بن عثامن السبت.

ومنها كتاب »أصول التفسري وقواعده« 

ملؤلرّفه الشيخ خالد عبد الرمحن العك.

ومنها كتاب »بحوث يف تاريخ القرآن«، 

املريحممدي  أبي الفضل  السيد  ملــؤلرّــفــه 

يف  والباحثني  املعارصين  من  الــزرنــدي 

علوم القرآن.

ومنها كتاب »النسخ يف القرآن الكريم، 

ألرّفه  نقدية«،  تارخيية،  ترشيعية،  دراســة 

الدكتور مصطفي زيد املرصي من الباحثني 

يف علوم القرآن يف العرص احلارض.
التقليد  مراجع  ومن  رجــايل،  أصــويل  فقيه   )24(

العظام يف عرصنا احلارض.
السيد حممد باقر احلكيم نجل مرجع الطائفة   )25(
العام  يف  املستشهد  احلكيم،  حمسن  السيد 
0032م، وهو  من تالميذ آية اهلل الشهيد 

. السيد حممد باقر الصدر

ومنها »النسخ يف القرآن )نسخ در قرآن(« 

الفضالء  من  املوالئي نيا  اهلل  عزرّة  الشيخ  كتبه 

املعارصين.

ض علامء األصول يف آثارهم  وكذا تعررّ

ـــول«)26(.  األص ة  ــدرّ »ع منها  األصولية، 

الذي ُأفرد الباب السابع منه هلذه املسألة.

عــلــم  يف  »املـــحـــصـــول  ـــا:  ـــه ـــن وم

يف  »املحصول  ومنها:  األصــــول«)27(. 

أصول  الفقه«)28(.

املفرسين  بعض  ذلــك  إستعرض  وكــذا 

امُلتأخرين يف تفاسريهم كالعالمة السيد حممد 

حسني الطباطبائي )ت: 1402 هـ( )29(.

3. مدارس النسخ

النسخ  مبحث  يف  الرئيسة  النقاط  من 

هي ظهو ر مدارس النسخ، أي يبدومن كلرّ 

ما  النسخ،  حول  يقال  أوما  للنسخ  تعريف 

يمل مفهو مًا خاصًا يف حقيقة النسخ التي 

أربع  يف  فيتمثل  النسخ  بمدرسة  عنها  يعرب 
الطويس  )ت:064  ملؤلرّفه حممد بن احلسن   )26(

هـ( من فقهاء الشيعة وحمدثيهم ومفرسهيم.
ملؤلرّفه أيب عبد اهلل حممد بن عمر بن احلسن   )27(
ازي،  )445 ـ 606  ب بفخر الدين الرَّ امللقرّ

هـ(.
ملؤلرّفه حممد بن عبد اهلل املشتهر بأيب  بكر بن   )28(

العريب  )864 ـ 345 هـ( من أئمة املالكية.
امليزان: 149-252/1.  )29(
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مدارس كام ييل: 

أ. مدرسة الرفع. يراد بالرفع، ما يكون 

حقيقة  أنرّ  أي  الوجود.  استمرار  عن  مانعًا 

السابق  احلكم  إرتفاع  عن  عبارة  النسخ 

للحكم  يبق  مل   النظريرّة  هذه  فعىل  وحمــوه. 

تعريف  مــن  يظهر  كــام  وجـــود.  املنسوخ 

عبارة  النسخ  إنرّ  بقوله:  الطويس  الشيخ 

والكالم  الثابت،  احلكم  مثل  ــة  إزال عن 

الــدالرّ  اخلطاب  بقوله:  للبيضاوي  األول 

عىل ارتفاع احلكم الثابت، وكذا كالم السيد 

ثابت  أمر  رفع  هو  النسخ  بقوله:  اخلوئي 

وقول األستاذ معرفة بقوله: النسخ هو رفع 

ترشيع سابق.

ما  بالدفع،  ــراد  ي الــدفــع.  مدرسة  ب. 

للوجود.  املقتىض  تأثري  عن  مانعًا  يكون 

ولكن  باقيًا  احلكم  يكون  الرأي  هذا  فعىل 

هي  النظرية  وهذه  للتأثري.  مقتىًض  له   ليس 

حصيلة فكر بعض األعاظم. قال اآلخوند 

اخلراساين )ت: 1329هـ( النسخ وإن كان 

رفع احلكم الثابت إثباتًا، إال أنرّه يف احلقيقة 

احلكمة  اقتضت  ــام  وإنرّ ثبوتا،  احلكم  دفع 

أوأصل  واستمراره،  احلكم  دوام  إظهار 

إنشائه وإقراره، مع أنرّه بحسب الواقع ليس 

له قرار، أوليس له دوام واستمرار)30(.

وقال قبله السيد الداماد )ت: 1041هـ( 

: النسخ عند التحقيق إنتهاء احلكم الترشيعي 

من  وإرتفاعه  الرفعه  استمراره  وانقطاع 

وعاء الواقع)31(.

وقال بعده الشيخ املشكيني )ت 1430 هـ( 

: إنرّ النسخ ليس رفعًا يف احلقيقة، بل هو يف مقام 

الثبوت دفع للحكم وانقضاء القتضائه)32(.

ويمكن أن  نعدرّ العالمة الطباطبائي من 

أمد  بانتهاء  قال  ألنرّه  املذهب  هبذا  القائلني 

احلكم وعدم إبطاله يف النسخ)33(.

ويف هذا نوع من التناقض؛ ألنرّ الرفع يمنع 

من إستمرار الوجود، وعدم القول بإبطاله بل 

انتهاء أمده يكي عن استمرار وجوده.

ج. مدرسة البيان. يف هذه املدرسة يكون 

بيان للحكم  الناسخ واحلكم الالحق، نوع 

املدرسة  هبذه  ويشعر  والسابق.  املنسوخ 

النسخ  إنرّ  بقوله:  للبيضاوي  الثاين  البيان 

انتهاء حكم رشعي مرتاخ. قال قاسم  بيان 

خرض: البيان عىل أنواع: 

كفاية األصول: 239.  )30(
البحار: 127/4.  )31(

اإلصطالحات: 226.  )32(
امليزان يف تفسري القرآن: 252/19.  )33(
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بام  الكالم  توكيد  وهو  التقرير  بيان   .1

يرفع احتامل املجاز والتخصيص.

املشرتك  من  خفاء  فيه  ما  التفسري  بيان   .2

أواملشكل أواملجمل أواخلفي.

3. بيان التغيري وهو تغيري موجب الكالم 

نحوالتعليق واالستثناء والتخصيص.

4. بيان الرضورة هو نوع بيان يقع بغري ما 

النطق وهذا  له  إذ املوضوع  له لرضورة  وضع 

يقع بالسكوت.

5. بيان التبديل وهو النسخ أي نسخ حكم 

ر)34(. رشعي بدليل رشعي متأخرّ

اس من تبديل احلرام إىل  ل ما قاله النحرّ ولعرّ

احلالل أوتبديل احلالل اىل احلرام يعدرّ من هذا 

النوع.

وفق  عىل  النسخ  إنرّ  اخلطاب.  مدرسة  د. 

هذه النظرية يكون خطابًا موجبًا إلزالة احلكم 

لكان  الثاين،  احلكم  يكن  لومل   بحيث  السابق، 

كالم  من  يظهر  كام  وباقيًا.  ثابتًا  األول  احلكم 

عيل  املدرسة  إطالق  لكن  وأتباعه.  الباقالين 

من  حصيلة  املدرسة  إذ  واقعي؛  غري  اخلطاب 

التفكري اخلاصرّ يف حقيقة النسخ ونوع تأثريه يف 

املنسوخ ال يف نفس الناسخ.

شخصية فرعون يف القرآن: 293/1.  )34(

معرفة  األستاذ  تعريف  آنفًا  إخرتنا  أنرّنا  بام 

وهو موافق ملدرسة الرفع، كان خمتارنا يف هذا 

املجال أيضًا مدرسة الرفع؛ إذ أنرّنا نرى أنرّ الرفع 

يالئم مع ما يفيده القرآن الكريم بقوله تعاىل: 

ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  چ 

. 

ڀ چ)35(

ۈ ٴۇ ۋ  چ  ـــاىل:  ـــع ت ـــه  ـــول وق

بمثل  اإلتــيــان  إذ   . 

چ)36( ۋ ۅ 
املنسوخ أوبخري منه أوتبديله اىل غريه يكي عن 

رفع يشء وحموه وجعل يشء آخر مكانه. وعىل 

والرفع  كالدفع  األخــرى  املفاهيم  تكون  هذا 

وإنتهاء األمد والتغيري من لوازم معني النسخ.

وهناك نكتة دقيقة وهي أنرّ النسخ يف الرشائع 

هو  إنرّام  اإلسالمية  الرشيعة  يف  والسيام  اإلهلية 

عىل  يشء  بكل  عامل  اهلل  أنرّ  فبام  تعاىل.  اهلل  بيد 

اإلطالق فلم  يكن النسخ لظهو ر رأي جديد، 

كام أنرّ ظاهرة النسخ يف الترشيع البرشي إنرّام هي 

لظهو ر رأي جديد وفكرة حديثة يف القضايا بعد 

ر تلك القضايا وحصول اإلحاطة بمعايبها  تطورّ

ونواقصها، بل إنرّام هو لرضورة تتطلبها مصالح 

األمة.

وجيب لفت النظر اىل أنرّ احلكم الصادر من 
سورة البقرة: 2/ 106  )35(

سورة النحل: 101/16  )36(
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الشارع بإقتضاء ظهو ره الطبيعي له شمول من 

العموم،  وهو  أفرادي  شمول  جهات:  ثالث 

وشمول أحوايل وهو اإلطالق، وشمول زماين 

وهو الدوام. ثمرّ إنرّ النسخ وإن كان مشرتكًا مع 

املوقرّت  والتقييد واحلكم  البداء والتخصيص، 

يف إخراج يشء عن دائرة شمول احلكم، لكنرّه 

متاميز عنها من زاوية أخرى؛ وذلك ألنرّ النسخ 

يكون يف الترشيع، والبداء يكون يف التكوين، 

والنسخ هو إختصاص للحكم ببعض األزمان 

ويف  احلكم،  شمول  عن  آخر  بعض  وخــروج 

التخصيص والتقييد إختصاص للحكم ببعض 

شمول  عن  اآلخــر  بعضها  ــروج  وخ ــراد  األف

احلكم. وإن شئت فعربرّ عن النسخ بتخصيص 

أفرادي.  بتخصيص  التخصيص  وعن  أزماين 

ظاهره  بحسب  ــدوام  ال يقتيض  كان  والنسخ 

ا احلكم املوقرّت فقد كان  واليعلم املكلرّف، وامرّ

حمدودًا من أول األمر واملكلرّف عامل بأنرّ احلكم 

سينتهي بإنتهاء أمده.

4. أقسام النسخ

من  أقــســام  عــىل  مطلق  بقول  النسخ 

ر  مشهو  بعضها  أنرّ  إال  خمتلفة،  جهات 

حديث  وبعضها  القدم،  منذ  رائجًا  وكان 

النسخ  أقسام  ا  أمرّ اجلديد.  كاملصطلح  وهو 

القديمة فهي كام يأيت: 

أ. تقسيم النسخ بإعتبار الناسخ. ينقسم 

عة يف اإلسالم من جهة  نسخ األحكام املرشرّ

الناسخ عىل أربعة أقسام: 

للحكم  ناسخًا  القرآن  يكون  أن   -1

املستخرج من السنرّة.

للحكم  ناسخًا  القرآن  يكون  أن   -2

املستنبط من القرآن نفسه.

للحكم  ناسخًة  السنرّة  تكون  أن   -3

املستنبط من القرآن.

للحكم  ناسخًة  السنرّة  تكون  أن   -4

املستخرج من السنرّة نفسها.

بإعتبار  اآليــــات  نــســخ  تقسيم  ب. 

املنسوخ. نسخ آيات الترشيع املبني لألحكام 

ثالثة  عىل  ينقسم  للنسخ  قبوهلا  فرض  بعد 

أقسام: 

1- نسخ احلكم دون التالوة.

2- نسخ التالوة دون احلكم.

3- نسخ احلكم والتالوة معًا.

فأما القسم األول من هذه األقسام فهو 

متفق عليه بني الفريقني يف جوازه ووقوعه.

ا القسامن األخريان فيقول هبام اجلمهو  أمرّ
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رجم  يف  ُعَمر  قــول  هو  ذلــك  ونــمــوذج  ر 

عدد  يف  عائشة  وقــول  والشيخة،  الشيخ 

الرضعات)37(.

األصوليني  من  الشيعة  علامء  ذهب  وقد 

واملفرسين والباحثني يف علوم القرآن إىل منعهام 

جوازًا ووقوعًا إلستلزامهام التحريف)38(.

وأضاف الشيخ معرفة أنرّ بعض صنوف 

البعد،  كلرّ  القرآن  كرامة  عن  بعيد  النسخ 

حكم  ذات  آيــة  تكون  بــأن  يلتزم  فكيف 

اهلل  وفاة رسول  ُتتيل حتى  ترشيعي وكانت 

إسقاط  سوى  ذلك  وليس  ُنسيت.  ثمرّ   

تنكره  الذي  وهذا   . النبي  وفاة  بعد  آية 

مجاعة املسلمني اطالقًا)39(.

واملحقق  الطويس  الشيخ  ذهــب  نعم 

احلكم،  دون  التالوة  نسخ  إمكان  اىل  احليلرّ 
أحكام القرآن للجصاص: 73/1، وأحكام   )37(
واإلحكام   ،146/1 العريب:  إلبن  القرآن 
يف  واإلهباج   ،141/3 األحكام:  أصول  يف 
األرسار:  وكشف   241/2 املنهاج:  رشح 
 32/2 القرآن:  علوم  يف  الربهان   ،226/1
القدير:  وفتح   ،58/2 واإلتــقــان:   ،35 و 
 ،125/1 ــان:  ــعــرف ال ومــنــاهــل   ،66/2
يف  واملعتمد  و169،  و167  و158/2، 
الفقه:  الفقه: 366/1، معامل أصول  أصول 

 .249-250/1
والبيان:   ،36/2 للمظفر:  الفقه  أصــول   )38(

 .302-304
التمهيد يف علوم القرآن: 275-284/2.  )39(

وإن قاال بعدم وقوعه)40(.

التناظر  بإعتبار  ج. تقسيم نسخ اآليات 

وعدمه.

التالوة ثالثة  ر لنسخ احلكم دون  يتصورّ

أنحاء: 

1- أن ينسخ مفاد اآلية بآية ُأخرى، كنسخ 

آية اإلمتاع أي قوله تعاىل: چڤ ڤ 

ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ 
چ  ڃ  ڃ  ڃڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ 
ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ 
ڍ ڍڌ ڌ ڎ ڎچ)41( بقوله 

ٻ  ٻ  ٱ ٻ ٻ  چ  تعاىل: 

ڀ  ڀ  ڀڀ  پ  پ  پ  پ 

ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ 

. 

ٹچ)42(

لوجود  يكن  مل  النسخ  هذا  حتقق  لكن 

التنايف الظاهر بني اآليتني، بل السنة املتواترة 

مثاًل حتكي وتثبت نسخ األوىل بالثانية.

ُأخــرى،  بآية  اآليــة  مفاد  ينسخ  أن   -2

بحيث تكون اآلية الثانية ناظرة اىل مفاد اآلية 

 100-105  /2 الفقه:  اصــول  يف  ه  الــعــدرّ  )40(
ومعارج األصول: 130/1. 

سورة البقرة: 240/2  )41(
سورة البقرة: 234/2«.  )42(
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النجوى:  آيتي  األوىل. كنسخ قوله تعاىل يف 

پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  چٱ 

ٿ  ٺٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀڀ  ڀ  پ  پ 
تعاىل:  بقوله    

چ)43( ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ 
ڄ  ڄ  ڦڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  چڤ 

ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ 
. 

چ چ ڇڇ ڇ ڇ ڍ ڍ چ)44(
الثانية لومل ترفع حكم األوىل لكان  فإنرّ 

نزوهلا لغوًا.

أن  غري  من  بُأخرى  آية  تنسخ  أن   -3

أنرّه  إالرّ  األخرى،  اىل  ناظرة  إحدامها  تكون 

ُوجد بينهام التنايف. ككثري من موارد النسخ 

يف اآلثار املدونة يف النسخ الروائي.

الفصل الثاين: 
النسخ احلديث

حاول بعض األعالم املعارصين كالشيخ 

ــات  اآلي ــدد  ع تقليل  معرفة  هـــادي  حممد 

املنسوخة، بل مال اىل إنكاره من األصل)45(.

سورة املجادلة: 12/58  )43(
سورة املجادلة: 13/58  )44(

-093/2 القرآن:  علوم  يف  انظر:التمهيد   )45(
703. كام يظهر ذلك من خالل تدريسه يف 
وعلومه  القرآن  لتفسري  ـي  التخصصرّ املركز 

يف احلوزة العلمية بقم املقدسة.

املعروف،  النسخ  وقوع  إنكاره  بعد  ثمرّ 

النسخ،  نوعني آخرين من  اختار  بل  اقرتح 

ج. يعني النسخ املرشوط والنسخ املتدررّ

البحث األول: النسخ املرشوط
1. النسخ املرشوط مفهو مًا

ح األستاذ معرفة هبذه احلقيقة وقال:  رصرّ

عليه  نصطلح  ما  النسخ  ــواع  أن من  هناك 

بالنسخ املرشوط و...، وقد أراد هبذا النسخ 

ظروف  رهن  املنسوخ  احلكم  كان  إذا  ما 

إستدعت  أخرى  حالة  اىل  ت  تغريرّ وأحوال 

ترشيع حكم جديد، لكنرّها مع ذلك صاحلة 

للعود اىل حالتها األوىل)46(.

دراسة ونقد
النسخ  من  النوع  هذا  دراسة  إن يف  نقول: 

نكات: 

النكتة األوىل: عربرّ األستاذ نفسه »قدس 

املرشوط-  األول–النسخ  النوع  عن  رسه« 

املنسوخ  َعْود  بنيرّ جمال  ثمرّ  املوقرّت.  بالنسخ 

املكان  اىل عنرصي  احلالة األويل وأشار  اىل 

والزمان: هذا النوع من النسخ يصلح للعود 

اىل حالته األويل يف رقعة أخرى من األرض 

التمهيد يف علوم القرآن: 285/2.  )46(
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وهــذا  نسخًا.  ــار  ص الـــذي  املــوضــع  غــري 

يصري  أن  يمكن  املنسوخ  احلكم  أنرّ  يفيد 

يف  حُمكاًم  ويبقي  املنورة،  املدينة  يف  منسوخًا 

الظروف والرشائط  مثاًل؛ ألنرّ  العراق  بالد 

املوجودة املوجبة لنسخ احلكم يف املدينة، مل 

يكون  أن  يمكن  وهكذا  العراق.  يف  توجد 

النبوي  العرص  يف  منسوخًا  الكذائي  احلكم 

نصرّ  كام  عنه،  رة  متأخرّ فرتة  يف  حمكاًم  ويبقي 

عليه القائل وقال: أويف فرتة آتية من الزمان، 

فإنرّ من احلكمة أن يعود احلكم املنسوخ اىل 

ساحة الوجود.

األستاذ  ذكره  ممرّا  يصل  الثانية:  النكتة 

يف بيان هذا النوع من النسخ، أنرّ النسخ من 

جهة الظروف والرشائط ينقسم عىل النسخ 

املطلق، أي نسخ احلكم من دون أيرّ رشط 

املرشوط  والنسخ  زمــاين.  أورشط  مكاين 

املبحوث عنه.

معرفة  األستاذ  قاله  ما  الثالثة:  النكتة 

النسخ  قال:  ألنرّه  للنسخ؛  تعريفه  اليالئم 

الدوام  يقتيض  كان  هو رفع ترشيع سابق- 

حسب ظاهـره–بترشيع الحق)47(.. ووجه 

السابق إرتفع  الترشيع  أنرّ  عدم املالءمة هو 

دوام  وانقطع  الــالحــق،  الترشيع  بسبب 
التمهيد: 267/2  )47(

فرتة  يف  يعود  حتى  يشء  يبق  فلم   إقتضائه، 

ويؤيرّد  األرض،  من  أخرى  رقعة  أويف  آتية 

والالحق  السابق  بني  التنايف  بوجود  ذلك 

ا  إمرّ معًا،  إجتامعهام  اليمكن  بحيث  بقوله: 

ذاتًا إذا كان التنايف بينهام بينًا أوبدليل خاص 

من إمجاع أونصرّ خاص)48(. فكيف يتالءم 

املتنافيان يف الترشيع.

النسخ  عن  القائل  عربرّ  الرابعة:  النكتة 

املرشوط بالنسخ املوقرّت كام عرفت. وأظنرّ 

يكم  الــشــارع  أنرّ  الكالم  هــذا  معني  أنرّ 

مقالة  مع  يلتئم  مل  وهــذا  تًا.  موقرّ بالنسخ 

األستاذ يف تبيني النسخ واحلكم املوقرّت؛ ألنرّ 

النسخ واحلكم املوقرّت يشرتكان يف توقيت 

الترشيع وحتديد الزمان، إالرّ أنرّ التحديد يف 

والتحديد  املكلرّف،  عىل  معلوم  غري  النسخ 

األمــر.  أول  من  عليه  معلوم  ــت  املــوقرّ يف 

وهذا هو املَميرّز بني احلكم املنسوخ واحلكم 

عدم  البدهيي  ومــن  القائل،  عند  املوقرّت 

عي نسخه مرشوطًا  وجدان التحديد فيام ادرّ

وموقتًا، الرصيًا وال إيامًء. مع أنرّ التوقيت 

قيد زائد يتاج اىل الدليل القطعي.

فهو  وجد  إن  النسخ  أنرّ  فنستنتج  إذن 

مطلق، وإال فال وجود له رأسًا.
املصدرالسابق.  )48(
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2. دراسة موارد النسخ املرشوط

بآيات  املــرشوط  للنسخ  األستاذ  مثرّل 

الصدقات الواجبة يف سبيل اهلل التي صارت 

الزكاة واألمخاس  بآيات  منسوخة مرشوطًا 

املسلمني  كلرّف  اهلل  بأنرّ  مستداًل  والغنائم، 

باسم  املالية  الدولة  بنية  بتجهيز  يقوموا  أن 

التي  القائمة  ويف  اهلل،  سبيل  يف  اإلنفاق 

عرش  مخسة  عدرّ  واملنسوخ،  للناسخ  مها  رسرّ

يف  مجعناها  ونحن  املرشوط،  للنسخ  موردًا 

عرشة موارد: 

ک ک  چ  ــاىل:  ــع ت اهلل  قـــول   .1

ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک 
ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ 
ۀ  ۀ  ڻڻ  ڻ  ڻ  ں  ں 
اآلية  هــذه  إنرّ   . 

چ)49( ہ ہ ہ ہ 
أهل  عن  بالعفووالصفح  تأمر  الظاهر،  يف 

سيأيت  بأنرّه  وتشعر  األمر،  بداية  يف  الكتاب 

أمر آخر بشأهنم. ويف تفسري هذه اآليه ثالثة 

أقوال من جهة النسخ: 

كابن  القدامي  املفرسين  بعض  أ. ذهب 

عباس وقتادة والسدي والربيع اىل نسخ هذه 

اآلية بآية السيف، أي قوله تعاىل: چ چ 

سورة البقره: 109/2  )49(

ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ 
ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ 
گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ 

گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ چ)50( .

بيان ذلك هو أنرّ هذا النسخ يكون مطلقًا؛ 

وإن  بالعفووالصفح  املؤمنني  أمر  اهلل  ألنرّ 

كانوا قادرين عىل االنتقام من الكفار االرّ أنرّه 

حمدود بمجيء أمر اهلل، ثمرّ جاء األمر بقوله 

تعاىل: چ چ ڇ ڇ ڇچ.

اآلية  بإحكام  اخلوئي  السيد  قال  ب. 

إنرّ  يقول:  حيث  رأس،  من  نسخها  وعدم 

اإللتزام بالنسخ يتوقف عىل أمرين؛ مها: 

أ. أن يكون ارتفاع احلكم املوقرّت بإنتهاء 

وقته نسخًا.

ب. أن يكون أهل الكتاب ممرّن أمر النبي 

بقتاهلم.

األول فألنرّ  ا  أمرّ فاسد وباطل.  وكالمها 

ح فيه التأبيد وال  النسخ إنرّام يكون فيام مل يرصرّ

ا الثاين فألنرّ اآليات القرآنية مل  التوقيت. وأمرّ

تأمر بقتال أهل الكتاب، االرّ مع وجود سبب 

وئ ۇئ  چ  تعاىل:  اهلل  قال  حيث   ، خاصرّ

واملنسوخ  29/9،الــنــاســخ  التوبة:  ســورة   )50(
للنحاس: 106/1 وجممع البيان:  1/ 354. 
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ېئ  ېئېئ  ۈئ  ۈئ  ۆئ  ۆئ  ۇئ 
. 

ىئ ىئ ىئ ی چ)51(

اآلية  هذه  بأنرّ  معرفة  األستاذ  إعتقد  ج. 

نسخت نسخًا مرشوطًا، حيث قال: مسألة 

فريضة  كانت  الكفار  مع  واملــداراة  الصفح 

املسلمون يف  كــان  يــوم  اإلســالم  يف صــدر 

حالة الضعف، فإذا ما عاد اإلسالم غريبًا- 

السمح اهلل- كام بدأ غريبًا فإنرّ ذلك احلكم 

هذه  مثل  بأسطر  قبله  وقال  الحمالة.  يعود 

األحكام التعدرّ منسوخة بقول مطلق، بل هي 

باقية مستمرة لكن قيد رشوط وأحوال)52(.

ل ما قاله معرفة هو بمنزلة اجلمع بني  لعرّ

النظرين: أعني النسخ املطلق ونفي النسخ من 

رأي، وهو أمر معقول ومقبول. إال أنرّ فيه: 

تعريفه  يلتئم  مل  النظر  هــذا  أنرّ  أواًل: 

هو  النسخ  قال:  حيث  عرفت.  كام  للنسخ 

ــدوام  ال يقتيض  كــان  سابق-  ترشيع  رفــع 

حسب ظاهره–بترشيع الحق)53(..

هو  شك  دون  من  التعريف  هذا  مفاد 

ارتفاع احلكم السابق بسبب احلكم الالحق، 

-309 البيان:   .»190/2 البقرة:  ســورة   )51(
.307

التمهيد يف علوم القرآن: 285/2 و304.  )52(
التمهيد: 267/2  )53(

وإنقطاع دوامه، فلم  يبق يشء حتى يعود يف 

فرتة أويف رقبة أخرى. السيام إذا قلنا بوجود 

التنايف بني السابق والالحق.

مل  الكتابيني  العفووالصفح عن  أنرّ  ثانيًا: 

أومرشوطًا  آخر،  ترشيعي  بأمر  مقيدًا  يكن 

أمر  بمجيء  متعلق  هو  بل  ومكان،  بزمان 

يف  يشاء  ما  اهلل  يفعل  حتي  أعني  تكويني، 

خلقه من عزرّ اإلسالم وتقوية شوكته ودخول 

الكفار يف اإلسالم وهم أمر مستمررّ اىل اآلن. 

فهذا احلكم وأمثاله يف احلقيقة حكم هتذيبي 

ن اليه السيد اخلوئي)54(.. أخالقي كام تفطرّ

قوله  مثل  هي  إنرّام  اآلية  هذه  أنرّ  ثالثًا: 

ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  چ  ـــاىل:  ـــع ت

ى  ې  ې  ې  ې  ۉ 
ى ائائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ 
ض األستاذ    فلم يتعررّ

ۇئ ۆئ ۆئ چ)55(
اىل نسخها مرشوطًا.

نسخ  إىل  مــعــرفــة  الــشــيــخ  ذهـــب   .2

وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ  چ  تــعــاىل:  قوله 

ىئ  ىئ  ىئ  ېئ  ېئېئ  ۈئ  ۈئ 
یچ )56( نسخًا مرشوطًا.

البيان: 386  )54(
سورة آل عمران: 186/3  )55(

سورة البقرة: 190/2  )56(
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ڃ چ چ چ چ ڇ  تعاىلچ  قوله  وكــذا 

ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ 
 ، 

چ)57( ک  ڑ  ڑ  ژ  ڈژ  ڈ 
چ ہ ہ ھ  تعاىل:  قوله  هو  وناسخهام 

ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ 
. 

ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ چ)58(

واحلسن  عباس  ابن  عن  الطربيس  نقل 

يف  النبي  استأمروا  املسلمني  أنرّ  وقتادة 

وا أقرباءهم من املرشكني وذلك قبل  أن يربرّ

أن يؤمروا بقتال مجيع املرشكني فنزلت هذه 

بقوله:  منسوخة  چوهي  ڃ چ  چ  اآلية 

چھ ھ چ )59(.

إذ  حمكمتان،  اآليتني  كلتا  أنرّ  ــق  واحل

وجب  الذي  القتال  بحكم  لذلك  العالقة 

أنرّه  عىل  اإلســـالم.  شوكة  قويت  ما  بعد 

خيتلف موضوع اآليتني.

قال العالمة الطباطبائي يف رّد النسخ: أنرّ 

اآلية التي نحن فيها چ ڃ چچال تشمل 

ا  ة وأهل املعاهدة وأمرّ باطالقها إالرّ أهل الذمرّ

أهل احلرب فال)60(.
املمتحنة: 8/60  )57(

سورة التوبة: 5/9«. التمهيد يف علوم القرآن:   )58(
377/2 و388. 

جممع البيان يف تفسري القرآن:  409/9.  )59(
امليزان يف تفسري القرآن:  19/ 234.   )60(

أعتقد العالمة معرفة أّن قوله تعاىل:   .3

ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  چ 

ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ 
مــرشوطــًا.  منسوخ    

چ)61( ے ے 
ڄ ڃ ڃ ڃ  چ  تعاىل:  قوله  وكــذا 

چ  چ  چ  چ  ڃ 
 )62( چ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ  چ  تعاىل:  بقوله 

. 

پ پ پ چ)63(

تعاىل:  قوله  مرشوطًا  نسخًا  ُنسخ   .4

ەئ  ائ  ائ  ى  ى  چې 

ېئ  ېئ  ۈئۈئ  ۆئ  ۆئ  ۇئ  ۇئ  وئ  وئ  ەئ 
ی  ی  ىئ  ىئ  ىئ  ېئ 
حئمئ  جئ  ی  ی 
 )64( چ  ىئ يئ جب حب خب مب 

ہ ہ ھ ھ ھ  چ  بقوله تعاىل: 

ۓ  ۓ  ے  ے  ھ 
. 

ڭ ڭ ڭ ڭ چ)65(

لعلرّ ما ذهب اليه األستاذ إنرّام هو لقول 

سورة النساء: 90/4  )61(
سورة النساء: 92/4  )62(

سورة التوبة: 1/9«. التمهيد يف علوم القرآن:   )63(
.377/2

سورة النساء: 91/4   )64(
سورة التوبة: 5/9  )65(
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بعضهم كام نقل عنهم الشيخ الطويس بأنرّ اآلية 

منسوخة، وأنرّ من مل يارب مع املؤمنني، وجب 

قتاله)66(.

لكن يف وجهة نظري أنرّ اآليتني حمكمتان إذ 

ختتلفان موضوعًا، أوكلتامها مثبتتان.

5. ذهب األستاذ اىل نسخ قوله تعاىل چۀ 

ھ  ہ  ہ  ہ  ہ 

ھھ ھ ے ے ۓۓ ڭ 

ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇۇ  ڭ  ڭ  ڭ 

ى  ى  ې  ېې  ې  ۉ  ۅۉ  ۅ  ۋ 

بقوله  مــرشوطــًا  نسخًا    

ائچ)67(

ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  تــعــاىل: 

ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ 
گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ 

. 

گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ چ)68(

اآليــات  أنرّ  من  مــررّ  ملا  حمكمة  ــة  اآلي لكنرّ 

القرآنية مل تأمر بقتال أهل الكتاب، االرّ مع وجود 

. وأنرّ العفووالصفح حكم أخالقي  سبب خاصرّ

ال يزال مطلوبًا.

6. قال العالمة معرفة أّن قوله تعاىل: چی 

التبيان يف تفسري القرآن:  3/ 289.  )66(
سورة املائدة: 13/5.  )67(

علوم  يف  التمهيد   .»29/9 التوبة:  ســورة   )68(
القرآن: 379/2. 

ی ی جئ حئ مئ ىئيئ جب حب خب مبچ 
ہ  چ  تعاىل:  بقوله  مرشوطًا  نسخًا  ُنسخ   )69(

. 

ہ ھ ھ ھ ھچ)70(

واليبعد أن تكون اآلية حمكمة غري منسوخة؛ 

ألنرّ اآلية اآلمرة باجُلنوح تكون يف املوادعة ألهل 

الكتاب واآلية األخرى تكون يف عبادة األوثان 

فهام خمتلفتان موضوعًا.

ليست  ا  أهنرّ الطويس والصحيح  الشيخ  قال 

چ  ھ ھ  چ  قوله:  ألنرّ  بمنسوخة؛ 

نزلت يف سنة تسع وبعث هبا رسول اهللَّ إىل 

ة ثمرّ صالح أهل نجران بعد ذلك)71( . مكرّ

مجعًا  املرشوط  بالنسخ  القول  اىل  فاليتاج 

بني النسخ املطلق ونفي النسخ من رأس.

تعاىل:  قوله  بان  معرفة  األستاذ  أعتقد   .7

ڻۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  چ 

ھ  ھھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ 

ۇ  ۇ  ڭڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے 

ڇ  چ  تعاىل:  قوله  َنسَخ    

چ)72( ۆ 

ڈ  ڎ  ڎ  ڌڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ 

سورة األنفال: 61/8  )69(
سورة التوبة: 5/9«. التمهيد يف علوم القرآن:    )70(

.381/2
القرآن:  150/5، والبيان:  التبيان يف تفسري   )71(

.374
سورة األنفال: 66/8  )72(
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ک  ک  ک  ڑڑ  ژ  ژ  ڈ 

ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک 

  نسخًا مرشوطًا..

ڱ چ)73(

اآلية  يف  احلكم  أنرّ  اىل  اخلوئي  السيد  ذهب 

األويل وجويب ويف اآلية الثانية إستحبايب فالتنايف 

بني اآليتني)74(.

ففي هاتني اآليتني حكامن يف حالتني خمتلفتني 

ومها التزاالن مستمرتني، كالصيام يف حال الصحة 

واحلرض، واإلفطار يف حال املرض والسفر. وهذا 

اليعدرّ نسخًا المطلقًا والمرشوطًا.

املرشوط  نسخها  إّدعــي  التي  املــوارد  من   .8

چ چ چ چ ڇ  چ  تعاىل:  قوله 

ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ 
قوله  وناسخه    

چ)75( ڎ ڈ ڈ ژ 
ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  چ  تعاىل: 

. 

ې ى ى ائ ائ چ)76(

اآلية الثانية ناسخة للتوارث  قال الطربيس: 

أنرّ  عىل  دالرّة  وهي  الدين،  يف  واملؤاخاة  باهلجرة 

فهو  قرباه  يف  أقرب  كان  فمن  بالقرابة،  املرياث 

علوم  يف  التمهيد   65/8 األنــفــال:  ســورة   )73(
القرآن: 381/2

البيان: 379.   )74(
سورة األنفال: 72/8  )75(

سورة األحزاب: 6/33«. التمهيد يف علوم   )76(
القرآن: 379/2.

أحقرّ باملرياث من األبعد)77(.

شيخنا  ــا  وأمرّ الطباطبائي)78(  اليه  وذهــب 

عن  البحث  عند  نسخه  اىل  ذهب  فقد  معرفة 

ا يف القائمة مال اىل نسخها  املوارد التي قبلها، وأمرّ

املرشوط)79(.

ج  رحرّ كام  اآلية  إحكام  هو  األرحــج  ل  ولعرّ

الدليل  بعدم  مستداًل  البحث  ختام  يف  األستاذ 

لها تعني النرصة  يف لفظ اآلية عىل التوارث ولعرّ

ية)80(. واملعاونة الودرّ

ڭ ڭ ڭچ  چ  تعاىل  قوله   .9

ٺ ٺ ٺ ٺ  چ  تعاىل:  قوله  وكذا   ،)81(

تعاىل:  قوله  هو  وناسخهام    

چ)82( ٿ ٿ 

پ  پ  پ  ٻپ  ٻ  ٻ  ٻ  چٱ 

. 

ڀ ڀ چ)83(

قال  التي  اآليــات  من  هي  األوىل  فاآلية 

القائمة)84(،  يف  املــرشوط  بنسخها  األستاذ 

آخر،  حملرّ  يف  أصل  من  نسخها  أنكر  ولكنرّه 

ا اآلية الثانية فقد قال األستاذ  واحلقرّ هو األخري وأمرّ
جممع البيان يف تفسري القرآن:  8/ 532،  )77(

امليزان يف تفسري القرآن:  16/ 277  )78(
التمهيد يف علوم القرآن: 303/2 و379.   )79(

نفس املصدر: 303.  )80(
سورة احلجر: 85/15  )81(
سورة احلجر: 94/15  )82(

سورة احلج: 39/22  )83(
التمهيد يف علوم القرآن: 383/2  )84(
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ا من اآليات الصفح املنسوخة بالنسخ  بشأهنا: إهنرّ

املرشوط)85(.

السيد  لــه  ن  تفطرّ كــام  حمكمة،  ــا  أهنرّ ــق  واحل

ض النبي  اخلوئي حيث قال: إنرّ اهلل سبحانه حررّ

عيل املصابرة يف تبليغ أوامره ونرش أحكامه 

واستهزائهم،  املرشكني  أذى  اىل  اليلتفت  وأن 

والعالقة لذلك بحكم القتال الذي وجب بعد 

ما قويت شوكة اإلسالم)86(.

تعاىل چمئ  قوله  نسخ  اىل  ذهب  وكــذا 

مرشوطًا   نسخًا 

ىئ يئ جبحب خب مبچ)87(

ہ ہ ھ ھ ھ  چ  تعاىل:  بقوله 

. 

ھ ے ےچ)88(

اآليتني من حيث  بني  ــه ال عالقة  أنرّ واحلــق 

النسخ.

جدير بالذكر أنرّ آليات الصفح حكاًم واحدًا 

وإن تفاوتت التعابري، فكام ترى أنرّ اآلية األوىل 

جاءت بلفظة »إْصَفِح«، والثانية بلفظة »أعِرض« 

آية  هناك  أنرّ  كام  أيضًا.  »إصفح«  بلفظة  والثالثة 

. 

رابعة جاءت بلفظة چ ۀ ۀ چ)89(

التمهيد يف علوم القرآن: 348/2.  )85(
البيان: 381.  )86(

سورة الزخرف: 89/43  )87(
سورة التوبة: 5/9«. التمهيد يف علوم القرآن:   )88(

.387/2
سورة البقرة: 109/2  )89(

تعاىل:  قوله  أّن  معرفة  األســتــاذ  10.قـــال 

ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  چہ 

ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭڭ  ۓ  ۓ  ےے 
ۆ ۆ ۈۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ېې ې ې 
ۇئۆئ  ۇئ  وئ  وئ  ەئ  ەئ  ائ  ائ  ىى 
ىئ  ىئ  ىئ  ېئ  ېئ  ېئ  ۈئ  ۈئ  ۆئ 
مب  خب  حب  جب  ىئيئ  مئ  جئحئ  ی  ی  یی 
جث  يت  ىت  مت  خت  حت  جت  يب  ىب 
مخ  حخ  جخ  جحمح  مج  حج  يث  ىث  مث 
قوله  وناسخهام  مرشوط  چ نسخ  جس حس خس 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ  چ  تعاىل: 

پچ)90(.

ونقل الشيخ الطويس عن قتادة أنرّه قال: نسخ 

غري  اآلية  نسخ  ولكن  بــالــرباءة)91(.  اآلية  هذه 

ثابت، ال مطلقًا وال مرشوطًا.

البحث الثاين: النسخ املتدّرج
1. النسخ املتدّرج مفهو مًا

ج: ما إذا كان احلكم فيه مل  أراد بالنسخ املتدررّ

 ينسخ رصيًا ويف بداية األمر، وإنرّام عرض للنسخ 

بتمهيد أسبابه املؤاتية نسخًا تدرجييًا)92(.
سورة املمتحنة: 11-10/60  )90(

سورة التوبة: 1/9. التمهيد يف علوم القرآن:   )91(
372/2و 388.

التبيان يف تفسري القرآن:  9/ 587.  )92(
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دراسة ونقد
النسخ  من  النوع  هذا  دراســة  يف  نقول 

نكات: 

نفُسه  عربرّ األستاذ معرفة  النكتة األوىل: 

التدرجيي.  بالنسخ  التمهيدي،  النسخ  عن 

ثمرّ قال يف توضيح هذا النسخ وحكمته: إذا 

كانت  رشيعة  عيل  اإلقــرار  املصلحة  دعت 

اليمكن  بحيث  العامة،  احلياة  عىل  سائدة 

قلع جذورها بسهو لة االرّ بتمهيد مقدمات 

ُتوهن من شأهنا وُتَزعزع من شأوهتا لتنهار 

مثرّل  ثمرّ  املطاف،  هناية  ويف  هنائيًا  بنفسها 

حماربة  مسألة  ترشيع  يف  الــتــدرج  لذلك: 

اخلمر، وكذا رضب النساء عند النشوز.

منتج  املتدرج  النسخ  أنرّ  الثانية:  النكتة 

بأنرّ النسخ من جهة نوع حصوله ينقسم عىل 

ا أن يكون دفعي احلصول،  قسمني: يعني إمرّ

ا  ويصل دفعًة واحدًة ويف زمان واحد. وإمرّ

أن يكون تدرجيي احلصول، ويصل تدرجيًا 

ويف فرتات من الزمان ويف مراحل متعددة.

وإن  النسخني  هذين  أنرّ  الثالثة:  النكتة 

يف  إشرتكا  ــام  أهنرّ إالرّ  التعريف  يف  إختلفا 

أنرّ  يعني  والظروف،  الرشائط  من  التأثرّر 

ضوء  يف  مرشوطًا  منسوخًا  يصري  احلكم 

ة تتعلرّق  النسخ املوقرّت لوجود رشائط خاصرّ

يصري  اآلخــر  واحلكم  أواملــكــان.  بالزمان 

ق  تتعلرّ رشائــط  لوجود  متدرجًا  منسوخًا 

بأحوال املكلرّف أواملوضوع.

التدرجيي  الترشيع  هل  الرابعة:  النكتة 

نسخًا؟ ألنرّنا نجد يف خالل ترشيع األحكام 

بل  األحكام  بعض  أنرّ  الكريم،  القرآن  يف 

عت تدرجيًا ويف  ها، رشرّ بِكلرّ ها، لومل نقل  جلرّ

وحتريم  اجلهاد  ترشيع  أبرزها  ومن  مراحل 

اخلمر. فهناك سؤال بأنرّ النوع من الترشيع 

مرحلة  كلرّ  أْي  النسخ،  سنخ  من  هو  هل 

حُمَكم  ذلك  كلرّ  أم  قبلها؟  ملا  ناسخة  سابقة 

ه؟ سيظهر لك ما هو احلقرّ يف دراسة  يف حملرّ

املوارد املدعاة: 

2. دراسة موارد النسخ املتدرج

من  ة  بعدرّ املتدرج،  للنسخ  األستاذ  َمثَّل 

النساء  رضب  وآية  اخلمر،  كآيات  اآليات 

واحلــرب. ويف  الــرقرّ  وآيــات  النشوز،  عند 

القائمة التي رسمها للناسخ واملنسوخ، عدرّ 

مخسة موارد – وكلرّ مورد يشمل عددًا من 

اآليات- للنسخ املتدرج، كام يأيت: 

األول: ترشيع حرمة اخلمر

عدرّ من موارد النسخ املتدرج، ترشيع حرمة 
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اخلمر  عن  حتدثت  التي  اآليات  ومن  اخلمر، 

ۉ ې ې ېې  چ  تعاىل:  قوله 

. 

ى ى ائ ائ ەئ ەئ چ)93(

ا منسوخة، نسخها قوله  قال ابن حزم أهنرّ

. 

تعاىل: چ وئ وئ ۇئ ۇئ چ)94(

قال األستاذ معرفة يف ردرّ ما قاله ابن حزم 

ج يف األحكام،  أنرّه ليس نسخًا بل هو من التدررّ

أي من اللرّحن اللرّني اىل اللرّحن األشد، وإال 

حلن  أنرّ  غري  البدء  منذ  مة  حمررّ كانت  فاخلمر 

يف  متكن  ملا  إزالة  فشيئًا  شيئًا  اشتدرّ  التحريم 

نفوس القوم من هذه العادة اخلبيثة)95(.

دراسة ونقاش
ج  1. ما ذهب اليه األستاذ معرفة يف تدررّ

انفرد  أوممرّا  جديدًا  أمرًا  ليس  اخلمر،  حتريم 

به، بل نجده يف كالم املفرسين القدامى، بل 

واملتأخرين واملعارصين أيضًا.

فلام  ـــ(  456ه  –  384( حزم  ابن  قال 

ۉ ې ې  چ  تعاىل:  قوله  نــزل 

ەئ  ەئ  ائ  ائ  ى  ى  ېې 

. 

وئ وئ ۇئ ۇئ چ)96(

التمهيد يف علوم القرآن: 286/2.   )93(
سورة البقرة: 219/2  )94(

سورة البقرة: 219/2 الناسخ و املنسوخ:   )95(
.28/1  

التمهيد يف علوم القرآن: 378/2.   )96(

فلامرّ نزلت هذه اآلية امتنع قوم عن رشهبا 

وبقي قوم. ثمرّ أنزل اهلل تعاىل: چ ڻ ۀ 

ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ 
بعد  يرشبون  وكانوا  چ)97(    ھ ھ ے 
العشاء اآلخرة ثمرّ يرقدون، ثمرّ يقومون من 

الفجر  بعد  يرشبوهنا  ثمرّ  صحوا،  وقد  غد، 

إن شاءوا، فإذا جاء وقت الظهر اليرشبوهنا 

ٱ ٻ ٻ  چ  تعاىل:  اهلل  أنزل  ثمرّ  البتة، 

ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ 

. 

ڀ ڀ ٺ ٺ چ)98(

قوله  وبني  األخري  ناسخية  بني  تردد  ثمرّ 

ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  چ  تــعــاىل: 

ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ 

. 

ڦ ڦ ڦڄ ڄ ڄ ڄ چ)99(

أيضًا  اخلمر  حتريم  يف  التدرج  اىل  ذهب 

ابن سالمة- املتويف سنة410هـ- وأضاف اىل 

ذلك قوله تعاىل: چ ڃ ڃ ڃ ڃ 

. 

چ چ چ چ ڇ چ)100(

حتريم  مواطن  من  موطن  أول  وجعله 

اخلمر يف القرآن، ألنرّ معناها؛ وترتكون رزقًا 
سورة البقرة: 219/2  )97(

سورة النساء: 43/4  )98(
املنسوخ:  و  الناسخ   .»90/5 املائدة:  سورة   )99(

.28/1
سورة املائدة: 91/5  )100(
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حسنًا، وهي تعبري هلم. ولكنرّ القرطبي قال 

اخلمر  حتريم  قبل  كان  اآلية  هذه  نزول  بأنرّ 

فتكون منسوخة)101(.

ومن املعارصين الذين ذهبوا اىل التدرج 

الطباطبائي  العالمة  هو  اخلمر  حتريم  يف 

ومكارم الشريازي)102(.

إحكام  اىل  األعـــالم  بعض  ذهــب   .2

قوله  أن  السيد اخلوئي  قال  املراحل.  بعض 

تعاىل: چ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ 

  

چ)103( ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ 
ٱ ٻ  چ  تعاىل:  بقوله  منسوخًا  يكن  مل 

عىل  داللتها  لعدم  ٻ ٻ ٻ پچ، 

جواز رشب اخلمر بوجه وعند فرض عدم 

حتريم اخلمر يف زمان نزول اآلية التعرض 

هلا حلكم اخلمر الرخصة والحترياًم)104(.

وبالطبع مل يكن ناسخًا ملا قبله من احلكم 

واآلية.

3. ثمرة التدرج يف األحكام، هي نسخ 

الناسخ   .»67/16 الــنــحــل:  ســـورة   )101(
واملنسوخ: 6/1

اجلامع ألحكام القرآن: 113/10.   )102(
 ،117 الــقــرآن:  6/  تفسري  يف  املــيــزان   )103(
واألمثل يف تفسري كتاب اهلل املنزل:  138/4، 

والفرقان يف تفسري القرآن: 205/9.
سورة النساء: 43/4  )104(

وهذا  الحقة.  بمرحلة  سابقة  مرحلة  كلرّ 

اخلمر،  مبدأ حتريم  األستاذ يف  قاله  ما  ينايف 

حمرمة  كانت  اخلمر  عرفت:  كام  قال  حيث 

يكن  مل  التدرج  أنرّ  بمعنى  البدء، وهذا  منذ 

يف  التدرج  يكون  األمر  هناية  الترشيع،  يف 

اإلبالغ فقط. نعم لوكان املراد أنرّ التحريم 

كام هو  الناس  األمر واليعلم  أول  من  كان 

شأن كلرّ حكم منسوخ، فهو، لكن ال تفاوت 

للمكلرّف يف العمل طيرّ مراحل متعددة.

الثاين: ترشيع اجلهاد

ترشيع  إجتاز  قد  معرفة:  األستاذ  قال 

اجلهاد مراحل: 

ترخيصًا  د،  املجررّ اإلذن  االوىل:  املرحلة 

هم االنساين: چ ٱ ٻ  يف الدفاع عن حقرّ

. 

ٻ ٻ ٻ چ)105(

يتعرض  كان  منابذة من  الثانية:  املرحلة 

هلم من املرشكني: چ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ 

ی  ی  ی  ی  ىئ 
. 

جئ حئ چ)106(

املرحلة الثالثة: مقاتلة من يليهم من الكفار 

دون من يبعد عنهم: چ ٱ ٻ ٻ ٻ 

البيان: 355.  )105(
سورة احلج: 39/22   )106(
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. 

ٻ پ پ پ چ)107(

املرحلة الرابعة: إعالن حرب عوان عيل 

عامة املرشكني: چ ۅ ۉ 

. 

ۉ ې ې ې چ)108(

أوقــبــول  فقتال  الــكــتــاب  اهــل  ـــا  وأمرّ

ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  لــلــجــزيــة: 

ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ 
ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ 
ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک 

. 

ڳ ڳ چ)109(

إنرّ  فقال:  بحثه  ذيل  معرفة  أضاف  ثمرّ 

هذا من النسخ املرشوط والذي يدور مدار 

الرشائط والظروف وليس من النسخ الثابت 

املصطلح)110(.

دراسة ونقاش
النسخ  ألنرّ  نقاش؛  األستاد  قاله  فيام   .1

املتدرج يكون قسياًم للنسخ املرشوط، ال هو 

نفسه. مضافًا اىل ذلك أنرّ حرب أهل الكتاب 

هو  بل  احلــرب،  ترشيع  من  مرحلة  تكن  مل  

ترشيع مستقل وفيه أحكام ختتص به.
سورة النساء: 91/4  )107(

سورة التوبة: 123/9  )108(
سورة التوبة: 36/9  )109(
سورة التوبة: 29/9  )110(

يف  ــدرج  ــت ال اىل  ــيش  ــزرك ال ذهــب   .2

جواز  أْي  أخرى،  ناحية  من  اجلهاد  أحكام 

منسوخًا  الناسخ  بأن يصري  الناسخ،  نسخ 

ڤ ڤ ڦ  چ  تعاىل:  بقوله  لذلك  ومثلَّ 

ھ  چ  تعاىل:  قوله  نسخها    

چ)111( ڦ 
 ، 

چ)112( ۓ  ے  ے  ھ 
ثمرّ نسخ هذه اآلية أيضًا بقوله تعاىل: چ گ 

گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ چ )113(.

الزركيش  موافقة  لبيان  هذا  ذكرنا  إنرّام 

ويلوح  فــقــط.  ــدرج  ــت ال يف  ــاذ  ــت االس مــع 

القول  أيضًا  الــشــريازي  مكارم  كــالم  من 

بالتدرج)114(.. فعىل هذا مل يكن أمرًا انفرد 

به ُأستاذنا معرفة.

3. بعض ما قاله بعنوان التدرج، يمكن 

أن يكون حمكاًم يف موضعه.

الثالث: رضب النساء عند النشوز
ذهب األستاذ معرفة اىل أنرّ رضب النساء الذي 

ث عنه القرآن يكون من أمثلة النسخ املتدرج،  حتدرّ

چٱ ٻ ٻ ٻ  تــعــاىل:  قــولــه  يف 

التمهيد يف علوم القرآن: 307/2.  )111(
سورة الكافرون: 6/109  )112(

سورة التوبة: 5/9  )113(
علوم  يف  الربهان  التوبة: 29/9.  سورة   )114(

القرآن: 31/2
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ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ 
ٿ  ٺ  ٺ  ڀٺٺ 
ڤ  ٹ  ٹ  ٹٹ  ٿ  ٿ  ٿ 
ڤ ڤ ڤ ڦ ڦڦ 
ڃ  ڃ  ڃڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ 

. 

چ چ چچ)115(

بأنرّه  ــة  اآلي عــربرّ األســتــاذ عــن مفاد هــذه 

به  ت  أقــررّ أي  سابق.  جاهيل  لترشيع  اقــرار 

د السبيل اىل رفعها  الرشيعة ال ليثبتها بل ليمهرّ

وقمعها)116(.

أبناء  كان  ذلك:  تبيني  يف  األستاذ  أضاف 

وإيالمهن  النساء  رضب  يف  يــرون  اجلاهلية 

حقرّ  مــن  ــك  ذل وكـــأنرّ  لتأديبهن.  مندوحة 

القوامة عليهن فيام حسبوا، وهي فكرة قديمة 

يف  فكان  األعــامق.  يف  ومتمكنرّة  سائدة  كانت 

قلع جذور مثل تلك العادة الراسخة صعوبة 

األمر  املستمر.  العمل  يف  ُمُرونة  اىل  وبحاجة 

الذي قام به اإلسالم ضمن مكافحته لكثري من 

عادات جاهلية كانت ساطية.

عىل  املوبرّخة  النبوية  بالروايات  استدل  ثمرّ 

»إيِنِّ   :قوله ومنها  ورضهبــا  الزوجة  إهانة 

اهلل  كــــتــــاب  تـــفـــســـري  يف  ــــل  ــــث األم  )115(
املنزل: 356/10

سورة النساء: 34/4  )116(

ِب  ْ بِالضهَّ َوُهــَو  اْمَرَأَتُه  ُب  ِ َيــضْ مّمن  ُب  َأَتَعجهَّ

َشِب َفإِنهَّ ِفيِه  ُبوا نَِساَءُكْم بِاخْلَ َأْوىَل ِمْنَها ال َتْضِ

َواْلُعْرِي  وِع  بِاجْلُ ُبوُهنهَّ  ارْضِ َوَلِكِن  اْلِقَصاَص 

ْنَيا َواآلِخَرةِ)117(. َحتهَّى َتْرَبُحوا يِف الدُّ

عن  البحث  يف  ــر-  آخ موضع  يف  ــال  وق

الشبهات والردود- كانت اآلية بظاهرها املطلق 

الناسخ هلا تلك  منسوخة نسخًا متهيديًا، كان 

التوصيات األكيدة بشأن املرأة واألخذ بجانبها 

رضهبا  من  املنع  وكذا  كرامتها.  عىل  واحلفاظ 

عىل أي نحوكان االرّ ما اليعدرّ رضبًا)118(.

املناقشة
نذكر يف مناقشة هذا الرأي أمورًا: 

أ. ال شكَّ يف أنرّ رشيعة اإلسالم كانت تكافح 

كثريًا من العادات القبيحة بصور خمتلفة، ولكنَّ 

ه هلذا  هذا يشء، ونسخ احلكم يشء آخر. ولعلرّ

ض أحد من مفرسي الفريقني من  السبب مل يتعررّ

الصدر األول اىل اآلن اىل نسخ هذه اآلية وهذا 

. بمعني إحكامها. فهو قول شاذرّ

أمورًا:  النسخ  رشوط  يف  األستاذ  ذكر  ب. 

منها؛ حتقق التنايف بني الترشيعني وقعا يف القرآن، 

التمهيد يف علوم القرآن: 286/2.  )117(
مستدرك الوسائل: 14/ 250. وروايات   )118(

أخري. 
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السابق  الترشيع  نقض  عىل  دلرّ  قاطع  أوبدليل 

بترشيع الحق. منها؛ أن يكون التنايف كليًا عىل 

اإلطالق الجزئيًا يف بعض اجلوانب، وإال لكان 

الثاين ختصيصًا يف احلكم العام)119(.

ومن البدهيي أنرّ الرشوط الالزمة مل تتحقق 

هنا، إذ التناٍف بني مفاد اآلية ومعنى الروايات.

من  وكان  جزئيًا  لكان  ُوجد  إن  التنايف  ثمرّ 

قبيل املجمل والتبيني.

ج. هذا القول مل يستند اىل دليل قطعي من 

القرآن أوالسنة صالٍح ألن ينسخ حكم القرآن.

آية تدل عيل نسخ  أية  فلم نجد  ا اآليات  أمرّ

هذا احلكم.

عيل  الــبــاب،  يف  املنقولة  ــات  ــرواي ال ـــا  وأمرّ

بل  مــتــواتــرة  غــري  بالنسخ،  هلــا  العــالقــة  ــا  أهنرّ

غريمستفيضة، فهي من اآلحاد التصلح لنسخ 

املراد  بيان  بصدد  تكون  الروايات  إذ  القرآن. 

وال  مربح  غري  رضبًا  كونه  ولزوم  الرضب  من 

موجع، وأن اليكون باخلشب.

أمور:  لثالثة  شاملة  الكريمة  اآليــة  إن  د. 

واهلجر  چ.  ڤ  چ  بقوله:  املوعظة 

چ ،والرضب  ڤ ڤ ڦ  چ  بقوله: 

واحد،  سياق  يف  ها  كلرّ چ.  ڦ  چ  بقوله: 

التمهيد يف علوم القرآن: 179/7.  )119(

ها  وال يمكن انفكاك األخري من غريها. وهذه كلرّ

أمور متدرجة لتأديب الناشزة مع رعاية احلقوق 

ومن مجلتها إستخدام الرضب لكن رضب ليس 

فيه إبراح وال جراح ، وال رضب يكون للتعذيب 

أولالنتقام والتشفي، أويكون فيه إهانة وإذالاًل 

وحتقريًا، أويكون للقرس واإلرغام عىل معيشة ال 

د الشارع أن يكون هذا الرضب  ترضاها، بل يدرّ

كام  املريب  املؤدب  بعاطفة  املصحوب  للتأديب، 

مع  املــريب  يزاوله  وكام  أبنائه  مع  األب  يزاوله 

تلميذه.

ه . مضافًا اىل ذلك كله، لوفرض نسخ حكم 

الرضب بالروايات، مل يكن نسخًا متدرجًا، بل 

هو من قبيل النسخ املطلق؛ ألنرّ ترشيع الرضب 

بالترشيع  الترشيع  ثمرّ نسخ هذا  مرة  كان ألول 

اآلخر-املزعوم- بوساطة الروايات.

3. عالقة تدّرج األحكام بالنسخ

الذي  التدرج  أصل  أنرّ  نظري،  وجهة  من 

ــول،  ــب ــق أمـــــر م ذهب اليه األستاذ معرفة  

الكريم.  القرآن  يف  الترشيع  سرية  عليه  وتــدلرّ 

من  كثريًا  يعمرّ  بل  بقتال ومخر،  ينحرص  مل  حتي 

األمور الترشيعية سواء كانت يف العبادات أويف 

املعامالت، أويف غريها من األمور ومن مجلتها 

الصالة إذ نرى أنرّ القرآن أشار اىل أصل الصالة 
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بقوله  ل  مرّ املزرّ كسورة  األوائــل  السور  بعض  يف 

اشــرتاط  مع   ، 

چ)120( چک ک  تعاىل 

الصالة بالطهارة يكون يف بعض السور األواخر 

ٱ ٻ ٻ ٻ  چ  بقوله  املائدة  كسورة 

ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ 
ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ 
 . 

ٹچ)121( ٿ  ٿ  ٿ  ٺٿ  ٺ 
الصالة  اهلل أحكام  ع  السورتني رشرّ وبني هاتني 

وأقسامها وأفعاهلا.

وكذا نجد التدرج يف أحكام الصيام، حيث 

كان الصيام أول األمر من العشاء اىل الليل، ثمرّ 

بقوله تعاىل:  تبدل بالصيام من الفجر اىل الليل 

پپ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  چٱ 

ٿ  ٺ  ٺ  ٺٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ 
ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ 
ڦڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹڤ 
چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ 

. 

چ چ ڇڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ چ)122(

أول  بني  كــان  حيث  احلــج،  أحكام  وكــذا 

ست  من  أكثر  له  ترشيع  وآخــر  للحج  ترشيع 

أظهرت  الطباطبائي:  العالمة  فال  سنوات. 

التمهيد يف علوم القرآن: 274/2.   )120(
سورة املزمل: 20/73  )121(

سورة املائدة: 6/5  )122(

مجلة،  أمرها  أول  يف  احلقة  االعتقادات  الدعوة 

لكن القوانني والرشائع اإلهلية ظهرت بالتدريج 

املدنية نفسها  أيضًا اآليات  حكاًم فحكاًم. وقال 

ال ختلوعن التدرج فام مجيع األحكام والقوانني 

املدينة دفعة واحدة بل تدرجيا  الدينية نزلت يف 

ونجوما.

إىل  اإلمجــال  من  السلوك  أن  أيضًا  ــال  وق

الناس  إىل  إلقاء األحكام  التفصيل والتدرج يف 

من باب اإلرفاق وحسن الرتبية ورعاية املصلحة 

غري املداهنة املساهلة وهو ظاهر)123(.

وخيطر ببايل أنرّه ما من حكم يف القرآن الكريم 

إالرّ كان تدرجييًا.

إنرّام هو كتاب  القرآن  فإنرّ  آخر  ومن جانب 

هداية وتربية وهدفه األساس هو احداث التغيري 

يف  ج  التدررّ هو  القرآين  واألسلوب  االجتامعي، 

وجود  نفس  هو  األسلوب  هذا  ومن  النزول. 

الناسخ واملنسوخ واملحكم واملتشابه. نعم يمكن 

التفصيل بني حقوق الناس واألمور النفسية.

ونقول بالتدرج يف الثاين وعدمه يف األول، 

أي مل يدع داع اىل التدرج يف حتريم الزنا وال القتل 

وال الرسقة وال أكل أموال الناس بالباطل، وإنرّام 

الزواج  مثل  القرآنية  النوازل  يف  التدرج  يكون 

سورة البقرة: 187/2  )123(
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اإلجتامعية  األمــور  من  واملعامالت  والطالق 

الشعورية  الـــعـــادات  ــن  م ــرس  ــي وامل ــر  ــم واخل

أواألمراض النفسية، ويف مثل اسرتقاق األرسى 

من التقاليد االجتامعية واالعراف الدولية.

العقائد  تثبيت  يكون يف  أخرى  ناحية  ومن 

والعملية  التعبدية  واالحــكــام  الصحيحة، 

ج  تــدررّ نــوع  الفاضلة،  واألخـــالق  واآلداب 

وترتيب. هذا كله صحيح، لكنرّه مل يعدرّ نسخًا، 

حتى يف األحكام الفرعية.

قال السيد اخلوئي: كانت األحكام تنزل عىل 

التدريج، ومن الظاهر إنَّ حتريم شئ بعد شئ ال 

يكون من النسخ يف شئ. وقال أيضًا أنرّ ترشيع 

األحكام االسالمية كان عىل التدريج وهذا ليس 

من نسخ احلكم الثابت بالكتاب يف شئ )124(.

يف  وأثرمها  واملتدرج  املــرشوط  النسخ   .4

عرصنا احلارض.

ونجومًا  تدرجيًا  نزل  القرآن  أنرّ  يف  الشك 

طيلة ثالث وعرشين سنة، وبطبقه أنرّ الترشيع 

القرآنية  للسرية  فهل  ج،  التدررّ عىل  كان  أيضًا 

تدرجيية  يف  أثر  التدرجييني  والترشيع  النزول  يف 

اإلسالم  يف  دخل  ملن  يكون  هل  بل  التبليغ؟ 

جديدًا ترشيع تدرجيي أيضًا، السيام إذا كان يف 
-159/4 الــقــرآن:  تفسري  يف  املــيــزان   )124(

 .158

جمتمع كبري أويف منطقة كبرية؟

إنَّ هذا البحث اليسعه املجال وهو موكول 

جمماًل،  مهم  مطلب  اىل  نشري  أنرّنا  إال  ه،  حملرّ اىل 

فنقول هنا ثالثة أمور ترتبط باإلنسان من هذه 

اجلهة: الترشيع، التكليف والتبليغ.

النبوي  العرص  الترشيع فقد وقع يف  ا  أمرّ  .1

يف  النسخ  من  وقع  وما  دينه،  اهلل  أكمل  حتى 

ا ما  مسار الترشيع أيضًا فتمرّ يف ذاك الزمان. وأمرّ

ادعى األستاذ معرفة من عود املنسوخ حُمكاًم يف 

. فرتة أوحقبٍة أخرى فمىض أنرّه غري تامرّ

النبيكان  زمن  ففي  التكليف،  ا  أمرّ  .2

تابعًا للترشيع بالشك، إذ كان املؤمنون يصريون 

األحكام  من  ل  تنزرّ كانت  ما  حسب  مكلفني 

املؤمنني  أنرّ  آنفًا  قلنا  تدرجيًا. ونموذج ذلك كام 

اىل  العشاء  من  األمر  بداية  يف  يصومون  كانوا 

كام  األحــزاب،  غزوة  اىل  ذلك  واستمر  الليل، 

الكليني  رواه  مثلام  األخبار  بعض  عليه  تدل 

چ ٱ ٻ   : يف قول اهلل  عن أحدمها 

ــاَل  َق  ،)125(
چ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ 

اِت ْبِن ُجَبرْيٍ اأَلْنَصاِريِّ َوَكاَن َمَع  »َنَزَلْت يِف َخوهَّ

َعىَل  َوَأْمَسى  َصائٌِم  َوُهَو  ْنَدِق  اخْلَ يِف  بِيِّ  النهَّ

َتْنِزَل َهِذهِ اآلَيُة إذا َناَم  اِل َوَكاَن َقْبَل َأْن  تِْلَك احْلَ

البيان: 370 و381.  )125(
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اٌت إىَِل َأْهِلِه  َعاُم َفَجاَء َخوهَّ َأَحُدُهْم َحُرَم َعَلْيِه الطهَّ

ِحنَي َأْمَسى، َفَقاَل َهْل ِعْنَدُكْم َطَعاٌم َفَقاُلوا ال َأِقْم 

َحتهَّى َنْصَنَع َلَك َطَعامًا َفاتهََّكى َفَناَم، َفَقاُلوا َلُه َقْد 

اِل َوَأْصَبَح  َغَفْلَت، َفَقاَل َنَعْم. َفَباَت َعىَل تِْلَك احْلَ

ْنَدِق َفَجَعَل ُيْغَشى َعَلْيِه َفَمرهَّ َرُسوُل  ثّم َغَدا إىَِل اخْلَ

ُه َكْيَف َكاَن َأْمُرُه،  ِ َفَلامهَّ َرَأى الهَِّذي بِِه َأْخرَبَ اهللهَّ

ُ َعزهَّ َوَجلهَّ ِفيِه اآلَيَة: چڄ ڄ ڄ  َفَأْنَزَل اهللهَّ

چ  ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ 
.)126(

وروى الطربيس رواية أخرى يف حرمة األكل 

والنكاج ]مبارشة النساء[ يف شهر رمضان بالليل 

بعد النوم)127(.. وبعد ذلك تبدل احلكم وجاء 

األمر بالصيام من الفجر اىل الليل.

بعد  أسلموا  الذين  اىل  التكليف  توجه  ا  أمرّ

العرص النبوي، أويف غري مكة واملدينة، فالظاهر 

أحكام  ان  إذ  التدرجيي؛  دفعي  أنرّه  األدلــة  من 

الدين إذا تمرّ إبالغها فهي كاألمر البسيط يتوجه 

ام  اإلسالم  قديم  كان  سواء  املسلم،  الفرد  اىل 

جديد اإلسالم، فإذا أسلم رجل مسيحي مثاًل 

وكان ذا ثروة عظيمة وبدن صحيح، فال معنى 

للقول بأنرّه مكلف بالصالة بداية، وغري مكلف 

سورة البقرة: 187/2  )126(
؛   184/4 التهذيب:  98/4؛  الكايف:   )127(

نورالثقلني: 172/1. 

باحلج.

3. أما تبليغ األحكام وبثرّه، فهو أمر متوجه 

اىل أهل الفنرّ من اخلطباء واملبلغني، وإن كان يف 

واقع األمر دفعي وال تدرجيي، إالرّ أنرّه اليمكن 

إال  ــــراد،  أواألف أواألمــكــنــة  األزمــنــة  بحسب 

بالتدريج، فعىل املبلغ واخلطيب رعاية املخاطب 

عىل  األصــول  تقديم  من  املناسب،  هو  ما  عىل 

الفروع وتقديم األهم عىل املهمرّ فيهام.

نعم ما قاله األستاذ معرفة، ينتج بأن األحكام 

توافرت  إذا  آتية  فــرتة  يف  ستعود  املنسوخة 

الظروف والرشائط السابقة، أويف حقبٍة ُأخرى، 

وطبعًا جتري تلك األحكام يف كلرّ مكان وزمان 

وصارت حمكمة بعد أن كانت منسوخة. وهذا 

زماننا هذا ويف  مثاًل يف  اخلمر  أن حكم  بمعنى 

البالد التي ينرش فيها اإلسالم جديدًا يكون كام 

كان يف بداية اإلسالم يف العرص النبوي، ويرم 

أومخس،  أربع  مراحل  ويف  ج  التدررّ عىل  اخلمر 

مركز  عــن  البعيدة  الــبــالد  يف  الــرشائــط  ألنرّ 

اإلسالم  يف  دخلوا  الذين  أورشائــط  اإلســالم، 

جديدًا يتفاوت مع من كان مسلاًم من قبل، وهذا 

يف احلقيقة يكون كمن أسلم يف العرص النبوي، 

فتتوجه اليه األحكام شيئًا فشيئًا.
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املصادر
اآلخوند اخلراساين، حممدكاظم، كفاية  1 .

األصول، مؤسسه آل البيت الحياء الرتاث.

حممد،  بن  عيل  أبواحلسن  اآلمـــدي،  2 .
األحكام يف أصول األحكام.

بن  أمحد  بن  عيل  األندليس،  حزم  ابن  3 .
سعيد، الناسخ واملنسوخ.

الناسخ  اهلل،  هبة  مقري،  سالمه  ابن  4 .
وحممد  الشاويش  زهــري  حتقيق  واملنسوخ، 

كنعان، ج1، املكتب اإلسالمي، 1404 هـ، 

بريوت.

لسان  مكرم،  بن  حممد  منظور،  ابن . 5 

العرب، يب جا، مؤسسه االعلمي للمطبوعات، 

1426 هـ، بريوت

عيل  السيد  اجلابلقي،  الــربوجــردي  6 .
طبقات  معرفة  يف  املقال  طرائف  أصغر، 

الرجال، ط1، مكتبة املرعيش العامة، 1410 

هـ، قم.

بن  العزيز  عبد  البخاري،  البزدوي  7 .
أصول  عن  األرسار  كشف  حممد،  بن  أمحد 

حممد  حممود  اهلل  عبد  حتقيق  اإلســالم،  فخر 

هـ،  العلمية، 1418  الكتب  دار  عمر، ط1، 

بريوت.

عيل،  بن  حممد  أبواحلسني  البرصي،  8 .
ميس،  خليل  حتقيق  الفقه،  أصول  يف  املعتمد 

ط1، دار الكتب العلميه، 1403 هـ، بريوت.

الثعالبي، عبدالرمحن بن حممد، اجلواهر  9 .
األعلمي  مؤسسه  القرآن،  تفسري  يف  احلسان 

للمطبوعات، بريوت.

اجلصاص الرازي، أمحد بن عيل، أحكام  10 .
دار  القمحاوي،  صادق  حممد  حتقيق  القرآن، 

إحياء الرتاث العريب، 1405 هـ، بريوت.

ـــوزي، عبد الــرمحــن بــن عــيل بن  اجل 11 .
حممد، نواسخ القرآن، حتقيق حممد أرشف عيل 

اجلامعة  ماجستري،  رسالة  وأصله  املليباري، 

 ،1401 العليا،  ــات  ــدراس ال اإلســالمــيــة، 

اجلامعة اإلسالمية، 1404 هـ.

اجلوهري، اسامعيل بن محاد، تاج اللغة  12 .
للماليني،  دارالعلم  ط4،  العربية،  وصحاح 

1376 الشمسية.

َحسن،  بن  حَسنْي  بْن  د  حممَّ اجليزاين،  13 .
السنة واجلامعة،  الفقه عند أهل  معامل أصول 

ط5، 1427 هـ.

احليل، نجم الدين أبوالقاسم جعفر بن  14 .
احلسن، معارج األصول، إعداد حممد حسني 

 ،البيت آل  مؤسسة  ط1،  الــرضــوي، 
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1403 هـ، قم.

يف  البيان  ابوالقاسم،  السيد  اخلوئي،  15 .
تفسري القرآن، ط4، دار الزهراء، 1395 هـ، 

بريوت.

الدياري بيدگيل، حممد تقي، املدخل اىل  16 .
تاريخ العلوم القرآنية )درآمدي بر تاريخ علوم 

 1385 قم،  دانشگاه  انتشارات  ط1،  قــرآين(، 

الشمسية، قم.

الراغب اإلصفهاين، احلسني بن حممد،  17 .
نديم  حتقيق  القرآن،  الفاظ  مفردات  معجم 

مرعشيل، دارالكتب العلميه، قم.

فقه  اهلل،  هبة  بن  السعيد  الــراونــدي،  18 .
ط2،  احلسيني،  أمحد  السيد  حتقيق  القرآن، 

مكتبه آية  اهلل املرعيش العامه، 1405 هـ، قم.

مناهل  العظيم،  عبد  حممد  الزرقاين،  19 .
العرفان، ختقيق فواز أمحد زمريل، دار الكتاب 

العريب، 1423 هـ، بريوت.

الربهان  هبــادر،  بن  حممد  الزركيش،  20 .
أبوالفضل  حممد  التحقيق  القرآن،  علوم  يف 

ابراهيم، دار املعرفه، 1391 هـ، بريوت.

اإلهباج  الكايف،  عبد  بن  عيل  السبكي،  21 .
علم  إىل  الوصول  منهاج  عىل  املنهاج  رشح  يف 

العلامء،  من  مجاعة  حتقيق  للبيضاوي،  األصــول 

ط1، دار الكتب العلمية، 1404هـ، بريوت.

يف  االتقان  الرمحن،  عبد  السيوطي،  22 .
علوم القرآن.

حممد،  بن  عيل  بن  حممد  الشوكاين،  23 .
علم  مــن  احلــق  حتقيق  اىل  الفحول  إرشـــاد 

دار  ط1،  عزوعناية،  أمحد  حتقيق  األصــول، 

الكتاب العريب، 1419 هـ.

الفرقان  حممد،  الطهرانى،  الصادقى  24 .
فرهنگ  انتشارات  ط2،  القرآن ،  تفسري  يف 

اسالمى ، 1365 الشمسية، قم. 

الصدوق، حممد بن عيل، من اليرضه  25 .
الفقيه، مؤسسة النرش اإلسالمي، 1413 هـ، 

قم.

الطباطبائي، السيد حممدحسني، امليزان  26 .
يف تفسري القرآن، مجاعة املدرسني، بقم.

يف  ه  العدرّ احلسن،  حممدبن  الطويس،  27 .
األنصاري،  حممدرضا  حتقيق  الفقه،  أصول 

ط1، 1417 هـ.

الطويس، حممد بن احلسن، التهذيب،  28 .
ش،   1365 اإلسالمية،  الكتب  دار  چ4، 

هتران.

اىل  الذريعه  ــزرگ،  ــاب آق الــطــهــراين،  29 .
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تصانيف الشيعه، ط3، داراالضواء، 1403 

هـ، بريوت.

كتاب  أمحد،  بن  اخلليل  الفراهيدي،  30 .
العني.

شخصية  خرض،  قاسم  توفيق،  قاسم  31 .
الوطنية/  النجاح  جامعة  القرآن،  يف  فرعون 

كلية الدراسات العليا، 1423 هـ، نابلس.

اجلامع  أمحــد،  بــن  حممد  القرطبي،  32 .
الحكام القرآن، .

الكرمي، مرعي بن يوسف، تلخيص  33 .
الناسخ واملنسوخ.

الكايف،  يعقوب،  بن  حممد  الكليني،  34 .
الشمسية،   1365 االسالمية،  الكتب  دار 

طهران.

األنــوار،  بحار  باقر،  حممد  املجليس،  35 .
مؤسسه الوفاء، 1404هـ، بريوت.

املشكيني، عيل، إصطالحات االصول  36 .
ومعظم أبحاثها، ط5، نرشاهلادي، 1413 هـ، 

قم.

يف  األمثل  نارص،  الشريازى،  مكارم  37 .
تفسري كتاب اهلل املنزل ، ط1، مدرسة اإلمام 

عيل بن أيب طالب ، 1421 هـ، قم. 

املصطفوى، حسن ، التحقيق يف كلامت  38 .
كتاب ،  ونرش  ترمجه  بنگاه  الكريم ،  القرآن 

1360 الشمسية، طهران .

الناسخ  حممد،  بــن  أمحــد  النحاس،  39 .
عبد  حممد  الدكتور  التحقيق  واملــنــســوخ، 

السالم حممد، ط1، مكتبة الفالح، 1408هـ، 

الكويت.

 ،) النوري، حسني،  )املحدث النوري. 40

 ، البيت  آل  مؤسسة  الوسائل،  مستدرك 

1408هـ، قم.





السيد  كتبه  الــذي  القيم  البحث  من  الثاني  الجزء  هو  هذا 

الشهرستاني بخصوص اية الوضوء الواردة في سورة المائدة وكنا قد عرضنا 

هو  وها  بالجر.  )وارجِلكم(  قراوا  الذي  والمفسرين  للعلماء  السابق  العدد  في 

اوال يعرض للعلماء الذي قرؤوها بالنصب مع محاورة االراء باختصار.
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�شماحة العالمة
ال�شيد علي احل�شيني ال�شهر�شتاين

م�شهد - اإيران 

القسُم الثاينُ 
يِفْ ِقراَءِة النصِب 

كنا قد عرضنا يف العدد السابق للعلامء 

وها  باجلر.  )وأرجِلكم(  ــرأوا  ق الذين 

نحن أوالء نعرض للعلامء الذين قرأوها 

بالنصب مع حماورة اآلراء باختصار.

النصب هي قراءة كاجلررّ َقَرَأ هبا عدٌد 

اء ال يستهان هبم، وهم:  من القررّ

1- االمام الشافعّي

 )ت 204هـ( 
قال الشافعّي: 

ــــوضــــوء  ــــــة ال ــــرأ آي ــــق ـــن ن ـــح ن

»أرجــَلــكــم«  بنصب  چٺچ 

عىل معنى چ پ چ وعىل ذلك عندنا 

داللة السنرّة)1(.

الشافعيرّ  أوردهـــا  التي  ــات  ــرواي ال

ًة لقراءة النصب:  وجعلها أدلرّ

يوم  النار  من  لألعقاب  ويل  اأُلوىل: 

القيامة)2(.

الثانية: ويل لألعقاب من النار)3(.

الثالثة: ويل للعراقيب من النار)4(.

داللة  ال  الروايات  هذه  أنرّ  حني  يف 

عىل  القدمني  غسل  ــوب  وج عىل  فيها 

اختالف احلديث 1 : 521 .  )1(

اختالف احلديث 1 : 522 .  )2(
م.ن.  )3(
م.ن.  )4(
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األرجل  غسل  إِن  بل   ، اهللَّ رسول  سنة  ا  أهنرّ

ُس ألهنا معرضة للنجاسة  َدُه الشارع امْلقدرّ َأكَّ

لرتك  ال  السبب  هلذا  جاء  والويل  والبول 

السنة أوالفرض اإلهلي.

2- األخفش )ت 215 هـ( 

فــيــه وجــهــان: الــنــصــب عــطــفــًا عىل 

أرجلكم.  واغسلوا  ومعناه:  »الــوجــوه« 

 ً حمــالرّ ــــرؤوس«  »ال عــىل  عطفًا  والنصب 

وهذا–أي  قال:  أرجلكم.  وامسحوا  أي: 

املسح–ال يعرفه الناس)5(.

وأهل  ورسوله  اهللَّ  يعرفه  لكن  ــول:  أق

املسح  قال:  حيث  عبرّـاس،  وابن    البيت 

عىل الرجلني جيزئ وهو ما نزل به القرآن)6(.

الدليل األّول
 للنصب عند األخفش: 

قول العرب: »أكلت خبزًا ولبنًا« واللبن 

ال يؤكل؛ أي: رشبت لبنًا.

استدلرّ األخفش هبذا عىل حذف الفعل 

وامسحوا  قال:  أي  »أرجلكم«  يف  العامل 

برؤوسكم واغسلوا أرجلكم؛ كام يقولون: 

»أكلت خبزًا ولبنًا« أي رشبت لبنًا، فحذفوا 
معاين القرآن 391 .  )5(

معاين القرآن : 391 .  )6(

العامل يف »أرجلكم« كام حذفوا العامل يف 

. ر َثمَّ ر هنا كام يقدرّ »لبنًا« فيقدرّ

الفعل–وهو  ألنرّ  باطل:  الدليل  وهذا 

»أكلت« يف املثال–ال يمكن إعامله يف »لبنًا« 

ألنرّ اللبن ال يؤكل بل يرشب ولذا ال يعطف 

ر له عامل ُيناسبه  »لبنًا« عىل »خبزًا« بل يقدرّ

بقرينة عرفيرّة وهو »رشبت«، َوُتْعَطُف اجلملة 

عىل اجلملة، واآلية بعكس ذلك متامًا؛ ألنرّ 

الفعل فيها وهو »امسحوا« يمكن إعامله يف 

عىل  »األرجــل«  ُتْعَطُف  ولذا  »أرجلكم«، 

والنصب؛  اجلررّ  القراءتني  عىل  »الــرؤوس« 

»الرؤوس«، والنصب  اجلررّ عطفًا عىل لفظ 

ه، إذ كلرّ جمرور لفظًا إذا كان  عطفًا عىل حملرّ

بعد ما يطلب املفعول واكتمل الفاعل فهو 

.)7( ً منصوب حمالرّ

َخَبزًا  )أكلُت  العرب  العامل يف قول  فتقدير 

ولبنا( لعدم صالحيرّة العامل املوجود أي أكلُت 

للعمل يف ما بعد العاطف وألنرّه يفسد املعنى عند 

أهل العرف والعقل ولذا يتاج إىل عطف اجلملة 

اآلية  ويف  »لبنًا«.  ل  عامل  بتقدير  اجلملة  عىل 

العامل صالح للعمل يف ما قبل العاطف وما بعده 

من دون فساد املعنى وال خمالفة القانون النحويرّ 

ته. املشتهر فيام بني أصحابه واملجمع عىل صحرّ
ُينظر رشح ابن عقيل 1 : 224 .  )7(
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عليه  يمل  ال  ضعيف  باجلوار  واجلــررّ 

. كالم اهللَّ

»الوجوه«–مع  عىل  عطفًا  والنصب 

عليه  واملعطوف  املعطوف  بني  الفصل 

أهــل  بــطــالنــه  عــىل  ـــع  أمج بجملة–ممرّا 

العربيرّة)8(.

الدليل الثاين
 للنصب: 

من  أطيب  برائحة  سمعت  »ما  قوهلم: 

هذه، وال رأيت رائحًة أطيب من هذه، وما 

رأيت كالمًا أصوب من هذا«.

تقريب الدليل من ناحية اإلعراب: 

قياس اآلية بام زعمه قول العرب–عىل 

قراءة النصب -؛ أي: أنرّ »األرجل« منصوبة 

»وامسحوا  والتقدير:  »الوجوه«  عىل  عطفًا 

الرؤوس  أرجلكم«  واغسلوا  برؤوسكم 

بالباء، كام أنرّ »الرائحة« جمرورة هبا  جمرورة 

هذه«  من  أطيب  برائحة  سمعت  »ما  يف: 

أنرّ  كام  بـ»اغسلوا«،  منصوبة  و»أرجلكم« 

»الرائحة« منصوبة بـ»رأيت« يف: »وال رأيت 

يف:  »كالمًا«  وكذا  هذه«  من  أطيب  رائحًة 

وسيأيت رشحه مفصاًل فأنتظر .  )8(

»وما رأيت كالمًا أصوب من هذا«.

القياس  هذا  ة  صحرّ عدم  أّواًل:  اجلواب 

لعدم اجلامع بني املقيس واملقيس عليه، ألنرّ 

اجلملة،  عىل  اجلملة  عطف  باب  من  املثال 

العرب  كالم  يف  ِرٌد  َوُمطَّ كثري  العطف  وهذا 

بغضرّ النظر عن أنرّ املعمول جمرور يف إحداها 

إعــراب  فكيفيرّة  ـــرى،  اأُلخ يف  ومنصوب 

ة العطف، وال  املعمول ال دخل هلا يف صحرّ

نزاع يف املثال من تلك اجلهة.

عليه  واملعطوف  املعطوف  إنرّ  وثانيًا: 

كذلك  وليس  معينان  مذكوران  املثال  يف 

ر  يقدرّ ــه  ألنرّ ؛  املــســتــدلرّ رأي  عــىل  ــة  اآلي يف 

وهناك  »الوجوه«  عىل  معطوفًة  »األرجل« 

عليه  املعطوف  عن  املعطوف  فصلت  مجلة 

م  مسلرّ فيه  فالعطف  املثال،  يف  فاصل  وال 

فيه؛  خمتلف  اآلية  ويف  ته،  صحرّ عىل  وجممع 

بني  الفصل  جيــوز  وال  مجلة  الفاصل  ألنرّ 

املتعاطفني بذلك.

وثالثًا: ال يمكن جعل »رائحًة« املنصوبة 

العامل  لوجود  املجرورة،  لـ»رائحة«  تابعة 

»رأيت«،  وهو  قبلها  فيها  للعمل  الصالح 

بعده  فيام  اجلررّ  إعامل حرف  يمنع عن  وهو 

أوإعامل »سمعت« فال يمكن جررّ »الرائحة« 



آيُة الوضوِء و إشكاليُة الداللِة بنَي القراءِة و النحِو و املأثوِر
العدد الــرابــع : �شتاء )2011م -1432هــــ(

120

الثانية، عطفًا عىل لفظ »الرائحة« اأُلوىل، وال 

نصبه عطفًا عىل حملـه بحجة أنرّ الباء زائدة 

بـ»سمعت«  أوتقديرًا   ً حمالرّ منصوب  وهو 

ولكثرة الفصل أيضًا.

قبل  يذكر  مل  إذ  اآليــة  يف  كذلك  وليس 

حترّى  عامل  ــرؤوس«  »ال وبعد  ــل«  »األرج

يمنع من عمل »امسحوا« فيها وهو أقرب 

فيجوز  »أرجــلــكــم«،  يف  للعمل  وأصلح 

»الــرؤوس« ونصبها  ها عطفًا عىل لفظ  جررّ

ها. عطفًا عىل حملرّ

وإذا أمكن عمل الفعل املوجود بالقرب 

البعيد  العامل  فتقدير  للعمل  والصالحيرّة 

اخلبري  عىل  خيفى  ال  ف  تعسرّ له  والتكلرّف 

»الوجوه«  عىل  العطف  بل  العرب،  لكالم 

عليه  واملعطوف  املعطوف  بني  الفصل  مع 

واستقامة املعنى بال حاجة إىل ذلك العطف، 

املعنى  عن  اآليــة  لرصف  حماولة  والتقدير 

الظاهر وتطبيق له عىل الرأي وعطف له عىل 

اهلو ى.

3- الطربّي )ت 310 هـ( 

يف  الــنــصــب  إىل  ـــربي  ـــط ال ــــب  ذه

اء  ــررّ ق ِمــْن  مجاعة  قــرأه  »أرجلكم«–كام 

ــدي«  »األي عىل  والعراق–عطفًا  احلجاز 

ذلك  مستداًل عىل  الغسل،  يفيد  ذلك  وَأن 

عى،  امُلدَّ إِفادة  ها قارصة عن  بروايات)9(كلرّ

وسندًا  متنًا  فيها  املناقشة  َمت  تقدَّ وقــد 

خالية  ا  ألهنرّ اإلعادة  إىل  حاجة  فال  وداللًة 

عن اإلفادة.

يف  الــنــصــب  أنرّ  الـــطـــربيرّ  ـــــى  ع وادرّ

من  هو  ــدي«  »األي عىل  عطفًا  »أرجلكم« 

ر الذي معناه التقديم)10(. باب املؤخرّ

وهو باطل من وجوه أمهها: 

م  املقدرّ ر وتأخري  بتقديم املؤخرّ القول  إِنرّ 

إنرّام هو يف الرضورة الشعريرّة وال يمل عليه 

ا رخصة للشاعر عند العجز  ؛ ألهنرّ كتاب اهللَّ

القرآن  يف  توجيهه  يمكن  وال  أواجلهل، 

العزيز.

4- الزّجاج )ت 311 هـ( 

يف  »أرجلكم«  لنصب  اج  الزجرّ جعل 

اآلية حمملني: 

عطفًا  منصوبة  »األرجــل«  أنرّ  األّول: 

بالباء  لفظًا  املجرورة  »الرؤوس«  حملرّ  عىل 

مفعواًل   ً حمالرّ واملنصوبة  التبعيضيرّة  الزائدة 

ية بنفسها وال يتاج  ا متعدرّ لـ»امسحوا« ألهنرّ

تفسري الطربيرّ 6 : 126–136 .  )9(
تفسري الطربيرّ 6 : 126 .  )10(
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قها بمفعول إىل باء التعدية. يف تعلرّ

عنه  حميد  ال  الذي  الصحيح  هو  وهذا 

ال  الــذي  الــيش ء  وهو  ًا  حقرّ كان  ملرّا  ولكنرّه 

ون منه، ومفيدًا للمسح الذي  يريدونه ويفررّ

الكلمة عن معناها  لوا  به جربيل، حورّ نزل 

نصبه– إنرّ  وقالوا:  دليل  غري  من  احلقيقيرّ 

واملجرور،  اجلاررّ  عىل  »األرجل«–حمموٌل 

ويراد باملسح الغسل ألنرّ مسح الرجلني ملرّا 

كان حمدودًا بقوله: »إىل الكعبني« محل عىل 

الغسل)11(.

5- العّيايّش )ت 320 هـ( 

النصب يفيد املسح كام جاء عن أيب جعفر 

»الــرؤوس«  حملرّ  عىل  لألرجل  عطفًا   

وقد  للتبعيض،  زائــدة  والباء  املنصوب، 

اعرتف به الشافعيرّ أيضًا كام سبق.

والدليل عىل ذلك من وجوه: 

حيث  الكريمة  اآلية  ُأسلوب  األّول: 

كام  بالرأس  »الرجلني«  تعاىل  اهللَّ  وصل 

وصل اليدين بالوجه فعرف حني وصلهام 

بالرأس أنرّ املسح عىل بعضهام)12(.

م: ألنرّ اهللَّ تبارك وتعاىل  الثاين: آية التيمرّ

إعراب القرآن 1 : 469 .  )11(
تفسري العيرّايشرّ 1 : 299–301 .  )12(

أمر باملسح فيام كان عليه الغسل، وأمهل ما 

كان عليه املسح)13(.

بني  عليه  جممع  الــثــاين  الدليل  ــذا  وه

تفسريه  يف  أيضًا  الطربيرّ  وأورده  املسلمني 

كام نقلنا سابقًا طرفًا من الروايات عنه.

وقد روى عن الشعبيرّ مسندًا قوله: 

إنرّام هو املسح عىل الرجلني، أال ترى أنرّه 

ما كان عليه الغسل جعل عليه املسح، وما 

.])14( كان عليه املسح أمهل ]أي يف التيممرّ

وروى أيضًا عن عامر الشعبيرّ مسندًا ما 

مضمونه: 

م ما أمر أن يغسل  أمر أن يمسح يف التيمرّ

يف  يمسح  أن  أمر  ما  وأبطل  الوضوء،  يف 

الوضوء: الرأس والرجالن)15(.

6- البغدادّي )ت 324 هـ( 

عن  »األرجل«  يف  النصب  قراءة  روى 

نافع وابن عامر والكسائيرّ وعاصم برواية 

حفص عنه.

وأيب  ومحزة  كثري  ابن  عن  اجلررّ  وقــراءة 

عمرووعاصم برواية أيب بكر عنه)16(.

تفسري العيرّايشرّ 1 : 301 .  )13(
تفسري الطربيرّ 6 : 129 .  )14(

م.ن .  )15(
السبعة يف القراءات 1 : 242 .  )16(
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7- النّحاس )ت 338 هـ( 

چ  ٺ  ٺ  ڀ  چ 

ل؛ أي:  فمن قرأ بالنصب جعله عطفًا عىل األورّ

واغسلوا أرجلكم)17(.

ــــواز املــســح والــغــســل يف  ــاس وج ــّح ــن ال

»األرجل«: 

الشــيعة  –أنصفا  الطربيرّ النّحاس– وقبلــه 

من أنفســهام إنصافًا خفيفًا إذ رأيا أنرّ اإلعراب مل 

يساعدمها عىل الغسل، وأرادا بل اإلعراب يثبت 

املســح متامًا من غري إشــكال، ومــن جانب آخر 

أهل مذهبهام أمجعني أفتوا بالغسل وفرضوه عىل 

زا املسح  لَصًا من ذلك املأزق فجورّ القرآن فطلبا خَمْ

والغسل.

قال النّحاس: ومن أحسن ما قيل: إنرّ املسح 

والغسل واجبان مجيعًا؛ املسح واجب عىل قراءة 

من قرأ باخلفض، والغسل واجب عىل قراءة من 

قرأ بالنصب، والقراءتان بمنزلة آيتني، ويف اآلية 

تقديم وتأخري عىل قول بعضهم)18(.

َعَطَف »األرجل« عىل  القرآن«  ويف »معاين 

الوجوه ومحله عىل معنى الغسل كام هو مقتىض 

العطف لوثبت، ولكنرّه غري ثابت مع الفاصل فهو 
إعراب القرآن 2 : 9 .  )17(

 :  2 القرآن  معاين   ،9  :  2 القرآن  ــراب  إع  )18(
.272

غلط، ألنرّه ال يقع يف كالم الفصحاء من البرش 

فكيف يقع يف كالم خالق القوى والقدر؟!

ونسب إىل ابن مسعود وابن عبرّاس القراءة 

. 

بنصب چ ٺ چ)19(

اس قراءة النصب يف »األرجل«  روى النحرّ

بن  وعروة  القارئ  جعفر  وأيب  عبرّاس  ابن  عن 

.)20( الزبري ونافع والكسائيرّ

وروى  مالك،  بن  أنس  عن  اجلــررّ  ــراءة  وق

واألعمش  عمرووعاصم  وأيب  جعفر  أيب  عن 

ومحزة)21(.

8- اجلّصاص )ت 370 هـ( 

عن  »األرجـــل«  يف  النصب  قـــراءة  روى 

عباس–يف  وابن  مسعود  بن  اهللَّ  وعبد  عيلرّ 

اك ونافع وابن  روايٍة–وإبراهيم النخعيرّ والضحرّ

عى أنرّ  عامر والكسائيرّ وحفص عن عاصم، وادرّ

هؤالء يرون غسلها واجبًا)22(.

اجلّصاص وقراءة النصب: 
عىل  محـــل  ــــــل«  »األرج يف  ــنــصــب  ال

حمملني: 

معاين القرآن 2 : 274 .  )19(
الناسخ واملنسوخ 1 : 376 .  )20(
الناسخ واملنسوخ 1 : 377 .  )21(

أحكام القرآن 3 : 349 .  )22(
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عىل  عطفًا  منصوبة  ـــا  إهنرّ ــا:  ــدمه أح

القول  ــل  أه مطلوب  وهــذا  ــوه«  ــوج »ال

بالغسل، وهو ليس صحيحًا، ألنرّ الفصل 

عىل  جيوز  ال  أجنبيرّة  بجملة  املتعاطفني  بني 

املشتمل  والكالم  النحوية،  القاعدة  وفق 

ى غري فصيح  عىل خمالفة تلك القاعدة ُيسمرّ

الشتامله عىل ضعف التأليف فال يمل عليه 

كتاب اهلل–وقد تقدم ذلك فيام سبق -.

عىل  عطفًا  منصوبة  إهنــا  ــــر:  واآلخ

لفظه،  ال  ــه  حمــلرّ عــىل  لكن  »الـــــرؤوس« 

للتأكيد  الزائدة  بالباء  جمــرورة  لفظها  إذ 

بنفسه  متعدٍّ  »امسحوا«  ولكن  والتبعيض 

فـ»الرؤوس« منصوب عىل املفعوليرّة هلا من 

غري أن يتاج إىل سبب التعدية، فالبدرّ من 

ً واملراد هبا املسح كام هو  القول بنصبها حمالرّ

مقتىض العطف. والدليل عىل ذلك املحمل 
قول الشاعر: )23(

معاوي إّننا برش فأسجح 

فلسنا باجلبال وال احلديدا

معطوف  وهو  »احلديد«  نصب  حيث 

حمله  عىل  عطفًا  املــجــرور،  »اجلــبــال«  عىل 

باملعنى)24(.
وقد تقدم ذكره .  )23(

أحكام القرآن 3 : 350 .  )24(

9- ابن خالويه )ت 370 هـ( 

ة النصب الردرّ بالواوعىل  قراءة النصب: حجرّ

حمدود،  عىل  حمدودًا  عطف  ألنرّه  الكالم؛  ل  أورّ

، وما  ألنرّ ما أوجب اهللَّ غسله فقد حرصه بحدرّ

)25(. احلاصل: أنرّ  أوجب مسحه أمهله بغري حدرّ

نكتة النصب عطف املحدود عىل املحدود.

واجلواب: 

چٺ  بقوله:  حمدود  أيضًا  املسح  إِنرّ  أّواًل: 

ٺ چ ،والرأس غري حمدود من ناحية املسح 
وأنرّ »الوجوه« غري حمدود يف ناحية الغسل؛ ألنرّ 

بنفسيهام  معيرّنان  ــدودان  حم والوجوه  الــرأس 

الذي  أنرّ  فدعوى  واأليــدي؛  الرجل  بخالف 

ــذي وجــب مسحه  وال ــدود،  وجــب غسله حم

تقوم عىل دليل  بيرّنة وال  بال  غري حمدود دعوى 

راجح.

حمــدود  املغسول  أنرّ  منا  لوسلرّ وثــانــيــًا: 

ابن خالويه– واملمسوح غري حمدود–كام يزعم 

عن  املعطوف  فصل  نكتة  هي  لألكثر–فام  تبعًا 

حتدثنا  قد  عنهام،  أجنبيرّة  بجملة  عليه  املعطوف 

العطف  دليل  كان  وإذا  تقدم،  فيام  الفصل  عن 

دليل  هو  فام  املــحــدود،  عىل  املحدود  عطف 

الفصل؟

ة يف القراءات السبع 1 : 129 . احلجرّ  )25(
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10- مّكّي بن أيب طالب القييّس 

 )ت 386 هـ( 
بالنصب  لوُقِرَئْت  اآلية  َأنرّ  القييس  ادعى 

غري  و»األيــدي«،  »الوجوه«  عىل  معطوفة  فهي 

هذا  اعترب  كأنرّه  أصاًل،  بدليل  لدعواه  مستدلرّ 

األمر َمْفُرْوغًا ِمْنُه.

11- السمرقندّي

 )ت 373 هـ( 
الباقني  عن  النصب  نقل  السمرقندي 

وهو  للفعل  مفعول  بالنصب  ــا  إهنرّ قــال:  ثمرّ 

وقد  بالسنرّة  أيضًا  لذلك  واستدلرّ  »اغسلوا« 

ُأجيب عنه.

12- ابن زنجلة 

 )ت 403 هـ( 
ــع وابـــن  ــاف ـــن زنــجــلــة عـــن ن حــكــى اب

ـــم قـــرؤوا  عــامــر والــكــســائــيرّ وحــفــص أهنرّ

عىل  معطوفًة  بالنصب  چٺچ 

بذلك  مــوجــبــني  ـــــدي«  ـــوجـــوه« و»األي »ال

الغسل)26(.

13- الثعلبّي )ت 427 هـ( 

عروة  عن  النصب  ــراءة  ق الثعلبي  روى 

ة القراءات 1 : 221 . حجرّ  )26(

وإبراهيم  وجمــاهــد  هشام  وابــنــه  الــزبــري  بــن 

اك  والضحرّ واألعمش  وائــل  وأيب  التميميرّ 

وعبد اهللَّ بن عامر ونافع والكسائيرّ وحفص 

ويعقوب–حاكني نسبة هؤالء هذه القراءة إىل 

أمري املؤمنني عيلرّ - ومحلها عىل الغسل.

أدّلة الثعلبّي: 
استدل إلفادة النصب للغسل بأدلرّة: 

الكالم  من  ر  واملؤخرّ م  املقدرّ قانون  األّول: 

بالقلب  البالغة  أهل  بمصطلح  ى  ُيسمرّ الذي 

اًل. ، وقد رد هذا الدليل مفصرّ املكاينرّ

أنرّه  زاعمني  الكعبني  إىل  التحديد  الثاين: 

يدلرّ عىل الغسل، وقد مررّ اجلواب أيضًا.

لسان  عىل  املوضوعة  الروايات  الثالث: 

ت  ُردرّ والتي  فهمها  أوامْلُساُء  اهللَّ  رسول 

اًل. مفصرّ

األصحاب  إمجاع  قوهلم:  الرابع:  الدليل 

عىل الغسل)27(.

أليس  األصحاب؛  امجع  كيف  واجلواب: 

عبد اهللَّ بن عباس وأنس بن مالك وعيل بن أيب 

طالب و... من األصحاب وهم جممعون عىل 

املسح؟!

تفسري الثعلبيرّ 4 : 27 .  )27(
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14- ابن سيده 

 )ت  458 هـ( 
أيب  لكالم  سيده  ابــن  نقل  من  يظهر 

خيتار  أنرّه  به  وإعجابه  الشريازيرّ  إسحاق 

»الوجوه«  عىل  عطفًا  ــل«  »األرج نصب 

رأي  هو  كام  الغسل  عىل  القراءة  حاماًل 

غري  ى،  اهلو  عىل  القرآن  عطف  من  كلرّ 

ض  يتعررّ مل  كام  بيش ء  كالمه  عىل  مستدلٍّ 

لردرّ دليل أيضًا)28(..

ابن سيده والباء يف چ ٺ چ: 

أصليرّة  الباء  تكون  أن  سيده  ابن  أجاز 

وهزرّ  ه  هزرّ تقول:  العرب  ألنرّ  للتبعيض؛ 

به،  ومــدرّ  ه  ومــدرّ وبرأسه  رأســه  وحــزرّ  به، 

ه عن  وخذ اخلطام وباخلطام، نقل ذلك كلرّ

اء، وُنقل عن سيبويه: خشنت صدره  الفررّ

يف  وبــرأســه  رأســه  ومسحت  وبــصــدره، 

معنى واحد، وهذا نصرّ يف املسألة)29(..

ــن  ــيرّ واب ــكــســائ ــافــع وال ــن ن نــقــل ع

بالنصب،  »وأرجلكم«  وحفص  عامر 

عىل  معطوفة  خترجيه  يف  اختلفوا  ــم  وأهنرّ

چپ ڀ چ.

إعراب القرآن 1 : 257 .  )28(

إعراب القرآن 3 : 381 .  )29(

ثمرّ اعرتض ابن سيده عىل هذا التخريج 

بجملة  املتعاطفني  بني  الفصل  وفيه  قائاًل: 

ليست باعرتاض، بل هي منشئًة حكاًم.

ونقل اجلواز عن أيب البقاء، ولكنرّه ليس 

يف علم اإلعراب بيش ء.

كام نقل عن ابن عصفور انرّه قال-وقد 

واملعطوف  املعطوف  بــني  الفصل  ذكــر 

ثمرّ  عليه-: وأقبح ما يكون ذلك باجلمل. 

ه كتاب اهللَّ  قال: فدلرّ قوله هذا عىل أنرّه ينزرّ

عن هذا التخريج.

ــذا هو  بــأنرّ ه ــن سيده  اب ــمرّ اعــرتف  ث

فرض  يــرى  من  ــا  وأمرّ الغسليني،  ختريج 

الرجلني املسح فيجعله معطوفًا عىل موضع 

چٺ چ ،كام أنرّه جيعل قراءة النصب كقراءة 

اجلررّ دالرّة عىل املسح.

15- الشيخ أبوجعفر مّمد بن احلسن 

الطويّس )ت 460 هـ( 
وابن  نافع  ــراءة  ق –وهي  النصب:  ــراءة  ق

برواية  ويعقوب  وحفص  والكسائيرّ  عامر 

موضع  عىل  معطوفة  فيها  الشيخ–»األرجل« 

لوقوع  نصب  موضعها  ألنرّ  »الـــــرؤوس«، 

الباء  لدخول  الرؤوس  جررّ  وإنرّام  عليها،  املسح 

التبعيضيرّة عليها.
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16- أبواملعايل اجلوينّي

 )ت 478 هـ( 
بعلم  أحاط  من  وقال  قال:  النصب:  قراءة 

هذا الباب محل قراءة النصب يف »األرجل« عىل 

املسح يف الرجل واملصري إىل أنرّه حممول عىل حملرّ 

»الرؤوس« أمثل وأقرب إىل قياس اأُلصول من 

جمرور  كلرّ  فإنرّ  اجلــوار،  عىل  الكسـر  قراءة  محل 

النصب  ه  فمحلرّ اجلاررّ  بواسطة  به  الفعل  اتصل 

وإنرّام الكرس فيه يف حكم العارض. فاترّباع املعنى 

ومن  الكالم،  فصيح  من  املحلرّ  عىل  والعطف 

العزيز  عبد  بن  عمر  يمدح  جرير  قول  كالمهم 

 : األمويرّ

يعُود الفضل منك عىل قريش  

وتفرَج عنهم الكرَب الشدادا

َفام َكْعُب بَن مامَة وابُن ُسْعَدى
  بأجوَد منك يا ُعَمُر اجلَوادا)30(

ًا عىل  مبنيرّ كان  وإن  العلم  املفرد  املنادى  فإنرّ 
والشاهد   : ديوانه  يف  وليسا  جلرير  البيتان   )30(
فيه قوله : »يا عمر اجلوادا« والقياس فيه »يا 
عمُر« وقد استدل به الكوفيون عىل أن املنادى 
املوصوف جيوز فيه الفتح سواء أكان الوصف 
البرصيون  ــال  وق  . يكن  مل  أم  »ابــن«  لفظ 
: هو كاملندوب،  أي  ؛  ُعَمرا  يا   : إن االصل 
وُحِذفت األلف وهذا تكلف . انظر املقتضب 
4 : 208، رشح شواهد املغني 1 : 56، رشح 

ابن عقيل : 291، اخلزانة 4 : 442 .

ه وأصله  الرفع فأصله النصب، فردرّ الصفة إىل حملرّ

حسن بالغ)31(.

الذي  املنرصف  غري  عىل  اجلوينيرّ  اعرتاض 

يف  سائغ  ــو  وه الــقــرآن  يف  منرصفًا  استعمل 

الرضورة ال يف سعة الكالم، قال: 

بناء »فعالل« و»فعاليل« ممرّا ال  فإن قيل: إنرّ 

ينرصف يف معرفة وال نكرة ورصفه معدود من 

رضورات الشعر، ويف القرآن قراءات مجاعة من 

اء چ یچ وچی چ وچ ۀ چ فام  القررّ

غًا يف سعة  وجه رصف ذلك وليس رصفه مسورّ

الكالم؟

يف  اختلفوا  املعاين  أصحاب  بــأنرّ  فأجاب 

چ تضاهي  ی  چ  يف  األلف  فقالوا:  ذلك، 

نونًا  األلف  العرب  ل  تبدرّ قد  ثمرّ  القوايف  إطالق 

اسرتسال  إىل  اسرتواحها  عينها  إىل  فتسرتوح 

بعض  اآليــات  ومقاطع  الغايات  ويف  األلــف، 

أحكام القوايف.

اسم  كــلرّ  رصف  ــل  األص أنرّ  والصحيح 

ن وليس يف رصف ما ال ينرصف خروج  متمكرّ

حكم  يف  الصـرف  منع  وإنرّام  الكالم  وضع  عن 

اجلوار  كـرس  وأما  الكالم،  عىل  طارئ  تضييق 

فخارج عن القانون)32(.
الربهان 1 : 356–357 .  )31(

الربهان 1 : 358 .  )32(
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17- الرسخيّس 

 )ت 483 أو486 هـ( 
ــب يف  ــص ــن ـــرسخـــيس بـــــأنرّ ال اعـــــرتف ال

عىل  عطفًا  ــل  ــرج ال چ جيعل  چٺ 

املغسول كام أنرّ اجلررّ فيها جيعل الرجل عطفًا عىل 

املمسوح. ثمرّ محل قراءة اجلررّ عىل ما إذا كان البسًا 

ظاهر  كان  إذا  ما  عىل  النصب  وقــراءة   ، للخفرّ

القدم)33(.

18- أبواملظّفر السمعايّن 

 )ت 489 هـ( 
أوجب السمعاين يف قراءة النصب العطف 

الغسل،  بدليل  و»األيـــدي«  »الــوجــوه«  عىل 

فلذا جيب  الغسل واجب  ما حاصله:  قال  إذ 

العطف عىل »الوجوه« وإالرّ مل تفد الغسل)34(.

غريه،  ــره  ذك ــذي  ال التحديد  والدليل: 

 ، وأنرّ الغسل له حدرّ واملسح مل يرضب له حدرّ

»األرجــل«  أنرّ  عىل  چ قرينة  ٺ ٺ  وچ 

معطوفة عىل »الوجوه«.

وهذا الدليل كسابقه مصادرة عىل املطلوب 

ل الدعوى، ومل يثبت حلدرّ اآلن واحد  إذ هو أورّ

م يكمون بالنصب  من الغسل واملسح حترّى أهنرّ

ُأصول الرسخيسرّ 2 : 19–20 .  )33(
قواطع األدلرّة 1 : 412 .  )34(

عطفًا عىل »الوجوه« بحكم الغسل الذي ثبت 

ته ومل يثبت عند اخلصم. عندهم صحرّ

19- البزدوّي

 )ت 493 هـ( 
القراءتني–النصب  بني  الــبــزدويرّ  أثبت 

النصب  اقتضاء  حيث  من  –تعارضًا  واجلررّ

الغسل، واجلررّ املسح)35(.

»األرجل«  وأنرّ  النصب  قراءة  ارتىض  ثم 

»الوجوه«  عىل  عطفًا  منصوب  احلقيقة  يف 

ٺ ٺچ– الغاية–چ  بدليل  و»األيــدي« 

منه،  لقربه  فجررّ  »الرؤوس«  لكنرّه عطف عىل 

ونقل ذلك عن سيبويه قائاًل: 

اليش ء  عىل  الــيش ء  تعطف  العرب  إنرّ 

إذا قرب منه من وجه، وإن بعد من وجوه 

كقول الشاعر: 

*متقّلدًا سيفًا ورمًا*

من  لكونه  لكن  د  يتقلرّ ال  ــح  ــرم وال

األسلحة عطف عليه.

20- البغوّي 

 )ت 510 أو516 هـ( 
نافع  عن  النصب  قــراءة  البغوي  حكى 

وحفص– ويعقوب  والكسائيرّ  عامر  وابن 
ُأصول البزدويرّ 1 : 204 .  )35(
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و»األيــــدي«،  ــوه«  ــوج »ال عــىل  بالعطف 

املــعــروف  هــو  كــام  الغسل  فيه  واحلــكــم 

عندهم، ومل يستدلرّ إالرّ هبذه القراءة هلؤالء 

اجلامعة)36(.

أقول: مل ال جيوز أن يكون النصب عطفًا 

عىل حملرّ »الرؤوس«؟؛ وأيرّ يش ء دل عىل أنرّ 

النصب البدرّ أن يكون عطفًا عىل »الوجوه« 

مع الفصل بني املتعاطفني باجلملة األجنبيرّة، 

والعطف عىل »الرؤوس« بال فصل، َفِلَم ال 

زونه مع أنرّه أقرب؟ جيورّ

21- الزخمرشّي 

 )ت 538 هـ( 
عىل  الــِقــراءة  هبــذه  الــزخمــرشيرّ  استدلرّ 

عن  وأجاب  مغسولة)37(.  »األرجــل«  أنرّ 

تدلرّ  ال  باهنا  املسح  عىل  الدالرّة  اجلررّ  قراءة 

عىل املسح بل عطف »األرجل« باجلررّ عىل 

عىل  لينبرّه  ولكن  لتمسح،  ال  ــرؤوس«  »ال

ا  وجوب االقتصاد يف صبرّ املاء عليها، ألهنرّ

كانت تغسل بصبرّ املاء عليها فكانت مظنرّة 

لإلرساف املذموم املنهيرّ عنه.

عند  الغسل  عىل  ــدلرّ  ي دليل  وأقــوى 

الزخمرشي هو الغاية املعربرّ عنه بالتحديد يف 
تفسري البغوي : آية الوضوء يف سورة املائدة .  )36(

اف 1 : 643 . الكشرّ  )37(

ين من السنرّة، فقال:  كالم سائر املفرسرّ

جي ء بالغاية–إىل الكعبني–إماطًة لظنرّ 

ظانرّ يسبها ممسوحة، ألنرّ املسح مل ترضب 

له غاية يف الرشيعة)38(.

فإنرّ  ــذا)39(  ه عن  اجلــواب  م  تقدرّ وقد 

يف  غاية  له  يضـرب  ومل  مغسول،  الوجه 

له  يــرضب  مل  ممسوح  والــرأس  الرشيعة، 

حمدودان،  و»األرجــل«  و»األيــدي«  غاية، 

واأُلوىل مغسولة، والثانية ممسوحة.

أخريًا حيث  باملسح  الزخمرشيرّ  اعرتف 

يقول: 

ظاهر  إىل  الــنــاس  بعض  ــب  ذه ــد  وق

أنرّة  احلسن  وعن  املسح،  فأوجب  العطف 

»نزل  الشعبيرّ  وعــن  األمــريــن،  بني  مجع 

القرآن باملسح والغسل سنرّة«)40(.

ٍة. م أنرّ الغسل ليس بسنرّ وقد تقدرّ

22- ابن العريّب 

 )ت 541 هـ( 
ثبتت القراءة فيها بثالث روايات: 

الرفع: قرأ به نافع، رواه عنه الوليد بن 
الكشاف 1 : 643 .  )38(

الطربيسرّ  ق  املحقرّ ــة  أدلرّ عند  اجلــررّ  فصل  يف   )39(
صاحب »جممع البيان« ؛ فراجع .

الكشاف 1 : 643 .  )40(



سامحة العالمة السيد عيل احلسيني الشهرستاين
ــــ(

1ه
43

2-
2م 

01
1(

اء 
�شت

 : 
ابــع

لــر
د ا

لعد
ا

129

مسلم، وهي قراءة األعمش واحلسن)41(.

والنصب: رواه أبوعبد الرمحن السلميرّ 

.وابن عبرّاس عن أمري املؤمنني

وعلقمة  أنـــس  قـــرأ  وبـــه  واجلــــــّر: 

وأبوجعفر.

ألنس:  قال  أنرّه  أنس  بن  موسى  روى 

الطهو  فذكر  از  باألهو  خطبنا  اج  احلجرّ إنرّ 

ر وأمر بغسل الرجلني، فقال أنس: صدق 

اج، ثم قرأ آية الوضوء... اهللَّ وكذب احلجرّ

عبرّاس  ابن  عن  أيضًا  املسح  روى  كام 

عن  والتخيري   . والشعبيرّ وعكرمة  وقتادة 

. الطربيرّ

بمقتىض  حكم  فقد  الــعــريبرّ  ــن  اب ــا  أمرّ

»األرجل«–نصبًا  أنرّ  العربيرّة  القواعد 

حمالرّ  »الــرؤوس«  عىل  عطف  ًا–هي  وجررّ

عىل  املسح  اآلية  مفاد  يكون  – وبه  ولفظًا 

زعمه–جرت  السنرّة–عىل  لكن  الرجلني 

بالغسل.

الكالم  م  تقدرّ إذ  السنرّة كام ذكر  وليست 

عنها سابقًا.

ثم أورد ابن العريب اعرتاضًا عىل قومه، 

وأجاب عن االعرتاض: 

أحكام القرآن 2 : 70، املحصول 1 : 96–97 .  )41(

أن  يمكن  النصب  ـــراءة  ق قــيــل:  إن 

موضعًا  ــــرؤوس«  »ال عــىل  عطفًا  يكون 

إذ كلرّ جمروٍر لفظًا  التي هي جمرورة لفظًا، 

الفعل  بعد  وقــع  إذا   ً حمــالرّ منصوب  فهو 

قراءة  إِنرّ  فاعله، كام  استوىف  الذي  ي  املتعدرّ

الرؤوس،  لفظ  عىل  لألرجل  عطف  اجلررّ 

ُقِرَئت  ســواء  املسح  تفيدان  فالقراءتان 

.)42( »األرجل« بالنصبرّ أوباجلررّ

أنرّا وإن قرأناها  قلنا: يعارضه  اجلواب: 

خفضًا وعطفًا عىل »الرؤوس« فقد يعطف 

أحدمها  به  ينفرد  بفعل  اليش ء  عىل  اليش ء 

كقوهلم: 

*عّلفتها تبنًا وماًء باردًا)43(*

داً سيداً ورمًا)44(* *متقلِّ

وقول لبيد: 

فعال فروع األهيقان وأطفلت 

باجللهتني ظباؤها ونعامها

وقوله: 

*رشاب ألبان ومتر وأقط*

فتها تبنًا وسقيتها ماًء. تقديره: علرّ

أحكام القرآن 2 : 72 .  )42(
وقد تقدم ذكر ه .  )43(
وقد تقدم ذكر ه .  )44(
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دًا سيفًا وحاماًل رحمًا. و: متقلرّ

باجللهتني ظباؤها وفرخت  أطفلت  و: 

نعامها.

ورشب ألبان وأكل متر وأقط)45(.

قد  أنرّه  به–من  اعرتف  بام  اجلواب  ويردرّ هذا 

يعطف الـيش ء–واملراد أنرّ هذه الكلامت غري كثرية 

ام تصدر عن الفصحاء فهي لغة  ردة، وقلرّ وال مطرّ

غري  عىل  يمل  ال  والقرآن  الفصحاء،  غري  حَليِّ 

الفصيح، فاالعرتاض وارد، واجلواب مردود.

23- ابن عطّية األندليّس

 )ت 546 هـ( 
نقل ابن عطية األندليس القراءات الثالث يف 

آية الوضوء.

1- قراءة اجلّر: نقلها ابن عطيرّة عن ابن كثري 

وأيب عمروومحزة.

عامر  ــن  واب نافع  عن  النصب:  قــراءة   -2

أبوبكر عن عاصم اخلفض،  . وروى  والكسائيرّ

وحفص عنه النصب.

3- قراءة الرفع: نقل عن احلسن واألعمش 

ونافع، ومحلها عىل الغسل بتقدير: ... فاغسلوها. 

ولقائل أن يقول: التقدير: ... فامسحوها، وهلذا 

أحكام القرآن 2 : 73 .  )45(

ح دون الغسل)46(. مرجرّ

ثم محل قراءة النصب عىل الغسل عطفًا عىل 

ما  إىل  كالمه  يف  واستند  ــدي«  و»األي »الوجوه« 

يغسل  كان  أنرّه  من  اهللَّ  رسول  عىل  وضعوه 

قدميه–عىل خالف كتاب اهلل–فكأنرّه معاذ اهللَّ مل 

يفهم آية الوضوء غاساًل رجليه عىل خالف اآلية 

وأن هؤالء القوم فهموها من بعده.

والنصب عطفًا عىل موضع »الرؤوس« يفيد 

ا  املسح ال الغسل، وهذا يوافق ظاهر اآلية؛ ألهنرّ

م اجلواب عن الروايات  من املحكامت، وقد تقدرّ

التي استدلرّوا هبا.

24- الشيخ الطربيّس

 )ت 548 هـ( 
إِن قراءيت النصب واجلررّ تفيدان املسح دون 

للعطف  فاجلررّ  الطربيس؛  الشيخ  عند  الغسل 

اجلاررّ  للعطف عىل حملرّ  اللفظ، والنصب  عىل 

واملجرور)47(.

رد كالم الزخمرشي الذي يقول: 

املذموم  لإلرساف  مظنرّة  »األرجل«  كانت 

املمسوح ال  املاء عليها فعطفت عىل  يف صبرّ 

يف  االقتصاد  وجوب  عىل  لُِينبرَّه  لكن  لتمسح، 

ر الوجيز 2 : 162–163 . املحررّ  )46(

جوامع اجلامع 1 : 479–480 .  )47(
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چ  ٺ ٺ  چ  وقيل:  عليها،  املــاء  صــبرّ 

فجي ء بالغاية إماطًة لظنرّ ظانٍّ يسبها ممسوحة، 

ألنرّ املسح مل يضـرب له غاية يف الرشيعة.

ثّم رّده وقال: 

العطف  حقيقة  ألنرّ  فاسد،  الكالم  هذا 

تقتيض أن يكون املعطوف يف حكم املعطوف 

الغسل  معنى  يف  املسح  يكون  وكيف  عليه، 

ق  وفائدة اللفظني خمتلفة، ولفظ التنزيل قد فررّ

بني األعضاء املغسولة واألعضاء املمسوحة.

يف  غاية  للمسح  يــرضب  »مل  قوله  ــا  وأمرّ

الرشيعة« فمامرّ ال خيفى فساده ألنرّ رضب الغاية 

ح فقيل: وامسحوا  ال يدلرّ عىل الغسل، فلورصرّ

بأرجلكم إىل الكعبني مل يكن منكرًا، ومل يشكرّ 

الكعبني،  إىل  املسح  جيب  كــان  ــه  أنرّ يف  أحــد 

فكذلك إذا جعل يف حكم املمسوح بالعطف 

عليه)48(.

25- القطب الراوندّي 

 )ت 573 هـ( 
ــة– جعــل الراونــديرّ مجلــة املســح الفعليرّ

چڀٺٺچ–معطوفــة 

عىل مجلة الغسل الفعليرّة، وجعل حكم »األرجل« 

حكم »الــرؤوس« لوجود الواوالعاطفة ســواء 

جممع البيان 3 :  )48(

.)49( كان عطفًا عىل اللفظ أوعىل املحلرّ

موضع  عــىل  بالعطف  النصب:  ـــراءة  ق

لـ»امسحوا«  مفعواًل  املنصوب  »الـــرؤوس« 

»الـــرؤوس«  لفظ  عىل  عطفًا   : اجلــررّ وقـــراءة 

ال  املسح  تفيدان  والقراءتان  بالباء،  املجرور 

غري)50(.

ثّم إّنه جعل الباء يف قوله: چ ٺچ 

التبعيض  معناها  وقــال:  زائــدة،  غري  أصليرّة 

ـــرأس،  ال ببعض  املــســح  ــىل  ع ـــدلرّ  ي وهـــو 

والدليل: النصرّ من آل حممد  ودخول الباء 

التبعيضيرّة، ألنرّ دخوهلا يف اإلثبات يف املوضع 

ى الفعل فيه بنفسه ال وجه له غري  الذي يتعدرّ

التبعيض وإالرّ لكان لغوًا، ومحلها عىل الزيادة 

دة)51(. ال جيوز مع إمكاهنا عىل فائدة جمدرّ

26- ابن زهرة احللبّي

 )ت 585 هـ( 
حكم ابن زهرة احللبي بمقتضـى العطف 

»الــرؤوس«  يف  كام  »األرجـــل«  عىل  املسح 

»الــوجــوه«  عىل  العطف  بمقتىض  وحكم 

و»األيدي« بالغسل.

»األرجــل«  يف  القراءتني  بني  ق  يفررّ ومل 
.  24 –17  :  1 لقرآن  ا فقه   )49(

.  18  :  1 لقرآن  ا فقه   )50(

.  17  :  1 لقرآن  ا فقه   )51(
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املسح  تفيد  أومنصوبة  جمرورة  ُقرئت  ا  ألهنرّ

العطف  ألنرّ  الغسل،  دون  »األرجــل«  عىل 

، والعطف عىل املحلرّ  عىل اللفظ يقتيض اجلررّ

النوعني  كال  يف  واحلكم  النصب،  يقتيض 

املسح.

عىل  بالعطف  ـــل  األرج يف  والــنــصــب 

موضع »الرؤوس« كام يف قول الشاعر: 

*فلسنا باجلبال وال احلديدا*

أوىل  »الــــرؤوس«  حمــلرّ  عــىل  والعطف 

ة  صحرّ لوفرض  ــدي«  »األي عىل  عطفها  من 

أهل  التفاق  أيضًا  ــدي«  »األي عىل  العطف 

أوىل  العاملني  أقرب  إعامل  أنرّ  عىل  العربيرّة 

من  كثرية  شواهد  وهلذا  األبعد،  إعامل  من 

القرآن: 

 

منها: چ مج جح مح جخ چ)52(

27- ابن اجلوزي صاحب زاد املسري 

)ت 597 هـ( 
عىل  العطف  بــاب  من  النصب:  قــراءة 

ورويــت  الغسل،  ــة  اآلي ومفاد  ـــدي(  )األي

والكسائيرّ  عامر  وابن  نافع  عن  القراءة  هذه 

ومحل  ويعقوب)53(.  عاصم  عن  وحفص 

م  املقدرّ ه  وســامرّ الكالم،  يف  القلب  عىل  اآليــة 
الكهف :96  )52(

زاد املسري 2 : 300–301 .  )53(

ر. واملؤخرّ

سبق  فيام  بالقلب  الــقــول  نقدنا  ــد  وق

 ، ــاًل ألنرّه يتاج إىل داٍع لفظيرّ أومعنويرّ مفصَّ

وهو النكتة يف القلب لكنرّه مفقود فال يمكن 

القول به يف القرآن.

والدليل عىل الغسل: حتديد »األرجل«–

يف  يرد  مل  التحديد  أنرّ  عى  الكعبني–وادرّ إىل 

»األيدي«  العطف عىل  قرينة  فهذه  املمسوح 

والقول بالقلب والغسل.

28- الفخر الرازّي 

 )ت 606 هـ( 
استدالل الرازّي بإياب الغسل: 

واعلم أنرّه ال يمكن اجلواب عن هذا إالرّ 

من وجهني: 

األّول: أنرّ األخبار الكثرية وردت بإجياب 

وال  املسح  عىل  مشتمل  والغسل  الغسل، 

االحتياط  إىل  أقــرب  الغسل  فكان  عكس، 

جيب  الوجه  هذا  وعىل  إليه،  املصري  فوجب 

القطع بأنرّ غسل الرجل يقوم مقام مسحها.

إىل  حمــدود  الرجلني  فــرض  أنرّ  والــثــاين: 

الغسل ال يف  إنرّام جاء يف  الكعبني، والتحديد 

املسح)54(.
التفسري الكبري 11 : 128 .  )54(
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29- أبوالبقاء البغدادّي

 )ت 616 هـ( 
النصب  البغدادي يف قراءة  أبوالبقاء  ذكر 

وجهني: 

ـــوه«  ـــوج »ال عـــىل  ــف  ــط ــع ال اأُلول: 

العربيرّة  أنرّ ذلك جائز يف  و»األيدي«، مدعيًا 

بال خالف، ثم قوى كالمه بالسنرّة الدالرّة عىل 

الغسل–حسب زعمه -.

يف حني إن أهل العربيرّة ال جييزون الفصل 

اجلملة.  عن  فضاًل  بمفرد،  املتعاطفني  بني 

ح بذلك غري واحد من النحويرّني)55(. رصرّ

والثاين: العطف عىل موضع الرؤوس ثمرّ 

ل أقوى، ألنرّ  ف هذا الكالَم وقال: واألورّ ضعرّ

عىل  العطف  من  أقــوى  اللفظ  عىل  العطف 

املوضع.

اجلررّ  ــِقــراءُة  َف يقوله  كام  ولوكان  ــول:  أق

أفضل من قراءة النصب، وإذا قرئ بالنصب 

العطف  إذ  غــري،  ال  املوضع  عىل  فالعطف 

خمالفة  عــىل  ومشتمل  غلط  ــوجــوه  ال عــىل 

القاعدة النحوية وهو عدم جواز الفصل بني 

املتعاطفني بمفرد فضاًل عن اجلملة إذ هو من 

أسباب اإلخالل بالفصاحة.

وقد تقدم القول فيه.  )55(

30- السمعايّن )ت 617 هـ( 

»الوجوه«  عىل  ــة  اآلي السمعاين  عطف 

واستدلرّ  الغسل،  منها  َواستفاده  و»األيدي« 

زعمهم–وقد  بالسنرّة)56(–عىل  الغسل  عىل 

م ردرّ مزاِعمهم. تقدرّ

31- أبوشامة )ت 665 هـ( 

العطف  باب  من  النصب  أبوشامة  جعل 

جيوز  ال  كأنرّه  ـــدي«  و»األي ــوجــوه«  »ال عىل 

واستدلرّ  »الرؤوس«  النصب عطفًا عىل حملرّ 

دلرّت  السنرّة  وقالوا:  السنرّة  وه داللة  بام سمرّ له 

َمُل عليه)57(. عىل الغسل فاآلية حُتْ

الفصل  العطف–وهو  من  للامنع  تنبرّه  ثمرّ 

بني املتعاطفني باجلملة األجنبيرّة–وقال: وإنرّام 

بقوله:  عليه  واملعطوف  املعطوف  بني  فصل 

الرتتيب  عىل  چ للتنبيه  ڀ ٺ  چ 

املرشوع سواء قيل بوجوبه أواستحبابه)58(.

32- القرطبّي )ت 671 هـ( 

وابن  نافع  عن  رواهــا  النصب:  قــراءة 

إنرّ هذه  ما حاصله:  قال   ، عامر والكسائيرّ

أنرّ  وتفيد  »اغسلوا«  العامل  جتعل  القراَءَة 

تفسري السمعاينرّ 2 : 16 .  )56(
إبراز املعاين من حرز األماين 2 : 427 .  )57(
إبراز املعاين من حرز األماين 2 : 427 .  )58(
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فرض الرجلني الغسل دون املسح)59(.

ــدلرّ عــىل احلــكــم بفعل  ــت اس الــدلــيــل: 

»ويل  وقوله  رجليه  يغسل  كان  وأنرّة  النبيرّ 

فيام  البناءان  النار« وقد هدم  لألعقاب من 

سبق.

33- املحّقق احليّلّ )ت 676 هـ( 

مفاُدمُها  اجلــرُّ  وقــراءة  النصب  ــراءة  ق

احليلرّ  املحقق  عند  املسح)60(  وهو  واحد 

مستداًل بثالثة أدلرّة: 

تــعــاىل:  ــه  ــول ق وهو  ــصرّ  ــن ال األّول: 

ڀ  ڀ  ڀ  پ  چپ 

ٺ  ٺ  ٺ  ڀ 
الوجه  عىل  اليدين  عطف  چ فإنرّ  ٺ 
موجب الشرتاكهام يف الغسل فكذا عطف 

عماًل  املسح  يفيد  ــرأس  ال عىل  الرجلني 

بمقتىض العطف.

قطع بإفادة اآلية للمسح، قال: ولوكان 

أواإلهبــام  اإلضــامر  ـا  إمَّ لزم  الغسل  املــراد 

ا املالزمة فألنرّ  ومها عىل خالف األصل. أمرّ

ـا  ـا ظاهر وإمَّ إمَّ الرجلني  العامل يف نصب 

ر، والثاين إضامر)61(. مقدرّ

تفسري القرطبيرّ 6 : 91 .  )59(
الرسائل التسع : 81 .  )60(

الرسائل التسع : ص 84.  )61(

34- البيضاوّي

 )ت 682 هـ( 
قراءة النصب عطفًا عىل »الوجوه« تفيد 

احلكم بغسل الرجلني كام هو املشهو ر: 

األدلرّة: 

أّواًل: السنرّة الشائعة–عىل حدِّ زعمه -.

أكثر  ــول  وق الصحابة  عمل  وثــانــيــًا: 

ة. األئمرّ

وثالثًا: التحديد واملسح غري حمدود عىل 

زعمه.

35- أبوالربكات النهَّسفّي 

 )ت 710 هـ( 
محل أبوالربكات النَّسفيرّ النصب عطفًا 

الغسل  »الوجوه«–بزعمه–الستفادة  عىل 

وجعل اآلية من القلب يف الكالم)62(.

عىل  اعتامدًا  م  فإهنرّ الغسل،  والدليل: 

منه  مفروغًا  أمــرًا  الغسل  جعلوا  الرواية 

وهو  عليه  اآليــة  محلوا  ثمرّ  عليه،  ومتفقًا 

وذلك  املذهب  عىل  القرآن  تطبيق  حماولة 

اجلواب  م  تقدرّ قد  مبرٌي  فاحٌش وغلط  خطٌأ 

عنه.

تفسري النفيسرّ 1 : 271 .  )62(
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36- العاّلمة احليّلّ 

 )ت 726 هـ( 
النصب يفيد املسح عطفًا عىل »الرؤوس« 

، وال يمكن العطف عىل »الوجوه«؛ ألنرّ  ً حمالرّ

ه  املجرور يمكن العطف عىل لفظه وعىل حملرّ

عىل السواء والعطف عىل حملرّ »الرؤوس« ال 

يكون إالرّ بالنصب.

استدلرّ عىل املسح يف التذكرة بُأموٍر: 

األّول: العطف عىل »الرؤوس« والنصب 

ال ينافيه ألنرّه عىل املوضع.

األيدي  عىل  العطف  جواز  عدم  الثاين: 

لئالرّ تتناقض القراءتان.

عىل  العطف  عىل  بناء  للفصل  الثالث: 

»األيدي«.

الفصاحة  خمالفة  عىل  االشتامل  الرابع: 

باالنتقال عن مجلة قبل استيفاء الغرض منها 

ق هلا به. إىل ما ال تعلرّ

كالم  يف  باجلوار  اجلــررّ  رداءة  اخلامس: 

العرب.

عىل  العطف  يف  وروده  عدم  السادس: 

مجلة  من  والتأكيد  النعت  يف  وقوعه  فرض 

التوابع)63(.
تذكرة الفقهاء 1 : 168–170 .  )63(

عىل  يدلرّ  »األرجــل«  يف  أيضًا  والنصب 

ـــرؤوس«  »ال حمــلرّ  عــىل  عطف  ــه  ألنرّ املسح 

أهل  عند  ر  مشهو  املوضع  عىل  والعطف 

اللغة.

فإن قيل: العطف عىل اللفظ أوىل.

فرض  وعــىل  ممنوعة،  ــة  ــويرّ األول قــال: 

األولويرّة يعارضها أولويرّتان: 

اللغة  يف  معترب  ــو  وه الــقــرب  اأُلوىل: 

املعمول  إىل  الفعلني  أقرب  جعلوا  ولذلك 

عاماًل بخالف األبعد)64(، ومع العطف عىل 

»األيدي« تفوت هذه األولويرّة.

الثانية: قبح االنتقال من حكم قبل متامه 

إىل حكم آخر غري مشارك له وال مناسب.

ممتنع،  »األيـــدي«  عىل  العطف  أنرّ  عىل 

ألنرّ معه تبطل قراءة اجلررّ للتنايف بينهام ومع 

فيجب  اجلمع  يصل  املوضع  عىل  العطف 

املصري إليه.

ترجيح  العجائب  ومــن  العاّلمة:  قــال 

الغسل لقراءة النصب مع عدم داللتها وإن 

كان محلها عىل أمر سائغ عىل املسح املستفاد 

، ومحل اجلررّ عىل أمر ممتنع)65(. من قراءة اجلررّ
224–باب   :  1 عقيل  ابــن  رشح  انــظــر   )64(

التنازع–.
منتهى املطلب 2 : 61–69 .  )65(
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37- ابن تيمّية احلّرايّن 

 )ت 728 هـ( 
قال ابن تيمّية: فيه قراءتان مشهو رتان: 

النصب واخلفض.

الغسل  تفيد  النصب  قراءة  أنرّ  زعم  ثمرّ 

عطفًا لألرجل عىل الوجه واليدين، ومل يظنرّ 

له خمالفًا يف ذلك.

مع  الغسل  تفيد  أيضًا  اجلــررّ  قــراءة  وأنرّ 

أنرّ »األرجل« يف هذه الصورة معطوفة عىل 

»الرؤوس«.

أصاًل،  املسح  تفيد  ال  اآلية  أنرّ  عــى  وادرّ

لذكرها  الجمــال  سبعة)66(  بأدلرّة  واستدلرّ 

بتفصيالهتا.

38- ابن جّزي الكلبّي )ت 741 هـ( 

عطفًا  الغسل  تقتيض  النصب  قـــراءة 

ي  لألرجل عىل »األيدي«)67(. عند ابن جزرّ

يف  واحدة  حلظة  حترّى  ر  يفكرّ مل  وهو  الكلبيرّ 

يكون  أن  يمكن  كيف  ــه  وأنرّ حكمه  ة  صحرّ

د غريه من أهل اخلالف تبعًا  صحيحًا بل قلرّ

الذي  للغسل  وخضوعًا  مذهبه  ملجتهدي 

اخرتعوه يف عهد اخلالفة االموية.

دقائق التفسري 2 : 25 .  )66(
التسهيل لعلوم التنزيل 1 : 170 .  )67(

39- أبوحّيان األندليّس 

 )ت 745 هـ( 
اختالف  األندلـيس  أبوحيان  حكى 

فقيل:  النصب  قــراءة  ختريج  يف  العلامء 

پ  چ  ــه:  ــول ــىل ق ــو مــعــطــوف ع ه

ڀچ ،ثمرّ أورد عليه قائاًل: 

بجملة  املتعاطفني  بني  الفصل  وفيه: 

حكاًم.  منشَئة  هي  بل  باعرتاض  ليست 

وقال أبوالبقاء: هذا جائز بال خالف.

ابن عصفور– أبواحلسن  اأُلستاذ  وقال 

واملعطوف  املعطوف  بني  الفصل  ذكر  وقد 

عليه -: وأقبح ما يكون ذلك باجلمل.

أنرّه  عىل  هذا  قوله  فدلرّ  أبوحّيان:  قال 

ه كتاب اهللَّ عن هذا التخريج)68(. ينزرّ

فرض  أنرّ  يــرى  من  ختريج  هو  وهــذا 

املسح  يرى  من  ا  وأمرّ الغسل،  هو  الرجلني 

فيجعله معطوفًا عىل موضع چ ٺ چ، 

ًة عىل  وجيعل قراءة النصب كقراءة اجلررّ دالرّ

املسح.

40- ابن كثري  )ت 774 هـ( 

»الوجوه«  عىل  عطفًا  النصب:  قــراءة 

و»األيدي«، قال: 
البحر املحيط 3 : 452 .  )68(
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الغسل  وجوب  يف  ظاهرة  قراءة  وهذه 

بني  باملمسوح  والفصل  السلف،  قاله  كام 

الغسلني لبيان الرتتيب)69(.

عبرّاس:  ابن  عن  عكرمة  رواية  الدليل: 

»رجعُت إىل الغسل«)70(.

واجلواب: لوثبت أنرّ هذا القول هو قول 

ابن عبرّاس فرجوعه إىل الغسل بعد النبيرّ ال 

ات  ة فيه، ألنرّ الدين َكُمَل يف زمنه فالتغريرّ حجرّ

مة باألدلرّة األربعة،  احلادثة بعده بدعة حمررّ

كان يمسحه؛ ألنرّه  وهذا يدلرّ عىل أنرّ النبيرّ

. ال خيالف كتاب اهللَّ

41- الشهيد األّول 

 )املستشهد 786 هـ( 
املسح  تفيدان  واجلر  النصب  قراءيت  إن 

عىل  لألرجل  عطفًا  ل،  األورّ الشهيد  عند 

.)71( ً ُؤْوس املمسوَحِة لفظًا أوحمالرّ الررّ

وأفتى بأنرّ عطف »األرجل« عىل الرؤوس 

وأيرّد  »األيــدي«،  عىل  العطف  من  أوىل)72( 
تفسري ابن كثري 2 : 26 .  )69(
تفسري ابن كثري 2 : 26 .  )70(

ذكرى الشيعة 2 : 143–151 .  )71(
ــة  األولــويرّ هــنــا  ــة  ــويرّ ــاألول ب د  ملــــرا وا  )72(

ىئ  چ  : تعاىل  قوله  يف  كام  لتعيينيرّة  ا
چ  جئ ی  ی  ی  ی  ىئ  ىئ 
يكون  حترّى  التفضيليرّة  ال   ]  75  : األنفال   [

العطف عىل »األيدي« صحيحًا غري أوىل .

هذه الفتوى بأدلرّة صحيحة رصية: 

بأنرّ  النُّحاة  ح  رصرّ وقد  القرب،  األّول: 

األقرب يمنع األبعد عقاًل وعرفًا ورشعًا.

بجملة  املتعاطفني  بني  الفصل  الثاين: 

أجنبيرّة لوعطف عىل »األيدي« وهو ال جيوز 

بمفرد فضاًل عن اجلملة فتعنيرّ العطف عىل 

»الرؤوس« لعدم لزوم الفصل حينئٍذ.

الناشئ  بالفصاحة  اإلخــالل  الثالث: 

من االنتقال من مجلة إىل ُأخرى أجنبيرّة قبل 

»األيدي«، وال  الغرض لوعطف عىل  متام 

»األرجــل«  عطف  من  املحذور  هذا  يلزم 

عىل »الرؤوس« كام قلنا به)73(.

إنرّام  وهــو  بالقراءتني  العمل  الــرابــع: 

ــراءة  ق يف  املــوضــع  عــىل  بالعطف  يصل 

وكالمها   ، اجلررّ قراءة  عىل  واللفظ  النصب 

إذا كان املعطوف عليه »الرؤوس«.

النصب  قراءة  »األرجل« يف  ولوعطفنا 

وعىل  الغسل  وجوب  لزم  »األيــدي«  عىل 

لزم وجوب  »الــرؤوس«  اجلــررّ عىل  قــراءة 

املسح، وحينئٍذ فإن مجع بينهام فهو خالف 

األئمة  من  للحقرّ  النارص  من  إالرّ  اإلمجاع 

إالرّ  به  يقل  فلم  بينهام  خريرّ  وإن  الزيديرّة. 

الذكرى 2 : 143 .  )73(



آيُة الوضوِء و إشكاليُة الداللِة بنَي القراءِة و النحِو و املأثوِر
العدد الــرابــع : �شتاء )2011م -1432هــــ(

138

وقد   ، الطربيرّ جرير  وابن  البرصيرّ  احلسن 

استقررّ اإلمجاع عىل خالفهم، وتعيني أحدمها 

إالرّ  حميص  فال  ــح،  مــرجرّ غري  من  ترجيح 

، وبه  العطف عىل »الــرؤوس« لفظًا أوحمــالرًّ

تنحلرّ املشكلة، والعطف هكذا ممرّا أمجع عىل 

ته أهل العربيرّة قاطبة. صحرّ

42- التفتازايّن )ت 793 هـ( 

النصب  قـــراءة  ــأنرّ  ب التفتازاينرّ  حكم 

مقتـىض  ذلك  بــأنرّ  واعــرتف  الغسل،  تفيد 

اإلعراب،  مقتىض  يكون  وال  املذهب)74(، 

ألنرّ اإلعراب عطفًا عىل »الوجوه« و»األيدي« 

مع إمكان العطف عىل »الرؤوس« ممنوع من 

م يف  جهة القانون النحويرّ وهذا تلويح بأهنرّ

املذهب  عىل  القرآن  محلوا  بالغسل  احلكم 

بداًل عن أخذ املذهب من القرآن.

43- الزركيّش )ت 794 هـ( 

قراءة النصب: عطفًا عىل »الوجوه« تفيد 

»الرؤوس«  اجلررّ عطفًا عىل  وقراءة  الغسل، 

ــراب  اإلع حكم  خالف  ثــمرّ  املسح،  تفيد 

ى  وأفتى بالغسل يف قراءة اجلررّ بخالف مؤدرّ

اآلية قائاًل: 

ح)75(. لكن خولف ذلك لعارض يرجرّ
رشح التلويح عىل التوضيح 2 : 220 .  )74(

الربهان 4 : 101 .  )75(

ح للغسل عىل املسح. ومل يذكر املرجرّ

واحلكم الذي ذكره وهو الغسل ُمْبَتٍن عىل 

أمر مفروغ منه عند أبناء مذهبه وهم جعلوا 

الغسل حكم »األرجل« تفسريًا للقرآن عىل 

مباين املذهب، وتطبيقًا له عليه.

44- عيّل بن مّمد القّمّي 

 )من أعالم القرن السابع( 
قراءة النصب: تفيد املسح عطفًا لألرجل 

»الرؤوس«  يف  والباء  »الــرؤوس«  حملرّ  عىل 

منصوبًة  لفظًا،  جمرورة  فهي  تبعيضيرّة  زائدٌة 

يف  فكذا  بنفسه  ُمَتَعــدٍّ  الفعل  ألنرّ   ، ً ــالرّ حم

»األرجل« بحكم العطف)76(.

45–الفريوز آبادي )ت 817 هـ( 

نقل عن ابن عبرّاس الغسل حترّى يف قراءة 

النصب من غري أن يستدلرّ عليه بيش ٍء)77(.

نقله،  يف  مأمون  غري  ــه  أنرّ تعرف  وأنــت 

ــل اخلــالف  ـــٍد مــن أه ألنرّ أكــثــر مــن واح

الغسل  عنه  نقلوا  وعماًل  علاًم  هبم  املوثوق 

يف ضمن روايات عديدٍة وقد أرشنا إليها يف 

السابق)78(.

جامع اخلالف والوفاق : 38–39 .  )76(
تنوير املقياس 1 : 89 .  )77(

والــرازي  الطربيرّ  ــة  الدلرّ بحثنا  يف  سيام  وال   )78(
والقرطبي .
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46- جالل الدين املحيّلّ )ت 864 هـ( 

قراءة النصب: جعلها من باب العطف 

كأنرّه  الغسل)79(  ى  واملؤدرّ »األيدي«  عىل 

ُأوِحَي إىل هؤالء اجلامعة أن خيرجوا عن 

اللغة والنحوويعطفوا »األرجل«  قواعد 

من  وُحــِظــروا  »األيــدي«  عىل  بالنصب 

الــذي  ــــرؤوس«  »ال ــلرّ  حم عــىل  العطف 

ــقــانــون الــنــحــوي وبــالغــة  يــســاعــده ال

الكالم.

47- الثعالبّي )ت 875 هـ( 

ــعــامــل يف  ــصــب: جــعــل ال ــن ــــراءة ال ق

»اغسلوا«)80(  القراءة  هذه  يف  »األرجــل« 

هو  كــام  »األيـــدي«  عــىل  بالعطف  وذلــك 

ف القوم واإلرصار عليه. املعروف من تعسرّ

واستند يف هذا احلكم إىل قول اجلمهو 

القرآن  بتبعة  ليسوا  ر  اجلمهو  كــأنرّ  ر؛ 

السابق  يف  نرّا  بيرّ وقد  هلم،  تابع  القرآن  بل 

بطالن قوهلم علاًم وعماًل.

48- جالل الدين السيوطّي )ت 911 هـ( 

قراءة النصب: محلها عىل الغسل بالعطف 

عىل »األيدي«)81(.
تفسري اجلاللني 1 : 137 .  )79(
تفسري الثعالبيرّ 1 : 448 .  )80(

اإلتقان 1 : 544 .  )81(

حملرّ  ــىل  ع للعطف  ــاماًل  ــت اح يــذكــر  ومل 

»الرؤوس«، كأنرّه ال جيوز، وذلك مبلغهم من 

العلم واألمانة.

49- أبوالسعود )ت 951 هـ( 

عطفًا  بالغسل  حكم  النصب:  ـــراءة  ق

واستند  أو»األيــدي«  »الوجوه«  لألرجل عىل 

يف ذلك إىل أربعة أدلرّة)82(: 

نرّا فيام  1- السنرّة الشائعة عىل زعمه، وقد بيرّ

سبق خالف هذا.

أكثر  أنرّ  م  تقدرّ وقد  الصحابة.  عمل   -2

ح  الصحابة والتابعني خالفوا الغسل وقد رصرّ

بذلك ابن حجر يف »فتح الباري«.

حكموا  كلرّهم  الصحابة  أنرّ  ولوفرضنا 

ليس  فقوهلم  باملسح  يفتي  والقرآن  بالغسل، 

م ليسوا  ة إذا كان خمالفًا لكتاب اهللَّ ألهنرّ بحجرّ

بأفضل من رسول اهللَّ وهو جعل القرآن 

أحاديثه  إىل  بالنسبة  والقبول  للردرّ  معيارًا 

اهللَّ  كتاب  قول  إذا خالف  وقال:  عنه  املرويرّة 

فتوى  الصحابة  إىل  ينسب  فكيف  أقله،  فلم 

خمالف للقرآن؟!

ة)83(. 3- قول أكثر األئمرّ

تفسري أيب السعود 3 : 11 .  )82(

تفسري أيب السعود 3 : 11 .  )83(
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وليس  الكتاب  ة  أئمرّ هؤالء  كأنرّ  وأقول: 

الكتاب إمامهم.

يعهد  مل  املسح  أنرّ  عــى  وادرّ التحديد:   -4

حمدودًا.

طريق  من  الدليل  هذا  بطالن  م  تقدرّ وقد 

أنكر  د  أبوحممرّ القايض  ة  العامرّ ومن  الفريقني 

عدم التحديد يف املسح، وقد نسبوا إىل الشيعة 

ابن  عن  املسح–كام  يف  التحديد  عدم  قبول 

كاملرتىض  الشيعة  ــالم  أع به  كذرّ كثري–وقد 

والشهيدين بأنرّ التحديد كام يمكن يف الغسل 

كذلك يمكن يف املسح.

50- الشهيد الثاين )ت 966 هـ( 

كلتامها  اجلــّر:  وقـــراءة  النصب  قــراءة 

تفيدان املسح عطفًا هلا عىل »الرؤوس« لفظًا 

. ً وحمالرّ

ــىل حمــلرّ  ـــال: الــنــصــب عــطــفــًا ع ثـــّم ق

»الرؤوس« هو املتعنيرّ يف قراَءِة النصب وال 

جيوز العطف عىل »األيدي«)84( لوجوه: 

من  »امسحوا«  قــرب  أي  للقرب   -1

»األرجل« وقد اتفقوا عىل أنرّ األقرب يمنع 

رد مقبول. األبعد وهذا قانون مطرّ

»األرجل«  لوعطف  والفصل–أي   -2

روض اجلنان : 35–36 .  )84(

املتعاطفني  بني  الفصل  لزم  »األيــدي«  عىل 

باجلملة األجنبيرّة والنحويرّون أمجعوا عىل أنرّه 

ال جيوز الفصل بني املتعاطفني بمفرٍد فضاًل 

عن اجلملة)85(.

الناشئ  بالفصاحة  املخلرّ  اإلهيــام   -3

من االنتقال من مجلة إىل ُأخرى قبل إكامهلا، 

التي هي  النحويرّة  القاعدة  وهذا هو خمالفة 

من أسباب اإلخالل بالفصاحة.

51- الشيخ البهائّي )ت 1031 هـ( 

الكسائيرّ  قــراءة  وهي  النصب:  ــراءة  ق

عاصم،  عن  وحفص  عامر  ــن  واب ونافع 

ــىل حمــلرّ  ـــام يــكــون عــطــفــًا ع والــنــصــب إنرّ

»مررت  القائل:  كقول  فتكون  »الرؤوس« 

ألنرّه  زيد،  حملرّ  عىل  بالعطف  وعمرًا«  بزيٍد 

والعطف  حقيقًة،  املفعوليرّة  عىل  منصوب 

يف  وواقــع  النُّحاة  عند  ر  مشهو  املحلرّ  عىل 

كالم العرب الفصحاء.

52–الفيض الكاشايّن )ت 1091 هـ( 

ان قراءة النصب: مردودة عند الكاشاينرّ 

اًل برواية رواها عن اإلمام)86( أيب جعفر  ؛ أورّ

شذور الذهب : 347 . وقد تقدمت القول   )85(
فيه يف ص .

التفسري األصفى 1 : 264، تفسري الصايف 2   )86(
. 17 ،16–14 :
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. الباقر للعلوم

من  تكون  ثانيًا:  الصّحة  تقدير  وعىل 

ومفيدة   ً حمالرّ »الرؤوس«  عىل  العطف  باب 

للمسح.

عىل  عطفًا  النصب  تقدير  عىل  الدليل: 

القائل:  كقول  يكون  »الــرؤوس«  موضع 

»عمرو«  بنصب  وعــمــرًا«  بزيد  »مــررت 

عطفًا عىل موضع زيد املنصوب مفعواًل يف 

املعنى.

عن  ــارج  خ »الــوجــوه«  عىل  والعطف 

قانون الفصاحة بل عن ُأسلوب العربيرّة.

الرجلني  عىل  املسح  ــات  رواي وأيضًا: 

مرويرّة عند الفريقني)87(–كام أسلفنا–.

53–املحّقق اخلوانسارّي )ت 1099 هـ( 

القراءتني– اخلــوانــســاريرّ  املحقق  محل 

دعواه  يف  واستند  املسح  واجلر–عىل  النصب 

بُأمور: 

1–اإلمجاع: وهو إمجاع الشيعة عىل املسح 

. تبعًا ألهل البيت

2–الكتاب: فإنرّ »األرجل« يف آية الوضوء 

ا جمرورة كام يف بعض القراءات، أومنصوبة  إمرّ

كام يف بعضها اآلخر. وعىل اجلررّ فهي معطوفة 
التفسري الصايف 2 : 17 .  )87(

عىل »الرؤوس« لفظًا ومفيد حكمها مسحًا.

عىل  معطوفة  تكون  أيضًا  النصب  وعىل 

، ومفيد احلكم مسحًا:  ً »الرؤوس« حمالرّ

والغسل  قريب  عامل  املسح  ألنرّ  أّواًل: 

عامل بعيد، واألقرب مانع عن األبعد)88(.

يف  شائع  املحلرّ  عىل  العطف  أنرّ  وثانيًا: 

كالم العرب وواقع يف فصيح الكالم فال مانع 

منه يف هذه اآلية.

رّد األولوّية: 

أولويرّة العطف عىل اللفظ–يف  فإن قالوا: 

»الوجوه«– لفظ  عىل  لفظًا  النصب  قــراَءِة 

يعارض القرب ؟

ح آخر وهو حصول التطابق  قلنا: لنا مرجرّ

وهو  ــد  واح معنى  إفــادة  يف  القراءتني  بني 

املسح)89(.

حدرّ  تبلغ  أن  تكاد  كثرية  وهي  3–السّنة: 

م نقلها عن السنرّة وهي منقولة  التواتر، وقد تقدرّ

عبرّاس  وابن  وأمرياملؤمنني  النبيرّ  عن 

بن مالك وموسى  وعكرمة والشعبيرّ وأنس 

الروايات  إىل  مضافًا  وغريهم،  أنــس)90(  بن 

. املرويرّة عن أهل بيت الوحي
مشارق الشموس 1 : 118 .  )88(
مشارق الشموس 1 : 118 .  )89(

املشارق 1 : 118–119 .  )90(
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54–احلويزّي )ت 1112 هـ( 

وحكم  للقراءتني  احلويزي  ض  يتعررّ مل 

عىل  العطف  ــاب  ب مــن  الــرجــلــني  بمسح 

ـــزائـــدة عىل  ــاء ال ــب ــــــرؤوس« ومحـــل ال »ال

املسح  –فأثبت  احلقرّ هــو  التبعيض–كام 

ًا عىل مالك حيث أوجب  ببعض الرأس–ردرّ

عطف  للكتاب–وملرّا  خمالفًة  االستيعاب 

»األرجل« عىل »الرؤوس« وكان احلكم فيها 

املسح ببعض الرأس أفاد ذلك املسح ببعض 

الرجل أيضًا)91(.

55–صاحب اإلحتاف البناء )ت 1117 هـ( 

إحتاف  صاحب  النصب–نقلها  ــرآءة  ق

البناء عن نافع وابن عامر وحفص والكسائيرّ 

وحكم  »األيدي«  –عىل  احلرضميرّ ويعقوب 

عليها بالغسل كالوجه عىل وفق قاعدة العطف 

ڀچ  چ  مجلة  وجعل  والــتــرشيــك، 

ذلك  أنرّ  عى  ادرّ ثمرّ  املتعاطفني،  بني  معرتضة 

كثري يف القرآن وكالم العرب)92(.

االعرتاض  عىل  املسح  مجلة  محل  أقــول: 

ورجم  النحويرّني  بقواعد  اجلهل  عىل  دليل 

مواطن  هلا  االعرتاضيرّة  اجلملة  فإنرّ  بالغيب، 

تفسري نور الثقلني 1 : 596 .  )91(
األربعة  القراءات  يف  البرش  فضالء  إحتــاف   )92(

عرش 1 : 251 .

ة هبا وليس هذه منها، واذا أردنا ان نذكر  خاصرّ

املواضع واحدة تلو االخرى، يتبني لك فساد 

هذا القول.ومل يعربرّ عن هذا باالعرتاض أحد 

ممرّن سبق صاحب اإلحتاف حيث كانوا عارفني 

وا بالفاصل وغريه. بمواضعها بل عربرّ

ولــوكــان محــل اجلملة عــىل االعــرتاض 

باملسح  احلكم  يف  النزاع  جرى  ملا  صحيحًا 

والغسل، واتفق اجلميع عىل الغسل.

56–املحّقق البحراين )ت 1186 هـ( 

عنده  املعتربة   : واجلــررّ النصب  القراءتان 

عن  اهلذيل  بن  غالب  رواها  وقد  اجلررّ  قراءة 

عن  سأله  حينام  للعلوم  الباقر  جعفر  أيب 

قال:  ؟  منصوبة  أم  جمرورة  أهي  »األرجــل« 

»بل هي عىل اخلفض«)93(.

من  ــره  ذك بام  مــردود  أّواًل:  والنصب: 

للنزاع  الفاصلة  الرصية  الصحيحة  الرواية 

الكتاب  وأنرّ   ، البيت  بأهل  العارفني  عند 

نزل عىل لغتهم ويف بيتهم، قال: وليس بالبعيد 

أنرّ هذه القراءة كغريها من املحدثات يف القرآن 

العزيز)94(.

عىل   ً داالرّ لكان  تها  صحرّ رنا  لوقدرّ وثانيًا: 

»الــرؤوس«  حملرّ  عىل  بالعطف  أيضًا  املسح 
احلدائق النارضة 2 : 289 .  )93(

احلدائق 2 : 289–290 .  )94(
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وكان كقول القائل: »مررت بزيد وعمرًا« إالرّ 

أنرّ أهل البيت - كام تدلرّ عليه الرواية–»إنرّام 

صوا النصب والقراءة  هي عىل اخلفض«، ورخرّ

ل  بام يقرؤُه الناس إىل ظهو ر صاحب األمر عجرّ

اهللَّ تعاىل فرجه الرشيف.

57–الشوكايّن )ت 1255 هـ( 

جعل الشوكاين هذه القراءة مفيدة للغسل 

عطفًا لألرجل عىل »الوجوه« و»األيدي« ومل 

إىل  فتواه  استند يف  بل  الدليل  لذكر  ض  يتعررّ

مجهو ر العلامء.

مجع املرفق وتثنية الكعب: 

قيل يف مجع املرفق وتثنية الكعب إنرّه ملرّا كان 

يف كلرّ رُجٍل كعبان ومل يكن يف كلرّ يد إالرّ مرفق 

تنبيهًا عىل أنرّ لكلرّ رجل  ثنرّى الكعب  واحد 

ا مجعت ألنرّه ملرّا كان  كعبني بخالف املرافق فإهنرّ

م وجود غريه. يف كلرّ يد مرفق واحد مل يتوهرّ

58–اجلواهرّي )ت 1266 هـ( 

قال اجلواهري عن قراءة النصب: 

النصب واملرويرّ صحيحًا  م  ال نسلرّ أّواًل: 

. هو اجلررّ

للجررّ  منافية  غري  فهي  مناه،  لوسلرّ وثانيًا: 

حلمله عىل املحلرّ كام أنرّ اجلررّ كان للعطف عىل 

اللفظ ومفاد القراءتني واحد وهو املسح املتفق 

عليه.

59–اآللويّس )ت 1270 هـ( 

قال اآللويس: ويف »األرجل« ثالث قراءات 

ة واثنتان متواترتان:  ؛ واحدة شاذرّ

ة وهي الرفع قراءة احلسن. 1–القراءة الشاذرّ

2–قراءةالنصب وهي متواترة عن نافع وابن 

عامر وحفص والكسائيرّ ويعقوب.

كثري  ابن  عن  متواترة  وهي  اجلررّ  3–قراءة 

ومحزة وُأيب وعاصم برواية أيب بكر.

ة يف املسح والغسل عن  ثمرّ نقل اختالف اأُلمرّ

تفسري الرازيرّ حرفًا بحرٍف)95(.

جعل قراءة النصب دلياًل للقائلني بالغسل 

ا جممع عليها مقبولة  من غري نقض واختالف كأهنرّ

عنده، وذكر قراءة اجلررّ دليل القائلني باملسح.

خرج  فيام  بالغسل  القائلني  ة  حجرّ ذكر  ثمرّ 

اجلررّ وأنرّه باملجاورة واحلكم الغسل كام يف قول 

امرئ  وقــول  خــرب«،  ضبرّ  »جحر  العرب: 

القيس: 

كأّن ثبرياً يف عرانني وبله 
كبري ُأناس يف بجاد مزّمِل)96(

روح املعاين 6 : 73–74 .  )95(
سبق تفصيله .  )96(
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وضّعفه من وجوه: 

ل ألجل  األّول: إِنرّ اجلررّ باجلوار حلن قد يتحمرّ

الرضورة يف الشعر، وكالم اهللَّ جيب تنزهيه عنه.

الثاين: أنرّه إنرّام يصار إىل اجلررّ باجلوار يف مقام 

واللبس  استشهدوا،  فيام  كام  اللبس  من  األمن 

حاصل يف اآلية عىل هذا التقدير.

العطف  يف  يرد  مل  باجلوار  اجلررّ  أنرّ  الثالث: 

باحلرف وورد يف النعت والتأكيد ضعيفًا.

60–الزرقايّن 

 )ت 1367 هـ( 
الغسل  يفيد  النصب  أنرّ  الــزرقــاين  زعــم 

منصوب  وهو  »الوجوه«  عىل  لألرجل  عطفًا 

ةٍ. ه غري مررّ مغسول)97(. وقد مىض ردرّ

61–الشنقيطّي

 )ت 1393 هـ( 
ثالث  الــوضــوء  آيــة  يف  الشنقيطيرّ  عــى  ادرّ

ة واثنتان متواترتان:  قراءاٍت؛ واحدة شاذرّ

ْفع وهبا قرأ  1–القراءة الشاّذة: وهي قراءة الرَّ

احلسن)98(.

وابن  نافع  قــراءة  وهي  النصب:  2–قراءة 

من  رواية حفص  وعاصم يف  والكسائيرّ  عامر 

مناهل العرفان يف علوم القرآن 1 : 105 .  )97(
أضواء البيان 1 : 330 .  )98(

السبعة، ويعقوب من الثالثة.

وزعم أنرّ هذه القراءة ال إشكال فيها، ألنرّ 

»الوجوه«  عىل  عطفًا  منصوبة  فيها  »األرجــل« 

املنصوبة واملعنى عىل الغسل.

الفصل  وهــو  عليه  اعــرتاضــًا  واستشعر 

جلوابه  ــل  ومتــحرّ املتعاطفني  بــني  باألجنبيرّ 

املسح  بجملة  الفصل  أنرّ  ــواب  اجل وحاصل 

عىل  تعبريه–للداللة  حدرّ  املغسوالت–عىل  بني 

يمسح  الرأس  ألنرّ  عليها،  واملحافظة  الرتتيب 

بني املغسوالت)99(.

الفصل  بــأنرّ  م  تقدرّ قد  هــذا  عن  واجلــواب 

الرتتيب  عىل  للداللة  العرب  لغة  يف  يوضع  مل 

ُرْوِف العاطفة. « من آحْلُ واملوضوع له الفاء و»ثمرّ

عىل  الداللة  يكفي  بأنرّه  القول  يمكن  كام 

الرتتيب ورود األعضاء عىل الرتتيب املرشوع، 

وهو حجة عرفية للميش عليها استناداً إىل ظاهر 

وال  نفيًا  ذلك  يف  لالعراب  دخل  وال  الكالم 

االلتزام  يقتيض  الظاهر  عىل  امليش ء  نعم  اثباتًا، 

به، واالعراب الظاهر وهو العطف عىل األقرب 

وعىل اللفظ وهو األقرب.

اضواء البيان 1 : 330 .  )99(





اتباعا لما نشر في االعداد السابقة حول هذا الموضوع، يكمل 

سماحته الحديث فيقرر امورا يمكن ان نتدبر سورة لقمان من خاللها واهمها: 

بحسب  محيطه  مع  االنــســان  تعامل  في  بالعدل  ــذ  االخ الحكمة  من   -1

المستطاع.

االسرة هي اهم صلة رابطة بين تجارب البشرية عبر التاريخ وبين االجيال   -2

الصاعدة كما انها توفر العطف الحقيقي الحساس االنسان بكرامته.

مسؤولية الوالدين تجاه ابنائهما.  -3

من الحكمة مراعاة حقوق االخرين، بدءا بالوالدين، وانتهاءا بمن نعايشه.  -4

على االنسان ان يختار لنيل مبتغاه ايسر السبل وامنها على نفسه.  -5

الرحمة هي اعظم اسماء الله تجليا في خلقه وللعذاب اسبابه.  -6
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�شماحة العالمة
 ال�شيد حممد تقي املدر�شي

كربالء – العراق 

املسؤولية جتيل احلكمة
ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  چ 

ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ 

ۉچ  ۅ  ۅ  ۋ  ٴۇۋ  ۈ  ۈ  ۆ 

)سورة لقامن، آية16( .

من احلديث
ابن  عــن  بــاإلســنــاد  الــعــيــايش  روى 

إتقوا  قال:    اهلل  عبد  أيب  مسكان، عن 

املحقرات من الذنوب، فإن هلا طالبًا. ال 

إن  اهلل،  وأستغفر  أذنب  أحدكم:  يقولن 

اهلل تعاىل يقول: چ ھ ھ ھ ے ے 
ۓ چ اآلية.)1(

تفسري جممع البيان–الشيخ الطربيس ج 8    )1(
 ص 87.

تفصيل القول
ال نزال نسري يف رحاب هذه السورة 

احلكمة  متنحنا  يبدوأهنا  التي  املباركة 

هي  التي  احلكمة  فيها..  التدبرّر  لــدى 

مرياث الشكر، والتي هي ضالرّة املؤمن، 

ووسيلة التكامل اإلنساين، وآلية السعادة 

والفالح.

العطاء والتعامل احلكيم
واآليات الكريمة هنا تبني لنا جوانب 

ومن  وأبعادها.  اإلهلية  احلكمة  هذه  من 

املعاملة،  يف  التوازن  اجلوانب؛  هذه  أهم 

الذي  املحيط  مع  اإلنسان  تعاون  ألن 

يعيش فيه، أمر البد منه. واحللقة األوىل 
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يف هذا املحيط، تتمثل يف نطاق األرسة، ومن 

خالل التعامل مع األرسة تنموعند اإلنسان 

إىل  ف  التعررّ من  نه  متكرّ التي  العملية  احلكمة 

األسلوب األنسب واألمثل للتعامل.

هي  )املطلوبة(  احلسنة  والــعــالقــات 

العالقات الفاضلة التي يتولرّد عنها العطاء؛ 

من  النوع  هــذا  خضم  يف  اإلنسان  أن  أي 

أكثر  االخــريــن  فيها  يعطي  التي  العالقة 

شيئًا  منهم  أخــذ  وإذا  يأخذ،  أن  يريد  مما 

– يف  أنه  عىل  دليل  هذا  وشكره  يشكرهم، 

حقوقهم  إعادة  إىل  يسعى   – املطاف  هناية 

والوفاء هبا، ولوإعادًة معنويرّة؛ أي أنه طارٌد 

فرتاه  هلم،  استغال  نيرّة  نفسه  من  البدء  منذ 

يسدي إليهم ما يستطيع من خدمة يف مقابل 

ما نال من خدمة.

ل من يسديان لإلنسان  والوالدان مها أورّ

عطفهام  خــالل  من   – اجلزيلة   – اخلدمة 

راحته،  عىل  وسهرمها  وعطائهام  وحناهنام 

وبالتايل من خالل رعايتهام وتربيتهام اياه..

هذه  إزاء  يف  يشكرمها  أن  البدرّ  والولد 

اخلدمة التي ال تضاهى.. ولكن هذا الشكر 

ال يفرتض به أن ينتهي إىل أن يفقد اإلنسان 

يطمح  التي  الفاضلة  احلياة  جتاه  مسؤوليته 

إىل حتقيقها، ألنه مسؤول عنها أيضًا.

ومن  الوالدين،  يشكر  هو  جهة،  فمن 

جهة جيد نفسه يقف وحيدًا يف يوم القيامة، 

احلرش،  ساحة  يف  إنسان  كلرّ  شأن  هو  كام 

أن  يستطيع  وال  عمله،  عــىل  ليحاسب 

يرمي باملسؤولية عىل والديه ليربر اخطاءه، 

أويعتذر عن مساوئ أعامله..

توازن أداء املسؤوليات
ة توازن يف البني جيب أن ُيراعى  إذن؛ فثمرّ

.. ونجد هذا التوازن  ويمل عىل سبيل احلدرّ

يف سياق اآليات الرشيفة من سورة لقامن.

قائاًل:  د  يؤكرّ سبحانه  نجده  زاوية  ففي 

لقامن،  )ســـورة  چ  ڃ  ڃ  ڃ  چ 

لوالديه  بالشكر  اإلنسان  يأمر  حيث  آية14(، 

والتعامل باحلسنى معهام.

ہ  چ  ا يف آية أخرى نجده يقول:  أمرّ

ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ 

ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ 

ٴۇچ.

بام يشري إىل خطري مسؤولية اإلنسان جتاه 

ة، أينام كانت.  أعامله ولوبمقدار احلبرّة والذررّ

والتعامل  وشكرمها  للوالدين  والطاعة 
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معهام، ال يمكن أبدًا أن ُيصبح تربيرًا لعدم 

عىل  ســواء  األخـــرى؛  املسؤوليات  ل  حتمرّ

مستوى  أوعىل  والعقائد،  األفكار  صعيد 

األعامل.

مجيع  يستغل  أن  بــاإلنــســان  ــدر  جي ممــا 

واإلمكانات  النعم  ومجيع  حياته،  حلظات 

املتاحة لديه، ليستفيد منها حكمة تدله عىل 

إحراز  من  نه  ومتكرّ الفاضلة،  احلياة  ممارسة 

والسلوكي..  والعقيل  الروحي  التكامل 

يقرؤها  التي  والروايات  اآليات  تكن  فال 

أويسمعها، وال تكن املناسبات الطيبة التي 

د لقلقة لسان ومتضية وقت، بل  يعيشها، جمررّ

ي  اجلدرّ للتفكري  مدعاة  منها  يتخذ  أن  عليه 

عزرّ  اهلل  إىل  املنتهي  ومصريه  واقعه  رسم  يف 

. وجلرّ

متوازنني،  ني  هنا خطرّ يبنيرّ  املتعال  وربرّنا 

الطريق  بينهام  من  نختار  أن  لنا  وينبغي 

حتت  ــاهلل  ب ــرشك  ي مــن  فهناك  ــط..  ــوس ال

كام  ذلك،  عن  ينهى  واهلل  الوالدين،  ضغط 

هو واضح، إذ ال طاعة ملخلوق يف معصية 

د عىل الوالدين وال  اخلالق. وهناك من يتمررّ

هام، فال يشكرمها. يعرتف بحقرّ

ويف سورة األحقاف املباركة يرضب لنا 

الناس  اهلل سبحانه وتعاىل مثال لنمطني من 

ق بعالقتهم بآبائهم وُأمهاهتم،  فيام يتعلرّ

إذ  إجيابية..  ذوعالقة  األّول  النمط   -1

قال تعاىل: 

پ  ٻٻ  ٻ  ٻ  ٱ  چ 

ڀ  ڀ  ڀڀ  پ  پ  پ 

ٺ ٺٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ 

ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ 

ڦ چ )سورة األحقاف، آية15( .

ة  فهو يف البدء طلب من اهلل أن يعطيه القورّ

ويمنحه التوفيق لكي يشكره، ثم بعدئٍذ: 

ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  چ 

ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چچ  ڃ  ڃ  ڃ 

ڇ چ )سورة األحقاف، آية15( .

باهلل  ااُلوىل  عالقته  كانت  الداعي  فهذا 

فهي  بالوالدين  ا عالقته  أمرّ سبحانه وتعاىل، 

ااُلوىل،  العالقة  عن  ومنبثقة  ثانوية  عالقة 

تراه  بالوالدين  الطيرّبة  عالقته  خالل  ومن 

يسأل ربرّه دائاًم أن يوزعه شكر هذه النعمة، 

نعمة اهلل عليه وعىل والديه..

2- أّما النمط اآلخر، فهو ما تبيرّنه اآلية 

حيث  نفسها،  السورة  من  عرشة  السابعة 

عن  خمتلف  آخــر  شخص  حالة  اهلل  صــور 
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الشخص األول، إذ يقول لوالديه: 

ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  چ 

ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ 

ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ 

ڭ چ )سورة األحقاف، آية17( .

ڭ  ڭ  چ  إىل  ينتسب  هــذا  ومثل 

ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ 

)سورة  چ  ې  ې  ې  ۉۉ  ۅ  ۅ 

األحقاف، آية18( .

ڌ  ڍ  چ  إىل  فينتسب  ل  األورّ ا  أمرّ

ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ 

گ  گ  گ  ک  کک  ک  ڑ  ڑ 

گ چ )سورة األحقاف، آية16( .

إذن؛ فنحن أمام نمطني من الناس: نمط 

أقوى  بربرّه  عالقته  ولكن  بوالديه،  يتصل 

بالوالدين  – العالقة  منها  مستفيدًا  وأوثق، 

بينام عالقته  لتنمية عقله وحتسني عمله،   –

باهلل عالقة الطاعة والعبوديرّة.

دين،  باملتمررّ خــاص  هو  ــر؛  آخ ونمط 

البشـري  الواقع  منهم  يعاين  الذي  هؤالء 

اجليل  ــم  وه ــريًا..  ــث ك اإلنسانية  ــاة  واحلــي

االنفصال  حيث  إىل  يذهب  الذي  الطاغي 

ة إرادة التجديد.. عن التاريخ بحجرّ

ينقسم   – األمر  حقيقة  يف   – واحلديث 

عىل قسمني هبذا الصدد: 

1- واجبات الوالدين جتاه أبنائهم.

مع  األوالد  تعامل  بآداب  يتعّلق  ما   -2

آبائهم.

األرسة أصل احلياة اإلنسانية
يف  األســاس  هي  األرسة  أن  إىل  ونظرًا 

الوجود اإلنساين، وأن األرسة الفاضلة هي 

ة، ونظرًا إىل  اللبنة األصلية يف حضارة األمرّ

نموالكيان  بطبيعة  ق  متعلرّ نمواحلضارة  أن 

بتقسيامته  القول  إىل  ننتهي  فإننا  األرسي.. 

التالية: 

أي  تارخيه؛  ابن  هو  اإلنسان  إنرّ  أّواًل: 

أنه من مجلة األحياء التي متتد فرتة طفولتها 

التلقي،  فرتة  الواقع  يف  وهي  طويلة،  ة  مدرّ

ن إباهنا من تلقي األخالق واآلداب  ويتمكرّ

الفرتة  هذه  ولعلرّ  والديه،  من  واملعارف 

تبعًا  حياهتم،  آخر  إىل  البعض  عند  تستمر 

وهذه  لوالدهيم..  التابع  موقفهم  لطبيعة 

الفرتة هي فرتة نموذجيرّة لبناء ظاهر اإلنسان 

ى عنهام اللغة التي  ل ما يتلقرّ وباطنه، حيث أورّ

وفكره..  عه  وتطلرّ ونيرّته  إرادته  عن  هبا  يعربرّ 
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من  يستفيد   – اللغة  وعــاء   – خالل  ومن 

حمتوياهتا، وحمتوياهتا هي ركائز احلضارة، بام 

واآلداب  التفكري  ومنهجيرّة  املعلومات  فيها 

واألخالق والقناعات..

كلرّ  بانتقال  حري  وعاء  فاألرسة  إذن؛ 

ليس  اآلخر؛  اجليل  إىل  التارخيية  التجارب 

من خالل اجليل املتصل فحسب، وإنام عرب 

احلضارة  كلرّ  أي  عمومًا؛  القديمة  األجيال 

الوالدين..  إىل    آدم  لدن  من  التارخييرّة، 

إىل األرسة  االنتامء  إنجازات  ه من  كلرّ وهذا 

د. والعيش ضمن واقع اجتامعي حمدرّ

احلياة  عن  البعيد  البدائي  اإلنسان  ا  أمرّ

يقيض  أن  املمكن  فمن  املعروفة،  األرسيــة 

م ما  تعلرّ ن من  يتمكرّ أن  أيام عمره دون  كلرّ 

ضمن  وآلية  طبيعيرّة  بصورة  طفل  مه  يتعلرّ

د نعمًة واحدة من  نطاق األرسة.. وهذا جيسرّ

يدعوهذا  الذي  فام  اإلنسان.  عىل  اهلل  نعم 

اإلنسان اىل أن يتناسى هذه النعمة اجلليلة؟

انتقال  حمور  األرسة  أن  إىل  إضافة  هذا 

كيانًا  اإلنسان  ليس  إذ  والعطف،  احلنان 

ًا فحسب، حتى ال يتاج لغري  يًا وجسديرّ مادرّ

ما يسد جوعه ويسرت بدنه.. وإنام له جانب 

روحي حيث ينبغي أن يروى عاطفيًا، بل إن 

حاجة  من  أشد  العاطفة  إىل  آدم  ابن  حاجة 

أي كائن حيرّ آخر، حسب معرفتنا.

األرسي  اجلورّ  من  وأروع  أقدر  وليس 

يف  نجد  إننا  حتى  احلاجة؛  هذه  تلبية  عىل 

األيتام – بشكل عام – أهنم يفقدون جزًءا 

أساسًا من شخصيرّاهتم، وخصوصًا حينام ال 

جيدون من يسد هلم النقص العاطفي الذي 

يشعرون به ويعانون منه، وقد تستمر املعاناة 

لدهيم طيلة فرتة حياهتم.

وكوهنا  الغربيرّة،  املدنيرّة  عن  يقال  ما  ا  أمرّ

دها  متررّ بسبب  السيطرة  لنفسها  حققت  قد 

القول  نرى هذا  فإننا  الكيان األرسي،  عىل 

املهمة يف  الركائز  مبالغًا فيه، حيث إن أحد 

دت  متررّ أهنا  الغربيرّة  الشعوب  لدى  ر  التطورّ

فقط عىل جمموعة من اخلرافات التي كانت 

منترشة يف أرسهم وجمتمعاهتم.. وهذا يشء 

ال يمكن إنكاره.

استوىل  م،  التقدرّ ــرزوا  أح حينام  ولكن 

النظرة  عليهم  واستولت  الغرور،  عليهم 

الغربية  احلضارة  واقع  أصبح  حتى  ية،  املادرّ

يكابر ويراهن عىل مسرية غري  أعرج  واقعًا 

 – اليوم  فهي  ولذلك  اجلوانب.  مكتملة 

 – األرسي  الكيان  بات  ملتطلرّ هجرها  جراء 
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كت فيها  تعاين أزماٍت متالحقة بعد أن تفكرّ

والسليمة،  الصحيحة  والقيم  الدين  عرى 

أضحت  أهنــا  حتى  األرسة؛  قيمة  ومنها 

ع،  املتوقرّ احلضاري  االهنيار  من  شفى  عىل 

بعد  مثاًل  لــوط  قــوم  حضارة  ــارت  اهن كام 

فاهنارت  األرسة،  عرى  لدهيا  كت  تفكرّ أن 

بسبب الفساد األخالقي.

هبا  ل  يتكفرّ الــتــي  العاطفة  إنرّ  نــعــم؛ 

يف  كبريًا  إجيابيًا  تأثريًا  تؤثر  األرسة،  بيت 

ودار  الــشــارع  ــا  أمرّ بالكرامة،  اإلحــســاس 

الشخصيرّة  بصناعة  الن  يتكفرّ فال  احلضانة، 

وحيث  اإلنسان.  لدى  والكريمة  املحرتمة 

ينعدم اإلحساس بالكرامة، ترى الوساوس 

الشيطانية واالنجذاب إىل األخالق الرديئة، 

دورها  تأخذ  واجلريمة،  رات  املــخــدرّ وإىل 

ال يف صياغة شخصيرّة اإلنسان لتكون  الفعرّ

ة. شخصيرّة منحطرّ

وصية مهّمة للوالدين
املبارشة  بالنصيحة  ه  أتوجرّ فإنني  ولذا؛ 

اهلل  يرزقكم  حينام  هلام:  فأقول  للوالدين، 

أنه  تكتشفون  بل حينام  ولدًا،  تبارك وتعاىل 

مسؤولياتكم  فإن  ولدًا،  سريزقكم  سبحانه 

إىل  ل  تتحورّ وغريها  والسياسيرّة  االجتامعية 

مسؤوليتكم  مقابل  يف  ثانوية،  مسؤوليات 

ة تربية  جتاه وليدكم القادم.. بمعنى أن مهمرّ

جتاه  اإلنسان  مهام  من  بكثري  أكرب  األوالد 

جمال  يف  التهاون  وإن  أوعمله..  وظيفته 

جيل  ختريج  تعمد  يعني  األوالد،  تربية 

االجتامعي.  الوسط  يف  به  والــزج  فاسد 

وهذا من أكرب الظلم وأعظمه، جتاه األوالد 

واملجتمع، بل هو ظلم كبري يامرسه الوالدان 

جتاه نفسيهام أيضًا.

ال  فنحن  خــطــًأ؛  الــقــارئ  يذهب  وال 

مهامهام  يامرسا  أن  يف  الوالدين  نخالف 

قاطعة  نخالف–خمالفة  وإنــام  الطبيعية.. 

ورصية – ظاهرة التقصري يف حق أوالدمها، 

بمسؤوليتهام  ق  يتعلرّ فيام  التهاون  ونخالف 

اجلسيمة بحقرّ األوالد.. وال مربر أبدًا يف أن 

ينهك املرء نفسه، ويضيع حياته لتوفري لقمة 

العيش لولده.. مع كونه غافاًل عامرّ يتاج هذا 

الولد من تربية صحيحة وعاطفة الزمة.

تربية  أمر  يرتكوا  أن  لآلباء  ينبغي  فال 

– حتت طائلة العمل اليومي، مع  أوالدهم 

أمهيرّته – للشارع، أولألفالم التي قد خيتزل 

للنفس  ختريبيًا  ثقافيًا  مرشوعًا  منتجوها 
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اإلنسانية، وغري ذلك من اخليارات..

ــا  أوالده تــرتك  أن  م  ــألُ ل ينبغي  ال  كام 

عواطفهم  بإشباع  هتتم  أن  دون  للخادمة، 

العمل  طائلة  حتت  وحناهنا،  عطفها  من 

وحضور  التزين  يف  أواالهنـــامك  اليومي، 

ألن  ــك..  ذل وشبه  الدنيويرّة  عات  التجمرّ

األوالد-واحلال هذه- سيكونون معرضني 

املواجهات،  أبسط  لدى  واهلزيمة  لالهنيار 

ة  حادرّ عاطفيرّة  أزمــات  من  يعانونه  ملا  تبعًا 

التجارب  أثبتت  وقد  قاتل.  روحي  وفراغ 

بام ال يىص خطأ وفشل إيالء األوالد مطلق 

ية الختيار الصديق، وأسلوب احلياة..  احلررّ

حالة  ضمن  ذلك  يكون  أن  املفرتض  وإنام 

ومرسومة  مسبقًا،  معلومة  منهجيرّة  وخطرّ 

من قبل املدرسة القرآنية والتعاليم الصادرة 

. وأهل البيت عن النبي

ولعلرّ أغلب األوالد – يف حقبتنا الراهنة 

رات، كان السبب هو  يبتلون باملخدرّ ممن   –

معيرّنة،  مشاكل  مواجهة  امام  اهنزامهم  يف 

دراسيرّة..  ام  ام عاطفيرّة  مالية  سواء مشكلة 

فإذا اهنزموا اهناروا، وبعد االهنيار ال جيدون 

بينهم  احلادث  االنفصال  بعد   – ملجًأ  هلم 

ه إىل هذه التيارات  وبني آبائهم – إالرّ التوجرّ

أواالنــخــراط  رات،  ــدرّ ــخ امل اخلــطــرية؛ مثل 

فة، أوحتى تأسيسها.. ضمن شبكة متطررّ

يتدبرّرن  أن   – خصوصًا   – ولأُلمهات 

ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  چ  تــعــاىل:  اهلل  قــول 

ڭ ۇ ۇ ۆ چ )سورة يوسف، 
يق قد  آية21( مع مالحظة أن يوسف الصدرّ

الذي  والعطف  احلنان  وفقد  أرستــه،  فقد 

كان يوليه إيرّاه أبوه النبي يعقوب ، فابتيع 

العزيز، ولكن  بيت  متاعًا يف  كعبد وأصبح 

يظى  أن  ليوسف  قىض  قد  كان  تعاىل  اهلل 

كلرّ  فوجد  والكرامة..  واحلنان  بالعطف 

ذلك يف بيت العزيز، حيث أكرم مثواه.

ثم قال العزيز المرأته أيضًا: چ ۆ ۈ 

ۈ ٴۇ ۋ ۋۅ چ )سورة يوسف، آية21( .

مما يوحي بأن الولد ال نفع يرجى منه يف 

املستقبل ما مل يَظ بالكرامة من قبل الوسط 

الذي يعيش ضمنه..

املرء  ن  يتمكرّ والتكريم  الكرامة  وبفعل 

ې  ۉ  ۉ  ۅ  چ  احلــيــاة،  يف 

ىچ  ى  ې  ې  ې 
مقاليد  صــارت  حتى  ـــة21(،  آي يوسف،  )ســورة 

مرص إليه، وكانت حتتضن أكرب حضارة عىل 

االحرتام  نال  أن  بعد  آنذاك،  األرض  وجه 
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وأصبح  سلطانًا،  فأصبح  والــتــكــريــم، 

تأويل  وتعاىل  تبارك  اهلل  مه  علرّ حيث  عاملًا، 

األحاديث ومعرفة الوقائع.

من  ــاٍف  ك بمقدار  الطفل  يظ  مل  ومــا 

الوالدين، أومن  العطف والكرامة من قبل 

له القدرة عىل تعويضه هذين العاملني، فإن 

من الصعب التنبؤ له بمستقبل طيب، ومن 

يكرب  حني  منه  الفائدة  ع  توقرّ أيضًا  الصعب 

أن  له  وكيف  مسؤواًل..  شخصًا  ويصبح 

يقوم باملهام املنوطة به يف هذا املجال، وهو 

يف  الشجاعة  وإىل  بالنفس  الثقة  إىل  يفتقر 

اإلقدام، مما يفقده الدافع الذايت نحوالتقدم، 

كام وجيهل آلية أداء تلكم املهام؟ بل وكيف 

يف  االنصهار  رضورة  ذهنه  يف  خيتزل  أن  له 

اجلورّ اإلجتامعي، وهو قد ترعرع يف أحضان 

املربية واخلادمة األجنبيرّة، ومل يتلقرّ – ولونزرًا 

ة؟ يسريًا – من حنان األمومة واألبورّ

بني  احلُجب  ــداث  إح أن  يف  ريــب  وال 

الطفل  استشعار  إىل  ي  يــؤدرّ وأبويه  الطفل 

ينموويكرب  فرتاه  بقسوة من جانبهام جتاهه؛ 

يف  ومتغلغلة  ناظريه،  أمام  ماثلة  والقسوة 

كة يف  املحررّ األداة  تكون هي  دماغه.. حتى 

معظم جماالت حياته.

إنرّ من اجلدير باألب واأُلم أن يصطحبا 

املتاحة  املجاالت  وحسب  والبنت،  االبن 

إىل  وحتى  بل  واحلسينيات،  املساجد  إىل 

ة،  العامرّ واحلدائق  السليمة  الرتفيه  مراكز 

االنفصال  من  نــوع  ــوع  وق يتحاشيا  وأن 

عن األوالد.. إضافة إىل رضورة ختصيص 

به  يشعر  الــذي  الفراغ  مللء  كافية  أوقــات 

بتجنيبهم  الفائق  االهــتــامم  مع  األوالد، 

حاد  واخــتــالف  شجار  من  يــدث  قد  ما 

إرشاكــهــم  ذلـــك،  ويقابل  ــن.  ــوي األب بــني 

واجلميلة،  الطيبة  واألفــكــار  باألحاديث 

الصلوات..  مثل  الدينية؛  ــات  ــامرس وامل

وعاًء   – املطاف  هناية  يف   – األرسة  لتكون 

ًا من الرذائل يمكن أن تنقل عربه اآلداب  نقيرّ

واألخالق واملثل احلضارية الكريمة.

بعض  يف  نــالحــظ  األســــف،  ولــبــالــغ 

واأُلمهات  اآلبــاء  من  الكثري  أن  األحيان 

صعبًا  ــرًا  أم الصاحلة  الرتبية  من  جيعلون 

سلوكيات  من  يامرسونه  ما  بسبب  للغاية، 

هو  يتفورّ حيث  أوالدهــــم،  بحق  خاطئة 

وهذا  امامهم..  ومهينة  بذيئة  بكلامت  ن 

األوالد،  له  ض  يتعررّ مبارش  ظلم  لعمري 

ينتهي إىل مزيد من العقد يف أنفسهم.. كال؛ 
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علينا العودة إىل الربامج العرفانيرّة والنورانيرّة 

بموضوع  ق  يتعلرّ فيام  اإلسالم  رسمها  التي 

واجبات الوالدين جتاه األوالد، وعدم التأثر 

هبا  واإلنشغال  الصعبة  املعيشيرّة  بالظروف 

عن إدارة األرسة، ألن اهلدف األساس من 

م عىل صعيد  تكوين األرسة، إجياد جيل متقدرّ

هذا  لتحقيق  املفرتض  ومن  والدنيا.  الدين 

اهلدف السامي، استخدام وسائل وأساليب 

مة وحضارية سامية.. متقدرّ

ماذا أراد اإلسالم من الولد؟
لــألوالد  ينبغي  مــا  ــذا،  ه كــل  ويقابل 

معرفته يف جمال تعاملهم مع الوالدين، حتى 

وإن كان موقف الوالدين سلبيًا منهم..

فاإلسالم أراد للطرفني معًا – الوالدين 

واألوالد – أن ال تصل هبام العالقة اىل حيث 

املعايص  الرتكاب  ولدمها  األبــوان  جياهد 

ما  عىل  األوالد  د  يتمررّ أوأن  باهلل،  والرشك 

يطلب منهم الوالدان فيام هو مسموح به يف 

ث عن  إطار الرشيعة.. أي أن اإلسالم حتدرّ

وحث  حتدث  مما  أوأكثر  بقدر  الوقاية  سبل 

عن  ورد  قد  إنه  حتى  العالج..  سبل  عىل 

، أنه قال: »النظر  اإلمام جعفر الصادق 

تفعيل  عن  ناهيك  عبادة«)2(،  الوالدين  إىل 

وترمجة الرمحة والشفقة واالحرتام إىل واقع 

ملموس..

وقد قال اهلل سبحانه وتعاىل: 

ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  چ 

ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ 

گگچ )سورة الطور، آية21( بمعنى أن اهلل تعاىل 

نعيم  يف  وُأمهاهتم  بآبائهم  األوالد  يلحق 

الوالدين  درجات  كانت  وإن  حتى  اخللد، 

يدفع  مما  األوالد..  من  سموًا  وأكثر  رفيعة 

ال  بوالديه..  عالقته  تقديس  إىل  باإلنسان 

سيرّام وأن من يسن التعامل مع األقرب إليه، 

دون  ومن  جمتمعه..  مع  التعامل  سيحسن 

واألبناء،  اآلباء  بني  الطيب  التعامل  إتقان 

االجتامعية  الكوارث  حصول  ع  توقرّ ينبغي 

ك األرسي. الكربى يف ظل التفكرّ

ك  وها نحن نشهد بوضوح طبيعة التفكرّ

ك  التفكرّ ة  مظلرّ حتــت  الــغــريب  االجتامعي 

التعامل  ومعايري  املقاييس  إذ  العائيل.. 

يطغى  الــغــريب  واملجتمع  اإلنــســان  ــدى  ل

فاألوالد  واملصلحي.  ي  املادرّ اجلانب  عليها 

ترعاهم دور احلضانة، والوالدان يف أواخر 

الكايف، الشيخ الكليني، ج4، ص240.  )2(
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أعامرهم يتجزون يف دور العجزة، حتى أن 

ة االهتامم هبم  الكثري منهم يموتون كمدًا لقلرّ

من قبل أوالدهم.

ية،  مادرّ بحضارة  ابتيل  إذن،  فالغرب 

عنها  وتتولرّد  خانقة  اجتامعية  أزمًة  ويعاين 

بني  وهم  واملشاكل..  األزمات  من  الكثري 

هذا وذاك يعانون الشقاء املتزايد واملتصاعد 

ة. يف احلدرّ

ونحن من ناحيتنا كموحدين ورشقيني، 

املتبلرّدي  الغربيني  عن  نستورد  أن  يعقل  ال 

وأزماهتم،  مشاكلهم  والعواطف  املشاعر 

أنزهلا  التي  واحللول  الوقاية  سبل  ونستدبر 

املجيد  الــقــرآن  عرب  لنا  ــلرّ  وج عــزرّ  اخلالق 

. ومنهج النبي وأهل بيته

يبقى  ال  املتكاملة،  احلضارة  ولصناعة 

جمال للتربير، ألن چ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ 

أي  ؛  آية15(  القيامة،  )سورة  چ  ېئ  ۈئ  ۈئ   *
ال جمال أمام الوالدين يف إساءة تعاملهام مع 

ة أهنم عانوا اإلساءة من آبائهم  األوالد بحجرّ

وُأمهاهتم من قبل.. كذلك ال جمال لألوالد 

باملثل.. وإنام  الردرّ  ة  لوالدهيم بحجرّ لإلساءة 

ينبغي العودة والرجوع إىل املقاييس اخللقية 

واالجتامعية التي وضعها الدين اإلسالمي 

الــقــول  نــافــذ  حــكــاًم  وجعلها  احلــنــيــف، 

الذات  قوقعة  من  اخلــروج  بعد  والقضاء، 

ودائرة األنانية واجلهل والعواطف البليدة.

أخالقيات املسؤولية اإلنسانية
ى  ى  ې  ې  ې  ې  چ 

ائ ائ ەئ ەئ وئ وئۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ 

*ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی  ۈئ 

ىب   * خب  حب  جب  يئ  ىئ  مئ  حئ  یجئ 

مث  جث  يت  متىت  خت  حت  جت  يب 

ىث يث چ )سورة لقامن، آية19-71( .

من احلديث
  اهلل  عبد  أبى  عن  الشحام،  زيد  عن 

اهلل  إىل  األعــامل  أحب  يقول:  سمعته  قال: 

 الصلوة، وهي آخر وصايا األنبياء.)3( 

احلسن  أبى  عن  الفضيل،  بن  حممد  عن 

الرضا أنه قال: الصلوة قربان كل تقى.)4( 

قال أمري املؤمنني عيل بن أيب طالب  يف 

وصيته البنه حممد بن احلنفية: يا بنى ؛ إقبل 

من احلكامء مواعظهم، وتدبر أحكامهم و، 

تفسري نور الثقلني–الشيخ احلويزي ج 4 ص   )3(
.205

تفسري نور الثقلني–الشيخ احلويزي ج 4 ص   )4(
.205
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كن آخذ الناس بام تأمر به، وأكف الناس عام 

أهله،  من  تكن  باملعروف  وأمر  عنه،  تنهى 

وتعاىل  تبارك  اهلل  عند  األمــور  استتامم  فان 
األمر باملعروف والنهى عن املنكر.)5(

أبا  سمعت  ــال:  ق عرفة  بن  حممد  عن 

ولتنهن  باملعروف  لتأمرن  يقول:  احلسن 

رشاركم  عليكم  أوليستعملن  املنكر  عن 
فيدعوخياركم فال يستجاب هلم.)6(

أبى سعيد الزهري، عن أبى جعفر وأبى 

اهلل  يدينون  ال  لقوم  ويل  قال:    اهلل  عبد 

باألمر باملعروف والنهى عن املنكر.)7( 

 : )قال أبوجعفر )اإلمام حممد الباقر

باملعروف  األمــر  يعيبون  القوم  بئس  قال: 
والنهى عن املنكر.)8(

 جعفر أبى  عن  محــران،  بن  محزة  عن 

فمن  والصرب،  باملكاره  مفوفة  اجلنة  قال: 

اجلنة،  دخــل  الدنيا  يف  املــكــاره  عــىل  صــرب 

فمن  ات  والشهو  باللذات  مفوفة  وجهنم 

من ال يرضه الفقيه، الشيخ الصدوق، ج4،   )5(
ص378.

تفسري نور الثقلني–الشيخ احلويزي ج 4 ص   )6(
.205

م.ن ج 4 ص 205.  )7(
م.ن.- ج 4 ص 205.  )8(

أعطى نفسه لذهتا وشهو هتا دخل النار.)9( 

رسول  قال  قال:  اهلل  عبد  أبى  عن 

ينال  ال  زمــان  الناس  عىل  سيأيت   : اهلل 

امللك فيه إال بالقتل والتجرب، وال الغنى إال 

بالغضب والبخل، وال املحبة إال باستخراج 

الدين واتباع اهلو ى. فمن أدرك ذلك الزمان 

فصرب عىل الفقر وهو يقدر عىل الغنى، وصرب 

وصرب  املحبة،  عىل  يقدر  وهو  البغضة  عىل 

عىل الذل وهو يقدر عىل العز، آتاه اهلل ثواب 

مخسني صديقًا ممن صدق بى.)10( 

عن ايب محزة الثامىل قال: قال أبوعبد اهلل 

من ابتىل من املؤمنني ببالء فصرب عليه   :
كان له مثل أجر ألف شهيد.)11(

عن سامعة، عن أبى عبد اهلل  قال: إن 

اهلل  أنعم عىل قوم فلم يشكروا فصارت 

عليهم وبااًل، وابتىل قومًا باملصائب فصربوا 

فصارت عليهم نعمة.)12( 

اهلل  عبد  أبى  عن  الفضيل،  بن  العالء  عن 

الرأس  بمنزلة  الصرب من اإليامن  قال:   

من اجلسد، فإذا ذهب الرأس ذهب اجلسد. 

م.ن. -ج 4 ص 206.  )9(
م.ن.-ج 4 ص 206.  )10(
م.ن.- ج 4 ص 206.  )11(
م.ن.- ج 4 ص 206.  )12(
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كذلك إذا ذهب الصرب ذهب اإليامن.)13(

قال رسول اهلل : من لبس ثوبًا فاختال 

وكان  جهنم،  شفري  من  به  اهلل  خسف  فيه 

قرين قارون ألنه أول من اختال فخسف به 

وبداره األرض، ومن اختال فقد نازع اهلل يف 
جربوته.)14(

عىل  مشى  مــن   : اهلل  رســـول  ــال  ق

األرض اختيااًل لعنته األرض من حتته)15(.

يف  خيتال  ملن  ويل   : اهلل  رسول  قال 

األرض يعاند جبار الساموات واألرض)16(. 

قال اإلمام جعفر الصادق : إن اهلل تبارك 

آدم  ابن  جوارح  عىل  اإليامن  فرض  وتعاىل 

عىل  وفــرض  فيها  وفــرقــه  عليها  وقسمه 

الرجلني أن ال يمشى هبا إىل شئ من معايص 

اهلل  يرىض  ما  إىل  املشى  عليهام  وفرض  اهلل، 

مرحا  االرض  يف  متش  )وال  فقال:    ،

اجلبال  تبلغ  ولــن  االرض  ختــرق  لن  انــك 

طوال( وقال:  )واقصد يف مشيك واغضض 
م.ن.- ج 4 ص 206.  )13(

من ال يرضه الفقيه، الشيخ الصدوق، ج4،   )14(
ص13.

ــربيس،  ــط ـــــالق، الــشــيــخ ال مــكــارم األخ  )15(
ص110.

العاميل، ج11،  الشيعة، الشيخ احلر  وسائل   )16(
ص304.

لصوت  االصـــوات  انكر  ان  صوتك  من 

احلمري( )17(.

قال رسول اهلل : رسعة امليش يذهب 

ببهاء املؤمن)18(.

أبا  سألت  قال:  بكر احلرضمي  أبى  عن 

انكر  )ان    : اهلل  قــول  عن  اهلل  عبد 

العطسة  قال:  احلمري(  لصوت  االصــوات 

القبيحة)19(.

هي  قال:  اهلل  عبد  أبى  عن  وروى 

يرفع  والرجل  القبيحة،  املرتفعة  العطسة 

يكون  أن  إال  قبيحًا،  رفعًا  باحلديث  صوته 
داعيًا أويقرأ القرآن.)20(

تفصيل القول
مع السياق القرآين هلذه السورة املباركة 

ينبغي  الــتــي  الــكــربى  املسؤولية  تابعنا 

لها، وهي  يتحمرّ – أن  إنسان  لإلنسان -اي 

التي قد تصل به إىل مستوى املسؤولية عن 

ة، أوحبرّة من خردل.. ومن ثم هذه  مثقال ذررّ
الكايف، الشيخ الكليني، ج2، ص36.   )17(

احلــراين،  شعبة  ابــن  الشيخ  العقول،  حتف   )18(
ص36.

الكايف، الشيخ الكليني،ج2، ص656.  )19(
الــطــربيس،  الشيخ  الــبــيــان،  جممع  تفسري   )20(

ج8،ص88.
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وهي  معيرّنة،  زاوية  من  طرحت  املسؤولية 

زاوية مسؤولية اإلنسان عن اآلخرين.

لدى  املسؤولية  وعي  ق  تعمرّ فالصالة 

ليس  مسؤواًل،  كائنًا  منه  وجتعل  اإلنسان، 

وحتى  بل  الــنــاس،  وعــن  نفسه  عن  فقط 

األمر  وكذلك  بــه.  املحيطة  الطبيعة  عن 

املنكر، مها فريضتان  باملعروف والنهي عن 

احلياة  جتاه  باملسؤولية  اإلحساس  دان  جتسرّ

واملجتمع..

له  ض  يتعررّ قد  ما  عىل  الصرب  ثم  ومن 

ل املسؤولية  اء حتمرّ اإلنسان من مصائب، جررّ

االجتامعية..

اإلنسانية  املسؤولية  تنتهي  هل  ولكن؛ 

؟ عند هذا احلدرّ

، إذ إن  كال؛ إهنا ال تنتهي عند هذا احلدرّ

هناك أمورًا قد تبدوجزئية أودقيقة، وقد ال 

إطار  يف  تدخل  لكنها  إليها،  اإلنسان  ينتبه 

ومنها:  اآلخرين..  عن  اإلنسان  مسؤولية 

من  إنطالقًا  جنسه،  لبني  إحرتامه  رضورة 

تعاىل  اهلل  أوىل  عامرّ  ض  تتمخرّ التي  احلقوق 

الفاضل  واملجتمع  الكرامة..  من  اإلنسان 

حتى  احلقوق،  يرعى  الــذي  املجتمع  هو 

التساوي؛  صعيد  عىل  هبا  ويلتزم  أصغرها، 

إلتزامًا  هبا  االلتزام  يكون  أن  رضورة  أي 

متباداًل.

عن  الدفاع  عىل  جبل  قد  آدم  ابن  وألن 

بالكامل،  استيفائها  وراء  والسعي  حقوقه 

حقوق  عن  يكون  ما  عــادة  احلديث  فــإن 

اآلخرين، وإالرّ فإن كلرّ إنسان مسؤول عن 

ببلوغ  هيتم  أن  رضورة  أي  الذاتية؛  حقوقه 

حقوقه  عىل  يصل  وأن  اإلهلية،  الكرامة 

نيل  إىل  يسعى  ذلــك  لــدى  ولكن  كاملة. 

غامطًا  اآلخرين،  عىل  حقوقه  من  ه  يعدرّ ما 

أية  هلا  يعري  ال  وربام  حقوقهم،  ذلك  أثناء 

وهي  الكربى،  الفتنة  حتدث  وهناك  أمهيرّة، 

التطفيف.

قال اهلل سبحانه وتعاىل: چ ڭ ۇ 

ۅ   * ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ   *
املطففني،  )ســـورة  چ  ې  ۉ  ۉ  ۅ 

آية3-1( .

أي أهنم يكيلون بمكيالني، إذ يستوفون 

الناس  يبخسون  بينام  كاملة،  حقوقهم 

أشياَءهم، وال يفون اآلخرين حقوقهم.

التطفيف،  سلبية  تفرسرّ  أعــاله  ــة  واآلي

وعىل  واحــدة.  قضيرّة  يف  ده  حتــدرّ ال  ولكنرّها 

هذا االعتبار، فإن التطفيف هو عدم مراعاة 
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حقوق اآلخرين أنى كانت، وأين كانوا.

إىل  ة  ماسرّ بحاجة  بأننا  ا  بينرّ أن  سبق  وقد 

احلكمة، ومن احلكمة الشكر، ومن الشكر 

الفرد  عالقة  النعم  ومن  النعم،  نعرف  أن 

بغريه.. وهذا الغري، قد يكون من األقربني، 

مثاًل،  لنا  بالوالدين  تعاىل  اهلل  رضب  كام 

الدوائر  أوكــان من  أخــًا أوزوجـــًا،  أوكــان 

وأولئك،  هؤالء  كلرّ  املرتامية..  االجتامعية 

ينبغي أن ُترسم للعالقة معهم واملوقف منهم 

ة البدرّ  خارطة حكيمة. وهذه احلكمة املرجورّ

اآلخرين  جتاه  اإلنسان  سلوك  يف  تتجىلرّ  أن 

بايفائهم حقوقهم من دون تطفيف.

طرد التكرّب؛ ملتقى الفضائل
اآليات  يف  لنا  بنيرّ  قد  اسمه  عزرّ  وربنا 

الصفات..  من  جمموعة  أعــاله  املباركات 

تفاصيلها، البدرّ من  قبل اخلوض يف  ولكن 

القول بأن ما جيمع هذه الصفات هو إحرتام 

 ، اآلخرين، ومراعاة حقوقهم، وعدم التكربرّ

واالستعالء عليهم.

مصاف  يف  نفسه  ــرء  امل يضع  أن  أي: 

الكل  إذ  واحــــدة.  رتــبــة  ويف  ــن،  ــري اآلخ

خملوقون، والكل عند اهلل سواء، وسيقفون 

متكافئ  حــد  عــىل  ـــزاء  اجل ــوم  ي يف  أمــامــه 

ا الفضائل واآلالء التي ينعم اهلل  وعادل.. أمرّ

العقل،  نعمة  مثل  الدنيا؛  الناس يف  هبا عىل 

ونعمة العلم، ونعمة النسب الرفيع، ونعمة 

احلقيقة  يف  هــي  الــشــهــرة..  ونعمة  املـــال، 

وسائل جيدر أن تستخدم لبناء حياة طيبة كام 

أراد اهلل املنعم، دون االستفادة منها يف إطار 

تكون  أن  من  البدرّ  أي  والغرور..  التكربرّ 

وسيلة للتواضع والشكر هلل من ناحية، وأن 

التي  املنظومة  تلك  لتكون يف خدمة  ر  تسخرّ

متت اإلشارة إليها.

معها  التعامل  تقضـي  اهلل  نعم  فكلرّ 

هو  احلكمة  وجــوه  أبــرز  ــن  وم بحكمة، 

له  التواضع  يقتضـي  هلل  والشكر  الشكر، 

النعم  بتلك  البخس  وعدم  وتعاىل  سبحانه 

عىل اآلخرين..

ص يف كلمة،  إذن؛ فجامع الفضائل يتلخرّ

هي عدم االستعالء عىل الناس، وأن يعطي 

الفرد حقوقه دون أن ينكر شيئًا منها أوخيبس 

بعضًا. هذا هو أصل احلكمة يف التعامل مع 

رشيف  حديث  خلصه  ــذي  وال اآلخــريــن، 

 : طالب  أيب  بن  عيل  املؤمنني  أمري  عن 

له  واكره  لنفسك،  ما حتب  لغريك  »فاحبب 
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ما تكره هلا«.)21(

إىل  حاجة  بنا   – ــك  ذل مــع   – ولكننا 

البحث عن املصاديق واملفردات التي تتجىلرّ 

فيها احلكمة..

البحث  مهمة  سبحانه  ربنا  اغنانا  وقد 

لسان  فقال عىل  بل فصلها،  املصاديق،  عن 

لقامن احلكيم: چ ېئ ېئ ىئ ىئ چ.

والتصعري حالة مرضيرّة تصيب اإلبل يف 

العنق،  يف  التواًء  له  تسبب  األحيان  بعض 

ا لدى اإلنسان، فهي  ى الَصَعر. أمرّ وهي تسمرّ

ًا  حالة تشري إىل عدم إهتاممه باآلخرين تكربرّ

وال  غريه،  من  أسمى  نفسه  فيعترب  عليهم، 

يعري آلراء اآلخرين أمهيرّة تذكر، فال يتعاون 

يف  يفيدهم  وال  يستفيد  وال  يتشاور  وال 

ه عىل  فكرة أويشء آخر.. بل من فرط تكربرّ

الناس، تراه ال هيتم بام يلحق به من الرضر 

جعفر  ــام  اإلم أن  مع  عنهم..  انعزاله  يف 

الصادق قال: »من كّف يده عن الناس، 

عنه  ويكفون  واحدة،  يدًا  عنهم  يكّف  فإنام 
أيدي كثرية«.)22(

ا التعاون مع الناس وااللتفات إليهم،  أمرّ

والقول  بوجودهم  االعــرتاف  بمثابة  فهو 
هنج البالغة، رسالة رقم31.  )21(

الكايف، الشيخ الكليني، ج2، ص117.  )22(

بكرامتهم وشخصيرّاهتم.

بمن  االنسان  اهتامم  عدم  يكون  وقد 

، أوالعداء  حوله، بداعي االنطواء، أوالتكربرّ

ر  يصعرّ بمن  مفرتضًا  كان  وقت  يف  جتاهم.. 

يسوق  أن  عليهم  ويستعيل  للناس  ه  خــدرّ

ة الشكر،  رؤيته وموقفه مما لديه ضمن جادرّ

وأن ينطلق من منطلق تزكية ما لديه عرب أداء 

ل نعمة العلم –  ما عليه من حقوق؛ فال يورّ

مثاًل – إىل وسيلة استعالء عىل اجلهلة، وإنام 

م من يتاج  يسعى إىل أداء حقرّ العلم، فيعلرّ

إىل العلم. وهكذا هو شأن سائر النعم التي 

هذا  احلق  وأداء  عليها..  ويوز  هبا  يتمترّع 

صاحبه  جينب  كام  التواضع،  فضيلة  يعادل 

جيد  التي  األخالق  ورذائل  النفسيرّة  العقد 

طًا يف نتائجها. املرء نفسه متوررّ

مرض  والتصعري  الــتــكــربرّ  عــقــدة  إنرّ 

يقي  أن  باإلنسان  املفرتض  ومن  شيطاين، 

نفسه رشرّ هذه العقدة، وإن ُاصيب هبا، فعليه 

أن يعاجلها بالوسائل الصحيحة الناجعة.

اإلنسان  إىل  ليوحي  الشيطان  أن  حتى 

جيمعها  التي  الزائفة  القيم  من  بمجموعة 

رفعة  أن  خطاًل  له  د  يؤكرّ ثم  الفظ،  التظاهر 

مالبس  ارتـــدى  مــا  إذا  لــه  ق  تتحقرّ شأنه 
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أومتترّع  طائاًل،  مااًل  أوملك  ابة،  جذرّ مجيلة 

أنه  اخلضم  هذا  يف  وينسى  ــاه..  أوج بعلم 

واإلنسان  إنسان،  د  جمررّ يكون  يعدوأن  ال 

أمخص  إىل  رأسه  ة  قمرّ من  بالضعف  مفعهم 

قدميه.

ثم يقول رّبنا املتعال: چ ىئ ی ی ی 

ی چ.

هذا  مــعــاين  تفصيل  يف  اخلـــوض  قبل 

املناسب  من  أرى  س،  املقدرّ القرآين  املقطع 

بمكان أن أشري إىل أن ما قد يضمر اإلنسان 

يف نفسه البد وأن يظهر يف سلوكه، شاء أم 

رأى  اهلل  رســول  عن  روي  وقد  أبــى.. 

»أما  فقال:  صالته،  يف  بلحيته  يعبث  رجاًل 
إنه لوخشع قلبه خلشعت جوارحه«.)23(

بأن  اإلنسان  يأمر  حني  املجيد  والقرآن 

يف  يميش  ال  وأن  للناس،  ه  خــدرّ ر  يصعرّ ال 

السلبية  األرض مرحًا.. ألن هذه احلاالت 

أيضًا،  سلبيًا  ًا  خارجيرّ واقعًا  لنفسها  تأخذ 

وظهو ر هذه الصفات أمر مرفوض ومدان 

س. من قبل الشارع املقدرّ

ف عىل ذاته  وما أحرى ابن ادم بأن يتعررّ

ويغور يف آفاق حقيقته، وإذ ذاك سيعلم بأنه 
املجليس،  باقر  حممد  الشيخ  بحاراالنوار،   )23(

ج81، ص228.

عاجز عن خرق األرض، وعاجز أيضًا عن 

جماراة اجلبال يف ارتفاعها، مما يدفعه إىل مزيد 

بالكرب  الشعور  الواعي وعدم  التواضع  من 

والعظمة واملرح الذي يمثرّل منتهى الفرح.

ر ويمعن النظر  واإلنسان جدير به أن يفكرّ

جيرّدًا فيام لديه من نعم وإمكانات وميزات، 

د بأن مجيعها زائل من بني يديه. فيتأكرّ

هذا من ناحية؛ ومن ناحية أخرى، عليه 

اإلمكانات  من  الكثري  هناك  بأن  يعرف  أن 

يمتلكها.  إليها وال  يفتقر  يزال  وامليزات ال 

بسبب  واملــرح  التكربرّ  كان  إذا  أنه  بمعنى 

امتالك  عــدم  فــإن  معينة،  ميزات  امتالك 

غريها البدرّ أن يستتبعه التواضع واخلشوع.. 

املرء  هبا  يتمترّع  نعمة  كلرّ  أن  إىل  إضافة  هذا 

وذلك  عليها،  الشكر  إبداء  فريضة  تقابلها 

بتحمل مسؤوليتها، فإن مل يفعل فإهنا تتحول 

إىل نقمة. فهل تأكد من قدرته عليها؟ فلامذا 

الفرح هبا واملرح؟

اهلزائز،  ه  هتزرّ ال  أن  للمؤمن  ينبغي  وكام 

ع منه  يتوقرّ أمام املشاكل.. كذلك  ينهار  وال 

البطر،  إىل  ووفرهتا  النعم  به  ي  تــؤدرّ ال  أن 

ألنه مل يصبح مؤمنًا إالرّ بعد أن بلغ مستوًى 

مما  كلها  الدنيا  أمور  عىل  واستطال  رفيعًا 
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احلياة  متقلبات  يف  والبصرية  الوقار  أورثه 

الدنيا.. فلم يعد كالطفل الذي يمرح بلعبته 

ما  ورسعان  اخلاطئ،  اخليال  به  ويتالعب 

يتأثر إذا ما سلب تلك اللعبة منه، حتى أنه 

ليظن هناية احلياة بالنسبة إليه..

چ حئ مئ ىئ يئ جب حب خب چ.

واملختال من هو مفعم باخليالء والكرب، 

فيكون  وأفعاله  بأقواله  يظهرمها  حتى 

فخورًا؛ أي ابتيل بكرب باطني وظاهري.

رضب  قد  هنا  الكريم  القرآن  ويبدوأن 

فهو  املثل؛  ــا  أمرّ ة.  عامرّ قاعدة  بنيرّ  ثم  مثاًل 

ی  ىئ  ىئ  ىئ  ېئ  ېئ  چ  تعاىل:  قوله 

چ. وهو عالمات ظاهرة، ثم  ی ی ی 

مئ  حئ  چ  بقوله:  القاعدة  وبنيرّ  الفكرة  عمرّ 

فإنرّ  هذا؛  وعىل  چ.  خب  حب  جب  يئ  ىئ 

املشكلة احلقيقيرّة، هي مشكلة نفسيرّة؛ أعني 

مشكلة اخليالء والتكربرّ واالستعالء..

ا الفخر؛ فهو حماولة التظاهر بالفضل  أمرّ

والفضيلة، وبيان أن املتظاهر هذا أفضل من 

غريه؛ أي حماولة إخضاع اآلخرين لذاته.

بنعمة،  يفاخر  أن  لإلنسان  هل  ولكن 

وهي حمكومة بالزوال، غافاًل بفعل اخليالء 

هلذا  ُاخضعت  إذا  النعمة  أن  عن  والتفاخر 

ل إىل نقمة، هلا مردوداهتا  املسار، فإهنا تتحورّ

يبتاع  الــذي  الشاب  الرجل  كام  السلبية؟ 

نعمة  أفضل  أهنا  يظن  حتى  فاخرة،  سيرّارة 

أن  الناس  عىل  أن  أيضًا  ويظن  حياته،  يف 

يلووا أعناقهم له بسببها.. لكن هذه السيرّارة 

ل إىل مركب يسري به باجتاه  النعمة قد تتحورّ

املوت، ال سيرّام وأنه ينطلق هبا انطالقًا طائشًا 

الكثري  وهناك  إليه..  اآلخرين  انتباه  جلذب 

من أمثال هذا الشاب، حيث جيهلون كيف 

سيستفيدون مما لدهيم من النعم، فيتفاخرون 

هبا، فإذا هبا تتحول إىل نقمة قاضية.

هو  بام  يكون  أن  ينبغي  فاالفتخار  إذن؛ 

سوى  اإلنسان  مع  باقيًا  شيئًا  وليس  باق، 

الفكرة الصائبة والعمل الصالح. وقد ورد 

يف املأثور عن أمري الؤمنني عيل بن أيب طالب 

، أنه قال: »وضع عنك فخرك، واحطط 

وكام  ممرك،  عليه  فان  قربك،  واذكر  كربك، 
تدين تدان، وكام تزرع حتصد«.)24(

ساحة  ويف  القيامة  يــوم  املــرء  يقف  إذ 

أن  له  يقرّ  فال   ، احلقرّ امليزان  أمام  احلساب 

صدور  حني  إالرّ  الفرح  غاية  ويبلغ  يفرح 

احلكم احلق له بدخوله اجلنرّة وفوزه األبدي، 

الفرح  يصبح  الدنيا  دار  يف  اإلنسان  ولكن 
هنج البالغة، خطبة رقم 153.  )24(
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لديه أمرًا ممجوجًا ال طعم له.

تعبري  إليه  ذهبنا  ما  بأن  ظان  يظنن  وال 

 – نراه  ما  إذ  النعم،  جتاه  سلبي  موقف  عن 

إجيايب  موقف  عن  تعبري   – علمنا  وحسب 

تام من النعم، إذ النعمة ال تصبح نعمة وال 

التعامل  ا  وأتقنرّ عرفنا  إذا  إالرّ  نعمة  تستمر 

بنعمة  فليس  املرء،  به  يفتخر  ما  ا  أمرّ معها. 

أبدًا.

جيعل  أن  منه  ينتظر   – مثاًل   – فاملال 

صاحبه حمبوبًا بني الناس؛ أي أنه ال يعدوأن 

يكون وسيلة هلدف ما؛ مثل إحراز املحبوبيرّة، 

ا  أوالتمترّع به، أوتقديم اخلدمة لآلخرين.. أمرّ

الذي خيتال ويستعيل باملال يف األرض، فإن 

املال يصبح نقمة عليه.

ممارسة احلياة بال طيش
چىبيبجتحتخت متچ.

وقد قال عزرّ اسمه يف سورة الفرقان املباركة: 

ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  چ 

ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ 
ٴۇ چ )سورة الفرقان، آية63( .

فامذا تعني كلمة القصد يف امليش؟ وماذا 

يعني ميش اهلو ن عىل األرض؟

ومسالك  طرقًا،  احلياة  يف  أن  يبدويل 

عمل  كل  يف  السالم  سبل  ومنها  وسباًل.. 

طريقًا  هدف  لكل  وأن  وقضيرّة،  وموقف 

يوصل إليه، وهو طريق آمن وسامل وقريب، 

إىل  ووصل  عليه  مشى  املــرء،  اكتشفه  فإذا 

أهدافه بال مشاكل وبال منغصات.

امللتوية،  الطرق  يسلكون  الذين  ــا  أمرّ

غري  بصورة  العيش  وسائل  ويستخدمون 

سليمة، فهم إنام يكمون عىل أنفسهم باحلياة 

دة، حتى أهنم يف خضم هذا الشكل من  املعقرّ

إضافة  أهدافهم،  بلوغ  عن  يعجزون  احلياة 

أنفسهم عناء اجلهو د الضائعة..  إىل حتميل 

من  يمل  ما  مع  الناس  غالبية  ديدن  وهذا 

بداء  مصاب  ــا  إمرّ منهم  الواحد  إذ  غرابة، 

ذلك،  يف  شأنه  التقصري؛  أوبــداء  ف  التطررّ

بسيطة  لسفرة  اإلعداد  يف  ينهمك  من  شأن 

قبل أسبوعني، أوشأن من يتهاون للتحضري 

وحسب  موعده.  من  حلظات  حتى  للسفر 

قد  د  واملتشدرّ املتهاون  الطرفني؛  فإنرّ  ظنرّي، 

يلتزما  ومل  والقصد،  الفعل  ر  تصورّ أخطأ يف 

طريق االعتدال يف الفعل واختاذ الوسيلة.

يف  االعتدال  أي:  جتچ  يب  چىب 

امليش واختاذ األسلوب الطبيعي. وهذا يصدق 
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أيضًا عىل كلرّ أمور احلياة، بحيث ال يتسبرّب 

هذا امليش واملنحى بإزعاج اآلخرين..

قال:  أنه   ، اهلل  وقد ورد عن رسول 

»إّن هذا الدين متني، فأوغلوا فيه برفق«)25( 

والتشدد.  ف  للتطررّ ودرًءا  للتهاون،  رفضًا 

إقبال،  حالة  اإلنسان  نفس  يف  كانت  فإذا 

يعمل،  أن  له  شاء  ما  املستحبرّات  فليعمل 

فليكتف  ـــار،  اإلدب حالة  اعرتهتا  إذا  ــا  أمرّ

بالواجبات..

هذا ما دعانا إليه اإلمام عيل يف قوله: 

أقبلت  فــإذا  ـــارًا،  وإدب إقبااًل  للقلوب  »إن 

فامحلوها عىل النوافل، وإذا أدبرت فاقترصوا 
هبا عىل الفرائض«.)26(

فاملطلوب هنا هو االعتدال املنسجم مع 

احلكمة.

چ حت خت متچ.

والتعبري؛  الكالم  لطريقة  شامل  األمر 

عىل  يدل  بام  غريه  مع  اإلنسان  م  يتكلرّ فال 

م بطريقة تضطر اآلخرين  مهجيرّته، وال يتكلرّ

إىل عدم االستجابة له والتفاعل معه. وإعالء 

م  الصوت دليل – يف الغالب – عىل أن املتكلرّ

ة..  يرغب يف فرض نفسه عىل اآلخرين بالقورّ
الكايف، الشيخ الكليني، ج2، ص86.  )25(

هنج البالغة، حكمة رقم 312.  )26(

ا إخفاضه إىل حدود اهلمس، فدليل – يف  أمرّ

االهنزاميرّة  من  حالة  عىل   – أيضًا  الغالب 

الكالم  فيام  اآلخرين..  جتاه  ذاته  يف  والذل 

صحيحًا،  وبمحتواه  بذاته  يكون  أن  جيب 

وليس بالصوت املرتفع أوالصوت الذي ال 

يكاد يسمع.

چ يت جث مث ىث يث چ.

الرشيف  القرآين  النص  هذا  يف  للعلامء 

أكثر من منحى..

ـــامر خمــلــوق من  ومــهــام يــكــن فـــإن احل

وحاشى  وتــعــاىل،  سبحانه  اهلل  خملوقات 

بام  عليه  أويعتب  يدينه  ثم  شيئًا  خيلق  أن  هلل 

چ جثچ  كلمة  فإن  هنا،  ومن  فيه..  جعل 

من  ال  االستنكار،  عليه  يقع  ما  أكثر  تعني 

جانب ذاتية احليوان، وإنام من حيث تفاجؤ 

املرتفع..  الصوت  هذا  إىل  السامع  اإلنسان 

ا األصوات األكثر إزعاجًا – يف احلقيقة –  أمرّ

التي  املدن  وضوضاء  املكائن  أصوات  فهي 

تؤثر سلبًا عىل اإلنسان وسائر املخلوقات.. 

الصوت  ات  مكربرّ عىل  ينساق  نفسه  واحلال 

التي يستعملها أصحاب حمالرّ التسجيالت، 

إضافة إىل استعامل هذا اجلهاز املكرب يف بعض 

إذ  الفجر.  أذان  عند  وخصوصًا  املساجد، 
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املطلوب أن يرفع األذان يف املساجد، ولكن 

بطريقة ال تزعج األسامع، وال سيرّام املرىض 

والزمنى منهم.. فهذا إذن بحاجة إىل قصد 

من  آيات  األذان  عىل  يقدم  كأن  واعتدال، 

ولطيف،  هادئ  بصوت  تقرأ  املجيد  القرآن 

أومقاطع من األدعية واملناجاة؛ متهيدًا لطيفًا 

ليستمع الناس إىل صوت األذان ويفهموه. 

التلوث  أن  احلديث  العلم  يكشف  وهــذا 

الصويت )الضوضاء( أشد خطرًا عىل اآلذان 

من تلوث اهلو اء.

مسؤولة  غري  احليوانات  أنرّ  هو  واملهم؛ 

هذا  النص  وإنــام  وحركاهتا،  أصواهتا  عن 

أن  بمعنى  لنا..  الكريم  القرآن  يضـربه  مثٌل 

الذي  صوته  بل  احلامر،  يستهدف  ال  النص 

كقوله  متامًا  البعض،  عند  صدمة  يدث  قد 

تعاىل: 

چ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک 

اجلمعة،  )ســورة  چ  گ  گ  گ  ک 

آية5( .

 : أوكقوله عزرّ وجلرّ

ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  چ 
ــورة  )س چ  ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ 

األعراف، آية176( .

احلامر  عىل  فيه  غضاضة  ال  الكالم  فهذا 

أوالكلب، وإنام الغضاضة عىل اإلنسان الذي 

قد يتسافل حتى يصل به جهله إىل مستوى 

ما يمل، وهو  يدري  الذي ال  احلامر  جهل 

يف احلقيقة غريمسؤول عن معرفة ما يمل.. 

من  الكلبية  احلالة  فيه  د  تتجسرّ من  كذلك 

د عدم ضبط كالمه.. اللهاث بعد أن يتعمرّ

أن  هو  أخــريًا،  إليه  اإلشــارة  تنبغي  وما 

العملية الرتبوية يف القرآن الكريم، واحلديث 

عن اجلزاء األوىف ملن يلتزم قواعد هذه الرتبية 

العقاب ملن ال هيتم هبا وال  وأصوهلا، وعن 

قيمة  عن  تعبري  اليومي..  سلوكه  يف  يطبقها 

اإلنسان  ألن  وذلــك  وثقافتها،  املسؤولية 

كائن مسؤول عامرّ أعطي من الكرامة الربرّانية 

دون  والفتنة،  لالمتحان  ض  والتعررّ والعقل 

دة عن هذه الكرامة. احليوانات املجررّ

الرمحة والشقاء
پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  چ 

ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ 
ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺٿ 
ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ چ )سورة لقامن، آية20(.
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من احلديث
  النبي  سألت  قال:  عباس  ابن  عن 

ڀ ٺ  عنه أي عن قول اهلل تعاىل: چ 

ٺ ٺ ٺ چ فقال:  يا بن عباس؛ 
من  اهلل  ســوى  ومــا  فاإلسالم  ظهر  ما  أمــا 

خلقك، وما أفاض عليك من الرزق. وأما 

ما بطن فسرت مساوئ عملك، ومل يفضحك 
به.)27(

النعمة   : الباقر  حممد  ـــام  اإلم ــال  ق

الظاهرة: النبي وما جاء به النبي من معرفة 

الباطنة:  النعمة  وأمــا  وتوحيده.   ، اهلل 
واليتنا أهل البيت، وعقد مودتنا.)28(

تفصيل القول
الفقر  وملاذا  العريض؟  الشقاء  هذا  ملاذا 

الطاحنة  احلروب  وملاذا  واملسكنة؟  والفاقة 

واألمــراض؟  واآلالم  الدائمة  واألضغان 

املستقبل؟  من  الشامل  اخلوف  هذا  وملــاذا 

ًا  هلو  الكون  خلق  وجــلرّ  عــزرّ  اهلل  أن  فهل 

بنا؟ وإذا كانت الرمحة  ولعبًا، أم خلقنا ليعذرّ

اخللقة،  وهدف  اخللق  وأساس  خلفية  هي 

واهلل  بالشقاء..  الرمحة  اختلطت  فلامذا  إذن 

تفسري جممع البيان–الشيخ الطربيس ج 8 ص   )27(
.88

م.ن.–ج 8 ص 89.  )28(

قادر عىل أن خيلق خلقًا وعاملًا بال شقاء؟

هذه أسئلة تلحرّ عىل أدمغة كثري من الناس، 

مثل  للمصاعب؛  ضهم  تعررّ لدى  ة  وخاصرّ

أواحلروب  الطبيعيرّة،  للكوارث  تعرضهم 

ــاد االجــتــامعــي،  ــه ــط الــطــاحــنــة، أواالض

يف  وإنكسارًا  هزيمة  املرء  يواجه  أوعندما 

أوحني  الزوجيرّة،  أوحياته  أودراسته  جتارته 

وتراهم  فرتاه  الكآبة..  من  حلالة  ض  يتعررّ

ضون له. يتساءلون عن السبب ملا يتعررّ

ــات  اآلي استنطاق  إىل  نعمد  أن  قبل 

الكريمة،  السورة  هذه  يف  الــواردة  القرآنية 

وتعالوا  وبصائرنا،  عقولنا  نستنطق  دعونا 

ف عىل ماذا  ننظر إىل اخلليقة من حولنا لنتعررّ

نا.. تدلرّ

احلياة مدرسة الرمحة
آيــات  إنرّ  بساطة–:  بــكــّل   – فنقول 

الكون  هذا  يف  مبثوثة  وتعاىل  سبحانه  اهلل 

الرحب، وهي تدل عىل أسامئه.. ومن أكثر 

يًا وظهو رًا، وأكثر إحلاحًا عىل  أسامء اهلل جتلرّ

ضمري اإلنسان وفطرته، هو اسم الرمحة.

وإن نوعًا من التأمل يف األفق عند رشوق 

الشمس وما يبثرّه من روح يف احلياة، أوحني 

تغيب ويظهر األفق بلونه الزاهي وما ترسمه 
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يف املغرب من لوحات ساحرة، أوحينام تظهر 

النجوم يف صفحة السامء فتتألأل هبا، حتى أهنا 

لتعطي الناظر رسائل يف اجلامل وومضات يف 

َمنرّ  التي  النعم  يف  النظر  إمعان  ثم  األمــل.. 

اهلل تبارك وتعاىل علينا، ثم االهتامم بمحاولة 

إحصائها..

احلقيقة  استنتاج  إىل  يفيض  ذلــك  كــلرّ 

مدرسة  عــن  عــبــارة  احلــيــاة  ــأن  ب الصادحة 

للرمحة.. رمحة اهلل التي سبقت غضبه، والتي 

وسعت كلرّ يشء، والتي تتجىلرّ يف كلرّ زمان 

ومكان..

إذن؛ فقد كان األمر هكذا وما يزال.. مما 

يعني أن للشقاء أسبابه وعوامله، وأن الشقاء 

واملفرتض  املمكن  من  وأن  طارئ،  استثناء 

األسباب  بمنع  عليه  القضاء  إىل  السعي 

ة به.. وحتى املريض حينام  والعوامل اخلاصرّ

فإنرّ  عليه،  حالته  ويعرض  الطبيب  يقصد 

املرض  سبب  إنرّ  بالقول:  يبادره  الطبيب 

به  االعتناء  لعدم  جسمه  يف  حدث  ث  تلورّ

له  يدث  يكن  مل  ذلك  دون  ومن  ووقايته، 

هذا املرض.

هذا من الناحية العقلية؛ أن اإلنسان يعرف 

ربرّه بالعقل والوجدان والفطرة، فليسأل املرء 

ربرّه رحياًم وكرياًم وجوادًا  كان  إذا  عامرّ  نفسه 

ى اإلجابة واضحة بأن  ابًا.. حينها سيتلقرّ ووهرّ

ثمة  كانت  وإذا  احلسنى..  األسامء  له  الربرّ 

اإلنسان،  ذات  من  نابعة  هي  فإنام  مشكلة، 

. أوبسبب ما حوله، دون اهلل عزرّ وجلرّ

عوامل الشقاء
من أوىل عوامل الشقاء؛ عدم معرفة النعم 

والعجز عن االستفادة الصحيحة منها.. فيام 

القرآن الكريم يوجهنا إىل اتقاء أسباب الشقاء 

ثم التخلرّص منها.. وإن من أبرز النعم عىل 

اإلنسان  اهلل  إذ جعل  امللك،  نعمة  اإلنسان، 

الساموات  يف  ما  له  ر  وسخرّ اخللق  بني  ملكًا 

واألرض..

وابن آدم يستطيع أن خيرتق اجلبال ويبني 

فيها األكنان والقصور، ويستطيع أن يغوص 

أن  وبإمكانه  فيها،  ما  ويستخرج  البحار  يف 

يفجر األرض ينابيع من ماء ونفط وكربيت 

أن  وله  ة،  الــذررّ يفلق  أن  ويستطيع  وغريها، 

يرقى وينفذ إىل أغوار الفضاء..

وهذه قدرات أعطاها اهلل إياه، وال يشاركه 

فيها غريه من األحياء فوق البسيطة.

وأن  امللك،  حقيقة  إىل  املــرء  تنبرّه  فــإذا 
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رة له، بدأ باستثامرها.. الطبيعة مسخرّ

رون  مسخرّ بأهنم  البعض  يظن  وخطًأ 

يف  الشأن  هو  كام  العكس،  دون  للطبيعة 

ابن  أنه  يؤمن  كان  الذي  البدائي  اإلنسان 

الطبيعة ومقاد هلا. ومن هنا؛ كان املصـريرّون 

القدماء يقدمون أمجل بناهتم قرابني للطبيعة 

املزعومة يف فصل الفيضان، إذ يرموهنن يف 

فيهدأ غضبه عليهم  ج هبن،  ليتزورّ النيل  هنر 

ويعطيهم من بركاته!!

يدفن  من  الرشقيني  بعض  ــزال  ي ومــا 

!! الزوجة حيرّة مع الزوج املتوىفرّ

تستويل  الناس  من  كثري  يزال  ما  أنه  كام 

لون  يفضرّ لــرتاهــم  حتى  عليهم،  الغفلة 

الطبيعة  من  خوفًا  أنفسهم؛  عىل  االنطواء 

أواجلن  الظالم  مثل  ظواهرها  بعض  أومن 

أوجسد امليرّت..

مستوى  إىل  يصل  الذي  اخلوف  وهذا 

الرعب، يعود إىل عدم معرفة موقع اإلنسان 

هي  وليست  سيدها  ــه  وأن الطبيعة،  مــن 

معرفة  عن  ناشئ  إنه  آخر؛  وبتعبري  سيدته. 

نعمة امللك التي أسبغها الرب علينا، حيث 

جعلنا نسخر ما يف األرض خلدمتنا. وهكذا 

سبل  اكتشاف  إىل  ي  تؤدرّ املعرفة  أن  نعرف 

التعامل مع النعم.

الرشكات  تعطي  ــدول  ال تــرى  واليوم 

عن  التنقيب  امتياز  حقوق  الكربى  العاملية 

تعرتف  ال  شعوهبا  ألن  واكتشافه،  النفط 

عىل  ينامون  فرتاهم  النعمة،  هــذه  بأمهية 

بحريات من النفط والفقر يتوشهم من كلرّ 

ناحية..

د من أن اهلل  ومعرفة النعم تتمثرّل يف التأكرّ

ر الطبيعة هلذا العارف..  تبارك وتعاىل قد سخرّ

أن  ينبغي  النعم  معرفة  أن  إىل  إضافة  هذا 

تكون معرفة شمولية، ألن من النعم ما هي 

ظاهريرّة، كالنفط يف بعض البالد.. ومنها ما 

اإلرادة  العقل ونعمة  نعمة  مثل  هي خفيه، 

وغريها..

كيف نستفيد من النعم؟
األساسيرّة،  اإلنسان  مشاكل  من  إن  ثم 

اجلهل بكيفيرّة االستفادة من النعم؛ أي عدم 

النعم.  الستثامر  املناسبة  املفاتيح  امتالكه 

القرآن  من  أفضل  مفتاح  ال  أن  ومعلوم 

يف   – املفتاح   – شأنه  واألئمة..  سل  والررّ

صاحب  يرسله  الذي  املهندس  شأن  ذلك 

وهو  اشــرتاه،  د  معقرّ جهاز  لتشغيل  املصنع 
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فال  منه..  واالستفادة  تشغيله  كيفيرّة  جيهل 

الزبون  هلــذا  األحـــوال  مــن  بحال  يمكن 

عليه،  أويتكربرّ  املهندس  عن  يستغني  أن 

أويتجاهل دوره.

خلق  حني  وتعاىل  سبحانه  اهلل  كذلك 

دهم بالنعم، بعث إليهم أسباب  اخللق وزورّ

سبل  وتعليمهم  النعم  معرفة  إىل  اهلداية 

سل  الررّ هي  اهلداية  وأسباب  استثامرها.. 

شاهد  اإلنساين  التاريخ  أن  إالرّ  واألئمة، 

البرش عىل هذه  الغالبية من  عىل مدى تكربرّ 

أشكااًل  أخــذ  قد  هــذا  والتكربرّ  احلقيقة. 

دة؛ مثل الكفر باهلل وبمنهجه،  وصورًا متعدرّ

من  واهلداة  سبحانه  اهلل  رسل  عىل  والتعايل 

أتباعهم.

هذه  يف   – العزيز  القارئ  أهيا   – تدبرّر 

ٻ  ٻ  ٱ  چ  قالت:  حيث  الرشيفة،  اآلية 

وهذا  اليشء  هذا  أن  أي:  چ  پ  ٻ  ٻ 
األمر – التسخري – قابل للرؤية، وال حتتاج 

الرؤية إالرّ لفتح العينني – عىل األقل – ليعي 

ابن آدم احلقيقة، وهي أهنا حينام يميش عىل 

ضمن  له  ختضع  فإهنا  أويفرها،  األرض 

نظام التسخري اإلهلي.

مل  وجلرّ  عزرّ  اهلل  أن  األمر،  يف  والغريب 

وما  األرض  تسخري  عن  للبرشية  ث  يتحدرّ

ث أيضًا عن تسخري  فيها فحسب، وإنام حتدرّ

يعكس  الذي  األمر  أيضًا،  الساموات  يف  ما 

– بوضوح – أن يف اإلنسان قابليرّات عظيمة 

يف  ما  استثامر  إىل  استخدامها  حال  له  تؤهرّ

الساموات وما يف الفضاءات العىل..

ــة أرسعـــت اخلــطــى يف  ـــوأن الــبــرشيرّ ول

من  فيها  ما  إىل  ف  والتعررّ األرض  اكتشاف 

األفكار  حتل  ولومل  هائلة،  ونعم  إمكانات 

عن  الشعوب  متنع  التي  فة  املتخلرّ والعقائد 

البـرشية  لكانت  احلياة،  جماالت  يف  م  التقدرّ

ًا عامرّ  قد وصلت اآلن إىل مراحل بعيدة جدرّ

هي اآلن عليه.

چ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺٿچ.
أن  كامهلا  ومــن  الكامل،  يعني  اإلسباغ 

لها إالرّ ألهنا كاملة متواترة،  اإلنسان ال يتحمرّ

ل عىل ابن آدم بحكمة متناهية. وتتنـزرّ

واإلسباغ بالنعم غالبًا ما يتبعه فراغ يف ذهنيرّة 

اإلنسان، حيث ال يعرف كيف يتعامل معها.

ا النعم الظاهرة، فهي التي يعرفها كلرّ  أمرّ

والطعام  والسمع  البرص  نعمة  مثل  إنسان؛ 

والشـراب والقدرة عىل احلركة وغري ذلك..

ا النعم الباطنة، فهي مثل ما أعطى اهلل  وأمرّ
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م نحوه والطلب منه،  اإلنسان احلق يف التقدرّ

وغري ذلك.

الشقاء مرياث اجلدل
حياته  وتتعثرّر  آدم  ابن  يشقى  ملاذا  ولكن 

مع كلرّ هذه النعم ؟

ف هبذه  الــتــرصرّ يــيسء  ــه  ــام يشقى ألن إن

جيادل  حيث  وذلــك  وظلاًم،  جهاًل  النعم، 

أنه  أي  ٹچ  ٿ  ٿ  چٿ  اهلل.  يف 

يكون  أن   – وعناده  وظلمه  بجهله   – يريد 

ًا عىل اهلل اخلالق وربوبيرّته  ع، متكربرّ هو املـرشرّ

وهيمنته املطلقة عىل اخللق.

النعم  أنــواع  اإلنسان  أعطى  تعاىل  فاهلل 

فه  التي ال يىص عددها، ثم أرسل له من يعررّ

وأعطاه  معها،  التعامل  كيفيرّة  مه  ويعلرّ النعم 

عقاًل يستوعب به تعاليم من اصطفاهم اهلل 

كتبًا  أنــزل  وجــلرّ  عزرّ  أنه  كام  الناس،  هلداية 

ومتكاملة..  دقيقة  مناهج  ن  تتضمرّ سامويرّة 

لكن اإلنسان الذي چ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ 

ڤ ڤ ڤ ڦ ڦچ كيف ينتفع بكل 
هذه النعم؟

ه  وتكربرّ وظلمه  جهله  بسبب  يسعى  إنه 

والثوابت  احلقائق  جتــاوز  إىل  حثيثًا  سعيًا 

والسنن.. كمن يقصد مدينًة شامليرّة، ولكنرّه 

يترّجه صوب اجلنوب، ويكابر ويزيد إرصارًا 

ة اجتاهه عىل رغم من يريد نصحه  عىل صحرّ

وإرشاده.

وهذه احلقائق الثالث هي ما يفتقر البرش 

إليها؛ أي العقل والعلم والكتاب املنري.

أسباب الشقاء
ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  چ 

ڇ  ڇ  ڇڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ 
)ســورة  چ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ 

لقامن، آية21( 

حينام يسأل البعض عن أسباب إرصاره 

دًا عن كلرّ البصائر، قال:  عىل االنطالق جمررّ

ألن  استعداد  عىل  ولسُت  هكذا  أيب  كان 

أحيد عن مسريته..

ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  چ 

 ، بًا من احلقرّ چ چ چ چ ڇ چ هتررّ
نحوالباطل،  مترّجهًا  األب  ذلك  كان  وربام 

أوكان األب حمكومًا بظروف مغايرة دفعت 

فهو  خاص..  منحًى  ضمن  ه  التوجرّ إىل  به 

يسري ضمن مسريته اخلاطئة. ملاذا؟

ه عىل خطأ يف وجدانه ويف  ألنه َوَجَد ولعلرّ
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ره حلقيقة أبيه، مما يدفعه إىل السقوط يف  تصورّ

عنادًا  يزداد  أن  بعد  التأريخ  حرف  مشكلة 

الشيطان  لوساوس  وخضوعًا  ناحية،  من 

من ناحية أخرى.

الشقاء وحرف التاريخ
يعرفون  ال  املسلمني  من  كثريًا  ولعلرّ 

بحقائقه،  يعونه  وال  اإلسالمي  التاريخ 

من  أنفسهم  يف  ما  بإسقاط  يقومون  وإنــام 

واقعهم  يف  ومــا  باطلة  وأفــكــار  ــاوس  وس

أهنم  أي  التأريخ؛  عىل  وختلف  فساد  من 

هات وآراء مسرية  لون ما لدهيم من توجرّ يمرّ

بيته  أهــل  ومسرية  األعــظــم  الــرســول 

، شأهنم يف ذلك شأن من كانوا يكتبون 

عند  من  هو  يقولون  ثم  بأيدهيم  الكتاب 

اهلل، وما هو من عند اهلل. فمن املسلمني من 

 كانوا أشبه  النبي واألئمة  يتصور أن 

زوايا  يف  جيلسون  الصوفيرّة،  بالشخصيرّات 

املساجد حاملني بأيدهيم املسبحات الطويلة 

ويسبرّحون هبا ليل هنار... وإذا سألتهم عن 

خالل  قادها  التي  وغزواته  النبي  حروب 

فرضت  قد  بأهنا  قالوا  الكريمة،  حياته 

أن  ذلك،  لدى  ويتجاهلون  فرضًا..  عليه 

مثل هذه احلروب قد تفرض عليهم أيضًا، 

ولكنهم يستسلمون للعدوفورًا، من دون أن 

يكلفوا أنفسهم معركة القتال يف سبيل اهلل. 

باملعروف  األمر  واجبي  عن  سألتهم  وإذا 

منهام  هبم  هتررّ روا  بـــررّ املنكر،  عن  والنهي 

ة..  باختالف األوضاع الراهنة مع فرتة النبورّ

  النبيرّ  به  يقوم  كان  عامرّ  سألتهم  إذا  ا  أمرّ

من بناء املساجد، أومساعدة الناس، أونـرش 

العلم يف الوسط االجتامعي.. جاؤوا بأنواع 

التربير  ثقافة  التزام  يف  وتفننوا  األعــذار 

مسؤولية.. والالرّ

وحقيقة األمر تشري إىل أهنم ال يرتمون 

النبي الذي جاء ذكره يف القرآن الكريم 

وعرفه التاريخ احلقرّ عىل أنه خاتم املرسلني، 

عنه  صــورة  أذهاهنم  يف  صنعوا  هم  ــام  وإن

الباطلة.  وأفكارهم  ائهم  اهو  مع  تتوافق 

الصادق  املؤمن  الفرد  أن  آخــر؛  وبتعبري 

الذي  نبيرّه  خيتلف  والــعــارف،  واملجاهد 

أداء  عن  بني  املتهررّ هؤالء  نبي  عن  به  يؤمن 

مسؤولياهتم القرآنيرّة.

الشيطان داعية الشقاء
چ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ 

هو  إذ  البرش،  يرتك  مل  فالشيطان  ڎچ 
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الذي  واملتلصص  واخلفي  احلقيقي،  العدورّ 

مكان،  كلرّ  من  باإلنسان  وجنوده  هو  ييط 

ويدفع   ، احلقرّ طريق  عىل  أبدًا  د  مرتصرّ وهو 

إىل ممارسات أشكال الرذائل.. وبالتايل، فهو 

آدم وختريب حياته  ابن  إفساد  أقسم عىل  قد 

الدنيويرّة واألخرويرّة.

من  آخــر  سببًا  أن  نكتشف  هنا؛  ومــن 

أسباب الشقاء اإلنساين هو الشيطان واترّباعه، 

دود، الذي مل يرتِض لنفسه أن  هذا العدورّ اللرّ

يسقط يف نار جهنرّم لوحده..

فلامذا يتخذ اإلنساُن الشيطان رفيقًا، وهو 

بكلرّ  ر  قد حذرّ تعاىل  اهلل  بينام  ويغويه،  خيدعه 

رصاحة من هذه اهلاوية، حيث خاطب مجيع 

أفراد البرشيرّة قائاًل: 

ڄچ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  چ 
)سورة فاطر، آية6( .

فإذا كان أحدهم غري متنبرّه فيقول بأنه مل 

فإن  حمنة..  يف  فوقع  يعرفه،  ومل  الشيطان  ير 

ة الكربى، إذ كيف له أن جيهل  هذه هي الطامرّ

الشيطان وهو جيده حمرضًا إياه عىل ترك كلرّ 

رش  كــلرّ  أوعند  بــه،  القيام  يريد  خري  عمل 

يريد االبتعاد عنه؟ وكيف ال يعرف ابن آدم 

ه التارخيي وهو موجود – بنفثاته – بني  عدورّ

حناياه.. ثم إنرّ الشيطان له أتباعه من اجلن، 

وكذلك له وكالؤه من اإلنس الذين يأمرون 

بكلرّ منكر وينهو ن عن كلرّ معروف، وهم 

والفحشاء  والبغضاء  الفرقة  إشاعة  يبرّون 

وكلرّ ما ال يرتضيه اهلل عزرّ وجلرّ لإلنسان.

القرآن  يف  تعاىل  اهلل  قــال  ما  اجلــيل  احلــق 

املجيد: 

ۈئ  ۈئ   * ۆئ  ۇئ  ۇئ  وئ  وئ  چ 

ېئچ )سورة القيامة، 15-14( .

إذ بمستطاع اإلنسان أن يميرّز بني نفثات 

الشيطان وبني نفحات الوحي، هذا باإلضافة 

إىل أن من يترّبع الشيطان جيد ما يشقيه؛ ال حمالة، 

ف عىل بدايات عمله  أي أن اإلنسان له أن يتعررّ

األمور  عواقب  خالل  من  انطالقته  وطبيعة 

د أن يعقد العزم عىل هجر  وهناياهتا، وبمجررّ

ي  اتباع هدى الرمحن، وحتدرّ الشيطان، وعىل 

خري  وتعاىل  تبارك  اهلل  جيد  الشقاء،  أسباب 

نارص له وخري معني.

وقد قال رّبنا املتعال: 

چ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ 

* ڍ ڌڌ  چچ ڇ ڇ ڇ ڇ 

ڎ ڎ ڈ چ )سورة يس، آية61-60( .

ثم قال: 
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ک  کک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  چ 

ک گ چ )سورة يس، آية62( .

العازم   – اإلنسان  يلقيها  واحدة  ونظرة 

عىل البدء بحياته – عىل مصائر أتباع الشيطان 

اتبعوا  الذين  أولئك  واقع  وعىل  ناحية،  من 

الرمحن وعبدوه، إهنا تكفيه ألن يكسب جتربة 

احلياة لصاحله. مما يعني أنرّ كلرّ واحد به حاجة 

وأن  ي،  جدرّ وتفكري  ل  تأمرّ وقفات  إىل  ة  ماسرّ

مباالة واللعب واهلزء باحلياة لتسنح  يرتك الالرّ

ي  اجلدرّ التفكري  د  وبمجررّ تفكري..  فرصة  له 

واملوضوعي يصل إىل احلقيقة. وإن من يدعي 

ر ومل جيد احلقيقة، فإنه خمطئ، ألن  أنه قد فكرّ

ته عىل الناس، وكانت له  اهلل تعاىل قد أتمرّ حجرّ

البالغة. هكذا يكفي كل إنسان وقفة  ة  احلجرّ

ليعرف  خملصة،  صادقة  ونيرّة  وتفكري  ل  تأمرّ

احلقائق.

بني العذاب األدنى
 والعذاب األكرب

هذا  إىل  وتعاىل  سبحانه  ربرّنا  يشري  وهنا 

ڍچ.  ڇ  ڇ  چ  ويقول:  األمــر، 

اإلنسان  أن  عىل  يدل  القرآين  التعبري  وهذا 

ًا له، ولكنه  يعرف الشيطان ويعرف كونه عدورّ

يف احلقيقة غافل أومتغافل عنه.

چ ڍ ڌ ڌ ڎ چ
يعاين البرش يف الدنيا ألوانًا من الشقاء؛ مثل 

الفقر واملرض والظلم وأمثال ذلك.. ولكنرّها 

حمدودة  بنسبة  دُة  ــدرّ حم ألوانًا  تعد  ذلك  مع 

النهاية  ويف  حمسوب.  ومكان  معنيرّ  وبوقت 

يغادر اإلنسان الدنيا وتنتهي كل تلك املعاناة. 

لكن املشكلة الكربى والبالء األعظم هو يف 

اآلخرة، حيث ال يمكن بحال من األحوال 

قياس عذاب الدنيا به. وقد روي عن اإلمام 

جعفر الصادق ، أنه قال: »إن ناركم هذه 

وقد  جهنم،  نار  من  جزءًا  سبعني  من  جزء 

التهبت؛ ولوال  ثم  باملاء  أطفأت سبعني مرة 

ذلك ما استطاع آدمي أن يطيقها، وإنه ليؤتى 

هبا يوم القيامة حتى توضع عىل النار فترصخ 

رصخة ال يبقى ملك مقرب وال نبي مرسل 
إال جثا عىل ركبيته فزعًا من رصختها«.)29(

الضعيف،  اإلنسان  ل  سيتحمرّ فكيف 

ة.. تلك النار؟! بجلده الرقيق، وعظامه اهلشرّ

كيف نتحدى عوامل الشقاء؟
چڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک 

ڳ  ڳ  گ  گگ  گ  ک  ک 
ڳچ )سورة لقامن، 22( .

بحاراالنوار، الشيخ حممد باقر املجليس، ج8،   )29(
ص288.
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الشقاء  عوامل  آدم  ابن  ى  يتحدرّ لكي 

فيها  ومــا  الدنيا  عىل  يقترص  ال  قد  ــذي  ال

 – ويتواصل  يمتد  وإنام  حمدودة،  حياة  من 

والعياذ باهلل – حني يقع اإلنسان فيه إىل عامل 

الربزخ ومن ثم إىل يوم القيامة وربام إىل ما 

البدرّ  العوامل،  هذه  ى  يتحدرّ لكي  بعده.. 

ًا  حقيقيرّ إنسانًا  ويصبح  ويكرب  يستطيل  أن 

ويستفيد من إرادته وإنسانيرّته، وأن تكون له 

إرادة حازمة وصارمة..

ولعلرّ كثريًا من الناس من يرغب يف أن 

ال  هذه  رغبته  ولكن  الصاحلني،  من  يكون 

د حلم وأمنية.. والصالح  تعدوأن تكون جمررّ

ليس بالتمنرّي، وإنام ينبغي أن يكون مؤمنًا، 

ي،  بالرتجرّ وال  بالتمنرّي  يدرك  ال  واإليــامن 

بل هو وقر يف القلب، وعمل بإرادة وعزم، 

هو  اإليامن  ألن  نظرًا  باجلوارح..  عمل  ثم 

وينال  اإلنسان  يكرب  وبه  اإلنسانيرّة،  جوهر 

العظمة بحقيقتها.

وحيث أن اخلارسين والفاشلني هم من 

متاعب،  بال  املكاسب  تأتيهم  أن  ينتظرون 

يف  الراغب  آدم  ابن  لدى  ر  يتوفرّ أن  فالبدرّ 

إنسانًا.  ليصبح  ية  واجلدرّ العزم  النجاح، 

اجلنرّة  إرادة  نطاق  يكون يف  أن  والعزم البدرّ 

ا من يتخبرّط ويصاب  واخلالص من النار. أمرّ

خايل  احلياة  من  خيــرج  فإنه  د،  الـــرتدرّ ــداء  ب

الوفاض. هذا من ناحية العزم واإلرادة.

انطالقة اإلخالص
تكون  أن  فينبغي  النيرّة،  ناحية  من  ا  أمرّ

خالصة لوجه اهلل تعاىل، ألنرّ النيرّة هي التي 

سبحانه  قال  وقد  بصبغتها،  العمل  تصبغ 

ېچ  ې  ې  ۉ  چۉ  ــاىل:  ــع وت

)سورة اإلرساء، آية84( .

وبرغم أن ظاهر األعامل متشابه، إالرّ أن 

الفرق شاسع وكبري بني من يعمل هلل خالصًا 

ملصاحله  يعمل  من  وبني  الكريم،  لوجهه 

حيث  متفاوتتان،  الوجهتان  إذ  الشخصيرّة. 

إىل  واألخرى  السعادة،  إىل  إحدامها  تنتهي 

الشقاء واهلالك.

من  قلبه  ــرء  امل يطهر  أن  تعني  والنّية 

اهلل  حلــبرّ  املغايرة  والغايات  الــوســاوس 

وطاعته..

أن  ينبغي  لإلنسان  األساس  اهلدف  إن 

ربنا  قال  حيث  النار،  من  اخلالص  يكون 

ھ  ھ  ھ  ہ  چ   :قال سبحانه 

عمران،  آل  )ســورة  چ  ۓ  ے  ے  ھ 
آية185( .
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مما يعني إن الناس عادة يكونون من أهل 

النار بسوء أعامهلم، وعليهم أن جياهدوا من 

أجل اخلالص منها.

غايات  يستهدف  أن  املمكن  من  بىل؛ 

تتأطر–بدورها  أن  رشيطة  أخــرى،  تة  موقرّ

هو  فيه  والنجاح  الكبري،  ــدف  اهل –هبذا 

املقياس لنجاحه يف األهداف األخرى.

د رضورة  وهلذا نجد القرآن الكريم يؤكرّ

بداية  تكون  أن  أي  اهلل؛  إىل  الوجه  إسالم 

اهلل  رضا  باجتاه  وحركته  إهليرّة،  بداية  العمل 

الوصول  ويعني  اخلري،  يعني  واهلل  تعاىل.. 

إىل اجلنرّة، ويعني كل فضيلة.. وهو حمسن، 

حيث ترتجم النيرّة إىل عمل صالح، والعمل 

الصالح هو اإلحسان، وهو كلرّ عمل فاضل 

الذي  الصحيح  االجتاه  اإلنسان يف  به  يقوم 

رسمه الربرّ املتعال، وبالنيرّة اخلالصة.

ًا أن  وهذا اإلنسان العامل من الطبيعي جدرّ

ات وعواصف؛ الشهو ة،  ض حياته هلزرّ تتعررّ

وعواصف الضغوط االجتامعية، وعواصف 

واإلنسان  ذلــك..  وغري  امللتوية،  السياسة 

الواعي يعرف واقعه بأنه أشبه ما يكون بمن 

خط  عىل  الواقعة  واملناطق  املدن  يف  يسكن 

ع حدوثها يف كلرّ حني. الزالزل، حيث يتوقرّ

وهو  اهلل  إىل  وجهه  يسلم  من  ولكن 

العواصف  مجيع  من  منجًى  يف  فإنه  حمسن، 

بالعروة  ك  املفاجئة، ألنه متمسرّ واألحداث 

عىل  وألنــه  املتني،  اإلهلــي  واحلبل  الوثقى 

چىئ ىئ  القائلة  الربرّانية  احلقيقة  يقني من 

الدنيويرّة  الرحلة  هناية  يف  إذ  یچ  ی 
ة، تعود األمور ومجيع املصائر إىل اهلل،  الشاقرّ

فهو املبدئ وهو املعيد؛ بمعنى أن كلرّ عمل 

صالح يقوم به اإلنسان مكتوب ومثبت عند 

احلكم  وهو  ينسى،  وال  يضل  ال  الذي  اهلل 

العدل.

العروة الوثقى
أّما مصاديق العروة الوثقى؛ فهام اثنان: 

األّول: كتاب اهلل.

األنبياء  من  الكتاب،  محلة  والــثــاين:   

الطاهرون  األئمة  ثم  ومن   ، سل  والررّ

وأهل  النبي  والية  اعتربت  هنا؛  ومن   .

الوعاء  بمثابة  ًا  حقرّ هم  خطرّ يمثرّل  ومن  بيته 

للوحي اإلهلي.

كلمة  وردت  قد  أنه  إىل  اإلشارة  وجتدر 

املباركة  عمران  آل  ســورة  يف  اهلل(  )حبل 

حيث قال عزرّ اسمه: 

ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  چڦ 
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ڃچ )سورة آل عمران، آية103( وجاءت هذه 
الكلمة املامثلة لكلمة چ گ گچ يف 

سورة البقرة وسور أخرى؛ بتعابري شتى.

مسألة حبل  تعاىل سياق  اهلل  بنيرّ  وحينام 

ذاك  قبل  بــني  عــمــران،  آل  ســورة  يف  اهلل 

مصاديق حبله عىل األرض..

جاء السياق القرآين يف سورة آل عمران 

املرشكني  أن  ــي  وه ة،  مهمرّ قضيرّة  ــول  ح

يريدون إضالل املؤمنني، فقال: 

ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  چ 

ڀ  ڀ  ڀ  پڀ  پ  پ  پ 
عمران،  آل  )سورة  چ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ 

آية101( .

ثم قال: چ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ 

ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ * ڦ 
ڄ ڄ چ )سورة آل عمران، آية 103-102( .

إذن؛ فحبل اهلل هو كتاب اهلل ورسوله..

ونقرأ يف هنايات سورة آل عمران اآلية 

 : التالية ضمن سياق قرآين معنيرّ

ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  چ 

آل  )ســـورة  ۉچ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ 
عمران، آية193( .

فهناك مناٍد إذن..

وقال اهلل- سبحانه–يف سورة اجلمعة: 

ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  چ 

ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ 

ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ چ )سورة 

اجلمعة، آية 2( .

هناك  أن  د  ويؤكرّ يبنيرّ  املجيد  فالقرآن 

 ، اهلل  رســول  هو  داعيًا،  اًم  ومعلرّ هاديًا 

ومن بعد الرسول عرتته الطاهرة، بنص ما 

كتاب  الثقلني؛  فيكم  خملف  »إين   : قال 

اهلل، وعرتيت أهل بيتي، وإهنام لن يفرتقا حتى 

يردا عيّل احلوض«)30(.

ولذلك؛ فقد جاء يف تفسري كلمة العروة 

والسور  السورة  هــذه  يف  الـــواردة  الوثقى 

. األخرى، بأهنا والية أهل البيت

سيكون بعدي فتنة   : قال رسول اهلل 

مظلمة، الناجي من يمسك بالعروة الوثقى.

العروة  ومــا  اهلل؛  ــول  رس يــا  ــه:  ل فقيل 

الوثقى؟

قال: والية سيد الوصيني.

قيل: يا رسول اهلل؛ ومن سيد الوصيني؟

قال: أمري املؤمنني.
اآلمايل، الشيخ الصدوق، ص616.  )30(
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قيل: ومن أمري املؤمنني؟

قال: موىل املسلمني وإمامهم بعدي.

قيل: ومن موىل املسلمني؟
قال: أخي عيل بن أيب طالب.)31(

طالب  أيب  بن  لعيل  اهلل  رسول  وقال 

ال  التي  الوثقى  العروة  أنت  خيرب:  يوم 

انفصام هلا.

ومؤمنة،  مؤمن  كل  إمام  أنت  له:  وقال 
وويل كل مؤمن ومؤمنة بعدي.)32(

ولد  من  »األئمة   : اهلل  رسول  وقال 

اهلل،  أطــاع  فقد  أطاعهم  من  ؛  احلسني 

ومن عصاهم فقد عىص اهلل ؛ هم العروة 
)33(.» الوثقى، وهم الوسيلة إىل اهلل

: »مــن أحــب أن  ــول اهلل  ــال رس وق

يتمسك بالعروة الوثقى التي ال انفصام هلا، 

أيب  بن  أخي ووصيي عيل  بوالية  فليتمسك 

وال  وتــواله،  أحبه  من  الهيلك  فإنه  طالب، 
ينجومن أبغضه وعاداه«.)34(

تتبنيرّ حقيقة اإليامن عرب سلسلة  وهكذا 
التحصني، السيد ابن طاووس، ص552.  )31(

الطرائف يف معرفة مذاهب الطوائف، السيد   )32(
ابن طاووس، ص521.

الشيخ  السالم،  عليه  الرضا  أخبار  عيون   )33(
الصدوق، ج1، ص63.

معاين األخبار، الشيخ الصدوق، ص368.  )34(

اإلنسان  حيث  واألعـــامل،  الــقــرارات  من 

العزم عىل أن يكون  ر ويعقد  مأمور بأن يقررّ

فردًا فاضاًل من أهل اجلنرّة، وأن ينأى بنفسه 

املعيار  هذا  جيعل  ثم  ويتزحزح،  النار  عن 

أساسًا.. فهذه نيرّة خالصة.

ك  ثم يصن نفسه بأعامله الصاحلة، ليتمسرّ

بالعروة الوثقى ووالية الكتاب ووالية محلة 

سل واألئمة  الكتاب ودعاة الوحي، وهم الررّ

الطاهرون.

اإليامن وحدة متكاملة
قاعدته  متكاملة،  وحدة  اإليامن  إن  ثم 

وقٌر يف القلب؛ بمعنى أن له جذرًا يف النفس 

عىل  واستقامة،  صاحلًا  وعماًل  عزمًا  ينبت 

اليمني  ذات  احلــوادت  به  متيل  ال  الطريق، 

أوذات الشامل..

وفرضت  ة  مشقرّ املؤمن  اعرتضت  وإن 

هجمت  ومهام  متنعه،  وضوابط  قيوٌد  عليه 

عليه لوابس الشيطان، واعترصته شهو ات 

الذات، وعصفت به ضغوط اخلارج.. فإنه 

إىل  األمور  عاقبة  بأن  يتزلزل، ألن وعيه  ال 

، وهو الذي يعينه عىل املقاومة  اهلل عزرّ وجلرّ

ألن  الضغوط،  تلكم  كلرّ  بوجه  والثبات 

ر  يوفرّ اآلخرة  بأمر  ي  واجلدرّ الواعي  التفكري 
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ي  لإلنسان كل مقومات االستقامة والتحدرّ

والتنافس عىل ما فيها من نعيم أبدي، وعىل 

اهلروب مما فيها من عذاب أبدي.

كلمة  يف    املؤمنني  أمري  موالنا  قال 

وصف فيها فلسفة احلياة يف الدنيا واآلخرة: 

» وإن اليوم املضامر، وغدًا السباق، والُسبقة 
اجلّنة، والغاية النار«.)35(

تتخذ كساحة  أن  الدنيا جيب  أن  بمعنى 

إىل  سباقًا  وليس  اجلنرّة،  إىل  وتنافس  سباق 

بأنه  املرء  يعي  أن  جيب  كام  األمــور..  توافه 

ما مل يعمل ويتنافس للفوز باجلنرّة، فإن غايته 

ستكون النار وباملصري نفسه.

وهذه احلقيقة البدرّ أن تبقى ماثلة يف ذهن 

وجوده  رسرّ  فهم  عىل  لتعينه  أبدًا،  اإلنسان 

الشيطانية  الوساوس  وخلقته، ولتنجيه من 

الباطلة والضغوط الدنيوية التي قد ترصفه 

ك بدينه.. وهذه احلقيقة هي التي  عن التمسرّ

عربرّ اهلل تعاىل عنه ببصرية: چ گ ڳ ڳ 

ڳ چ.
صعٌب،  امتحاٌن  اإلنساَن  يصادف  وقد 

إتقانه  يف  ــه  جــدارت يثبت  أن  مــن  والبـــد 

واجبه، فيفوز بجائزته الكربى، وهي اجلنرّة 

هنج البالغة، خطبة رقم 28.  )35(

والرضوان.

بىل؛ إنرّ اإلنسان معرض يف كلرّ حلظة إىل 

االمتحان.. وإلقاءات العدورّ املبني–الشيطان 

من  جيعل  وال  عليه،  ومتتالية  متواصلة   –

املبني  اإليــامن  جوهر  سوى  فائزًا  اإلنسان 

عىل أن هلل عاقبة األمور وإليه املصري.

ًا  جدرّ الضـروري  من  أضحى  ولذلك، 

بمستواه  االرتقاء  عىل  يعمل  أن  باإلنسان 

يصنعه  مــا  لـــريدم  والسلوكي  العقيدي 

املتعال،  ربرّه  وبني  بينه  رّة  هو  من  الشيطان 

ليستطيع من خالل ذلك أن ينمي يف نفسه 

البصرية النافذة والكافية ليكون كمن يرى 

اجلنرّة رؤيا العني، فريغب فيها؛ ويكون كمن 

يرى النار، فيفر منها.

آيات  ينظر يف  مل  ما  ذلك  له  يتسنرّى  وال 

إليها من خالل  فينظر  وتعاىل،  اهلل سبحانه 

اآلفاق التي يفتحها له النبي وأهل البيت 

وأدعيتهم..  وأحاديثهم  سريهتم  عرب   

ومن املمكن إنجاز املهمة عرب قطع مسافاهتا 

خطوة فخطوة، ليأخذ اهلل تعاىل بيديه ويزيد 

له يف البصرية واهلداية، حتى يصل إىل مرحلة 

خترق له احلجب وتتمثرّل له العاقبة احلق..
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اإلسالم يطرد الشقاء
كمخلوق  اإلنــســان  من  املطلوب  إنرّ 

واعرتاض،  جدل  بال  اهلل  أمره  بام  يقبل  أن 

فيستمع إىل أيات ربرّه بكل طمأنينة وتسليم، 

ومن ثم يتخلرّص من أسباب الشقاء، بام فيها 

الضعف  بسبب  سواء  نفسه،  يف  سة  املتكررّ

أواجلهل أواحلسد أوسائر الصفات الرذيلة 

الشيطان  مهزات  بسبب  أوحتى  األخرى، 

الذي يري يف نفس ابن آدم جمرى الدم يف 

يف  الفاحشة  النـزعات  يثري  حيث  اجلسد، 

النفس اإلنسانيرّة..

إىل  هه  وتوجرّ وجهه  اإلنسان  أسلم  فإذا 

فإنه ال ريب سيتخلرّص من  اسمه،  عزرّ  اهلل 

مشاكله الذاتية وأزماته الداخلية؛ بمعنى أنه 

سيجرب ضعفه ويلغي جهله، حيث يضفي 

به  والثقة  اهلل  ل عىل  التوكرّ إىل  به )اإلسالم( 

واالهتداء بام نزل من لدنه من كتاب وقيم 

وتعاليم..

سيعينه  تعاىل  اهلل  أن  إىل  باإلضافة  هذا 

ألن  الشياطني،  كيد  عنه  فيطرد  وينرصه، 

إسالم الوجه إىل اهلل يعني اتباع منهج الربرّ 

نقطة  عند  ينتهي  االتباع  وهــذا  احلكيم، 

التكامل واللقاء..

ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  چ 

ڃ چ )سورة اإلنشقاق، آية6( .

م اإلنسان وجهه إىل ربرّه،  فمن جهة، يسلرّ

فيتبع منهجه؛ ومن جهة يسن إىل اآلخرين، 

تكون  حتى  خلقًا..  اإلحسان  من  ويتخذ 

فيام  املطلقة،  العبوديرّة  عالقة  باهلل  عالقته 

د  مهَّ بالناس عالقة اإلحسان. وقد  عالقته 

اهلل تعاىل الستيعاب وتكريس هذه احلقيقة 

القرآنية باحلظ عىل اإلحسان للوالدين؛ أي 

نطاق  من  اإلحسان  عملية  يف  االنطالق 

األرسة ومن حدود األقرب فاألقرب..

النهج  هــذا  وانتهج  ذلــك،  فعل  ومــن 

القويم فقد استمسك بالعروة الوثقى، التي 

مقاومة  والقابلية عىل  بالقدرة  تزوده  أن  هلا 

يات احلياة  ومواجهة إغراءات الشيطان وحتدرّ

التي حتيط به، مما يزيد من وعيه بحكمة خلق 

اهلل هلذا الوجود.

چ گ ڳ ڳ ڳ چ

كنا بالعروة  منا أمرنا إىل اهلل، ومتسرّ فإذا سلرّ

الوثقى، فإننا يف احلقيقة نعرب عن إيامننا بأن 

عزرّ  اهلل  عند  هي  السعيدة  والنهاية  العاقبة 

املؤمنني الصاحلني  ، حيث يستضيف  وجلرّ

التي  النعم  أنواع  وأفضل  اجلنرّة  مائدة  عىل 
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كان تبارك وتعاىل قد أسبغ نموذجًا مصغرًا 

أحب  ملن  خالصة  ليجعلها  الدنيا،  يف  منها 

وأراد يف الدار اآلخرة.

وصفوة القول: إن اهلل سبحانه وتعاىل قد 

بنيرّ لنا أصل قضيرّة العبوديرّة له سبحانه، كام 

أنه قد أشار بشكل عام إىل قيمة اإلحسان.

هي  احلقيقتني،  هاتني  بني  العالقة  ا  أمرّ

ينبغي  ملــا  ــم  ورس ـــور،  األم حتديد  عالقة 

واحلركة  االنطالقة  طبيعة  عليه  تكون  أن 

اإلنسانية يف احلياة، مع األخذ بنظر االعتبار 

ة والضعف يف الذات  واإلشارة إىل نقاط القورّ

اإلنسانيرّة.. إذ أوحت هذه اآلية )لقامن، 22( 

ة لدى ابن آدم يف  وما قبلها، بأن جانب القورّ

قابليرّته عىل ممارسة اإلحسان.. فيام اجلانب 

ل عىل  الضعيف عنده، له أن يدعمه بالتوكرّ

إىل  الوجود والسعي  اهلل والنظر إىل حكمة 

طرد الشيطان وعدم اتباع مهزاته وإلقاءاته.



كان دأب العلماء، اعطاء بعض النكات اللغوية والفوائد 

القرآنية، تاّسيا منهم بعلماء الفلسفة والمنطق. ومن هذه النكات اللغوية 

والفوائد القرآنية، مخطوطة )فوائد لغوية – قرآنية( لفخر الدين الطريحي، التي 

قام الباحثان بتحقيقها عّلها تجلو الغموض عن بعض المسائل اللغوية والنكات 

القرآنية.

وال يمكن للباحث رسم منهج واضح لهذا المخطوط، فهو منهج في التأليف، 

جديد من نوعه في ميدان اللغة العربية، بل وحتى ميدان الفكر االنساني عامة.

وعلمه  الطريحي  الدين  فخر  لحياة  فيه  َعَرضا  بفصٍل  الباحثان  السيدان  بدأ 

النص  ثم عرضا  الكتاب واهميته  الحديث عن  الى  انتقال  ثم  واحصاء مؤلفاته، 

المخطوط تحقيقًا كاماًل.
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درا�شُة وحتقيق
م. علي عبا�س عليوي االعرجي

كلية الآداب – جامعة القاد�شية
�شليمة فا�شل حبيب الكالبي

كلية الداب - جامعة الكوفة

اخلالصة
الدرس  حضـرة  يف  العلامء  دأب  كان 

والفوائد  اللغوية  النكات  بعض  إعطاء 

الفلسفة  بعلامء  منهم  يا  تأسرّ القرآنية 

اللغوية  النكات  ــذه  ه ــن  وم واملنطق 

)فــوائــد  خمطوطة  الــقــرآنــيــة  والــفــوائــد 

  لغوية–قرآنية( لفخر الدين الطريي

ها  )ت1085 هـ(، التي قمنا بتحقيقها علرّ

جتيل الغموض عن بعض املسائل اللغوية 

للباحث  يمكن  وال  القرآنية،  والنكات 

فهو  املخطوط  هلذا  واضح  منهج  رسم 

يف  نوعه،  من  جديد  التأليف  يف  منهج 

ميدان  وحتى  بل  العربية،  اللغة  ميدان 

بالتفرقة  يبدأ:  فهو  عامة  اإلنساين  الفكر 

وينتهي  القديس،  واحلديث  القرآن  بني 

يف باب األلف املقصورة، مرورا بمسائل 

يف اللغة والنحو، وبعد ذلك يأيت بنكات 

ها من كتاب  تتعلق ببعض اآليات نقل جلرّ

)مغني اللبيب عن كتب االعاريب( البن 

وذكر  هـ(،  )ت761  األنصاري  هشام 

مسألة يف علم الكالم أال وهي بيان فرق 

النقباء االثنى  بتعداد  املعتزلة، بعدها قام 

اخلواطر  بيان  يف  عرفانية  ومسألة  عشـر، 
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أخــرى  وتـــارة  )إهلــامــا(  ــارة  ت تكون  التي 

)وسواسا( وذكر شيئا عن اسعد بن زرارة، 

من  النوع  هذا  أن  إال  وفاته،  كانت  وكيف 

أمثال  متأخرين  علامء  عن  عرف  التأليف 

يف  اهلل(،  )رمحهام  والبحراين  البهائي  الشيخ 

هبذا  ليس  لكن  بالكشكول،  عرف  كتاب 

النزعة  احلجم وهذه اآلراء فقد غلب عليه 

التارخيية، وكثرة االستطراد، ومها يكن من 

أمر فان ما ذكره الطريي  يعد فائدة كام 

جديد،  بشـيء  يأِت  مل  انه  ما  مع  هو  ها  سامرّ

يمد له انه مللم شذرات قد تفوت من يقرأ 

كتابا بعينه.

القسم االول
فخر الدين الطرحيي )1085 هـ( 

حياته وآثاره
إسمه ووالدته: 

حممد  الشيخ  بن  الدين  فخر  الشيخ  هو 

عيل  الشيخ  بن  امحــد)2(  الشيخ  بن  عــيل)1( 
ترمجة اجلر العاميل يف أمل اآلمل بزيادة لفظة  )ابن(   )1(
بني حممد و عيل، والظاهر انه من غلط النساخ، وذلك 
ح به هو عند ذكر نسبه يف آخر كل جزء من  ما رصرّ
األجزاء األربعة من كتاب  )من ال يضـره الفقيه( 
البن بابويه ينظر: مقدمة كتاب الغريب الصفحة: ك. 

وقد اعتمدته يف ترمجة الشيخ العالمة .
 /9 الشيعة:  أعيان   ،408  /2 واأللقاب:  الكنى   )2(

.101

بن الشيخ امحد بن الشيخ طريح بن الشيخ 

الشيخ ِحيمه  الشيخ فياض بن  خفاجي بن 

بن الشيخ مخيس بن الشيخ مجعه بن الشيخ 

سليامن بن الشيخ داود بن الشيخ جابر بن 

املنتهي  العزيزي  املسلمي  يعقوب  الشيخ 

مظاهر  بن  حبيب  اجلليل  التابعي  إىل  نسبه 

االسدي.

ولد سنة 979 هـ يف النجف االرشف.

صفاته وآثاره: 
كان الشيخ الطريي جليل القدر، عظيم 

ة،  اهلمرّ وعلورّ  األخالق  ملكارم  مَمْثال  الشأن، 

يا بالورع  ورشف النفس ولني اجلانب متحلرّ

والتقوى والزهد والصالح وصفه معارصوه 

بـ )انه كان اعبد أهل زمانه وأورعهم، ومن 

تقواه انه ما كان ليلبس الثياب التي خيطت 

باإلبر يسم وكان خييط ثيابه بالقطن( )3(.

ال  اللغة  يف  إمامًا  الطريي  الشيخ  كان 

يكاد يفوته منها شئ سواء يف ذلك أصيلها، 

ودخيلها، وعاملا يف احلديث واسع الرواية، 

العبارة  واضح  ناثرًا،  شاعرًا  املعرفة،  دقيق 

جزيل اللفظ حسن األسلوب.

رياض العلامء 4/ 454.  )3(
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وأما آثاره فقد نافت عىل األربعني كتابا 

وقد ذكرها كل من عرض لذكره، وما زال 

ويف  أوخمطوطا،  مفقودا،  أما  منها  الكثري 

اآليت ندرج ماهو معروف منها: -

1- االحتجاج يف مسائل االحتياج.

2- األربعون حديثا.

األحباب يف رشح خالصة  إيضاح   -3

احلساب.

)يف  الــشــارد  وعقال  الـــوارد  حتفة   -4

اللغة( .

5- متييز املعطوفات من الرجال.

بأحوال  يتعلق  فيام  املقال  جامع   -6

الدراية والرجال)4(.

7- جامعة الفوائد)5(.

اإلمام  فضائل  يف  املطالب  جواهر   -8

. عيل بن أيب طالب

9- حاشية عىل كتاب املعترب)6(.

10- رسالة يف مسائل تقليد امليت)7(.
ويسمى أيضا: متييز املشرتكات من الرجال، ولتلميذه   )4(
الشيخ حممد أمني الكاظمي تعليق عىل الباب الثاين 

عشـر منه يعرف هبداية املحدثني.
يف الرد عىل املوىل حممد أمني االسرتبادي املتوىف يف   )5(

مكة املكرمة 1023 هـ. 
واملعترب يف رشح املخترص للمحقق احليل.  )6(

نقل فيها أدلة سبعة لبعض مشائخه املعارصين له         )7(

11- رسالة يف ضبط أسامء الرجال)8(.

12- شفاء السائل يف متطرفات املسائل 

)يف علم مواقيت الصالة( .

13- رشح الرسالة االثنى عرشية)9(.

خمترص  رشح  يف  الالمع  الضياء   -14

الرشائع)10(.

15- اللمعة الوافية )يف أصول الفقه( .

16- عواطف االستبصار، واالستبصار 

للشيخ الطويس.

17- غريب القران.

18- غريب احلديث.

19- الفخرية الكربى)11(.

20- الفخرية الصغرى)12(.

21- الكنز املذخور يف عمل الساعات 

واأليام والشهو ر.

عىل جواز تقليده، ثم تعرض لدفعها والرد عليها.
عىل هنج اإليضاح للعالمة احليل.  )8(

االثني  الرسالة  رشح  يف  الفخرية  النكت  ويسمى   )9(
عشـرية، واالثني عشـرية للشيخ حسن بن الشهيد 

الثاين، فرغ منه يف الكاظمية عام 1041 هـ.
وخمترصها  والــرشائــع  النافع،  املخترص  ويسمى   )10(

املعروف بالنافع للمحقق احليل.
الدين رشح عليها  الشيخ صفي  الفقه، ولولده  يف   )11(

سامه: الرياض األزهرية يف رشح الفخرية.
الشيخ  أخيه  والبن  الكربى،  الفخرية  من  خمترص   )12(
ا يف رشح  حسام رشح عليها سامه: هنج الرشيعة الغررّ

الفخرية الصغرى.
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22- كشف آيات القران الكريم.

تلخيص  يف  الـــفـــوائـــد  ــز  ــن ك  -23

الشواهد)13(.

24- جممع البحرين ومطلع النرّريين)14( 

يف  منه  وفــرغ  ــران  إي إىل  توجهه  إبــان  ألفه 

سادس شهر رجب 1069هـ.

25- مستطرفات هنج البالغة.

ر  املشهو  للكتاب  النور  مشارق   -26

باملشارق  ويعرف  خمترص(،  تفسري  )كتاب 

الطريية.

املـــراثـــي  ـــع  مج يف  ــب  ــخ ــت ــن امل  -27

واخلطب)15(.

يعني بالشواهد، كتاب معاهد التنصيص عىل شواهد   )13(
التلخيص لبدر الدين أيب الفتح عبد الرحيم العبايس 

املتوىف 963 هـ.
صفي  الشيخ  ولــولــده  كثرية،  ــواٍش  ح عليه  ولــه   )14(
الدين كتاب املستدرك عىل املجمع، وقــد طبـــــع 
املجمع عىل حجر الرستك ثامن مرات كام أحصاها 
بروكلامن، وهي يف طهران سنة: 1266 – 1274 – 
 ،1302 –  1298 –  1294 –  1282 – 1277
ويف تربيز سنة 1306 – 1307، ويف طهران أيضا 
1321، ثم ذكر نسخه اخلطية يف اهلند وأوربا مج 2/ 

من الذيل للصفحة 500.
يف ثالثة أجزاء، طبع األول يف طهران سنة 1307   )15(
أليب  وأخبارهم(  الطالبيني  )مقاتل  كتاب   هبامش 
الفرج االصبهاين املتوىف 356 هـ، وطبع اجلزء األول 
والثاين منفردا يف بومباي سنة 1308، ويف طهران 

سنة 1324، ويف النجف 1356 و1369.

الـــنـــوادر  يف  ــات  ــت ــش ال جمــمــع   -28

واملتفرقات.

29- النكات اللطيفة يف رشح الصحيفة 

)السجادية( .

مكتبته: -

مكتبته املعروفة بـ )اخلزانة الفخرية( من 

الغروية(  )اخلزانة  بعد  الكتب  خزائن  أقدم 

بأربعة قرون تقريبا، ثم اشتهرت يف عصـره 

باسمه ملا أضاف إليها وما استنسخه بنفسه 

الكتب، وكان أكثرها وقفا عىل طالب  من 

ونقلت  اآلثــار  نفائس  حوت  وقد  العلم، 

عنها أكثر مكتبات النجف فيام بعد)16(.

أسفاره: 
حصلت للشيخ الطريي أسفار متعددة 

منها سفره إىل مكة ألداء فريضة احلج عام 

اإلمام  زيــارة  إىل  سافر  ومنها  هـ،   1062

الرضا  فأقام مدة يف طوس ثم عرج منها إىل 

اصبهان إذ أقام فيها مدة من الزمن.

تالمذته والراوون عنه: 
حضـر جملس درسه وتتلمذ عىل يديه مجاعة 

من العلامء واملجتهدين واألدباء واملحدثني وكان 
مايض النجف و حارضها: 104.  )16(
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اختالف  عىل  العلوم  بطالب  حاشدا  جملسه 

أنواعها يف النجف االرشف وكربالء املقدسة 

والكاظمية وطوس واصبهان والرماحية وممن 

روى عنه وحصل عىل اجازاته: -

ابنه  الطريي  الدين  صفي  الشيخ   -1

)ت1082 هـ( .

الدين  مجال  الشيخ  بن  الدين  حسام   -2

)ابن أخيه(  )ت1095 هـ( .

باحلر  الشهري  الشيخ حممد بن احلسن   -3

العاميل )ت1104 هـ( .

كاين  الكلبا  سليامن  بن  هاشم  السيد   -4

البحراين )ت1107 هـ( .

5- السيد حممد باقر املجليس )ت1110 

هـ( .

6- السيد نعمة اهلل اجلزائري )ت1112 

هـ( .

عيل  حممد  بــن  أمــني  حممد  الشيخ   -7

الكاظمي.

8- الشيخ حممد بن عبد الرمحن )املحدث 

احليل( .

حسني  حممد  بــن  اهلل  عناية  الشيخ   -9

املشهدي.

وفاته: 
ية سنة )1085 هـ(  احرّ تويف  يف الرمرّ

النجف  إىل  ونقل  جدا  بالسن  طعن  وقد 

االرشف ودفن بظهر الغري، وقد شيعه من 

الرماحية إىل النجف خلق كثري، وكان يوم 

لكثرة  منه  أعظم  ير  مل  دا  مشهو  يوما  وفاته 

الصالة عليه.

اجلزء الثاين: 
وصف املخطوط: 

كتابه  خمطوط  يف  وجدناه  ذيل  عن  عبارة 

)جممع البحرين ومطلع النرّريين( ولقد حصلنا 

عليها من مكتبة اإلمام أمري املؤمنني  حمفوظة 

لغة(   –  1 ملحق   11  /6  /6 )رقــم  حتت 

بعنوان )فوائد لغوية(، وهي اقرب إىل التذ ييل 

منها إىل املخترصات التي تؤلف للتسهيل عىل 

الدارسني، وهي جمموعة فوائد ونكات يف اللغة 

والقران وبعض املسائل األخالقية والعقائدية، 

والتارخيية، أمثال )التفرقة بني النص القرآين 

ق ببعض  واحلديث القديس( و )نكات تتعلرّ

)يف  و  املقصورة(  التأنيث  )ألف  و  اآليات( 

اشتهر  )فيام  و  وحاالته(  القلب  تشبيهات 

عىل خالف أصله( وغريها.
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منهج املخطوط: 
واضح  منهج  رســم  للباحث  يمكن  ال 

جديد  التأليف  يف  منهج  فهو  املخطوط  هلذا 

العربية، بل وحتى  اللغة  من نوعه، يف ميدان 

ميدان الفكر اإلنساين عامة فهو يبدأ: بالتفرقة 

بني القرآن واحلديث القديس، وينتهي يف باب 

اللغة  يف  بمسائل  ــرورا  م املقصورة،  األلــف 

والنحو، وبعد ذلك يأيت بنكات تتعلق ببعض 

اللبيب  )مغني  كتاب  من  ها  جلرّ نقل  اآليات 

عن كتب االعاريب( البن هشام األنصاري، 

وذكر مسألة يف علم الكالم أال وهي بيان فرق 

املعتزلة، بعدها قام بتعداد النقباء االثنى عـرش، 

ومسألة عرفانية يف بيان اخلواطر التي تكون تارة 

شيئا  وذكر  )وسواسا(  أخرى  وتارة  )إهلاما( 

عن اسعد بن زرارة، وكيف كانت وفاته، إال أن 

هذا النوع من التأليف عرف عن علامء متأخرين 

أمثال الشيخ البهائي والبحراين )رمحهام اهلل(، 

هبذا  ليس  لكن  بالكشكول،  عرف  كتاب  يف 

النزعة  عليه  غلبت  فقد  اآلراء  وهذه  احلجم 

التارخيية، وكثرة االستطراد، ومها يكن من أمر 

ها  فان ما ذكره الطريي  يعد فائدة كام سامرّ

هو مع ما انه مل يأِت بشـيء جديد، يمد له انه 

مللم شذرات قد تفوت من يقرأ كتابا بعينه.

منهج التحقيق: 
قمنا بتحقيق هذه املخطوطة باتباع عدد من 

اخلطوات وهي عىل ما يأيت: -

1- قمنا بعملية التحقيق عىل نص خطي 

أمري  ــام  اإلم مكتبة  من  عليه  حصلنا  واحــد 

 وبحثنا يف مكتبة احلكيم ومكتبة  املؤمنني 

أخــرى،  نسخة  هلا  نجد  ومل  الغطاء  كاشف 

اهلند  يف  هي  اآلن  املوجودة  النسخ  ومعظم 

وأوربا بحسب ما ذكر بروكلامن.

2- ألفاظ املخطوطة واضحة وقد كتبت 

نقلها  يف  صعوبة  نواجه  مل  لذا  النسخ  بخط 

نقلها  بعد  وقمنا  احلديث،  القيايس  اخلط  إىل 

بضبط الشكل، وال سيام يف املسا ئل الصـرفية 

اخلاصة باألبنية واألوزان مثل )فعىل( فإهنا يف 

النص األصيل مل حترك لذا فهي حتتمل )ُفعىل( 

و )ِفعىل( .

3- ضبط النص القرآين واألحاديث النبوية 

الواردة يف املخطوطة وخترجيها.

الرتاجم  كتب  يف  لــالعــالم  ترمجنا   -4

والطبقات.

وتوزيع  الرتقيم  بعالمات  العناية   -5

الفقرات يف البدء واالنتهاء، ويف اآليت الصفحة 

األوىل واألخرية من املخطوط: -



لفخر الدين الطريي
ــــ(

1ه
43

2-
2م 

01
1(

اء 
�شت

 : 
ابــع

لــر
د ا

لعد
ا

189

الصفحة األوىل من املخطوط
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الصفحة األخرية من املخطوط
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القسم الثاين
النّص املحّقـق فوائد قرآنية ـــ

 لغويةللطرحيي
 )979 هـ–1085 هـ( 

1- فائدة )مّما يفرق بني القران 
واحلديث القديس( .

الروح  من  بالسامع  خمتص  القران  إنرّ 

األمني، واحلديث القديس قد يكون إهلاما، 

أونفثا يف الروع ونحوذلك.

بعينها وهي  بعبارة  القران مسموع  وان 

احلديث  ف  بخال  اإلعجاز  عىل  املشتملة 
القديس)17(

احلديث القديس: هو ما سمع من غري خماطبة ملك.   )17(
ينظر الدر املنضود البن طي الفقعاين: 7، وهو كالم 
اهلل املوحى اىل رسوله حممد لفظا ومعنى ونص 
الرسول عىل انه ليس من القرآن. ينظر: معجم ألفاظ 
الفقه اجلعفري، د. أمحد فتح اهلل: 155، أو هو ما 
اخرب به الرسول عن ربه، ويكون معناه من اهلل 
اوحاه لرسوله باإلهلام أو املنام ولفظه من رسول اهلل. 
ينظر معجم لغة الفقهاء: حممد قلعجي: 177. وهو 
عند اجلرجاين: من حيث املعنى من عند اهلل تعاىل، 
ومن حيث اللفظ من رسول اهلل ، فهو ما أخرب 
اهلل به نبيه بإهلام أو باملنام فأخرب  )عليه السالم( عن 
ذلك املعنى بعبارة نفسها، فالقرآن مفضل عليه ألن 
لفظه منزل أيضا. ينظر: القاموس الفقهي: 80. أما 
القرآن، فهو كــالم       اهلل تعاىل ووحيه املنزل عىل 
خاتم أنبيائه حممد املكتوب يف املصحف، املنقول 
إلينا بالتواتر، املتحدى بإعجازه. ينظر الربهان 1/ 
23 بترصف. ويف نظري انه ال أفضل من تعريف 

2- فائدة

 )فيام يوز فيه الدال املهملة والذال 
املعجمة( 

 )19( ذ(  )منجِّ و   )18( )بغداد(    : وهو 

الشـيء نفسه بنفسه أي إننا نجد تعريف القرآن يف 
گ  گ  گ  چ  تعاىل:  قوله  مثل  نفسه  القرآن 
ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ 
ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں 
ہ ہ ہ ھ چ  )سورة الشعراء:االية 

192 – 196(، وقوله: چ ڀ ڀ ٺ 
ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ چ،  )سورة 

اإلرساء :االية 106، وقوله: چ ڀ ڀ ڀ 
ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ 
ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤچ  )سورة 

آل عمران: االية 3 – 4(.
جاء يف اللسان  )بغداد وبغذاد وبغذاذ وبغدين وبغدان   )18(
فارسية  وهي  السالم  مدينة  اسم  كلها  مغدان:  و 
معناه: عطاء صنم، ألن بغ صنم وداد وأخواهتا عطية 
يذكر ويؤنث قال األزهري: الفصحاء يقولون بغداد 
فوه  د، وحررّ بدالني، وقالوا: بغ صنم وداد بمعنى دورّ
عن الذال إىل الدال، ألن داذ بالفارسية معناه أعطي، 
وكرهوا أن جيعلوا للصنم عطاء وقالوا داد، ومن قال 

دان فمعناه ذل وخضع( 3/ 114  )بغدد(.
األرضاس  أقصـى  )الــنــواجــذ  اللسان   يف  ــاء  ج  )19(
ة  شدرّ والنْجذ:  نواجذه  بدت  حتى  ضحك  يقال 
العضرّ بالناجذ وهو السن بني الناب واألرضاس، 
أو  إذا أظهرها غضبا  نواجذه  العرب: بدت  وقول 
ذ:  ضحكا، وعضرّ عىل ناجذه: حتنرّك، ورجل منجِّ
ب، وقبل هو الذي أصابته الباليا ويف التهذيب:  جمررّ
األمور وعرفها  ب  الذي جررّ ذ  منجَّ و  ذ  منجِّ رجل 
 –  626 ب( 3/  واملجرِّ ب  املجرَّ وهو  وأحكمها، 
627  )نجذ( وينظر األلفاظ الكتابية: 82، وحول  

)نجد( ينظر: اللسان 3/ 507 – 514  )نجد(.
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ب، و )أم ملدم( للحمى)20(،  للرجل املجررّ

عىل   )22( )َدَفــفــُت(  و   )21( )املـِـجــذاف(  و 

ك جناحيه  الريح، و )جذف الطاير( أي: حررّ

و  للورق،   )23( )الكاغد(  و  طريانه،  يف 

)ذعرته( )24( أي: أفزعته.
جاء يف اللسان  )لدم: اللدم: رضب املرأة صدرها،   )20(
لدمت املرأة وجهها وامللدم واملِلدام: حجٌر يرضخ 
به النوى وهو املرضاخ أيضا( 12/ 639 – 640 

)لدم(.
وأما لذم )لِذم باملكان بالكسـر لذما وألذم: ثبت ولذمه وأقام 
بعضهم  األثــري:  ابن  قال  احلمى،  كنية  ملذم:  وأم 
يقوهلا بالذال املعجمة( 12/ 640 – 641 )لذم(، 

وينظر: النهاية: 4/ 246  )لدم(.
جاء يف اللسان  )جدف الطائر جيدف ُجُدفا إذا كان   )21(
مها إىل خلفه  مقصوص اجلناحني فرأيته إذا طار يردرّ
وجناحا الطائر: جمدافاه ومنه سمي جمداف السفينة، 
لغتان  مجيعا،  والـــذال  بــالــدال  السفينة  وجمــداف 
فصيحتان، جدفت السامء بالثلج وجذفت جتذف إذا 

رمت به( 9/ 26 – 27 )جدف(.
اجلنب من كل  ــُة:  والــدفرّ ــدفُّ  )ال اللسان   جاء يف   )22(
ا ودفيفا، وأدفرّ رضب جنبيه  يشء ودفرّ الطائر دفرّ
بجناحيه فليدافه بتخفيف الفاء من دافتيه، وفيه لغة 
عليه  ذففت  يقال  املعجمة،  بالذال  ه  فليذافرّ أخرى 
تذفيفا إذا أجهزت عليه، وذاففت الرحل مذاففة( 
9/ 125 – 128  )دفف( وينظر اللسان: 9/ 133  

)ذفف( حيث روي باللغتني.
فاريس  وهــو  معروف  )الكاغد  اللسان   يف  جــاء   )23(
ب( 3/ 466  )كغد(،  )كغذ: الكاغذ لغة يف  معررّ
العوام:  حلن  وينظر  )كغذ(،    617  /3 الكاغد( 

.180
جاء يف اللسان  )الذعر: بالضم اخلوف والفزع وهو   )24(
عيوب،  ذو  ــرة:  وَذع ُذعــرة  و  ذاعر  ورجل  االسم 
 –  353 املعجمة( 4/  والدال  بالعني  كراع  ورواه 

354  )ذعر( وينظر 4/ 332  )دعر(.

3- فائدة

 )فيام اشتهر عىل خالف اصله( 
ده )الرباعية(  ة تشدرّ فا والعامرّ ممرّا جاء خمفرّ

للسن، وكذا )الكراهية(، و )الرفاهية( )25( 

خان( . ومن ذلك )الدُّ

تكرسه:   والــعــامــة  مفتوحا  ــاء  ج وممرّــا 

و  )الَدجاج(،  و  )الَدجاجة(،  و  )الَكتان(، 

)َفص اخلاتم( )26(.

تفتحه:   والعامة  مكسورا  جــاء  ــا  وممرّ

)الِدهليز( )27( و )الِضفِدع( )28(.

ة  والعامرّ ومضموما  مكسورا  جاء  وممرّا 
الوة( )29( تفتحه عىل وجهه:  )ِطُ

االقتضاب يف رشح  ينظر:  األمثلة  قريب من هذه   )25(
أدب الكترّاب 1/ 273.

أدب  رشح  يف  االقتضاب  مشاهبة  بألفاظ  ينظر   )26(
الكتاب: 1/ 283 – 284.

الدال، والصواب  بفتح  )الدهليز  ابن هشام:   قال   )27(
الدار(، املدخل إىل  هليز بكرسها، وهي سقيفة  الدِّ

تقويم اللسان: 146.
الدال  بفتح  )ِضفَدع(  )ويقولون     : الزبيدي  قال   )28(
فعلل،  مثال  عىل  بالكسـر  )ِضفِدع(  والصواب  
وِفعِلل قليل يف أبنية كالمهم( حلن العوام: 150 – 

151، وينظر املدخل إىل تقويم اللسان: 23.
قال ابن السيد:  )ويقولون عليه َطالوة، واألجود:   )29(
قال  ثم  الفتح،  أفصح من  الضم  أن  ُطالوة، فذكر 
يف أبنية األسامء عىل وجهه َطالوة وُطالوة، فأجاز 
اإلعرايب  ابن  وكان  بينهام،  ى  وسورّ والضم،  الفتح 
بالفتح،  حالوة  وال  َطــالوة  كالمه  عىل  ما  يقول: 
وال أقول ُطالوة بالضم إال لشـيء ُيطىل به، قال أبو 
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تضُمه:   والــعــامــة  مفتوحا  ــاء  ج ـــا  وممرّ

االنامل،  واحدة  امليم  بفتح   )30( )األنَملة( 

و )الُسعوط( .

تكرسه:   والعامة  مضموما  جــاء  ــا  وممرّ

)امُلرضب( )31(.

4- فائدة

 )يف اجتامع اخلاء وامليم والراء( 
ــراء  وال وامليم  املعجمة  ــاء  اخل تركيب 

التغطية  معنى  األغلب  يف  ن  يتضمرّ املهملة 

كــاخلــمــر النـــه خيــمــر الــعــقــل اي يــســرته، 

ومخاراملراة، ومخرت اإلناء)32( ونحوذلك.

5- فائدة

 )يف استعامل فاعل بمعنى مفعول 
وبالعكس( 

عمرو الشيباين: يقال ُطالوة وَطالوة وِطالوة بالضم 
وينظر:   ،294 االقتضاب: 1/  والكسـر(  والفتح 
للزخمرشي:  الفصيح  رشح   ،420 الكاتب:  أدب 

.513 – 512
العمة  حلن  يف  األنملة  )إدخاله  السيد:   ابن  قال   )30(
ا، وقد كثرت اللغات وهي: أنَملة أنُملة  ظريف جدرّ
إنِملة َأنُملة ُأنَملة ُأنِملة إِنَملة إنُملة( االقتضاب 1/ 

293. أدب الكاتب: 419.
 /1 واالقتضاب:   ،422 الكاتب:  أدب  ينظر:   )31(

.296
جاء يف املقاييس:  )مخر: أصل واحد يدل عىل التغطية   )32(
والتخمري  املــرأة  مخار  واخلــامر:  سرت  يف  واملخالطة 

التغطية( 2/ 123.

كقوله  مفعول  بمعنى  فاعل  جيئ  قد 

ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  چ  تــعــاىل: 

ې  ې  ې  ې  ۉ  ۅۉ  ۅ 
ال  أي:   )43 ــة  اي د:  هــو  )ســـورة  ىچ 

معصوم.

كقوله  فاعل  بمعنى  مفعول  جيئ  وقد 

ے  ھ  ھ  ھ  ھ  چ  تعاىل: 

ڭ  ڭ  ڭ  ۓۓ  ے 
ساترا  أي:   )45 االية  اإلرساء:  )ســورة  ڭچچ 
ې  ې  ۉ  چۉ  چ  تعاىل:  وقوله 

ې ې ىى ائ ائ ەئ ەئ چ )سورة 
مريم: االية 61( أي: آتيا)33(.

الصاحبي  كتابه  يف  بابا  هـ(  )ت395  فــارس   ابن  عقد   )33(
سامه  )باب املفعول يأيت بمعنى الفاعل، تقول رسرّ كاتم 
أي مكتوم، ويف كتاب اهلل جل ثناؤه چۆ ۆ ۈ ۈ 

ۅچ، أي: ال معصوم. و چچڤ  ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ 
و  ــا،  هب مـــريضٌّ  أي:  چ  ھ  ھ  چ  و  ڤچچ، 
چڇ ڇ ڇ چ أي: مأمونا فيه( الصاحبي: 366. 
وأيضا: درة الغواص: 197 – 198. قد يأيت فاعل بمعنى 
مفعول وبالعكس أي مفعول بمعنى فاعل إال أنه قليل قال 
ابن قتيبة  )يأيت الفاعل عىل لفظ املفعول وهو قليل( تأويل 
إقامة  يف  توجيهات  وللبالغيني   .229 القرآن:  مشكل 
وا هذين اللفظني من شواهد  فاعل مقام مفعول، فقد عدرّ
املجاز اللغوي، والتوجيهات: 1- محل اللفظ عىل ظاهره 
وال  املفعول  اسم  بمعنى  )مأتيا(  و   )مستورا(،  فيكون  
تأويل فيهام و ال جماز. 2- محل مفعول عىل  )النسب( أي: 
ذي سرت، وذي إتيان كقوهلم البن وتامر. 3- محل املعنى 
عىل املجاز العقيل و إدخال هاتني اللفظتني يف ضمن عالقة 
الفاعلية، وهي إحدى صور املجاز العقيل .ينظر: املشتقات 

يف القرآن: 145.
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6- فائدة )يف أصالة ميم )ِفعال( 

وإظهار واو )مفعل
قال األزهري)34( نقال عنه: اذا رأيت احلرف 

عىل مثال )ِفعال( أوله ميم مكسورة

وِمــراس)36(  ِمـــالك)35(،  مثل  اصلية  فهي 

من  كان  إذا  احلروف.وِمفعل  من  ذلك  وغري 

ذوات الثالثة فإنه جيئ بإ ظهار الواومثل )ِمزود( 

)37( و )حِمول( )38( و )حِمور( )39( ونحوذلك.

نوح  بن  طلحة  بن  األزهــر  بن  أمحد  بن  حممد  هو   )34(
أبو  الشافعي  اهلــروي  األديــب  اللغوي  ــري  األزه
اللغة،  يف  التهذيب  التصانيف:  من  له  منصور 
هـ.   370 تويف  ذلك  وغري  التفسري  يف  والتقريب 

ينظر: بغية الوعاة: 1/ 19 – 20.
جاء يف اللسان  )وِمالك األمر و َمالكه: قوامه الذي   )35(
األمر  ومالك  التهذيب:  ويف  وصالحه،  به  يملك 
يقوم  ما  وِمالكه  األمر  وَمالك  عليه،  يعتمد  الذي 
به، ويف احلديث: ِمالك الدين الورع: املاِلك بالكرس 
والفتح: ِقوام الـيشء ونظامه وما يعتمد عليه فيه( 

10/ 597  )ملك(.
س واملـِـراس: املامرسة وِشدة  جاء يف اللسان  )املَــرَ  )36(
العالج، و مِرس َمَرسا فهو َمِرس، ومارس ممارسة 
وِمراسا واملِراس داء يأخذ اإلبل وهو أهون أدوائها 

وال يكون يف غريها( 6/ 259 – 261  )مرس(.
الــزاد وهو طعام  تأسيس  )الــزود  اللسان   جاء يف   )37(
السفر واحلضـر مجيعا ومنه حديث أيب هريرة: مألنا 
أزودتنا، يريد مزاودنا مجع ِمزود محال له عىل نظريه 
كاألوعية يف وعاء واملزود: وعاء جيعل يف الزاد( 3/ 

244  )زود(.
جاء يف اللسان  )أحول الصبي فهو حُمِول: أتى عليه   )38(

حول( 11/ 221  )حول(.
اللسان  )احلور: الرجوع عن الشـيء وإىل  جاء يف   )39(
الشـيء وعنه حْورا و حمارا وحمارة وما جاءتني عنه 

7- فائدة )يف مقابلة اجلمع باجلمع( 

العرب إذا قابلت مجعا بجمع محلت كل 

مفرد من هذا عىل كل مفرد من هذا)40( مثل 

ڀ ڀ ڀ ٺ  چ  تعاىل:  قوله 

ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ 
ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ 
حمورة أي: ما رجع إيل عنه خرب واملحور: العود الذي 
تدور عليه البكرة واملحور: اخلشبة التي يبسط هبا 
ر به اخلبز حتويرا، قال األزهري: سمي  العجني يورّ
البكرة  بمحور  تشبيها  العجني  عىل  لدورانه  حمورا 

واستدارته( 4/ 253 – 258  )حور(.
املرفق يف  البحرين  )وإنام مجع  جاء يف جممع   )40(
چ،  ڀ  ڀ  ڀ  چ  تعاىل:  قوله 
ألن العرب إذا قابلت مجعا بجمع محلت كل 
مفرد من هذا، وعليه قوله تعاىل: چ ڀ 

چ  چ  ڀ  ڀ  چ  چ  ٺ 
أي  چ،  ڄ  ڄ  ڄ  ڦڦ 
ليأخذ كل واحد منكم سالحه وال ينكح كل 
واحد منكم ما نكح أبوه من النساء وهكذا، وكذلك 
إن كان للجمع متعلق واحد، فتارة يفردون املتعلق 
باعتبار وحدته بالنسبة إىل إضافته إىل متعلقه 
نحو چ ڱ ڱ ڱ ڱ چ أي خذ من 
أموال كل واحد منهم صدقته، وتارة جيمعونه 
ركب  قالوا:  اجلموع.  بصيغ  اللفظ  ليناسب 
كل  ركب  أي:  وأرساهنا،  برحاهلا  دواهبم  الناس 
منهم دابته برحلها و رسنها، ومنه قوله تعاىل: 
چ ڀ ڀ ڀ چ، أي ليغسل كل 
واحد كل يد إىل مرفقها، ألن لكل يد مرفقا 
واحدا، وان كان له متعلقان ثنرّوا املتعلق يف األكثر 
قالوا: طفـنا بالدهم بطرفيها، ومنه قوله             تعاىل: 
ــاز  وج چ،  ٺ  ٺ  چٺ 
 /2 الكعاب(  واىل  بأطرافها،  فيقال  اجلمع 

.206 – 205
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 ،)102 االيــة  النساء:  )ســورة  چ  ڤ ڤ 
ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  چڦ 

ڇ  چ  چ  چچ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ 

 )22 االية  النساء:  )سورة  چ  ڇ ڇ ڇ 

وال  سالحه،  منكم  واحــد  كل  لياخذ  أي: 

ينكح كل واحد مانكح ابوه من النساء، واذا 

فتارة  اومتعلقان  واحد  متعلق  للجمع  كان 

يفردون املتعلق باعتبار وحدته، وتارة جيمعونه 

ليناسب اللفظ بصيغ اجلموع، ولذلك امثلة 

وتفصيل ذكرناها يف )رفق( )41(.

8- فائدة )اسم الزمان واملكان( 

أسامء الزمان واملكان من )يفِعل( مكسور 

العني عىل )مفِعل( مكسور العني كاملجِلس.

عىل  وضمها  العني  بفتح  )يفَعل(  ومــن 

ذهب  من  كاملذَهب  العني  مفتوح  )مفَعل( 

يذهب عىل الفتح: واملقتل من قتل يقتل بالضم 

هذا اذا كان صحيح الفاء والالم.

وامـــا غـــريه فــمــن املــعــتــل الــفــاء، اســم 

كاملوِهب  أبدا  عينه  مكسور  واملكان  الزمان 

واملوِعد)42(.
ينظر. جممع البحرين ومطلع النريين: 2/ 205.  )41(

تصاغ أسامء الزمان واملكان من الفعل الثالثي   )42(
للداللة عىل زمان الفعل أو مكانه. وتأيت هذه األسامء 
من الفعل الثالثي عىل وزنني: األول:  )َمْفَعل( بفتح 
العني، والوزن الثاين:  )َمْفِعل( بكرسها. ويأيت البناء 

ومن املعتل الالم مفتوح عينه أبدا، كاملأوى 

واملَْرمى. وقد تدخل عىل بعضها تاُء التأنيث، إما 

للمبالغة، أوإلرادة الُبقعة، وذلك مقصورعىل 

الشئ  أن  يظن  الذي  للمكان  كاملظنة  السامع، 

فيه، واملَقربة بالفتح ملوضع يقرب فيه، واملرَشقة 

للموضع الذي ترشق فيه الشمس)43(.

جاء  مما   -1 اآلتية:  األفعال  من  )َمْفَعل(  األول  
نحو:  وغريه  الصحيح  يف  العني  مفتوح  مضارعه 
مشـَرب،  يشـَرب  رِشب  مذَهب،  يذَهب  ذَهــب 
سعى يسَعى مسَعى.2- مما جاء مضارعه مضموم 
العني من الصحيح وغربه نحو: نرَص ينرُص منرَص، 
كان  ومما   -3. مأَخذ  يأُخذ  أَخذ  مقَعد،  يقُعد  قَعد 
معتل الالم مطلقا نحو: رَمى مْرمى، وسعى مسَعى، 
يأيت  )مفِعل(،  ملَهى.والثاين:   وهلا  جمرى،  وجَرى 
هذا البناء مشـروطا بأن يكون مكسور العني صحيح 
الالم نحو: رَضب يضـِرب مضـِرب، و جَلس جيِلس 
جمِلس، ردرّ يِردُّ موِرد، عدرّ يِعدرّ موِعد. ينظر: رشح 
الشافية 1/ 187 وما بعدها، تسهيل الفوائد: 208. 
أدب الكاتب: 584، النحو الوايف: 3/ 323، أبنية 

الرصف: 289.
أجاز العلامء أن يصاغ اسم املكان من األسامء اجلامدة   )43(
عىل وزن  )ُمْفَعَلة( و ذلك للداللة عىل الكثرة نحو: 
ُمقثأة،  و  وُمبطخة  ومذأبة  مأسدة  و  ُمسبعة  أرض 
إذا كثرت فيها السباع واألسود والذئاب والبطيخ 
والقثاء، جاء يف رشح الشافية  )واعلم أن الشـيء إذا 
كثر باملكان وكان اسمه جامدا فالباب فيه  )مفَعلة( 
واملذأبة  املسبعة  املوضع  أي  كاملأسدة،  العني  بفتح 
أي: املوضع الكثري االسد والسباع والذئاب، وهو 
مع كثرته ليس بقياس مطرد، فال يقال: مضبعة و 
مقردة، ومل يأتوا بمثل هذا يف الرباعي فام فوق نحو 
الضفدع والثعلب، بل استغنوا بقوهلم كثري الثعالب 
الرصف  يف  وينظر:   .188  /2 مثعلب(  ومكان 

العريب: 192.
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9- فائدة )أسامء اآللة( 

املفعول  الفاعل  به  يعالج  ما  اآللة:  اسم 

املفعول)44(،  اىل  اي:  االثراليه،  لوصول  به 

لوصول  النجار  به  يعالج  )املِنحت(  مثل 

االثراىل اخلشب، ومثل )حِملب( و )ِمصفاة( 

و )ِمرقاة( بكسـر امليم: اسم ملا يرقى به أي: 

م، ومن فتح امليم اراد املكان  يصعد وهو السلرّ

اي مكان الرقي دون االلة.

قالوا  عنه:  نقال  السّكيت)45(  ابن  قال 

)َمرقاة(  و  )ِمرقاة(  و  )َمطهرة(  و  )ِمطهرة( 

و )ِمصفاة( و )َمصفاة( فمن كرسها شبهها 

جيعل  موضع  هو  قال  فتحها  ومن  بااللة، 

فيه.

وقد جاء اسم اآللة مضموم امليم والعني 

و  )ُمسُعط(  و  )ُمــدُهــن(  مثل  شــذوذ  عىل 

( و )ُمنُخل( و )ُمكُحلة( و )حُمرُضة(  )ُمُدقٌّ

للذي جيعل فيه )االشنان( )46(.
ال خيفى ما هلذا التعريف للطريي من أثر للمنطق   )44(

والفلسفة. 
هو يعقوب بن إسحاق أبو يوسف بن السكيت   )45(
واللغة  القرآن  وعلم  الكوفيني،  بنحو  عاملا  كان 
النحو  يف  كثرية  تصانيف  وله  ثقة،  راوية  والشعر، 
ومعاين الشعر وتفسري دواوين العرب، له إصالح 
املنطق واإلبدال. ينظر: بغية الوعاة2/ 349، إنباه 
 – – 58، معجم األدباء 20/ 50  الرواة 4/ 57 

52، طبقات والنحويني اللغويني 202.
الشافية: 1/  ورشح  الفوائد 209،  تسهيل  ينظر:   )46(

10- فائدة )يف بناء املّرة والنوع( 

د يكون  ة)47( من مصدر الثالثي املجررّ املررّ

عىل )َفعلة( تقول: رضبت رضبة.

وممرّا زاد عىل الثالثة بزيادة اهلاء، كاإلعطاءة 

واالنطالقة، وهذا اذا مل يكن فيه تاء التأنيث، 

فإن كان كذلك فالوصف فيهام مثل:  )رمحته 

رمحة واحدة( و )دحرجته دحرجة واحدة( .

والِفعلة بكرس الفاء: النوع)48( نحو )هو 

حسن الِطعمة واجِللسة( .

11- فائدة

 )يف اجتامع الواووالياء( 
الواووالياء اذا اجتمعتا يف كلمة، واالوىل 

187 وال سيام رأي سيبويه يف هذا الشأن، املحرضة: 
اسمه  )االشنان(  وعاء احلرض ويستعمل لشجر 
يؤخذ ورقه رطبا ثم يرق ويرشرّ باملاء عىل رماده، 

وتغسل به األيدي كالصابون. 
واحــدة،  مرة  احلــدث  وقــوع  عىل  يدل  مصدر  هو   )47(
ويصاغ من الفعل الثالثي املجرد عىل وزن  )َفْعَلة( 
بفتح الفاء نحو: رضب رضبة، جلس جلسة، لبس 
لبسة. رشح الشافية 1/ 178، أوضح املسالك 2/ 
265، رشح ابن عقيل 3/ 133، ومعنى مصدر 
وقوع  عىل  يدل  أن  هو  الــرصف،  علامء  عند  املــرة 

احلدث مرة واحدة فقط. يف الرصف العريب: 161.
العلامء:  عليه  يطلق  كام  اهليأة  اسم  أو  اهليأة  مصدر   )48(
هو مصدر يدل عىل هيأة الفعل حني وقوعه وهو 
قيايس، وال يصاغ إال من الثالثي املجرد، ويأيت عىل 
وزن  )ِفعلة(: قعد ِقعدة، مات ِميتة. رشح الشافية 
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منهام ساكنة قلبت الواوياء)49(، وأدغمت.

الــواواذا كانت اوىل ان التكون  جيب يف 

بدال كام يف )سوير( و )تسوير( وان التكون 

يف صيغة )أفعل( نحو )أيوم( وال يف االعالل 

نحو )حيوة( .

وان التكون االوىل اذا كانت ياء بدال من 

ان(،  حرف نحو )ديوان( )50( واألصل )ِدورّ

وال تكون للتصغري.

12- فائدة

 )حكم الواوالواقعة رابعة الكلمة( 
ــة رابعة  ــع ــازاين)51(: كــل واووق ــت ــف ــت ــال ال ق

ينظر رشح الشافية: 2/ 96، طبعة بريوت.   )49(
ان  بته العرب، وأصله ِدورّ الديوان اسم أعجمي عررّ  )50(
ما  النكسار  ياء  األوىل  الــواو  فقلبت  دة  مشدرّ بواو 
قبلها، ودل عىل ذلك قوهلم يف مجعه: دواوين .ويف  
)ديوان( شذوذ عام عليه مجهور األسامء يف االعتالل 
من وجهني:أحدمها: أن الواو الساكنة إنام تقلب ياء 
للكرسة الواقعة قبلها إذا كانت غري مدغمة يف مثلها 
نحو: ميزان وميعاد. الوجه اآلخر: إن الواو والياء من 
شأهنام يف املشهور املستعمل من صناعة التصـريف 
بالسكون قلبت  اذا اجتمعتا وسبقت احدمها  أهنام 
ليرّا، طويته  لويته  الياء نحو:  ياء وأدغمت يف  الواو 

طيرّا. ينظر: االقتضاب: 1/ 139 – 140.
)السعد  له   يقال  اهلل  عبد  بن  بن عمر  هو مسعود   )51(
التفتازاين( من أئمة العربية والبيان و الفلسفة واملنطق 
ولد بتفتازان من بالد خراسان و أبعده تيمورلنك إىل 
سمرقند وتويف فيها ودفن يف رسخس عام  )793 
هـ( كانت يف لسانه لكنة، من كتبه: هتذيب املنطق، 
واملطول يف البالغة، واملختصـر اختصـر به تلخيص 
املفتاح، وإرشاد اهلادي يف النحو، ورشح التصـريف 

فصاعدا)52(، ومل يكن ما قبلها مضموما قلبت ياء 

ختفيفا، لثقل الكلمة بالطول.

)أعطى  تقول:   الحمالة،  كذلك  فيه  واملزيد 

يعطي( و )اعتدى يعتدي( و )اسرتشى يسرتيش(.

و  )اعتديت(  و  )أعطيت(  الضمري:   ومــع 

)اسرتشيت( بقلب الواوياًء من اجلميع، ملا ذكرنا.

ر بعض املحققني)53(، فقصـر احلكم  وتنظرّ

عىل الم الفعل فقط لكونه أليق بالتخفيف، 

بدليل اهنم ال يقلبون من استقوم، واستحوذ 

اشبه  وما  وجتاوروا  واجتوروا  واعشوشب، 

ذلك، وربام، ردرّ أنه ال اعتداد بالندرة.

13- فائدة )حكم اهلمزة حالة التثنية( 

فال  ممــدود)55(  اسم  كل  اجلوهري)54(:  قال 
العزي وهو أول ما صنف من الكتب، وكان عمره 
ست عشـرة سنة، وغريها. ينظر: بغية الوعاة 391، 
مفتاح السعادة: 1/ 165، الدرر الكامنة: 4/ 350، 

األعالم: 7/ 219. 
ذكر علامء الصـرف يف مواضع قلب الواو ياًء أهنا إذا   )52(
وقعت متطرفة رابعة فصاعدا بعد فتح، مثل أعطيت 
يف  واملزيد  املجرد  بني  فرق  وال  وأهليت  وأغريت 
التكملة:   ،571  /2 الشريازيات:  ينظر:  احلكم. 

260 – 261، عمدة الرصف: 252.
من  ذكر  ما  أن  أي:   ،78 الشافية: 2/  رشح  ينظر   )53(

الندرة بحيث ال يقاس عليه.
أبو نصـر أول من  هو إسامعيل بن محاد اجلوهري   )54(
حاول الطريان ومات يف سبيله أشهر كتبه: الصحاح، 
وله كتاب يف العروض. معجم األدباء 2/ 269، 

لسان امليزان 1/ 400، األعالم 1/ 313.
يف  تكون  الذي  املعرب  االسم  هو  املمدود  االسم   )55(
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ختلومهزته إما أن تكون أصلية فترتكها يف التثنية عىل 

ماهي عليها، فقول )جزاءان( و )عطاءان(.

وأما أن تكون للتأنيث فنقلبها يف التثنية واوا 

الغري، فنقول )صفراوان( و )سوداوان( )56(.

وأما أن تكون منقلبة عن واواوياء مثل )كساء( 

)حرباء(  و  )علباء(  مثل  أوملحقة  )رداء(  و   )57(

آخره مهزة قبلها ألف زائدة أو كل يشء وقعت ياؤه 
أو واوه بعد ألف. ينظر: كتاب سيبويه: 3/ 391 – 
539 – 540 – 541، كشف املشكل: 2/ 224 

.264 – 258 – 228 –
اء  وأما أنواعه بالنسبة للهمزة: 1- أصلية: مثل، إنشاء – قررّ
– الفعل منهام أنشأ – وقرأ. 2- زائدة: أي زائدة عىل 
البناء األصيل للكلمة  )للتأنيث(، مثل، صحراء – 
– ورقاء. 3- منقلبة عن واو مثل،  – هيفاء  بيداء 
أسامء- كساء، أو عن ياء مثل، بناء- ثناء. وأما أنواعه 
القياس واالستعامل: 1- سامعي: وهو  من حيث 
ه وقرصه بالسامع:  ما ُسمع عن العرب وُيعرف مدرّ
قال سيبويه:  )ومن الكالم ما ال يقال له: ُمدَّ لكذا 
كام انك ال تقول جراب، وغراب لكذا، وإنام تعرفه 
بالسمع فإذا سمعته، علمت أهنا باء أو واو، وقعت 
واملقالء(  االالء  و  والرشاء  السامء  نحو:  ألف  بعد 
كتاب سيبويه، 3/ 540. 2- قيايس: وهو كل اسم 
معتل الالم يقابله صحيح فيه ألف زائدة قبل آخره، 
مثل أمىل إمالء، اجتبى اجتباء، اسرتىض اسرتضاء،  
ابتغاء حمــارضات يف علم  ابتغى  ــواء،  ارعــوى ارع

الرصف: 63 – 64.
ينظر كتاب سيبويه: 3/ 391 – 392، قال  )اعلم   )56(
أن ناسا كثريا من العرب يقولون: ِعلباوان وحربا 
وان شبهومها ونحومها بحمراء حيث كان زنة هذا 
النحو كزنته، وكان اآلخر زائدا كام كان آخر محراء 
ت محراء( كتاب سيبويه،  ت كام مدرّ زائدا وحيث مدرّ
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ينظر كتاب سيبويه: 3/ 391 – 392.   )57(

)58( ملحقة برسداح وِشمالل فأنت فيها باخليار، 

إن شئت قلبتها واوا وإن شئت تركتها مهزة مثل 

االصلية وهو أجود.

14- فائدة )حكم األلف حالة التثنية( 

قال الزخمشـري)59(: املنقوص)60( ال خيلومن 

أن تكون ألفـُه ثالثة أوفوَق ذلك، فإن كانت ثالثة 

يف  إليه  ت  ُردرّ والياء  ــواو،  ال يف  أصل  هلا  وُعــرف 

و  )َفتَيان(  و  )َعَصوان(  و  )قَفوان(  نحو:   التثنية 

)َرَحيان(.

وإن جهل أصلها، نظرفإن أميلت، قلبت ياء 

يني بَمتى وَبىل. نحو )َمَتيان( و )َبَليان( يف مسمرّ

وإال قلبت واوا نحو )َلــَدوان( و )َإَلــوان( يف 

يني بلدى وإىل. مسمرّ

وان كانت فوق الثالثة مل تقلب إال ياء كقوهلم 

)ُحباريان(  و  )ُحبليان(  و  )ِملهيان(  و  )أْغَشيان( 

.)61(

املصدر نفسه.   )58(
هو أبو القاسم حممود بن حممد بن امحد من خوارزم   )59(
بنسبته إىل زخمشـر ولد سنة 467هـ،  وهو مشهور 
وتويف 538 هـ له: أطواق الذهب، أساس البالغة، 
الكشاف، األحاجي النحوية، ينظر: وفيات األعيان 

4/ 254، بغية الوعاة2/ 279. 
املنقوص: هو االسم املعرب الذي تكون يف اخره   )60(
ياء الزمة مكسور ما قبلها، تثبت فيه لفظا وخطا، إذا  
كان غري منون يف أحوال اإلعراب. ينظر: التكملة: 

75 – 76. شذا العرف: 96.
ل: 224، نقلها الطريي بتصـرف بسيط  ينظر: املفصرّ  )61(
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15- فائدة

 )معتل الالم عندالتثنية واجلمع( 
حتذف الم الفعل من املعتل الالم يف مثال 

)فعلوا( مطلقا أي: إذا اتصل به ضمرُي مجاعة 

مفتوحا،  الــالم  قبل  ما  كان  ســواء  مذكور، 

الالم  كانت  واوا  أومكسورا،  أومضموما، 

دا كان الفعل أومزيدا فيه. أوياء جمررّ

ويف مثال )فعلت( و )فعلتا( إذا انفتح ما 

قبلها كـ )َغزْت(، و )أعطْت(، و )اشرتْت( و 

)استقصْت( .

وتثبت الالم يف غريها مثل:  )رضيت(،  

وحتذف  )رسوتا(،  )رسوت(،   و  )رضيتا(، 

نحو:   الــذكــور  مجاعة  فعل  يف  الفعل  الم 

)يْغُزون( و )يْرمُون( و )يْرُضون( .

نحو  ساكنة  االنـــاث  مجاعة  يف  وتثبت 

)يغزْون( و )يرمني( و )يرضني( )62(.

16- فائدة

 )يف مجع املؤنث الساكن الوسط( 
يكون  خيلوأن  احلشوال  الساكن  املؤنث 

التثنية  فألن  ــذَروان  َم )وأما  الكالم:   وتتمة  جدا، 
مثنى  واحلباريان:  شقاوة(،  يف  كالتأنيث  الزمة  يف 
احلبارى، طائر يفع عىل الذكر واألنثى. لسان العرب 

4/ 160  )حرب(. 
ينظر: املفصل: 251، عمدة الرصف: 236.  )62(

يف  عينه  كت  حتررّرّ اسام  كان  فإذا  أوصفة  اسام 

ت – بالفتح يف املفتوح الفاء  اجلمع – إذا صحرّ

كـ )مَجرات( .

وبه وبالكرس يف املكسورها كـ )ِسدِرات(، 

وبه وبالضم يف املضمومها كـ )ُغُرفات( 

الــرضورة يف االول، ويف  وقد تسكن يف 

السعة يف الباقني يف لغة متيم.

و  )َبْيضات(  كـ  فاإلسكان  اعتلت  فإذا 

)َجْوزات( و )ِديامت( و )ُدوالت( مجع ُدولة، 

إال يف لغة هذيـل.

ن )يف( )63( الصفة الغري وتسكَّ

بة( و )َرْبعة( الهنام  كوا يف مجع )جَلْ وإنام حررّ

كانا يف االصل اسمني ووصف هبام كذا ذكره 

الزخمرشي)64(.

17- فائدة

 )يف حذف نوين التثنية واجلمع بال 
اضافة( 

جيــوزحــذف نـــوين املــثــنــى واملــجــمــوع 

املفعولية،  عىل  معموليها  عىل  العمل  مع 

ساقطة من األصل. ينظر: املفصل 232.  )63(
قالوا   الكالم  )كام  وتتمة   .233 – املفصل: 232   )64(
((. وهذا يسمى باإلتباع  )امرأة كلبة(،  )وليلة غمرّ
احلركي فمع الفتح نفتح الساكن، ومع الضم نضم، 

والكرس كذلك .
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ــرأ)65(  ق من  كقراءة  ختفيفا  التعريف  فمع 

ڻچ  ڻ  ڻڻ  چں 

عىل  )الصالة(  بنصب   ،)35 ــة  االي ــج:  احل )ســورة 

املفعولية.

ھ  چ  تعاىل:  كقوله  التنكري  مع  وأمــا 

االية  الصافات:  ــورة  )س چ  ھ  ھ  ھ 
اسم  ألن  ضعيف،  فحذفها  بالنصب   ،)38

الفاعل مل يقع صلة لالم)66(.

18- فائدة )يف تضمني الفعل املتعدي 

معنى الالزم وبالعكس( 
كام يتضمن املتعدي بنفسه معنى املتعدي 

الالزم  يتضمن  قد  كذلك  به  فتعدى  بحرف 

تعاىل:  كقوله  بنفسه  فيتعدى  املتعدي  معنى 

ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  چڈ 

ک کک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ 

ــورة  )س ڳڱ ڱ ڱ ڱ ں ںچ 

ن معنى )تنووا(  البقرة: االية 235(، قالوا: انه ضمرّ

)67( وتعدى بنفسه وإال فهو يتعدى بعىل.

إسحاق  أيب  ــن  واب عمرو  أيب  قـــراءة  وهــي   )65(
واحلسن، ينظر: معجم القراءات القرآنية 3/ 

.300
ينظر: ارتشاف الرضب: 4/ 1847.  )66(

كلمة  ترشب  أن  وهو  النحوي:  التضمني   )67(
الزمة معنى كلمة متعدية، لتتعدى تعديتها. 

شذا العرف: 49.

19- فائدة )حكم الظروف املضافة اىل 

اجلملة اواىل مبني االصل( 
الظروف املضافة إىل اجلملة و )اذ( جيوز 

بناؤها الكتساهبا البناء من املضاف إليه)68( 

نحوقوله  ة،  للخفرّ الفتح  عىل  ولوبواسطة، 

ی ی ی ی جئ حئ مئىئ  چ  تعاىل: 

حتخت  جت  يب  ىب  مب  خب  حب  جب  يئ 

)ســورة  چ  مج  حج  يث  مثىث  جث  يت  ىت  مت 

گ گ  چ  تعاىل:  وقوله   )119 ــة  االي املــائــدة: 

گگ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ چ )سورة هو د: 
االية 66(، فيمن قرأ بالفتح)69(.

وجيوز إعراهبا أيضا لكوهنا أسامء مستحقة 

اىل  املضاف  اكتساب  جيب  وال  لإلعراب، 

املبني البناء منه.

الفتح  الــبــنــاء عــىل  وكــذلــك يف جـــواز 

مذكورين  )غري(  و  )مثل(  مثل  واالعــراب 

مع )ما( و )ان( خمففة ومشددة نحو )قيامي 

مثل ما قام زيد( و )مثل ان تقوم( و )مثل انك 

الظروف املضافة اىل اجلملة  تقوم( ملشاهبتها 

نحو )اذ( و )حيث( )70(.
ينظر: املفصل: 132.  )68(

الــقــراءات  معجم  ينظر:  عمرو،  أبــو  وهــو   )69(
القرآنية: 2/ 396.

قال أبو حيان  )واألصل يف إضافة اسم الزمان إىل   )70(
اجلمل هو  )إذ(، و  )إذا( فيام ساوامها يف اإلهبام، 
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20- فائدة )تقدير الالم يف االضافة( 

الالم  بمعنى  التي  اإلضافة  يف  اليشرتط 

)قول  و  شئ(  )كل  مثل  الالم  تقدير  صحة 

صدق( و )وعد حق( )71(.

21- فائدة  )الضمري بني مذكر ومؤنث( 

اذا توسط الضمري بني مذكر ومؤنث، أحدمها 

رـّراآلخر، جاز تأنيث الضمري فلوقيل ما القدر؟  يفس

فتقول: هي اهلندسة ونحوذلك.

22- فائدة )األوصاف اخلاصة بالنساء 

بتجرد عن التاء( 
إذا كان النعت منفردا به األنثى دون الذكر مل 

تدخله اهلاء نحو )طالِق( و )طاِمث( و )حايض( 

ألنه، ال يتاج إىل فارق الختصاص األنثى به)72(، 

أو قارهبام جازت إضافته، ولو كان الزما إضافته مل 
يضف حتى يكف بـ  )ما( نحو: قبل ما و بعد ما، 
ما  وهو  عريف،  إضافته:  جتوز  الذي  الظرف  وهذا 
بقي عىل ظرفيته، فانتصب ظرفا، وحقيقي: وهو ما 
استعمل فاعال ومفعوال ومبتدأ وجمرورا( ارتشاف 

الضـرب: 4/ 1825 – 1826. 
 ،330  /2 الفوائد:  تسهيل  عىل  املساعد  ينظر:   )71(
الترصيح: 2/ 26، شفاء العليل: 2/ 702، رشح 

الكافية الشافية: 2/ 902.
 ،782  – اإلنصاف يف مسائل اخلالف: 2/ 758   )72(
و   )طــامــث(  و   )حــائــض(  نحو   يف  وللبرصيني 
)طالق( مذهبان: فعند اخلليل إهنا عىل معنى النسب 
كـ  )البن( و  )تامر(، كأنه قيل ذات حيض، و ذات  
يشء  أو  بإنسان  متأول  انه  سيبويه:  وعند  طمث، 
تأويل  َيفعة( عىل  و  َرْبعة  حائض، كقوهلم  )غالم 
َنْفس وسلعة. ينظر كتاب سيبويه: 3/ 237. قال 

قاله االنباري)73( نقال عنه.

23- فائدة )إذا كثر اليشء باملكان( 

)َمْفعلة(  فيه  قيل  باملكان  الشئ  كثر  اذا 

)أرض  فيقال  الفاء،  وسكون  امليم  بفتح 

و  )َمأِسدة(  و  السباع  كثرية  أي:  َمسبعة( 

)َمبِطخة( )74(.

24- فائدة )يف الفرق بني عسى وكاد( 

قال الزخمشـري: والفصل بني معنى )عسى( 

الزخمشـري  )وإنام يكون ذلك يف الصفة الثابتة، فأما 
تأنيث، وأما مذهب  بدرّ هلا من عالمة  احلادثة، فال 
الكوفيني يبطل جري  )الضامر( عىل الناقة واجلمل، 

و  )العاشق( عىل املرأة والرجل. املفصل: 245.
وهو كامل الدين عبد الرمحن بن حممد بن عبد اهلل بن   )73(
أيب معبد االنباري نسبة إىل مدينة االنبار ولد 513 
هـ، وتويف 577 هـ، أهم كتبه اإلنصاف يف مسائل 
ــراب، وميزان  ــراب يف جدل اإلع اخلــالف، واألغ
العربية. ينظر: وفيات األعيان 2/ 320، أنباه الرواة 

.169 /2
أجاز العلامء أن يصاغ اسم املكان من األسامء اجلامدة   )74(
عىل وزن  )ُمْفَعَلة( و ذلك للداللة عىل الكثرة نحو: 
أرض ُمسبعة و مأسدة ومذأبة وُمبطخة و ُمقثأة، إذا 
كثرت فيها السباع واألسود والذئاب والبطيخ والقثاء، 
جاء يف رشح الشافية  )واعلم أن الشـيء إذا كثر باملكان 
العني  بفتح  )مفَعلة(  فيه  فالباب  جامدا  اسمه  وكان 
املوضع  أي:  واملذأبة  املسبعة  املوضع  أي  كاملأسدة، 
الكثري األسد والسباع والذئاب، وهو مع كثرته ليس 
يأتوا  ومل  مقردة،  و  مضبعة  يقال:  فال  مطرد،  بقياس 
بمثل هذا يف الرباعي فام فوق نحو الضفدع والثعلب، 
بل استغنوا بقوهلم كثري الثعالب ومكان مثعلب( 2/ 

188. وينظر: يف الرصف العريب: 192. 



فوائد قرآنيةـــ لغوية
العدد الــرابــع : �شتاء )2011م -1432هــــ(

202

عىل  األمر  ملقاربة  )عسى(  إن   )76( )كاد(  و   )75(

سبيل الرجاء والطمع تقول:  )عسى اهلل أن يشفي 

اهلل  عند  مرجورّ  شفائه  قرب  أن  تريد  مرييض(، 

مطموٌع فيه.

و )كاد( ملقاربته عىل سبيل احلصول والوجود 

تقول:  )كادِت الشمُس أن تغرب(، تريد أن قرهبا 

من الغروب قد حصل)77(.

25- فائدة

 )يف حذف املخصوص باملدح( 
كان  اذا  املــخــصــوص  يــذف  قــد 

بمنزلة   تكون  أن  أحــدمهــا:  مذهبان:  هلــا  عسى   )75(
أن  إال  ومنصوب،  مرفوع  هلا  فيكون  )قـــارب(، 
الفعل  مع  )أن(  يكون   أن  فيه  مــرشوط  منصوهبا 
متأوال باملصدر كقولك:  )عسى زيد أن خيرج(، يف 

چ ڃ  معنى: قارب زيد اخلروج، قال تعاىل: 
)سورة  چ   ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ 

املائدة: االية 52(
والثاين: أن يكون بمنزلة  )قُرب(، فال يكون هلا اال مرفوع، 
اال أن مرفوعها  )أن( مع الفعل يف تأويل املصدر، 
كقولك:  )عسى أن خيرج زيد( يف معنى قرب 

ڀ  پ  پ  چ  تعاىل:  قــال  خــروجــه، 
ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺٺ  ڀ  ڀ  ڀ 

چ   ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹٹ  ٿ 

)سورة البقرة: االية 216(. املفصل: 346. 
كاد: هلا اسم وخرب، وخربها مرشوط فيه أن يكون   )76(
ال باسم الفاعل، كقولك  )كاد  فعال مضارعا متأورّ
زيد أن خيرج(. املفصل: 346، وينظر: املقتضب: 
 ،178 عصفور 2/  البن  اجلمل،  رشح   ،70  /3

مهع اهلوامع: 1/ 129. 
ينظر: املفصل: 348.   )77(

معلوما للمخاطب)78( نحوقوله تعاىل: 

 ،)44 االية  ص:  )سورة  چ  ٹ ٹڤ ڤ ڤ  چ 

چ ېئ  وقوله:  أي: نعم العبد ايوب 

الــذاريــات:  ــورة  )س ىئ   ېئ  ېئ 
االية 48(، أي: نعم املاهدون نحُن.

26- فائدة )حّبذا يف املدح( 

يناسب  مما  )حبذا(  و  الزخمـرشي:  قال 

 ) هذا الباب يعني باب املدح ومعنى )حبَّ

احلاء  فتح  لغتان:  وفيه  جدا،  حمبوبا  صار   :

اىل  مسند  وهو  )َحُبَب(  واصلها:   ها  وضمرّ

الرتكيب  بعد  َجَريا  اهنام  اال  االشــارة  اسم 

أول  ُيضمرّ  فلم   الُتغري التي  االمثال  جمرى 

من  غــريه  )ذا(  موِضع  ُوضــع  وال  الفعل 

طريقة  فيها  التزمت  بــل  اإلشـــارة  ــامء  اس

واحدة)79(.

والذم  باملدح  )واملخصوص  االرتشاف   يف  جاء   )78(
قوله  نحو:  الدليل  عليه  دل  إذا  حذفه  جيوز 
االية  ص:  ــورة  )س چ   ٹ  ٹ  چ  تعاىل: 
ىئ چ   ېئ  چ  و  أيــوب،  أي:   ،)44
وذهب  نحن،  أي:   ،)48 االية  الذاريات:  )سورة 
م  بعض املتأخرين إىل انه ال جيوز حذفه إال إذا تقدرّ
حذفه  ــواز  ج يف  يشرتطوا  مل  ــرون  ــث واالك ذكـــره، 
التقديم، وجيوز أن ُيذكر قبلهام مبتدأ نحو: زيد نعم 
الرجل، وزيد نعم رجال يف قول من قال: باسمية نعم 
وبئس إعراهبام مبتدأ، واملخصوص اخلرب والعكس( 

.2053 /4
املفصل: 353 – 354 وتتمة الكالم  )وهذا االسم   )79(
رـّر بام  َثمَّ فس يف مثل إهبام الضمري يف  )نعم(، ومن 
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27- فائدة )الفعل يف )أكرم بزيد( 

ماٍض أم أمر( 
قول القائل )أكِرم بزيد( قال الزخمرشي: أصله 

)أكرَم زيٌد(، أي صار ذا كرم كأغدرّ البعري.

ف وعندي أن  قال: ويف هذا رضٌب من التعسرّ

أسهل منه مأخذا أن يقال: إنه أمر لكل احد بأن 

جيعل زيدا كريام، بأن يصفه بالكرم، والباء مزيدة 

للتأكيد واالختصاص، أوبأن يصريُه ذا كرم والباء 

فلم  املثل  جمرى  جرى  ثمرّ  أصله،  هذا  للتعدية. 

يغريعن لفظ الواحد يف قولك يارجالِن أكرم بزيد 

ويارجاُل أكرم بزيد)80(.

28- فائدة )التعبري باجلمع عن التثنية( 

أمن  مع  التثنية)81(  باجلمع عن  ُيعربرّ  قد 

ک ک گ گ گ  چ  تعاىل:  كقوله  اللبس 

رـّر به، فقيل  )حبذا زيد( كام يقال:  )نعم رجال  ُفس
ل عىل املضمر بأن استغنوا  زيد( غري أن الظاهر ُفضرّ
رـّر فقيل  )حبرّذا زيد(، ومل يقولوا  )نعم  عن املفس
زيد(، وألنه كان ال ينفصل عن الفاعل يف  )نعم(، 
وينفصل يف  )حبرّذا(. وينظر: ارتشاف الرضب: 4/ 
اللمع  رشح   ،204  –  201 البغداديات   ،2059

البن برهان: 420. 
وينظر:  بسيط.  ترصف  مع  املفصل: 354.  ينظر:   )80(
ارتشاف الرضب: 4/ 2065، والترصيح: 2/ 87.  
وهو عند البرصيني والكسائي فعل، والكوفيون غري 
 –  2065  /4 الرضب:  ارتشاف  اسم،  الكسائي 

.2066
ينظر: املفصل: 228 مع ترصف يسري من املصنف.   )81(

وينظر: ارتشاف الرضب: 2/ 582 .

وقول   )4 االيــة  التحريم:  چ )ســورة  گ ڳ 
قذفـيـن  الرسيع(  )ومهيمٌن  الشاعر:  )من 

مرتيــن( َظهَرامها ِمثُل ُظهو ِر الرُتَسني)82(.

نكات تتعّلق ببعض اآليات)83(.

البيت خلطام املجاشعي يف خزانة األدب 2/ 314،   )82(
قحافة يف  بن  وهلميان   ،156 املفصل: 4/  ورشح 
واملقاصد   ،547 –  544 أيضا 7/  االدب  خزانة 

النحوية: 4/ 89، ورشح الشافية: 1/ 194.
ذكر ابن هشام األنصاري يف الباب اخلامس من كتابه   )83(
التي  اجلهات  ذكر  )يف  عنوان   حتت  اللبيب  مغني 
وهي  جهتها،  من  امُلعِرب  عىل  االعــرتاض  يدخل 
عرشة( وإلمتام الفائدة سأذكرها مجيعا، و ألن الشيخ 
الطريي ذكر بعضا منها، سأقتصـر فيها عىل اآليات 
يقتضيه  ما  يراعي  أن  األوىل:  فقط:اجلهة  القرآنية 
تزل  ما  وكثريا  املعنى،  يراعي  وال  الصناعة  ظاهر 
األقدام بسبب ذلك، وأول واجب عىل املعرب أن 
يفهم معنى ما يعربه، مفردا أو مركبا، وهلذا ال جيوز 
املتشابه  من  بأهنا  القول  عىل  السور  فواتح  إعراب 
الذي استأثر اهلل تعاىل بعلمه، وها أنا مورد بعون اهلل 
ينظر يف  اللفظ، ومل  فيها عىل ظاهر  ُبثي  أمثلة متى 
ُموجب املعنى حصل الفساد، وبعض هذه األمثلة 
وقع للمعربني فيه وهٌم هبذا السبب، وسرتى ذلك 
ہ  چ  تعاىل:  قوله  معيرّنا.فأحدها: 
ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ 
ۇ  ڭ  ڭڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے 
چ  )ســورة هود: االية 87(،  ۆ  ۇ 
فإنه يتبادر إىل الذهن عطف  )إن نفعل( عىل  )أن 
يفعلوا يف  أن  يأمرهم  مل  باطل، ألنه  نرتك(، وذلك 
أمواهلم ما يشاؤون، وإنام عطف عىل  )ما(، فهو 
معمول للرتك، واملعنى: أن نرتك أن نفعل، نعم 
 – بالنون  ال  بالتاء   – )تشاء(  و   )تفعل(  قرأ   من 
فالعطف عىل  )أن نرتك(، وموجب الوهم املذكور 
حرف  وبينهام  مرتني،  والفعل  أن  يرى  املعرب  أن 
ڦ  ڦ  چ  تعاىل:  قوله  العطف.الثاين: 
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االية  مريم:  چ  )سورة  ڄ  ڦ  ڦ 

املتبادر تعلق  )من( بـ  )خفت(، وهو  5(، فإن 
قه بـ  )املوايل( ملا يف  فاسد يف املعنى، والصواب تعلرّ
بعدي  أي: خفت واليتهم من  الوالية،  معنى  من 
وسوء خالفتهم، أو بمحذوف هو حال من  )املوايل( 
أو مضاف إليهم، أي كائنني من ورائي، وأما من قرأ  
ت( بفتح اخلاء وتشديد الفاء وكرس التاء  )وهي  )خفرّ
قراءة عثامن بن عفان و زيد بن ثابت و ابن عباس و 
.  152 الــقــراءات3/  معجم  العاص(  بن  سعيد 
الثالث: قوله تعاىل: چ ہ ہ ہ ہ 
)ســـورة  چ   ے  ھ  ھ  ھ  ھ 
بـ   )إىل(  تعلق   املتبادر  فإنرّ   ،)282 االية  البقرة: 
)تكتبوه(، وهو فاسد القتضائه استمرار الكتابة إىل 
أجل الدين وإنام هو حال، أي: مستقرا يف الذمة إىل 
ے  ھ  چ ھ  اجله، ونظريه قوله تعاىل: 
فإن   ،)259 االيــة  البقرة:  ــورة  )س چ   ے 
املتبادر انتصاب  )مئة( بـ  )أماته( وذلك ممتنع مع 
احلياة  سلب  اإلماتة  ألن  األصيل،  معناه  عىل  بقائه 
معنى  أماته  ن  ُيضمرّ أن  والصواب:  متتد،  ال  وهي 
ألبثه، فكأنه قيل: فألبثه اهلل باملوت مئة عام، وحينئذ 
له  العارض  املعنى  من  فيها  بام  الظرف  به  يتعلق 
التضمني، أي: معنى اللبث ال معنى االلباث، ألنه 
كاإلماتة يف عدم االمتداد، فلو صحرّ ذلك لعلقناه بام 
فيه من معناه الوضعي، ويصري هذا التعلق بمنزلته 
ٴۇۋ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  يف قوله تعاىل: چ ۇ 
ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ چ  )سورة البقرة: 
االية 259(، وفائدة التضمني: أن يدل بكلمة 
ذلك  يدلك عىل  كلمتني،  معنى  واحدة عىل 
أسامء الرشط واالستفهام.الرابع : قوله تعاىل: 
الصافات :  چ  )سورة  چ ىئ ىئ ىئ ی 
االية 102(، فإن املتبادر تعلق  )مع( بـ  )بلغ(، قال 
الزخمشـري: أي فلام بلغ أن يسعى مع أبيه يف إشغاله 
و حوائجه، قال: وال يتعلق مع يبلغ، القتضائه أهنام 
بلغا معا حدرّ السعي، وال بالسعي، ألن صلة املصدر 
ال تتقدم عليه، وإنام هي متعلقة بمحذوف عىل أن 
يكون بيانا، كأنه قيل: مع أعطف الناس عليه وهو 

أبوه، أي: إنه مل يستحكم قوته بحيث يسعى مع غري 
مشفق. اخلامس: قوله تعاىل: چ ٿ ٹ ٹ 
ٹ ٹ ڤ چ  )سورة البقرة: االية 
 ،) ق  )إىل( بـ  )رصهنرّ 260(، فن املتبادر تعلرّ
بقطعهن،  رصهن  ـِر  ُفسرّ إذا  يصحرّ  ال  وهذا 
 ) رـّر بـ  )أمْلهنرّ وإنام تعلقه بـ  )خذ(، وأما إن فس
تقدير  جيــب  الوجهني  وعــىل  ــه،  ب فالتعلق 
مضاف، أي إىل نفسك، ألنه ال يتعدى فعل 
املضمر إىل ضمريه املتصل إال يف باب  )ظن( 
نحو: چ ڳ ڱ ڱ چ  )سورة العلق:االية 
ڃ چ  )ســورة آل  ڄ  ڄ  چ   ،)7
عمران : االية 188( فيمن ضم الباء .وجيب 

ی  ی  چ  نحو  يف  املضاف  هذا  تقدير 
ىئچ   مئ  حئ  جئ  ی  ی 

)سورة مريم : االية 25(، و چ ں ڻ 
ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ 

چ  )سورة طه : االية 22(، چ ڄ ڄ 
. االية 37(   : چ  )سورة األحزاب  ڄ 
ہ  چ  تـــعـــاىل:  ــه  ــول ق  : ـــســـادس  ال
ہ ہ ہ ھ چ  )سورة 
)من(  تعلق   املتبادر:  فان   ،)273  : البقرة 
بأغنياء ملجاورته له، قال ابن هشام : ويفرسه 
أهنم متى ظنهم ظانرّ فقد استغنوا من تعففهم، 
جاهال  يكون  فال  املال  من  فقراء  أهنم  علم 
وهي  )يسب(  بـ  متعلقة  هي  وإنام  بحاهلم، 

للتعليل. السابع : قوله تعاىل : چ ٱ ٻ ٻ 
چ   ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ 
)سورة البقرة : االية 246(. فان املتبادر: تعلق 
ه انه مل ينته علمه أو نظره  )إذ( بفعل الرؤية، ويفرسرّ
إليهم يف ذلك الوقت وإنام العامل مضاف حمذوف 
أي : امل تر إىل قصتهم أو خربهم، إذ التعجب إنام هو 
 : تعاىل  قوله  الثامن:   . ذواهتــم  ذلك ال من  من 

ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  چڀ 
ــورة  )س چ   ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ 
البقرة :االية 249(، فان املتبادر: تعلق االستثناء يف 
اجلملة الثانية، وذلك فاسد القتضائه أن من اغرتف 
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غرفة بيده ليس منه، وليس كذلك بل ذلك مباح هلم 
وإنام هو مستثنى من األوىل، ووهم أبو البقاء جتويزه 
كونه مستثنى من الثانية، وإنام سُهل الفصل باجلملة 
الثانية ألهنا مفهومة من األوىل املفصولة ؛ ألنه إذا 
أن  مفهومه  اقتضـى  منه  ليس  الشارب  أن  ذكر 
كال  به  الفصل  فكان  منه،  چٺ ٺ ٺ چ 
فصل . التاسع : قول بعضهم يف : چ ڭ چ  
)سورة األعىل : االية 5(، انه صفة لغثاء، وهذا ليس 
االحــوى  رـّر  فس إذا  بل  اإلطـــالق،  عىل  بصحيح 
باألسود من اجلفاف واليبس، واما إذا فسـر باألسود 

فسـر  ــام  ك ي،  ــــررّ ال لكثرة  اخلــضـــــرة  ة  ـــدرّ ش ــن  م
االيــة 64(،   : الرمحن  چ  )ســورة  چۆئ 
فجعله صفة لغثاء كجعل  )قيام( صفة لـ )عوجا(، 
ر  وأخرّ املرعى  من  حاال  يكون  أن  الواجب  وإنــام 
يف  بعضهم  قول  العارش:   . الفواصل  لتناسب 

ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  چ  تــعــاىل:  قوله 
ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ 
ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ 
:االية  األنعام  )سورة  چ   ے ے ۓ 
99(، فيمن رفع  )جنات( : انه عطف عىل قنوان، 
طلع  من  خَترج  األعناب  جنات  أن  يقتضـي  وهذا 
النخل، وإنام هو مبتدأ : بتقدير : وهناك جنات، أو: 

ڤ  چ  قرأ  من  قــراءة  ونظريه   : جنات،  وهلم 
ڤچ  )سورة الواقعة : االية22(، بالرفع بعد 
قوله : چ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ چ  )سورة 
الصافات : االية 45(، أي : وهلم حور عني .وأما 
قراءة السبعة  )وجناٍت( بالنصب فبالعطف 

عىل نبات كل شئ وهو من باب چ ڻ 
البقرة  ــورة  )س چ   ۀ  ڻ  ڻ 
الزخمشـري  قول   : احلادي عشـر  :االية 98( . 

ىئ  ىئ  ىئ  ېئ  چ  تعاىل:  قوله  يف 
چ   حئ  جئ  ی  ی  ی  ی 
)سورة املائدة :االية 31( : إن انتصاب  )ُأَواِرَي( 
يف جواب االستفهام، ووجه فساده إن جواب الشئ 
وإنام  العجز،  تتسبرّب عن  واملــواراة ال  مسبرٌّب عنه 
انتصابه بالعطف عىل  )َأُكوَن(، ومن هنا امتنع نصب  

)تصبح( يف قوله تعاىل: چ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ 
ېې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ 
:االية  احلج  )ســورة  چ   ې ى ى ائ 
ة ال يتسبب عن  63( . الن إصباح األرض خمضـررّ
رؤية إنزال املطر بل عن اإلنزال نفسه، وقيل :إنام لم 
ينصب ؛ ألن چ ۈ ۈ چ يف معنى قد رأيت، 
أي : انه استفهام تقريري مثل : چ ۀ ہ چ  
النصب   : وقيل   ،)1 :االية  الشـرح  )سورة 

ې  ې  چې   : تعاىل  قوله  يف  كام  جائز 
احلج  )ســـورة  چ   ائ  ى  ى  ې 
عىل   العطف  إىل  هنا  قصد  ولكن   ،)46 :االيــة 
والصواب  بأصبحت،  تصبح  تأويل  عىل  )أنــزل( 
القول األول، وليس  )أمل تَر( مثل  )أفلم يسريوا( ملا 

چ ىئ  الثاين عشـر: قول بعضهم يف:  بيرّناه. 
ىئ ىئ ی ی ی ی جئ حئچ  
)سورة األحقاف :االية 28(، إن األصل اختذوهم 
قربانا، وان الضمري و قربانا مفعوالن، وآهلة بدل من 
قربانا، قال الزخمشـري :إن ذلك فاسد يف املعنى، وان 
قربانا  وان  الثاين،  املفعول  هو  )آهلة(  أن   الصواب 
حال، ومل يبنيرّ وجه فساد املعنى ،ووجهه : إهنم إذا 
ذموا عىل اختاذهم قربانا من دون اهلل اقتضـى مفهوم 
احلثرّ عىل أن يتخذوا اهلل سبحانه قربانا، كام إذا قلت 
:أتتخذ فالنا معلام دوين ؟، وكنت آمرا له أن يتخذك 
وال  بغريه،  إليه  ب  ُيتقررّ تعاىل  وانــه  ــه،  دون معلام 
الثالث عشـر:   . إىل غريه سبحانه  به  يتقرب 

قول املربد يف قوله تعاىل : چ ہ ہ 
ھ چ  )سورة النساء :االية 90(، مجلة 
ه الفاريس بأنه ال يدعى عليهم بأن  دعائية وردرّ
حتصـر صدورهم عن قتال قومهم، ولك أن 
يسلبوا  بان  عليهم  الدعاء  املــراد  بان  جتيب 
يقاتلوا  أن  يستطيعوا  ال  حتى  القتال  أهلية 
أحدا البتة . الرابع عشـر: قول املربد يف قوله 
چ   چۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې  تعاىل: 
)سورة األنبياء :االية 22(، إن اسم اهلل بدل 
االستثناء  باب  يف  البدل  أن  .ويــرده  آهلة  من 
مستثنى موجب له احلكم، أما األول : فالن 
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االستثناء إخراج، و  )ما قام احد إال زيد(، 
كلام  فالنه   : الثاين  واما  زيد،  إلخراج  مفيد 
صدق  )ما قام احد إال زيد(، صدق قام زيد 
واسم اهلل تعاىل هنا ليس بمستثنى وال موجب 
ر ال  املنكرّ أما األول : فالن اجلمع  له احلكم، 
حينئذ   املعنى  والن  ؛  منه  فيستثنى  له  عموم 
)لو كان فيهام آهلة مستثنى منهم اهلل لفسدتا(، 
وذلك يقتضـي انه لو كان فيهام آهلة فيهم اهلل 
عىل  يرتتب  الفساد  أن  املراد  وإنام  تفسدا،  مل 
انه ليس بموجب  التعدد مطلقا، واما  تقدير 
له احلكم فالنه لو قيل لو كان فيهام اهلل لفسدتا 
املعرب  يراعي  أن   : الثانية  اجلهة   . يستقم  مل 
يف  ته  صحرّ يف  ينظر  ،وال  صحيحا  معنى 
الصناعة، وها أنا موِرد لك أمثلة من ذلك : 

أحدها : قول بعضهم يف قوله تعاىل: چ ڦ 
إن    ،)51 ــة  :االي النجم  )ســورة  چ   ڦ ڄ 
)ثمودا( مفعول مقدم، وهذا ممتنع الن اـ )ما( 
النافية الصدر فال يعمل ما بعدها فيام قبلها، 
بتقدير  )عــادا( وهو  وإنام هو معطوف عىل  
مجاعٌة  تعليق  الــثــاين:   . ثــمــودا(  )واهــلــك 

الظروَف من قوله تعاىل: چ ۆ ۆ ۈ ۈ 
ے  چ  ــة 43(  :االي هــود  ــورة  )س ٴۇ ۋچ  
يوسف  ـــورة  )س چ   ڭ  ۓ  ۓ 
:االية 92(، ومن قوله عليه السالم يف الدعاء  
منعت(  ملا  معطي  وال  أعطيت  ملا  )المانع 
الن  البصـريني  عند  باطل  وذلك  ال،  باسم 
نصبه  فيجب  ل،  مــطــورّ حينئذ  )ال(  اســم  
عند  إال  بمحذوف  التعليق  وإنــام  وتنوينه، 
الثالث: وهو عكس  البغداديني وقد مىض . 

ذلك تعليق بعضهم الظرف من قوله تعاىل : 
البقرة  )سورة  چ   ڇ ڇ ڍ ڍ  چ 
:االية 64(، بمحذوف، أي : كائن عليكم و 
متعلق  هو  إنام  و  اجلمهور،  عند  ممتنع  ذلك 
بعد  املبتدأ  الفضل ؛ ألن خرب  باملذكور وهو 
املعري يف  احلــذف وهلــذا حلن  لوال واجــب 
الرابع:  لساال.  يمسكه  الغمد  فلوال   : قوله 

ۓ  ے  ے  چ  يف:  الزخمشـري  قول 
ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ چ  )سورة 
الروم :االية 23(،انه من باب اللف والنشـر، 
فضله  من  وابتغاؤكم  منامكم  املعنى  وان 
بالليل والنهار ،وهذا يقتضـي أن يكون النهار 
معموال لالبتغاء مع تقدمه عليه، وعطفه عىل 
معمول منامكم وهو بالليل وهذا ال جيوز يف 
وزعم  ؟  الكالم  أفصح  يف  فكيف  الشعر 
عىل  له  تفسري  يف   : مالك(  )ابــن  عصـري  

سوريت البقرة وآل عمران يف قوله تعاىل : چ 
ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ 
أن   ؛  االية 19(   : البقرة  چ  )ســورة  ڃ 
تقدبم  وفيها  ــوت،  امل بحذر  متعلقة  )مــن( 
تقديم  أيضا  الثاين  ويف  املــصــدر،  معمول 
معمول املضاف إليه وحامله عىل ذلك انه لو 
قه بـ )جيعلون( وهو يف موضع املفعول له  علرّ
كان   إذ  له من غري عطف  املفعول  تعدد  لزم 
بان  أجيب  وفد  له،  مفعوال  املــوت(  )حذر 
األول تعليل للجعل مطلقا، والثاين تعليل له 
مقيدا، واملطلق واملقيد غرياِن، فاملعلل متعدد 
يف املعنى ،و إن احتد يف اللفظ ،و الصواب أن 
واالبتغاء  الزمانني  يف  املنام  أن  عىل  يمل 

: چ چ ڇ  قول بعضهم يف   : اخلامس  فيهام. 
ــورة  )س چ   ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ 
البقرة :االية 96(، إن هو ضمري الشأن، وأن 
كان  ولو  خرب،   : وبمزحزحه  مبتدأ،   : ر  يعمرّ
كذلك مل يدخل الباء يف اخلرب . السادس: قول 

ٴۇ  ۈ  چ   : تعاىل  قوله  يف  الزخمشـري 
ۋ ۋ چ  )سورة النساء :االية 78(، 
فيمن رفع يدرك : انه جيوز أن يكون الشـرط 
چ   متصال بام قبله أي : چ ۇ ۆ ۆ 
)سورة النساء : االية 77( أينام تكونوا( يعني 
فيكون اجلواب حمذوفا مدلوال عليه بام قبله، 

ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  چ  يبتدئ  ثم 
بان  ابن هشام : وهذا مردود  چ قال  ې 
ال  انه  عىل  وا  نصرّ األئمة  من  وغريه  سيبويه 
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ماض،  ــرشط  ال وفعل  إال  اجلــواب  يــذف 
أنت  تقول  إن فعلت ،وال  أنت ظامل   : تقول 
قول   : السابع  الشعر.  يف  إال  تفعل  إن  ظامل 
)ســورة  چ   ڳ  ڳ  چ  يف:  بعضهم 
اًل( مفعول  )َأْعــامَ الكهف :االية 103(، إن  
ه ابن خروف بان  )خسـر( ال تتعدى  به، وردرّ
مستدال  الصفار  ووافقه  ــح(،  )رب كنقيضه  
)ســـورة  چ   وئ  وئ  چ  ــاىل:  ــع ت بــقــولــه 
النازعات :االية 12(، إذ مل يرد أهنا خـرست 
شيئا، وثال ثتهم ساهون، الن اسم التفضيل 
به والن خسـر متعد ويف  املفعول  ال ينصب 
التنزيل چ ژ ڑ ڑچ  )سورة 

ھ  ھ  چ   )12 االيــــة   : ـــام  ـــع األن
وأما   ،)11 :االية  احلج  )سورة  ھچ  
خارسة فكأنه عىل النسب أي ذات خسـر، و 
وقال  دينارا،  ربح  يقال  يتعدى  أيضا  )ربح( 
ه أن  سيبويه : إن أعامال مشبه باملفعول به ويردرّ
اسم التفضيل ال يشبه باسم الفاعل ؛ ألنه ال 
تلحقه عالمات الفروع إال برشط والصواب 
مل  ما  عىل  خيرج  أن  الثالثة:  متييز..اجلهة  انه 
يثبت يف العربية، وذلك إنام يقع عن جهل أو 
ايب  قول   : :أحدها  أمثلة  منه  فلنذكر  غفلة، 

ک  ک  ک  ک  ڑ  چ  يف  عــبــيــدة 
أن  ــة 5(،  االي  : األنــفــال  )ســورة  گچ  
الكاف حرف قسم، وان املعنى  )األنفال هلل 
ابن  شنرّع  وقد  أخرجك(،  والذي  والرسول 
القول  هذا  حكايته  يف  مكي  عىل  الشجري 
)كاهلل  قال  قائال  ولو   : قال  عنه،  وسكوته 
وجهه،  يف  يبصق  أن  الستحق  ألفعلن( 
الكاف مل  املقالة أربعة أمور: إن  ويبطل هذه 
)ما( عىل  القسم، وإطالق   واو  بمعنى  جتئ 
اله سبحانه وتعاىل، وربط املوصول بالظاهر 
الشعر....  ذلك  وبــاب  اخــرج  فاعل  وهو 
ووصله ألول السورة مع تباعد ما بينهام، وقد 

جياب عن الثاين بأنه قد جاء نحو چٺ ٺ 
ٿ چ  )سورة الشمس:االية 5(، وعنه انه 

قال اجلواب  )جيادلونك( ويرده عدم توكيده، 
أقــوال أخر،  اآلية  أقــوال أخــرويف  اآلية  ويف 
ثانيها : إن الكاف مبتدأ، وخربه  )فاتقوا اهلل(، 
ويفسده اقرتانه بالفاء وخلوه من رابط وتباعد 
حمذوف  مصدر  نعت  وثالثها:هي  بينهام،  ما 
أي جيادلونك يف احلق الذي هو إخراجك من 
بيتك جداال مثل جدال إخراجك، وهذا فيه 
تشبيه الشئ بنفسه، ورابعها: اهنا نعت مصدر 
هلل  ثابتة  األنفال  قل   : التقدير  ولكن  أيضا 
ثبوت  مثل  ثبوتا  كراهيتهم  مع  والرسول 
إخراجك ربك إياك من بيتك وهم كارهون، 
اهنا   : الرابـع-  إىل  اقرب  وهو   – وخامسها 
نعت لـ )حقا( أي : أولئك هم املؤمنون حقا 
و  تقارهبام،  هذا  ل  سهرّ والذي  أخرجك،  كام 
وصف اإلخراج باحلق يف اآلية، وسادسها : 
كحال  احلــال  هذه   : أي  ملحذوف  خرب  أهنا 
مارأيت  كراهية  يف  حاهلم  أن  أي  إخراجك 
كراهية  يف  حاهلم  مثل  الغزاة  تنفيلك  من 
خروجك من بيتك للحرب، ويف اآلية أقوال 

أخر منترشة .الثاين : قول بعضهم يف چ ڄ 
)ســورة  چ   ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ 
البقرة:االية 246(، إن األصل ومالنا وان ال 
تقول   كام  القتال  وتــرك  لنا  وما   : أي  نقاتل 
العربية حذف  يثبت يف  ومل  وزيــدا(،  )مالك 
واو املفعول معه .اجلهة الرابعة: أن خيرج عىل 
ويرتك  الضعيفة،  واألوجــه  البعيدة  األمــور 
، فان كان له إال ذاك  الوجه القريب والقويرّ
بيان  قصد  فان  اجلميع  ذكر  وان  عــذر،  فله 
يف  إال  فحسن  الطالب  تدريب  أو  املحتمل 
ما  أن خيرج إال عىل  التنزيل فال جيوز  ألفاظ 
فان مل يغلب يشء  إرادتــه،  الظن  يغلب عىل 
تعسف،  غري  من  املحتملة  األوجــه  فليذكر 
وتكثري  الناس  عىل  اإلغراب  جمرد  أراد  وان 
األوجه فصعب شديد، وسأرضب لك أمثلة 
لتجنبها  املستبعدة  األمــور  عىل  خرجوه  مما 

چ  قـــول مجــاعــة يف  ــا :أحـــدهـــا :  ــاهل ــث وأم
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 :)88 االية  الزخرف:  )سورة  ىئچ،  
)سورة  چ   ۋ  چ  لفظ  عىل  عطف  انه 
وعىل  خفض،  فيمن   ،)85 االية  الزخرف: 
تباعد،  من  بينهام  ما  مع  نصب،  فيمن  حملها 
...... فقيل الواو للقسم وما بعده اجلواب، 
واختاره الزخمشـري، وأما من نصب، فقيل : 
هم(، أو عىل مفعول حمذوف  عطف عىل  )رسرّ
أي  )يعلمون(،  أولـــ  )يكتبون(  لـ  معمول 
انه مصدر  أو  يكتبون لك أو يعملون احلق، 
حرف  إسقاط  عىل  نصب  أو  حمذوفا،  لقال 
الــقــســم، واخـــتـــاره الـــزخمـــرشي. و قــول 

ۋ ۋ  : چ  تعاىل  قوله  يف  الزخمشـري 
چ  )سورة القمر :االية 3(، فيمن  ۅ 
ــــاًل( عــطــف عىل   )ك إن   )مــســتــقــر(  جـــررّ 

ۋ  ۋ  چ  )الـــســـاعـــة(.......وأمـــا 
:االية 3(فمبتدأ  القمر  )سورة  چ   ۅ 
اهلل  عند  مستقر  أمر  وكل   : أي  خربه  حذف 
بينهام  بالغة( وما  أو ذكر وهو )حكمة  واقع 
)مستقر(  اخلرب   : بعضهم  وقول  اعــرتاض، 
يثبت يف  مل  ما  اجلوار محل عىل  وخفض عىل 

ڎ ڈ  چ  يف  بعضهم  قول   : .الثاين  اخلرب 
ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ 
ک ک چ  )سورة األحزاب :االية 
وهذا  االختصاص،  عىل  منصوب  33(،إنه 
مثل:   اخلطاب  ضمري  بعد  لوقوعه  ضعيف 
)بك اهلُل نرجو الفضَل(، وإنام األكثر أن يقع 
بعد ضمري التكلم كاحلديث :  )نحن معارش 
. منادى  انه  ،والصواب  ث(  نوررّ ال  األنبياء 
ڤ  ڤ  چ  يف  بعضهم  ــول  ق الــثــالــث: 
ڤچ  )سورة الزخرف :االية 13( ،إن 
إهنا  والصواب  جمزوم،  والفعل  لألمر  الالم 
أمر  لضعف  منصوب  والفعل  العلة  الم 
املخاطب بالالم .الرابع :-ومنها قول بعضهم 
 : الفاحتة  )ســـورة  چ   ٱ  چ  أصــل  إن   :
من  لغة  عىل  ضمها  أو  السني  كسـر  االية1( 
لئال  السني  سكنت  ثم  ُســٌم،  أو  ِســٌم   : قال 

يتواىل كـرسات، أو لئال خيرجوا من كـرس إىل 
السكون  إن   : اجلامعة  قــول  واألوىل  ضــم، 
اصل وهي لغة االكثرين وهم الذين يبتدئون  
)اسام( هبمز الوصل .اجلهة اخلامسة: أن يرتك 
ما يتمله اللفظ من األوجه الظاهرة، ولنورد 
مسائل من ذلك ليتمرن هبا الطالب :مسالة- 
جيوز يف الضمري املنفصل من نحو )إ ِنََّك َأنَت 
ِميُع اْلَعِليُم ]البقرة : 127[، ثالثة أوجه :  السَّ
وهو  ــداء  ــت واالب أرجــحــهــا،  ــو  وه الفصل 
والتوكيد. متيم،  بلغة  وخيتص  اضعفها، 
چ   ژ  ژ  نحوچ  يف  جيــوز  مسألة- 
)سورة يوسف : االية 18(، ابتدائية كل منهام 
أو  مجيل،  صرب  شأين  أي:  اآلخــر،  خربية  و 

صرب مجيل أمثل من غريه.مسألة- چ ں 
)سورة  چ   ڻ ڻ ڻ ڻ 
النمل :االية 51(، يتمل يف  )كان( األوجه 
الثالثة ،إال أن الناقصة ال تكون شأنية، ألجل 
االستفهام، ولتقدم اخلرب، وكيف: حال عىل 
وللمبتدأ  النقصان،  عىل  لكان  وخرب  التامم، 
يراعي  أالرّ   : السادسة  الزيادة.اجلهة  عىل 
فإن  األبــواب،  بحسب  املختلفة  الشـروط 
العرب يشرتطون يف باب شيئا، ويشرتطون 
اقتضته  ما  عىل  الشـيء  ذلك  نقيض  آخر  يف 
حكمة لغتهم وصحيح أقيستهم، فإذا مل يتأمل 
والشـرائط،  األبواب  اختلطت عليه  املعرب 
اشرتاطهم  األول:  أنواعا...النوع  فلنورد 
 : للنعت  واالشتقاق  البيان،  لعطف  اجلمود 

ومن الوهم يف األول قول الزخمشـري يف چ 
ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ چ  )سورة 
و  بيان،  عطفا  أهنام   ،)3-2 االيــة   : الناس 
اجريا  أهنام  جياب  وقد  نعتان،  أهنام  الصواب 
جاريني  غري  يستعمالن  إذ  اجلوامد،  جمرى 
)إله  نحو  الصفات،  وجتري  موصوف  عىل 
واحد وملك عظيم(، النوع الثاين: اشرتاطهم 
املعرفة،  ولنعت  البيان  لعطف  التعريف 
الوهم  ومن   ... والتمييز  للحال  والتنكري 
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األول قول مجاعة يف صديد منچ ے ے 
:االية 16(، ويف طعام  إبراهيم  چ  )سورة 
چ   ېئ  ېئ  ېئ  چ  ــن  م مــســاكــني 
ن كفارة :  )سورة املائدة : االية 95(، فيمن نورّ
معرتض عىل  إنام هو  وهذا  بيان،  أهنام عطفا 
قول البرصيني ومن وافقهم، فيجب عندهم 
يف ذلك أن يكون بدال، وأما الكوفيون فريون 
يف  كالنعت  اجلــوامــد  يف  البيان  عطف  أن 
والنكرات. املعارف  يف  فيكون  املشتقات، 
السابعة: أن يمل كالما عىل يشء، و  اجلهة 
املوضع  ذلك  نظري  يف  آخر  استعامل  يشهد 
الزخمشـري  قول  أمثلة:أحدها:  وله  بخالفه، 
ـــورة  )س ٺچ   ٺ  ڀ  ڀ  چ  يف 

ٻ  چ  عىل  عطف  انه   ،)95 االية  األنعام: 
ٻ پچ  )سورة األنعام :االية 95(، 
چ پ پ ڀ ڀ  ومل جيعل معطوفا عىل 
چ  )سورة األنعام : االية 95(، ألن عطف 
قوله  جميء  ولكن  أوىل،  االسم  عىل  االسم 

ائ  ى  ى  ې  ې  ې  چ  تعاىل: 
:االيــة 31(،  يونس  چ  )ســورة  ائ ەئ 
.الثاين  ذلك  خالف  عىل  يدل  فيهام  بالفعل 

:قول مكي و غريه يف قوله تعاىل: چ گ گ 
ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳڳ  ڳ  گ 
چ  )سورة البقرة : االية 26(،  ڱ ں 
إن مجلة  )يضل( صفة لـ )مثال( أو مستأنفة، 

والصواب : الثاين، لقوله تعاىل: چ ے ے ۓ 
ثر  ۓ ڭڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ چ  )سورة املدرّ
املعرب  أن يمل   : الثامنة  :االية 31(.اجلهة 
عىل يشء، ويف ذلك املوضع ما يدفعه . وهذا 
أمثلة:أحدها:  وله  قبله،  الذي  من  أصعب 
چ   ۇئ  وئ  وئ  يفچ  بعضهم  ــول  ق
)سورة طه : االية 63(، أهنام : أن واسمها، 
يدفعه  وهذا  مبتدأ،   : وذان  القصة،  إن  أي: 
رسم انرّ منفصلة، وهذان متصلة .الثاين: قول 
ابن الطراوة يف چ ڇ ڍ چ  )سورة مريم : 
وأي  وخــرب،  مبتدأ   : أشــد  هم   ،)69 االيــة 

ہ ہ ہ  چ  تعاىل  قوله  منها 

ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ 
ڭ ڭ چ )سورة هو د: االية 87( .

فإنه يتبادراىل الذهن: عطف )أن نفعل( 

عىل )أن نرتك( وهو عىل ماذكريف املغني)84( 

باطل، النه مل يأمرهم أن يفعلوا يف أمواهلم 

فهو  عىل )ما(  هو عطف  ما يشاؤون، وإنام 

مضافة ملحذوف، ويدفعه رسم أهيم املتصلة، 
اتفاق.اجلهة  أعربت  تضف  مل  إذا  أيــا  وان 
املتشاهبات،  وجود  عند  ل  يتأمرّ أالرّ  التاسعة: 
ولذلك أمثلة :أحدها : نحو :  )زيٌد أحصـى 
ذهنا، وعمرو أحصـى ماال(، فإن األول عىل 
متييز  واملنصوب  تفضيل،  اسم  أحصـى  أن 
مثل  )أحسن وجها(، الثاين عىل أن أحصـى 

چ  مثل  مفعول  واملنصوب  مـــاٍض،  فعل 
 : ـــن  اجل )ســــورة  جحچ   مج  حج  يث 

ٹ  ٹ  ٿ  چٿ  ــاين:  ــث ــة(.ال 28االي
إن  :االيــة 249(،  البقرة  )ســورة  ٹچ  
ضممتها  أو  مطلق،  فمفعول  الغني  فتحت 
َحسوة،  )حسوت  ومثلهام   بــه،  فمفعول 
عىل  خيــرج  أن  الــعــارشة:  .اجلهة  وُحــســوة( 
لغري  الظاهر  خالف  عىل  أو  األصل  خالف 

چ ې ې ې  مقتٍض كقول مكي يف 
ې ى ى چ  )سورة البقرة :االية 
ملصدر  نعت  الــكــاف  إن   : اآليـــة   )264
حمذوف، أي إبطاال كالذي، ويلزمه أن يقدر 
إبطاال كإبطال إنفاق الذي ينفق، والوجه أن 
يكون  )كالذي( حاال من الواو، أي ال تبطلوا 
الوجه  ينفق، فهذا  الذي  صدقاتكم ُمشبهني 
 /  2  : اللبيب  مغني   : .ينظر  فيه  حذف  ال 

 .782 -684
ينظر مغني اللبيب : 2 / 686 .   )84(
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معمول للرتك، واملعنى: ان نرتك ان نفعل.

ڦ ڦ ڦ  چ  تعاىل:  قوله  ومنها 

ڦ ڄ چ )سورة مريم: االية 5( .

)خفت(  بـ  )مــن(  ق  تعلرّ املتبادر:  فــان 

املعنى،  يف  فاسد  املغني)85(  يف  ما  وهو عىل 

معنى  من  فيه  ملا  باملوايل،  قه  تعلرّ والصواب 

بعدي  مــن  واليتهم  خفت  اي:  الــواليــة 

حال  هو  أوبمحذوف  خالفتهم،  وســوء 

املوايل، اومضاف إليهم أي: كائنني من  من 

ورائي، اوفعل املوايل من ورائي.

اخلاء  بفتح  ت(  )خفرّ ــرأ)86(  ق من  واما 

فـ )من( متعلقة  التاء،  الفاء وكرس  وتشديد 

بالفعل املذكور.

ہ ہ ہ  چ  تــعــاىل:  قوله  ومنها   -

ــورة  )س چ  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ 
بـ  )إىل(  تعلق  املتبادر  فإن   ،)282 االيــة  البقرة: 

)تكتبوه( .

قال ابن هشام)87(: وهو فاسد القتضائه 
مغني اللبيب : 2/ 687.   )85(

)86(  )وهي قراءة عثامن بن عفان وزيد بن ثابت 
معجم  العاص(  بن  سعيد  و  عباس  ابن  و 

القراءات152/3 .
هو مجال الدين عبد اهلل بن يوسف بن امحد بن   )87(
عبد اهلل بن هشام األنصاري، ولد 708، يف 
القاهرة، وتويف فيها 761، من مؤلفاته: مغني 
الذهب  شــذور  املسالك،  أوضــح  اللبيب، 

هو  وإنام  الدين،  أجل  إىل  الكتابة  استمرار 

ة إىل اجله)88(. حال أي: مستقرا يف الذمرّ

قال: ونظريه قوله تعاىلچ ھ ھ ے 

املتبادر  فان   .  )259 االيــة  البقرة:  )ســورة  چ  ے 
مع  ممتنع  وذلك  )َأَماَتُه(،  بـ  )مئة(  انتصاب 

اإلماتة:  ألن  الوضعي،  معناه  عىل  بقائه 

سلب احلياة وهي المتتد، 

معنى  )أمــاتــه(  يضمن  أن  والــصــواب 

ألبثه فكأنه قيل: فالبثه اهلل باملوت مئة عام، 

وحينئذ يتعلرّق بام فيه من املعنى العارض له 

بالتضمني أي معنى اللبث.

يولد  مولود  )كل  ايضا:   ونظريه  قال: 

عىل الفطرة حتى يكون ابواه مها اللذان هيو 

دانه وينرصانه( )89(.

فانه ال جيوز تعلق )حتى( بـ )يولد( الن 

الذي  بل  الغاية  هذه  تستمراىل  ال  الــوالدة 

فالصواب  الفطرة،  عىل  كونه  إليها  يستمر 

)عىل(  وان  ــىل(  )ع به  تعلقت  بام  تعلقها 

احلال  عىل  منصوب  حمذوف  بكائن  متعلقة 

.)90( من الضمري يف يولد، ويولد خرب كلرّ
بغية   ،191/6 الذهب:  شــذرات   : ينظر   .

الوعاة: 68/2. 
ينظر : مغني اللبيب : 687/2.  )88(

أصول الكايف 12/2، كتاب اإليامن والكفر   )89(
باب فطرة اخللق عىل التوحيد، احلديث 3.

مغني اللبيب :2/ 688.  )90(
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ىئ ىئ ىئ  چ  تــعــاىل:  قوله  ومنها   -

یچ )سورة الصافات: االية 102( .

وليس  ببلغ  )مــع(  تعلق  املتبادر:  فان 

كذلك.

يسعى  أن  بلغ  فلام  أي  الزخمرشي:  قال 

مع أبيه يف اشغاله وحوائجه)91(.

قال: وال يتعلق )مع( بـ )بلغ( القتضائه 

أهنام بلغا معا حدرّ السعي وال بالسعي، ألن 

صلة املصدر ال يتقدم عليه وإنام هي متعلقة 

بمحذوف عىل أن يكون بيانا كأنه قيل: فلام 

بلغ احلدرّ الذي يقِدر فيه عىل السعي فقيل: 

مع من؟ قيل مع أعطف الناس عليه، وهو 

ته بحيث يسعى  أبوه أي: انه مل يستحكْم قورّ

مع غري مشفق. انتهى)92(.

ۇئ ۆئ ۆئ  چ  تعاىل:  قوله  ومنها   -

ۈئ ۈئ چ )سورة األنعام: االية 124( 

مكان؛  ظرف  )حيث(  أن  املتبادر:  فان 

ألنه املعروف يف استعامهلا.

قال ابن هشام: ويرده أن املراد انه تعاىل 

يعلم املكان املستحق للرسالة ال ان علمه يف 

الكشاف : 4/ 51، رتبه وضبطه وصححه :   )91(
حممد عبد السالم شاهني، دار الكتب العلمية 

. بريوت، ط2، 2003. 
أي : كالم املصنف .   )92(

املكان فهو مفعول به، ال مفعول فيه وحينئذ 

بعضهم  قــول  عىل  إالرّ  بأعلم  ينتصب  ال 

برشط تأويله بعامل.

حمذوفا  )يعلم(  بـ  انتصابه  والصواب 

ودلرّ عليه أعلم)93(.

- ومنها قوله تعاىل: چ ٿ ٿ ٹ ٹ 

ٹ ٹ ڤ چ )سورة البقرة: االية 260( 

فإن املتبادر: تعلق )اىل( بـ )رصهن( وهذا 

)قطعهن(،  بـ   ) )رْصهنرّ رـّر  فس إذا  يصحرّ  ال 

يفـرس  أن  وأمـــا  ـــذ(،  )خ ـــ  ب تعلقه  وإنـــام 

به، وعىل الوجهني جيب  فالتعلق   ) )بأمْلهنرّ

اىل نفسك النه اليتعدى  تقدير مضاف اي 

اال  املتصل  ضمريه  اىل  املتصل  املضمر  فعل 

)ســورة  چ  ڳ ڱ ڱ  نحوچ  )ظن(  باب  يف 

العلق: االية 7(، چ ڄ ڄ ڃ چ )سورة آل 

عمران: االية 188(، فيمن ضم الباء)94(.

 )9 5 ( ف ــا ــض مل ا ا  ــذ ه يــر  تــقــد ــب  جي و

چ  ی  ی  ی  ی  چ نحو يف 

ں ڻ ڻ  چ  و  ، )2 5 ية  ال ا  : يم مر ة  ر سو (

چ  ہ ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ 

مغني اللبيب: 2/ 689.  )93(
ينظر: الكشاف : 1/ 441، البحر املحيط :   )94(
3 / 137، معجم القراءات : 1/ 470 طبعة 

دار الكتب.
مغني اللبيب : 2/ 689 .  )95(
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ڄ ڄ  چ  ، )2 2 يـــــة  ال ا  : طــــه ة  ر ـــــو س (

. )3 7 ية ال ا  : ب ا حز أل ا ة  ر سو ( چ  ڄ
- ومنها قوله تعاىل: چ ہ ہ 

ہ ہ ھ چ )سورة البقرة: االية 273(، 

)أغنياء(  بـ  ــن(  )م تعلق  املتبادر:  فــان 

ملجاورته له.

ظنرّهم  متى  أهنم  ويفسده  هشام:  ابن  قال 

اهنم  علم  تعففهم،  من  استغنوا  فقد   ، ظــانرّ

فقراء من املال فال يكون جاهال بحاهلم، وإنام 

هي متعلقة بـ )يسب( وهي للتعليل)96(.

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ  چ  قوله تعاىل:  - ومنها 

پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ چ )سورة البقرة: 
االية 246( .

فان املتبادر: تعلق )إذ( بفعل الرؤية.

علمه  ينتِه  مل  أنه  ويفسده  هشام:  ابن  قال 

العامل  وإنام  الوقت،  ذلك  يف  إليهم  أونظره 

قصتهم  إىل  ــر  ت أمل  أي:  حمـــذوف  مــضــاف 

أوخربهم، إذ التعجب إنام هو من ذلك ال من 

ذواهتم)97(.

ومنها قوله تعاىل: چ ڀ ڀ ڀ ڀ 

ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ 

مغني اللبيب : 2 / 690 .   )96(
مغني اللبيب : 2/ 690 .   )97(

ٹ چ )سورة البقرة: االية 249( .

باجلملة  االستثناء  تعلق  املتبادر:  فان 

الثانية.

القتضائه  فاسد  وذلك  هشام:  ابن  قال 

منه، وليس  ليس  بيده  أن من اغرتف غرفة 

كذلك، بل ذلك مباح هلم وإنام هو مستثنى 

من األوىل)98(.

تعاىل:  قوله  يف  بعضهم  قول  ومنها   -

انه   ،)5 االية  األعــىل:  )ســورة  چ  چۓ ۓ ڭ 

صفة لغثاء.

بصحيح  ليس  وهــذا  هشام:  ابــن  قــال 

االحــوى  رّر  فسـ اذا  ــل  ب االطــــالق،  عــىل 

باألسود من اجلفاف والَيَبس، وأما إذا فـرس 

ة اخلضـرة لكثرة الري، كام  باألسود من شدرّ

 ،)64 االيــة  الرمحن:  ــورة  )س چ  فسـرچۆئ 

لـ  صفة  )قيام(  كجعل  لغثاء  صفة  فجعله 

)عوجا(، وإنام الواجب أن تكون حاال من 

ر لتناسب الفواصل)100(. املرعى)99( وأخرّ

تعاىل:  قوله  يف  بعضهم  ــول  ق ومنها 

ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  چڱ 

مغني اللبيب : 2/ 690- 691.  )98(
مغني اللبيب : 2 / 693 .   )99(

أي األصل : أخرج املرعى أحوى فجعله   )100(
غثاء.
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ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ 
چ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ 
)جنات(  رفع  فيمن   ،)99 االيــة  األنعام:  )ســورة 

يقتضـي  وهذا  )قنوان(،  عىل  عطف  إنه   :

النخل،  طلع  من  خترج  االعناب  جنات  ان 

ابن  ذكره  ما  عىل  هو  وإنام  بصحيح  وليس 

او  جنات(  )وهناك  بتقدير  مبتدأ  هشام: 

)وهلم جنات( .

قال: ونظريه قراءة من قرأ چ ڤ ڤچ 

قوله  بعد  بالرفع)101(   ،)22 االية  الواقعة:  )سورة 

الصافات:  )سورة  وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ چ  چ 

االية 45(، أي: وهلم حوٌر عنٌي.

)وجــنــاٍت(  السبعة)102(  قــراءة  ــا  وأم

شئ(،  كل  )نبات  عىل  فبالعطف  بالنصب 

ڻ ڻ  چ  بـــاب  ــن  م وهـــو 

ڻ ۀ چ )سورة البقرة: االية 98( .

قوله  يف  الزخمشـري)103(  قول  ومنها 

ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی  چ  تعاىل: 

املــائــدة:  ــــورة  )س چ  ی ی جئ حئ 
جواب  يف  )ُأَواِرَي(  انتصاب  ان   :  )31 االية 

وهي قراءة املصحف، و السبعة . معجم   )101(
القراءات : 41/5.

معجم القراءات : 2 / 116.  )102(
الكشاف: 1 / 613 .  )103(

االستفهام.

قال ابن هشام: ووجه فساده ان جواب 

تتسبب عن  واملواراة ال  مسبرٌّب عنه،  الشئ 

العجز، وانام انتصابه بالعطف عىل )َأُكوَن(، 

يف  )تصبح(،  نصب  امتنع  هنا  ومن  قــال: 

ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ  چ  تــعــاىل:  قوله 

ــورة  )س چ  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ 
رـّرة  إصباح األرض خمض الن  ؛   )63 االية  احلج: 

عن  بل  املطر  ــزال  إن ــة  رؤي عن  يتسبب  ال 

االنزال نفسه)104(.

ىئ ىئ  چ  يف  بعضهم  قول  ومنها 

)ســورة  چ  ىئ ی ی ی ی جئ حئ 
األحقاف: االية 28(، 

قــال  ــا،  ــان ــرب ق اختــذوهــم  ـــل  إن األص

املعنى،  يف  فاسد  وذلك  الزخمشـري)105(: 

الثاين  املفعول  هو  )آهلة(  أن  الصواب  وإن 

وان قربانا، حال، ومل يبني وجه الفساد.

اهنم  فساده:  ووجــه  هشام:  ابــن  قــال 

اهلل  دون  من  قربانا  اختاذهم  عىل  ُذمــوا  اذا 

يتخذوا  أن  عــىل  احلــثرّ  م  مفهو  اقتـىض 

أتتخذ  قلت:  اذا  كام  قربانا،  سبحانه  اهلل 

يتخذ  أن  له  آمرا  وكنت  دوين،  معلاًم  فالنا 
مغني اللبيب : 2/ 695 .   )104(

الكشاف : 4/ 302.  )105(
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اليه  يتقرب  تعاىل  وانــه  دونـــه،  لــه  معلام 

تعاىل)106(. غريه  اىل  به  يتقرب  وال  بغريه، 

تعاىل:  قوله  يف  بعضهم  ــول  ق ومنها 

چڦ ڦ ڄ چ )سورة النجم: االية 51( .

ان )ثمود( مفعول مقدم، ويرده ان )ما( 

فيام  بعدها  ما  يعمل  فال  الصدر  هلا  النافية 

قبلها، وانام هو معطوف عىل )عادا(، أوهو 

بتقدير )وأهلك ثمودا( .

تعاىل:  قوله  يف  بعضهم  ــول  ق ومنها 

ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  چڇ 

الظرف  إن   ،)64 االية  البقرة:  )ســورة  چ  ڎ 
كائن  اي:  اخلرب  هو  بمحذوف  متعلق  فيه 

عليكم.

وقال ابن هشام: انه ممتنع عند اجلمهو ر، 

ألن  الفضل  وهو  باملذكور  متعلق  هو  وإنام 

وهلذا  احلذف  واجب  لوال  بعد  املبتدأ  خرب 

حلن املعري يف قوله:  )من الوافر( 

 )يذيب الرعُب منُه كلرّ عضب( فلــوال 

الغمـــد يمسكه لســاال)107(.
مغني اللبيب : 2 / 696-695 .   )106(

ينظر : أوضح املسالك : 1/ 221، اجلنى   )107(
الداين : 600، رصف املباين: 295، وهو من 
شواهد ابن عقيل 1/ 128، وهو متثيل وليس 
استشهاد، لذا تركه السيوطي لتأخر قائله )ت 

449هـ(، والعضب : السيف القاطع. 

قوله  من  الظروَف  مجاعٌة  تعليق  ومنها 

هو  )سورة  چ  ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ  چ  تعاىل: 

)سورة  چ  ے ۓ ۓ ڭ  چ   )43 االية  د: 

الدعاء:   يف    قوله  ومن   ،)92 االيــة  يوسف: 

منعت(  ملا  معطي  وال  أعطيت  ملا  )المانع 

)108( باسم ال.

قــال ابــن هــشــام: وذلـــك بــاطــل عند 

)معلوم(  حينئذ  )ال(  اسم  الن  البصـريني 

التعليق  وإنام  وتنوينه،  نصبه  فيجب   )109(

بمحذوف إال عند البغداديني.

تعاىل:  قوله  يف  ــربد)110(  امل قول  ومنها 

النساء:  )سورة  چ  چہ ہ ہ ھ 

الفاريس)111(  ورده  دعائية  مجلة   ،)90 االيــة 

صحيح البخاري : كتاب األذان وكتاب   )108(
االعتصام 2 / 345

ل( وليس  )معلوم(  يف مغني اللبيب  )مطورّ  )109(
كام ذكره الطريي 2/ 701.

الثاميل  يزيد  بن  حممد  العباس  أبــو  هو   )110(
البرصي إمام العربية يف بغداد من مؤلفاته : 
املقتضب والكامل، تويف  )285هـ(، ينظر : 
مراتب النحويني : 135، طبقات النحويني : 

108، نزهة االلباء: 164 . 
بن  امحــد  بن  احلسن  الــفــاريس  عيل  أبــو   )111(
أكابر  من  سليامن،  بن  حممد  بن  الغفار  عبد 
الصغري،  االخفش  عن  أخذ  النحويني  أئمة 
السـراج  ابــن  شيوخه  اشهر  من  ونفطويه 
الــشــريازيــات،   : مؤلفاته  مــن  ــاج،  ــزج وال
طبقات   : ينظر  )337هـــ(،  تويف  والتذكرة، 

النحويني : 130، الفهرست: 69. 
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عن  صدورهم  بحرص  عليهم  ُيدعى  ال  بأنه 

قتال قومهم.

قال ابن هشام: ولك ان جتيب بان املراد 

الدعاء عليهم بان يسلبوا أهلية القتال حتى 

ال يستطيعوا أن يقاتلوا أحدا البتة)112(.

ۋ  چ  تعاىل:  قوله  يف  املربد  قول  ومنها   

األنبياء:  )ســورة  چ  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ 
ابن  قال  اهلة،  من  بدل  اهلل  اسم  إن   ،)22 االية 

االستثناء  باب  يف  البدل  ان  ويــرده  هشام: 

مستثنى موجب له احلكم.

اما االول: فالن االستثناء إخراج، و )ما 

وأما  زيد،  مفيد إلخراج  زيد(  إال  احٌد  قام 

اال  احد  قام  )ما  صدق  كلام  فألنه  الثاين: 

زيد( صدق )قام زيد(، واسم اهلل تعاىل هنا 

احلكم(،  )له  موجب  وال  بمستثنى،  ليس 

له  العموم  املنكر  اجلمع  فألنرّ  األول:  أما 

)لوكان  حينئذ  املعنى  وألن  ؛  منه  فيستثنى 

فيهام اهلة مستثنى عنهم اهلل لفسدتا(، وذلك 

مل  اهلل  فيهم  آهلة  فيهام  لوكان  انه  يقتضـي 

عىل  يرتتب  الفساد  أن  املــراد  وإنام  تفسدا، 

تقدير التعدد مطلقا، وأما انه ليس بموجب 

له احلكم فالنه لوقيل لوكان فيهام اهلل لفسدتا 
ينظر رأي املربد والفاريس يف مغني اللبيب   )112(

. 696 /2 :

مل يستقم.

قوله  يف  الزخمشـري)113(  قول  ومنها   

ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  چ  ــعــاىل:  ت

ڭ ڭ ڭ چ )سورة الروم: االية 23( .

وان  والــنــرش)114(،  اللف  باب  من  انه 

بالليل  فضله  من  وابتغاؤكم  منامكم  املعنى 

والنهار.

يقتضـي ان يكون  وهذا  ابن هشام:  قال 

عليه،  مه  تقدرّ مع  لالبتغاء  معموال  النهار 

وهو  )مــنــامــكــم(،  معمول  عــىل  وعطفه 

يف  فكيف  الشعر  يف  جيوز  ال  وهذا  )بالليل( 

عىل  يمل  أن  فالصواب  ؟،  الكالم  أفصح 

أن املنام يف الزمانني واالبتغاء فيهام)115(.

الكشاف : 3/ 458.   )113(
اللف والنشـر : وهو أن تضم متعددا ثمرّ   )114(
ثقة  تعيني  غري  من  منه  واحد  لكل  ما  تتبعه 
بأن السامع يرد كال منه ما هو له، وهو عىل 
ويسمى   الرتتيب،  عىل  جييء  ما   -1: أقسام 
ترتيب،  غري  من  جيــيء  ما   -2. )املــرتــب( 
 . تقديرا  جييء  ما   -3. )املشوش(  ويسمى  
ينظر: التبيان يف البيان:504 لإلمام الطيبي، 
رشح  زموط،  حسني  الستار  عبد  حتقيق:د. 
احليل،  الدين  صفي   ،76: البديعية  الكافية 
املحمدية  اللمعة  نشاوي،  نسيب  د.  حتقيق: 
امحد  الشيخ حممد  الربية :86،  يف مدح خري 
عبد القادر )حكيم زاده(، حتقيق: عيل عباس 

عليوي االعرجي.
مغني اللبيب : 2 / 704- 705.  )115(
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ومنها قول بعضهم يف قوله تعاىل: چچ 

ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ چ )سورة البقرة: 

االية 96( .

إن هو ضمري الشأن، و )أن يعمر( مبتدأ 

و )بمزحزحه( خرب.

قال ابن هشام: ولوكان كذلك مل يدخل 

الباء يف اخلرب)116(.

قوله  يف  الزخمشـري)117(  قول  ومنها 

)سورة  چ  ۈ ٴۇ ۋ ۋ  چ  تعاىل: 

النساء: االية 78(، فيمن رفع )يدرك( : أنه جيوز 

چۇ  أي:  قبله  بام  متصال  الشـرط  كون  أن 

)أينام(    )77 الــنــســاء:  )ســـورة  چ  ۆ ۆ 
تكونوا يعني فيكون اجلواب حمذوفا مدلوال 

عليه بام قبله، ثم يبتدئ چ ۋ ۋ ۅ 

ۅ ۉ ۉ ې چ.

قــال ابــن هــشــام: وهـــذا مـــردود بان 

وا عىل انه ال يذف  سيبويه)118(، وغريه نصرّ

تقول:   ماٍض،  الشـرط  وفعل  اال  اجلواب 

مغني اللبيب : 2/ 705.  )116(
الكشاف : 1/ 526.  )117(

بني  موىل  قنرب  بن  عثامن  بن  عمرو  هو   )118(
احلارث بن كعب، ولد  )135هـ(، له كتاب 
)ت  سيبويه(   )كتاب  بـ  اشتهر  النحو  يف 
180هـ( . ينظر: مراتب النحويني: 65، نور 

القبس: 95 . 

)أنت ظامل إن فعلت(، وال تقول )أنت ظامل 

إن تفعل( إال يف الشعر)119(.

تعاىل:  قوله  يف  بعضهم  ــول  ق ومنها 

چڳ ڳ چ )سورة الكهف: االية 103(، إن 

ه ابن خروف)120(  )َأْعاَماًل( مفعول به، وردرّ

)ربــح(،  كنقيضه  التتعدى  )خـرس(  بــان 

تعاىل:  بقوله  مستدال  ار)121(  الصفرّ ووافقه 

چ ەئ وئ وئ چ )سورة النازعات: االية 12(، إذ مل 

يرد اهنا خرست شيئا.

قال ابن هشام: وثال ثتهم ساهو ن ؛ ألن 

به، والن  املفعول  ينصب  التفضيل ال  اسم 

)خسـر( متعٍد ويف التنزيل چ ژ ڑ 

ھ ھ  ڑ چ )سورة األنعام: االية 12( چ 

ھ چ )سورة احلج: االية 11(، وأما خارسة 
فكأنه عىل النسب اي ذات خرس، و )ربح( 

ايضا يتعدى يقال ربح دينارا.

مغني اللبيب : 2 / 706.  )119(
هو عيل بن يوسف بن خروف القرطبي    )120(
)تـ 906هـ(، كان إماما يف العربية أخذ النحو 
واشتهر  املغرب،  إىل  رحل  طاهر،  ابن  عن 
رشح  له  السهييل،  مع  العربية  يف  بمناظراته 
ــاء  األدب معجم  ينظر:  سيبويه،  كتاب  عىل 

:75/15، بغية الوعاة: 354. 
األندلس  نحاة  من  عيل  بن  قاسم  هو   )121(
رشح  له  عصفور،  وابن  الشلوبني،  صحب 
عىل كتاب سيبويه، تويف )بعد630هـ( ينظر 

: األعالم:5 / 67.
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وقال سيبويه: إن )أعامال( مشبه باملفعول 

باسم  يشبه  ال  التفضيل  اسم  ان  ويــرده  به 

الفاعل ؛ ألنه ال تلحقه عالمات الفروع اال 

برشط والصواب انه متييز)122(.

- ومنها ما ذكره ابوعبيدة)123( يف قوله 

گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  چ  تــعــاىل: 

)ســـورة  چ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ 
الكاف حرف قسم)124(،  أن   ،)5 االية  األنفال: 

والذي  والرسول  هلل  )االنفال  املعنى  وان 

بمعنى  جتئ  مل  الكاف  بان  ورده  اخرجك( 

واوالقسم، ويف اآلية أقوال: قيل: ان الكاف 

مبتدأ، وخربه )فاتقوا اهلل( .

بالفاء  اقرتانه  ويفسده  هشام:  ابن  قال 

ه من رابط، وتباعد ما بينهام)125(. وخلورّ

أي:  حمــذوف  مصدر  نعت  هي  وقيل: 

إخراجك من  الذي هو  احلق  جيادلونك يف 

بيتك جداال مثل جدال اخراجك، قال ابن 

هشام: وهذا فيه تشبيه الشئ بنفسه.

مغني اللبيب : 2/ 706 .   )122(
التيمي  املثنى  ــن  ب معمر  عبيدة  أبــو   )123(
القرآن( و   له كتاب  )جماز  البصـري  بالوالء 
وفيات  ينظر:  والفرزدق(،  جرير  )نقائض 
 ،395 الوعاة:  بغية   ،105  /2  : األعيان 

األعالم:272/7.
جماز القرآن : 1/ 240.  )124(

مغني اللبيب : 2/ 707.  )125(

ولكن  ايضا  مصدر  نعت  اهنــا  وقيل: 

مع  والرسول  هلل  ثابتة  االنفال  قل  التقدير: 

كراهيتهم ثبوتا مثل ثبوت إخراج ربك إياك 

من بيتك وهم كارهو ن.

وقيل: اهنا نعت لـ )حقا( أي: أولئك هم 

املؤمنون حقا كام اخرجك.

وقيل: هي خرب ملحذوف اي: هذه احلال 

كراهية  يف  حاهلم  ان  اي  اخراجك  كحال 

يف  حاهلم  مثل  الغزاة  تنفيلك  من  مارايت 

كراهية خروجك للحرب اىل غري ذلك من 

األقوال)126( واهلل اعلم.

تعاىل:  قوله  يف  بعضهم  ــول  ق ومنها 

چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  چڦ 

إن األصل ومالنا وان ال نقاتل اي: وما لنا 

وترك القتال كام )تقول مالك وزيدا( .

العربية  يف  يثبت  ومل  هشام:  ابــن  قــال 

حذف واواملفعول معه)127(.

ومنها قول بعضهم يف قوله تعاىل: چک 

ــة  االي األنـــعـــام:  )ســــورة  چ  ک ک ک 
ڦ ڦ ڦ  چ  عىل  عطف  انه   )154

ابن  قال   ،)84 االيــة  األنعام:  )ســورة  چ  ڦ 

هشام: وهو بعيد والصواب انه عطف عىل 
مغني اللبيب : 708/2 .  )126(
مغني اللبيب : 2/ 708 .  )127(
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)سورة  چ  ڈ ڈ ژ ژ ڑ  چ 

االخبار  لرتتيب  )ثم(  و   ،)153 االيــة  األنــعــام: 

آتينا  بأنا  أخربكم  ثم  أي:  الزمان  لرتتيب  ال 

موسى الكتاب)128(.

ـــول الـــزخمـــشـــــــري)129( يف  ومــنــهــا ق

چ  ۋ ۋ ۅ  چ  ــعــاىل:  ت قــولــه 

عىل  عطف  )كــال(  إن   ،)3 ــة  االي القمر:  )ســـورة 

 ، چ ھ ھ چ يف چ ھ چ

واستبعده ابن هشام فقال: وأما چ ۋ 

فمبتدأ   )3 ــة  االي القمر:  )ســورة  چ  ۋ ۅ 
اهلل  عند  مستقر  أمر  وكل  اي:  خربه  حذف 

بينهام  وما  بالغة(  وهو )حكمة  أوذكر  واقع 

اعرتاض)130(.

ڎ ڈ  چ  يف  بعضهم  ــول  ق ومنها 

کچ  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ 
عىل  منصوب  إنه   ،)33 ــة  االي ـــزاب:  األح )ســورة 

االختصاص.

لوقوعه  ضعيف  وهذا  هشام:  ابن  قال 

بعد ضمري اخلطاب )بَك اهلُل نرجوالفضَل(، 

املتكلم  ضمري  بعد  يقع  أن  األكثر  ــام  وإن

ث(  كاحلديث:  )نحن معارش األنبياء ال نوررّ

مغني اللبيب : 711/2- 713 .  )128(
الكشاف : 4 / 420- 421 .  )129(

مغني اللبيب :713/2.  )130(

)131(، والصواب انه منادى)132(.

ڤ ڤ  چ  يف  بعضهم  قــول  ومنها 

الالم  إن   ،)13 االيــة  الــزخــرف:  ــورة  )س چ  ڤ 
لألمر والفعل جمزوم.

قال ابن هشام: والصواب اهنا الم العلة 

املخاطب  أمر  لضعف  منصوب  والفعل 

بالالم)133(.

االصــل  ان  بــعــضــهــم:  ـــول  ق ومــنــهــا 

السني  كسـر   )1 االيــة  الفاحتة:  )ســورة  چٱچ 

ثم  أوُسٌم،  ِسٌم  قال:  من  لغة  عىل  ها  أوضمرّ

أولئال  كرسات،  يتواىل  لئال  السني  سكنت 

خيرجوا من كرس اىل ضم.

اجلامعة:  قول  واالوىل  هشام:  ابن  قال 

وهم  االكثرين  إن السكون اصل وهي لغة 

الذين يبتدئون )اسام( هبمز الوصل)134(.

تعاىل:  قوله  يف  بعضهم  ــول  ق ومنها 

ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  چژ 

الواونائبة  )إن    ،)3 االية  النساء:  گچ )ســورة 
عن أو( .

)إنا    ،27 س   463  /2 أمحد  مسند  يف   )131(
معارش األنبياء ال نورث، ما تركت بعد مؤونة 

عاميل ونفقة نسائي صدقة( .
.مغني اللبيب : 714/2 .  )132(
مغني اللبيب : 2 /714.  )133(
مغني اللبيب : 2 /719.  )134(
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ذلــك يف  يعرف  وال  هــشــام:  ــن  اب ــال  ق

املعربني  ضعفاء  بعض  يقوله  وانام  اللغة، 

واملفـرسين ثم حكى قول أيب طاهر محزة بن 

القول  إن   : وهو  االصفهاين)135(،  احلسني 

. بأن الواوبمعنى )أو( عجز عن درك احلقرّ

ثم فصل فقال: اعلموا ان االعداد التي 

جتمع قسامن: قسم يؤيت به لُيضمرّ بعضه إىل 

بعض، وهو األعداد األصول نحو: چ خب 

چ  جث  يت  ىت  ختمت  حت  جت  يب  ىب  مب 
ڳ ڳ  چ  وقوله:   )196 االية  البقرة:  )سورة 

ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ 
ں ڻ چ )سورة األعراف: االية 142( .

إىل  بعضه  ليضمرّ  ال  به  يؤتى  وقسم: 

االجتامع،  ال  االنفراد  به  يريد  وإنام  بعض، 

وهو األعداد املعدولة كهذه اآلية وآية سورة 

ذوجناحني،  مجاعة:  منهم  وقال  فاطر)136( 

ذوأربعة  ومجاعة  )ثالثة(  ذوثالثة  ومجاعة 
احلسن  بن  محــزة  هو  االصفهاين  محــزة   )135(
بني  ــة  )املــوازن كتاب   ــب صنف  أدي ــؤرخ  م
العربية والفارسية(، و له  )تاريخ أصفهان( و  
)التنبيه عىل حدوث التصحيف( تويف  )360 
هـ(، لكثرة مؤلفاته سامه أهل أصفهان )بائع 

اهلذيان(، األعالم : 277/2.
ڻ  ڻ  ڻ  ں  چ  تــعــاىل:  ــال  ق  )136(
ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ 
ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓڭ  ۓ  ے  ے  ھ  ھھ  ھ 

ۇ ۆ چ  )سورة فاطر :االية 1(.

)أربعة(، فكلرّ جنس مفرد بعدد)137(.

29- فائدة

 )يف بيان فرق املعتزلة( 
جنس  املعتزلة  أن  الصفدي)138(:  ذكر 

الــواصــلــيــة)139(  منهم  ــرق،  ف عــىل  يطلق 

ـــامـــيـــة)141(،  ــــيــــة)140( والـــنـــظرّ واهلــــذل

ــة)143(،  ــي ــظ ــاح ـــة)142(، واجل واحلـــايـــطـــيرّ

 ،)145( ــعــمــريــة  واملَ والـــبِـــــــرشيـــة)144(، 
مغني اللبيب : 2/ 857- 858.  )137(

هو خليل بن أيبك بن عبد اهلل الصفدي،   )138(
تويف   )696هـــــ(،  سنة  ولــد  الدين  صــالح 
التصانيف  كثري  مــؤرخ،  أديــب،  ـــ(  )764ه
له  األعيان،  وتراجم  بــاألدب  ولع  املمتعة، 
زهاء مئتي مصنف، منها : الوايف بالوفيات، 
الشعور بالعور  )تراجم للعور(، نكت هلميان  
)تراجم للعميان(، أحلان السواجع، التذكرة  
)يف األدب والرتاجم(، جنان اجلناس، أعيان 
املذاكرة،  جلوة  الفصحاء،  ديوان  العصـر، 
احلسن الصـريح يف مئة مليح وغريها. الدرر 
الكامنة 2/ 87، طبقات الشافعية 6/ 94، 
اعثر  فلم  اإلحالة  وأما   ،315/2 األعــالم 
عىل املصدر الذي ترجم فيه وذكر هو الفرق 

وترجم ألصحاهبا . 
نسبة إىل واصل بن عطاء وستأيت ترمجته.  )139(

وستأيت  الــعــالف  هذيل  أيب  إىل  نسبة   )140(
ترمجته.

ام وستأيت ترمجته . نسبة إىل إبراهيم النظرّ  )141(

نسبة إىل أمحد بن حايط وستأيت ترمجته .  )142(
نسبة إىل اجلاحظ وستأيت ترمجته .  )143(

نسبة إىل برش بن املعتمر وستأيت ترمجته .  )144(
نسبة إىل معمر بن عباد السلمي وستأيت   )145(

ترمجته .
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واملــــــرداديــــــة)146(، والـــثـــاممـــيـــة)147(، 

واهلـــشـــامـــيـــة)148(، واخلــيــاطــيــة)149(، 

واجلبائية)150(، وهم البهثمية.

الفضالء:  ــان  األعــي مشاهريهم  ــن  وم

الــعــالف)152(،  وأبوُهذيل  اجلــاحــظ)151(، 

نسبة إىل أيب موسى امللقب باملرداد وستأيت   )146(
ترمجته .

وستأيت  أرشس  بــن  ثــاممــة  إىل  .نسبة   )147(
ترمجته.

نسبة إىل هشام بن عمر القرطي وستأيت   )148(
ترمجته.

اخلياط  عمرو  أيب  احلسن  أيب  إىل  نسبة   )149(
وستأيت ترمجته 

نسبة إىل أيب عيل اجلبائي وستأيت ترمجته .  )150(
باجلاحظ  امللقب  بحر  بــن  عمرو  هــو   )151(
بتصانيفه  اشتهر  العربية  إمام  عينيه  جلحوظ 
واحليوان،  والتبيني،  البيان  منها  بالعربية 

والبخالء . األعالم 5/ 56.
بن  اهلل  عبد  بــن  اهلــذيــل  بــن  حممد  هــو   )152(
من  القيس،  عبد  مــوىل  العبدي،  مكحول 
أئمة املعتزلة، ولد يف البصـرة، واشتهر بعلم 
)أطل  العبايس:   املأمون  يف  قــال  الكالم، 
عىل  األنــام  كإطالل  الكالم  عىل  اهلذيل  أبو 
له كتب  الغامم(، كف بصـره يف آخر عمره، 
عىل  )مــيــالس(  ســامه:   كتاب  منها  كثرية، 
اسم جمويس اسلم عىل يده، تويف  )235هـ( 
. وفيات األعيان: 1/ 480، أمايل املرتىض: 

124/1، لسان امليزان: 413/5. 

ام)153(، وواصل بن عطا)154(،  وإبراهيم النظرّ

وامحد بن حايط)155(، وبشـر بن املعتمر)156(، 
هو إبراهيم بن سيار بن هانىء البصـري،   )153(
املعتزلة، قال يف  أئمة  ام، من  النظرّ أبو اسحق 
ألف سنة  يقولون يف كل  )األوائــل  اجلاحظ 
رجل ال نظري له فإن صحرّ ذلك فأبو اسحق 
لع  الفلسفة واطرّ من أولئك(، تبحر يف علوم 
انفرد  وإهليني،  كتبه رجاهلا، طبيعيني  ما  عىل 
املعتزلة  من  فرقة  فيها  تابعته  خاصة  آلراء 
سميت )النظامية(، وأما شهرته بالنظام فهي 
)231هـــ(،  تويف   الكالم،  نظم  إجادته  من 
البحار:  سفينة   ،132/1  : املرتىض  أمــايل 

597/2، األعالم: 43/1. 
من  حذيفة  أبو  ال  الغزرّ عطاء  بن  واصل   )154(
موايل بني ضبة أو بني خمزوم رأس املعتزلة، 
املتكلمني،  هني  واملفورّ البلغاء  األئمة  ومن 
درس  العتزاهلم  باملعتزلة  أصحابه  سمي 
إليه  تنسب  طائفة  ومنهم  البصـري،  احلسن 
تسمى )الواصلية(، وهو الذي نشـر مذهب 
)أصناف  تصانيف   له  اآلفاق،  يف  االعتزال 
)معاين  منزلتني(،   بني  )املنزلة  ،و   املرجئة( 
القرآن(، و )طبقات أهل العلم واجلهل(، و 
)السبيل إىل معرفة احلق(، و  )التوبة(، تويف  
)131هـ(، وفيلت األعيان: 170/2، أمايل 

املرتىض : 113/1. 
الطبقات،  ترمجة يف كتب  له عىل  أعثر  مل   )155(
ذكر  كام  املشهور  بالعلم  ليس  انــه  ويبدو 

الطريي . 
هو بشـر بن املعتمر اهلاليل البغدادي، أبو   )156(
سهل، فقيه معتزيل مناظر، من أهل الكوفة، 
مجيع  إن   : )يقال  املرتضـى   الشـريف  قال 
معتزلة بغداد كانوا من مستجيبيه( تنسب إليه 
الطائفة  )البشـرية(، له مصنفات يف االعتزال، 
منها قصيدة يف أربعني ألف بيت ردرّ فيها عىل 
املخالفني، مات ببغداد سنة )210هـ( . أمايل 

املرتىض: 131/1، األعالم : 55/2.
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ومعتمر بن عبرّاد السلمي، وأبوموسى عيسى 

امللقب باملرداد ويعرف براهب املعتزلة وثاممة بن 

أرشس)157(، وهشام بن )حسان القرد ويس( 

)158(، وأبواحلسن بن أيب عمرواخلياط)159( 

أستاذ  اجلبائي)160(  وأبوعيل  الكعبي،  أستاذ 

وابنه  أواًل  الشيخ أيب احلسن األشعري)161( 

أبــو معن مــن كــبــار املــعــتــزلــة، وأحــد   )157(
نوادر  ذا  كان  مني،  املقدرّ البلغاء  الفصحاء 
ه املقريزي  وُملح، من تالميذه : اجلاحظ، وعدرّ
من أصحاب الفرق اهلالكة، وأتباعه يسمون  
)الثاممية(، تويف  )213هـ( . خطط املقريزي : 

347/2، األعالم : 100/2. 
هو هشام بن حسان االزدي القرد ويس   )158(
كان  البصـرة  أهل  من  ث  حمــدرّ اهلل،  عبد  أبو 
احلسن  عن  املكثرين  ومــن  حديثه،  يكتب 
البرصي، مل تشـر املصادر انه من املعتزلة، تويف  
)147هـ( . األعالم : 85/8، والذي ذكر يف 
املتن غري تام من انه هشام بن عمر القرطي، 

ويبدو انه من خطأ الناسخ.
أبو  عثامن،  بن  حممد  بن  الرحيم  عبد   )159(
ببغداد،  املعتزلة  شيخ  اخلياط،  ابن  احلسني 
تنسب إليه فرقة منهم تدعى  )اخلياطية(، ويف 
اللباب : هو أستاذ الكعبي املتوىف  )319هـ( 
له كتب منها  )االنتصار(،  )االستدالل( ،و  
)نقض نعت احلكمة( . األعالم : 347/3. 

سالم  بــن  الــوهــاب  عبد  بــن  حممد  هــو   )160(
ورئيس  املعتزلة،  أئمة  من  عيل،  أبو  اجلبائي 
الطائفة   نسبة  واليه  الكالم يف عصـره،  علامء 
يف  هبا  انفرد  وآراء  مقاالت  له  )اجلبائية(، 
املذهب ،نسبته إىل  )جبى( من قرى البصـرة، 
له  )تفسري( حافل مطول رد عليه األشعري، 

تويف  )303هـ( . األعالم 6/ 256. 
نسل  من  اسحق،  بن  إسامعيل  بن  عيل   )161(

أبوهاشم عبد السالم.

االعــتــزال،  مذهب  رؤوس  هم  ــؤالء  ه

وهم أساطني هذه البدع، واليهم تنسب هذه 

بني  معروفة  ومسائل  خالف  وبينهم  الفرق، 

أصحاب الكالم.

ـــضـــالء املـــعـــتـــزلـــة: احلــســن  ومــــن ف

والقايض  والكعبي)163(،  البصـري)162(، 

النحوي)165(،  اين  والرمرّ اجلــبــار)164(،  عبد 

مؤسس  ــري،  ــع األش موسى  أيب  الصحايب 
املعتزلة  مذهب  وتلقى  االشــاعــرة،  مذهب 
بمخالفتهم،  وجاهر  رجع  ثم  فيهم،  وتقدم 
)إمامة  منها   كتاب،  ثالثمئة  مصنفاته  بلغت 
)مقاالت  املجسمة(،   عىل  )الردرّ  يق(،   الصدرّ
الديانة(  أصــول  عن  )اإلبانة  اإلسالميني(، 
املقريزي:  خطط  ـــ(،  )324ه تويف   وغريها، 

359/2، األعالم : 263/4 .
أبو سعيد  البصـري  هو احلسن بن سيار   )162(
احد  وهــو  البصـرة،  أهــل  إمــام  كــان  تابعي 
النساك،  الشجعان  الفصحاء  الفقهاء  العلامء 
ولد باملدينة، حصل بعد اخلالف بينه وواصل 
وأصحابه  ألنه  االعتزال  مذهب  عطاء  بن 
أمايل  110هـــ،  تويف  احلسن،  درس  اعتزلوا 

املرتىض : 106/1، األعالم : 226/2. 
ينظر ترمجته يف ترمجة اخلياط : األعالم :   )163(

.347/3
امحد  ــن  ب ــار  اجلــب عبد  الــقــضــاة  قــايض   )164(
أبو  االســدآبــادي،  اهلمذاين  اجلبار  عبد  بن 
املعتزلة يف  قاٍض أصويل كان شيخ  احلسني، 
عصـره، ويل القضاء يف الري وتويف فيها سنة  
املطاعن(،  عن  القرآن  )تنزيه  له   )415هـ(، 
و  )األمايل(، و )املغني( ،و  )رشح األصول 

اخلمسة(. األعالم : 273/3.
هو أبو احلسن عيل بن عيسى بن عيل بن عبد   )165(
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القضاة  وأقضـى  ــاريس)166(،  ــف ال وأبوعيل 

غالب  فإن  غريب  وهذا  الشافعي،  املاوردي 

الشافعية أشاعرة، والغالب يف احلنفية معتزلة، 

يف  والغالب  قــدريــة،  املالكية  يف  والغالب 

احلنابلة حشوية.

ـــة)167(: الــصــاحــب  ـــزل ـــت ـــع ومـــن امل
اهلل املعروف باإلخشيدي وبالوراق وباجلامع، من 
تالمذته أبو حيان التوحيدي، والشيخ املفيد ،له 
رشح كتاب سيبويه، رشح األصول، احلروف، 
تويف )384هـــ( وغريها . معجم األدبــاء 14/ 

73، روضات اجلنات : 480.
سبق وترمجنا له .  )166(

كتب ابن حجة يف كتابه ثمرات األوراق   )167(
ما ملخصه : املعتزلة من فرق اإلسالم، يرون 
من  الشـر  وأفعال  اهلل  من  اخلــري  أفعال  أن 
بقديم وان  ليس  القران حمدث  اإلنسان وان 
اهلل تعاىل غري مرئي يوم القيامة وان املؤمن إذا 
ارتكب الذنب كرشب اخلمر وغريه يكون يف 
منزلو بني منزلتني ال مؤمنا وال كافرا ويرون 
وان  نفسه  يف  ال  الصـرفة  يف  القران  إعجاز 
من دخل النار لن خيرج منها وسموا معتزلة 
احلسن  درس  حضـر  ممن  كان  واصــال  ألن 
الكبائر  مرتكب  بكفر  ــوارج  اخل قالت  فلام 
مؤمن  الكبائر  مرتكب  بان  اجلامعة  وقالت 
عن  واصل  خرج  فاسقا  كان  وان  كافر  غري 
و  بمؤمن  ليس  الفاسق  إن  وقــال  الفرقتني 
مجاعة  وتبعه  احلسن  جملس  واعتزل  كافر  ال 
وعرفوا باملعتزلة، وما زال مذهبهم ينموا إىل 
األعالم  الزر كيل يف  عنه  نقله   . الرشيد  أيام 
: 108/8. وأنا نقلته عنه، ومن فضالئهم : 
ابن جني، و ابن أيب احلديد الذي كان يميل 
ويف  السالم(،  )عليه  املؤمنني   أمري  حب  إىل 
وإنني  االعتزال  رأيت  لقد  و   : يقول  ذلك 

أهوى ألجلك كلرّ من يتشيرُّع.

والــزخمــشـــــري صاحب  ـــاد)168(،  عـــب بــن 

النحوي)170(،  اء  والــفــررّ ــاف)169(،  الــكــشرّ

والسريايف)171(.

30- فائدة )النقباء االثنى عرش( 

ذكر بعض املؤرخني: أن النقباء)172( االثنى 
أبو  العباس  بن  عباد  بن  إسامعيل  هو   .  )168(
األدب  عليه  غلب  وزير  الطالقاين،  القاسم 
فكان من نوادر الدهر علام وفضال استوزره 
مؤيد الدولة ابن بويه الديلمي ثم أخوه فخر 
مؤيد   لصحبته  بالصاحب  ولقب  الــدولــة 
و  اللغة(،  يف  )املحيط  له   صباه،  من  الدولة 
شعر  مساوئ  عن  )الكشف  و   )الـــوزراء( 
املتنبي(، وله ديوان، تويف  )385هـ( معجم 
 : األعـــالم   ،343  -273/2  : ــــاء  األدب

 .316/1
سبق وترمجنا له .   )169(

منظور  بن  اهلل  عبد  بن  ــاد  زي بن  ييى   )170(
إمام  زكريا  أبــو  ــد،  أس بني  مــوىل  الديلمي 
وفنون  واللغة  بالنحو  وأعلمهم  الكوفيني، 
األدب عاملا بأيام العرب، من كتبه  )املقصور 
)املذكر  ــقــرآن(،   ال )معاين  و   واملــمــدود(، 
واملؤنث( تويف )207هـ( . وفيات األعيان : 

228/2، األعالم : 145/8- 146.
هو احلسن بن عبد اهلل بن املرزبان السريايف   )171(
،أبو سعيد، نحوي أديب عامل باألدب أصله 
من سرياف تفقه يف عامن، وسكن بغداد فتوىل 
نيابة القضاء كان معتزليا متعففا ال يأكل إال 
له  باألجرة،  الكتب  ينسخ  يده  كسب  من 
كتاب  )اإلقناع يف النحو(، )أخبار النحويني 
البرصيني(،  )صنعة الشعر(، تويف  )368هـ( 

. األعالم : 195/2- 196، 
. جاء يف اللسان  )النقيب : عريف القوم   )172(
واجلمع نقباء ... وهو شاهد القوم وضمينهم 
...... ويف حديث عبادة بن الصامت، وكان 
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بن  واسعد  عبادة)173(،  بن  سعد  منهم:  عشـر 

زرارة)174(، وسعد بن الربيع)175(، وسعد بن 

عىل  كالعريف  وهو  نقيب،  مجع  النقباء  من 
يتعرف أخبارهم،  الذي  م عليهم  املقدرّ القوم 
النبي  وينقب عن أحواهلم أي يفتش، وكان 
الذين  اجلامعة  من  واحــد  كل  جعل  قد 
عليهم  ليأخذوا  قومه،  عىل  نقيبا  هبا  بايعوه 
اثني  وكانوا  رشائطه،  فوهم  ويعررّ اإلســالم 
  906/1 األنــصــار(  من  كلهم  نقيبا  عشـر 
الرسول  )صىل اهلل  إن  الكامل  )نقب(، ويف 
منكم  إيل  خرجوا  )أ  وسلم(قال   واله  عليه 
اثني عشـر نقيبا، ليكونوا عىل قومهم بام فيهم 
كفالء .... فأخَرجوا تسعة من اخلزرج وثالثة 
من االوس، فنظر إليهم  )صىل اهلل عليه واله 
فيهم  بام  قومكم  عىل  أنتم   : وسلم(وقال 
مريم   بن  لعيسى  احلواريني  ككفالة  كفالء، 
)عليه السالم(، وأنا كفيل قومي( 1 / 223. 
حارثة  بــن  دلــيــم  بــن  عــبــادة  بــن  سعد   )173(
ــو ثــابــت، صــحــايب مــن أهل  ــى أب ــزرج اخل
اجلاهلية  يف  األرشاف  األمراء  واحد  املدينة، 
بالكامل،  اجلاهيل  يف  يعرف  كان  واإلسالم، 
تويف  األنصار،  السبعني من  مع  العقبة  شهد 

)14هـ(، األعالم : 85/3. 
هو اسعد بن زرارة بن عدس النجاري،   )174(
من  األرشاف،  الشجعان  احد  اخلــزرج  من 
سكان املدينة قدم مكة يف عصـر النبوة ومعه 
ذكوان بن عبد قيس وعادا إىل املدينة، فكانا 
النقباء  احد  وهو  باإلسالم  قدمها  من  أول 
االثني عشـر، كان نقيب بني النجار مات قبل 
وقعة بدر ودفن يف البقيع )1 هـ( . األعالم : 

.300 /1
سعد بن الربيع بن عمرو، من بني احلارث   )175(
بن اخلزرج، صحايب من كبارهم أحد النقباء 
يف  استشهد  بدر،  موقعة  شهد  العقبة،  يوم 

احد، األعالم : 85/3.

خيثمة)176(، واملنذر بن عمر)177(، وعبد اهلل بن 

اء بن معرور)179(، وأبواهَليثم  رواحة)178(، والربرّ

بن التيرّهان)180(، واسيد بن حضري)181(، ورافع 

أبو عبد اهلل  سعد بن خيثمة بن احلارث   )176(
أبو خيثمة، صحايب من النقباء االثني عشـر 

بالعقبة استشهد يف بدر .األعالم : 85/3.
هو املنذر بن عمرو بن خنيس األنصاري   )177(
 ،النبي نقباء  أحد  الساعدي،  اخلزرجي 
 : األعـــالم   . معونة(  )بئر  يــوم   استشهد 

 .294/7
األنصاري  ثعلبة  بن  رواحة  بن  اهلل  عبد   )178(
الشعراء  األمــراء  من  حممد  أبو  اخلــزرج  من 
من  السبعني  مع  العقبة  شهد  الراجزين، 
شهد  عرش،  االثني  النقباء  احد  األنصار، 
8هـ.  تويف  واحلديبية.  واخلندق  واحدا  بدرا 

األعالم : 86/4.
اخلزرجي،  صخر  بن  معرور  بن  الــرباء   )179(
صحايب من العقالء، شهد العقبة، وكان احد 
النقباء االثني عـرش من األنصار وهو أول من 
مات  من  أول  وهو  العقبة،  ليلة  منعم  تكلم 
 : األعــالم  واحــد.  بشهر  اهلجرة  قبل  منهم، 

.47/2
االثني  النقباء  من  التيرّهان  بن  مالك  هو   )180(
عشـر الذين شهدوا العقبة، من حواريي أمري 
فضل  راوي  وهو  السالم(،  )عليه  املؤمنني  
آية الكريس، ذكره أمري املؤمنني وبكى عندما 
جاءوا له بخرب استشهاد عام بن يارس )ريض 

اهلل عنه(، تويف  )20هـ(. 
وهو أسيد بن احلضري بن سامك بن عتيك   )181(
يف  رشيفا  كان  صحايب  ييى،  أبو  االويس، 
االوس،  قبيلة  يف  مقدما  واإلسالم  اجلاهلية 
مع  الثانية  العقبة  شهد  بالكامل،  ويسمى 
السبعني من األنصار وكان احد النقباء االثني 
عشـر، تويف  )20هـ( . األعالم : 1/ 330، 
ويف املخطوط : حصني، والصواب ما أثبتناه 
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بن مالك)182(، وكان اسعد بن زرارة أصغرهم، 

وهو أول من بايع النبي  ليلة العقبة، ومات 

يبنى،  واملسجد  الذبحُة  أخذته  بدر،  وقعة  قبل 

فكواُه رسول اهلل ، ومات يف تلك األيام سنة 

إحدى من اهلجرة يف شوال.

31- فائدة

 )يف تشبيهات القلب وحاالته( 
قال الغزايل)183( يف كتاب اإلحياء)184(: 

إليها  تنصب  ــواب  أب هلا  قبة  مثل  القلب 

األحوال من كل باب، ومثل هدف ترمي إليه 

السهام من كل جانب، ومثل مرآة منصوبة 

جيتاز عليها األشخاص فيرتاءى فيها صورة 

مياه  إليه  تنصب  حوض  صورة، ومثل  بعد 

خمتلفة من اهنار خمتلفة.

املتحددة  اآلثار  هذه  مداخل  أن  واعلم 
يف املتن . 

األنصاري  رافع  بن  خديج  بن  رافع  هو   )182(
االويس احلارثي، صحايب، كان عريف قومه 
12قبل  ولد  واخلندق،  أحدا  شهد  باملدينة، 

اهلجرة، وتويف 74هـ. األعالم : 12/3.
الغزايل  حممد  بن  حممد  حامد،  أبــو  هو   )183(
الطويس حجة اإلسالم، فيلسوف متصوف، 
ولد سنة450 هـ، وتويف يف طوس 505هـ، من 
كتبه  )إحياء علوم الدين(  )هتافت الفالسفة(  
)االقتصاد يف االعتقاد(  )املستصفى يف علم 

األصول( . األعالم : 7/ 22.
احللبي،  مطبعة   : الدين  علوم  إحياء   )184(

.43 : 1939

الظاهر  من  أما  فساعة،  ساعة  القلب  يف 

كاحلواس اخلمس، وأما من الباطن كاخليال 

املركبة  واألخـــالق  والغضب  ة  والشهو 

باحلواس  أدرك  إذا  فانه  اإلنسان  أمزاج  يف 

إذا  وكــذا  القلب،  يف  اثر  منه  حصل  شيئا 

هاجت الشهو ة أوالغضب حصل من تلك 

األحوال آثار يف القلب.

االدراكــات  عن  اإلنسان  منع  إذا  وأما 

النفس  يف  احلاصلة  فاخلياالت  الظاهرة، 

شئ،  إىل  شئ  من  اخليال  وينتقل  تبقى، 

من  القلب  ينتقل  اخليال  انتقال  وبحسب 

حال إىل حال، فالقلب دائام يف التغري والتأثر 

احلاصلة  اآلثار  واخص  األسباب  هذه  من 

ما  باخلاطر  واعني  اخلواطر  هي  القلب  يف 

واعني  ــار  واألذك األفكار  من  فيه  يعرض 

هبا ادراكات وعلوما، أما عىل سبيل التجدد 

وأما عىل سبيل التذكر، وإهنا تسمى خواطر 

كان  أن  بعد  باخليال  ختطر  أهنا  حيث  من 

القلب غافال عنها، فاخلواطر هي املحركات 

لالرادات، االرادات حمركة لألعضاء.

اإلرادة  هلذه  املحركة  اخلواطر  هذه  ثم 

ما  إىل  اعني  الشـر  يدعوإىل  ما  إىل  تنقسم 

يضـره يف العاقبة، واىل ما ينفع اعني ما ينفع 
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إىل  خمتلفان، فافتقر  خاطران  فهام  العاقبة  يف 

يسمى  املحمود  فاخلاطر  خمتلفني،  اسمني 

)وســواســًا(  يسمى  ــذمــوم  وامل ــًا(،  ــام )إهل

.)185(

أحوال  اخلواطر  هذه  أن  تعلم  انك  ثم 

حادثة فالبد هلا من سبب والتسلسل حمال، 

فال بد من انتهاء الكل إىل واجد الوجود.

هذا  تفسريه:  يف  ـــرازي  ال الفخر  قــال 

ملخص كالم الغزايل بعد حذف التطويالت 

منه واحلمد هلل رب العاملني.

32- فائدة )األلف املقصورة( 

 : روحه(  اهلل  )قدس  ــريض)186(  ال قال 

ال  بان  تعرف  إنام  املقصورة  التأنيث  ألف 

تاء، واأللف  وال  يلحق ذلك االسم تنوين 

ثالثة  عىل  االسم  آخر  يف  الزائدة  املقصورة 

أولتكثري  كإرطى،  لإلحلاق  أمــا  ارضب، 

طالت  واال  اخلــواطــر  هتــذب  أن  جيــب   )185(
السلسلة حتى تؤدي إىل الوسوسة، وتوجيه 
اخلواطر إىل اخلري هو الذي يسمى بالتفكري، 
املذمومة فعىل اإلنسان أن جيتنبها مهام  أما  و 
ونفسه،  بجسمه  أودت  واال  عليه  هجمت 
حتطم صحته البدنية والعقلية فضال عن أهنا 

ربام توجب الكفرواالحلاد. 
بـــن احلسن  الـــديـــن حمــمــد  هـــو نــجــم   )186(
ــاد، لــه رشح  ــادي، ولــد يف اســرت ب ــرتب االس
 ،395/5 الذهب  شذرات  ينظر:  الشافية، 

خزانة األدب: 12/1.

للتكثري  والتي  أوللتأنيث.  الكلمة،  حروف 

نحو:  التنوين  يلحقها  سادسة  إال  تكون  ال 

ثرى. َقَبْعَثَرى)187( وُكمرّ

ة،  وتتميز ألف التأنيث عن ألف اإلحلاق خاصرّ

مكان  الــوزن  يف  وجيعل  األلــف  فيه  ما  يزن  بأن 

الــوزن اسم  فان مل جيئ عىل ذلك  األلــف المــًا، 

علمت أن األلف للتأنيث نحو:  )َأَجىل( )188( و 

)َبَردى(، فإنه مل جيئ اسم عىل )َفَعىل( حتى يكون 

يف  تزيد  أن  اإلحلاق  به، ومعنى  ملحقني  االسامن 

كلمة حرفا يف مقابلة حرف اصيل يف كلمة أخرى 

والسكنات،  احلركات  يف  هلا  مساوية  تصري  حتى 

تصاريفها  مجيع  يف  فيها  املزيد  يكون  أن  بشـرط 

ذلك:  يف  األهــم  ومقصودهم  هبا،  امللحق  مثل 

إقامة القافية، أوالسجع أوغري ذلك من األغراض 

اللفظية)189(، وليس املقصود اختالف املعنى بل 

جيوز أن يكون خيتلف وان ال خيتلف وجيوز أن ال 

يكون للكلمة قبل الزيادة فيها لإلحلاق معنى جيئ 

يقبل، وقاتل  يقطع، وأقبل  قطع  فنحو:  كزينب، 

ملخالفة  يدحرج  بدحرج  بملحق  ليس  يقاتل 

مصدرها ملصدره.

ضمن األوزان التي التكون ألفها إال للتأنيث 
وهو اجلمل الضخم الشديد الوبر.  )187(

: موضع، وهو مرعى معروف،  أجىل   .  )188(
لسان العرب،13/11  )أجل( . 

رشح الشافية : 2/ 40 .   )189(
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)ُفْعىل( يف الغالب، وإنام قلنا يف الغالب ملا حكى 

سيبويه هُبْمى هبامة)190(، وروى بعضهم يف رؤيا 

ء رؤياة، ومها شاذان.

والصفة  أوصفة،  صفة،  غري  أما   : )ُفْعىل(   

والُفْضىل،  كاألفضل  التفضيل  أفعل  مؤنث  أما 

وُحبىل،  وُخنثى  ُأنثى  كمثل  أوال  قياس  وهــو 

والُرجعى،  كالُبشـرى  مصدر  إما  الصفة  وغري 

ا  أواسم كُبهمى، وُشوَرى وهبامة، ورؤياة إن صحرّ

فألفهام عند سيبويه للتأنيث أيضا إذ مل جيئ عنده 

شاذ،  التأنيث  أللف  التاء  وإحلــاق  برقع،  مثل 

وعند االخفش)191( لإلحلاق)192(، إذ هو يثبت 

نحوَجْوذر، وَبْرقع.
التسهيل   رشح  يف  عقيل  ابــن  قــال   .  )190(
ا،  )وقوهلم : هبامة مع قوهلم هبمى ممنوعا شاذرّ
قيل وكأهنم جعلوا ألفه للتكثري و قيل : هي 
إثبات   عىل  بناًء  :هبــامة  ،والــواحــد  لإلحلاق 
واالخفش،  الكوفيني  قول  وهو  )ُفْعَلَل(، 
التأنيث  ألف  فيه  ما  ن  ينورّ وال  نبت،  وهبمى 
سيبويه(  قال   ،308/3  : املساعد  ينظر   .
إال  التأنيث  لغري  واأللف  ُفْعىل(  يكون  وال 
هذا  وليس  واحــدة  هبامة   : قال  بعضهم  أن 
 : املخصص   ،255/4 الكتاب  املعروف، 

.87/16
بالوالء  املجاشعي  بن مسعدة  هو سعيد   )191(
البصـرة  سكن  واألدب  باللغة  وعامل  نحوي 
القرآن  معاين  له  سيبويه،  عن  العربية  وأخذ 
واالشتقاق والعروض، تويف 215هـ. معجم 
 –  36/2 ــرواة  ال أنباه   ،224/11 ــاء  األدب

.43
ينظر :املساعد : 308/3 .  )192(

اال  كالمهم  يف  يــأِت  ومل  )ُفَعىل(  ومنها 

أسامء،  الثالثة  إال  منه  يأِت  ومل  قيل  أســامء، 

وُأَربــى  موضعني،  يف  ــى  وُأَدم ُشَعبى)193( 

للداهية وقال بعضهم جنفا يف اسم موضع 

ورواه سيبويه بالفتح واملد.

وهو  والعني،  الفاء  بفتح  )َفَعىل(  ومنها 

واجَلَمزى)195(،  اَلبَشَكى)194(  مصدر:  إما 

وأما وصف كَفَرسى وبثرّى، وناقة َزجلى أي 

وأجىل  وشمرى  كزفرى  اسم  وأما  رسيعة 

أسامء مواضع.

)ُفَعاىل(  و  للكثرة  كِجفىل  ِ)فعىل(  ومنها 

كحواليا)196(  ْعاليا(  )َفَ و  للطائر  كُحبارى 

نبت و  ــارى)197(  كــُشــقرّ ــاىل(  )ُفــعرّ و  ملوضع 

)ُفْعيىل(  و  حي  يضـى)198(  حضرّ يىل(  )ِفعرّ

كخليفى  )َفِعيىل(  و  لعبة  كــُقــَصــرْيى)199( 

ــىل(  ــْول ــَع )َف و  كــزعــمــومــى  )فــعــلــوىل(  و 

لسان   . طــيء  جبل  يف  موضع  اســم   .  )193(
العرب  )503/1(  )شعب( . 

العمل  يف  اليدين  خفيفة   : بشكى  امرأة   )194(
  401/11 ــرب  ــع ال ــســان  ل  . رسيعتهام 

)بشكل(.
 /  5( العرب   لسان  الرسيع،  الوثاب   )195(

322(  )مجز( 
ينظر . رشح الكافية الشافية : 1747/4.   )196(

املخصص : 15 /203 .  )197(
. الكافية الشافية : 4/ 1747 .   )198(
. ارتشاف الرضب : 645/2 .   )199(
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و  ــىل(  ــْوع )َف و  للداهية  كحبوكرى)200( 

فيها  ملشية  وخيزبى  كخوزىل   )201( )َفْيعىل( 

للباطل  كــَيــهــرترّى)202(  )َيْفعىل(  و  تفكك 

)َمْفعىل(  و  ئيم  للرّ كَمْكورى  )َمْفعىل(  و 

كمرعرى و )َفْعَلىل( كهريزى ملشية فيها شقرّ 

داَريا)203( موضع و )فعليرّا(  و )َفْعاَللَيا( كرَبْ

كزكريرّا للداهية و )َفَعليرّا( كزكريرّا و )ُفَعْلنى( 

)ِفْعلنى(  و  السري  من  لنوع  كُعرْضَنى)204( 

)َفَعْنىل(  و  السري  من  نوع  كِرقضنى)205( 

بضم  ــاء  وج رجــل  اســم  كخنلدى   )206(

)َفَعاىل(  و  للباطل  كَسَمرى  )َفَعىل(  و  الالم 

)َفَعىل(  و  كهنزىل  )َفَعلىل(  و  حارى  كَصَ

كَسَبطرى مشية فيها تبخرت و )َفْيِعيىل( )207( 

كهيجيزى للعادة.

ولعلها  مثاال،  وثالثون  إحــدى  فهذه 

مستغرق أكثر أبنية املؤنث باأللف املقصورة 

املخصص : 8/16.  )200(
 : القطاع  ابن  واألفعال،  األسامء  أبنية   .  )201(

 . 219
 ،1747/4  : الشافية  الكافية  رشح   )202(

املساعد : 312/3 . 
مهع اهلوامع : 172/2 .  )203(

ارتــشــاف   ،207/15  : املخصص   .  )204(
الرضب : 643/2. 

. ارتشاف الرضب : 643/2 .   )205(
. ارتشاف الرضب : 645/2 .   )206(

ارتشاف الرضب : 642/2.  )207(

املختصة هبا.

وأما )فعىل( و )فعىل( فهام مشرتكان يف 

التأنيث واإلحلاق كفعىل إذا كان أنثى فعالن 

أومصدرا كدعوى أومجعا كمرىض وجرحى 

فألفها للتأنيث، وإذا كان اسام غري ما ذكرنا 

فقد يكون لإلحلاق كُعَلقى لنبت فيمن نون 

وقد يكون للتأنيث كالرشوى.

وأما )ِفْعىل( فان كان مصدرا كالذكرى 

اومجعا كِحِجىل وِظْربى)208( وال ثالث هلام 

كان  إذا  )ِفْعىل(  و  للتأنيث  ألفه  يكون  فال 

التاء  مع  إال  يكون  ال  سيبويه:  قال  صفة 

ِعــزهــاة)209(  نحورجل  لإلحلاق  فاأللف 

وامرأة ِسحالة وقيل يف )ِخيزى( و )ِحيكى( 

)ِعزهى(  ثعلب)210(  وحكى  الغمرّ  أصلها 

بال تاء فهو خمالف لقول سيبويه)211(.

املــذكــورة من  كــان غــري األوجـــه  وإذا 

الصفة واملصدر واجلمع فقد تكون لإلحلاق 
ارتشاف الرضب :645/2.  )208(

الرجل اللئيم . لسان العرب 514/13    )209(
)عزه( .

أبو  سيرّار  بن  زيد  بن  ييى  بن  امحد  هو   )210(
العباس، نحوي، لغوي وهو إمام الكوفيني، 
معاين   : لــه  حياته،  آخــر  بالصمم  أصيب 
ينرصف  ما  النحويني،  اختالف  الــقــران، 
الرواة  أنباه   . وما ال ينرصف . تويف 200هـ 

173/1، بغية الوعاة : 396/1 . 
املفصل : 248.  )211(
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للتأنيث  تكون  وقد  بالتنوين  نحومعزى 

ذا  األلف  تكون  وقد  والشعرى  كالِذفرى 

منونا  كَترْتى  والتأنيث  ــاق  اإلحل وجهني 

هلل  واحلمد  ِذفرى)212(،  وكذا  منون،  وغري 

وحده.

املصادر واملراجع
- القرآن الكريم.

تح:  القطاع،  ابن  واألفعال،  األسامء  أبنية   -

أمحد عبد الدايم – دار العلوم، 1980.

خدجية  سيبويه،  كتاب  يف  الــرصف  أبنية   -

احلديثي، بغداد، 1965.

الغزايل،  حامد  أليب  الدين،  علوم  إحياء   -

مطبعة احللبي، 1939.

ماكس  ــح:  ت قتيبة،  ــن  اب الكاتب  أدب   -

حرنوت، ليدن، 1900م.

أليب  العرب  لسان  من  الضـرب  ارتشاف   -

مكتبة  عثامن،  رجــب  تــح:  االندلسـي،  حيان 

اخلانجي، ط1، 1998م.

- أصول الكايف، حممد بن يعقوب الكليني، 

املكتبة  مــنــشــورات  ــاري،  ــف اكــرب غ تــح: عــيل 

اإلسالمية، د.ت.

العلم  دار  كيل،  الزر  الدين  خري  األعالم،   -
املصدر نفسه.  )212(

للماليني، بريوت – لبنان ط4، 1979.

تح: حسن  العاميل،  الشيعة، حمسن  أعيان   -

– لبنان  األمني، ط1، مطبعة اإلنصاف، بريوت 

.1938

- االقتضاب يف رشح أدب الكتاب، ابن السيد 

دار  السود،  عيون  باسل  حممد  تح:  البطليويس، 

الكتب العلمية، بريوت – لبنان، ط1، 1999.

عيسى  بن  الرمحن  عبد  الكتابية،  األلفاظ   -

اهلمذاين، صنعة إميل يعقوب، دار الكتب العامية، 

بريوت ط1، 1992م.

احلسني  بن  عيل  للرشيف  املرتىض،  أمايل   -

العلوي، طبع بمرص 1325–1907.

- أمل اآلمل يف ذكر علامء جبل عامل للحر 

طبعة  املقال(،  )منهج  كتاب  مع  طبع  العاميل، 

حجرية، 1327.

- إنباه الرواة عىل أنباه النحاة، لعيل بن يوسف 

القفطي، طبعة دار الكتب املرصية 1369–.

- اإلنصاف يف مسائل اخلالف بني البصـريني 

والكوفيني، أبوالربكات االنباري، قدم له ووضع 

شواهده: حسن محد، دار الكتب العلمية بريوت، 

1998م، ط1.

البن  مالك  ابن  ألفية  إىل  املسالك  أوضح   -
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هشام األنصاري، ومعه كتاب عدة السالك ملحمد 

حمي الدين عبد احلميد، بريوت – د.ت.

الباء

- البحر املحيط، أبوحيان االندليس )حممد بن 

يوسف(، وطبعة السعادة، مرص، د.ط، د.ت.

دراســة  الفاريس  عيل  أليب  البغداديات،   -

وحتقيق صالح الدين عبد اهلل السنكاوي، بغداد، 

1983م.

حممود  تــح:  للسيوطي،  ــاة  ــوع ال بغية   -

أبوالفضل إبراهيم، بريوت د.ت.

التاء

رشحه  قتيبة،  البن  القرآن،  مشكل  تأويل   -

ونرشه: أمحد صقر، القاهرة، 1973.

- تاريخ األدب العريب، كارل بروكلامن، نقله 

إىل العربية: عبد احلليم النجار، القاهرة 1983م.

حتقيق  الطيبي،  لإلمام  البيان،  يف  التبيان   -

اجليل،  دار  زموط،  حسني  الستار  عبد  ودراسة: 

بريوت، ط1، 1996.

- تسهيل الفوائد وتكميل املقاصد البن مالك، 

تح: حممد كامل بركات، القاهرة، 1968م.

حسن  د.  تح:  الفاريس،  أبوعيل  التكملة،   -

شاذيل فرهو د، ط1، الرياض، 1981م.

اجليم

للمرادي،  املعاين  حروف  يف  الداين  اجلنى   -

فاضل،  نديم  حممد  قــبــاوة،  الــديــن  فخر  ــح:  ت

1983م.

اخلاء

العرب،  لسان  لباب  ولب  األدب  خزانة   -

السالم  تح: عبد  البغدادي،  بن عمر  القادر  عبد 

هارون، مكتبة اخلانجي، ط3، 1983م.

الدال

قسطنطينية،  للحريري،  الــغــواص  ة  دررّ  -

1299هـ.

البن  الثامنة  املئة  أعيان  يف  الكامنة  الدرر   -

الدكن  ــاد  آلب حيدر  طبعة:  العسقالين  حجر 

.1945

 الراء

املعاين  ــروف  ح رشح  يف  املــبــاين  رصــف   -

للاملقي تح: امحد اخلراط، مطبوعات جممع اللغة 

العربية – دمشق، ط1 – 1975م.

أفندي  اهلل  عبد  ملـــريزا  العلامء  ريـــاض   -

)خمطوط( ما نقلناه منه عن مقدمة الغريب.

- روضات اجلنات يف أحوال العلامء والسادات 

حممد اخلوانساري، تح: أسد اهلل اسامعيليان، مكتبة 
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اسامعيليان، طهران، 1392هـ.

السني

القمي،  رضا  حممد  عباس  البحار،  سفينة   -

طبع يف النجف، 1355هـ.

الشني

ابن  الذهب يف أخبار من ذهب،  - شذرات 

بريوت،   – العلمية  الكتب  دار  احلنبيل،  العامد 

لبنان، د.ت.

- شذا العرف يف فن الرصف، امحد احلمالوي، 

د.ت، د.ط.

- رشح الترصيح عىل التوضيح للشيخ خالد 

األزهري، القاهرة، د.ت.

- رشح اجلمل، البن عصفور، تح: صاحب 

أبوجناح، العراق، 1982- 1402هـ.

الدين  لريض  احلاجب  ابن  شافية  رشح   -

ــور احلــســن، حممد  ن ــح: حممد  ت االســـرتبـــادي، 

الرتاث  إحياء  دار  الدين،  حمي  حممد  الزفزاف، 

العريب، ط1، 2005م.

- رشح ابن عقيل عىل ألفية ابن مالك، هباء 

مطبعة  ط14،  الدين،  حمي  حممد  تــح:  الدين، 

السعادة.

- رشح الفصيح، الزخمشـري، حتقيق ودراسة: 

القرى،  أم  الغامدي، جامعة  إبراهيم بن عبد اهلل 

مكة املكرمة، 1996م.

البالغة  علوم  يف  البديعية  الكافية  رشح   -

وحماسن البديع، صفي الدين احليل، تح: د. نسيب 

نشاوي، دار صادر، بريوت، ط2، 1992م.

- رشح الكافية الشافية البن مالك، تح: عبد 

املنعم امحد هريدي، مكة املكرمة، د.ت.

- رشح اللمع البن برهان العكربي، تح: فائز 

فارس، 1984م.

البن  ــراب،  اإلع صنعة  يف  ل  املفصرّ رشح   -

يعيش، د.ت.

- شفاء العليل يف إيضاح التسهيل للسلسييل، 

تح: الرشيف عبد اهلل عيل احلسيني، مكة املكرمة، 

1986م.

الصاد

- الصاحبي، ابن فارس، تح: امحد صقر، دار 

إحياء الكتب العربية، 1977م.

- صحيح البخاري بحاشية السندي، القاهرة، 

1352هـ–1932م.

الطاء

اهلل  عبد  تح:  الشافعية لالسنوي،  - طبقات 

اجلبوري، بغداد، 1390 هـ.
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- طبقات النحويني واللغويني للزبيدي، تح: 

حممد أبوالفضل إبراهيم، القاهرة، 1973م.

العني

مطبعة  إبــراهــيــم،  ــامل  ك الــرصف  عمدة   -

النجاح، بغداد.

الفاء

- الفهرست البن النديم، بريوت، 1964م.

- يف الرصف العريب نشأة ودراسة، فتحي عبد 

الفتاح الدجني، 1979م ط1.

القاف

- القاموس الفقهي لغة واصطالحا، سعدي 

ط2،  ســوريــة،  دمشق  الفكر،  دار  أبوحبيب، 

1988م.

الكاف

هارون،  السالم  عبد  تح:  سيبويه،  كتاب   -

اهليأة املرصية العامة للكتاب، 1983م.

عبد  حممد  ضبط:  للزخمـرشي،  الكشاف   -

السالم شاهني، دار الكتب العلمية، بريوت، ط3 

– 2003م.

سليامن  بن  النحولعيل  يف  املشكل  كشف   -

اليمني، تح: هادي عطية مطر، 1984م.

املطبعة  ي،  القمرّ عباس  واأللقاب،  الكنى   -

احليدرية – النجف االرشف، 1956هـ.

الالم

- حلن العوام أليب بكر الزبيدي، تح: رمضان 

ط2-  القاهرة،   – اخلانجي  مكتبة  التواب،  عبد 

.200

األنصاري،  منظور  البــن  العرب  لسان   -

تح: عامر امحد حيدر، راجعه: عبد املنعم خليل 

ط1،  ــريوت  ب العلمية،  الكتب  دار  إبراهيم، 

2003م.

- لسان امليزان البن حجر العسقالين، حيدر 

آباد الدكن، 1331هـ.

- اللمعة املحمدية يف مدح خري الربية، امحد 

عليوي  عباس  عيل  تح:  القادر،  عبد  حممد  بن 

االعرجي، 2007م.

امليم

جعفر  للشيخ  وحارضها  النجف  مايض   -

حمبوبة، صيدا 1353هـ.

املثنى، تح:  بن  أبوعبيد معمر  القرآن  - جماز 

حممد فؤاد سزكني، ط1.

- جممع البحرين ومطلع النريين فخر الدين 

الطريي، تح: حسن الطريي، مطبعة اآلداب – 

النجف االرشف 1972م.
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جابر  عــيل  الـــرصف  علم  يف  حمـــارضات   -

بغداد  جامعة  اخلفاجي،  الدين  عالء  املنصوري، 

د.ت- د.ط.

البيان،  وتعليم  اللسان  تقويم  إىل  املدخل   -

بن  مأمون  وحتقيق:  دراسة  اللخمي،  هشام  ابن 

العلمية، بريوت،  الكتب  الدين اجلنرّان، دار  حمي 

ط1- 1995م

اللغوي، تح:  أبوالطيب  النحويني  - مراتب 

مرص،   – النهضة  دار  إبراهيم،  أبوالفضل  حممد 

القاهرة، د.ت، د.ط.

- املسائل الشريازيات، أبوعيل الفاريس، عيل 

جابر املنصوري، جامعة عني شمس، 1976م.

ابن  رشح  الفوائد،  تسهيل  عىل  املساعد   -

عقيل عىل كتاب التسهيل البن مالك، تح: حممد 

كامل بركات، دار املدين 1984م.

- مسند أمحد بن حنبل، تح: امحد شاكر، دار 

املعارف – مرص 1975م.

علوان  الرمحن  عبد  القرآن،  يف  املشتقات   -

الشامي، جامعة القادسية 2001م.

القاهرة،  لياقوت احلموي،  األدباء  - معجم 

د.ت، د.ط.

- معجم ألفاظ الفقه اجلعفري، امحد فتح اهلل 

ط1 – 1995م.

- معجم القراءات القرآنية، امحد خمتار، عبد 

العال سامل، عامل الكتب، ط3، 1997م.

قلعجي، حامد  الفقهاء، حممد  لغة  - معجم 

صادق، جامعة امللك سعود، دار النفائس، ط2، 

1988م.

البن  االعاريب  كتب  عن  اللبيب  مغني   -

هشام، تح: مازن املبارك، حممد عيل محد اهلل، دار 

الصادق، إيران ط5.

لطاش  السيادة  ومصباح  السعادة  مفتاح   -

كربي زاده، طبع يف حيدر آباد 1329هـ.

ل يف صنعة األعراب للزخمشـري قدم  - املفصرّ

العلمية،  الكتب  دار  يعقوب،  إميل  وفهرسه:  له 

بريوت، ط1 1999م.

رشوح  شواهد  رشح  يف  النحوية  املقاصد   -

دار  األدب،  خزانة  مع  مطبوع  للعيني،  األلفية، 

صادر. د.ت، د.ط.

- مقاييس اللغة البن فارس، تح: عبد السالم 

هارون، القاهرة – 1969م.

اخلالق  عبد  حممد  تح:  للمربد،  املقتضب،   -

عضيمة، عامل الكتب، بريوت د.ت.

النون
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القاهرة– حسن  عباس  الــنــحــوالــوايف،   -

1969م

- نزهة االلبرّاء يف طبقات األدباء ابن االنباري، 

مرص  هنضة  دار  إبراهيم،  أبوالفضل  حممد  تح: 

للطباعة، القاهرة – 1967م.

- نور القبس املختصـر من املقتبس يف أخبار 

النحاة واألدباء والشعراء والعلامء: تح: رودولف 

زهلايم، دار النرش، فرنسيس شتاينر، 1964م.

اهلاء

علم  يف  اجلوامع  مجع  رشح  امع  اهلو  مهع   -

العربية، للسيوطي، نشـر مكتبة الكليات األزهرية، 

القاهرة، ط1، 1327هـ.

الواو

ابن  الزمان،  أبناء  وأنباء  األعيان  وفيات   -

خلكان، تح: إحسان عباس، دار صادر، بريوت 

د.ط، د.ت.



استهل السيد الباحث بحثه بمقدمة مقتضبة قرر فيها: ان 

داللة  ذا  فنراه  الراي.  من  مكانة  احتلت  التي  الجوانب  من  جانب  اللون 

اللون  متأنية للكشف عن دور  بوقفة  القارئ  ترغيبية وترهيبية وتشريعية. ووعد 

في القرآن الكريم.

شواهد  من  مستفيدا  واهميته  اللون  مفهوم   :- ذلك  بعد   - البحث  يعرض 

القرآن الكريم ذات الصلة.

اللون  ثم  االبيض  اللون  الباحث  السيد  يعرض  اللون(  )اقسام  بحث  وفي 

هذه  كل  في  وهو  األصفر،  فاللون  االزرق  فاللون  األخضر،  فاللون  األحمر 

العروض يفّصل الحديث في ماهية اللون وموارد ذكره في القرآن الكريم ومعاني 

االلوان  هذه  استخدام  صحة  تعزز  التي  قرآنية  الشواهد  عن  مبتعد  غير  موارده 

الشباع المعاني البالغية التي ارادها القرآن الكريم. وال ينسى السيد الباحث ربط 

هذه االلوان بما توصل اليه العلم الحديث من فوائد صحية ونفسية.
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جامعة اأهل البيت - كربالء - العراق 

املقدمة
خاتم  معجزة  هو  الكريم:  القرآن 

األجيال  ت  حتدَّ التي  واملرسلني  األنبياء 

ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  چ 

ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ 
ڤ ڤ ڤ ڦ چ )سورة اإلرساء: 
معينه  ُينهل من  بعد جيل  فجياًل  اآلية 88( 

املباركة  جوانبه  من  جانب  عىل  ويوقف 

الدارين  يف  السعادة  لإلنسان  حتقق  التي 

التي  اجلوانب  من  جانب  إال  اللون  وما 

داللة  ذا  فنراه  الرأي  من  مكانة  احتلت 

واحسب  وترشيعية  وترهيبية  ترغيبية 

إن يف هذا اجلانب من البحث حاجة إىل 

وقفة متأنية للكشف عن دوره يف القرآن 

الكريم وإخال إننا قد أغفلنا بعض اليشء 

فهم هذا اجلانب وتذوقه ومن هنا جاءت 

أمهية هذا البحث وأسباب اختياره.

مفهو م اللون
أوالــنــوع  اجلــنــس،  اللغة  يف  الــلــون 

أوالصنف من األشياء مجعه ألوان ويطلق 

عليها  يكون  التي  الصبغية  احلالة  عىل 

 )1( ونحومها  وسواد  بياض  من  اجلسم 

َعــَرض  األلوان:  الطربيس:  الشيخ  قال 

يتعاقب عىل اجلوهر تعاقب املتضاد وهو 
فؤاد  حممد  الكريم،  القران  الفاظ  معجم   )1(

عبد الباقي ج 2 / ص 597.
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عبارة عام إذا ُوجد، حصلت به اجلوهر عىل 

تلك  ملا حصلت عىل  لواله  هيئة خمصوصة 

العباد)2(. مقدور  حتت  يدخل  وال  اهليئة 

وقال الربيدي: يف اللون معنى إذا وجد يف 

حمل أوجب كوَنُه عىل هيئة خمصوصة ومن 

هذا يتبني لنا أن اللون َيِرُد عىل معنيني: 

األول: الصبغة أواهليئة اخلارجية ومصداق 

ں ڻ ڻ ڻ  ٹ چ  ٹ  هذا 

ہ  ہہ  ۀ  ۀ  ڻ 
)سورة الروم: االية 22(  ہ ھ ھ ھ چ 
االلسن  اختالف  يف    اهلل  قدرة  من  فهذه 

االنجليزية  يتكلم  وذاك  العربية  يتكلم  فهذا 

صوت  نجد  إننا  هذا  من  وأكثر  ذلك  وغري 

اإلنسان ذكرا كان أم أنثى قلام تتفق نربة صوته 

االختالف  هذا  ومع  آخر  إنسان  صوت  مع 

الكبري يف األلسنة فان هناك اختالفا يف اللون 

واألمحــر  واألبــيــض  األســود  فمنهم  أيضا، 

واألسمر، حتى أن أفراد اللون الواحد مثال، 

إذا دققنا النظر فيهم، شق علينا أن نجد لون 

كله  وهذا  متاما  متشاهبني  أوأسودين  أبيضني 

 يدل عىل قدرة اهلل

جممع البيان يف تفسري القران للطربيس، ج 1   )2(
/ ص 294.

ٹ  ٹ  أوالصنف  اجلنس  األخــر: 

ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  چڱ 

ہ ہ ہ ہھ ھ ھ ھ ے 

االية  فاطر:  ــورة  )س چ  ۓ  ۓ  ے 

27(، أي اختالف أجناسها وأصنافها وهذا 

يكون من باب: التذكري بآالء اهلل . وهو 

القادر عىل تصوير األشياء كيف يشاء

كان  فقد  القديمة،  احلضارات  يف  أما 

إننا  ذلــك  ومــثــال  أخـــرى،  مفاهيم  للون 

ملونة،  أحــجــارا  املتاحف  يف  اآلن  نجد 

ألغراض  تستعمل  كانت  التي  كالتعاويذ 

دينية وسحرية، ففي احلضارة املرصية كان 

يوضع مع اإلنسان املتوىف حجر اخرض لكي 

يدل  فهو  الكالم،  له  ليعود  املتوىف  فم  يفتح 

عىل احلياة والتجرد، وحجر امحر نقي يعطيه 

باعتباره مصدرًا للحياة، وتوضع معه  الدم 

قطعة ذهبية لتعطيه الصحة وكأهنا مستوحاة 

النفس  له  لرتد  ُبنرّية  وثالثة  الشمس،  من 

باعتبار األرض منبت الزرع.

أمهية اللون
ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  چ  ــعــاىل:  ت قــال 

ہھ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ 
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ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ 

ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ 

ۈٴۇ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ 

)ســـورة  چ  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ 

فاطر: 27 – 28( .

البارصة  احلاسة  ليست  هنا  الــرؤيــة 

فإنزال  االعتيادية،  الرؤية  هبا  يقصد  وإنام 

املختلفة،  للثامر  وإخراجه  السامء  من  املاء 

قدرة  بألباهبم  الناظرون  هبا  يرى  آية  هي 

)األرض  اجلامد  وإبداعه يف هذا   ، اهلل 

األســود،  الـــرتاب  ــذا  ه فمن  ــدة(،  ــام اهل

من  عشبية  حلة  العارية،  األرض  اكتست 

الزهر والثمر، املختلف األلوان، بني امحر 

ال  مما  ذلك  غري  إىل  وابيض.....  واصفر 

حرص له من األلوان.

فمن أبدع هذا ؟ ومن صوره عىل تلك 

الصور ؟ وأفضل اإلجابات عن هذا قول 

اإلمام عيل  وهو  سل األرض من شق 

أهنارك، ومن غرس أشجارك فان مل جتبك 
)3( حوارا إجابتك اعتبارا

وهذا يعرف عند علامء الكالم باهلداية 

عىل  تنقسم  اهلــدايــة  إن  علام  التكوينية 
الشيخ  ال  حمسن  الشيخ  الــغــوايل،  الفرائد   )3(

صاحب اجلواهر، ج 2 / ص 15 . 

بإرسال  وتتم  ترشيعية  هداية  قسمني: 

األنبياء، وهداية تكوينية وتتم هذه بالنظر 

وجود  عىل  دالئل  من  فيه  وما  الكون  إىل 

اهلل تعاىل، قال تعاىل: چ ھ ھ ھ 

ڭ  ڭ  ڭ  ۓڭ  ۓ  ے  ے 
النحل:  )ســورة  چ  ۆ  ۇ  ۇ 

االية 13( 

)النظر يف آيات  اهلداية  اللون من  فهذا 

اهلل( أرسع السبل املرشدة إىل طريق احلق، 

ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  چ  تعاىل:  قال 

ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ 
ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ 

ٴۇ ۋ چ )سورة الغاشية: 17 – 20( .

وقوله تعاىل: چ ے ۓ ۓ ڭ 

چ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ 
)سورة الواقعة / 68- 69( 

ألنه  للمخاطب  العجز  يثبت  وهبــذا 

خارج مقدوره.

إهنا  الطبيعة،  يف  ـــوان  األل فكذلك 

كانت  وان  اإلنــســان  ــدرة  ق عن  خارجة 

هي  لكن  األلــوان  إلجياد  حماوالت  هناك 

ملونة  زجاج  قطع  يضع  كمن  احلقيقة  يف 

ينتقي  اللون  وبدون  الشمس  ضوء  أمام 
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يمكن  وال  الــوجــود  من  األعظم  ــزء  اجل

األرض  وجــه  ــىل  ع ــاة  ــي احل نــتــصــور  أن 

احلياة،  جمــاالت  مجيع  دخل  ألنه  بدونه، 

علامء  إن  نالحظ  الروحي،  اجلانب  ففي 

اهلــدوء  تبعث  أللــوان  توصلوا  النفس 

غرف  يف  بوضعها  فــأوصــوا  والسكينة 

وتوصلوا  خصوصا،  واملستشفيات  النوم 

فطليت  واحليوية  النشاط  تبعث  ألوان  إىل 

به جدران املصانع لزيادة اإلنتاج.

دور  له  كان  فقد  الطب  يف  اللون  وأما 

األلوان  بتبدل  اجلراثيم  اكتشاف  يف  كبري 

يف حمجر العني أوالبلعوم أواجللد وكذلك 

اللون  وولــج  الطبية  العقاقري  إنتاج  يف 

بطالء  ــك  وذل العسكرية  املــجــاالت  يف 

للون  مقاربة  بألوان  العسكرية  املعدات 

األرض للتخفي من العدو.

ختاطب  عاملية  لغة  اللون  يمثل  فاليوم 

خالل  من  ــح  واض ــذا  وه اللغات  مجيع 

ــة حيث  ــروري امل ــادات  ــإلرش االمــتــثــال ل

بابا  اللون  وطرق  والداين  القايص  يعرفها 

آخر ترتبط باإلنسان ارتباطا وثيقا إال وهو 

به  يتوصل  – الذي  الصحيح  املعتقد  باب 

إىل السعادة يف الدارين.

أقسام اللون وأنواعه
أوال: اللون األبيض: 

أي  ابيض  يقال:  السواد،  ضد  البياض: 

 )4( بيض  واجلمع  بيضاء  وهي  ابيضا  صار 

وقد ورد هذا اللون يف القرآن يف احد عرش 

يقضيه  ما  بحسب  داللته  وختتلف  موضعا 

املقام واالن نحاول بيان دالالت هذا اللون 

من خالل تتبعه يف النصوص القرآنية: 

ەئ  ائ  ائ  چ  تعاىل:  قــال  األول: 

ۆئچ  ۆئ  ۇئ  ۇئ  وئ  وئ  ەئ 
يف  الطربي  قــال   )107 االيــة  عــمــران:  آل  )ســـورة 

اهلل  طاعة  أهــل  ــؤالء  ه ــة  اآلي هــذه  تفسري 

وئ  وئ  چ   : قال  اهلل،  بعهد  والوفاء 

من  كــان  فمن  أي  ۆئچ،  ۆئ  ۇئ  ۇئ 
أهل نور احلق، ُوِسم ببياض اللون وإسفاِرِه 

وإرشاِقِه وبياض صحيفته وإرشاقها وَسْعي 

العلم  هذا  ومن   )5( وبيمينه  يديه  بني  النور 

انه من يكون عىل هذه احلالة فهو من أهل 

اللون  املقصود من  ما  اهلل وخاصته، ولكن 

؟  بالذكر  اختص  وملاذا  اآلية،  يف  األبيض 
معجم الفاظ القران الكريم، حممد فؤاد عبد   )4(

الباقي، ج 1، ص 141 
جرير  بن  حممد  جعفر  اليب  البيان  جامع   )5(
والــكــاشــف   40 ص   ،2 ج  الـــطـــربيس، 

للزخمرشي ج 1، ص 398- 399.
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التساؤالت  هذه  ملعرفة  به  نستعني  ما  خري 

ذلك  يف  التفسري  فلعلامء  التفسري  كتب  هي 

قوالن: 

الفرح  عن  جمــاز  البياض  إن  احدمها 

والرسور، ويقال لفالن عندي يد بيضاء أي 

جليلة سارة ولبعظهم يف الشيب: 
ْدَت وجــهي  يا بياض القرون سوهَّ

عند بيض الوجوه سود القرون 
فلعمــــري ألخفينك جهــــــدي 

عـــن عياين وعـــن عيان العيون 
 بســـــواد فيه بيـــاض لوجـــــهي 

وســـــواٍد لوجهــــــك امللعــون 

وفــاز  بغيته  ــال  ن ملــن  الــعــرب  وتــقــول 

االستبشار  ومعناه:  ابيضَّ وجهه  بمطلوبه: 

هلل  احلمد  يقولون:  بالرسور  التهنئة  عند 

الذي بيض وجهك: فعىل هذا معنى اآلية: 

أي إن املؤمن يرد يوم القيامة عىل ما قدمت 

ابيض  احلسنات  من  ذلــك  كــان  فــان  يــداه 

وجهه واستبرش بنعم اهلل وفضله )6(.

اآلخر: إن هذا البياض يصل يف وجوه 

دليل  وال  فيه  حقيقي  اللفظ  الن  املؤمنني 

إليه  املصري  فوجب  احلقيقية  ترك  يوجب 

حيث  القول  هذا  إىل  يذهب  ال  ــرازي  وال
ص   ،8 ج  الــرازي،  للفخر  الغيب،  مفاتيح   )6(
عناية  املسامت  الشهاب  حاشية  و   .  182

القايض وكفاية الرايض، ص 84 – 85 

ىت  مت  خت  چ  قال:  تعاىل  ألنه  يقول: 

مج  حج  يث  ىث  مث  جث  يت 
االية  عبس:  ــورة  )س چ  مخ  حخ  جخ  مح  جح 
ذكرنا  ما  والقرتة عىل  الغربة  فجعل   )41-38

دليل  وأما  مقابال  جعله  صح  ملا  املجاز  من 

أن  ذلك  يف  احلكمة  إن  باحلقيقة:  القائلني 

الوجه  يف  البياض  رأوا  إذا  املوقف  أهــل 

عرفوا انه من أهل الثواب فزادوا يف تعظيمه 

فيحصل له الفرح بذلك من وجهني: 

إن السعيد يفرح بان يعلم قومه  األول: 

ىئ  چ  تعاىل:  قال  السعادة  أهل  من  انه 

مئ  حئ  جئ  ی  ی  ی  ی  ىئ 
ىئ يئ جب چ )سورة يس: االية 26 – 27( 

وه  خصرّ ذلــك  عرفوا  إذا  إهنــم  ــر:  األخ

بمزيد من التعظيم فثبت أن ظهو ر البياض 

يف الوجه سبب ملزيد من الرسور يف اآلخرة 

.)7(

أوىل وهو عموم  الوجهني  واحلمل عىل 

املجاز )8(، أي جيوز استعامل اللفظ يف معنى 

جمازي – وهو الفرح والرسور – يندرج حتته 

نعمة ورخاء  من  تصيبه  ملا  احلقيقي،  املعنى 

گ  گ  گ  ک  ک  چ  تعاىل:  قال  وطمأنينة 
املصدر نفسه : ص 182   )7(

اصول الفقه، عبد الكريم زياد، ص 335   )8(
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گ ڳ چ )سورة اإلنسان: االية 13( .

فهذه  الــدنــيــا،  ــا يف  أم اآلخـــرة  ــذا يف  ه

عمل  إىل  الرتغيب  بــاب  يف  تدخل  ــة  اآلي

الطاعات.

املحرمات لكي يكون يف اآلخرة  وترك 

من  قبيل  من  يبيض وجهه ال  من  قبيل  من 

يسود وجهه )9(.

ۆ  ۇ  ۇ  چ  تعاىل:  قوله  ومثله 

ۆ ۈ چ )سورة آل عمران: االية 106( .
واحناءهتا  الــوجــوه  إرشاق  عن  كناية 

ألنه )البياض( من لوازم اإلرشاق واالنارة 

العبد  يد  بام قدمت  واألسفار، ويكون هذا 

من الطاعات فهي حتث عىل عمل الطاعات 

وهذا من باب الرتغيب وعىل ترك املحرمات 

فمن هذا نلخص إىل إن اللون األبيض يدل 

عىل الفرح والرسور والرتغيب عىل ما عند 

اهلل  كام يدل عىل النقاء قال زهري بن أيب 

سلمى
وأبيـــَض فياٍض يــداه غاممة 

عىل معتفيه ما تغبُّ فواضله)10( 

فيكون عىل هذا املعنى النقاء من أدناس 
ص   ،8 ج  الــرازي،  للفخر  الغيب،  مفاتيح   )9(

183
ابراهيم  بن  اسحاق  ابراهيم  االدب،  ديوان   )10(

الفارايب، ص 7 

ۋ  چ  قال تعاىل:  الثاين:  الرشك والظلم 

ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ 
ې ې ى ى ائ چ )سورة يوسف: 

االية 84( .

واعرض    يعقوب  اهلل  نبي  انرصف 

عن ولده بشدة احلزن ملا بلغه حبس بنيامني 

وهاج بذلك َوْجُدُه بيوسف، وقال يا طول 

من  عيناه  وابيضت  يوسف،  عىل  حــزين 

احلزن فيه قوالن: 

فعندها  البكاء،  كناية عن غاية  احدمها: 

يكثر املاء يف العني فتصري كأهنا ابيضت من 

ذلك املاء، وهذا ما ذهب إليه الرازي )11(.

واآلخر: إن املراد من البياض هو العمى 

العمى وهو  كناية عن  العني  ابيضاض  الن 

عن  روي  ما  وهذا  سوادها  لذهاب  الزم 

مقاتل )12(.

والقول األول: أوىل الن تأثري احلزن، يف 

فلومحلنا  العمى  حصول  يف  ال  البكاء  غلبة 

االبيضاض عىل غلبة البكاء كان هذا التعليل 

هذا  يسن  مل  العمى  عىل  ولومحلناه  حسنا، 
ينظر : مفاتيح الغيب للفخر الرازي، ج 8،   )11(

ص 195 .  )بترصف(
ج  الطربيس،  القران،  تفسري  يف  البيان  جممع   )12(
4، ص 106، وحاشية الشهاب املسامة عناية 

القايض وكفاية الرايض، ج 5، ص 201



م. م. رضغام كاظم املوسوي
ــــ(

1ه
43

2-
2م 

01
1(

اء 
�شت

 : 
ابــع

لــر
د ا

لعد
ا

241

فلوكان  اللفظ جماز ال حقيقة،  التعليل الن 

يعقوب  أعمى لكان بياض العني يستلزم 

تغيري شكلها حقيقة، وعليه فان داللة اللون 

األبيض يف هذه اآلية هي شدة حزن نبي اهلل 

يعقوب  عىل ولديه.

ڄ  ڄ  ڄ  چ  تعاىل:  قال  الثالث: 

چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ 
من  املقصود   )87 االيــة  البقرة:  چ )ســورة  ڇ 
النهار  ضوء  األبيض(  )اخليط  تعاىل  قوله 

وبقوله )اخليط األسود( سواد الليل فيكون 

املعنى لآلية )كلوا يف شهر صومكم وارشبوا 

لكم  اهلل  كتب  ما  مبتغني  نساءكم  وبارشوا 

لكم  يقع  أن  إىل  الليل  أول  من  الولد  من 

الليل  ظلمة  من  الفجر  بطلوع  النهار  ضوء 

روي  ما  كالمنا  ومصداق   ،)13( وســواده( 

األبيض  )اخليط  قال  انه  الرسول  عن 

الليل(  سواد  األسود  واخليط  النهار  بياض 

)14( وكذا قول املهلهل بن ربيعة

وأنقذين بياض الصبح منها 
لقد ُانِقْذُت من رش كبري)15( 

جامع البيان يف تفسري القران، حممد بني جرير   )13(
الطربي، ج 4، ص 106 

م . ن   )14(
ابراهيم  اسحاق،  ابراهيم  االدب،  ــوان  دي  )15(

الفارايب، ص 64

فمن  الصبح.  إىل  البياض  أضاف  فقد 

األبيض  اللون  من  املقصود  أن  نعرف  هذا 

فيه  يرم  الذي  الصباح،  هو  اآلية  هذه  يف 

ممارسة املفطرات واختلف يف استعامل هذا 

هذا  بذكر  أريد  احدمها:  قولني  عىل  اللفظ 

اللون التشبيه، وهذا قول الزجاج ويستدل 

 – وأخرجه  بقوله:  ذلك،  عىل  الزخمرشي 

التشبيه،  إىل  االستعارة  من   – الفجر  من 

اشد  ارايــت  كقولك:  الفجر(  )من  فقوله 

استعارة  كان  زيد  من  يذكر  فلومل  زيد  من 

الن  االستعارة  من  ابلغ  هنا  التشبيه  وكان 

عليه  يــدل  حيث  إال  تكون  ال  االستعارة 

احلال أوالكالم وهنا لومل يأت من الفجر مل 

يعلم االستعارة )16(.

اآلخر: جعل البياض استعارة، ودليلهم 

، ويف كل استعارة دليل عىل حذف  انه مل يتبنيَّ

املعنى:  يكون  القول  هذا  وعىل   )17( املشبه 

– البياض من السواد شبه  حتى يتبني لكم 

اخليط األبيض

فمن خالل هذا العرض يتضح لنا مدى 

التنزيل  متــويــض  حــقــائــق  ــن  ع الــكــشــاف   )16(
للزخمرشي ج 2 / ص 52

القايض  عناية  املــســامت  الشهاب  حاشية   )17(
وكفاية الرايض عىل تفسري البيضاوي ج 2 / 

ص 281 .
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التي  اآلية،  هذه  يف  خصوصا  اللون  أمهية 

مقاصدها  معرفة  يف  أديب  ذوق  إىل  حتتاج 

عىل  منها  املــراد  أشكل  اآلية  هذه  أن  حتى 

 )18( بعضهم  اخــذ  فقد  الصحابة  بعض 

بأكل وهو  ابيضا فرشع  اسودا وأخر  خيطا 

جاء  حتى  الفجر  له  يتبني  فلم  إليهام،  ينظر 

وقال  النبي  فتبسم  واخربه  الرسول 

له: انك لعريض القفاء وقال إنام هو بياض 

الصبح وسواد الليل.

وما  واالخــرتاع  العناية  باب  من  وهذا 

تكليف  ال  ــه  ألن ــي  اإلهل باللطف  يسمى 

عىل  داللــة  هناك  تكن  فلومل  بمقدوره  إال 

اإلمساك واإلفطار ال حتج املبطلون بحجة 

اإلمساك  يتم  ــذي  ال الوقت  معرفة  عــدم 

ڄ ڄ ڄ  چ  واإلفطار فقال تعاىل: 

چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ 
البقرة:  ــورة  )س چ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇڇ 

االية 187( 

دالالت  عىل  يدل  اآلية  هذه  يف  فاللون 

عدة، تتعلق بفعل املكلف، الذي يثاب عليه 

إن فعله، ويعاقب عليه إن تركه فهو ذوداللة 

إن  –أوال:  الــدالالت:  هذه  فمن  رشعية 

معناها  ويفيد  الغاية،  البتداء  األوىل  )من( 
وهو عدي بن حاتم الطائي   )18(

معنى  فتتضمن  )يتبني(  بـــ  متعلقة  ــا  أهن

الفجر(  التمييز، واملعنى حتى يتضح )لكم 

متميزا عن غش الليل فالغاية اباحة ما تقدم 

حتى يتبني احدمها من االخر )19(.

والرشب  واألكل  للوقاية  احلرمة  ثانيا: 

الوقت  حتدد  التي  الكونية  اآلية  هذه  بعد 

للصائم.

باآلية  ر  اجلمهو  فقهاء  واستدل  ثالثا: 

عىل صحة صوم اجلنب ألنه يلزم من اباحة 

آخر  يف  وإباحتها  الفجر  تبني  إىل  املبارشة 

فإذا  بالصبح  متصال  الليل  أجزاء  من  جزء 

فانه  جنبا  الشخص  أصبح  كذلك  وقعت 

يصح صومه ما مل يتجاوز وقت التبني )20( 

مع  ذلك  اليــرون  الذين  االمامية  بخالف 

العمد واالرصار.

ڃ ڃ چ چ  چ  تعاىل:  قال  الرابع: 

چ چ چ )سورة األعراف: االية 108( 

ۆئ  ۇئ  ۇئ  وئ  چ  تــعــاىل:  وقــولــه 

ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ چ )سورة النمل: االية 12( 

إليها،  للناظر  بيضاء  هي  فإذا  املعنى 

من  خارج  آين  نور  بياض  البياض  وهذا 

روح املعاين، االلويس، ج 2 / ص 66   )19(
البحر املحيط : اثري الدين بن حيان االندليس   )20(

الغرناطي، ج 2 / ص 67 
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يدل  )للناظرين(  وقوله  املعجزة:  العادة 

من  تعجبا  لرؤيتها  وقــف  من  كثرة  عىل 

سوء  غري  من  البياض  هذا  وكــان  أمرها 

يده،  لفرعون  أرى    أن موسى  ويروى 

ادخلها  ثم  يــدك،  قــال  ؟  هــذه  ما  ــال:  وق

فإذا  ونزعها  صوف  مدرعة  وعليه  جيبه 

شعاعها  غلب  نورانيا  بياضا  بيضاء  هي 

شعاع الشمس وكان موسى  آدَم شديد 

الصفة،  هبــذه  اللون  فذكر   )21( ــة  األدم

البياض  هذا  خترج  اليد  هذه  أن  وكيف 

هذه  أن  عىل  يدل  السمرة،  شديدة  وهي 

املعنوية  أنوارها  تغلب  رشائع  تظهر  اليد 

باهلل  اإليــامن  هبا  ى  وَيَتَقورّ احلسية  األنــوار 

)22( ومثله قوله تعاىل: چ وئ وئ ۇئ 

ېئچ  ېئ  ۈئ  ۈئ  ۆئ  ۆئ  ۇئ 
هذا  يف  اختلف   )46  -45 االية  الصافات:  )سورة 

البياض عىل قولني: 

فهي   )23( للكأس  صفة  انــه  احدمها: 

تلذ  وصفائها  ببياضها  وهي  صافية  بيضاء 
ينظر تفسري الكشاف للزخمرشي، ج 2 / ص   )21(

138  )بترصف( 
الدين  مجــال  ملحمد  القاسمي  تفسري  ينظر   )22(
و  )بترصف(    383 ص   /  7 ج  القاسمي 

)آدم( اي أسمر .
معجم الفاظ القران الكريم، حممد فؤاد عبد   )23(

الباقي، ج 1 / ص 141 

الناظر إليها ومتال عينه هبجة وحبورا )24(.

ما  ــذا  وه للخمر،  صفة  ــه  ان اآلخـــر: 

اشد  اجلنة  مخر  قال  االخفش،  إليه  ذهب 

بياضا من اللبن )25(.

األبيض  اللون  فان  املعنيني  كال  وعىل 

يدل عىل النقاء من شوائب الدنيا ودوناهتا 

يثرّ  اآلخرة،  نعيم  يف  ترغيب  باب  وهي 

الدنيا  ملذات  قبل  التصرب  عىل  اإلنسان 

والعمل يف طاعة اهلل.

ھ  ھ  چ  تعاىل:  قــال  اخلامس: 

ۓ  ۓ  ے  ے  ھ 

 )27 االيــة  فاطر:  ــورة  )س چ  ڭ  ڭ  ڭ 

اآلية معرض من معارض اخللق واإلبداع 

نظر  لفت  وفيه  وتعاىل  سبحانه  اهلل  لقدرة 

يف  اهلائمني  غيهم  يف  السادرين  ــؤالء  ه

الدليل عىل  فهي  ظلامت جهلهم وظالهلم 

قدرة اهلل وإرادته ألنَّ كون اجلبال يف بعض 

واالختالف  بعضها  دون  األرض  نواحي 

يكون  بعضها  فان  اجلبال  هيئة  يف  الــذي 

القدرة  عىل  دليل  ارفع  وبعضها  اخفض 

الكريم  الكريم، عبد  للقران  القراين  التفسري   )24(
اخلطيب، ج 6 / ص 981 

مفاتيح الغيب للفخر الرازي، ج 26 / ص   )25(
 136
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عىل االختيار ثم زاده بيانا وقال جدد بيض 

باختالف  دالة  هي  بنفسها  داللتها  مع  أي 

ألواهنا )26(.

يرى  الوجود،  صحة  من  سطور  فهذه 

  اهلل  ــدرة  ق بألباهبم  الــنــاظــرون  فيها 

وإبداعه يف هذا اجلامد الناطق عن وحدانيته، 

مدبرة  قادرة  يدا  أن  يرى  فيها  الناظر  فان 

حمكم،  وتدبري  دقيق،  بحساب  أقامتها  قد 

أخرى  صفات  اللون  هذا  وراء  أن  حيث 

ينفذ  األلوان علم  ففي هذه  اجلبال،  لتلك 

من  ولكن  التوحيد  حقائق  إىل  العقل  منه 

الظاهرة  الفروق  ويدرك  هذا  يرى  الذي 

يرى  ال  إنه  املخلوقات  هذه  بني  أواخلفية 

هذا إال أهل العلم وأصحاب النظر الذين 

ينظرون بعقوهلم ال بعيوهنم.

ۈئ  ۈئ  ۆئ  ۆئ  چ  تــعــاىل:  ــال  ق

چ  ی  ىئ  ىئ  ىئ  ېئ  ېئ  ېئ 
تعاىل:  قوله  جاء  وهلذا   )46 االية  احلج:  )سورة 

چۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ چ )سورة 

فاطر: االية 28( تعقيبا عىل هذه الدعوة الداعية 

إىل النظر يف تلك األشياء واملوجودات.

املصدر نفسه، ص 20  )بترصف(   )26(

ثانيا: 
اللون األمحر: 

اجلواهر  يصيب  َعــَرٌض  هي  احلمرة: 

ناصح،  امحر  يقال  خمصوصة  هبيئة  فتظهر 

وامحر قان، واليشء امحر وهي محراء وجيمع 

القرآن  يف  اللفظ  هذا  يرد  ومل   )27( ر  مُحْ عىل 

الكريم إال مرة واحدة يف سورة فاطر: االية 

ے  ھ  ھ  ھ  چ  تعاىل:  قال   27

اللون  ذكر  وان  چ  ۓ  ۓ  ے 

لسان  الصخور  إىل  إضافة  ــة  اآلي هــذه  يف 

نظر  امتد  إن   . اهلل  قدرة  عن  به  تتكلم 

الناظر إىل هذه الصخور سيعلم أهنا ليست 

هداية  هي  وإنام  فقط،  االنتباه  جتذب  ألوانا 

وهلذا جاء  العلامء،  تلتمسها عقول  تكوينية 

ۋ  ۋ  چ  تعاىل:  قوله  اآليــة  هــذه  بعد 

 )28 االية  فاطر:  )سورة  چ  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ 

فاألرض متثل صفحة من صفحات اهلداية، 

هذا   ، اهلل  وجود  جحد  من  كل  وليقرا 

هذه  عىل  خط  وما  الصخور  لون  السطر 

تتحدث  التي  الوجود،  الصفحة يف صفحة 

عىل  البرش  حتث  فهي   ، اهلل  قــدرة  عن 

وخصوصا  الكون  هذا  ُموجد  يف  التفكري 
معجم ألفاظ القران الكريم، حممد فؤاد عبد   )27(

الباقي، ج 1، ص 310
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العلامء  لدى  ثبت  فانه  األمحــر  اللون  هذا 

قابليته عىل بعث احليوية والنشاط يف النفس 

.)28(

ثالثا: 
اللون األخض: 

 ) )اخرضَّ و  )األخــرض(،  لون  اخلضة: 

وأخرضه  واخضورض  ــرضارا(  )اخ اليشء 

اخرض  سمواألسود  ــام  ورب ختضريا  غــريه 

وسميت ارض العراق سوادا لكثرة شجرها 

من كناية  ويف احلديث  إياكم وخضاَء الدهَّ

عن املرأة احلسناء يف منبت السوء)29(.

يف  القرآن  يف  اللون  هذا  ذكر  ورد  ولقد 

إىل  موقع  من  مواضع، ختتلف داللته  ثامنية 

التي خرج  املعاين  املقام وابرز  آخر بحسب 

إليها هذا اللون هي: 

ڳ  ڳ  چ  تــعــاىل:  ـــال  ق األول: 

ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ 
ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ 
ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ 
ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے 
ٴۇۋ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ڭۇ  ڭ 
أصول الرسم والتلوين، عبد كيون، ص 63  )28(

خمتار الصحاح للرازي، ص 179-178  )29(

)سورة  چ  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ 
األنعام: االية 99( 

كمعنى  )َخــرض(،  معنى  الزجاج:  قال 

 ، وَخــرضِ اخرض  فهو  اخــرضَّ  يقال  اخرض 

الليث  وقــال  وعــوٌر،  اعــور  فهو  عور  مثل 

نبات  الــزرع كل    اهلل  اخَلــرضِ يف كتاب 

من اخلرضة ويقول الرازي )إن اهلل سبحانه 

وتعاىل حرص النبت يف اآلية يف قسمني حيث 

قال إن اهلل فالق احلب والنوى فالذي ينبت 

من احلب هو الزرع والذي ينبت من النوى 

فهو الشجر( )30(.

االطناب  هبــذا  ــة  اآلي هــذه  سيقت  لقد 

لغرض التفصيل واإليضاح وبيان قدرة اهلل 

تعاىل يف إنزال املاء من السامء املختص باهلل 

 واخلارج عن قدرة البرش، وكذا إخراج 

الزرع وهو اللون األخرض الذي يمثل احلياة 

فهذه آالء اهلل التي اخرجها لعباده لطفا هبم، 

  فهي رسول صامت يتكلم عن قدرة اهلل

حيث  والنون،  الكاف  بني  أمره  أن  وكيف 

ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  چ  تعاىل:  قــال 

ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ 
ۀ ۀ ہ ہ چ )سورة الواقعة: االية 
الــرازي، ج 13، ص  للفخر  الغيب  مفاتيح   )30(
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ۈ ۈ ٴۇ  چ  قوله تعاىل:  ومثله   )65  –  63

ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ 
)سورة  ائچ  ائ  ى  ى  ې  ېې 
احلج: االية 63( فاملراد من هذا النص وغريه هو 

العلم والتفكري يف هذه اآليات الكونية التي 

تدل عىل أن هناك يدا مدبرة ومسيطرة عىل 

هذا النظام العجيب.

الثاين: قال تعاىل: چ ھ ے ے ۓ 

ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ چ 
)سورة يس: االية80( .

يف  يوجد  انه  البيضاوي  تفسري  يف  جاء 

اجلزيرة شجر يعرف باملرخ والعقار أذا سحق 

أملرخ عىل العقار ومها خرضاوان يقطر منهام 

اآلية  وهــذه  منهام)31(  النار  انفتحت  املــاء 

جاءت ردا عىل منكر البعث والنشور، فقال 

إن النار يف الشجر األخرض الذي يقطر منه 

خلق  استبعدتم  وان  واغرب،  أعجب  املاء 

جسمه فخلق الساموات واألرض اكرب من 

خلق أنفسكم فال تستبعدوه فان اهلل عىل كل 

اإلعجاز  من  رضب  وهذا   )32( قدير  يشء 

الن اللون األخرض يفيد الربودة والرطوبة 
ينظر حاشية الشهاب املسامت عناية القايض   )31(
وكفاية الرايض عىل تفسري البيضاوي، ج 7، 

ص 254 .  )بترصف( 
ينظر مفاتيح الغيب للفخر الرازي، ج 23، ص 221   )32(

واليبس،  احلـــرارة  تفيد  والــنــار  ــاء،  امل أي 

اجتامع  تفيد  قرينة  اآلية  هذه  يف  فاخلرضة 

النقيضني، وهذا خالف ما يقره العقل الن 

اهلل  بأمر  إال   )33( النقيضني ال جيتمعان معا 

.

ڻ ڻ ڻ  چ  تعاىل:  قوله  الثالث: 

ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ 
ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ 
ۈ  ۆ  ۇۆ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ 

ۈ ٴۇ ۋ چ )سورة الكهف: االية 31( 

وئ  وئ  ەئ  چ  تعاىل:  قوله  ومثله 

ېئ  ېئ  ۈئ  ۈئ  ۆئ  ۇئۆئ  ۇئ 

االية  اإلنــســان:  ــورة  )س چ  ىئ  ىئ  ىئ  ېئ 

ذكر  يف  الفائدة  ما  يطرح:  ســؤال  هنا   )21

اللون األخرض حيث وصف اهلل تعاىل ثياب 

أهل اجلنة به ؟

اللون  إىل  الــنــاس  ميل  هــو  ـــواب:  اجل

إليه  امليل  وسبب  أكثر  الدنيا  يف  األخــرض 

وهي:  الثالثة  األصلية  ــوان  األل من  كونه 

األبيض، وخاصيته تفريق البرص. واألسود 

إىل  النظر  كره  وهلذا  النظر.  بجمع  خيتص 

األشياء املعتمة كالدم، واألخرض الذي.

خالصة املنطق، عبد اهلادي ألفضيل، ص 50   )33(
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أذى  بعضهام  ودفع  األمران  فيه  اجتمع 

ميل  عــىل  املمتزج  الــلــون  وحصل  بعض 

اهلل  خص  إنــام  وقيل   .)34( إليه  النفوس 

ألنه  اجلنة  أهل  لثياب  األخرض  اللون  ذكر 

اللون  أن  وارى   )35( للبرص  األلوان  أوفق 

األخرض يفيد احلداثة وكثرة اخلري، كقوهلم 

شاب اخرض وفالن اخرض أي كثري اخلري، 

بيننا اخرض: جديد مل خيلق، واملودة  واألمر 

بيننا خرضاء قال ذوالرمة: 
وقد ُيرى فيها لعني منظٌر 

أتراب مي والوصال اخــــض)36( 

اللون  اختيار  يكون  املعنى  هذا  فعىل 

احليوية  جــومــن  إضــفــاء  سببه  األخـــرض 

عىل  األشياء  وبقاء  اخلري  وكثرة  واحلداثة 

حداثتها وعدم تفسريها.

اللون  أن  وجد  فقد  احلديث  العلم  أما 

فهو  النفس،  يف  طيبا  أثــرا  يــرتك  األخــرض 

التفاؤل  السكينة عليها ويشيع روح  يدخل 

وقد قام الدكتور )بوتر( بإجراء جتارب عىل 

هذا اللون فاستعمله مع الضوء األخرض يف 

الرازي، ج 29،  ينظر مفاتيح الغيب للفخر   )34(
ص 136-137 .  )بترصف( 

الكريم  لعبد  الكريم  للقران  القرآين  التفسري   )35(
اخلطيب، ص 8 / 126 

أساس البالغة للزخمرشي، ص 166   )36(

إجراء  وعقب  العصبية  األمراض  حاالت 

العمليات اجلراحية فالحظ عىل املريض: 

التوتر  عــن  الــنــاشــئ  ــداع  ــص ال زوال 

العصبي.

االرتياح النفيس. 1 -

ارتفاع  الناشئ عن  التهيج  ختفيف  2 -

احلرارة.

النوم اهلادئ. 3 -

وهلذا استعمل األطباء اللون األخرض يف 

الرشاشف وزهيم أثناء العمليات اجلراحية.

رابعا: 
اللون األزرق: 

زُرق لونه يزُرق زرقا: صار إىل لون بني 

ُزرق  ومجعه  ازرق  فهو  والبياض  السواد 

.)37(

القرآن  يف  اللفظ  هــذا  ذكــر  ورد  ولقد 

ڃ  چ  تعاىل:  فقال  واحدة  مرة  الكريم 

ڃ ڃ چ چ )سورة طه: االية 102( 

اختلف يف املراد من هذه الزرقة عىل وجوه: 

سود  العيون  زرق  يــرشون  األول: 

معجم ألفاظ القران الكريم، حممد فؤاد عبد   )37(
الباقي، ج 1، ص 536 
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عنه  اهلل  ريض  عــبــاس  ــن  اب عــن  ــوجــوه  ال

والضحاك ومقاتل )38(.

الثاين: يرشون عميا عن الفراء )39(.

العطش،  من  أعينهم  ازرقــت  الثالث: 

عن ابن سيدة )40(.

عن  ــذا  ه عطاشى  يـــرشون  ــع:  ــراب ال

ں  چ  تعاىل:  قوله  ودليله  االزهـــري 

)ســـورة  چ)41(  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں 
مريم: االية 86( .

اخلامس: املراد من هذه الزرقة شخوص 

هذا  بعد   )42( مسلم  أيب  عــن  أبصارهم 

هذا  اختري  ملاذا  يطرح:  سؤال  هنا  العرض 

اللون ؟

اجلواب: الن الزرقة أسوأ ألوان العيون 

وابغضها إىل العرب الن الروم كانوا اعدى 

قالوا  وكذلك  العيون،  زرق  وهم  أعدائهم 

أصهب  الكبد  العدوالسود  صفتهم:  يف 

ينظر جممع البيان أليب جعفر حممد بن جرير   )38(
الطربي، ج 2، ص 141  )بترصف( 

م . ن   )39(
تاج العروس الزبيدي، ج 25، ص 394   )40(

جممع البيان أليب جعفر بن جرير الطربي، ج   )41(
4، ص 141 

ينظر تفسري ألقاسمي املسمى حماسن التأويل   )42(
ص   ،11 ج  ألقاسمي،  الدين  مجال  ملحمد 

428

السبال ازرق العيون )43(.

أما العلم احلديث فانه يفرس هذه الزرقة 

عىل  الــدالالت  أوىل  هي  تعلوالوجه  التي 

انحباس الدم وجتمده، يف كيان اإلنسان مما 

يعاين من ضيق وبالء )44(.

وقيل انه وصف اليشء بصفة جزئه كام 

هذا  عىل  جمازا  فيكون  اخلجل،  غالم  يقال 

املعنى )45(.

العمى  لوازم  الزرقة من  إذا عددت  أما 

فهو كناية عنه )46( وارى أن اللون األزرق 

عىل  الدليل  هو  إنام  النار  يكسوأهل  الذي 

اهلمرّ والكرب واحلزن، وكذا يدل عىل الفناء 

امرؤ  العرب.يقول  عند  معروف  هو  ملا 

القيس: 
أيقتلني واملشــــريّف ُمضاجعي  

ومسنونة زرق كأنياب أغوال)47( 

فهو يصف رحمه الذي يضاجعه بالزرقة 

الكشاف عن حقائق التنزيل للزخمرشي، ج 2   )43(
،ص 522 . تفسري البيضاوي، ص 422

التفسري ألقراين للقران الكريم، عبد الكريم   )44(
اخلطيب، ج 6، ص 127 .

حاشية الشهاب املسامت عناية القايض وكفاية   )45(
الرايض عىل تفسري البيضاوي، ج 6 ص 126 

.
م . ن   )46(

ص  السندويب،  حسن  ألقيس،  امرئ  ديوان   )47(
  38
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التي تشابه أنياب الغول.

خامسا: 
اللون األصفر

صفر: الُصفرة: اللون دون احلمرة أوبني 

السواد والبياض والوصف اصفر وصفراء 

والفعل اصفرَّ يصفرُّ فهو ُمصفرٌّ )48(.

القرآن  يف  اللون  هــذا  ذكــر  ورد  ولقد 

الكريم يف مخسة مواضع وخرج هذا اللون 

إىل معاين عدة كاأللوان األخرى بحسب ما 

تساق إليه.

األول: قال تعاىل: چ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ 

ېئ ېئ ېئ ىئىئ ىئ ی ی ی ی 
يئچ  ىئ  مئ  حئ  جئ 

)سورة البقرة: االية 69( .

من  خيرج  الشمس  شعاع  كان  وهــب:  قــال 

جلدها، وهلذا قال ابن عباس الصفر ترس، وخص 

النقاش  عنه  حكاه  الصفر،  النعال  لباس  عىل 

اصفر  جلد  نعيل  لبس  من    عيل  اإلمام  وقال 

مئ  حئ  چجئ  يقول:  اهلل  الن  مهه  زال 

رواه عنه  )سورة البقرة: االية 69(  ىئ يئ چ 
الثعلبي )49(.

الكريم حممد فؤاد عبد  القران  ألفاظ  معجم   )48(
الباقي، ج 2، ص 76 .

 /  1 ج  للقرطبي،  القران  ألحكام  اجلامع   )49(

يملهم  اهلل  إن  اإلهلية:  الفتوحات  يف  وجاء 

صفرهتا  شدة  من  التعجب  عىل  األصفر  باللون 

لغرابتها وخروجها عن املعتاد )50(.

فهذا اللون يف البقرة حقيقي، وحصول الرسور 

ما هو غري مألوف  الناس عىل  أبصار  بوقوع  يتم 

أوالتخوين،  التفسري  صفاته  من  وليس  لدهيم 

رسور الناظرين ال يتم إال أن تقع أبصارهم عىل 

راحة وحيوية ونشاط البقرة املطلوبة، فهذا الشائع 

واالستواء  باحليوية  يعجبوا  إن  الناس  طباع  يف 

ويرسووان ينفروا من اهلزل والتشويه ويشمئزوا 

.)51(

األصفر  اللون  إن  احلديث  العلم  يف  وجــاء 

يبعث احليوية والنشاط ويفيد املصابني بضعف عام 

ويساعد عىل هتدئة األعصاب وقيل أراد بصفراء 

هنا سوداء شديدة السواد كام قال الشاعر: 
تلك خييل منها وتلك ركايب  

هن ُصفٌر أوالدها كالزبيب 

به  وصف  إن  اإلبل  فان  اصح  واألول: 

دل عىل السواد وانه ال يوصف به البقر عىل 
ارادة السواد بل يراد به الصفرة )52(

القران  تفسري  يف  البيان  وجممع   .  251 ص 
للطربيس ج 1 ،ص 249 .

الفتوحات اإلهلية، سليامن ابن عمر العجييل   )50(
الشافعي، ص 279 .

يف ظالل القران، سيد قطب، ج 1، ص 79  )51(
جممع البيان يف تفسري القران، الطربيس، ج 1،   )52(
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گ  گ  ک  چ  تعاىل:  قــال  الثاين: 

)ســـورة  چ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ 
يف  الــطــربيس  قــال   )33 –  32 ـــة  االي املــرســالت: 

تفسري هاتني اآليتني )إهنا ترمي( أي جهنم 

)برشر( وهو ما يتطاير من النار يف اجلهات 

وختويفا  العظمة  يف  مثله  أي  )كالقرص( 

البنيان عن  القصور من  للناس وهو واحد 

اإلبل  تشبه  والعرب  وجماهد  عباس  ابن 

بالقصور قال عنرتة
فوقفت فيها ناقتي وكأهنا 

فدن ألقـــيض حاجة املتلّون

والفدن القرص ثم شبهه يف لونه باجلاملة 

كأهنا  أي  صفر(  مجالة  )كأنه  فقال:   الصفر 

عن  الصفرة  من  سوادها  يعرتي  ملا  سود 

الفراء ال ترى األسود  احلسن وقتادة وقال 

من اإلبل أال وهو مرشوب بصفرة ولذلك 

سمت العرب سود اإلبل.

تفسري  عىل  االطالع  فبعد   )53( صفراء 

اللون  ــر  ذك أن  لنا  يظهر  اآليــتــني  هاتني 

األصفر هنا قرينة تبني حجم الرشر املتطاير 

مع  باملقارنة  ظلمة،  نورها  التي  جهنم  من 

يسبب  قــد  صغره  مــع  ــذي  ال الدنيا  رشر 
ص 291 .

جممع البيان يف تفسري القران للطربيس، ج 1،   )53(
ص 294 .

الكوارث فهو من باب الرتهيب والرتغيب 

عذاب  من  الكافرين  ينال  ملا  الرتهيب  فأما 

  اليم وأما الرتغيب يف العمل بطاعة اهلل

البغدادي  ناقيا  ابن  تعليق  ومصداق كالمنا 

يف  ظاهر  إنام    قال:  حيث  اآلية  هذه  عىل 

النار  من  للتخويف  تأكيدا  الــرشر  تشبيه 

للكافرين  وارهابا  لشاهنا  وتعظيام  ترمي هبا 

النحوبغري  هذا  عىل  والتشبيه  سطوهتا  من 

يف  املوصوف  صفة  يف  أأكد  العطف  حرف 

نعته من تشبيه املعطوف )54(.

ٻ  ٻ  ٱ  چ  تعاىل:  قال  الثالث: 

چ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ 
ی  ی  چ  تعاىل:  وقوله   )51 االية  الروم:  )سورة 

حب  جب  يئ  ىئ  مئ  حئ  جئ  ی  ی 

ىت  مت  خت  حت  جت  يب  ىب  مب  خب 

جح  مج  يثحج  ىث  مث  جث  يت 

)ســورة  چ  جس  مخ  حخ  جخ  مح 

الزمر: االية 21( .

ڤ  ٹ  ٹ  چ  تعاىل:  قوله  ومثله 

ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ 
ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄڄ  ڄ  ڄ 
ڇڍ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ 
اجلامن يف تشبيهات القران، عبد اهلل بن حممد   )54(

بن احلسني بن ناقيا .
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ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژژ 
چ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ 

)سورة احلديد: االية 20( .

التذكري  اآليات وردت يف معرض  هذه 

يذكرون  لعلهم  الناس  لتذكري  أمثلة  فهي 

األوىل:  اآلية  ففي  نومهم،  ويستيقظون من 

ذكر اهلل  الريح املصفرة، وهي كناية عن 

ال  الريح  هذه  فان  والعذاب  واجلوع  الفقر 

حتمل مطرا وال تلقح زرعا وإنام هي جاءت 

إلنزال العذاب بالقوم الظاملني.

مثل  أروع  فإهنام  األخريان  اآليتان  وأما 

رُضب لإلنسان، ومها صفحة من صفحات 

اهلداية التكوينية حيث تبني لنا هاتان اآليتان 

ما لألشياء من املوجودات من نبات وحيوان 

يعني  تفسريمها:  يف  الرازي  يقول  وإنسان، 

النبات علم  إن من شاهد هذه األحوال يف 

أن أحوال احليوان واإلنسان كذلك وانه من 

طال عمره فال بدَّ له من االنتهاء إىل أن يصري 

مصفر اللون متحطم األعضاء واالجزاء، ثم 

تكون عاقبته املوت، فإذا كانت مشاهدة هذه 

األحوال يف النبات تذكره حصول مثل هذه 

انه  واحلاصل  حياته  ويف  نفسه  يف  األحوال 

ى الرغبة  تعاىل يف اآليات املتقدمة ذكر ما يقورّ

يف اآلخرة وذكر يف هذه ما يقوي النفرة من 

الدنيا فرشُح صفات القيامة يقوي الرغبة يف 

طاعة اهلل  وإنام قدم الرتغيب يف اآلخرة 

يف  الرتغيب  الن  الدنيا  عن  التنفري  عىل 

الدنيا  بالذات والتنفري عن  اآلخرة مقصود 

متقدم  بالذات  واملقصود  بالَعَرض  مقصود 

عىل املقصود بالعرض )55(.

وقيل انه مثٌل رَضَبُه اهلل تعاىل يف القرآن 

السامء  من  انزل  أي  األرض  من  وبصدور 

خيرج  ثم  املؤمنني  قلوب  يف  فسلكه  قرآنًا 

بعضه  خمتلفا  دنيا  أي  ألوانه  خمتلفا  زرعا  به 

فيزدادون  املؤمنون  فأما  بعض  من  أفضل 

إيامنا وأما الذين يف قلوهبم مرض فانه هييج 

كام هييج الزرع )56(.

اللون  أن  لنا  يتضح  العرض  هذا  فمن 

باهلرم  املتمثل  والفناء  الزوال  يفيد  األصفر 

اآلخر  والوجه  وجــه  من  هــذا  ــوت،  امل ثم 

من  بقي  ما  لتدارك  واحليوية  النشاط  يفيد 

بعمل  املرحلة  إىل هذه  الوصول  قبل  العمر 

الطاعات واإلكثار منها.

الــرازي، ج 12، ص  للفخر  الغيب  مفايتح   )55(
462  ) بترصف ( 

الــرازي، ج 21، ص  للفخر  الغيب  مفايتح   )56(
264  )بترصف( .
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سادسا: 
اللون الغربيب: 

قيل  وإذا  السواد  شديد  لون  الغربيب: 

غرابيب سود جيعل السواد بدال من غرابيب 

)57(، ومصداق  يتقدم  اللون ال  توكيد  الن 

كالمنا قول امريء ألقيس.
واملاء منهمر والسد منحدر 

والقطب مضطمر واللون غربيب)58(

ومل يرد هذا اللفظ يف القرآن الكريم اال 

قال  اآليــة 27  فاطر  واحــدة يف ســورة  مرة 

ے  ے  ھ  ھ  ھ  چ  تــعــاىل: 

ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ چ.

اجلامع ألحكام القران للقرطبي، ج 8، ص   )57(
246  )بترصف( .

ديوان امريء القيس، حسن السندويب، ص 83   )58(

الصامء  الصخور  جعل  اللون  هذا  إن 

من  قبس  فهذا    اهلل  قــدرة  عن  تتكلم 

ــه جعل  ان ــال، وكيف  قــدرتــه عــز وع ــور  ن

ختتلف  الواحد  اللون  ذات  الصخور  هذه 

أن  يعرف  إليها  فالناظر  بينها  فيام  وتتفاوت 

يدا قادرة وراء هذا التكوين، وردا عىل من 

الطبيعة،  صنع  من  الصخور  هذه  إن  قال 

اهلل  ــات  آي مــن  ــة  آي الــلــون  هــذا  إن  فعليه، 

فهو    اهلل  معرفة  سبيل  إىل  وتفيض   

فانه  احلديث  العلم  عظيمة.وأما  ذوداللــة 

احلجر  هو  الصخور  أنــواع  اشد  إن  يقول 

األسود ملا جلزيئاته من متاسك.





متن  من  يتخذ  ان  البحث  هذا  سياق  في  الباحث  يحاول 

الروايات  شكلته  ما  ملتمسا  الداللي  التحليل  الى  طريقا  وسياقها  الرواية 

الكريم، فكانت داللة طائفة من  القرآن  يستغني عنها مفسر  تفسيرية ال  قاعدة  من 

الفاظ )االثم والعدوان والعذاب( والفاظ )الطعام والخير( حاضرة في ثنايا روايات 

)الطعام والشراب( ليضيف الى تلكم االحاديث والروايات بعدا تربويا تحذيريا.

السياق  في  جاءت  مباركة  ايات  هناك  ان  الى  النظر  الباحث  السيد  ويلفت 

الروائي، وقد تضمنت الرواية قوال دالليا في الفاظها وهو ما يريد البحث ان يقف 

عليه من خالل مجموعتين دالليتين: 

االولى: في الفاظ االثم والعدوان والعذاب.

والثانية: في الفاظ الطعام والخير.

روي  وما  الشريف  النبوي  الحديث  وظف  كيف  الباحث  يقرر  البحث  وفي 

عن اهل البيتااليات القرآنية المباركة في كتابي االطعمة واالشربة من كتاب 

)الكافي( وان من هذه االيات ما جاء على نحومن التوضيح والبيان والتعليم. ومنها 

ما جاء في سياق التحذير. ومنها ما جاء في السياق الروائي وقد تضمنت الرواية 

قوال دالليا في الفاظها.
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التحليل  عند  مطالبون  أنَّنا  خيفى  ال 

الداليل لالستعامل القرآين أن نتطلع إىل 

الداللية  اإلضافة  وإىل  املعنى،  خاصة 

التي أوجدها التوظيف القرآين لعنارص 

العريب... وعىل مستوى  اللغوي  النظام 

الكريم  القرآن  يف  اللفظية  االختيارات 

الداليل  التحليل  يف  نتوخى  أن  ينبغي 

ويف  لأللفاظ...  الداللية  اخلصائص 

النص  توظيف  يظهر  الــطــريــق  ــذه  ه

عن  احلديثية  الــروايــة  متن  يف  القرآين 

القرآنية  بالداللة  لينبئ  البيت  أهل 

مقوالت  ــام  أم فنكون  املخصوصة، 

يف  الــقــرآين  االستعامل  تتمثل  داللــيــة 

والتحذير؛  والبيان  التوضيح  معرض 

الداللة  ــاق  آف سعة  تسجيل  ثم  ومــن 

الرواية  أمهية  تأيت  هنا  ومن  القرآنية... 

الكريم،  القرآن  ألفاظ  التي تعاطت مع 

أفاضت  التي  الــروايــات  يف  سيام  وال 

إفاضات داللية معينة تتناسب مع روح 

أساس  وعــىل  منها،  ــدف  واهل الــروايــة 

املعنى  تتبنى  التي  املقوالت  هذه  من 

األلفاظ  من  طائفة  عىل  أقف  اخلــاص 

التي  الداللية«  »احلــاســة  إىل  ــوال  وص

ترافق روايات الشيخ الكليني يف الكايف 

حماولة  يف  واألرشبــة  األطعمة  كتايب  يف 

املقولة  ضوء  يف  القرآين  املعنى  لتذوق 
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احلديثية والروائية، فضال عن أينِّ سأعتمد 

يفيض  التي  الداللية  الفضاءات  متابعة 

آليات  عىل  اعتامدا  القرآين  االستعامل  هبا 

النظر الداليل السياقي التي كثريا ما تكون 

أوإىل  هنا،  الدقيقة  الداللة  إىل  الباب  هي 

اإلشارة هناك...

ــه يف  ــلرّ ـــك ك ــــد مـــن ســيــاســة ذل والب

فيه  تتجىلَّ  شامل  سياقي  استظهار  إطار 

االستعامل  ملـــوارد  السياقية  ــات  ــوازن امل

استخالص  ثم  يبدومتقاربا... ومن  الذي 

عىل  تنبني  التي  احلقيقية  الداللية  املواقف 

أساس من احلقيقة االستعاملية هلذا الدليل 

للنظرة  تكون  أن  غري  من  أوذاك،  اللفظي 

هذه  بناء  يف  سلطة  من  القبلية  املعجمية 

أزاء  فنكون  الداللية؛  واملقوالت  املواقف 

نظر داليل ينفتح إىل حد أن يسع بني جنبيه 

آفاق الفكر، ومقتضيات احلياة...

من  أختــذ  أن  البحث  هــذا  يف  ــاول  أح

التحليل  إىل  طريقا  وسياقها  الرواية  متن 

من  الروايات  لته  شكَّ ما  ملتمسا  الداليل 

مفرس  عنها  يستغني  ال  تفسريية  قاعدة 

من  طائفة  داللة  فكانت  الكريم،  القرآن 

 ،« والــعــذاب  ــعــدوان  وال »اإلثــم  ألفاظ 

ثنايا  يف  »حارضة  واخلري  »الطعام  وألفاظ 

إىل  ليضيف  والـرشاب  الطعام  ــات  رواي

تربويا  بعدا  والروايات  األحاديث  تلكم 

حتذيريا، وكأنَّه يسعى إىل تقديم مائدة فيها 

مع  جنب  إىل  جنبا  الروحي  الطعام  من 

يف  يتمثل  ذلك  وجدت  املــادي...  الطعام 

واحلبوب،  واخلمر،  بالغناء،  تتصل  ألفاظ 

أمام  املك  ال  والعذاب  والتمر،  واخلبز، 

احلديث  إنَّ  ــول  أق أن  إال  احلضور  هــذا 

أن  يريدان  اإلمامية  والرواية  الرشيف، 

اجتامع  من  نحوحتذيري  عىل  االنتباه  يلفتا 

إىل  إشــارة  يف  الطعام  مع  املامرسات  هذه 

ــاره  وآث بفوائده،  وتذهب  تفسده،  ــا  أهنَّ

هذه  حتليل  مــع  فتعاملت  ــة...  ــي االجيــاب

املضامني بلحاظ املعنى اخلاص الذي ييل 

نحومن  عىل  الذات  بناء  أجواء  إىل  الذهن 

عىل  والنافعة  الصاحلة  باملظاهر  اإلحاطة 

مستوى التغذية املادية والروحية.

الداللية  املنظومة  أنَّ  ُيــالحــظ  ــا  وم

األطعمة  موضوع  عاجلت  التي  احلديثية 

تفصله  مل  تناوال شامال  وتناولته  واألرشبة 

مه  تقدِّ بل  القرآنية،  الداللية  املنظومة  عن 

وقد بنت له رصحا من العالئق والتجاذبات 
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املتنوعة؛  القرآنية  املفاهيم  من  جمموعة  مع 

فيأيت مصوغا عىل نحوفكري متامسك...

التعالق  هــذا  أنَّ  لالنتباه  والــالفــت 

الداليل يف سياق املوظف من املفاهيم جاء 

ذلك  التأمل؛  من  واسعة  مساحة  ليخلق 

بأنَّ ما استعمل من ألفاظ قرآنية ما غابت 

هي  األلفاظ  فأغلب  الداللية،  الوفرة  عنه 

نعم  متعددة...  داللية  مقوالت  يتمل  مما 

يمنع  ال  لكنه  دالليا،  ختصيصا  تقبل  هي 

من انفتاح عىل دالالت أخر.

لقد وظف احلديث النبوي الرشيف وما 

القرآنية  اآليات    البيت  أهل  عن  روي 

من  واألرشبــة  األطعمة  كتايب  يف  املباركة 

يعقوب  بن  أيب جعفر حممد  للشيخ  الكايف 

ومن  هـ(،   328 )ت  الكليني  إسحاق  بن 

هذه اآليات ما جاء عىل نحومن التوضيح 

حممد بن  والبيان والتعليم من مثل رواية 

بن  احلسن  عن  حممد  بن  امحــد  عن  ييى 

بن  عيل  عن  سويد  بن  النظر  عن  سعيد 

الصلت عن ابن أخي شهاب بن عبد ربه، 

ألقى  ما  اهلل  عبد  أيب  إىل  شكوت  قال 

وتعش  تغد  يل  فقال  والتخم  األوجاع  من 

البدن  فساد  فيه  فإنَّ  شيئا  بينهام  تأكل  وال 

وئ ۇئ  چ  يقول:    اهلل  سمعت  أما 

ىئچ  ىئ  ېئ  ېئ  ېئ  ۈئۈئ  ۆئ  ۆئ  ۇئ 
.)2( )1(

كام  التحذير  سياق  يف  جاء  ما  ومنها 

هــارون  عن  إبراهيم  بن  عيل  ــة  رواي يف 

كنت  قال  زياد،  بن  مسعدة  عن  مسلم  بن 

بأيب  رجــل  له  فقال  اهلل  عبد  أيب  عند 

أنت وأمي إنني أدخل كنيفا يل ويل جريان 

عندهم جوار يتغنني ويرضبن بالعود فربام 

فقال  هلن  مني  استامعا  اجللوس  أطلت 

إنَّام  آتيهنَّ  ما  واهلل  الرجل  فقال  تفعل  ال 

أما  أنت  هلل  فقال  بإذين  أسمعه  سامع  هو 

ۇئ ۇئ ۆئ  چ  يــقــول:      اهلل  سمعت 

ۆئ ۈئ ۈئېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی 
  فقال بىل واهلل لكأينِّ مل 

ی ی ی چ)3(
.)4( اسمع هبذه اآلية

وهنالك آيات مباركة جاءت يف السياق 

دالليا  قوال  الرواية  تضمنت  وقد  الروائي 

يف ألفاظها، وهذا ما أراد البحث أن يقف 

عليه من خالل جمموعتني دالليتني: 

مريم : 62 .   )1(
الكايف، الكليني 3 / 132 . و مثلها يف : 3 /   )2(

 . 189 ،188 ،180 ،155 ،142 ،129
االرساء : 36 .  )3(

الكايف 3 / 200 . و مثلها يف : 3 / 132 .  )4(
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األوىل: يف ألفاظ اإلثم والعدوان 
قناهم(  والعذاب )مزهَّ

التمزيق: التخريق، والتقطيع، والتفريق )5(.

سياق  يف  القرآين  االختيار  يف  استعمل 

تعاىل:  قوله  يف  كام  ـــالك،  واإله الــعــذاب 

چڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ 

ہ  ۀ  ۀ  ڻڻ  ڻ  ڻ  ں  ں 
يف  ومعناه   . 

چ)6( ہ ہ ہ ھ 
رواية الكليني مسخ املفسدين وحتويلهم إىل 

قردة وخنازير )7(.

املسخ  جتعل  أن  أرادت  الداللة  وهــذه 

بإزاء  هنا  أنَّنا  بعيد  وغري  العقوبات.  اظهر 

داللة أرادت أن تستويف البعد املادي للمسخ 

ا حتيل الذهن إىل  والبعد املعنوي، بمعنى أهنَّ

ما يؤول إليه اإلنسان من تشتت وحالة من 

ان  اهلــو  من  ومزيد  واالغـــرتاب،  الضياع 

املعنى اإلنساين يف  املروءة وحقيقة  وذهاب 

حالة عدم طاعة اهلل تعاىل.

هالك  االستعامل  هذا  دالالت  ومن 

و  العربية  فصيح  يف  املــوارد  اقــرب   . ينظر   )5(
الشوارد، سعيد اخلوري الرشتوين  ) مزق ( 

. 202 / 2
سبأ : 19 .  )6(

ينظر . الكايف 3 / 114 .  )7(

الظاملني وبوارهم وفناؤهم )8(، وتفريقهم 

يف البالد )9(.

 )باغ، عاد( 
البغي: التجاوز، والرسعة، والظلم )10(.

واالعتداء: جماوزة احلق )11(.

ڑ ڑ ک  چ  تــعــاىل:  قوله  ويف 

ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک 

ڻڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳڳ 

عىل  )بــاغ(  يدل   ، 

چ)12( ڻ ۀ ۀ ہ 

هذه  ولعل   .)13(  اإلمام عىل  خيرج  الذي 

الداللة إنَّام قامت عىل أسس عقائدية رشعية 

املنصوص  ــام  اإلم طاعة  ــزوم  ل يف  تتمثل 

عليه.

 لتناول لذة باغ  وتبقى داللته عىل كل 

نحومن  عىل  ذلك  حدوث  حلاظ  مع   ،)14(

العالمة  الكريم،  القرآن  كلامت  يف  التحقيق   )8(
املصطفوي 11 / 102 .

ينظر . من هدى القرآن، حممد تقي املدريس   )9(
. 33 / 19

و  العربية  فصيح  يف  املــوارد  اقــرب   . ينظر   )10(
الشوارد  ) بغا ( 1 / 187 . 

الراغب  الــقــرآن،  ألفاظ  مــفــردات   . ينظر   )11(
االصفهاين  ) عدا ( 554 .

البقرة : 173 .  )12(
الكايف 3 / 122 .  )13(

مفردات ألفاظ القرآن 554 .  )14(
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.)15( الطلب الشديد واإلرادة األكيدة

 الذي يقطع الطريق ويدل )عاد( عىل 

عىل  الداللة،  وهــذه   .)17( ويــرسق   ،)16(

اجلائع  حــال  إىل  تنظر  بعدها،  من  الرغم 

املرشف عىل اهللكة فقد تدفعه حاله إىل مثل 

هذا.

السياق  ــذا  ه يف  ـــاد(  )ع مــعــاين  ــن  وم

متجاوز سد اجلوعة )18(، عىل نحوزائد 

.)19( عىل الطلب الشديد

فمن  السياق  الدالالت يف هذا  واظهر 

اضطر إىل يشء من هذه املحرمات غري باغ 

.)20(وال عاد

 )ما ظهر، ما بطن، اإلثم( 
ظهر الشـيء إذا صار عىل ظهر األرض، 

فخفي  األرض  ُبطنان  يف  حصل  إذا  وَبَطن 

والباطن  احلاسة،  تدركه  ما  والظاهر   .)21(

التحقيق يف كلامت القرآن الكريم 1 / 334   )15(
.

الكايف 3 / 122 .  )16(
الرمحن  عبد  ــو  اب ــرآن،  ــق ال وجـــوه   . ينظر   )17(

النيسابوري 140 .
مفردات ألفاظ القرآن 554 .   )18(

التحقيق يف كلامت القرآن الكريم 1 / 335   )19(
.

تفسري الصايف، الفيض الكاشاين 1 / 193 .  )20(
ينظر . مفردات ألفاظ القرآن  ) ظهر ( 540   )21(

.

ما خفي عنها )22(.

وأثِم: وقع يف اإلثم )23(، وعمل ما ال 

يل )24(. ويستعمل اإلثم للداللة عىل كل 

فعل يتسبب يف البطء عن الثواب )25(.

األشعري  أبوعيل  الكليني  رواية  ويف 

عن  إبراهيم  بن  وعيل  أصحابنا  بعض  عن 

أبيه مجيعا عن احلسن بن عيل بن أيب محزة عن 

أبيه عن عيل بن يقطني قال سأل املهدي أبا 

احلسن عن اخلمر هل هي حمرمة يف كتاب 

اهلل  فإنَّ الناس إنَّام يعرفون النهي عنها 

وال يعرفون التحريم هلا فقال له أبواحلسن 

أمري  يا    اهلل  كتاب  بل هي حمرمة يف 

املؤمنني فقال له يف أي موضع هي حمرمة يف 

كتاب اهلل جل اسمه يا أبا احلسن فقال قول 

اهلل : چ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ 

ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ 
چ  ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ  گ گ گ گ ڳ 
املعلن  الزنا  يعني  ا قوله )ما ظهر(  فأمَّ  )26(

ونصب الرايات التي كانت ترفعها الفواجر 

ينظر . مفردات ألفاظ القرآن  ) بطن ( 13 .  )22(
ينظر . العني، اخلليل  ) اثم ( 8 / 250 .  )23(

اقرب املوارد يف فصيح العربية و الشوارد  )   )24(
اثم ( 1 / 42 .

ينظر . مفردات ألفاظ القرآن  ) اثم ( 63 .  )25(
االعراف : 33 .  )26(
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ا قوله  )وما  للفواحش يف اجلاهلية وأمَّ

بطن( يعني نكح من اآلباء ألنَّ الناس كانوا 

للرجل  كان  إذا  النبي  يبعث  أن  قبل 

بعده  من  ابنه  تزوجها  عنها  ومات  زوجة 

ا  وأمَّ ذلك.    اهلل  فحرم  ه  أمَّ تكن  مل  إذا 

  ا اخلمرة بعينها وقد قال اهلل  اإلثم فإهنَّ

ۉ ې ې  چ  آخــر:  موضع  يف 

ەئ  ەئ  ائ  ائ  ى  ى  ېې 

ۈئ  ۆئ  ۇئۆئ  ۇئ  وئ  وئ 

ی  ی  ىئ  ىئ  ىئ  ېئېئ  ېئ  ۈئ 

يف  اإلثــم  ا  فأمَّ  . 

چ)27( ی ی 

كتاب اهلل فهي اخلمرة وامليرس وإثمهام أكرب 

كام قال اهلل تعاىل قال فقال املهدي يا عيل بن 

يقطني هذه واهلل فتوى هاشمية قال قلت له 

.)28( صدقت واهلل يا أمري املؤمنني

وأصحاب   )29( املفرسون  درج  وقــد 

املعجامت القرآنية )30( عىل داللة )اإلثم( يف 

البقرة : 219 .  )27(
الكايف 3 / 188. و ينظر . التبيان يف تفسري   )28(
البيان يف  القرآن، الطويس 4 / 389، جممع 

تفسري القرآن، الطربيس 2 / 414 .
 ،389  /  4 القرآن  تفسري  يف  التبيان   . ينظر   )29(

جممع البيان يف تفسري القرآن 2 / 414 .
ينظر . وجوه القرآن 95، االنباء بام يف كلامت   )30(
القرآن من اضواء، حممد جعفر الكربايس 1 / 

. 47

هذا السياق عىل اخلمر. مع حلاظ داللته يف 

هذا السياق عىل التأخر عن العمل الصالح 

والتهاون فيه )31(. وعىل الرغم من أنَّ هذه 

املقولة الداللية جاءت يف سياق الدعوة إىل 

اآلية  هذه  يف  الكلمة  حُتمل  بأن  االلتزام 

فيمكن   )32( األصلية  داللتها  عىل  املباركة 

أن نلمح ما أرادته هذه املقولة، أونجده، يف 

مصاحبة داللته عىل اخلمر أيضا.

وال بد من حلاظ أنَّ هذه الدالالت يف هذه 

الرواية دالالت سياقية اعتمدت االستعامل 

لنا نظرا  لتقدم  املتعددة  القرآين يف مواضعه 

الداليل  التحليل  عنارص  عىل  يقوم  دالليا 

املعنى؛ مما جيعل  إنتاج  أثره يف  كل بحسب 

للتفسري  تضيف  التفسريية  الروايات  تلكم 

األثري بعدا سياقيا وحركية داللية واضحة 

التأمل  من  آفاق  يف  الــداليل  املحلل  تأخذ 

االستعامل  واقع  مع  يتساوق  الذي  املقنع 

اللغوي.

 )هلو، هلو احلديث( 
يعنيه  عام  اإلنسان  يشغل  ما   : اللهو 

مما  ــريه،  وغ  )34( لعب  من   ،)33(  ه وهيمرّ

التحقيق يف كلامت القرآن الكريم 1 / 38 .  )31(
ينظر . التحقيق يف كلامت القرآن الكريم 1 / 38 .  )32(

مفردات ألفاظ القرآن  ) هلى ( 748 .  )33(
ينظر . لسان العرب، ابن منظور  ) هلا ( .  )34(
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يكون فيه متايل إليه وتلذذ به من دون نظر 

.)35( إىل حصول نتيجة

 10( الكريم  ــقــرآن  ال يف  واستعمل 

ما  مطلق  عىل  دل  ما  منها   ،)36( ــرات(  م

تعاىل:  قوله  يف  كام   )37( اإلنــســان  يشغل 

ہ  ہ  ہہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  چڻ 

ومنها   ، 

چ)38( ے ے  ھ ھ ھھ 
ما دل عىل الغناء كام يف رواية الكايف )39(، 

قوله  يف  كام   ،)41( ــرأة  أوامل  ،)40( أوالولد 

ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  چ  تعاىل: 

الداللة  وهذه   .  

چ)42( ڑ ک ک ک 
عىل التخصيص ببعض ما يمثل زينة احلياة 

الدنيا )43(.

قوله  يف  داللته  أيضا  التخصيص  ومن 

ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  چ  تعاىل: 
 /  10 الكريم  القرآن  كلامت  يف  التحقيق   )35(

.273
القرآن  أللــفــاظ  املفهرس  املعجم   . ينظر   )36(

الكريم، حممد فؤاد عبد الباقي 829 .
ينظر . مفردات ألفاظ القرآن 748 .  )37(

 ،70 : االنعام   : اللفظ يف  و   .  32 : االنعام   )38(
االعراف : 51، العنكبوت : 64، لقامن : 6، 

حممد : 36، احلديد : 20 . 
ينظر . الكايف 3 / 200 .  )39(

ينظر . وجوه القرآن 512 .  )40(
ينظر . مفردات ألفاظ القرآن 748 .  )41(

االنبياء : 17 .  )42(
ينظر . مفردات ألفاظ القرآن 748 .  )43(

ژژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇڇ  ڇ 
، فهو يدل عىل الطبل   

ڑ ڑ ک چ)44(
.)45(

ڦ ڦ ڄ  چ  تــعــاىل:  قــولــه  يف  ـــا  أمَّ

ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ 
ڍچ  ڇ  ڇ  ڇ  چڇ  چ  چ 
ورشاء   ،)47( الغناء  عىل  داللته  فتأيت   ،)46(

املغنيات )48(. وهذا مما يقبله السياق، وهي 

عىل التخصيص الداليل أيضا.

األحاديث  كل  احلديث(  )هلو  ولعل 

من  منها  ُيلتذ  التي  واحلكايات  والروايات 

وال   .)49(  مفيدة نتيجة  هلا  تكون  أن  دون 

عن  يبتعد  ال  الداليل  القول  هذا  أنَّ  خيفى 

مفهو م الغناء، ولعله داخل فيه. واكرب من 

تعطيل  اللهو  أنَّ  القول  جتاه  يدفع  أنَّه  هذا 

ونشاطه  ـــه،  ورضورات العقل  ملقتضيات 

لوازم  عن  االبتعاد  يف  وإغــراق  جهة،  من 

الصالح واإلصالح.

اجلمعة : 11 .  )44(
ينظر . لسان العرب  ) هلا ( .  )45(

لقامن : 6 .  )46(
ينظر . الكايف 3 / 200، 201 .  )47(

ينظر . التبيان يف تفسري القرآن 8 / 270 .  )48(
التحقيق يف كلامت القرآن الكريم 10 / 274   )49(

.



مفاهيم قرآنية يف كتايب األطعمة و األرشبة من كتاب  الكايف للكليني
العدد الــرابــع : �شتاء )2011م -1432هــــ(

262

 )الرجس، قول الزور( 
القذر  ِجس:  والرهَّ َجس،  والرهَّ جس،  الرِّ

الطبع،  قد يكون من جهة  جس  والرِّ  .)50(

أوالعقل، اوالرشع، اوذلك كله )51(.

للداللة  الكريم  القرآن  يف  واستعمل 

يف  كام  وذلــك   ،)52( والنفاق  الكفر  عىل 

سياق قوله تعاىل: چ ڃ ڃ ڃ چ 

ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ 

ڇ ڍ چ )53(.

ور  والزُّ  .)54( والكذب  امليل،  ور:  والزُّ

أيضا: الباطل، وجملس الغناء )55(.

وعىل داللة الكذب )56( استعمله القرآن 

الكريم يف قوله تعاىل: چ ٿ ٹ ٹ 

ڦ  ڦ  ڦ  ڤڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ 
ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄڄ  ڦ 

 ) رجس   ( القرآن   ألفاظ  مفردات   . ينظر   )50(
و  العربية  فصيح  يف  املــوارد  اقــرب   ،342

الشواردس  ) رجس ( 2 / 354 .
ينظر . مفردات ألفاظ القرآن 342 .  )51(

ينظر . تأويل مشكل القرآن، ابن قتيبة 361 .   )52(
التوبة : 125 .  )53(

ينظر . مفردات ألفاظ القرآن  ) زور ( 387   )54(
.

و  العربية  فصيح  يف  املــوارد  اقــرب   . ينظر   )55(
الشوارد  ) زور ( 2 / 571 .

ينظر . االنباء بام يف كلامت القرآن من اضواء   )56(
. 143 / 3

ويظهر   . 

چ)57( ڇ  چ  چ  چ  ڃچ 
مع  باطنا  الظاهر  عدول عن  بوضوح  هنا 

وحتسينه  تزيينه  بغية  )58(؛   الظاهر تسوية 

رغبة يف أن يسب صدقا )59(.

ڭ ۇ ۇ  چ  ــعــاىل:  ت قــولــه  ويف 

ۋۅ  ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ 
ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ 
ائ  ائ  ى  ېى 
 ، 

وئچ)60( وئ  ەئ  ەئ 
للداللة  الكليني  رواية  يف  جس(  )الرِّ مُحل 

عىل الشطرنج )61( خاصة من بني رضوب 

األرجاس ملا يقتضيه املقام.

 .)62(  األوثان عبادة  ــه  إنَّ فيه  وقيل 

وقيل فيه أيضا إنَّه كل ما يستقبح يف الشـرع 

والفطرة السليمة )63(، بمعنى جتنب ما ال 

يليق به وال ينبغي أن يتصف به إنسان من 

غري  القبيحة  واألعامل  املكروهة  الصفات 
املجادلة : 2 . و اللفظ يف : الفرقان : 4 .  )57(

التحقيق يف كلامت القرآن الكريم 4 / 384   )58(
.

ينظر . التحقيق يف كلامت القرآن الكريم 4 /   )59(
. 384

احلج : 30 .   )60(
ينظر . الكايف 3 / 201 .  )61(

وجوه القرآن 285 .  )62(
االنباء بام يف كلامت القرآن من أضواء 3 / 23   )63(

.
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واآلثــام  االنحرافات  من  بشأنه  املناسبة 

والتثبت  األوثــان  إىل  التوجه  عن  الناشئة 

عىل التعهدات املخالفة النفسانية )64( التي 

تدفع إىل كل قبيح من الفعل والقول.

ور( ففي رواية الكايف يدل  ا )قول الزُّ أمَّ

ور( )66(  عىل الغناء )65(. وهكذا داللة )الزُّ

ک ک ک ک  چ  قوله تعاىل:  يف 

گ گ گ گ ڳ چ )67(.

وهذه الدالالت ال خيفى لطفها وعمقها 

ما  األمــر  بلحاظ  أخــذت  ا  فإهنَّ السياقي؛ 

الكالمية  الطبيعة  الغناء من ميل عن  يمثله 

األخالقي  ــر  األث عن  فضال  االعتيادية، 

عن  ميل  يرافقه  إذ  الغناء،  فعل  املصاحب 

فضال  والفعل  السلوك  مستوى  عىل  احلق 

عن القول.

الثانية: يف ألفاظ الطعام واخلري
 )طعام، أزكى طعاما( 

وقد   .)68( اإلنسان  يتناوله  ما  الطعام: 

التحقيق يف كلامت القرآن الكريم 4 / 63 .  )64(
ينظر . الكايف 3 / 201 .  )65(
ينظر . الكايف 3 / 200 .  )66(

الفرقان : 72 .  )67(
ينظر . مفردات ألفاظ القرآن  ) طعم ( 519   )68(

.

يستعمل لفظه ويراد به لون من ألوان الطعام 

بعينه )69(.

ۆ ۈ ۈ  چ  ــعــاىل:  ت قــولــه  ومُحـــل 

ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ٴۇۋ 
ائ  ائ  ى  ېى  ې  ې 
ۆئ  ۆئ  ۇئ  ۇئ  وئ  وئ  ەئ  ەئ 
ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ 
حئ  جئ  ی  ی  ی  ىئی  ىئ 
عىل    

چ)70( خب  حب  جب  يئ  ىئ  مئ 
طعام خمصوص هو احلبوب والبقول )71(. 

وقيل هو الذبائح )72(.

أهل  قصة  ســيــاق  يف  تــعــاىل  قــولــه  ـــا  أمَّ

ہ ہ ہ  چ  الكهف: 

ڭ  ۓ  ےۓ  ے  ھ  ھ  ھ  ہھ 

ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇۇ  ڭ  ڭ  ڭ 

ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ 

ى  ى  ې  ې  ې  ې 

چ  ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ 

 )74( التمر  الداللة عىل  فقد مُحل عىل   ،)73(

ينظر . مفردات ألفاظ القرآن 519 .  )69(
املائدة : 5 .  )70(

تفسري  يف  التبيان   ،122  /  3 الكايف   . ينظر   )71(
القرآن 8 / 46 .

ينظر . وجوه القرآن 375 .  )72(
الكهف : 19 .  )73(

ينظر . الكايف 3 / 159 .  )74(
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خاصة. ولعل هنا حلاظا طبيا أوروحيا يضع 

التمر عىل رأس قائمة الطعام األكثر نفعا.

وتبقى داللته عىل اخلبز، والعنب، وأحل 

 )76( اللذيذ  الشهي  أوالطعام   .)75( ذبيحة 

من الدالالت التي خصت كل واحدة منها 

رضبا من الطعام الذي ينامز بميزات معينة 

جتعل منه مطلوبا يف هذا السياق.

 )خري( 
فيه  يرغب  مــا  كــل  فيه  يدخل  اخلــري: 

وما  والفضل،  والعدل،  كالعقل،  الكل، 

اليشء  يكون  وأن   .)77( األشياء  من  ينفع 

ها. عىل كامالته )78( كلرّ

ويستعمل للداللة عىل مطلق املال )79(، 

ٴۇ ۋ ۋ ۅ  چ  تعاىل:  قوله  كام يف 

ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ 
 . 

ى ىائ ائ ەئ ەئ چ)80(
ويف هذا املعنى لطف وجالل يتمثل يف أنَّ 

ينظر . وجوه القرآن 375 – 376 .  )75(
ينظر . من وحي القرآن، حممد حسني فضل   )76(

اهلل 14 / 312 .
ينظر . مفردات ألفاظ القرآن  ) طعم ( 300   )77(

.
 / اضواء 2  من  القرآن  كلامت  يف  بام  االنباء   )78(

 . 254
ينظر . وجوه القرآن 231 .  )79(

البقرة : 180 .  )80(

ما كان جمموعا من  به  الوصية  الذي يسن 

.)81( املال من وجه حممود

الطعام  مطلق  عىل  للداللة  واستعمل 

تعاىل يف سياق  قوله  )83(، يف  أواخلبز   ،)82(

چ چ ڇ ڇ  چ   : مــوســى  قصة 

ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ 
. 

ژچ)84(

ومن الدالالت املصاحبة هذا االستعامل 

)85(، واألمن  البدنية  القوة  تأيت داللته عىل 

عن  فضال   ،)87( األخــروي  والغنى   ،)86(

تضمنه الداللة عىل الشكر )88(.

 )لينة( 
اللني: ما يقابل اخلشونة )89(.

واللينة: اللنيِّ والصغري من النخل )90(.

مفردات ألفاظ القرآن 300 .  )81(
ينظر . الكايف 3 / 132، وجوه القرآن 232،   )82(
 / أضواء 2  من  القرآن  كلامت  يف  بام  االنباء 

. 256
ينظر تفسري الصايف 4 / 86 .  )83(

القصص : 24 .  )84(
الطباطبائي  القرآن،  تفسري  يف  امليزان   . ينظر   )85(

. 23 / 16
ينظر . من وحي القرآن 17 / 318 .  )86(
ينظر . تفسري أيب السعود 5 / 118 .  )87(

ينظر . من هدى القرآن 9 / 291 .  )88(
ينظر . مفردات ألفاظ القرآن  ) لني ( 752 .  )89(

ينظر . التحقيق يف كلامت القرآن الكريم 10   )90(
. 311 /
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واحدة  مرة  الكريم  القرآن  واستعملها 

ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ  چ  ــاىل:  ــع ت ــه  قــول يف 

ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ 

ڤ ڤ چ )91(. ومعناها أم التمر، 

ألهل  إذالال  وتقطع   .)92( العجوة  وهي 

الرشك وعزا ألهل اإلسالم )93(.

أوهــي   ،)94( كريمة  نخلة  والعجوة 

ثم  ومــن   .)95(  التمر أجــود  من  رضب 

تضمنتها  التي  الداللية  اإلشارة  هذه  تكون 

الرواية قد محلت قيمة معارفية كربى تستلهم 

ما أباحه القرآن الكريم للمسلمني من قطع 

التمر  من  حتمل  التي  الصغرية  النخلة  هذه 

أجوده؛ فتؤكد هذه الرواية الدرس القرآين 

املستخلص. وملا كان الطعام يالمس حاجة 

اجلميع فقد وظف القطع هنا إلحداث حالة 

من الردع عىل الرغم من أنَّ املقطوع هو هذه 

النخيلة.

احلرش : 5 .  )91(
ينظر . الكايف 3 / 160 .  )92(

ينظر . امليزان يف تفسري القرآن 19 / 233 .  )93(
 ،561  /  9 القرآن  تفسري  يف  التبيان   . ينظر   )94(
الثمر، مري سيد  ملتقطات  الدرر و  مقتنيات 
عيل احلائري 11 / 86، تفسري الصايف 5 / 

. 155
اقرب املوارد يف فصيح العربية و الشوارد  )   )95(

عجو ( 490 . 

املصادر واملراجع
• القرآن الكريم.

• اقرب املوارد يف فصيح العربية والشوارد 

االسوة  دار  الرشتوين  ــوري  اخل سعيد 

للطباعة والنرش ايران.

الرمحن بن عيسى  الكتابية عبد  • األلفاظ 

دار  يعقوب  اميل  د.  لــه:  قــدم  ــذاين  اهل

لبنان  بــريوت   1 ط  العلمية  الكتب 

.1991

حممد  ابوجعفر  القرآن  تفسري  يف  • التبيان 

قصري  امحد  حتقيق:  الطويس  حسن  بن 

العاميل مكتب االعالم االسالمي ط 1 

قم 1409 هـ.

الكريم  ــقــرآن  ال كــلــامت  يف  • التحقيق 

آثــار  نــرش  مركز  املصطفوي  العالمة 

العالمة املصطفوي ط 1 طهران.

• تفسري ايب سعود القايض ايب سعود حممد 

حممد  ,منشورات  العامدي  مصطفى  بن 

 1 ط  العلمية  الكتب  دار  بيضون  عيل 

بريوت لبنان 1999.

دار  الكاشاين  الفيض  الصايف  • تفسري 

املرتيض للنرش ط 1 مشهد.
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الفراهيدي  ــد  امح بــن  اخلليل  • الــعــني 

ابراهيم  د.  املخزومي  د. مهدي  حتقيق: 

للطباعة  احلرية  دار   8 ج  السامرائي 

بغداد 1985.

• الكايف الكليني

صادر  دار  املنظور  ابــن  العرب  • لسان 

بريوت.

• جممع اليبان يف تفسري القرآن أمني الدين 

احياء  دار  الــطــربيس  الفضل  أبــوعــيل 

الرتاث العريب بريوت 1379.

الكريم  القرآن  أللفاظ  املفرس  • املعجم 

حممد فؤاد عبد الباقي منشورا ت ذوي 

القربى ايران.

الراغب  الكريم  القرآن  ألفاظ  • مفردات 

عدنان  صــفــوان  حتقيق:  االصــبــهــاين 

داوودي ذوي القربى ط 1 1996.

مري  الثمر  وملتقطات  الــدرر  • مقتنيات 

سيد عيل احلائري دار الكتب االسالمية 

طهران 1337.

• من هدى القرآن حممد تقي املدريس دار 

اهلدى ط 6 1406.

حسني  حممد  القرآن  تفسري  يف  • امليزان 

الكتب االسالمية ط 3  الطباطبائي دار 

طهران 1397.

اسامعيل  ابوعبدالرمحن  القرآن  • وجوه 

عريش  نجف  د.  حتقيق:  النيسابوري 

مؤسسة الطبع التابعة لآلستانة الرضوية 

املقدسة ط 1 مشهد 1422 هـ ق.





تميز  التي  اللغوية  الظواهر  عرض  في  الباحث  السيد  يستمر 

للقرآن،  المسلمين  الذي كان من احفظ  الكريم  للقرآن    االمام علي  قراءة 

واكثرهم إقراءًا له. فاليه يرجع سند جمهرة من القراء المشهو رين.

ففي الجزء األخير من بحثه الموسع، يتعرض السيد الباحث الى مباحث ضمت 

في طياتها موضوعات هي:

النص  من  المرادة  المعاني  لتنوع  تبعًا    قراءته  في  اإلعرابي  التوجيه   -1

الكريم.

التنوين واالضافة: أي ما روي مما قرأه  بالتنوين وهي تعبر عن معنىهَّ   -2

مطلوب وغاية مرادة. أوما قرأه  باألضافة وهي تؤدي غايتها ومطلوبها أيضا.

الضمائر: وقراءته  لها بصيغة الخطاب وأخرى بصيغة الغيبة.  -3

األدوات والحروف، مثل آية )من أمر الله( قرأها  )بأمر الله( وهكذا.  -4
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اأ.م.د. اأمنار عبد اجلبار
جامعة القاد�شية – العراق

املبحث األول
التوجيه اإلعرايّب

يف  اإلعرابيرّة  التوجيهات  عت  تنورّ

ع املعاين  قراءة اإلمام  وذلك تبعًا لتنورّ

يف  وردت  إذ  القرآين،  النص  من  املرادة 

اآليات  من  جمموعة    اإلمــام  قــراءة 

ما  أسمى  يف  وهــي  هبــا،  قــرأ  الكريمة 

تدلرّ عليه معاين التعبري وأساليبه، وكان 

التفسري وقفاٌت يف  العربيرّة وأهل  لعلامء 

عرضها وبياهنا، ومنها: 

قوَل – قوُل: 
بالرفع  ــوُل«  »ق   عيلرّ  اإلمــام  قرأ 

ى  ې  ې  ې  ژ  تعاىل:  قوله  من 

ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ 
استعمل  إذ   )2(  ،)1( ژ  ۆئ  ۆئ 
»كان  معنى  يف  املــايض  الكريم  القرآن 

التعبري،  أساليب  مــن  وهــو  ينبغي«، 

لكان،  اسم  أنه  عىل  »قــول«  يف  والرفع 

)أن  وقوله  اخلرب  أنه  عىل  فيه  والنصب 

»ليس هذا  الفراء:  قال  اسمها،  يقولوا( 

إنام  تقول:  كام  عنه،  خُيــرب  مــاض  بخرب 

أن  ينبغي  كان  إنام  ولكنه:  صبيا،  كنت 

يكون قول املؤمنني إذ دعوا أن يقولوا: 

جاء  كــذا  اهلل،  من  أدب  وهــو  سمعنا، 

النور: 51  )1(
املحتسب 115/2 .   )2(
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فيه  »خرٌب  أنرّه  النحاس  وبنيرّ  التفسري«)3(، 

ينبغي  إنام  أي:  والتحضيض،  األمر  معنى 

أن يكونوا كذا« )4(، وذكر ابن جني قراءة 

النصب »قول«: »وذلك أن يف رشط اسم 

من  أعرف  اسمها  يكون  أن  وخربها  كان 

ۆئ  ۇئ  ۇئ  ژ  تــعــاىل:  وقــولــه  خــربهــا، 

وذلك  املؤمنني،  قول  من  اعرف  ۆئژ 
حيث  من  باملضمر  وصلتها  )أْن(  لشبهه 

وصف  جيوز  ال  كام  وصفها  جيوز  ال  كان 

املؤمنني،  من  أعــرف  واملضمر  املضمر، 

 ) )إنَّ تكون  أن  اجلامعة  اختارت  فلذلك 

وصلتها اسم كان « )5( .

قوَل – قوُل: 
الالم  بفتح  »قوَل«    عيل  اإلمام  قرأ 

ڭڭ  ۓ  ۓ  ے  ژ  تــعــاىل:  قوله  مــن 

بنيابة   ،)6( ژ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ 
الداللة  حيث  من  الناصب،  عن  اجلملة 

اإلمام   بقراءة  وقرأ   ،258/2 : القرآن  معاين   )3(
أيب  وابــن  البصـري  احلسن  السالم(  )عليه 
 ،100/3  : القرآن  إعــراب  ينظر:  إسحق، 
 ،149/7 : والطربيس   ،72/3 : والكشاف 
 : املحيط  والبحر   ،295/12 والقرطبي 
أهل  وقراءات   ،326  : واإلحتاف   ،568/6

البيت : 81. 
معاين القرآن : 813/2 .   )4(

املحتسب : 115/2 .   )5(
مريم: 34.  )6(

عليه  دل  قبله  مقدر  بفعل  نصب  إذ  عليه، 

احلق  »قول  الكسائي:  قال  اجلملة،  معنى 

نعت لعيسى  «)7(، وذكر القراء النصب 

القراء  قــرأت  »وقــد  فقال:  التقريب  عىل 

بالنصب )قول احلق( وهو كثري يريدون به: 

حقًا . وأن نصبت القول، وهو يف النية من 

نعت عيسى كان صوابًا، كأنك قلت: هذا 

عبد اهلل أخاه بعينه. والعرب تنصب االسم 

املعرفة يف هذا وذلك وأخواهتام، فيقولون: 

يقولون:  كام  عاديًا،  األســد  اهلل  عبد  هذا 

أسدًا عاديًا« )8( .

وبنيرّ علامؤنا القراءة بالنصب والقراءة 

بالرفع، فمن رفع فهو عىل معنى: هو قول 

احلق الذي ال ريب فيه أو صفة »عيسى«، 

أو عىل البدل أو اخلرب الثاين ومعناه: كلمة 

أقــوُل  فاملعنى:  ــول«  »ق نصب  ومــن  اهلل، 

قوَل احلق عىل أنه مصدر مؤكد، قال مكيرّ 

القيـيس: »وحجة من نصب أنه نصبه عىل 

الكالم،  عليه  دل  ما  فيه  أعمل  املصدر، 

معاين القرآن : 190، وقرأ بقراءة اإلمام  )عليه   )7(
السالم(ابن عامر وعاصم ويعقوب واحلسن 
وإعــرابــه  الــقــرآن  معاين  ينظر:  البصـري. 
269/3، والطربيس 513/6، والنرش 2 يف 

القراءات العرش /318. 
معاين القرآن 168/2 .   )8(
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يدل  ڭژ  ۓ  ۓ  ژے  قوله:  ألنَّ 

قول  أحق  قــال:  فكأنه  ذلــك(  )أحــق  عىل 

احلق،، هذا كام تقول: هذا زيد ال الباطل، 

أحقرّ  بمنزلة  عندك،  زيد  هذا  قولك:  ألن 

احلق، وقولك:  أحق  قلت:  فكأنك  ذلك، 

ة من رفع أنرّه  قول احلق واحلق سواء، وحجرّ

خربه،  )احلق(  قوله  وجعل  مبتدأ،  أضمر 

ألنه ملا قال: ژ ے ۓ ۓ ڭژ صار 

أن  وجيوز  احلق،  قول  الكالم  هذا  معناه: 

يضمر )هو ( وجيعله كناية عن عيسى، ألنرّه 

كلمة اهلل، والكلمة )قول( والرفع

االختيار، ألنرّ اجلامعة عليه« )9(.

ر:  ُنْوُر – َنوهَّ
ماضيًا  فعاًل  ر(  )َنوَّ   عيلرّ  اإلمام  قرأ 

ھ  ھ  ہ  ژ  ــاىل:  ــع ت قــولــه  مــن 

العزة،  ربُّ  والــفــاعــُل   ،)10( ھژ 
وَمْن  ر(،  )ُنوَّ بالفعل  األرض  نصبت  وقد 

السموات  نور  ذو  اهلل  أنه  عىل  ــوُر(  )ُن قرأ 

واألرض عىل االبتداء واخلرب )11( .

الكشف 194-193/2 .   )9(
النور: 35.  )10(

والبحر   ،94/3  : القرآن  إعراب  ينظر:   )11(
املحيط 554/6، وقراءات أهل البيت: 81، 
جعفر  السالم(أبو  )عليه  اإلمام   بقراءة  وقرأ 
عبد  وأبو  عيل،  بن  وزيد  املكيرّ  العزيز  وعبد 

َحِسَب – َحْسُب: 
 »َحــْســُب« ساكنة  ــام عــيلرّ  قــرأ اإلم

تعاىل:  قوله  مــن  الــبــاء  مضمومة  السني 

ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ژڍ 

ژ ژ ژ )12(، فجعل »أفحْسُب« مبتدأ 
واخلرب » أن يتخذوا« واملعنى: أفكفاهم أن 

عباديت  أولياء من  عبادي من دوين  يتخذوا 

اء: »قراءة أصحاب عبد  وموااليت، قال الفررّ

العباس  أبو  حدثنا  »أفَحِسَب«  وجماهد  اهلل 

قال:  الفراء  حدثنا  قال:  حممد  حدثنا  قال 

عن  اخلــراســاين  املفضل  بن  حممد  حدثني 

ه عن عيلرّ  َرام عن رجل قد سامرّ الَصْلت بن هِبْ

أنه قرأ:  )أفَحْسُب الذين كفروا( فإذا قلت:  

)أفَحْسُب الذين كفروا( فإن رفٌع وإذا قلت:  

)أفَحِسَب( كانت )أن( نصبًا« )13( .

بقوله:  القراءتني  تأويل  الزجاج  وبنيرّ 

اختاذهم  ينفعهم  أن  أفحسبوا  »تأويله: 

جيدٌة-  وهــي   – وقرئت  أولــيــاء،  عبادي 

الرمحن الُسلمي وعبد اهلل بن عياش . 
الكهف: 102.  )12(

وقرأ   ،161-160/2 الــقــرآن  معاين   )13(
بن  عيل  بن  السالم(زيد  )عليه  اإلمام   بقراءة 
احلسني وابن يعمر وعكرمة وقتادة ونعيم بن 
ميرسة والضحاك وابن كثري وابن حميصن وابن 
أيب لييل ويعقوب والشافعي وابن عباس وأبو 

بكر عن عاصم واحلسن البرصي .
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أفحسب الذين كفروا، تأويله: أفيكفيهم أن 

يتخذوا العباد أولياء من دون اهلل « )14( .

عند  ينفعهم  وال  يكفيهم  ال  ذلك  فأنَّ 

اهلل كام حسبوا »بل جيب أن يعتدوا أنفسهم 

يل«  وأولياء  عبيدًا  كلهم  فيكونوا  مثلهم، 

هلم  م  ــذرّ ال يف  ــُب  أذه الصيغة  وهــذه   ،)15(

وجمموع  مرادهم  غاية  جعله  ــه  ألنرّ وذلــك 

جعله  فقد  )أفحِسَب(  قرأ  ومن  مطلوهبم، 

َيترّخذوا(  وقوله )أن   ) فعاًل بمعنى:  )أفظنَّ

سدَّ مسدَّ املفعولني، ألنَّ )حِسَب( من أفعال 

الظن الناصبة ملفعولني .

غرِي – غرَي: 
من  بالنصب  »غرَي«    عيلرّ  اإلمام  قرأ 

ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ژ  تــعــاىل:  قــولــه 

ڦ ڦ ڄ ڄ ژ )16(، وذلك 

عىل احلال من عليهم، أو النصب عىل القطع 

»والنصُب جائز يف  الفراء:  قال  الذين،  من 

معاين القرآن وإعرابه 256/3 .   )14(
)15( املحتسب 34/2، وينظر: الطربي 26/16، 
األزهري  النحاس 713/2، ومعاين  ومعاين 
 ،65/11 خالويه  البن  واملختصـر   ،278  :
والــطــربيس   ،436  : زرعـــة  أليب  واحلــجــة 
والبحر   ،65/11 والقرطبي   ،495/6

املحيط 206/6 . 
الفاحتة: 7.  )16(

 ،)17(  » )عليهم(  من  قطعًا  جتعلهم  )غري( 

من  حال  منصوب  أنه  بالقطع  الفراء  وأراد 

اهلاء يف عليهم، كأنه قال: أنعمت عليهم ال 

منصوبًا  يكون  أن  ز  وجورّ عليهم،  مغضوبًا 

يف  الضمري  من  أو  )الذين(  من  باالستثناء 

)عليهم( أي إال املغضوب عليهم، قال ابن 

جماهد: »عن اخلليل بن أمحد، قال: سمعت 

عبد اهلل بن كثري املكي: أنه كان يقرأ:  )غري 

وهي  اخلليل:  وقــال  عليهُم(،  املغضوب 

اهلل  أنعم  للذين  الصفة  وجــه  عىل  جائزة 

عليهم يعني بالصفة القطع من ذكر الذين، 

وجيوز أن يكون نصب غري عىل احلال، وقد 

االستثناء،  )غرَي( عىل  األخفش نصب  قال 

وهذا غلط« )18( .

)غري(  يف  للقراءتني  حيان  أبو  وعرض 

واألوجه اإلعرابية فيها، واستحسن النصب 

عىل احلال من الضمري يف )عليهم( ووصفه 

بأنرّه الوجه، فقال: »والنصب عىل احلال من 

الضمري يف عليهم، وهو الوجه أو من الذين 

)17( معاين القرآن 7/1، وقرأ بقراءة اإلمام  )عليه 
السالم(عمر بن اخلطاب وابن مسعود وعبد 
الطربي  ينظر:   . كثري  ــن  واب الزبري  بن  اهلل 
وقــراءات   ،67/1 البيان  وجممع   ،117/1

أهل البيت : 15 .
)18( السبعة : 112 . 
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قاله املهدوي وغريه، وهو خطأ، ألنَّ احلال 

من املضاف إليه الذي ال موضع له الجيوز، 

والزجاج  األخفش  قاله  االستثناء،  عىل  أو 

يتناوله  مل  إذ  منقطع،  استثناء  وهو  وغريمها 

يف  ال  أجل  من  الفراء  ومنعه  السابق  اللفظ 

النصب  يف  يسوغ  ومل  الظالني(،  )وال  قوله 

غري احلال، قال ألنَّ )ال( ال تزاد إال إذا تقدم 

النفي «)19( .

عصبٌة – عصبًة: 
بالنصب  »عصبًة«    عيلرّ  اإلمــام  قرأ 

ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ژ  تعاىل:  قوله  من 

عىل   ،)20( ژ  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ 
وهي  املنصوبة  املــصــادر  من  العصبة  أنَّ 

بمعنى العشرية ونحوهم، قال ابن خالويه: 

»ونحن عصبًة بالنصب رواه النزال بن سربة 

، سمعت ابن األنباري يقول:  عن عيل 

َته  ِعمرّ العامري  إنام  العرب:  تقول  كام  هذا 

نجتمع  ونحن  والتقدير  ه،  عــامَّ يتعهد  أي 

قرأ  ما  يقول:  جماهد  ابن  وسمعت  عصبًة، 

  عــيلرّ  عن  روي  ــام  وإن بالنصب،  أحــد 

تفسري العصبة، ونحن عصبة من عشـرة اىل 

)19( البحر املحيط 46/1 . 
يوسف: 8.  )20(

أربعني« )21( .

يف  يكون  النصب  أنَّ  الــســريايف  وذكــر 

اسم  هي  والعصبة  األســامء،  دون  املصادر 

دون  املصادر  يف  هذا  جيوز  »إنرّام  مصدٌر  ال 

أنت  تقول  وال  سريًا  أنت  تقول:  األسامء، 

سائرًا، وعصبة اسم ال مصدر « )22(، وذكر 

أبو حيان رواية النزال ابن سربة عن اإلمام 

 فقال: »وروى النزال بن سربة عن عيل 

وقيل:  عصبًة،  ونحن   : طالب  أيب  بن 

اخلرب  فيكون  عصبًة  نجتمع  ونحن  معناه 

وانتصب  عصبة،  يف  عامل  وهو  حمذوفًا، 

العرب:  كقول  وهــذا  ــال،  احل عىل  عصبة 

املربد:  قال   . اخلرب  حذف  مسمطًا  حكمك 

ًا . قال الفرزدق: يا هِلَْذُم حكمك ُمْسَمطرّ

أراد لك حكمك مسمطًا، واستعمل هذا 

فكثر حتى حذف استخفافًا لعلم السامع ما 

يريد القائل كقولك: اهلالل واهلل، أي: هذا 

اهلالل، واملسمط: املرسل غري املردود، وقال 

إنام  العرب:  تقول  كام  هذا  األنباري:  ابن 

انتهى.  ته.  عمَّ م  يتعمرّ أي:  ته،  عمَّ العامري 

)21( املخترص البن خالويه : 62 . 
هامش كتاب سيبويه عن السريايف 347/1،   )22(
البيان  وجممع   ،304/2 الكشاف  وينظر: 
210/5، غيث النفع : 254، وقراءات أهل 

البيت : : 52 . 
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وال  مصدرًا  ليس  عصبة  ألنَّ  مثله،  وليس 

بابل حكمك  من  يكون  أن  فاألجود  هيئة، 

ثبت  حكمك  بعضهم:  ــدره  وق مسمطًا، 

مسمطًا« )23( .

ُقْل – قاَل: 
اخلرب  بصيغة  »قال«    عيلرّ  اإلمام  قرأ 

ڑ  ڑ  ژ  ژ  تعاىل:  قوله  من  ماض  فعل 

کژ )24(، وصيغة اخلرب »قال« هي إخبار 
أنرّه  األكــرم  الرسول  عن  سبحانه  اهلل  من 

فعل  فلام  أوال،  األمر  أراد  وأنرّه  ذلك،  قال 

وجه  عىل  )ُقْل(  قرأ  ومن  عنه،  بذلك  أخرب 

فأتى  لرسوله،  تعاىل  اهلل  من  أمر  فهو  األمر 

بلفظ ما خاطبه اهلل به من األمر له، قال أبو 

بعده  فألنَّ  )ُقْل(  قال  »ومن   : الفاريسرّ عيل 

ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  ژ   : وهــو  مثله 

)26(، وذلك ليوافق ما بعده،  ڱژ)25(« 

البحر املحيط 369/5 .   )23(
اجلن: 20.  )24(
اجلن: 21.  )25(

اإلمام   بقراءة  وقرأ  للفاريس 70/4،  احلجة   )26(
ونافع  عامر  وابن  عمرو  السالم(أبو  )عليه 
ويعقوب  وخلف  والكسائي  كثري  وابـــن 
. ينظر: معاين القرآن للفراء 195/3،  واُللميرّ
والطربي 75/29، والسبعة : 657، واحلجة 
البن خالويه : 232، ومعاين األزهري : 509، 
  ،370/10 والطربيس   ،737/2 والتذكرة 

والبيضاوي 253/5 . 

ل مكيرّ القييس القول يف قراءة األمر،  وفصرّ

عاصم  ــرأه  »ق فقال:  األخبار،  ــراءة  ق ويف 

ومحزة )ُقْل( بغري ألف ؛ عىل األمر محاًل عىل 

ڳ  گ  گ  ژ  قوله:  يف  لفظ  من  بعده  أتى  ما 

ڳ ژ)27( ژ ڱ ں ں ڻ ژ)28( ژ ى 
فيام  األمر  لفظ  تتابع  فلام  ژ)29(  ائ ائ 
بعده محاله عىل ذلك، فردا صدر الكالم عىل 

؛  بألف  الباقون  وقرأ  وآخره،  أوسطه  مثال 

عىل لفظ اخلرب والغيبة محاًل عىل ما قبله من 

عبد  قام  ملرّا  )وأنرّه  قوله:   من  والغيبة  اخلرب 

اهلل(، والتقدير ملا قام عبد اهلل قال إنام أدعو، 

وأيضًا فإن قبله رشطًا يتاج اىل جواب، فـ 

وهو  )ُقْل(  جوابه  واليكون  جوابه،  )قال( 

االختيار ألنَّ األكثر عليه « )30(.

 : احلقُّ – احلقهَّ
« بالنصب عىل  قرأ اإلمام عيلرّ  »احلقَّ

ٺ  ژٺ  تعاىل:  قوله  من  فعل  تقدير 

الفراء:  قــال  ژ)31(،  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ 

ف  »املعنى أهنم ال يؤمنون بأنَّ القبلة التي رُصِ

إليها حممد  قبلة إبراهيم  وعىل مجيع 

اجلن: 21.  )27(

اجلن: 22.  )28(

اجلن: 25.  )29(
)30( الكشف 441/2- 442. 

البقرة: 146 – 147.  )31(
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( فقال: يا حممد  األنبياء، ثم استأنف )احلقُّ

هو )احلق من ربك( إهنا قبلة إبراهيم«)32(، 

فقال:  النصب  قــراءة  يف  حيان  أبو  ل  وفصرّ

بالنصب،   ) بن أيب طالب )احلقَّ »وقرأ عيل 

املكتوم  احلق  من  بداًل  يكون  بأن  وأعرب 

ربك،  من  احلق  يكتمون  التقدير:  فيكون 

معمواًل  يكون  أن  عىل  أو  الزخمشـري،  قال 

وقع  مما  ويكون  عطية:  ابن  قال  ليعلمون، 

فيه الظاهر موقع املضمر، أي وهم يعلمونه 

كائنًا من ربك، وذلك سائغ حسن يف أماكن 

أن  ابن عطية  .. وجوز  يل  والتهو  التفخيم 

ألزم  تقديره:  حمذوف  بفعل  منصوبًا  يكون 

بعده  اخلطاب  عليه  ويدل  ربك،  من  احلق 

)فال تكونن من املنكرين( «)33( .

عَمٌل غرُي – عِمَل غرَي: 
صالح«  غري  »عمَلَ    عيل  اإلمــام  قرأ 

ژ پ  تعاىل:  قوله  من  بالفتح، ونصب غري 

ماضيًا  فعاًل  جعله   ،)34( ژ  ڀ  ڀ  پ 
ألنه  منصوب  )غري(  و  فيه،  مسترت  وفاعله 

وصف قام مقام املنصوب، والتقدير: عمل 

ابن  عىل  يعود  والضمري  صالح،  غري  عماًل 
القرآن  معاين  وينظر:   ،85/1 القرآن  )32( معاين 

196/1، واملخترص البن خالويه 10. 
)33( البحر املحيط 623/1 . 

هود: 46.  )34(

نوح . ومن قرأ بفتح امليم وضم الالم منونة 

ورفع )غرُي( عىل أن )عمَل( خرب أن مرفوع 

وغري صفة له، أو اتباعًا له عىل البدل، واهلاء 

سؤالك  أن  أي:  السؤال،  عىل  تعود  أن  أما 

إياي أن أنجي كافرًا عمل غري صالح، وأما 

ُحذف  الكالم  ويف  نوح،  ابن  عىل  تعود  أن 

ابنك عمل غري صالح،  مضاف تقديره: أن 

بجعل اليشء لكثرة ذلك منه، كقوهلم: الشعر 

زهرٌي، أو يكون املراد أنه ذو عمل غري صالح، 

فحذف املضاف، وجيوز أن يكون اهلل تبارك 

وتعاىل اطلع نوحًا عىل باطن أمره كام اطلع 

حممد عىل ما استنبطه املنافقون )35( .

قال أبو حيان »وقرأ الكسائي: عمَل غرَي 

صالح، جعله فعاًل ناصبًا غري صالح، وهي 

وابــن عباس وعائشة،  وأنــس  عــيلرّ  ــراءة:  ق

 ، النبي  عن  سلمة  وأم  عائشة  وروهتــا 

وهذا يرجح أن الضمري يعود عىل ابن نوح، 

وقيل: ويرجح كون الضمري يف أنه عائد عىل 

مصحف  يف  أن  السؤال  املتضمن  نوح  نداء 

)35( ينظر: معاين الفراء 17/2، والطربي 32/12، 
البن  واحلجة   ،509/1 النحاس  ومعاين 
للفاريس 399/2،  واحلجة   ،106 : خالويه 
والكشاف   ،341  : زرعـــة  أليب  واحلــجــة 
يف  والنرش   ،136/3 والبيضاوي   ،399/2

القراءات العرش 217/2 . 
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ابن مسعود أنه عمَل غرُي صالح أن تسألني 

ما ليس لك به علم« )36(.

يرثني ويرُث – يرثني وارٌث: 
من  وارٌث«  »َيرُثني    عيلرّ  اإلمام  قرأ 

ژ  قوله تعاىل: ژ چ چ ڇ ڇ ڇ 

)37(، ذلك عىل أنَّ )وارٌث( فاعل )يرُثني(، 

د عن املذكور  وهذا يسمى التجريد، ألنرّه جررّ

أواًل مع أنرّه املراد. قال ابن جني: »هذا رضٌب 

من العربيرّة غريب، ومعناه التجريد، وذلك 

أنك تريد ؛ فهب يل من لدنك وليًا يرُثني منه 

الوارث  وهو  يعقوب،  آل  من  وارٌث  به  أو 

د منه وارثًا، ومثله قول اهلل  نفسه، فكأنرّه جررّ

تعاىل: ژ ائ ەئ ەئ وئ ژ )38(، فهي نفسها 

د من الدار دارًا« )39( . دار اخُللد، فكأنرّه جررّ

ومن قرأ )يرُثني ويرُث من آل يعقوب( 

فألنرّه صفة للويل، واملعنى: هْب يل من لدنك 

وليرّا وارثًا، وأقيم املضارع مقام االسم وُجعل 

حااًل )40( .

البحر املحيط 299/5 .   )36(
مريم: 6.  )37(

فصلت: 28.  )38(
اإلمام  )عليه  بقراءة  )39( املحتسب 38/2، وقرأ 
هُنيٌل  ــو  وأب يعمر  وابــن  عباس  السالم(ابن 
واحلسن البصـري وقتادة واجُلحدري وجعفر 

بن حممد . 
النحاس  وإعــراب   ،37/16 الطربي  )40( ينظر: 

مكاًء – مكاٌء: 
من  بالرفع  »مكاٌء«    عيلرّ  اإلمام  قرأ 

ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ژ  ــعــاىل:  ت قــولــه 

قال   ،)41( ڤ ڤ ڦ ڦ ژ 
البيت  ابن خالويه: »وما كان صالهتم عند 

إال مكاٌء وتصديٌة املعىل عن عاصم، ورويت 

الصغري  هــو  فاملكاء   ،)42( ــيلرّ  ع عــن 

أن  املشـركون  أراد  إذ  التصفيُق،  والتصدية 

يشغلوا النبيعن الصالة، قال أبو حيان: 

واألعمش  وعاصم  تغلب  بن  أبان  »وقرأ 

بخالف عنهام: صالهتم بالنصب، أال مكاٌء 

عيل  أبو  منهم  قوم  وخطأ  بالرفع،  وتصديٌة 

خربًا  املعرفة  جعل  القراءة  هذه  الفاريسرّ 

يف  إال  ذلك  والجيوز  قالوا:  اساًم،  والنكرة 

أنرّ  عىل  الفتح  أبــو  جها  وخررّ  ... رضورة 

املكاء والتصدية اسم جنس، واسم اجلنس 

تعريفه وتنكره واحد« )43( .

5/3، واحلجة البن خالويه : 140، ومعاين 
 ،473/2 واخلصائص   ،281 األزهـــري: 

والكشف 189/2، والبيضاوي 6/4 . 
األنفال: 35.  )41(

وينظر:   ،49 خالويه:  البــن  املخترص   )42(
لغات القبائل : 115، ومعاين القرآن وإعرابه 
334/2، ومعاين القرآن للنحاس 425/2، 

وقراءات أهل البيت : 39 . 
البحر املحيط : 622/4 .   )43(
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العمرَة – العمرُة: 
قرأ اإلمام عيلرّ  »العمرُة« بالرفع من 

قوله تعاىل: ژ ۓ ڭ ڭ ڭژ)44(، 

قال الفراء: »فلو قرأ قارئ »والعمرُة هلل« 

البيت  أتى  إذا  املعتمر  ألنرّ  العمرة،  فرفع 

من  حلرّ  ــروة  وامل الصفا  وبني  به  فطاف 

عمرته«)45( .

ل النحاس القول يف قراءة من قرأ  وفصرّ

»العمرُة«  برفع  قرأ  من  وقراءة  بالنصب، 

ع  تطورّ أهنا  بالرفع  قرأ  من  أنَّ  يف  وذلــك 

ومن قرأ بالنصب أهنا فرض فقال: »وقرأ 

وقال:  بالرفع،  هلل(  )والعمرة  الشعبي 

يقرؤوهنا  مجيعًا  والناس  ع،  تطورّ العمرة 

ابن  قــال  قــوالن:  املعنى  ويف  بالنصب 

عمرو احلسن وسعيد بن جبري وطاووس 

وقال  فريضة،  هي  سريين:  وابن  وعطاء 

تطوع.  هي  والشعبي:  اهلل  عبد  بن  جابر 

وليس جيب يف قراءة من قرأ بالنصب أهنا 

ملن دخل يف عمٍل هو  ينبغي  فرض، ألنرّه 

اهلل أن ُيترّمه« )46( .

البقرة: 196.  )44(
معاين القرآن117/1، وينظر:املخترص البن   )45(

خالويه:12،وقراءات أهل البيت:20. 
معاين القرآن 45/1 .   )46(

فكُّ رقبٍة – َفكهَّ رقبًة: 
قرأ اإلمام عيلرّ  )فكَّ رقبًة . أو أطعَم( 

بصيغة الفعل املايض من قوله تعاىل: ژ ھ 

ژ)47(،  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ 
)رقبًة(  و  ماضيًا  فعاًل  وجعله  الكاف  بفتح 

فيها  ألنَّ  ذلك   ،» ــكَّ »ف للفعل  به  مفعول 

فعاًل  بعدها  ذكر  إذ  فعل،  عىل  فعل  عطف 

ماضيًا »ثم كان«، واملعنى: فال اقتحم العقبة 

الذين  من  كان  ثم  أطعَم،  وال  رقبًة  فكَّ  ال 

آمنوا، قال األزهري: »وَمْن قرأ )فَك رقبًة( 

فال  قال:  ملا  كأنرّه  املعنى،  عىل  حممول  فهو 

أطعَم  وال  رقبًة  فكرّ  فال  قال  العقبة  اقتحم 

مرويرّة  القراءة  وهــذه  مسغبة،  ذي  يوم  يف 

رقبة،  )فكرّ  قرأ  ومن   ،)48(  » »عيلرّ عن 

وإضافة  مصدرًا   ) )فــكُّ جعل  إطعام(  أو 

مفرد  )إطعاٌم( ألنرّه  املصدر  ن  رقبٍة، ونورّ اىل 

رقبٍة، وهو  فكُّ  تقدير: هو  فيه عىل  والرفع 

البلد: 13 – 14.  )47(
معاين األزهري : 546، وقرأ بقراءة اإلمام    )48(
)عليه السالم(الُسلميرّ واحلسن البرصي وابن 
كثري وأبو عمرو والكسائي. ينظر: معاين الفراء 
 : والسبعة   ،129/30 والطربي   ،265/3
واحلجة   ،124/4 للفاريس  واحلجة   ،686
 ،473/2 والكشف   ،244  : خالويه  البن 
الفراء :  والبيضاوي 314/5، وقراءة اإلمام 
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ژ،  ہ ہ ہ ھ  ژ  تعاىل:  لقوله  تفسرٌي 

إطعاٌم(،  أو  رقبٍة،  )فكُّ  فقال:   أخربه  ثم 

واملعنى: اقتحام العقبة: فكُّ رقبٍة أو إطعاٌم، 

فالسؤال احتاج اىل جواب وتفسري وأضمر 

املبتدأ ألنرّه تفسري لالقتحام )49( .

فدمرناهم – فدمراهّنم: 
بإحلاق  م«  راهنرّ »فدمرّ   عيلرّ  اإلمام  قرأ 

تعاىل:  قوله  من  التثنية  ألف  التوكيد  نون 

نون  أحلــق  إذ   ،)50( ژ  ڃ  ڃ  ژ 

ارضبانرّ  قلت:  لو  كام  التثنية  ألف  التوكيد 

 : جنيرّ ابن  قال   . خالدًا  تقتالنرّ  وال  زيــدًا 

)كرم  طالب  أيب  بن  عيلرّ  قراءة  ذلك  »ومن 

اهلل وجهه( وَمْسلمة بن حمارب:  )فدمراهنم 

قرأ  أنه  عيلرّ  عن  عمرو  أبو  حكى  تدمريًا(، 

وحكى  خمففة  امليم  بكرس  )َفدمرناهم( 

وجه  عىل  بالباء  هبم(  روا  )فدمِّ أيضًا:   عنه 

األمر، قال أبو الفتح: الذي رويناه عن أيب 

حاتم أنرّه حكاها قراءة غري معزوة اىل أحد:  

راهنم تدمريًا(، وقال: كأنرّه أمر موسى  )فدمِّ

راهم«)51(. وهارون أن يدمرّ

والقرطبي   ،538/2 األخفش  معاين  ينظر:   )49(
العرش  الـــقـــراءات  يف  ــنــرش  وال  ،70/20

 .300/2
الفرقان: 36.  )50(

املحتسب 122/2-123، وينظر: املخترص   )51(

من  جني  ابن  ذكره  ما  حيان  أبو  ومجع 

 فقال: »وقرأ عيلرّ واحلسن  قراءة اإلمام 

األمر  عىل  »فدمراهم«  حمارب  بن  وَمْسلمة 

وكذلك  أيضًا  عيل  وعن  وهــارون  ملوسى 

أيضًا:  الشديدة، وعنه  بالنون  مؤكد  أنرّه  إال 

األمر  اجلر، ومعنى  بباء  أمرًا هلام هبم  فدمرا 

كونا سبب تدمريهم « )52( .

يا مالك – يا ماٍل: 
 « » ترخيم  ماِل  يا   «   قرأ اإلمام عيلرّ 

قوله  ينتظر احلرف من  لغة من  مالك« عىل 

ٹ ٹ ٹ ٹ ڤژ)53(،  ژ  تعاىل: 

والعرب غالبًا ما ترخم مالكًا وعامرًا، قال 

عىل  ليقض  مــاِل  يا  ــادوا  »ون خالويه:  ابن 

الرتخيم النبي وعيلرّ  وابن مسعود، 

وقيل البن عباس أن ابن مسعود قرأ يا ماِل، 

فقال: ما أشهد أهل النار عن الرتخيم. قال 

عىل    عيلرّ  قرأ  الرتخيم:  حدرّ  يف  الفراء 

يا مالك فقال  له  يا ماِل، فقيل  املنرب ونادوا 

تلك لغة وهذه أخرى«)54(، وبنيرّ ابن جنيرّ 
البن خالويه : 105 . 

البحر املحيط 603/6 .   )52(
الزخرف: 77.  )53(

اإلمام   بقراءة  وقرأ   ،136  : البن  املخترص   )54(
وثاب  بن  وييى  مسعود  السالم(ابن  )عليه 
وإعرابه  القرآن  معاين  ينظر:  واألعــمــش. 
320/4، ومعاين القرآن للنحاس 1157/2، 
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يف هذا الرتخيم هنا بغري كاف وبكرس الالم 

فقال: »هذا املذهب املألوف يف الرتخيم إال 

ًا جديدًا، وذلك أهنم  أنَّ يف هذا املوضع رسرّ

وذلرّت  قواهم  ضعفت  عليه،  هم  ما  لعظم 

من  هــذا  فكان  كالمهم،  وصغر  أنفسهم 

ووقوفًا  عليه،  رضورة  االختصار  مواضع 

لقوله،  املالك  يستعمله  ما  اىل  جتاوزه  دون 

القادر عىل الترصف يف منطقة« )55( .

املبحث الثاين
التنوين واإلضافة

  رويت عن اإلمام بعض اآليات أنرّه

قرأها بالتنوين، وهي تعرب عن معنى مطلوب 

وغاية مراده، وقرأ بعضها باإلضافة، وهي 

تؤدي غايتها ومطلوهبا أيضًا، ومن ذلك .

شهادًة اهلل – شهادَة اهللِ: 
قرأ اإلمام عيل  »شهادًة اهلل« بالتنوين 

وقرأ  »اهلل«  اجلاللة  اسم  ونصب  شهادة  يف 

باملدرّ  و»اهلل«  بالتنوين،  »شــهــادًة«  أيضًا 

من  عــوض  هي  التي  االستفهام  مهــزة  يف 

ے  ژ  تعاىل:  قوله  الواو، من  القسم  حرف 

والبحر املحيط 38/8، وقراءات أهل البيت 
 . 108 : :

املحتسب 257/2 .   )55(

قراءة  يف  واملعنى  ژ)56(،  ۓ  ۓ  ے 
اإلمام: وال نكتم اهلل شهادة، واآلخر: وال 

نكتم شهادة واهلل، ثم حذف الواو ونصب، 

واملدرّ يف لفظ اجلاللة عىل أنَّ مهزة االستفهام 

صارت عوضًا من حرف القسم، وال جيمع 

ض، فال تقول:  )أو اهللِ(  بني العوض واملعورّ

ونجمع بني االستفهام وحرف القسم، ومن 

وخفض  تعاىل  اهلل  اىل  الشهادة  بإضافة  قرأ 

نكتُم شهادة اهلل  يعني ال  اسم اهلل سبحانه، 

عندنا . قال ابن جّني: »أما شهادًة فهي أعمرّ 

باإلضافة،  اهلل(  )شهادة  اجلامعة  قراءة  من 

وأحرى  وأرشف  أفخم  باإلضافة  أهنا  غري 

برتك كتامهنا إلضافتها اىل اهلل سبحانه« )57(، 

  وعرض أبو حيان للروايتني عن اإلمام

بن ميرسة والشعبي  »قرأ عيلرّ ونعيم  فقال: 

وتنوين  بنصبهام  اهلل(  )شهادًة  عنه  بخالف 

وال  التقدير:  )نكتم(،  بـ  وانتصبا  شهادة، 

ويتمل  الزهراوي:  قال  شهادًة،  اهلل  نكتم 

ثم  نكتُم شهادًة واهلل،  املعنى وال  يكون  أن 

وروي  إجيازًا،  الفعل  ونصب  الواو  حذف 

املائدة: 106.  )56(
املحتسب 221/1، وينظر: الطربي 72/7-  )57(

 ،313/1 للنحاس  الــقــرآن  ومعاين   ،73
وتفسري   ،35 خــالــويــه:  ــن  الب واملخترص 

البيضاوي 147/2 . 
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عن عيلرّ والسلميرّ واحلسن البصـري: شهادًة 

بالتنوين »اهلل« باملدرّ يف مهزة االستفهام التي 

هي عوض من حرف القسم دخلت تقريرًا 

وتوقيفًا لنفوس املقسمني أو ملن خاطبوه « 

. )58(

بسمٍع َمْن – بسمِع َمْن: 
قرأ اإلمام عيلرّ  »بسمٍع َمْن« باإلضافة 

ژڤ ڤ ڦ  قوله تعاىل:  بال تنوين من 

ال  ـــم  ألهنرّ ـــك  وذل  ،)59( ژ  ڦ  ڦ  ڦ 

النحاس: »وقرأ  ينتفعون بام يسمعون، قال 

القبور(  يف  َمْن  بمسمع  أنَت  )وما  احلسن 

أهل  بمنزلة  هم  أي  ختفيفًا،  التنوين  حمذف 

القبور يف أهنم ال ينتفعون بام يسمعونه وال 

العقول  أموات  حينئذ  فهم   ،)60(  » يقبلونه 

األشهب  »وقرأ  حيان:  أبو  قال  والقلوب، 

ــة،  ــاف اإلض ــىل  ع ـــْن  َم بمسمِع  ــن  ــس واحل

واجلمهور: بالتنوين « )61( .

ُمتهَِّخَذ امُلِضّلني – ُمّتِخذًا امُلِضّلني: 
امُلِضلرّني«  »ُمترِّخذًا    عيلرّ  اإلمــام  قرأ 

»ُمترِّخذ«  الفاعل  اســم  ــامل  وأع بالتنوين 
)58( البحر املحيط : 61/4 . 

فاطر: 22.  )59(
املخترص  وينظر:   ،251/3 القرآن  )60( إعــراب 

البن خالويه : 123، والقرطبي 296/14. 
)61( البحر املحيط 408/7 . 

ې  ې  ې  ۉ  ژ  تعاىل:  قوله  من 

»ُمترِّخذًا  خالويه:  ابن  قال   ،)62( ېژ 
  املضلني بفتح التنوين عيلرّ بن أيب طالب

.)63( »

وقال أبو حيان: »وقرأ عيلرّ بن أيب طالب 

متخذًا املضلني أعمل اسم الفاعل« )64( .

ُأذُن خرٍي – ُأذٌن خرٌي: 
بالتنوين   »ُأذٌن خرٌي«  قرأ اإلمام عيلرّ 

ېژ  ۉ ې ې  ژ  تعاىل:  قوله  من 

ما  يسمُع  كان  إذا  العربيرّة  يف  واألُذن   ،)65(

يقرأ:   »وقــد  الفراء:  قال  ويقبله.  له  يقاُل 

)ُقْل أذٌن خرٌي لكم( كقوله: قل أذٌن أفضُل 

لكم ؛ و )خري( إذا خفض فليس عىل معنى 

قلت:  فكأنك  )خري(  خفضت  إذا  أفضل؛ 

خرٌي  )أذٌن  قلت:   وإذا  لكم،  صالح  ُأذُن 

لكم(، فأنك قلت: أذٌن أصلُح لكم« )66(، 

الكهف: 51.  )62(
ـــــه:80،  ـــــوي املـــخـــتـــرص البــــــن خـــــال  )63(
وينظر:الكشاف488/2،قراءات أهل البيت 

 .69: :
)64( البحر املحيط : 171/6 . 

التوبة: 61.  )65(
اإلمام   بقراءة  وقرأ   .444/1 القرآن  )66( معاين 
البصـري  واحلسن  السالم(السلميرّ  )عليه 
وابن أيب إسحق وقتادة وعيسى الثقفي وجماهد 
ينظر:   . عاصم  عن  بكر  وأبو  عيل  بن  وزيد 
واملخترص   ،455/1 للنحاس  القرآن  معاين 
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وجاز يف »أذٌن« أن يكون خرب مبتدأ حمذوف، 

هو  أي:  املحذوف،  لذلك  ثاٍن  خرب  وخرُي 

أذٌن هو خرٌي لكم، ألنرّه يقبل معاذيركم 

وال يكافئكم عىل سوء خلتكم، وأن يكون 

أذٌن ذو خري لكم،  »خري« صفة ألذن، أي: 

وقال  خرٌي،  خربه  مبتدأ  »أذٌن«  يكون  وقد 

من  املنافقني  أنَّ  اآليــة  »وتفسري  الزجاج: 

 ويقول: إْن بلغه عنيرّ  النبيرّ  كان يعيب 

اهلل  فاعلم  أذٌن،  ألنرّه  منيرّ  وَقبَِل  له  َحَلْفُت 

خرٍي  ُمستمُع  أي  لكم.  خرٍي  أذن  أنرّه  تعاىل 

باهلل  )يؤمن  فقال:   َيْقَبل  ممرّن  بنيرّ  ثم  لكم، 

ُأذُن  أذُن خري ال  للمؤمنني( أي هو  ويؤمن 

به،  ق  فيصدرّ عليه،  اهلل  ينزله  ما  َيْسَمُع   ، رشٍّ

ومن   ... به  خُيربونه  فيام  املؤمنني  ق  وُيصدرّ

قرأ: أذٌن خرٌي لكم، فاملعنى: غنَّ َمن َيْسَمُع 

للُعذِر خرٌي  قاباًل  منكم  قريبًا  منكم ويكون 

لكم « )67( .

هو  قل  معنى:  عىل  اإلضــافــة  وقـــراءة 

املعنى  األزهري  ل  لكم، وفصرّ مستمُع خرٍي 

فقال: »مْن قرأ )ُقْل أذٌن خرٌي لكم( فمعناه: 

ُقل يا حممد: هو يستمع منكم، ويكون قريبًا 

أنَّ  وذلك  لكم،  خرٌي  بعذركم  قاباًل  منكم، 
البن خالويه : 54، والبحر املحيط: 79/5 . 

)67( معاين القرآن وإعرابه 369/2 . 

بلغه  ومتى  أذن:  حممدًا  إنَّ  قالوا:  املنافقني 

أُذٌن، أي:  منرّا، ألنرّه  يقبله  له  أمرًا حلفنا  عنرّا 

اجلواب  فكان  به،  ق  فيصدرّ يقال  ما  يسمع 

أُذنًا  إن كان  يا حممد:  قالوا: قل  ما  هلم عىل 

ق  ُيصدرّ ولكنه  لكم،  خرٌي  فهو  تقولون  كام 

املؤمنني ويكذبكم« )68( .

املبحث الثالث
الضامئر

وردت يف قراءة اإلمام عيلرّ  جمموعة 

من املفردات قرأها بصيغة اخلطاب، وُأخرى 

بصيغة الغيبة، وقرأ بصيغة احلضور بضمري 

املتكلمني،  مجاعة  وبصيغة  املفرد،  املتكلم 

وذلك أنَّ القرآن الكريم يأيت عىل أن خياطب 

املنزل عليهم أحيانًا، وتارة جيعلون كالغيب، 

ومن ذلك: 

تعلمون – يعلمون: 
»فسيعلمون«    ــيلرّ  ع اإلمـــام  ــرأ  ق

تعاىل:  قوله  من  الغيبة  معنى  عىل  بالياء 

 ،)69( ژ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ژ 

ٹ  ژ  قوله:  يف  الغيبة  ذكر  م  تقدرّ وقد 

)68( معاين القراءات : 211-210 . 
امللك: 29.  )69(
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 ،)70( ژ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ 

وحــده  الكسائي  ــرأ  »ق ـــري:  األزه قــال 

بالتاء،  الباقون  وقرأ  بالياء،  )فسيعلمون( 

قرأ  ــه  أنرّ حاتم  أيب  عن  بكر  أبو  وأخــربين 

واألعشى  عاصم  )فستعلمون(  بالتاء 

قرئت،  الــيــاء  أن  وزعــم  عــمــرو،  وأبــو 

قال  بالياء،  قرأ  عليًا  أنَّ  الكسائي  وزعم 

خماطبة،  فهو  بالتاء  قرأ  من  منصور:  أبو 

ومن قرأ بالياء فللغيبة« )71(، وقراءة التاء 

قال  ستعلمون،  هلم  ُقل  قوله:  معنى  عىل 

بالتاء  )فستعلمون(  العوام  »قراءة  الفراء: 

سمعت  قــال:  اجلهم  بن  حممد  حدثنا   .

الفضل عن عطاء  بن  الفراء، وذكر حممد 

عن أيب عبد الرمحن عن عيلرّ ; فسيعلمون 

بالياء وكلٌّ صواب« )72( .

بالياء  »سيعلمون«    اإلمــام  وقــرأ 

ژجب  تعاىل:  قوله  من  الغيبة  عىل 

أنَّ  ذلك   ،)73( ژ  ىب  مب  خب  حب 

امللك: 28.  )70(
وينظر:   ،499-498  : ـــري  األزه )71( معاين 
السبعة : 644، واحلجة البن خالويه : 229، 
واحلجة للفاريس 55/4، والتذكرة 725/2، 

والتذكرة 725/2، والنرش 291/2 . 
معاين القرآن 172/3 .   )72(

القمر: 26.  )73(

  ،)74( ژ  ۆئ  ۇئ  ۇئ  ژ  قــولــه:  قبله 

سيعلمون  اهلل  قال  فإنه  غدًا(  )سيعلمون 

غدًا من الكذاب األرش، وترك من الكالم 

ذكر قال اهلل استغناء بداللة الكالم عليه، 

قال:  اجلهم  بن  الفراء: »حدثنا حممد  قال 

حدثنا الفراء قال: حدثني حممد بن الفضل 

عن عطاء بن السائب عن أيب عبدالرمحن 

عن عيلرّ بن أيب طالب أنه قرأ: سيعلمون 

بالياء « )75(، ومن قرأ بالتاء فعىل   – غدًا 

ما  حكاية  أو  االلتفات  وإرادة  اخلطاب 

يوم  هنا  »غدًا«  وقوله  صالح،  به  أجاهبم 

ڭ  ڭ  ژ   : لقوله  به  وكنى  القيامة، 

ۈژ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ 
قال  ذلـــك،  مــن  تــعــاىل  اهلل  عند   ،)76(

الطربي: »إهنام قراءتان معروفتان فقد قرأ 

بكل واحدة منهام علامء من القراء فبأيتهام 

معنييهام  لتقارب  فمصيب  القارئ  قرأ 

وصحتهام يف اإلعراب والتأويل « )77( .
القمر: 24.  )74(

اإلمام   بقراءة  وقرأ   ،108/3 القرآن  )75( معاين 
وعاصم  والبرصة  املدينة  السالم(أهل  )عليه 
والكسائي ينظر: السبعة : 618، واحلجة البن 
 ،471  : األزهــري  ومعاين   ،221  : خالويه 
واحلجة للفاريس 12/4، والتذكرة 704/2، 

والبيضاوي 166/5 . 
النحل: 77.  )76(

)77( الطربي 59/27 . 
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َنشاء – َتَشاُء: 
قرأ اإلمام عيلرّ  )تشاء( بالتاء من قوله 

ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭژ  ژ  تعاىل: 

يف  نفعل  أن  )أو  »وتقرأ  الفراء:  قال   ،)78(

مجيعًا«)79(،  )نشاء(  و  تشاء(  ما  أموالنا 

وذلك أهنم كانوا يعبدون غري اهلل ، قال 

بالبخس  تراضينا  قد  إنا  »املعنى:  الزجاج: 

أن يذفوا  إنه هناهم  التفسري:  بيننا ويف  فيام 

الدراهم، أي أن يكـرسوها « )80( .

َيْدُعوَن – َتْدُعون: 
من  بالتاء  »َتْدُعوَن«    اإلمام عيلرّ  قرأ 

قوله تعاىل: ژ ۉ ۉ ې ې ې 

»قال  النحاس:  قال   ،)81( ژ  ى  ې 
قتادة: املسيُح وُعزير قد ُعبدا من دون اهلل، 

وهلام شفاعٌة«)82(، وقرأ اإلمام  »تدعون« 

ژ ژ ڑ  ژ  قوله تعاىل:  بالتاء أيضًا 

ڑ ک ک ک کژ )83(، 
هود: 87.  )78(

اإلمــام   بقراءة  وقــرأ   ،25/2 القرآن  )79( معاين 
)عليه السالم(الضحاك وابن أيب عبلة . ينظر: 
أهل  وقراءات   ،61 : املختـرص البن خالويه 

البيت : 50 . 
)80( معاين القرآن وإعرابه 60-59/3 . 

الزخرف: 86.  )81(
)82( معاين القرآن 1159/2، وينظر: قراءات أهل 

البيت : : 109 . 
يونس: 66.  )83(

تدعون   : السلميرّ ــرأ  »وق حيان:  أبــو  قــال 

وهي  عطية:  ابن  قال  اخلطاب،  عىل  بالتاء 

وقرأ  الزخمرشي:  وقال  متجهة،  غري  قراءة 

بالتاء،  تدعون   : طالب  أيب  بن  عــيلرّ 

يتبع عىل االستفهام،  ووجهه أن يمل وما 

رشكاء  تدعوهنم  الذين  يتبع  يشء  أي  أي: 

يتبعون  م  أهنرّ يعني:  والنبيني،  املالئكة  من 

اهلل تعاىل ويطيعونه، فام لكم ال تفعلون مثل 

فعلهم كقوله تعاىل: ژ ې ې ې 

ى ى ائ ائ ژ)84(« )85( .
ليعفوا – لتعفوا: 

بالتاء   « لتعفوا   «   عــيلرّ  اإلمــام  قــرأ 

تعاىل:  قوله  من  أيضًا  بالتاء  و«لتضعفوا« 

واستعملت   ،)86( ڈژ  ژڈ 

اخلطاب،  قوة  يف  أذهب  ألهنا  هنا-   – التاء 

قال ابن جني: »هذه القراءة بالتاء، كاألخرى 

املأثورة عنه  -يريد النبيرّ -: ژ گ 

)87(، وقد ذكرنا ذلك وأنه هو  ڳ ژ 
األصل، إال أنه أصل مرفوض استغناء عنه 

اإلرساء: 57.  )84(
ابن  خمترص   : وينظر  املحيط 229/5،  )85( البحر 

خالويه : 57 . 
النور: 22.  )86(

يونس: 58.  )87(
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 ،)88( وافرحوا«  واصفحوا  اعفوا  بقوهلم: 

وهو أمر خطاب للحارضين .

تصفون – يصفون: 
بالياء  »يصفون«    عــيلرّ  اإلمــام  قــرأ 

ەئ  ەئ  ائ  ائ  ژ  تعاىل:  قوله  من 

»وقــرأ  حيان:  أبــو  قــال   ،)89( ژ  وئ  وئ 
وروي  اخلطاب،  بتاء  )تصفون(  اجلمهور 

يصفون  ما  عىل  أيبرّ  عىل  قرأ    النبي  أنرّ 

بياء الغيبة، ورويت عن ابن عامر وعاصم« 

.)90(

تبنّي – نبنّي: 
من  بالنون  »نبيرّني«    عيلرّ  اإلمــام  قرأ 

 ،)91( ژ  ڇ  ڇ  ژ  تعاىل:  قوله 

)وُنبنيرّ  اهلل:   عبد  »وأصحاب  الفراء:  قال 

القراءة  هذه  خالويه  ابن  وذكر  لكم(«)92(، 
من   313/1 وينظر:   ،106/2 )88( املحتسب 
املحتسب، البحر املحيط 539/6، وقراءات 
)عليه  ــام   اإلم ــراءة  وق  ،80 :  : البيت  أهــل 
واحلسن  مسعود  بن  اهلل  عبد  هبا  السالم(قرأ 

وسفيان بن احلسني وأسامء بنت يزيد . 
األنبياء: 112.  )89(

)عليه  اإلمــام   بقراءة  وقــرأ  املحيط.  )90( البحر 
عامر  وابــن  واألعمش  ــوان  ذك السالم(ابن 
والشاف   ،432  : السبعة  ينظر:   . وعاصم 
واالحتـــاف:   ،325/2 والــنــرش   ،583/2

312، وقراءات أهل البيت : : 75 . 
إبراهيم: 45.  )91(

القرطبي   : وينظر   ،79/2 الــقــرآن  )92( معاين 

 ، طالب  أيب  بــن  عــيلرّ  »بالنون  فــقــال: 

ل أبو حيان معنى هذه  « )93(، وفصرّ والُسلميرّ

القراءة فقال: »وقرأ السلمي فيام حكى عنه 

أبو عمرو الداين:  )وُنبني( بضم النون ورفع 

، وحكاها صاحب  َ النون األخرية مضارع بنيرّ

»اللوامع« عن عمر بن اخلطاب ، وذلك 

حالية،  واجلملة  ُنبني(،  )ونحن  إضامر  عىل 

قرأ كذلك  أنه  السلمي:  املهدوي عن  وقال 

إال أنه جزم النون عطفًا عىل )أو مل تكونوا( 

، فهو مشارك يف التقرير« )94( . أي: ومل ُنبنيَّ

ون:  ون – ُتَدعُّ ُيَدعُّ
من  بالتاء  ون«  »ُتَدعُّ   عيلرّ  اإلمام  قرأ 

ۆئ  ۇئ  ۇئ  وئ  وئ  ژ  تعاىل:  قوله 

ُتدعون  يوم  ابن خالويه:  قال   ،)95( ۆئ ژ 
 ،)96( والُسلمى«    طالب  أيب  بن  عيل 

»أي  بقوله:  ون«  »ُيَدعرّ معنى  الزجاج  وبنيرّ 

يوم يزعجون إليها إزعاجًا شديدًا، وُيدفعون 

دفعًا عنيفًا، ومن هذا قوله )الذي يدُع اليتيم( 

أي يدفعه عام جيب له« )97( .
 .324/9

)93( املخترص البن خالويه : 69 . 
)94( البحر املحيط 560/5 . 

الطور: 13.  )95(
)96( املخترص البن خالويه: 145، وينظر: قراءات 

أهل البيت : : 115. 
)97( معاين القرآن وإعرابه : 50/5 . 
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حُيّبون – حُتّبون: 
ــذرون«  و«ت »حُتُبون«    عيلرّ  اإلمــام  قرأ 

وتذرون  ختبون  بل  هلم:  قل  معنى  عىل  بالتاء 

پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  ژ  تعاىل:  قوله  من 

)98( وذلك عىل إرادة اخلطاب، ومن  پژ 

إرادة  عىل  فهي  و«يذرون«  »يبرّون«  بالياء  قرأ 

أن  عىل  يأيت  القرآن  أنَّ  الفراء  وذكــر  الغيبة، 

جيعلون  وحينًا  أحيانًا،  عليهم  املنزل  خياطب 

ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ژ  كقوله:  كالغيب، 

الغيب  وإرادة   ،)99( ژ  ڃ ڃ ڃ ڃ 

يف سورة القيامة عىل معنى هم ُيبون ويذرون 

. )100(

ُل:  َيْنِزُل – ُنَنزِّ
ُل« من قوله تعاىل:  قرأ اإلمام عيلرّ  »ُنَنزِّ

ابن  ــال  ق ڦژ)101(  ڦ  ڤ  ڤ  ژ 

ُل من الَسامء عيلرّ بن أيب طالب  خالويه: »وما ُنَنزرّ

.)102(»
القيامة: 20 – 21.  )98(

يونس: 22.  )99(
السالم(عاصم  )عليه  اإلمام   بقراءة  قرأ   )100(
ينظر:   . والكسائي  ونافع  ومحزة  جعفر  وأبو 
 : والسبعة   ،212-211/3 الفراء  معاين 
661، ومعاين األزهري : 516، واحلجة البن 
 ،78/4 للفاريس:  واحلجة   ،235 خالويه: 

والتذكرة 742/2، والنرش 294/2 . 
سبأ: 2.  )101(

وينظر:   ،121  : خالويه  البن  املخترص   )102(

ُنَقيّض – يقبض: 
من  بالياء   » »ُيَقيضرّ   عيلرّ  اإلمام  قرأ 

 ،)103( ژ  ڤ  ڤ  ڤ  ژ  تعاىل:  قوله 

بالياء  شيطانًا  له  »يقيض  خالويه:  ابن  قال 

عيلرّ بن أيب طالب  والسلمي وعاصم يف 

قول محاد وعصمة عن األعمش وعاصم« 

)104(، فإنَّ معنى »نقيض« نسبرّب له وُنمثل 

قال  جــزاءه،  ذلك  له  اهلل  جيعل  شيطانًا،  له 

األزهري: »قرأ احلضـرمي وحده )ُيقيرّض( 

بالياء، وقرأ الباقون )ُنقيرّض( بالنون قال أبو 

منصور: نقيض من فعل اهلل، قرأته بالياء أو 

النون« )105( .

يعلموا – تعلموا: 
من  بالتاء  »تعلموا«    عيلرّ  اإلمام  قرأ 

ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ  ژ  تعاىل:  قوله 

ابــن  قـــال   ،)106( ژ  ۅ  ۅ 

خالويه: »أمل تعلموا أن اهلل بالتاء عيلرّ بن أيب 

. )107( » طالب  والُسَلميرّ

 ،259/14 والقرطبي   ،279/3 الكشاف 
وقراءات أهل البيت : 94. 

الزخرف: 36.  )103(
املخترص البن خالويه : 135 .   )104(

معاين القراءات : 439 .   )105(
التوبة: 78.  )106(

املخترص البن خالويه: 54، وقرأ اإلمام    )107(
بالتاء  مالك  بن  وأنس  وُأيبرّ  السالم(  )عليه 
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يستطيع – تستطيع: 
بالتاء  تستطيع«   »هل  اإلمام عيلرّ  قرأ 

ژۋ ۋ  قوله تعاىل:  عىل اخلطاب من 

ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ېژ )108( 
أو  تدعو  أن  تستطيع  هل  معنى:  إرادة  عىل 

تسأل ربرّك؟ وهل تستطيع بدعائك أن ُينزل 

علينا مائدة، ونصب »ربرّك« عىل معنى: هل 

تستطيع سؤال ربرّك، وذكروا االستطاعة يف 

م شكوا يف استطاعته، ولكن  سؤاهلم له ال ألهنرّ

م  وا االستطاعة يف سؤاهلم له ال ألهنرّ كأهنم ذكررّ

وه عىل  م ذكررّ وا يف استطاعته، ولكن كأهنرّ شكرّ

م قالوا: إنَّك  وجه االحتجاج عليه منهم كأهنرّ

بالياء ورفع  قرأ  فام يمنعك؟، وَمن  مستطيٌع 

إن  لك  يستجيب  هب  معنى:  عىل  ــَك«  »ربُّ

ربُّك  يفعُل  وهل  فيه،  ويطيعك  ذلك  سألته 

ذلك ؟، قال الفراء: َمْن قرأها »هل يستطيُع 

ربُّك« هذا كقولك: هل يستطيع فالٌن القيام 

فهذا  ذلك،  يستطيع  أنرّه  تعلم  وأنت  معنا؟ 

وجه هذه القراءة )109(، فقد جعل الفعل هلل 
أيضًا قوله تعاىل : ژ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ 

ڭ ڭ ڭ ژ  ) التوبة : 104( . 
املائدة: 112.  )108(

معاين القرآن 325/1، وقرأ بقراءة اإلمام    )109(
والكسائي  ومعاذ  عباس  السالم(ابن  )عليه 
السبعة:  ينظر:  جبري،  بن  وسعيد  واألعشى 
ومعاين   ،288/1 النحاس  وإعــراب   ،249

تعاىل فرفعه به، وهم يف هذا السؤال عاملون 

االستفهام،  لفظ  فلفظه  ذلك،  يستطيع  أنرّه 

قراءة  ويف  والسؤال،  الطلب  معنى  ومعناه 

السؤال،  حذف  إرادة  عىل  والنصب  التاء 

أن  ربَّك  سل  ومعناه:  مقامه،  »ربَّك«  وأقام 

ل  يفعل بنا ذلك، فإنرّه عليه قادٌر)110(، وفصرّ

النحاس معنى القراءتني بقوله: »روى شيبة 

بن نصاح املقرئ عن القاسم بن حممد وعن 

عائشة أهنا قالت: كان احلواريون أعرف باهلل 

ولكن  ــَك(  ربُّ يستطيُع  )هل  يقولوا  أن  من 

قالوا: هل تستطيع ربَّك ؟. وقرأ عيلُّ بن أيب 

طالب  ومعاذ وابن عباس )هل تسَتطيُع 

وقال  جبري،  بن  سعيد  قرأ  وكذلك  ــَك(  ربَّ

ربَّك،  تسأل  أن  تستطيع  إنام هو هل  سعيد: 

والتقدير عند أهل العربيرّة عىل هذه القراءة: 

كام  حــذف،  ثم  ــك،  ربرّ ســؤال  تستطيع  هل 

قال )واسأل القرية( و )هل يستطيع ربُّك( 

حسٌن بغري حذف، معروف يف كالم العرب 

يقال: هل يستطيع أن يقوم؟ بمعنى هل  أن 

األزهري : 147، واحلجة البن خالويه : 71، 
واحلجة للفاريس 143/2، والنرش 192/2 

 .
 ،128  : للكسائي  القرآن  معاين  ينظر:   )110(
القرآن  إعــراب  ومشكل   ،84/7 والطربي 
والبيضاوي   ،693/1 والكشاف   ،254/1

 . 149/2
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وأنت  بمسألتي؟  ذلــك  يفعل  أن  يستطيع 

تعرُف أنرّه يستطيعه« )111( .

تعملون- يعملون: 
من  بالتاء  »تعملون«    عيلرّ  اإلمــام  قرأ 

ڍژ  ڍ  ڇ  ڇ  ژ  تعاىل:  قوله 

)112(، قال ابن خالويه: »واهلل خبرٌي بام تعملون 

عيلرّ بن أيب طالب  وعباس عن أيب عمرو« 

)113(، وأشار ابن ِسوار البغدادي اىل قراءة َمْن 

عن  الوليد  »روى  فقال:  الغيبة  عىل  بالياء  قرأ 

يعقوب )وليجة واهلل خبرٌي بام يعملون( بالياء« 

عىل  القراءتني  معنى  حيان  أبو  وبــنيرّ   ،)114(

اخلطاب وعىل الغيبة فقال: »قرأ اجلمهو ر بالتاء 

عىل اخلطاب مناسبة لقوله:  )أو حسبتم(، وقرأ 

احلسن ويعقوب يف رواية رويس وسالم بالياء 

عىل الغيبة التفاتًا«)115(.

منها – منكم: 
قرأ اإلمام عيلرّ  »منكم« عىل اخلطاب من 

قوله تعاىل: ژ ڦ ڦژ )116(، قال الفراء: 

معاين القرآن 315/1 .   )111(
التوبة: 16.  )112(

وينظر:   ،51 خالويه:  البــن  املخترص   )113(
قراءات أهل البيت : : 40 . 

املستنري يف القراءات العرش 176/2 .   )114(
البحر املحيط 24/5 .   )115(

النحل: 9.  )116(

»يقال: اجلائر: اليهو دية والنرصانية، يدل عىل 

هذا أنرّه القول قوله )ولو شاء هلداكم أمجعني( 

بن  النحاس: »وروي عن عيلرّ  )117(، وقال   »

أيب طالب  أنه قرأ )ومنكم جائر(، وكذلك 

قرأ عبد اهلل بن مسعود ذا ؛ عىل التفسري«)118(، 

معنى  وبنيرّ  القراءتني  معنى  حيان  أبو  ل  وفصرّ

اجلائر فقال: »وقرأ عبد اهلل: ومنكم جائٌر يعني 

واهلل  اختياره،  بسوء  القصد  عن  جائر  ومنكم 

بريء منه... قراءة عيسى: ومنكم جائر، وكذا 

: فمنكم  هي يف مصحف عبد اهلل، وقراءة عيلرّ

امللل  أهل  هم  عباس:  ابن  قال  بالفاء،  جائر 

املختلفة، وقيل: اليهو د والنصارى واملجوس« 

. )119(

ُيؤخرهم – نؤخرهم: 
بالياء  »يــؤخــرهــم«    عــيلرّ  اإلمـــام  ــرأ  ق

حئ  جئ  ی  ی  ژ  تعاىل:  قوله  من 

»إنام  خالويه:  ابن  قال   ،)120( ىئژ  مئ 
والسلمي  واحلسن  عيلرّ  بالياء  ليوم  يؤخرهم 

والعباس عن أيب عمرو« )121(، وبنيرّ األزهري 
وينظر:  الــــقــــرآن98-97/2،  مــعــاين   )117(
واملــحــرر  ــه: 72،  ــوي خــال البـــن  املــخــتــرص 

الوجيز378/8. 
معاين القرآن 618/2 .   )118(
البحر املحيط 611/5 .   )119(

إبراهيم: 42.  )120(
املخترص البن خالويه : 69 .   )121(
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النون  »املعنى واحد يف  فقال:  القراءتني  معنى 

والياء، اهلل مؤخر هلم. والقراءة املختارة بالياء، 

ومن قرأ بالنون فاهلل يقول: إنام نؤخرهم نحن 

ليوٍم. ومن قرأ بالياء فهو إخبار عن فعله« )122( 

.

تأخذكم – يأخذكم: 
قرأ اإلمام عيلرّ  »يأخذكم« بالياء من قوله 

ابن  )123(، قال  ژ ٿ ٿ ٹ ٹ ژ  تعاىل: 

خالويه: »وال يأخذكم بالياء عيلرّ بن أيب طالب 

«)124(، وذلك يف تعطيل احلدود،   والُسَلميرّ

»قرأ  فقال:  القراءتني  معنى  حيان  أبو  ل  وفصرّ

عيلرّ بن أيب طالب والُسلَميرّ وابن مقسم وداود 

بن أيب هند عن جماهد: وال يأخذكم بالياء، ألن 

تأنيث الرأفة جماز، وحسن ذلك الفصل، وقرأ 

اجلمهو ر بالتاء الرأفة لفظًا« )125( .

لُيوفّيهم – لُنوّفيهم: 
قرأ اإلمام عيلرّ  »لنوفيهم« بالنون من 

 ،)126( ژ  وئ  ەئ  ژ  تعاىل:  قوله 

معاين القراءات : 236 .   )122(
النور: 2.  )123(

وينظر:   ،100  : خالويه  البن  املخترص   )124(
معاين الفراء 244/2، ومعاين القرآن وإعرابه 

23/4، ومعاين القرآن للنحاس 793/2 .
البحر املحيط 523/6 .   )125(

األحقاف: 19.  )126(

  ّقال ابن خالويه: »ولنوفيهم أعامهلم عيلر

ل  وفصرّ  ،)127(  » بكر  أيب  بن  الرمحن  وعبد 

وبالياء  بالنون  القراءتني  معنى  األزهــريرّ 

وعاصم  عمرو  وأبو  كثري  ابن  »قرأ  فقال: 

الباقون  وقرأ  بالياء،  )وليوفيهم(  ويعقوب 

َمن  منصور:  أبو  قال  بالنون.  )ولُنوفيهم( 

نحن  ولنوفيهم  يقول:  فــاهلل  بالنون  قــرأ 

وليوفيهم  فاملعنى:  بالياء  قرأ  ومن  أعامهلم، 

اهلل أعامهلم« )128(.

علمَت – علمُت: 
 »علمُت« بضم التاء  قرأ اإلمام عيلرّ 

من قوله تعاىل: ژ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉژ 

ليس  أنرّه  نفسه  عن  موسى  أخرب  إذ   ،)129(

يعلم  هو  بل  فرعون،  وصفه  كام  بمسحور 

تعاىل،  اهلل  إال  ــات  اآلي هــؤالء  أنــزل  ما  أنرّ 

كعلم  صحيحًا  ذلك  يقينًا  علاًم  علم  فهو 

العقالء، فصار احلجة عليه من هذا الوجه. 

األحوص  وأبو  قيس  »حدثني  الفراء:  قال 

ُمراد  من  شيخ  عن  إسحق  أيب  عن  مجيعًا 

 – اهلل  عدورّ  َعِلم  ما  واهلل  قال:  أنه  عيلرّ  عن 

إنام علم موسى، وكان يقرأ  يريد فرعون–، 
)127( املخترص البن خالويه:139،وينظر:التيسري:162، 

وقراءات أهل البيت::110. 
معاين القراءات : 448 .   )128(

اإلرساء: 102.  )129(
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ُه الكلبي بإسناده  »علمُت« برفع التاء، وفرسرّ

  عىل قراءة عيلرّ وتفسري« )130(، فموسى

عامٌل بصحة األمر وما أتى به علاًم صحيحًا. 

أيب  بــن  ــيلرّ  ع عــن  الــطــربي: »وروي  ــال  ق

علمُت(  )لقد  قرأ  أنرّه  ذلك  يف    طالب 

عن  موسى  من  اخلرب  وجه  عىل  التاء  بضم 

فإنرّه  القراءة  قرأ ذلك عىل هذه  نفسه، ومن 

تأويل قوله أينرّ  ينبغي أن يكون عىل مذهبه 

ألظنك  أين  مسحورًا،  موسى  يا  ألظنك 

بصواب  تتكلم  أنــك  فــرتى  سحرت  قــد 

التأويل«  من  وجه  وهذا  بصواب،  وليس 

من  خماطبة  فهو  )علمَت(  قرأ  ومْن   ،)131(

موسى  لفرعون وتقرير له، بعد أن أبان 

ل  وفصرّ بصدقه،  املعجزات  من    موسى 

أبو جعفر:  »قال  القراءتني:  معنى  النحاس 

الكسائي  إال  التاء  فتح  عىل  كلهم  اء  والقررّ

 ، ّها، ولو صحرّ احلديث عن عيلر فإنرّه ضمرّ

بقراءة  ــرأ  وق  ،132/2 الــقــرآن  معاين   )130(
ـــام  )عليه الــســالم(زيــد بــن عــيل وأبــو  اإلم
السبعة:  ينظر:  والكسائي.  عاصم  عن  بكر 
385، واحلجة البن خالويه : 129، ومعاين 
األزهري: 262، واحلجة للفاريس : 72/3، 

وقراء اإلمام الفراء : 53 . 
الكشاف  وينظر:   ،116/15 الطربي   )131(
والبيضاوي   ،443/6 والطربيس   ،468/2
والبحر   ،337/10 والقرطبي   ،269/3

املحيط : 109/6 . 

مل ُيَتج يف ذلك إىل نظر، وكانت القراءة به 

أبو إسحق عن رجل  إنرّام رواه  أْوىل، ولكْن 

من ُمراد عن عيلرّ ، وِعْلُم فرعون بذلك 

ذلك  يف  احتج  وقد  عليه،  ة  احلجرّ يف  أوكد 

إنرّام  فقال:  قاطعة  ة  بن عباس بحجرّ اهلل  عبد 

هو )لقد َعِلمُت( كام قال تعاىل: ژٱ 

ٻ ٻ ٻژ)132(« )133( .

لِيَدّبروا – َلَتدبهَّروا: 
بالتاء  ا«   »لــَتــدَبــرورّ ــام عــيلرّ  قــرأ اإلم

ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ژ  تعاىل:  قوله  من 

ليفكروا  ــك  وذل  ،)134( ژ  ڃ  ڃ 
وعواقبها،  أمــورهــم  ــار  أدب ويف  آيــاتــه،  يف 

والكسائي  األعشى  »روى  األزهري:  قال 

واجلعفي عن أيب بكر عن عاصم )لَتدبرّروا( 

وقرأ  الباء.  وتشديد  الدال  وختفيف  بالتاء 

برّروا(  القراء وحفص عن عاصم )ليدرّ سائر 

أبو  قــال   . ـــدال  وال الــبــاء  وتشديد  بالياء 

منصور: من قرأ )لتدبرّروا( فهو يف األصل: 

لتتدبروا، فحذفت إحدى التاءين، وتركت 

فاألصل  برّروا(  )ليدرّ قرأ  الدال خفيفة. ومن 

الــدال،  يف  التاء  فأدغمت  ليتدبروا.  فيه: 

النمل: 14.  )132(
معاين القرآن 674/2- 675 .   )133(

ص: 29.  )134(
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دت« )135( . وشدرّ

هَيد هلم – هَند هلم: 
بالنون  هلم«  »هَند    عيلرّ  اإلمام  قرأ 

گژ  گ  گ  ژ  ــاىل:  ــع ت ــه  ــول ق ــن  م

قال  ــم.  هل ــبــنيرّ  ُن أمل  معنى  عــىل   ،)136(

هلم(  ِد  هَنْ مل  )أَو  بالنون  »وقرئت  الزجاج: 

... وحقيقة هذا أنَّ »كم« يف موضع نصب 

املعنى  دلرّ عليه  ما  ِد«  »هَيْ بأهلكنا، وفاعل 

مما سلف من الكالم، ويكون )كم( أيضًا 

دلياًل عىل الفاعل يف هيدي، ويدل عىل هذا 

َأمل  أي  بالنون-  ِد(  هَنْ مل  )أَو  قرأ  َمْن  قراءة 

بالياء،  )هيِد(  عىل  أيضًا  وجيوز  هلم،  ُنبنيرّ 

قراءة  عليه  يدلرّ    هلل  الفعُل  يكون  أن 

َمْن قرأ »أو مل هْنِد« «)137(. ومعنى القراءة 

ِد  بالياء ومعنى القراءة بالنون واحد: أمل هَيْ
وقرأ   .  415-414  : القراءات  معاين   )135(
بقراءة اإلمام  )عليه السالم(األعمش وشعبه 
معاين  ينظر:  والربمجي.  وشيبة  جعفر  وأبــو 
النحاس  ومعايل   ،247/4 وإعرابه  القرآن 
واملخترص   ،553  : والسبعة   ،1057/2
 ،470/8 والطربيس   ،130  : خالويه  البن 

والقرطبي: 192/15/ والنرش 361/2 . 
السجدة: 26.  )136(

وقرأ   .160/4 وإعرابه  القرآن  معاين   )137(
عباس  الــســالم(ابــن  )عليه  اإلمـــام   بــقــراءة 
والُسلمي وقتادة ويعقوب. ينظر: معاين القرآن 
للنحاس  القرآن  ومعاين   ،333/2 للفراء 

948/2، املختصـر البن خالويه : 118 . 

اهلل هلم .

عجبَت – عجبُت: 
بضم  عجبُت«  »بل    عيلرّ  اإلمام  قرأ 

قاله  مــا  عظيم  مــن  ربنا  تعجب  يف  الــتــاء 

ڳ  ژ  تعاىل:  قوله  من  اهلل،  يف  املرشكون 

من  والعجُب   )138( ژ  ڱ  ڱ 
أو  والتخييل،  الغرض  عىل  إما  تعاىل  اهلل 

عىل معنى االستعظام الالزم له، فإنه روعة 

تعرتي اإلنسان عند استعظامه اليشء، فهو 

الفراء:  قال  نفسه.  تعاىل عن  اهلل  من  إخبار 

معناه  فليس  اهلل  اىل  أسند  وإن  »والعجُب 

من اهلل كمعناه من العباد، أال ترى أنرّه قال: 

 ،)139( ژ  ېئ  ېئ  ېئ  ۈئۈئ  ژۆئ 

ي من اهلل كمعناه من العباد،  وليس الُسخررّ

 ،)140( ژ  ەئ ەئ وئ  ژ  وكذلك قوله: 

ليس ذلك من اهلل كمعناه من العباد« )141(، 

فمعنى قراءة الضمرّ أن إنكار البعث والنرش 
الصافات:  12.  )138(

التوبة: 79.  )139(

البقرة: 15.  )140(
معاين القرآن 384/2. وقرأ بقراءة اإلمام    )141(
)عليه السالم( محزة والكسائي أيضًا . ينظر: 
: 547، واحلجة  والسبعة  الطربي 29/23، 
 : األزهــري  ومعاين   ،194  : خالويه  البــن 
والتذكرة  للفاريس 315/3،  واحلجة   ،408
636/2، والبيضاوي 7/5، والنرش 267/2 

 .
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واإلنشاء،  االبتداء  عىل  القدرة  ثبات  مع 

ويبني ذلك عند من استدل: عجٌب عندكم، 

إذا  الكالم  من  النحو  هذا  فيه  يقولون  ومما 

فقال  التاء  فتح  ــْن  وَم مثله،  عليكم  ورد 

»عجبَت« عىل إرادة اخلطاب للنبيرّ الكريم، 

من  عليك  نــزل  مما  عجبَت  بل  واملعنى: 

ل  بني لك، وَفصرّ القرآن، وهم يسخرون مكذرّ

النحاس معنى القراءتني فقال: »قال قتادة: 

بل عجبت من الكتاب والوحي ويسخرون 

من  عجبت  بل  املعنى:  وقيل  به،  جئت  مما 

إنكارهم البعث .

وأنكر رُشيح أن ُتقرأ )بل عجبُت( بضم 

التاء، وقال: أن اهلل ال يعجب إنام يعجب من 

قاله  الذي  وهذا  جعفر:  أبو  قال   . َيْعَلُم  ال 

ال يلزُم، وبضمرّ التاء قرأ عيل بن أيب طالب 

جلرّ  منه  فهو  عباس...  وابن  مسعود  وابن 

علمه  قد  ألنرّه  اآلدميني،  من  خالفة  وعال 

قبُل وبعُد، وهو ُيشبه علم الشهادة، كام قال 

سبحانه: ژ ہ ھ ھ ژ )142(، وجيوز 

أن يكون املعنى: قْل بل عجبُت« )143( .

يمرتون – مترتون: 
بالتاء عىل   »مترتون«  اإلمام عيلرّ  قرأ 

الكهف: 12.  )142(
معاين القرآن 1027/2 .   )143(

ۇ  ژۇ  تعاىل:  قوله  من  اخلطاب  جهة 

أبو حيان: »وقرأ عيلرّ  )144(، قال  ژ  ۆ 
)كرم اهلل وجهه( والسلمي وداود بن أيب هند 

ونافع يف رواية والكسائي يف رواية )مترتون( 

بتاء اخلطاب، واجلمهو ر بياء الغيبة، وامرتى 

من  وإما  الشك،  وهي  املرية  من  إما  افتعل 

وكالمها  واملــالحــاة،  املجادلة  وهــو  ــراء  امل

النصارى  د، وقالت  اليهو  قالت  هنا  مقول 

ابن اهلل وثالث ثالثة وهو اهلل )ما كان هلل أن 

يف  للنصارى  تكذيب  هذا  ولد(  من  يتخذ 

ة  البنورّ استحالت  وإذا  اهلل،  ابن  أنرّه  دعواهم 

فاستحالة اإلهليرّة مستقلة أو بالتثليث أبلغ يف 

االستحالة « )145(.

املبحث الرابع
األدوات واحلروف

من أمر اهلل – بأمر اهلل: 
بالباء  اهلل«  »بأمر    عــيلرّ  ــام  اإلم قــرأ 

ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ژ  تعاىل:  قوله  من 

ژ  ھ  ھ  ھھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ 

مريم: 34.  )144(
البحر املحيط 235/6، وينظر: املستنري   )145(
والقرطبي   ،509/2 والكشاف   ،281/2
106/11، واالحتاف : 299، وقراءات أهل 

البيت : 71 . 
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املفعول  أنَّ  عىل  اهلل(  )بأمر  وقــراءة   ،)146(

بأمر  ياذره  مما  يفظونه  واملعنى:  حمذوف، 

إرادة:  فهو عىل  اهلل(  أمر  )من  قرأ  وَمْن  اهلل 

له ُمعقباٌت من أمر اهلل يفظونه مما خيافه عىل 

»واملعقبات  الفراء:  قال  والتأخري  التقديم 

من  ُيفظ  وليس  يفظونه،    اهلل  من 

أعلم،  واهلل  وتأخري،  تقديم  هو  إنرّام  أمره، 

أمر  من  احلفظ  ذلــك  )يفظونه(  ويكون 

، كام تقول للرجل:  اهلل وبأمره، وبأذنه 

إياي.  وبدعائك  إياي  دعائك  من  أجيئك 

واهلل أعلم بصواب ذلك« )147(، وقد جاز 

ه يف علم  بأمر اهلل، ألنَّ ذلك كلرّ أن يفظوه 

هذا  فيكون  عليها،  فاعليها  وبأقداره  اهلل، 

بقضاء  اهلل  قضاء  من  هربت  القائل:  كقول 

اهلل، وأنَّ اهلل سبحانه وكلرّ هبم من يفظهم 

من حوادث الدهر وخماوفه، وبنيرّ النحاس 

معنى القراءتني فقال: »قال احلسن: عن أمر 

قتادة:  لفظ  وهذا  وقتادة  جماهد  قال   . اهلل 

وهي مالئكة تتعاقب بالليل والنهار عن أمر 

الرعد: 11.  )146(
معاين القرآن 60/2، وقرأ بقراءة االمام    )147(
وعكرمة  عباس  بن  اهلل  السالم(عبد  )عليه 
الربهم،  وابو  بن حممد  بن عيل وجعفر  وزيد 
وابو عبد اهلل  )عليه السالم(. ينظر: الطربيس 
 ،478-477/5 املحيط  البحر   ،279/6

وقراءات أهل البيت : 56 .

اهلل، أي بأمر اهلل، فهذا قول«)148(، وذكر ابن 

جنرّي أنرّه »ُيستدل عىل إرادة الباء هنا بقراءة 

عيلرّ  يفظونه بأمر اهلل« )149(.

َمْن بَعَثنا – ِمْن بْعثِنا: 
جيعل   « بعثنا  من   «   عيل  اإلمــام  قرأ 

»بعثنا«  االسم  يف  عملت  جر  حرف  )من( 

ەئ  ائ  ائ  ى  ى  ژ  تعاىل:  قوله  من 

ەئ ژ )150(، فشبه اجلملة متعلقة بالويل، 
ابن  قال  بالبعث،  متعلقة  الثانية  )ِمْن(  وإنَّ 

  طالب  أيب  بن  عيلرّ  بْعثنا  »مْن  خالويه: 

وأبو هنيك والضحاك« )151( .

فَمن  بعثنا(،  ـــْن  )َم ر  اجلمهو  وقـــرأ 

استفهام، وبعث فعٌل ماٍض. قال ابن جني: 

»أي: يا ويلنا من بعثِنا من مرقدنا، كقولك: 

يا وييل من أخذك منيرّ مايل، فـ )ِمن( األوىل 

متعلقة بالويل، كقولك: يا تأملي منك. وإن 

فتعلقت  )ويلنا(  من  حــااًل  كانت  شئت 

كائنًا  ويلنا  يا  قال:  كأنه  حتى  بمحذوف، 

كام  منه،  حــااًل  يكون  أن  وجــاز  بعثِنا،  من 
معاين القرآن 565/1 .   )148(

املحتسب 355/1 .   )149(
يس: 52.  )150(

خمتصـر ابن خالويه : 125، وينظر: معاين   )151(
القرآن للفراء 380/2، والكشاف 326/3، 
 ،41/15 والقرطبي   ،428/8 والطربيس 

والبحر املحيط 451/7. 
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قرأ  ومن   ،)152( عنه«  خربًا  يكون  أن  جيوز 

َبَعَثنا( جعل )َمْن( هذه اسم استفهام،  )من 

وجعل )بَعَثنا( فعاًل، والبعث يف هذا املوضع 

كاالستيقاظ .

لِتزوَل – َلَتزوُل: 
الالم  بفتح  »َلَتزوُل«    عيل  اإلمام  قرأ 

ژ ڑ  قوله تعاىل:  الثانية من  األوىل وضمرّ 

ژ  گ  ک  ک  ک  ک 
الثقيلة،  من  خمففة  )إْن(  جعل  عىل   ،)153(

)إْن(  وبني  بينها  فصاًل  الفارقة  هي  والــالم 

عظياًم  مكرًا  مكروا  م  أهنرّ معنى  عىل  النافية، 

كادت اجلبال تزول منه. ومن قرأ بكرس الالم 

األوىل وفتح الثانية عىل جعل الالم للجحود، 

و )إْن( بمعنى )ما( النافية، ذلك أنَّ مكرهم 

قال   . منه  اجلبال  ــزول  ت أن  من  ألضعف 

له  يقال  اء  القررّ من  لنا  جار  »حدثني  اء:  الفررّ

ًا كان  غالب ابن نجيح، وكان ثقة ورعا أنرّ عليرّ

بنصب  منُه(  َلتزوُل  مكرهم  كان  )وإن  يقرأ 

الالم األوىل ورفع الثانية . فمن قرأ )وإن كان 

 ، عيلرّ قراءة  معنى  فعىل  منه(  لتزول  مكرهم 

تزوُل  اجلباُل  أي: مكروا مكرًا عظياًم كادت 

املحتسب 213/2 .   )152(
إبراهيم: 46.  )153(

منه«)154( ومن قرأ بكرس الالم ونصب الفعل 

»لتزول« يريدون: ما كانت اجلباُل لتزول من 

لتزول منه ما هو  مكرهم، وما كان مكرهم 

قال   . إزالته  أراد  ممرّن  امتناعه  اجلبال يف  مثل 

منه«  »لتزول  قرأ  »ومــن  الفاريس:  عيل  أبو 

تعظيم  عىل  الثقيلة  من  املخففة  )إْن(  كانت 

األخرى  القراءة  خالف  عىل  مكرهم،  أمر 

ڻ  ڻ  ژ  لقوله:  مكرهم  تعظيم  وهو 

من  مكرهم  كان  قد  أي:   ،)155( ژ  ڻ 
كربه وعظمه يكاد يزيل ما هو مثل اجلبال يف 

االمتناع عىل من أراد إزالته وثباهتا، ومثل هذا 

يف تعظيم األمر« )156(، وقد كان مكرهم يبلغ 

إزالة اجلبال، غري أن اهلل تعاىل  املكيدة اىل  يف 

نارُص دينه وُمزيل مكر الكفار وما ِحُقه .

معاين القرآن: 79/2، وقرأ اإلمام  )عليه   )154(
بن  وزيــد  وجماهد  عباس  وابــن  الــســالم(ُأيبرّ 
ينظر:  والكسائي.  السبيعي  إسحق  وأبو  عيلرّ 
والطربي   ،173  : للكسائي  القرآن  معاين 
القرآن  ومعاين   ،363 والسبعة:   ،161/13
للنحاس  القرآن  ومعاين   ،136/3 وإعرابه 
592/1، وخمترص ابن خالويه : 69، واحلجة 
البن خالويه: 117، ومعاين األزهري : 236 

 .
نوح: 22.  )155(

احلجة للفاريس 18/3، وينظر : املحتسب   )156(
والبيضاوي   ،482/2 والتذكرة   ،366/1
203/3، والبحر املحيط 561/5، والنرش يف 

القراءات العرش 225/2 . 
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ملّا – مَلا: 
من  بالتخفيف  »مَلا«    عيلرّ  اإلمام  قرأ 

قوله تعاىل: ژ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎژ 

ال  الثقيلة  من  خمففة  »إْن«  جعل  إذ   ،)157(

يف  واقعة  الالم  )ملرّا(  مبتدأ،   »كٌل«  هلا  عمل 

اخلرب، وتسمى الالم الفارقة فصاًل بينها وبني 

النافية، و )ما( صلة زائدة، و )مجيع( مبتدأ، 

)لدينا حمضـرون( اجلمل االسمية يف حمل  و 

رفع خرب »مجيع« واجلملة من املبتدأ واخلرب يف 

«، وكأنك قلت: وإن كلٌّ  حمل رفع خرب »كلرّ

بمعنى:   خمففة  فهي  حمرضون،  لدينا  جلميع 

ًا خففها،  )إنرّام( . قال الفراء: »وبلغني أنَّ عليرّ

الم  عليها  أدخلت  )ما(  ألهنا  ؛  الوجه  وهو 

تكون جوابًا ألن كأنك قلت: وإن كلُّ جلميٌع 

بالتشديد  قرأ  ومن   ،)158( حمضـرون«  لدينا 

« والتقدير:  فـ )إْن( نافية، و )ملا( بمعنى »إالرّ

ما كلٌّ إالرّ مجيع لدينا . وكان الكسائي ينفي 

يس: 32.  )157(
بقراءة  ــرأ  وق  .376/2 الــقــرآن  معاين   )158(
ومكة  املدينة  الــســالم(أهــل  )عليه  اإلمـــام  
الكوفة  أهل  من  الكسائي  ومعهم  والبصـرة، 
النحاس 1013/2، وإعراب  ينظر: معاين   .
األزهري  ومعاين   ،266/3 للنحاس  القرآن 
: 400، والتذكرة 630/2، ومشكل إعراب 
القرآن 603/2، والكشف 318/2، واحلجة 

اليب زرعة : 597، والنرش 218/2.

جهة التشديد يف »ملرّا« ويقول: »ال أعرف وجه 

التشغيل يف ملرّا« )159(، وعن سيبويه إنَّ »ملا« 

هذيل:  لغة  يف  وهي  »إال«  بمعنى  بالتشديد 

وبالتخفيف  كذا،  فعلت  ملرّا  عليك  أقسمت 

لها  عنده بمعنى »إنرّام« قال أبو حيان: »َمْن ثقرّ

ومن  نافية،  وإْن  »إال«  بمعنى  عنده  كانت 

خفف )ملَا( جعل إْن املخففة من الثقيلة وما 

زائدة، أي: إن كل جلميع، وهذا عىل مذهب 

نافية  عندهم  فإْن  الكوفيون  وأما  البرصيني، 

دة  املشدرّ وملرّا  زائدة،  وما   » »إالرّ بمعنى  والالم 

بنقل  العرب  لسان  يف  ثابت   ) )إالرّ بمعنى 

الثقاة« )160( .

فيهام  ل  للقراءتني وفصرّ الطربي  وعرض 

متقاربتا  رتان  مشهو  قراءتان  »إهنام  وقــال: 

املعنى، فبأيتهام قرأ القارئ فمصيٌب« )161( .

وَمْن عَنده – وِمْن ِعنده: 
من  عنِده«  ــْن  »وِم   عيلرّ  اإلمــام  قرأ 

ٺژ  ٺ  ٺ  ڀ  ژ  تــعــاىل:  قوله 

والدال  امليم  بكرس    اإلمام  وقرأ   ،)162(

امليم  وفتح  العني  وبضم  ِعنِدِه«  »ِمْن  واهلاء 
معاين القرآن للكسائي : 217 .   )159(

وينظر: سيبويه  املحيط 442/7.  البحر   )160(
139/2، والبيضاوي 267/4. 

الطربي 4/23 .   )161(
الرعد: 43.  )162(
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« بجعله فعاًل، وبنائه للَمجَهول أيضًا.  »ُعِلَمَ

راجع  أنرّه  عىل  يدل  »والذي  الزجاج:  قال 

ِعلُم  ِعنِدِه  قرأ )وِمْن  َمْن  قراءة    اهلل  إىل 

الكتاب( ألنَّ األشبه – واهلل أعلم- أنَّ اهلل 

ال يستشهد عىل خلقه بغريه. وذلك التفسري 

اعرتاف  مع  قامت  إذا  الرباهني  ألنَّ  جائز، 

من قرأ الكتب التي أنزلت قبل القرآن فهو 

 ِعلُم  أمٌر مؤكد« )163(، وقد قرأ اإلمام 

ِعْندِه«  »ِمــنْ  اجلملة  وشبه  املبتدأ  أنه  عىل 

املبني  الفعل  بصيغة  أيضًا  وقرأ  اخلرب،  هي 

للمجهو ل »ُعِلَم الكتاب« ورفع »الكتاب« 

: »ومن قال )ومن ِعنِده  بفعله. قال ابن جنيرّ

ُعِلَم الكتاُب( فـ )ِمن( متعلقة بنفس )ُعِلَم(، 

ُأخرَج  أي:  زيٌد،  ُأخرج  الدار  كقولك: من 

زيٌد من الدار، ثم قدمت حرف اجلر .

علُم  عنده  ـــْن  )وَم اجلــامعــة:   ـــراءة  وق

الظرف،  بنفس  مرفوع  فالعلم  الكتاب( 

الظاهر ال  إذا جرى الظرف صلة رفع  ألنرّه 

يغاله يف قوة شبهة بالفعل، كقولك: مررت 

بالذي يف أخوه«)164(، ومعنى من عنده من 

معاين  وينظر:   .124/3 القرآن  معاين   )163(
النحاس  ومــعــاين   ،67/2 للفراء  الــقــرآن 
 ،67 خالويه:  البــن  واملخترص   ،577/1

وقراءات أهل البيت : 57 . 
املحتسب 358/1 .   )164(

أبو حيان:  قال  الكتاُب.  ُعِلَم  فضله ولطفه 

»وقرأ عيلرّ وُأيبرّ وابن عباس وعكرمة وابن 

الرمحن بن أيب بكرة والضحاك  جبري وعبد 

وسامل بن عبد اهلل بن عمر وابن أيب إسحق 

عنده  )ومن  واألعمش:   واحلكم  وجماهد 

بجعل من حرف جر، وجررّ  الكتاب(  علم 

باالبتداء،  )ِعــْلــُم(  وارتــفــاع  بــه،  بعده  ما 

واجلار واملجرور يف موضع اخلرب. وقرأ عيلرّ 

عنه  بخالف  واحلسن  الَسميفع  وابن  أيضًا 

)ومن عنده( بجعل )من( حرف جر،  )ُعلم 

الكتاب( بجعل )ُعلم( فعاًل مبنيًا للمفعول، 

و )الكتاب( رفع به « )165( .

ُذق إّنَك – ُذق أّنَك: 
بفتح  ــك«  أنرّ ُذْق   «   ــام عــيلرّ  قــرأ اإلم

ژ  ژ  ڈ  ژ  تعاىل:  قوله  من  اهلمزة 

يف  والفتح   ،)166( ژ  ڑ  ڑ 
جهل  أبا  يا  ذق  تقدير:  »أنــَك«عــىل  اهلمزة 

بقيلك  الكريم  العزيز  أنت  ألنك  العذاب 

يف الدنيا، وكان يقول: أنا أعزَّ أهل الوادي، 

التهكم.  جهة  عىل  هذا  وزعمه  وأمنعهم، 

عن  هجر  عن  شيخ  »حدثني  الفراء:  قال 

سمعت  قال:  أبيه  عن  األنصاري  قتادة  أيب 

البحر املحيط : 515/5 .   )165(
الدخان: 49.  )166(
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احلسن بن عيل بن أيب طالب عىل املنرب يقول:  

)ُذق َأنك( بفتح األلف، واملغني يف فتحها: 

 ،)167( الدنيا«  قلته يف  الذي  القول  ذق هبذا 

فالفتح يف اهلمزة جاءت عىل العلة ألنك أو 

بأنك، فحذف حرف اجلر ففتح اهلمزة . ومن 

قرأ بكـرس اهلمزة فهي عىل جعل متام الكالم 

( بالكرس، أو عىل  عند قوله )ُذْق(، وابتدأ )إنَّ

ر، قول أيب  حكاية قوله، فهو حمكيرّ بالقول املقدرّ

جهل يف الدنيا، وإنَّ مبتدأ هبا عىل االستئناف، 

كان امللك يقول له: ُذق إنك العزيز الكريم، 

عىل سبيل االستهزاء والتقريع والتوبيخ عىل 

ما كان يزعمه. قال أبو حممد مكيرّ القييس: 

الباقون  وقرأه  اهلمزة،  بفتح  الكسائي  »قرأه 

أجراه  أنرّه  اهلمزة  كرس  من  وحجة  بالكـرس، 

عىل احلكاية عامرّ كان يقول يف الدنيا، املعنى: 

»إنك أنت العزيز الكريم يف زعمك فيام كنت 

كان  ما  عىل  اخلرب  فجرى  الدنيا«  يف  تقول 

يقول هو يف الدنيا ويصف نفسه به، أو عىل ما 

كان يوصف به يف الدنيا، واملخاطب هبا هو 

معاين القرآن : 43/3. وقرأ بقراءة اإلمام    )167(
واحلسن  واحلــســني  السالم(احلسن  )عليه 
القرآن  معاين  ينظر:  والكسائي.  البصـري 
ومعاين   ،593  : والسبعة   ،230 للكسائي: 
خالويه:  البــن  واحلجة   ،444 ـــري:  األزه
والنرش   ،388/3 للفاريس:  واحلجة   ،211

277/2، واالحتاف: 389 . 

أبو جهل، روي أنرّه كان يقول: أنا أعزَّ أهل 

الوادي وأمنعهم فجاء التنزيل عىل حكاية ما 

الدنيا، ويقال هلل . وحجة من  كان يقول يف 

« ففتحها به،  فتح أنرّه قدر حرف اجلر مع »أنرّ

والتقدير: َذْق بأنك أو ألنك أنت العزيز عن 

الذليل  تعريض، ومعناه  نفسك، وقيل: هو 

املهيمن« )168( .

بن  عيل  االمام  كان  لقد  ًنقول:  وختاما 

للقرآن  املسلمني  أحفظ  من    طالب  أيب 

مجهرة  سند  يرجع  فإليه  له،  إقراًء  وأكثرهم 

بيمينه  املصحف  خيط  رين،  املشهو  القراء 

الدعوة  وقد عاش  اهلل  يدي رسول  بني 

بأيامه  التنزيل  وساير  لة،  املفصرّ بأحداثها 

اكتامل  وحتى  األول  تنزالته  منذ  وأماكنه 

  قلبه  حفي  وقد  التنزيل،  باكتامل  الدين 

بنور  عيناه  واكتحلت  صباه  من  بالقرآن 

مهبط  ويف  تربى  النبي  بيت  ففي  النبوة، 

رســول  فـــارق  فــام  نفسه،  وجــد  الــوحــي 

اهلليف حل وال يف ترحال، فنهل من منبع 

أنواره كان  الصايف علمه ومن شكاه  النبوة 

القرآن،  ألرسار  وفهمه  اهلل  بكتاب  علمه 
وينظر:   .367-366/2 الكشف   )168(
القرآن  إعــراب  ومشكل   ،81/25 الطربي 
والبيضاوي   ،507/3 والكشاف   ،657/2

104/5، والبحر املحيط : 58/8 . 



أ.م.د. أنامر عبد اجلبار
ــــ(

1ه
43

2-
2م 

01
1(

اء 
�شت

 : 
ابــع

لــر
د ا

لعد
ا

297

وبصرية  ناضجًا  عقاًل  سبحانه  اهلل  وهبه  إذ 

فحق  دقيقًا،  واستنباطًا  سلياًم  وفهاًم  نافذة 

عن  تسألوين  ال  فواهلل  سلوين  يقول:  أن  له 

انتهى علم رسول  يشء إال أخربتكم، وقد 

اهلل إليه فهو واهلل عنده علم الظاهر والباطن 

عنه،  ُيعدل  مل  عنه  الثبت  أتى  إذا  واهلل  فهو 

وقد كان املسلمون عن رأيه يصدرون وإليه 

الفهم  عىل  قدرة  من  اهلل  وهبه  ملا  يتكمون 

علم  مــن  هنــل  وقــد  التفكري،  يف  وســالمــة 

اهلل  من  فعليه   ، حممد  الرسالة  صاحب 

الصالة والسالم واخر دعوانا ان احلمد هلل 

رب العاملني. 



يرى السيد الباحث مفهو م التقديم، انه مطلب 
اسلوبي وهو ضرب من الصياغة التعبيرية للعبارة.

قواعد  إعمام  على  اراؤهــم  اقتصرت  فقد  المتقدمون  النحاة  اما 
التقديم. في حين أن المتأخرين أو )المحدثين( قد ارتكزت  اسلوب 

اراؤهم على علل النحوبعد أن استكمل أحكامه واستغلقت أبوابه.
وقد عّول السيد الباحث في خوضه لهذا الموضوع على مخرجات 
ظاهرة  اسلوب  في  المحدثين  واللغويين  والنحاة  البالغيين  درس 

التقديم لصياغة العبارة المقدسة في القرآن الكريم. فذكر: 
اهمها:  امور  الى  فتطرق  البالغيين  لدى  التقديم  ضــرورات   -1

التقديم مع النفي: أي تقديم اداة النفي وتاخيرها.
كل  بحث  وقــد  المتاخرين  النحاة  عند  التقديم  ــرورات  ض  -2

تشعباته.
ويختم السيد الباحث بحثه بان يبقي الباب مفتوحًا في هذه الظاهرة 
من  مساحتها  تاخذ  لم  النها  الكريم  القرآن  في  البالغية   – النحوية 
ثنايا  في  نقرؤها  السباب  والمتاخرين  المتقدمين  النحاة  عند  البحث 

هذه الدراسة المنهجية المعمقة.
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م. عبُد اجلواِد البي�شاين
جامعة اهل البيت - العراق

متهيد
مفهو م التقديم مطلب أسلويب، وهو 

للعبارة،  التعبريية  الصياغة  من  رضب 

اخللد  إىل  املعاين  من  معنى  سبق  ــإذا  ف

والرسوخ يف الفكر سبق اللفظ الدال عىل 

ذلك املعنى، وكان ترتب الكالم بحسب 

ذلك، وهذا كله عىل وجه األولوية وبيان 

سبق  فقد  اللزوم؛  وجه  عىل  ال  املناسبة، 

النحويون البالغيني ووضعوا له أحكامًا 

عامة، منها ما يقام عليه، ومنها ما أحالوه 

تبعًا  تعددت  فقد  وعليه  السامع،  عىل 

تناول  يف  والبالغيني  النحاة  آراء  لذلك 

الكريم  القرآن  عبارة  يف  األسلوب  هذه 

اللغوي، والعصــر  بحسب نوع الدرس 

كلامت  يف  التقديم  م  مفهو  يف  نشأ  الذي 

العبارة.

فالنحاة املتقدمون اقتصــرت آراؤهم 

التقديم،  أســلــوب  قــواعــد  إعــامم  عــىل 

النحوية  الوظيفة  عىل  قرينة  ويعدونه 

أحكامهم  وقيدوا  السياق،  يف  للكلمة 

قوله تعاىل:  بني الوجوب واجلواز، نحو 

)أيـــاك(  فالضمري   ،)1(
چ  ٿ  ٿ  چ 

ضمري  ألنه  التقديم؛  واجب  به  مفعول 

عىل  يتقدم  أن  وحكمه  منفصل،  نصب 

ی  چ  تعاىل:  قوله  ونحو  فعله وجوبًا، 

سورة الفاحتة 5.  )1(
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فاألسم   ،)2( چ  جئ  ی  ی 
جوازًا،  فعله  عىل  تقدم  به  مفعول  )فريقًا( 

وقاسوا قواعدهم عىل وفق تلك الحكام.

ارتكزت  فقد  املتأخرون  النحاة  أمــا 

استكمل  ان  بعد  النحو،  علل  عىل  أراؤهم 

فدخل  أبوابه  وأستغلقت  أحكامه  النحو 

النحاة املتأخرون ميدانًا فسيحًا من االجتهاد 

وتصارع االراء؛ حلاجتهم إىل إعامم احكامهم 

واصول منهجهم وماذهبهم يف التعليل، مما 

صدر عن ذلك توسعهم وتفلسفهم يف تعليل 

املفاضلة  النحوية)3(، حتى غدت  االحكام 

بني النحويني املتأخرين تقوم عىل مقدار ما 

يسن أحدهم من صنعة التعليل)4(، مما دفع 

بعض النحويني إىل احالة احكام النحو إىل 

التعليل، قال أبو الربكات االنباري:  )إعلم 

احلكم  – يعني  ذلك  اختلفوا يف  العلامء  أن 

يثبت  أنه  إىل  االكثرون  فذهب   – النحوي 

العلل  تلك  ومن   ،)5( بالنص(  ال  بالعلة 

املائدة 70.  )2(
ينظر أبن جني النحوي، د. فاضل السامرائي،   )3(

دار النذير، بغداد، 1969، ص82.
الدراسات اللغوية عند العرب إىل هناية القرن   )4(
الثالث اهلجري، د. حممد حسني آل ياسني، 
 ،1980 ــريوت،  ب احلياة  مكتبة  ص372، 

ط1.
الربكات  أبــو  النحو،  أصــول  يف  ــة  االدل ملع   )5(

التي توسعوا يف دائرهتا هي علة التقديم يف 

وبسطوها  الكريم،  للقرآن  املقدسة  اآليات 

أن  دون  واللغويني،  النحويني  ساحة  بني 

ثابتة،  بأقيسة  قواعدهم  اعامم  إىل  يذهبوا 

مفهو  يف  للتوسع  مفتوحًا  الباب  وتركوا 

بأحكام  ــم  أرواؤه أثمرت  فقد  التقديم  م 

جديدة مل يتطرق هلا املتقدمون من شيوخهم، 

لدرس  مبينًا  فتحًا  كانت  بنتائج  وخرجوا 

لغوي جديد، منها مثاًل ما ذهبو إليه يف قوله 

ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ  چ  تعاىل: 

ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ 

چ  ھ  ھ  ہ  ہہ  ہ  ۀ 

)6(، فإن ترتيب هذه األسامء السبعة وتقديم 

بعضها عىل بعض يف سياق اآلية الكريمة إنام 

وقع بحسب ترتيبها الزماين الذي حصلت 

فيه – سنأيت عىل تفصيلها الحقًا-.

أسلوب  يف  فانغمسوا  البالغيون  أمــا 

املعنى  حلساب  فيه،  وتوسعوا  التقديم 

عىل  ــوا  ــاب وع الــعــبــارة،  ــال  ح ومقتضـى 

يف  فتناولوه  هــذا،  عن  تغافلهم  النحويني 

قال  التفصيل،  من  بيشء  البالغة  ــواب  أب

االنباري،  سعيد  حتقيق  ص68،  االنباري، 
مطبعة اجلامعة السورية، 1988.

احلج 42.  )6(
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يروقك  شعرًا  ترى  تزال  )وال  اجلرجاين:  

تنظر  ثم  موقعُه  لديك  ويلطُف  مسمعُه 

فتجد أن سبب أنه راقك ولطف عندك أن 

إىل  مكان  عن  اللفظ  ل  وحورّ يشء  فيه  م  قدرّ

مكان( )7(.

التقديم  رتبة  يف  النحاة  عىل  زادوا  فقد 

قصــروا  النحاة  ألن  بالغية،  أحــكــامــًا 

عىل  تقديم  اوهلام  وجهني،  عىل  أحكامهم 

املبتدأ،  عىل  اخلرب  تقديم  مثل  التأخري،  نية 

كقولنا: منطلٌق زيٌد، فقدمنا اخلرب )منطلق( 

فال  التأخري،  حمله  ألن  تــأخــريه؛  نية  عىل 

اللفظ، ومل يفض إىل  تغيري طرأ عىل وظيفة 

يف  البالغيون  توسع  وكذلك  جديد؛  معنى 

التقسيم الثاين الذي اقره النحاة وهو تقديم 

ال عىل نية التأخري، فقد ذهب البالغيون إىل 

من  الكلمة  نقل  يصاحبه  التقديم  هذا  أن 

حكم إىل حكم أخر، ومن وظيفة نحوية إىل 

أخرى، ومن معنى جديد إىل معنى جديد، 

 – ذكره  –السالف  املثال  أخذنا  لو  فمثاًل 

املنطلق زيد،  التقديم عليه، وقلنا:  واجرينا 

فقد عملنا عىل تغري وظيفة كلمة )املنطلق( 

القاهر  عبد  املعاين،  علم  يف  االعجاز  دالئل   )7(
العرصية، صيدا  املكتبة  اجلرجاين ص148، 

.2002

فأصبحت مبتدأ، و )زيٌد( خرب، وتبع ذلك 

العبارة،  من  ننشده  الــذي  املعنى  يف  تغري 

سؤال  عن  جوابًا  كانت  األوىل  فالعبارة 

)مْن(، والعبارة اجلديدة بعد التقديم كانت 

أحدثه  الذي  الفعل  او  احلدث  عن  جوابًا 

زيد، ومل خيرج البالغيون عن دائرة االبواب 

النحوية، إال يف عالقة اللفظ املتقدم بمعناه 

من  بــيشء  الحــقــًا  وسنذكرها   – اجلــديــد 

التفصيل.

املعارصة  اللغوية  املدرسة  أصحاب  أما 

اللغوية  الظواهر  عىل  أبحاثهم  ييلوا  فلم 

يف القرآن الكريم، باعتباره املستوى األمثل 

للغة الكالم واخلطاب العريب، بل أقترصت 

الظواهر  دراســـة  عــىل  دهــم  جهو  أغلب 

اللغوية يف اللغات امليتة، بمعنى أخر دراسة 

تاثريات  بعيدًا عن  وذاهتا،  أجلها  من  اللغة 

التطور والنمو)8(.

مذاهب  عىل  الفكرة  هذه  توزعت  ثم 

تالمذة  من  قليل  وارص  فكرية،  واجتاهات 

البحث  عــىل  احلــديــثــة  اللغوية  ــة  ــدرس امل

واالستقصاء يف ظواهر السياق يف اخلطاب 

القرآين، أمثال )د. متام حسان( و )د. رمضان 

مباحث يف علم اللغة واللسانيات، د. رشيد   )8(
عبد الرمحن، ص206، ط1، بغداد، 2002.
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عبد التواب( و )د. إبراهيم السامرائي( و )د. 

صبحي الصالح( و )د. عائد كريم(، وغريهم 

جديدة  بأفكار  علينا  خرجوا  قد  ــؤالء  وه

بعضها  كان  البحث،  موضوع  بخصوص 

خمالفًا، وبعضها االخر مؤتلفًا، و قد تبني أن 

تلك األراء قد اثريت من املنطلقات النظرية 

)املدرسة  احلديثة  اللغوية  املدرسة  ألفكار 

بني  ترتاوح  أراؤهم  فجاءت   ،)9( السياقية( 

النحاة،  آراء  وبني  النظرية  املنطلقات  تلك 

والتقريب  التحديث  طابع  عليها  أضفى  مما 

بني أفكار املدرسة النحوية العربية واملدرسة 

اللغوية الغربية.

التقديم  ظاهرة  أراؤهـــم  تناولت  فقد 

لكنها  املقدسة،  القرآنية  العبارة  خطاب  يف 

تنصب عىل اجلانب الداليل للعبارة – باعتبار 

ان اساسيات الدرس اللغوي احلديث تعتمد 

عىل علم األصوات والداللة فانغمسوا فيها، 

)بريل(  الفرنيس  العامل  تطبيقات  من  بــدءًا 

لدي  )فردينا  بثنائية  مرورًا  الداللة،  علم  يف 

املدرسة  واراء  واملدلول،  الــدال  سيوسري( 

لـ )تشومسكي(، وما  التحويلية  التوليدية و 

أخذ به تالمذهتم من تفرعات تلك الوظائف 

ص13،  تشومسكي،  نعوم  الرتكيبية،  البنى   )9(
ط2، ترمجة يونيل يوسف، بغداد 1987.

وحتليلها يف دائرة تلك العلوم اللغوية)10(.

إىل  فيذهبون  القرآين  االعجاز  علامء  أما 

أن التقديم يف ألفاظ اآلية املقدسة إنام جيري 

يف   – وتعاىل  سبحانه   – اهلل  يريدها  حلكمة 

مقام العبارة وهذه مزية االعجاز منحها اهلل – 

سبحانه وتعاىل- لعباده قصد التأمل والتفكر 

يف كالمه املقدس، فتارة يكون التقديم دافعًا 

للتفكر يف معنى العبارة، وتارة أخرى تكون 

مزية للتأمل يف مجال اللفظ وحسن التعبري، 

وتطبيقًا  استثقاله،  من  اللفظ  خلقة  مراعاة 

ويبدو  ومسجوعها)11(،  الكلمة  جلــرس 

مقاربة  إىل  انرصفوا  قد  االعجاز  علامء  أن 

فرتكوا  الكريم،  القرآن  من  الشعر  الفاظ 

تلك املواضيع للنحاة، دون ان يتمكنوا من 

اإلعجاز  كتب  فجاءت  احكامهم،  إعــامم 

القرآين متمثلة يف التفسري والتوجيه اإلعرايب 

قوله  يف  جمازه،  يف  عبيدة  أبو  قال  واللغوي؛ 

تعاىل: چ ٻ ٻ ٻ پپ پ چ )12(، بمعنى 

ال شك فيه، وانشدين ابو عمر اهلذيل لساعدة 

املسدي،  السالم  عبد  د.  االسلوبية،  ينظر:   )10(
دار الكتاب اجلديد املتحدة، بريوت، الطبعة 

اخلامسة، 2005، ص35.
ج1،  املزيد،  الواو  يف  املفيدة  الفصول  ينظر:   )11(

ص112.
البقرة 2.  )12(
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بن جؤية اهلذيل: 

فقالوا تركنا احلّي قد حصــــروا به
فال ريب أن قد كان ثّم حليم)13(

أما االخفش االوسط سعيد بن مسعدة 

فيقول يف معانيه بشأن اآلية الكريمة السالفة:  

)فنصبها – يعني ريب – بدون تنوين وذلك 

أن كل أسم منكور نفيته بـ )ال( وجعلتها إىل 

جانب االسم فهو مفتوح بغري تنوين( )14(، 

اصحاب  توجيهات  بحثنا  يف  اغفلنا  لذلك 

كتب األعجاز القرآين، وعولنا عىل خمرجات 

درس البالغيني والنحاة واللغويني املحدثني 

العبارة  لصياغة  التقديم  ظاهرة  اسلوب  يف 

املقدسة يف القرآن الكريم.

أواًل: رضورات التقديم لدى البالغيني.

يف  التقديم  ظاهرة  عىل  البالغيون  أكد 

الترصف،  واسعة  أهنا  عىل  الكريم  القرآن 

ويملون  الفوائد،  وكثرية  املحاسن  مجة 

عنه،  التغافل  ــه  أوج املتقدمني  النحويني 

وإمهال البحث يف مضامينه، قال اجلرجاين:  

جماز القرآن، أيب عبيدة معمر بن املثنى، حققه   )13(
ط1،  ص92،  ج1  رسكــني،  فــؤاد  حممد  د. 

مكتبة اخلانجي، 5891، القاهرة.
مسعدة،  بن  سعيد  االخفش  القرآن،  معاين   )14(
حممد  األمري  عبد  د.  حتقيق  ص174،  ج1، 

أمني الورد، 1985، القاهرة.

)قد صغر امر التقديم والتأخري يف نفوسهم، 

وهو نوا اخلطب فيه حتى إنك لرتى أكثرهم 

التكلف(  من  رضبًا  فيه  والنظر  تتبعه،  يرى 

التقسيم  شأن  من  البالغيون  ويقلل   ،)15(

كفاية  عدم  ويزعمون  النحاة،  به  أخذ  الذي 

املعنى،  فضيلة  يف  والوجوب  اجلــواز  حكم 

وليس هذا فحسب، بل يذهبون بارائهم إىل 

ختطئة أحكام النحويني لدى تقعيدهم ظاهرة 

ومها  قسمني:  عىل  قسموه  حني  التقديم، 

التأخري، كتقديم اخلرب  نية  اللفظ عىل  تقديم 

فاعله،  عىل  املفعول  تقديم  أو  مبتدئه،  عىل 

وتقديم ال عىل نية التأخري، وغريها من أبواب 

التقديم والتأخري التي أقرها النحويون، قال 

يقسم  أن  اخلطأ  من  أن  )وأعلم  اجلرجاين:  

قسمني  وتــأخــريه  ــيشء  ال تقديم  يف  ــر  األم

الكالم، وغري مفيد  مفيدًا يف بعض  ُفيجعل 

يف بعض وأن يعلل تارة بالعناية وأخرى بأنه 

توسعة عىل الشاعر والكاتب( )16(وحجتهم 

أن عبارة النظم جيب أن تكون دالة ومفيدة؛ 

ألن الناظم يراعي فيها ترتيب أبواب النحو 

لغرض إبانه املعنى، وتثبيت العبارة يف ذهن 

السامع.

دالئل االعجاز، اجلرجاين، ص149.  )15(
املصدر السابق، ص151.  )16(
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ويتضح مما تقدم إن مآخذ البالغيني عىل 

التقديم حقها  النحويني أهنم مل يوفوا ظاهرة 

يف البحث عن معان جديدة يلتمسها السامع 

من ألفاظ العبارة، وكذلك مل يعملوا فكرهم 

عىل وضع ضوابط واسعة خشية عدم كفاية 

اقيستهم يف تغطية متطلبات ظاهرة التقديم، 

رضورة  من  للشاعر  بام  بأحكامهم  فاكتفوا 

شعرية، وما للناثر من حاجة لسجعه، فخرج 

البالغيون علينا بتوسعات كثرية نالت معاين 

سامية أغنت الدرس اللغوي واثرت معانيه، 

تناول  وتلك هي مزيتهم عىل من سبقهم يف 

اآليــة  ألــفــاظ  يف  التقديم  ظــاهــرة  دالالت 

املقدسة، ومن تلك املعاين: 

1- التقديم مع االستفهام
 التقريري واالنكاري: 

فقد فصل البالغيون القول فيه واظهروا 

معاين عديدة له، بحسب تقديم أداة االستفهام 

الفعل  وعىل  إليه  املسند  عىل  تقديمها  منها: 

املضارع وما تسفر عنه معان كثرية، ويتضح 

چ ڄ ڃ ڃ ڃ  تعاىل:  قوله  هذا يف 

من  نمرود  التمس  فقد  چ)17(،  ڃ 
 وجيعله هو  سؤاله أن يقرص نبينا ابراهيم 

االنبياء 62.  )17(

مستوى  عىل  أما  فيه،  عقوبته  لينفذ  الفاعل 

تركيب السؤال وعندما تقدم االستفهام عىل 

االسم، اصبح املراد ينصبرّ عىل الفاعل وليس 

والفعل  الناتج  احلــدث  بالسؤال  املقصود 

احلاصل، فكان جواب نبينا ابراهيم  شافيا 

كافيًا مصيبًا لغة ومعنى عندما عرف املطلوب 

چ چ ڇ  چ  فقال:  السؤال،  من 

ڍچ)18(،  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ 
ففوت الفرصة عىل نمرود يف ان يقر بفعلته، 

اهلزء   من داللة  أفضـى جوابه  فضاًل عام 

بمعتقدهم، عندما طلب منهم أن ُينطقوا تلك 

تنبه  إليها سائلني، ولو  ا  توجهو  إن  االصنام 

نمرود وعمل فكره عىل تقصري نبينا ابراهيم 

 لكان حريًا به أن يصوغ عبارته بأسلوب 

أخر يعمد فيه إىل أن ُيدخل أداة االستفهام عىل 

صياغة  تقدير  ويكون  األسم،  وليس  الفعل 

  : هو  املقدس  القرآين  السياق  غري  يف  العبارة 

مندوحة  ال  اجلواب  فيكون  هذا(،  )أفعلت 

بالنفي أو اإلجياب، ويتعرف نمرود عىل من 

فعل بآهلتهم؛ ومثله قوله تعاىل: چ چ چ ڇ 

ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ 

ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژژ  ڈ  ڈ  ڎ 

گ گ گ گ ڳڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱڱ ں 
االنبياء 63  )18(
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ھ  ہ  ہ  ہہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں 

وقع  اإلنكاري  فاالستفهام  ھچ)19(، 

عىل أسم النبي عيسى  ؛ ألنه هو املقصود 

القرآنية املقدسة، لذلك كان  العبارة  بعينه يف 

عن  ونفاه  ــه  ذات عن  ذلــك  انكر  بــأن  جوابه 

نفسه، لكنه مل يعمل عىل أن ينفي فعل العبودية 

احلاصل، أو أن ينكر حدثها )اختاذ الناس له 

وألمه إهلني( ؛ ألنه واقع احلقيقة؛ ألن بعض 

من  اهلني  وأمه  يتخذونه  حقيقة  كانوا  الناس 

ڍ ڍ  چ  تعاىل:  قوله  ومثله  اهلل،  دون 

املفعول  رتبة  قدم  فقد  چ)20(،  ڌ ڌ ڎ 

املوصوف بشبه اجلملة  به  املفعول  ثم  ألجله 

يف  الكلامت  ترتبت  فقد  والفاعل،  الفعل  ثم 

عبارة االستفهام اإلنكاري بحسب األولوية 

يف استحقاق اإلنكار، وأوىل األلفاظ بالتقديم 

يف سبك األية املقدسة هو االرشاك باخلالق – 

متعمد عن احلق،  أنحراف  جل وعال- ألنه 

ثم ييل ذلك الكفر والنكران، ولو كان ترتيب 

آهلة  )اتريدون  الكريم  القرآن  غري  يف  العبارة 

دون اهلل إفكا(، ال نطفأ كل ما يف الكالم من 

چی  تعاىل:  قوله  ومنه  اإلنكار؛  حرارة 

املائدة 116.  )19(
الصافات 86.  )20(

بالقول  واملقصود  چ)21(،  ی جئ حئ 

والفعل  التفضيل  ــدث  ح إنــكــار  املــقــدس 

االصطفاء، ومثله قوله تعاىل: چ ک ک 

اسامع  فليس  چ)22(،  گ گ گ گ 

الصم مما يدعيه أحٌد، فأفاد االستفهام الداخل 

عىل األسم إنكار من يدعي ذلك؛ ومن ذلك 

فكان  ں ڻ ڻ ڻچ)23(،  چ  تعاىل:  قوله 

لتقديم االستهفام عىل األسم )غري( له داللة 

– جل  إنكار البديل واستحالة أختاذ غري اهلل 

وعال- وليًا، وله نظائر كثرية وردت يف الشعر 

العريب، منها قول الشاعر ابن أيب عيينة)24(: 

فدع الوعيد فام وعيدك ضائري

أطنني أجنحة الذباب يضري

أصل  املخاطب  عىل  الشاعر  أنكر  فقد 

وعيده، أن أدخل أداة االستفهام عىل املصدر 

وهو االسم وليس الفعل، لذلك شبه الوعيد 

كثرية  نظائر  ذلــك  وشبه  ــاب،  ــذب ال بطنني 

جلبت أهتامم البالغيني بعد ان اغفلها النحاة 

املتقدمون.

الصافات 153.  )21(
الزخرف 40.  )22(

االنعام 14.  )23(
شواهد  يف  ورد  عبايس،  حممد،  بن  اهلل  عبد   )24(
عن  منقول  ص34،  ج2،  للمربد،  الكامل 

دالئل االعجاز، ص157.
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2- التقديم مع النفي.
ومفاده كام سبق ذكره من تقديم أداة النفي 

وتاخريها، وتفصيل ذلك إذ قلت: ما أكلُت 

هذا، كنت قد نفيت عنك فعل األكل الذي 

مل يثبت أنه حدث فعاُل وحقيقة، وإذا قلت: 

حدث  نفي  عىل  عملت  فقد  أكلُت،  أنا  ما 

ولكن  حقيقة،  متوفر  األكل  ان  مع  االكل 

استفهام  هذا  أخر،  فرد  من  بل  منك  ليس 

إنكاري عىل الفعل واحلادث، قال تعاىل عىل 

چ)25(،  ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ  چ  الكافرين:  لسان 

وحدثه،  التنزيل  فعل  عىل  النفي  وقع  فقد 

وليس عىل املنزل – جل وعال – وهنا ال بد 

لو كان صادرًا من  أن قول  التنببيه عىل  من 

ل وهو  امُلَنزرّ وقع عىل  نفيهم  لكان  املرشكني 

اهلل جل وعال ألهنم جعلوا للخالق الواحد 

بوجود  يقرون  فإهنم  الكافرون  أما  انــدادًا، 

بفعله،  يوقنون  ال  ولكن  الواحد،  اخلالق 

 : ومثله قوله تعاىل عىل لسان نبيه عيسى

گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  چ 

ڳ چ)26(، فقد وقع انفي عىل نفس النبي 

ألن  الــقــول؛  فعل  عىل  وليس    عيسى 

املقصود كان ذات النبي نفسه، وليس ما زعم 

امللك 9.  )25(
املائدة 116.  )26(

املتكلم  ياء  الضمري  األسم  فقدم  قوله،  من 

عن  التهمة  إنكار  ليتحقق  النفي،  بعد  )يل( 

ذاته، ولو أراد النبي عيسى  إنكار الفعل 

لعمد إىل تقديمه وجعل رتبته بعد أداة النفي، 

ۆ ۈ ۈ ٴۇ  چ  تعاىل:  قوله  ذلك  نظري 

عىل  النفي  وقــع  فقد  چ)27(،  ۋ ۋ 
االوىل،  املقدسة  العبارة  يف  اخلــوف  جنس 

وكذلك قدم نفي اخلوف؛ ألنه يدث بفعل 

ر احلزن  طارئ خارج عن إرادة البرش، واخرّ

يف صياغة األية القرآنية املقدسة، ألن احلزن 

يدث من داخل أنفس البرش، وما هيمنا يف 

هذا املوضع تقدم الضمري )أنت( بعد النفي 

أما  أنفسهم؛  عن  احلزن  وينفي  عليه،  ليقع 

فعل احلزن فهو حقيقة واقعة تالحق البرش؛ 

يف  وردت  للتقديم  ــرى  أخ مواضع  وهلــم 

الشعر العريب و كالم العرب، وما نريده هو 

التقديم يف القرآن الكريم.

ثانيًا: رضورات التقديم عند النحاة 
املتاخرين.

بتخرجيات  علينا  املتأخرون  النحاة  خرج 

سياقية بحتة أقتضتها لغة املتكلم، ومقام العبارة 

وعدوها من املسلامت يف صياغة العبارة، ويبدو 

لنا ذلك من فنون اجلمع بني رضورات النحويني 
االعراف 49.  )27(
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و رضورات البالغيني؛ فقد علل سيبويه ذلك 

به  هم  ما  كالمهم  يف  يقدمون  بأهنم  التقديم 

نعنيه  ما  أخر  وبمعنى  اعنى)28(،  وببيانه  أهم 

بمقتىض حال العبارة، وحلكمة تطلب التقديم 

واالهتامم ليرتتب عليها مناسبة املواضع لذلك 

املقام من حيث املعنى، اما من حيث اللفظ فقد 

يراعى سبب ذلك، فيقدم بعض االلفاظ عىل 

ربيعة  كقوهلم:  والثقل،  اخلفة  بحسب  بعض 

بالنبي  ومرض وكان تقديم مرض أوىل لرشفها 

ولكن  فضائلها،  وكثرة  قبائلها  وألتساع  ص 

قدمت ربيعة لكثرة احلركات وتواليها يف لفظ 

مرض، فإذا أخرت وقفت عليها السكون، فتقل 

حركاهتا ولكن اعتبار هذا قليل جدًا، واألكثر 

الغالب إنام هو اعتبار املعنى وذلك أحد مخسة 

اشياء وهي: 

1- الرتبة.
ووسيلة  املعنى،  عىل  نحوية  قرينة  وهي 

العبارة  كلامت  وتقليب  لإلبداع،  أسلوبية 

بقصد أجتالب معنى يريده املتكلم واملتلقي؛ 

وغري  حمفوظة  نــوعــان:  النحو  يف  والرتبة 

حمفوظة، فاملحفوظة هي وظيفة الكلمة الثابتة 

عبد  حتقيق  ص78،  ح3،  سيبويه،  الكتاب،   )28(
السالم هارون، ط3، مكتبة الغانجي، 1988 

القاهرة.

ومستوى  اللغة،  مستوى  ضمن  العبارة  يف 

من  الكلمة  موقع  أن  اخر  بمعنى  الكالم، 

وظيفتها  عــىل  ــدل  ي هلــا  ــجــاورة  امل الكلمة 

وزيد  زيد،  قام  قولنا:  يف  فالفرق  النحوية، 

من  املرفوع  االســم  رتبة  بني  فرق  هو  قــام، 

املوقع  الفعل، وقد ترتب عىل اختالف هذا 

فاعاًل،  األوىل  العبارة  يف  ــد(  )زي ُجعل  أن 

ويف الثانية متبدأ، وعىل الرغم من تغيري رتبة 

األسم )زيد( يف سياق العبارتني إال أنه بقي 

مرفوعًا يف الرتبتني، وبقيت رتبته قرينة عىل 

معناه يف داللة العبارة األوىل، فكانت جوابًا 

فكانت  الثانية  أما  زيد؟  فعل  ماذا  لسؤال، 

جوابًا عن سؤالك من فعل؟

بعض  رتــبــة  املحفوظة  الــرتــب  ــن  وم

االدوات التي هلا الصدارة يف العبارة، ورتبة 

والعطف،  واالستثناء  واملعية  اجلر  حروف 

وإنام ُحفظت رتبتها ألهنا تكشف عن عالقة 

العبارة،  يف  االخــرى  بالكلامت  بعدها  ما 

توكلنا،  اهلل  وعىل  اهلل،  عىل  توكلنا  فقولنا: 

سابقًا  ظل  )عــىل(  اجلر  حرف  أن  نالحظ 

)اجلار  جمموعهام  تقدم  سواء  اجلاللة  لفظ 

رتبة  تأخر  وكذلك  تاخر،  أم  واملجرور( 

احلال عن صاحبه، سواء أكان احلال مفردًا 
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ام مجلة، ولكن النحاة مل جيدوا مسوغًا لتقدم 

چٱ  تعاىل:  قوله  يف  اجلملة)29(،  احلال 

پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ 
ڀ چ)30(، وقوله تعاىل: چ ڱ ڱ ڱ ں 
ں ڻ ڻ ڻ ڻ چ)31(، ويذهب 
أبو حيان الغرناطي إىل أن مجلة )وهي جتري 

يف  الضمري  من  حــااًل  تكون  ان  جيوز  هبم( 

بسم اهلل، أي جرياهنا بسم اهلل، وهي جتري 

هبم، وجيوز أن تكون مستانفة و )هبم( حال 

قال:   فيها،  وهم  أي  جتري؛  يف  الضمري  من 

)وهي جتري هبم إخبار من اهلل تعاىل بام جرى 

للسفينة، وهبم حال أي: ملتبسة هبم، واملعنى: 

جتري وهم فيها يف موج كاجلبال( )32(، وفيه 

خالف ونظر، مبسوط يف كتب النحو.

يف  رتبة  فهي  املحفوظة  غري  الرتبة  أما 

االستعامل  يف  ألهنا  حــرصًا؛  اللغة  مستوى 

معرضة للقواعد النحوية، نحو رتبة املفعول 

من الفعل ورتبته من الفاعل، ورتبة الظرف، 

املتبدأ  به، ورتبة  تعلقا  فيام  واملجرور  واجلار 
حسان،  متــام  د.  الــقــرآن،  روائــع  يف  البيان   )29(

ص96.
هود 38.  )30(
هود 42  )31(

ج6،  الغرناطي،  حيان  أبو  املحيط،  البحر   )32(
ج4،  مجيل،  حممد  صدقي  حتقيق  ص180، 

ط1، دار الفكر، بريوت، 1992.

من اخلرب وبالعكس، فالقاعدة النحوية تقيض 

أتقاء  أو  اللبس،  خشية  الرتب  هذه  بحفظ 

قوله  يف  كام  النحوية،  القاعدة  عن  اخلروج 

ٿچ)33(،  ٿ  ٿ  ٿ  تعاىل:چ 

ألن  ؛  )إيــاك(  به  املفعول  رتبة  تقدمت  فقد 

كان  إذا  بتقديمه  تقيض  النحوية  القاعدة 

ضمري نصب منفصل مع )أي(، ومثله قوله 

جيب  إذ  چ)34(،  ٿ ٹ ٹ ٹ  چ  تعاىل: 

تقديم املفعول به )نفسًا( عىل الفاعل )أيامهنا( 

الفاعل لو تقدم لعاد الضمري املتصل  ؛ ألن 

يف  الفاعل  بينام  ورتبة،  لفظًا  متأخر  عىل  فيه 

ال  موضع  يف  ُوضع  املقدسة  العبارة  سياق 

يمكن له التقديم، ألن الضمري ال يعود عىل 

ڇ  چ  تعاىل:  قوله  ومثله  اصاًل،  املتقدم 

ڌ  ڍ  ڍ  ڇ 
أقتىض  بالرتبة  فيه  فالتقديم  ڌچ)35(، 
ثم  البيت،  من  لقرهبم  بالطائفني،  يبدأ  أن 

يعطف  ومل  العاكفني،  هبم  واملراد  بالقائمني 

والشـيء  الركع  هم  ألهنم  بالواو؛  السجود 

ال يعطف عىل نفسه؛ وألن من مل يسجد يف 

الصالة ال يعتد بركوعه.

الفاحتة 5.  )33(
االنعام 158.  )34(

احلج 26.  )35(
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2- الزمان.
األمرين  ألحد  العقل  يكم  أن  ومفاده 

العبارة  الفاظ  نظم  تقديم  ويكون  بالتقدم، 

ومنه  والــوقــوع،  احلصول  زمــان  بحسب 

ڳ ڳ ڳ ڱ  چ  تعاىل:  قوله 

ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ 

رتب  فقد  چ)36(،  ۀ ۀ ہ ہ 

زماهنم  بحسب  املقدسة  اآليــة  يف  ــوام  األق

نوح  قوم  فزمان  الرُسل،  تكذيبهم  وتاريخ 

سبقت  وعاد  عاد،  قوم  زمان  من  اقدم   

قوم  إىل  بالنسبة  الــقــول  وكــذلــك  ثــمــود، 

إبراهيم وقوم لوط وأصحاب مدين، ومثل 

ٱ ٻ ٻ ٻ  چ  تعاىل:  قوله  ذلك 

ٻ پ پ چ)37(، فقد ورد 
  موسى  النبي  رسالة  قبل  املؤمنني  ذكر 

ثم ذكر املؤمنني من اليهو د، ثم املؤمنني من 

النصارى، ثم املؤمنني من الصابئني، فنجد 

بحسب  الكريمة  ــة  اآلي يف  ذكرهم  ورود 

ترتيب الرساالت الساموية يف زمان نزوهلا؛ 

چ  پ پ پ  چ  تعاىل:  قوله  ومثله 

)38(، فإن الظلمة سابقة عىل النور بالزمان.

احلج :42 – 44 .  )36(
البقرة 62.  )37(
االنعام 1.  )38(

چ ڇ  چ  ــاىل:  ــع ت ــه  ــول ق ــه  ومــن

ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ 

الشكر  قدم فعل األكل عىل  إنام  ڎچ)39(، 

عىل الرغم من ثواب الشكر وجزائه وفضله 

األكل  زمان  ألن  وتعاىل؛  سبحانه  اهلل  عند 

نجدمها  أخــرى  جهة  ومن  الشكر،  يسبق 

كأهنام علة ومعلول، فال يصل الشكر ما مل 

يصل األكل)40(، ويبدو يل أن الفعلني مها 

من باب تقدم املسبب عىل السبب.

الطبع والعادة.
من  اللفظ  يمل  ما  فيه  التقديم  ومفاد 

حتمية  فهي  بطبيتعها،  متسلسلة  ــة  دالل

ک ک  چ  تعاىل:  قوله  نحو  التقديم، 

من  يتقدم  ما  سائر  وكذلك   ،)41(
چ  گ 

االعداد بعضها عىل بعض إنام يتقدم بالطبع 

قبلها،  ما  إنام ترتكب عىل  منه  رتبة  ألن كل 

ۋ ۅ ۅ ۉ  چ  تعاىل:  قوله  ومنه 

ى  ى  ې  ې  ې  ې  ۉ 
عىل  العزيز  لفظ  قدم  فقد   ،)42(

چ  ائ 

البقرة 172.  )39(
ج1،  ــدة،  ــزي امل الـــواو  يف  املفيدة  الفصول   )40(

ص19.
النساء 3.  )41(

البقرة 209.  )42(
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احلكيم يف املناجاة، فقد روي أن أعرابيًا ال 

القرآن سمع قارئًا يقرآ ان اهلل حكيم  يفظ 

عزيز، فقال ما هكذا أنزلت، فقرأ له چ ى 

ائ چ، وافاده بأن اهلل سبحانه تعاىل، ملا 
هذا  ومثل  العكس،  وليس  حكم)43(،  عز 

ۆ  چ  كقوله تعاىل:  العظيم،  القرآن  كثري يف 

چ)44(؛  ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ 
وردت  لذلك  الطهارة،  سبب  التوبة  ألن 

وكذلك  ذكـــرًا،  أسبق  الكريمة  ــة  اآلي يف 

ومثله:  چ)45(،  ے ے ۓ  چ  تعاىل:  قوله 

االول  ألن  چ)46(؛  ې ې ى ى  چ 

قوله  ومثله  االعتداء،  وكذلك  األثم  سبب 

پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  چ  تعاىل: 

ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ 
ٹ  ٹ  ٿٿ  ٿ  ٿ  ٺ 
ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤڤ  ٹ  ٹ 
جل  قدرته  شــاءت  فقد  چ)47(،  ڦ 
وعال أن يذكرنا بشؤون خلقه، ويرتب هيئة 

خلق اإلنسان، بحسب تكوينها البايلوجي، 

تكوينه  مراحل  وتدرج  الطبيعي،  وترتيبها 

املصدر نفسه ج1، ص112.  )43(
البقرة 222.  )44(

الشعراء 222.  )45(
القلم 12.  )46(
غافر 67.  )47(

لذلك عطف  نعقل قدرته جل وعال،  نا  علرّ

ملا  )ثم(  باحلرف  املتدرجة  التكوين  مراحل 

قوله  ومثله  الزمني؛  الفاصل  داللة  من  فيه 

چ)48(،  ڳ  ڳ  چ  ــاىل:  ــع ت

فالتقديم فيه بالطبع ألنه انتقال من علو إىل 

القائم،  حق  من  بالطبع  فالركوع  انخفاض 

والسجود من حق اجلالس، و الركوع أسبق 

طبيعة  بحسب  السجود،  من  الصالة  يف 

االداء.

4- السبب.
املعلول،  العلة عىل  بتقديم  ما يسمى  او 

ڱ ڱ ڱ  چ  تــعــاىل:  قوله  نحو 

املقدس  الشارع  اشرتط  فقد   ،)49(
چ  ں 

قيام الصالة أواًل وأداءها، ثم أوجب عليه 

إىل  يذهب  من  وهناك  الزكاة،  فريضة  دفع 

يعدمها  فال  الفريضتني)50(،  بني  الفصل 

السببية، وإنام جاءت رتبة الصالة  من باب 

وخالفه  ــاة،  ــزك ال عــىل  لفضلها  متقدمة 

الصالة  أن  إىل  املفرسين  أغلب  يذهب 

سوها،  ما  قبل  قبلت  فإن  العبادات،  اصل 

املعنى  هذا  وعىل  سواها،  ما  رد  ردت  وإن 

احلج 77.  )48(
البقرة 43.  )49(

البحر املحيط، ج5، ص 138.  )50(
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احلكيم؛  الذكر  سياق  يف  الصالة  تقدم  يأيت 

ألهنا سبب قبول الفروض األخرى، فضاًل 

إمكانية  الفروض ال خترج عن  بقية  ان  عن 

برشط  مقيد  فاحلج  واستطاعته،  املسلم 

أما  التمكن،  برشط  والزكاة  االستطاعة، 

قوله  ومثله  أدائها؛  من  مناص  فال  الصالة 

ڃ ڃ ڃ چ چ چ  چ  تعاىل: 

معناه  فــالــويــل:  چ)51(،  چ ڇ ڇ 
الويل:  اخلليل:  وقال  واحلسـرة،  الفضيحة 

شدة الرش، واهللكة)52(.

احلــرام،  املــال  كسب  ملن  الوعيد  وهــذا 

فلذلك كرر الويل يف كل واحد منهام، لئال 

فقط،  املجموع  عىل  هو  الوعيد  ان  ُيتوهم 

باهلالك،  اياه  متوعد  هذين  من  واحد  فكل 

وعلة الكسب احلرام هو ما تقاضوه من أجر 

بسياق  األليق  وهو  الكتاب،  حتريفهم  عىل 

معلوهلا)53(،  عىل  العلة  قدم  لذلك  اآلية، 

ومثله قوله تعاىل: چ ٱ ٻ ٻ ٻ 

ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ 
ڀ چ)54(، إنام قصدن املكر بأمراة العزيز 
ليغضبنها حتى تعرض عليهن يوسف ليببني 

البقرة 79.  )51(
لسان العرب: مادة ويل.  )52(

البحر املحيط، ج5، ص139.  )53(
يوسف 31.  )54(

أياه،  أغتياهبن  هو  مكرهن  وقيل  عذرها، 

وسوء مقالتهن فيها أهنا عشقت يوسف.

فأفشينه  رسها  أستكتمتهن  كانت  وقيل 

عليها، فأرسلت إليهن ليحرضن، والظاهر 

عود الضمري عىل تلك النسوة القائالت ما 

قلن عنها؛ فاألفعال )أرسلت – اعتدت – 

آتت( مرتبة عىل الطبع والعادة، لكنها جمتمعًة 

تكون رتبتها سببية للفعل )سمعت(، ولوال 

أرسلت  ملا  عنها،  النسوة  قالته  ما  سمعها 

آتت كل  متكأ، وال  اليهن، وال اعدت هلن 

تكملة  يف  تعاىل  قال  سكينًا،  منهن  واحدة 

ٿ ٿ ٿ ٿ  چ  نــفــســهــا:  اآليـــة 

ٹچ)55(، فالرؤية هنا برصية، فهي علة 
رتبة  كانت  لذلك  أيدهين،  تقطيع  وسبب 

الفعل )رأينه( متقدمة يف اآلية نفسها، ومثله 

املسبب،  عىل  تقديمه  يف  بالسبب  ُعدرّ  أيضًا 

ٴۇ ۋ ۋ  چ  تــعــاىل:  قــولــه  يف 

ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې چ)56(، فالفعل 
اهلل  لنبي  البصـر  اســرتداد  علة  هو  )القوه( 

ضمن  رتبته  يف  تقدم  لذلك   ، يعقوب 

سياق اآلية الكريمة، ومما جتدر اإلشارة إليه 

خترج  ال  واجوبتها  الشـرط  مجل  أغلب  أن 

يوسف :31 .  )55(
يوسف 93.  )56(
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جواب  عىل  فيها  الرشط  فعل  تقديم  رتبة 

تقديم  باب  من  بمجمله  كان  إال  الــرشط 

العلة عىل املعلول.

5- الفضل و األمهية.
وهي رتبة رشفية تعد ميزة لتقدم اللفظ 

االيــات  سياق  يف  املهم  رتبة  عــىل  ــم  األه

ڱ ں  چ  تعاىل:  قال  الكريمة،  القرآنية 

ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں 

الفاضل  اللفظ  فــقــدم  ۀچ)57(، 

اآلية  يف  النظم  مزية  وجعل  املفضول،  عىل 

الكريمة بأن الكافر وجه العداء أواًل له جل 

وعال، فقد قدم اللفظ الفاضل املقدس عىل 

فاملهم،  األهــم،  رتبة  بحسب  املفضل  عىل 

قوله  التقديم بالفضل والشـرف  ومن ذلك 

ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  چ  تعاىل: 

السميع  تقديم  ومنه  چ)58(،  ڎ 
البصري يف أغلب املواضع ألمهية صفة  عىل 

وتعاىل  سبحانه   – قدرته  شأن  يف  السميع 

– وتفضيلها عىل صفة البصري؛ ألن حدود 

السمع اشمل وأبعد فهي بذلك املعنى أهم 

من حدود البرص الذي يدور فيام حوله)59(؛ 
البقرة 98.  )57(
النساء 69.  )58(

ج1،  ــدة،  ــزي امل الـــواو  يف  املفيدة  الفصول   )59(
ص113.

ومثله  متقدمة،  السمع  رتبة  كانت  لذلك 

ڎ ڈ ڈ ژ ژ  چ  تعاىل:  قوله 

ألن  چ)60(؛  ک  ک  ڑ  ڑ 
الغالب أن من يأيت راجاًل يكون من مكان 

فقد  بعيد،  مكان  من  يأيت  والراكب  قريب 

وددت  قال  أنه    عباس  أبن  عن  روي 

قدم  تعاىل  اهلل  ألن  راجــاًل؛  حججت  أين 

من  فجعله  القرآن  يف  الركبان  عىل  الرجالة 

املفضول)61(؛  عىل  الفاضل  تقديم  بــاب 

ومثله يف تقديم الفضل واألمهية قوله تعاىل: 

ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  چ 

ېچ )62(، فقد أقتضت رضورة 
الوالدين  م  يقدَّ أن  واالمهية  الفضل  رتبة 

عليهام  عطف  ثــم  بــاألحــســان،  وخيصهام 

أمهيته،  بحسب  اإلحسان  يستحق  من  بقية 

ڭ ڭ ڭ  چ  ــعــاىل:  ت قــولــه  وأمـــا 

رتبة  أن  ذكره  تقدم  قد   ،)63(
ڭچ 

الطبع  أعتبار  يف  السجود  تسبق  الركوع 

الساجدين  قدم  فقد  املوضع،  هذا  يف  أما 

وصفا للعابد عىل الراكعني وبحسب املعاين 

بالفضل؛ ألن السجود أفضل  فالتقديم فيه 
احلج 27.  )60(

ينظر: البحر املحيط، ج6، ص201.  )61(
البقرة 83.  )62(

آل عمران 43.  )63(
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من الركوع، وأكثر داللة يف العبودية، لقول 

العبد من  يكون  ما  أقرب   : النبي حممد 

ربه وهو ساجد( .

صالهتا  يف  بالسجود  ــراد  امل أن  وقيل: 

يف  الناس  مع  صالهتا  وبالركوع  بيتها  يف 

الراكعني، وقدم  مع  اركعي  لقوله  املسجد، 

يف  املرأة  صالة  أفضل  ألن  لفضله؛  األول 

بالسجود ألنه أكثر  بيتها، وكذلك عرب عنه 

داللة يف العبودية من الركوع)64(.

الضوابط  رد  تطرّ الشعر والنثر فال  أما يف 

بتخريج  الكريم  القرآن  الواردة يف  السياقية 

للشاعر  بالنسبة  والقافية  الشعرية  الرضورة 

والتوسعة عىل الناثر يف تنظيم سجعه.

ثالثًا: رضورات التقديم لدى 
اللغويني املحدثني.

املحدثني  لدى  اللغوي  الدرس  مل خيرج 

بني  السياقي  التقديم  لظاهرة  خترجياهتم  يف 

دائرة  القرآنية عن  اآليات  العبارة يف  الفاظ 

السياقية  للمدرسة  النظرية  املنطلقات 

احلديثة، واراء النحاة املتأخرين، وملا دارت 

القرآن  يف  السياقية  الظواهر  حول  أبحاثهم 

بتخرجيات  علينا  خــرجــوا  فقد  الكريم 

البحر املحيط ج2 ص45.  )64(

اآلية  يف  التقديم  م  مفهو  حــول  تتمحور 

النحاة  املقدسة، منها ما خالفوا هبا  القرآنية 

ما  وفق  عىل  جاءت  ما  ومنها  والبالغيني، 

من  أخــر  بتعبري  ولكن  املتقدمون،  ذكــره 

ذلك: 

1- الرتخيص.
الــرتــبــة  يف  ــبــس  ــل ال ــن  ــأم ي أن  جيـــب 

املثال  سبيل  عىل  ومفادها  املحفوظة)65(، 

التأخري  ان مجلة احلال حكمها  ال احلصــر، 

عن عاملها وعليه مجهو ر النحاة، وقد أجاز 

عاملها  عىل  املفردة  احلــال  تقدم  بعضهم 

املترصف فقط، غري أن شواهد من عبارات 

القرآن املجيد جتزم بتقدم مجلة احلال، كام يف 

قوله تعاىل: چ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ 

النحاة  بعض  ويرى   ،)66(
چ  ڻ ڻ ڻ 

أن مجلة چ ڱ ڱ ڱ چ، جيوُز أن تكون 

جرياهنا  أي  اهلل،  بسم  يف  الضمري  من  حااًل 

بسم اهلل، وهي جتري هبم)67(.

أن تكون مستأنفة و )هبم( حال  وجيوز 
متام  د.  ومبناها،  ومعناها  العربية  اللغة   )65(
حسان، ص207، ط5، عامل الكتب، القاهرة 

.2006
هود 42.  )66(

ج1،  الزملكان،  أبن  البيان،  علم  يف  التبيان   )67(
ط1،  مطلوب،  أمحــد  د.  حتقيق  ص287، 

بغداد 1964.
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فيها)68(،  وهم  أي  جتري؛  يف  الضمري  من 

يف  فعلية  مجلة  بأهنا  املحدثون  جيــزم  بينام 

قبيل  من  فيها  ومذهبهم  حال،  نصب  حمل 

املحفوظة)69(،  الرتبة  قرينة  يف  الرتخيص 

تقاطعه  لعدم  جاء  إنام  ترخيصهم  وجــواز 

من  عنه  يتمخض  ومــا  الــعــام  املعنى  مــع 

داللة مناداة نبينا نوح  ألبنه، ومثله قوله 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ  چ  تعاىل: 

أختلف  فقد  چ)70(،  پ پ پ ڀ 
النحاة أزاء حكم مجلة چ ٱ ٻ چ، 

الداخلة  )الــواو(  أن  إىل  يذهب  من  فمنهم 

بعضهم  ومذهب  استئنافية،  اجلملة  عىل 

أهنا حالية، أما املحدثون، فيؤكدون عىل أن 

اجلملة حالية، وال توجد قاعدة نحوية لدى 

التقديم يف االية  النحاة تسوغ او جتيز ذلك 

اجــازوا  قد  النحاة  ر  مجهو  ألن  الكريمة، 

حصـرًا  عامله  عــىل  املــفــرد  ــال  احل تقديم 

نظر  وفيه  متصـرفًا)71(،  يكون  أن  بشــرط 

بني  اللبس  أمــن  لصعوبة  األمجــاع؛  لعدم 

املحدثني  ومذهب  املطلق،  واملفعول  احلال 

يف ذلك التقديم هو التخصيص بحجة أمن 
البحر املحيط، ج2، ص87.  )68(

البيان يف روائع القرآن ص69.  )69(
هود 38.  )70(

البيان يف روائع القرآن ص71.  )71(

اللبس يف املعنى، فضاًل عن أنه من النوادر 

الواردة، فال يمكن القياس عليه.

2- تقديم احلدث األظهر.
غري  الرتبة  يف  اللبس  امن  فيه  ويشرتط 

املحفوظة، من ذلك قوله تعاىل: چ ۋ 

چ)72(،  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ 

فالواضح من سياق اآلية الكريمة أن امرأة 

ال  بغالم  وحلمها  عقياًم،  كانت    زكريا 

عقمها  ــة  وإزال حاهلا،  صالح  بعد  إال  يتم 

يتطلب لطفًا ربانيًا، فشاءت قدرته أن هيب 

ومقتىض   ، زكريا  لدعاء  استجابة  هلا، 

املقدسة  اآلية  سياق  نظم  من  يطلب  املعنى 

أمر إصالح حاهلا،  الربانية عىل  اهلبة  تعليق 

لكن السياق القرآين عكس ترتيب احلدث، 

هو  ألنه  وذلك  األصالح،  عىل  اهلبة  وقدم 

 ، املظهر األوضح ألستجابة دعاء زكريا

بأن هيب له اهلل  ولدًا، فلم ينصب دعاؤه 

عىل أمر اصالح زوجه؛ ألن اإلصالح من 

باب حتصيل احلاصل)73(، وقد اغفل النحاة 

املتأخرون ذلك يف رضورات التقديم لدهيم 

ڄ ڄ  چ  تعاىل:  قوله  ومثله  أسلفنا-  كام   –

االنبياء 90.  )72(
البيان يف روائع القرآن ص73.  )73(
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ويتضح  دنــا،  ثم  تدىل  أي:   ،)74(
چ  ڄ 

االهلية  القدرة  أن  املقدسة  اآلية  سياق  من 

املعنى،  يف  اللبس  ألمن  الرتتيب  عكست 

ويبدو أن أمر التديل بالنسبة للنجم هو أمر 

معجز وخارق ملا يعقله الناس من تديل كل 

يشء معلق يف السقف وأما تديل النجم بغري 

علق مرئي يتدىل به، فتلك معجزة اهلل جلت 

عىل  العبارة  يف  ذكــره  تقدم  لذلك  قدرته؛ 

فعل )الدنو( ؛ ألنه أظهر من الدنو، مع أمن 

اللبس يف املعنى)75(.

2- التقديم للشهرة واالنتشار.
ٻ ٻ  چ  تعاىل:  قوله  نحو  ذلك  من 

ڀڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ 
ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ 
ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ 
چ)76(،  ڤ  ڤ  ڤ  ٹٹ  ٹ 
الرتبة  بحسب  الرسل  ذكــر  ترتيب  نجد 

عىل  الكريمة  اآلية  وصلت  حتى  الزمانية 

  ثم تال ذكر نبينا عيسى ، نبينا عيسى

الرتتيب  فخالف  وجودًا  منه  أقدم  هو  من 

نبينا  بالذكر،  األشهر  وذكر  لرتبته،  الزماين 

النجم 8.  )74(
البيان يف روائع القرآن، ص72.  )75(

النساء 163.  )76(

بوصفه  الكريم  القرآن  أمتدحه  ملا  ع  أيوب 

م ذكر نبينا سليامن عىل  نعم العبد، ثم قدرّ

املحدثون  ويعلل  ع،  داود  نبينا  أبيه  ذكر 

لنا أن  التقديم، لألشهر منهم، ويبدو  ذلك 

هذا التصنيف لدى املحدثني يتطابق ورأي 

كام  واألهــم،  األفضل  تقديم  يف  املتأخرين 

سبق ذكره.

3- التقديم بقصد مراعاة الفاصلة.
يقتيض عدم حفظ  أسلويب  وهو مطلب 

الرتبة، مع أمن األمام للبس يف املعنى، ومنه 

ڳ ڳ ڳ  چ  تــعــاىل:  قــولــه 

ڱچ)77(، فام ألفه القارئ من جواز النحاة 
قوله تعاىل:  يف تقديم املفعول به )فريقًا( يف 

ی  ىئ  ىئ  ىئ  ېئ  ېئ  ېئ  چ 

ولكن  ی ی ی جئچ)78(، 
اآليــة  مــن  اجلملتني  بــني  الفاصلة  رعــايــة 

الوظيفة  حتويل  هبا  ويقصد  السابقة)79(، 

النحوية لـ )الواو( من عاطفة إىل أستئنافية، 

العبارتني،  بناء  يف  جلية  الفاصلة  جعل  مما 

فيها  تقدم  األوىل  املقدسة  ــة  اآلي فكانت 

حمافظة  الثانية  جاءت  و  جوازًا،  به  املفعول 

االحزاب 26.  )77(
املائدة 70.  )78(

البيان يف روائع القرآن، 73.  )79(
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املحدثني  أن  لنا  ويبدو  ألفاظها،  رتبة  عىل 

جتاوز  باب  ضمن  ذلك  يبوبوا  أن  يمكن 

سيأيت  وكــام   – العبارة  تركيب  يف  الرتابة 

تفصيله-.

4- التقديم بقصد كرس الرتابة.
زعم  فقد  اإلمــــالل)80(،  دفــع  لغرض 

يف  النظم  أســلــوب  أن  املــحــدثــني  بعض 

بغية  اللفظ  تقديم  يقتضـي  الكريم  القرآن 

اخلروج من نمط الرتابة ذات البنية السياقية 

ې  چ  تعاىل:  قوله  ذلــك  من  املتشاهبة، 

ەئ  ائ  ائ  ى  ى  ې  ې 

ۆئ  ۆئ  ۇئ  وئۇئ  وئ  ەئ 

پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  ۈئ 

ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ 
ٹ  ٿ  ٿٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ 
بني  وقع  التقديم  ان  نجد   ،)81(

چ  ٹ 
أستهالل  يف  والفعلية  االسمية  اجلملتني 

وقد  اهلل(  )يريد  قوله:   يف  الثالث  اآليات 

املحدثني  التخريج من  اغفل أصحاب هذا 

تقع  اهلل(  يريد  الفعلية  اجلملة  بناء  داللــة 

فيها  فالسؤال  يريد؟  ماذا  لسؤال:  جوابًا 

البينة  وهــو  ـــراد،  امل ــدث  احل عــىل  ينَصبرّ 

املصدر نفسه، ص73.  )80(
النساء: 26- 28.  )81(

يريد(  )اهلل  األسمية  اجلملة  أما  واهلداية، 

فتقع جوابًا لسؤال: من يريد؟ فالسؤال يقع 

عىل لفظ اجلاللة الذي شاء لطفه أن يتوب 

الرتابة  من  اخلروج  مبدأ  أن  ويبدو  عليهم، 

ما  يف  يتحقق  ال  املعنى  يف  اللبس  أمن  مع 

األيتني  يف  الراي  هذا  اصحاب  إليه  ذهب 

الكريمتني املذكورتني، أما مذهبهم فيمكن 

متثيله يف ظاهرة تقديم الرتبة يف قوله تعاىل: 

چڇ ڇ ڇ  و  چ)82(،  وئ وئ ۇئ  چ 

چک  تعاىل:  قوله  ومثله  چ)83(،  ڍ 
ٹ  چ  و  چ)84(،  ک ک ک گ 
لنا  ويــبــدو  چ)85(  ڤ ڤ ڤ ڤ 
إىل  جديدًا  شيئًا  اضافوا  قد  املحدثني  أن 

بيان  يف  أنفرد  ــذي  ال التقديم  رضورات 

يبقى  لكن  والنحاة،  البالغيون  حقيقته 

التنبيه ماثاًل إىل فرق داللة الرتكيب السياقي 

يف اآليات الكريامت.

5- التقديم بحسب  مبدأ الِقرَص 
والطول.

بالتقديم  أوىل  املفردة  الكلمة  ان  بمعنى 

بالتقديم  أوىل  املركب  وجعل  املركب،  من 
البقرة 88.  )82(
النساء 46.  )83(
النساء 41.  )84(
النحل 89.  )85(
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مقدمًا  اجلملة  شبه  وجعل  اجلملة  شبه  من 

قوله  نحو  التكوين،  التامة  اجلملة  عىل 

ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ  چ  تعاىل: 

ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ 

النص  مع  اآليــة  هذه  »مطابقة  چ)86(  ڇ 

صفات  بــثــالث  جـــاءت  فقد  االصــــيل«، 

للرجل أوردها بحسب ترتيب الطول، فقدم 

الكلمة )مؤمن( إلفرادها، ثم تالها بالصفة 

الثانية وتركيبها شبه مجلة )أل فرعون(، ثم 

فعلية  مجلة  وتركيبها  الثالثة  الصفة  جاءت 

ې  چ  تعاىل:  قوله  ومثله  إيــامنــه(،  )يكتم 

ەئ  ائ  ائ  ى  ى  ې  ې  ې 
املوصول  صلة  مجلة  أخذنا  لو  چ)87(،  ەئ 
لوجدناها مجلًة فعُلها الزم، ثم عطف عليها 

حالية،  مجلة  حيزه  ويف  الــالزم  فعلها  مجلة 

ېئ  چ  تعاىل:  قوله  ومثله  مركبة،  مجلة  ثم 

»مطابقتها  چ)88(  ی  ىئ  ىئ  ىئ  ېئ  ېئ 
)مستقر(  املــؤخــر  فاملبتدأ  األصـــل«،  مــع 

كلمة واحدة وقد عطف عليه مجلة )ومتاع 

ڑ ڑ  چ  تعاىل:  قوله  ومثله  حــني(،  إىل 

گ  گ  ک  ک  ک  ک 

غافر 28.  )86(
البقرة 161.  )87(

البقرة 36.  )88(

عىل  عطف  فقد  گ گ ڳ ڳچ)89(، 

بًا إضافيًا )حلم  املفرد )الدم(، ثم عطف مركرّ

املوصول  اسم  عليه  عطف  ثم  اخلنزير(، 

أغلب  يف  وهكذا  الفعلية،  اجلملة  وصلته 

تراكيب العبارات يف القرآن الكريم، و يبدو 

لنا أن املحدثني يف هذا الراي من رضورات 

البالغيني  إليه أحد من  التقديم، مل يسبقهم 

أو النحاة.

6- السجع.
حفلت لغة التنزيل بأفانني من السجع، 

هذا  عن  الشـريف  احلديث  لغة  خترج  ومل 

الرضب من الكالم، ألسباب كثرية، منها: 

والسجع  القافية.  نظم  من  السجع  قرب 

لسهو  واخلاصة؛  العامة  ألسنة  عىل  جيري 

جرس  أن  عن  فضاًل  وحفظه،  تداوله  لة 

الكلمة فيه يقف بني بنية العبارة املقدسة يف 

لغة القرآن و نظم الشعر، لذلك أعتد النحاة 

به وعدوه من مأثور كالم العرب.

ويذهب الدكتور إبراهيم السامرائي إىل 

رضورة النظم يف اآليات القرآنية الكريمة، 

ظاهرة  تظهر  والسجع  للتوازن  وطلبًا 

ومل  القرآنية،  العبارات  الفاظ  بني  التقديم 

البقرة 173.  )89(
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القرآن الكريم  يورد السامرائي شواهد من 

بل أخذ من أحاديث الرسول الكريم قوله 

مأجورات،  غري  ــأزورات  م ارجعن   :

)مأجورات(،  مكان  ــأزورات(  )م فقدم:  

طلبًا للتوازن و السجع)90(.

خامتة البحث.
ويبقى باب البحث والتمحيص مفتوحًا 

الكريامت؛  اآليــات  يف  التقديم  ظاهرة  يف 

ألهنا مل تأخذ مساحتها من البحث والتقعيد 

انصــرافهم  بسبب  املتقدمني؛  النحاة  عند 

ابوابه،  وتقعيد  النحو،  قواعد  إعــامم  إىل 

فخرجوا  القرآين،  األعجاز  اصحاب  أما 

القرآن  يف  األسلويب  ــدرس  ال قواعد  عن 

الكريم، وذهبوا إىل ان التقديم مزية للتأمل 

يف مجال اللفظ وحسن التعبري، مراعاة خلفة 

اللفظ من استثقاله، وتطبيقًا جلرس الكلمة 

يف  لالستغراق  وانصــرفوا  ومسجوعها، 

غريب ألفاظ القرآن، وفتح مغالق األلفاظ 

املفرتضة والدخيلة، يف الوقت الذي أضاف 

أغنت  جديدة  معارف  املتأخرون  النحاة 

خالل  مــن  والــلــغــوي،  النحوي  الـــدرس 
ابراهيم  د.  واالدب،  اللغة  يف  املصادر  مع   )90(
السامرائي، ج2، ص47، دار الرشيد للنرش، 

بغداد 1981م.

الثانية  النحوي  العلل  باب  يف  استغراقهم 

والثالثة، وأضافوا علاًل جديدة تعقد ظاهرة 

القرآنية  ــة  اآلي نظم  أسلوب  يف  التقديم 

الكلمة بعلة رتبتيها املحفوظة  ومنها: تقدم 

أو  حدوثها  زمان  بعلة  أو  املحفوظة،  وغري 

الكلمة،  لرتبة  احلتمية  والعادة  الطبع  بعلة 

أو تقدم رتبة الكلمة بعلة السبب واملسبب، 

وأخريًا يرى النحاة املتأخرون يف تقديم رتبة 

لفضلها  الكريمة  القرآنية  اآلية  يف  الكلمة 

فعلقوا عىل ظاهرة  البالغيون  أما  ورشفها؛ 

التقديم يف القرآن الكريم بعلل داللية ختص 

املعنى، وما ينرصف إليه املعنى اجلديد بعد 

الدرس  عىل  نعرج  أن  آثرنا  وقد  التقديم، 

اسهامات  عىل  ونقف  احلديث،  اللغوي 

ظاهرة  يف  العرب  اللغويني  من  املحدثني 

متام  الدكتور  الباحث  فاستوقفنا  التقديم، 

وخرج  اللغوي،  ــدرس  ال هــذه  يف  حسان 

سبقه  قد  ما  منها  كثرية  ــرضورات  ب علينا 

مع  الرتخيص  رضورة  نحو:  النحاة،  إليها 

التقديم  ظاهرة  تقابلها  والتي  اللبس  أمن 

جوازًا لدى النحاة، ثم علة تقديم األظهر، 

النحاة  من  إغفااًل  حسان  متام  عدها  والتي 

واقع  يف  لكنها  الظاهرة،  هلــذه  املتقدمني 
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األمر حالة نادرة يف نظم اآلية القرآنية، وال 

يمكن اخلروج بقياس عليها، أما رأيه بشأن 

تقديم اللفظ األشهر فتقابلها رضورة تقديم 

األفضل واألهم لدى النحاة املتأخرين.

اإلضافات  فضل  من  له  يسب  ما  أما 

اجلديدة هلذا الدرس اللغوي، فمنها: رضورة 

ورضورة  اإلمـــالل،  ــع  ودف الرتابة  كسـر 

مراعاة الفاصلة يف الكالم، ورضورة القصـر 

الدكتور  ــاف  وأض العبارة،  يف  الطول  و 

ربام  جوانبها  يف  السجع  ظاهرة  السامرائي 

تكون سببًا لتقديم اللفظ، وما جتدر اإلشارة 

من  املحدثني  اللغويني  أغــلــب  أن  إلــيــه 

الدرس  مناهج  السري عىل  آثروا  قد  العرب 

اللغوي احلديث، وما توصلت إليه أبحاث 

الدراسات الغربية يف الدرس اللغوي، فلم 

خترج أبحاثهم وآراؤهم عن دائرة املدارس 

اللغوية الغربية، لذلك انرصفوا عن الدرس 

اللغوي يف القرآن الكريم، بحجة أنه مشبع، 

م واملقدس. أو خلطورة املنزلق يف املحررّ



مكانة  فيه  يعرض  بتمهيد  لبحثه  الباحث  يقدم 
خلق  مظاهر  من  مظهر  وانها  االسالمي  المجتمع  في  المرأة 

– الراقي. ثم يدفع شبهة امتهان أشراف العرب للمرأة  –سبحانه  الله 
قبل االسالم، وان هذا االمتهان كانت تمارسه الطبقات المنحّطة منهم 
التعترف  التي  الحديثة  والمباديء  الطبقات  تلك  موقف  بين  ويقارن 
بالقيم واالخالق، فيحق للمرأة كل شيء وال فرق بين ان تسلك طريق 

العفة أم طريق الُعهر.
ثم يدخل في صلب الموضوع وهو موقف االسالم من المرأة من 
خالل القرآن الكريم والنصوص التي تنهى عن استخدام العنف بحقها 
اواضطهادها اوايذائها اوالتفريق بينها وبين حقوقها في العيش الكريم 

واألرث والصداق وحرية التملك.
وفي ختام البحث يضرب السيد الباحث مثاًل مشرقًا للمرأة المسلمة 
وهي سيدة النساء فاطمة الزهراء التي كّونت البيت األنموذج وجعلت 

منه مدرسة للسعادة ومثااًل جميال لالقتداء بها.
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م.م.وادي بداي البي�شاين
جامعة اهل البيت - العراق

متهيد
املكرمة من قبل  املرأة تلك املخلوقة 

اهلل تعاىل، فهي يف كل احواهلا و ظروفها 

يف  الراقي  اهلل  خلق  مظاهر  من  مظهر 

انحطاطها  او  رقيها  وان  املجتمعات 

وجه من وجوه حضارهتا، وان وضعها 

االجتامعي وما يتصل به من تفصيالت 

و  الثقافية  و  االجتامعية  باملكانة  تتعلق 

االقتصادية، وبمدى فاعلية الدور الذي 

تنهض به، كل ذلك يعدُّ ضمن السامت 

املستوى  تكامل  اىل  تشري  التي  العامة 

او جمتمع  العصور  احلضاري لعرص من 

املختلفة  النظرة  تبقى  و  املجتمعات  من 

اىل املرأة يف عصـر بعينه لطخه سوداء يف 

جبني ذلك العرص، و منقصة يف ِسْفره، 

املسوغات  من  الكثري  اجياد  من  بالرغم 

التي ادت اىل تلك النظرة يف حينها.

وليدة  املرأة  اىل  النظرة  ان  خيفى  وال 

بيئية  ومؤثرات  كثرية  اجتامعية  عوامل 

معينة تعمل متضافرة عىل تكوين العرف 

والقيم والتقاليد فتؤثر بدورها يف املوقف 

إزاء املرأة.

العرب  عند  املــرأة  مكانة  وكانت 

السامت  أن  أال  املؤثرات  لتلك  خاضعة 

عزيزة  كــانــت  أهنــا  اىل  تشري  الــعــامــة 

شخصية  ذات  الــقــدرة  عالية  اجلانب 
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ورأي وحرية ويؤكد ذلك ظهو ر عدد من 

الشاعرة  منهن  الشأن،  ذوات  من  النساء 

املجيدة والفارسة املحاربة واخلطيبة املفوهة 

و  املحنكة  احلكيمة  و  البارعة  والسياسية 

املرأة  تكون  ما  وكثريًا  الكاهنة.  و  الطبيبة 

مدعاة  تكون  وقد  واملديح  للفخر  موضعا 

بأنه  احدهم  يفتخر  فقد  واهلجاء،  للمهانة 

ابنها و قومها بمتانة  ابن فالنة التي رشفت 

عقلها.  وفصاحة  سريهتا  ورشف  خلقها 

ورد  فقد  باألم،  التكني  ظاهرة  رأينا  وهلذا 

يف كتب التاريخ واألدب واألخبار كثري من 

يكنَّْون  كانوا  وشعرائهم  العرب  رجاالت 

بأسامء امهاهتم فاملناذرة نسبوا اىل أمهم )ماء 

كان  احلرية  ملك  املنذر  بن  وعمرو  السامء( 

يقال له )عمرو بن هند( .

وملا كان العريب شديد احلرص عىل رشف 

نسائه، كثري األعتداد بكرامتهن، وملا كانت 

حياة الغزو واألقتتال التي سادت املجتمع يف 

العرص اجلاهيل كثريا ما تعرض هذا الشـرف 

وأرسهن  البنات  لسبي  نتيجة  األمتهان  اىل 

وعدم  القاسية  املعاشية  احلالة  لسوء  أو 

متكن بعضهم من أعالتهن. فقد شاعت عند 

بعض القبائل العربية عادة وأد البنات ساعة 

ما  والدهتن، حتى جاء الدين األسالمي حمـررّ

هذا الفعل الشنيع وبنيرّ مكانة هذه املخلوقة 

ومكانتها  املرأة  ختص  التي  القوانني  فشـرع 

ورفع شأهنا ومنحها مامل متنحها مجيع النظم 

والقوانني منذ بدء اخلليقة وحتى يومنا هذا، 

تلك التي وضعها الرجل الذي يعد رشيكها 

يف احلياة األجتامعية األنسانية حني عدها يف 

أو  ماقيس  أذا  دونيا  كائنا  األحوال  أفضل 

االسالم  ماقبل  عهد  ففي  بالرجل.  قورن 

مل تكن املرأة اال خملوقا ال يستحق ان يعيش 

انسانيته اال بقدر ما يوفره من متعة رضورية 

االحــوال  أحسن  يف  فهي  للرجل  والزمــة 

مستلزمات  من  مستلزم  من  اكثر  ليست 

عار  فهي  ذلك  غري  يف  أما  الرجل  وأمتعة 

يف  الرجاِل  ــرُم  وأك تعيش  ان  والتستحق 

يدفن  عندما  يبكي  الذي  هو  املنظور  هذا 

ابنته يف الرتاب كام فعل )عمر بن اخلطاب( 

قبل االسالم عندما دفن ابنته فلام رأت تلك 

تنظفها  أخذت  حليته  عىل  الرتاب  املسكينة 

بأناملها الرقيقة فلام دسها يف الرتاب سالت 

تعاىل  اهلل  اوضح  وقد  خديه)1(  عىل  دموعه 

عبد اهلل إبراهيم، املرأة والرسالة التغيري، ط:   )1(
بريوت،  لبنان  الطيبة،  الكلمة  دار  مط:   ،1

1992 م – 1412 هـ، ص12.
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چڦ  قال:  حيث  الكريم  كتابه  يف  ذلك 

ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ 

ڍڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ 

ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژژ ڑ ڑ ک 

ک چ)2( فتلك صورة من صور املايض 

األليم أما احلارض املعارص فيمكن للباحث 

اليوم  بلغة  املعارصة  املــرأة  عن  يكتب  ان 

التي نجيدها ونعي صورهتا أكثر من عهو د 

املايض البعيد.

ففي املبادئ احلديثة التي التعرتف بالقيم 

واألخالق يق للمرأة كل يشء فال فرق بني 

أن تسلك طريق العفة أو طريق العهر.

احلياة  يعرتف هبدفيَّة  الذي  األسالم  أما 

بكل  للمرأة  يسمح  فأنه  البرش  وأخالقية 

يشء يف أطار واحد هو ان تكون املرأة انسانة 

ثانيا  أمرأة  و  أوال  انسان  املرأة  أن  أذ  كاملة 

لذلك فال جيوز هلذا أالنسان أعطاؤه احلرية 

انوثتها  استغالل  يف  املقننة  غري  الفوضوية 

أنسانيتها. وعىل هذا األساس  عىل حساب 

فان أي استغالل جلسد املرأة وحماسنها وأية 

إثارة طائشة يف شهو اهتا، حمرمة يف عادات 

ونظم وتقاليد املؤمنني وقوانني السامء التي 

سورة النحل/ اآلية 58، 59.  )2(

الختل والتنقص من حقوق املرأة األنسانية 

أن األسالم  بعضهم  واألخالقية. وقد ظن 

يفضل الرجل عىل املرأة وهذا تصور مغلوط 

واألحاديث  القرآنية  لآليات  املتتبع  أن  أذ 

والروايات  واألرشــادات  الشـريفة  النبوية 

السرية  البيتوحتى  أهل  عن  املأثورة 

أهتامما  هناك  ان  جيد    للرسول  الذاتية 

كبريا باملرأة اىل درجة الظن بان األهتامم هبا 

اكثر من االهتامم بالرجل وليس العكس.

ــة  األهــان تعيش  املــــراة  كــانــت  ـــوم  »ي

أنسانيتها  املايض ويوم كانت  واألحتقار يف 

حمل نقاش وموضع جدال يتأتى هلا بالطبع 

أن تسهم يف تسيري احلياة األجتامعية وما كان 

يمكنها ان تلعب دورا ما يف أحداث عرصها 
وجمتمعها«)3(

األزمنة  يف  املــرأة  حال  يف  تطلعنا  »ولو 

اليونانيون  كــان  مثال:  لوجدنا  الغابرة 

من  رجس  جمرد  وكأهنا  املــرأة  اىل  ينظرون 

سقط  من  عندهم  وكانت  الشيطان  عمل 

املتاع تباع وتشرتى يف األسواق. ويف أحدى 

الفرتات عقدوا جممعا علميا كبريا للبحث يف 

الصفار حسن، املرأة مسؤولية وموقف، ط:   )3(
هـ،   1405 بــريوت،  الزهراء،  دار  مط:   ،1

ص26.
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شؤون املرأة. فأنتهو ا اىل النتيجة التالية...

إن املرأة كائن النفس له وأهنا من أجل 

ذلك لن ترث احلياة األخروية ألهنا رجس. 

سنة  يف  وبالضبط  النبوية  البعثة  وقبيل 

النقاش  دار  مؤمتر  فرنسا  يف  عقد  )586م( 

أم  أنسانا  تعدرّ  أن  املرأة  أستحقاق  فيه حول 

ال تستحق ذلك؟

أنسانا  املرأة  أعتربت  أن  النتيجة  كانت 

ولكنها خلقت خلدمة الرجل وحسب«)4(.

النصوص القرآنية الناهية 
عن العنف بحق املراة واظطهادها

القرآنية  النصوص  مــن  اهلــائــل  الكم 

بحق املراة ومحايتها من العنف واالذى من 

القرآنية  وااليــات  النصوص  قــراءة  خالل 

امام ترشيعات  الباحث نفسه  املقدسة، جيد 

فقد  وشــؤوهنــا  املــرأة  بحق  كثرية  ساموية 

رعتها مولودة وطفلة وصبية وامرأة زوجة 

نصف  ــراة  امل ان  ادرك  ــالم  االس الن  وامــا 

املجتمع وبدوهنا تتوقف احلياة فان االسالم 

احدث ثورة كربى يف املفاهيم والتشـريعات 

واقعا  االســالم  تسلم  فقد  باملرأة  اخلاصة 

وموقف،  واملسؤولية  املرأة  حسن،  الصفار   )4(
ص11 – 12.

الظلم  انواع  بكافة  مثقال  وتارخييا  انسانيا 

اعتمد  وهلذا  للمرأة  والعنف  واالضطهاد 

للمذاهب  كليا  مغايرة  نــظــرة  االســـالم 

و  االجتامعية  و  واالقتصادية  السياسية 

الثقافية وكل ما هيم اجلوانب االنسانية جتاه 

للوجود  العقائدية  رؤيته  من  انطالقًا  املرأة 

االنساين برمته. فقد هنض بذاهتا من التخطئة 

ومن الدونية اىل التكامل، ومن االمهال اىل 

الريادة، ومن االنزواء اىل الفاعلية. وملعرفة 

تغيري  او  اثبات  يف  القرآنية  النصوص  دور 

املفاهيم والتـرشيعات اخلاصة باملرأة والتي 

املجتمع  عليه  كان  ملا  كليا  مغايرة  جاءت 

كمصطلحات  وردت  والتي  االسالم  قبل 

للناس  عام  بشكل  مفاهيم  او  كلامت  او 

مجيعا  او  للمرأة  كمسمى  خاصة  او  مجيعا 

ان  نجد  القبيل  هذا  فمن  واالنثى  للذكر 

لفظة الناس يف القرآن الكريم وردت 240 

الناس شاملة لكال  مرة واملعروف ان لفظة 

اجلنسني ويف مثل هذا العدد كم من االيات 

و  املفاهيم  من  كثريًا  حتوي  التي  القرآنية 

الترشيعات التي ختص املرأة و جتعلها حتتل 

كفرد  املجاالت  مجيع  يف  االنسانية  مكانتها 

مؤثر ومتاثر يف جمتمعها املحيل و االنساين. و 



م.م.وادي بداي البيضاين
ــــ(

1ه
43

2-
2م 

01
1(

اء 
�شت

 : 
ابــع

لــر
د ا

لعد
ا

325

يف هذه احلال تربز امهيتها ودورها و مكانتها 

كعنرص فاعل بني الناس .

و الشواهد القرآنية عىل ذلك كثرية مثال 

ڻ  ڻ  چڻ  تعاىل:  اهلل  قول  ذلك 

ہ  ہہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ 
چڇ  تعاىل:  ھ ھچ)5(، وقال 
ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ 
ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ 
قال  و   ،)6( کچ  ک  ک  ڑ  ڑ 

تعاىل: چ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ 

ڍ  ڇ  ڇڇ  ڇ  چ  چ 
وهناك  ژچ)7(،  ڈ  ڈ  ڎ  ڌڎ  ڌ  ڍ 
اىل  تشري  التي  القرآنية  النصوص  من  كثرٌي 

الناس يف  الرجل واملرأة يف حال ذكر كلمة 

تدل عىل  التي  و  الكثرية  املحكامت  اآليات 

و  احلقوق  و  االحكام  يف  بينهام  املــســاواة 

الواجبات و التفاعل يف بناء احلالة املقصودة 

سورة  من  آيتني  يف  ووردت  املجتمع.  لبناء 

النساء  امهية  عىل  تدل  نسوة  كلمة  يوسف 

هذا  و  الباطل  من  احلق  متييز  و  تقرير  يف 

يدل عىل ان للمراة وزنا اجتامعيا يف تكوين 

سورة البقرة: اآلية 207.  )5(

سورة البقرة: اآلية 213.  )6(
سورة احلجرات: اآلية 13.  )7(

املجتمع االنساين الفاضل وبنائه عىل اسس 

الفاعل  دورها  للمرأة  يكون  التي  العدالة 

يف ذلك ويف موارد اخرى من آيات القرآن 

الكريم ورد مصطلح النساء 38 مرة.

ان  القرآن  يثبت يف  ما  امثلة ذلك  و من 

هذه  تكون  وان  املــرأة  بحقوق  مساس  ال 

املجاالت  مــن  كثري  يف  مصونة  احلــقــوق 

هذا  من  القرآنية  ــات  االي يف  وردت  التي 

تعاىل:  اهلل  قول  ومنها  باخلصوص  العدد 

پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  چ 

ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ 

ٿچ)8(،  ٿ  ٺٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ 

ھ  ھ  ھ  چھ  تــعــاىل:  وقـــال 

ۇ  ڭ  ڭڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے 

ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ 

ې  ۉې  ۉ  ۅۅ  ۋ 

ائ  ائ  ى  ى  ې  ې 

ەئ ەئ وئ وئچ)9(.

القرآن  ايات  نساؤكم يف  كلمة  وجاءت 

ف  ختورّ و  حتذير  فيها  و  مــرات   4 الكريم 

كيفية  الكريم  القرآن  يبني  حني  النساء  عىل 

و  االعــتــداء  من  املــرأة  حلامية  االستعداد 

سورة النساء: اآلية 7.  )8(
سورة النساء: اآلية 19.  )9(
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االضطهاد و العنف و باالخص من اعداء 

األمة.

ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  چ  ــعــاىل:  ت قــال 

ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ 
ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ 
ٿ  ٿ  ٺ 
ٿٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ 
الدالالت  من  وردت  وقد  ڤچ)10(، 
الثابتة يف النهج االنساين الذي خطه القرآن 

الذي  القرآين  النص  يف  عكسه  وما  الكريم 

التي  املتعددة  االلفاظ  من  كثري  فيه  جاءت 

 35 مؤمنون  لفظة  وردت  فقد  املرأة  ختص 

املسلرّم  لفظة مؤمنني 144 مرة ومن  و  مرة 

االلفاظ  و  الدالالت  من  العدد  هذا  ان  به 

القرآنية مل تكن حرصا عىل الرجل فقط بل 

هي الفاظ ودالالت تشمل الرجل و املرأة 

وهذا جيعلنا امام حالة مؤكدة تنص عىل ان 

القرآن الكريم قد جعل للمرأة مكانتها التي 

حتتلها يف احليز الذي خصصه هلا اخلالق يف 

املجتمع االنساين الذي تعيش فيه.

ڃ  ڃ  ڃ  چ  تعاىل:  قوله  ففي 

قوله  چچ)11(،  چ  چ  چ  ڃ 
سورة إبراهيم: األية 6.  )10(

سورة األنفال: اآلية 64.  )11(

ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  چڳ  ــاىل:  ــع ت

ڱ ںں ڻ ڻ ڻچ)12(، جاءت 

يراد  املؤمنون  و  لفظة  و  املؤمنني  من  لفظة 

القرآنية  الشواهد  و  للجنسني  االعامم  فيهام 

عىل ذلك كثرية ملثلهام.

ومن خالل قراءة هذه النصوص القرآنية 

نجد ان اهلل خاطب الذكر و االنثى و مل يميز 

بني املؤمنني من اجلنسني و فاعلية كل منهام 

الذي  التكليف  و  والــدور  املكانة  بحسب 

نيط هبام من قبل اخلالق.

و يف قراءة اخرى للنص القرآين املقدس 

نرى اخلطاب موجها للمرأة بشكل رصيح 

وجعل هلا املكانة املميزة من خالل توضيح 

دورها الذي جيب ان حتتله يف احلياة لتكون 

فاعلة فيه و عاكسة نتاجها الفكري و العميل 

له  يراد  الذي  االيامين  االنساين  املجتمع  يف 

من  نفسها  لتحصن  املــرأة  عليه  تكون  ان 

االضطهاد و العنف و الغاء هو يتها االيامنية 

بشكل  خاطبها  حيث  هلا  اهلل  ارادهــا  التي 

املؤمنات  بلفظة  مرة  عرشة  ثامين  يف  مجاعي 

املميزة  املــرأة  مكانة  عىل  داللة  تعد  والتي 

احلصانة  صاحبة  و  تعاىل  اهلل  من  املقربة  و 

سورة البقرة: األية 285.  )12(
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المتالكها هذه الصفة التي متيزها بني الناس 

غري  وهل  االخــرة  و  الدنيا  يف  درجاهتم  و 

االيامن مكان اسمى منه اذ تعد هذه الدرجة 

املرأة  حلامية  االنسب  و  األهم  هي  االيامنية 

الهنا  العنف  و  االضطهاد  صفوف  مــن 

يف  القدوة  تعد  و  املؤمنني  و  اهلل  اىل  اقرب 

املجتمع االيامين بتضامنها مع اخيها املؤمن 

و محايتها.

گ  چک  تــعــاىل:  ـــال  ق

ڳ  ڳ  گڳ  گ  گ 

يعد  لــذلــك  چ)13(،  ڱ  ڱ  ڳ 

الكثرية  للنصوص  مثال  القرآين  النص  هذا 

االخرى التي وردت فيها لفظة )املؤمنات( 

يف  الواضحة  الـــدالالت  من  تعد  التي  و 

النهج االنساين الذي رسمه القرآن الكريم 

اذ اصبحت املراة قدوة و مثال حني حتصنت 

واالخرين  نفسها  حلامية  بااليامن  وتدرعت 

الظلم  و  االضطهاد  و  العنف  صنوف  من 

و  االقصاء  و  العزل  و  التدين  و  احلرمان  و 

متارس  ان  لزاما  فكان  التحلل  و  الفساد 

ــن خالل  دورهـــا الــقــيــادي كــالــرجــل. وم

قراءة النصوص القرآنية الكثرية يتضح من 

اآليات بان مفاد هذه النصوص انشاء حكم 
سورة التوبة: اآلية 71.  )13(

للنساء–كام  جيعل  تنظيمي  سيايس  وضعي 

تكليفيا  عمال  املجتمع  اوساط  للرجل–يف 

چڈ  تعاىل:  لقوله  تطبيقا  ترشيفيا  ليس  و 

ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ 
ڳ  ڳ  گگ  گ  گ 
ڳ ڳ ڱ ڱچ)14(ومن خالل 
منظور النص القرآين تكون املرأة قد احتلت 

املوقع  خالل  من  نفسها  حصنت  و  دورها 

االنساين الذي خصها اهلل تعاىل به و ختليص 

و  املــادي  األضطهاد  و  العنف  من  نفسها 

التعامل  بسبب  عليها  وقع  الذي  املعنوي 

الذي صنعه املجتمع الذكوري اجلاهيل.

 )النص القرآين بحق املرأة 
يف القيادة او السلطة العامة( 

من خالل قراءة النصوص القرآنية نجد 

ان املرأة حاهلا حال الرجل يف قيادة السلطة 

منه  حنكة  اكثر  هي  او  للمجتمع  العامة 

واالضطهاد  العنف  عن  النهي  فقط  وليس 

والذي يامرسه الرجل جتاهها.

األجتامعية  العلمية  الــدراســات  ففي 

تويل  يف  ــق  احل للمرأة  أن  بعضها  أقــرت 

ذلك  يثبت  التارخيي  احلال  وواقع  السلطة 
سورة النحل: اآلية 97.  )14(
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و  به  ويقر  بذلك  يشهد  ــارض  احل ــال  واحل

النطاق  عىل  هلا  ــرص  والح كثرية  األمثلة 

أن  هيمنا  الــذي  ولكن  والعاملي  األقليمي 

اياه  يسلبها  أن  ألحد  اليمكن  حقًا  للمرأة 

يف املنظور القرآين األسالمي يف جمال ادارهتا 

للسلطة يف قيادة أمارة او دولة وهناك أمثلة 

النصوص  به  جاءت  أذ  وتثبته  بذلك  تقر 

وعدم  املحرتمة  مكانتها  يؤكد  مما  القرآنية 

بأن  القول  عىل  الرد  يمكن  وما  اضطهادها 

املرأة المتلك احلق يف تبوء املناصب العليا و 

املجتمع  السلطة يف  تويل  امكانيتها يف  بعدم 

يرويه  حديث  يف  حمصور  فهو  األسالمي 

البخاري .

 عندما سمع ان  وهو ان رسول اهلل 

قوما من فارس ملرّكوا عليهم أمرأة قال: »ما 

افلح قوم وليتهم امرأة« وهو جاء يف ظرف 

وال  خاص  واقتصادي  واجتامعي  سيايس 

أسس  وقد  ذلك  يؤكد  غريه  حديث  يوجد 

املرأة  بأن  رأهيم  احلديث  هذا  عىل  الفقهاء 

التصلح لتويل السلطة.

ولكن هناك فقهاء آخرين سجلوا بعض 

التحفظات عىل هذا املوضوع)15(.

السيد حممد حسني،  بترصف: فضل اهلل   )15(
منى  أعدته:  محيه،  سهام  حاورته:  املــرأة،  دنيا 

خيرج  فأنه  ــك  ذل الباحث  تتبع  وإذا 

املنطق  خيــالــف  ذلـــك  ان  ــي  ه بحصيلة 

مثاال  الكريم  القرآن  فيه  قدم  الذي  واجلو 

االفــكــار  بــوجــه  ــة  وانــمــوذجــا يعد رصخ

النص  وضح  فقد  حقها  املراة  تبخس  التي 

قيادة  يف  املــرأة  لعبته  الــذي  الــدور  القرآين 

ملكة  هي  تلك  وجه  احسن  عىل  املجتمع 

سبأ فهو يقدمها كأمرأة اكثر اتزانا يف العقل 

من  عقالنية  واكثر  التخطيط  يف  قوة  واكثر 

سليامن  كتاب  تلقت  عندما  فهي  الرجال 

ۈچ)16(  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  چڭ 

وهي امللكة التي الحتتاج اىل أية مشورة ومل 

يكن نظامها السيايس يفرض املشورة عليها 

اآلتية:  اآليــات  سياق  من  نفهمه  ما  وهذا 

ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  چ 

حترضوا  حتى  چ)17(  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ 
وتقدموا الرأي يف ذلك. فقد أعلنت رغبتها 

يف التشاور ألخذ املوقف األسلم واألصح 

أي  الـــرأي  يمنحوها  ان  منهم  وطلبت 

قدموا  ولكنهم  العقلية  وحلوهلم  افكارهم 

ۉ  چ  العضيل  ودفاعهم  اجلسدية  قوهتم 
بليبل، ط: 1، مط: دار املالك، بريوت، 1418 

هـ/ 1997 م، ص119 وما بعدها.
سورة النمل: األية 32.  )16(
سورة النمل: اآلية 32.  )17(
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ەئ  ائ  ائ  ى  ى  ې  ې  ې  ې 
الرجال  ان  يتضح  وهنا  چ)18(  وئ  ەئ 
اخذوا موقف عدم ابداء وإعطاء الرأي ألن 

الشعب ليس له احلق يف ذلك ألن ملكتهم 

وحكمة.  ورأي  وسياسة  ــة  دراي صاحبة 

لذلك أوكلوا األمر اليها چۇئ ۇئ ۆئ ۆئ 

ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئىئ 
ی ی ی ی جئ حئ مئ 
وغرضها  حبچ)19(  جب  يئ  ىئ 
هذه  اليها  ارسل  من  شخصية  استكشاف 

الرسالة أهو ملك جاء ليفسد يف االرض أم 

هو نبي جاء ليدعوا اىل احلق وهي حتى بعد 

يديه  عىل  وأسلمت  سليامن  اىل  جاءت  أن 

وقناعتها  الشخصـي  عنفواهنا  عىل  بقيت 

مص  حص  مس  خس  چحس  وقـــالـــت 
جضچ)20(

عندما يقدم النص القرآين لنا هذه الصورة 

يمكن  كيف  حاكمة  ــرأة  ام عن  االجيابية 

للباحث ان يرى املوقف االسالمي يف تويل 

املرأة السلطة؟ هل تعترب ان املرأة يف طبيعتها 

ال متلك ان حتكم او تتحمل مسؤولية عامة 

سورة النمل: اآلية 33.  )18(
سورة النمل: اآلية 34 – 35.  )19(

سورة النمل: اآلية 44.  )20(

الفقهاء  فكثرٌي من  العقيل؟  بسبب قصورها 

الذين انتهجوا هنج الرسول  وهنج األئمة 

االثني عشـرحتفظوا يف شأن هذه الفتوى 

الواقع  الن  الفقهاء  هــؤالء  هبا  يفتي  التي 

الداللة  احلديث  ان  يثبت  والقائم  العلمي 

القرآنية توحي  له عىل ذلك وان النصوص 

لنا بخالفه. واملالحظ ان هذه احلالة توحي 

بان املرأة دورها كدور الرجل تقود ومتلك 

وتتزعم وتتحمل املسؤولية العامة واذا قيل 

قادرة  غري  واهنا  ضعيف  خملوق  اهنا  عنها 

الكريم  القرآن  فان  بعاطفتها  التحكم  عىل 

بل  املرأة كمخلوق ضعيف  يتحدث عن  مل 

حتدث عن ضعف االنسان ككل بام يف ذلك 

ٹ  چٿ  تعاىل:  قوله  يف  الرجل 

ٹچ)21(. فالضعف هو حالة انسانية 
ليس  واملرأة عىل حد سواء وهو  الرجل  يف 

ان  املرأة  عىل  فيمكن  وقدرها  املرأة  قضاء 

بحشد  فيها  الضعف  عنارص  عىل  تنتصـر 

عنارص القوى والواقع يؤكد تلك االمكانية 

فقد تكون املرأة اكثر عقال من الرجل وقد 

املرأة–كام  وتستطيع  عليه.  العلم  يف  تتفوق 

وتعقيلها  وتقويتها  العاطفة  الرجل–تربية 

سورة النساء: األية 28.  )21(
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باملران واالرادة القوية)22(.

بلقيس  بــان  االخــرون  حتجج  ما  وأذا 

ـُلك للرجل  حني دخلت االسالم اصبح امل

هلا  ليس  املــرأة  ان  كام    بسليامن  املتمثل 

االسالم.  يف  سابقة  كحاكمة  تذكر  مكانة 

فيمكن دحض هذه احلجج: 

بلقيس عندما دخلت  إن  قال  من  أوال: 

يف دين سليامن مل ترجع اىل مملكتها.

تارخييه  وثيقه  ايــة  توجد  هل  وثانيا: 

تؤكد ذلك او تنفيه؟ يمكن ان يكون النبي 

سليامن قد شجعها عىل العودة اىل مملكتها 

وتبقى  التوحيد  دين  اىل  كله  شعبها  لتهدي 

أي  يوجد  ال  افرتاض  وهذا  حاكمة  قائدة 

نص تارخيي يفيد هذا املعنى او ذاك)23(.

اما قضية ليس هناك امرأة حاكمة سابقة 

يعود  هل  لكن  صحيح  فامر  االســالم  يف 

عدم  و  املــرأة  حكم  رشعية  عدم  اىل  ذلك 

الذي  للمجتمع  الزعامة  و  للقيادة  اهليتها 

هي فيه ولو يف املسؤوليات الثانوية او التي 

انه يعود  او  التي بعدها مثال،  الدرجات  يف 

كانت  التي  والتقاليد  والعادات  الواقع  اىل 

املــرأة،  دنيا  حسني،  حممد  السيد  اهلل  فضل   )22(
ص121.

املصدر نفسه، ص122.  )23(

والنصوص  الشـرعية  فــاالمــور  ســائــدة؟ 

القرآنية واالحاديث والسنة النبوية واملسائل 

واد  يف  فهي  الباحث  يتناوهلا  حني  الفقهية 

الواقع  صاغت  التي  االجتامعية  والظروف 

احلايل يف واد آخر.

املكانة التي اختارها 
القرآن الكريم للمرأة

يرر  ــرشوع  م و  وبرنامج  فكر  كل  ان 

املراة من اجلهل و التخلف و االمية و التدين 

والعزل  االضطهاد  و  العنف  و  الظلم  و 

واالقصاء و التهميش...

و  املــراة  جتاه  العنف  ضد  سالح  هو  انام 

هلا  املناسب  مكاهنا  يف  املراة  لوضع  مرشوع 

اساليبه  و  العنف  من  حمصنًا  كائنا  جعلها  و 

ورموزه.

االنساين  النهج  يف  الثابتة  الدالالت  وما 

التي خطها القرآن الكريم وما يعكسه النص 

واجب  ومثاال  قدوة  املرأة  جعل  يف  القرآين 

املرأة  بأهلية  ــرار  إق اال  التطبيق،  و  التمثل 

حاهلا  الكامل  و  للرقي  الوظيفية  و  الطبيعية 

چھ ھ  تعاىل:  قــال  الــرجــل،  حــال 

ڭچ)24(  ۓ  ۓ  ے  ے 
سورة التحريم: اآلية 11.  )24(
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و  االرتقاء  يف  مجيعا  لنا  هنا  فرعون  فامرأة 

الكامل ذكورا كنا أم انثا...

تعاىل:  قال  االصطفاء  حد  اىل  يصل  بل 

ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  چڻ 

املرأة  ان  عىل  يدل  وهــذا  ہچ)25(، 
االسالمي  االنساين  املجتمع  يف  مكانتها  هلا 

املفاهيم  يف  املــؤثــر  و  الفاعل  دورهـــا  وهلــا 

االسالمية و ان ما يمر عليها من صور العنف 

االخالق  بقايا  صنيعة  من  هو  االضطهاد  و 

التي  الدونية،  الوضعية  االفكار  و  اجلاهلية 

من  النتاجات  صفحات  بني  الباحث  جيدها 

كتب اللغة و االدب والتي تعد بمئات وربام 

بالوف النَّْظم و النثر يف كل لغة مجعتها كتب 

وامللل  االمم  مذاهب  من  التواريخ  و  السري 

املادية يف  و  الروحية  اخلصال  فان  امرها،  يف 

كل امة تتجىل يف لغتها واداهبا. ومل يورث من 

السابقني ما هيتم بامرها االبعض ما يف التوراة 

لزوم   من  ابن مريم  به عيسى  وما وىص 

التسهيل عليها و الرفق هبا)26(.

أما االسالم ذلك الدين احلنيف النازل به 

القرآن فانه ابدع يف حقها امرا ما كانت تعرفه 
سورة آل عمران: اآلية 42.  )25(

بترصف: اجليايش حممود نعمة، املجتمع   )26(
الديني يف فكر العالمة الطباطبائي، ط: 1، مط، 

جعفري، ايرن، قم، 1426 هـ، ص339.

الدنيا منذ ان قطن هبا قاطنوها، اذ جاء االسالم 

الكريم،  القرآن  من  اعتمدها  التي  بتطبيقاته 

واقر فكريا و عمليا بان املرأة كالرجل انسان 

و ان كل انسان ذكر او انثى يشرتك يف مادته و 

عنرصه انسانان ذكر و انثى و ال فضل الحد 

ڄ  چ  تعاىل:  قال  بالتقوى،  اال  احد  عىل 

چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ 
ڌچ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇڇ  ڇ 
اخلالق  جعل  الكريمة  االية  هذه  ففي   .)27(

تعاىل كل انسان مؤلفا من انسانني ذكر و انثى 

مها معا وبنسبة و احدة مادة كونه ووجوده، 

وهو - سواء كان ذكرا او انثى–جمموع املادة 

املأخوذة منهام، و مل يقل تعاىل ما قاله القائل: 

تعاىل  جعل  بل  اوعية«  الناس  امهات  »وانام 

كال خملوقا مؤلفا من كل. فعاد الكل امثاال، 

وال بيان اتم وال ابلغ من هذا البيان يف النص 

القرآين، ثم جعل الفضل و التقوى. قال تعاىل: 

چٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀٺ 

السعي  ان  فصـرح  ٺچ)28(  ٺ  ٺ 

و  اهلل  عند  مضيع  غري  العمل  و  خائب  غري 

علل ذلك بقوله چٺ ٺ ٺچ فعرب 

رصيا بام هو نتيجة قوله يف اآلية السابقة: چ 

سورة احلجرات: األية 13.  )27(
سورة آل عمران: األية 195.  )28(
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ڃ ڃ ڃ چ چچ)29( وهو ان الرجل 
و املرأة مجيعا من نوع واحد من غري فرق يف 

االصل و النوع.

وما هيمنا هو املرأة و مكانتها التي اختارها 

النصوص  يف  وردت  التي  و  هلا  االســالم 

و  ايامهنا  خــالل  من  حددها  التي  القرآنية 

الفاضلة  ــالق  االخ التقوى  من  و  تقواها، 

العقل  و  النافع،  العلم  و  بدرجاته،  كااليامن 

احللم،  و  الصرب  احلسن،  اخللق  و  الرزين، 

فهي اكرم ذاتا واسمى درجة ممن ال يعادهلا يف 

ذلك من الرجال يف االسالم، كائنًا من كان، 

الفضيلة و يضيف  بالتقوى و  اال  فال كرامة 

النص القرآين مكانة أسمى من ذلك فضال و 

تكريام لالنسان من ذكر وانثى ويتضح ذلك 

يف قوله تعاىل: چڈ ژ ژ ڑ ڑ 

گگ  گ  گ  ک  ک  ک  ک 
ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ 

ڱچ)30(.
ۇئ  وئ  چوئ  تـــعـــاىل:  وقـــولـــه 

ېئ  ۈئ  ۈئ  ۆئ  ۆئ  ۇئ 

ی  ىئ  ىئ  ىئ  ېئ  ېئ 

سورة احلجرات: األية 13.  )29(
سورة النحل: اآلية 97.  )30(

چڇ  تعاىل:  قوله  و  یچ)31(، 

ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ 

ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ 

سبحانه  اهلل  ذم  قد  و  کچ)32(  ڑ 

من  وهو  قوله  بمثل  البنات  بامر  االستهانة 

ڄ  ڄ  چڦ  تعاىل:  قــال  ــذم  ال ابلغ 

ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ 

ڎ  ڌ  ڌ  ڍڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ 

کچ)33(.  ک  ڑ  ڑ  ژژ  ڈ  ڈ  ڎ 

مكانتها  وضعوا  بان  االجتامع  علامء  وحدد 

فاملرأة  االرسة،  يف  للجسد  بالنسبة  كالراس 

مدرسة يف بيتها اذا كان إعدادها اعدادًا سلياًم 

تشوهبا  باألم  متمثلة  املــرأة  هذه  كانت  فاذا 

الفكرية  و  االجتامعية  مكانتها  يف  منقصة 

فاهنا  الرتبوية  و  النفسية  و  االقتصادية  و 

تكون عامل هدم اجتامعي ملكانة االنسان و 

الرجل  دور  عن  يقل  ال  فدورها  شخصيته، 

املراة لتكون حرة  اذ تنطلق  بناء املجتمع،  يف 

توضع  التي  القوانني  تقوم  و  كامراة،  انسانا 

التوازن بني  التقائها بالرجل، بحفظ  ملساحة 

يتكامل  بحيث  خصوصيته،  و  خصوصيتها 

سورة غافر: األية 40.  )31(
سورة النساء: األية 124.  )32(

سورة النحل: األية 58–59.  )33(



م.م.وادي بداي البيضاين
ــــ(

1ه
43

2-
2م 

01
1(

اء 
�شت

 : 
ابــع

لــر
د ا

لعد
ا

333

االنسان بالرجل و املرأة، كام تكامل وجوده 

بالتقاء االثنني معا يف صناعة حركة احلياة و يف 

صناعة أنشطتها و مشاريعها و ما اىل ذلك.

واالسالم املقدس يتبنى حتقيق مكانة املرأة 

يف جمال املساواة و بالتايل محايتها من العنف و 

االضطهاد و الظلم ويف هذا االجتاه فهو يعطي 

ے  ھھ  ھ  ھ  ہ  چ 

ے ۓ ۓچ )34(، چڀ ٺ ٺ ٺ ٺٿ 
ٿ ٿچ)35( اي للمراة احلق يف كل 

ما تكتسبه دون ان يكون للرجل مهام كانت 

اضطهاد  سلطة–يف  اليها–اية  بالنسبة  صفته 

الرجل.  ال  بالنسبة  االمر  كذلك  احلق،  هذا 

لذا نرى ان االسالم اكد املساواة عىل اساس 

خصائص  انسان–بحسب  كل  اعطى  انــه 

وجوده–الفرصة التي يقق فيها ذاته بشكل 

الشـريعة  نظام  خالل  من  متنام،  و  حيوي 

الذي يضع لكل ذي حق حقه و يدد لكل 

طرف العنارص التي يمكن ان يتكامل فيها مع 

م به أن اهلل خلق  االخر. ومن الواضح و املسلرّ

ليتكامال  و  معا  احلياة  ليبنيا  املرأة  و  الرجل 

امتداد احلياة لذلك هيأ االسالم للمرأة  عىل 

طرق احلياة يف كل ساحات الصـراع جنبا اىل 

سورة النساء: األية 32.  )34(
سورة النساء: األية 7.  )35(

تعينه،  تنصـره وينرصها،  الرجل،  مع  جنب 

تتكامل معه و يتكامل معها، ومل يفصل بينهام 

قوله  بجالء  يعكسه  امر  وهذا  االدوار،  يف 

گ  گ  گ  چک  تعاىل: 

ڳڱ  ڳ  ڳ  گڳ 

يتسع  املعروف  ان  نــرى  و  ڱچ)36(. 

لكل يشء اجيايب يف احلياة، و ان املنكر يتسع 

لكل يشء سلبي يف احلياة، و من هذا يتضح 

ان الرجل و املرأة رشيكان يف بناء احلياة، فكام 

فكذلك  املجتمع،  عن  مسؤول  الرجل  هو 

املرأة مسؤولة بالقوة نفسها عن املجتمع الذي 

تعيش فيه)37(.

فهل بعد ذلك من حق للمجتمع الذكوري 

او للرجل ان يبخس املرأة حقها؟ وهل جيوز 

للعنف  املرأة  ض  يعررّ ان  للفرد  او  للمجتمع 

و  الفطرية  حقوقها  يرمها  و  األضطهاد  و 

املكتسبة اي التكوينية و التـرشيعية؟ چ ٿ 

ڤ ڤ ڦ  ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ 
ڦ ڦ ڦچ)38(

سورة التوبة: األية 71.  )36(
املــرأة،  دنيا  حسني،  حممد  السيد  اهلل  فضل   )37(

ص57.
سورة الطارق: اآلية  )5، 6، 7(.  )38(
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اخلامتة: 
ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  چڈ 

گ  گ  گ  ک  ک 
گڳچ)39(.

القرآن  ترمجه  الذي  احلق  هذا هو صوت 

الكريم والذي عد قانونا إهليًا اذ جعل من املرأة 

و الرجل عنصـري تكوين املجتمع الذي اراده 

اهلل لعامرة االرض ولكن هذا املخلوق الذي 

اطلق عليه تسمية االنسان جهل حقه وحق 

غريه فعبث بقانون اهلل وميز بني الذكر و االنثى 

وجعل هذا التمييز من اولويات اعامله يف بناء 

السيادة  للرجل  فصارت  االجتامعيه  احلياة 

الضعيفة  التابعة  ــرأة  امل وصــارت  القيادة  و 

قصة  ــارت  وص الرجل  قبل  من  واملــأمــورة 

املرأة قصة طويلة مملوءة بالعذاب واملحن وال 

نستثني جمتمعا دون ان نحكم عليه بأنه اسهم 

بشكل من االشكال يف مأساة املرأة، وعزاؤنا 

ليس  جمتمعاتنا  مثل  يف  ــرأه  امل تعانيه  ما  ان 

والتقاليد  العادات  من  ركام  هو  وانام  ثقافة، 

منذ  املرأة  يتتبع مسرية  البالية، ومن  اجلاهلية 

كانت  كم  يقدر  الــيــوم،  اىل  العصور  ــدم  اق

املجتمعات  كافة  يف  شاقه  رحلة  املرأة  رحلة 

سورة الروم: اآلية 21.  )39(

اليوم  املجتمعات  هــذه  وليت  استثناء  بال 

سدرت  الذي  العميق  سباهتا  من  استيقظت 

فيه عرب اجيال طويلة توالت عىل مر التاريخ 

بل مثلام كان فعلها التارخيي سيئا كان فعلها 

احلارض اسوأ وما عىل املجتمعات وباألخص 

جمتمعنا العريب واالسالمي إال ان يبحث عن 

النموذج االجتامعي الذي وضعه وصاغ كيانه 

فكانت  تعاىل  اهلل  من  بوحي  النبوي  البيت 

املرأة الرسالية املثالية لتكون اللبنة املثالية لبناء 

جمتمع مثايل، تلك هي فاطمة الزهراء حني 

جعل اهلل تعاىل هلا املكانة التي ارادها هلا لتكون 

الزاخر  االنساين  املجتمع  لبناء  املثالية  املرأة 

بالقيم الرسالية واخلايل من الرصاع والعنف و 

االضطهاد و االذى وباالخص جتاه املرأة.

أذ كونت هذه الصديقة الطاهرة لبيت 

للسعادة  مدرسة  منه  وجعلت  االنــمــوذج 

ومثاال مجيال لالقتداء هبا فكانت االبنة املثالية 

ألبيها فأصبح بيتها جامعة خترجت فيها خرية 

الرجال والنساء عىل مر العصور وحتى قيام 

الساعة)40(.

ينظر: الصدوق الشيخ حممد بن عيل بن   )40(
القمي  )ت328  بابويه  بن  احلسني بن موسى 
الفجر  مــط:   1 ط:  الرضا  اخبار  عيون  هـــ( 
لبنان بريوت 1429 هـ/ 2008 م ج/ 1 ص 

.)170–169(





يستعرض السيد الباحث الرؤية القرآنية الى )العقل( و 
الدماغ  البحث الذي يفرد فيه وظيفة كل من  )القلب( في هذا 

الذي يرى القدماء انه مركز العقل، والقلب الذي يرى اخرون انه هو مركز 
العقل. ويبدا بحثه بتوضيح معنى العقل ومعنى القلب وهما اللغزان اللذان حيرا 
العلماء واالطباء والمفكرين عبر العصور. وهو يرى ان كال من العاطفة والعقل 
من المخ. فهو الموجه الرئيس النشطة االنسان كلها. كما يرى ان التطور الذي 
حصل في عواطف ومشاعر االنسان عبر العشرة االف سنة الماضية، انما هو من 

تطور تالفيف المخ الذي يصطلح عليه بـ )العقل( .
ثم يتحدث عن القلب باالسلوب نفسه الذي تحدث به عن المخ فيخلص الى 
القول بان القلب ليس هو مركز االرادة او )الذات( بل المخ هو الذي يحرك اعضاء 

الجسم كافة بنظام دقيق يجعلنا نقرا ونكتب وننام ونفرح ونضحك ونبكي.. الخ.
وهو يرى ان )القلب( لفظ مشترك في القرآن الكريم يعرف معناه بحسب سياق 
ويستعرض  المعاني.  تلك  القرآنية  وباالمثلة  يعرض  ثم  الكريمة  اآلية  من  ذكره 
انواع القلوب التي ذكرها القرآن الكريم من قبيل: القلب المطبوع عليه، والقلب 

المتذكر، والمقفل... الخ.
وفي الختام يناقش الباحث راي المرحوم )عالم سبيط النيلي( الذي راى فيه:  

)ان عبادة االصنام هي شرك عقلي وان عبادة االوثان هي شرك قلبي( .
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د.علي كاظم الفتَّال
باحث يف اللغة العربية والرتاث، - العراق

منذ زمٍن – ليس بالقصري – والعلامء 

ويف  والقلب(  )العقل  أمر  يف  منشغلون 

وبعبارة  اآلخــر،  عىل  اهليمنة  له  ــام  أهيِّ

نتاج  هو  الــذي  )العقل(،  هل  أخــرى: 

)القلب(،  أم  الذات(  )مركز  يمثِّل  املخ 

الــقــرآن  نسبة  تكييف  يمكن  وكــيــف 

أحدمها،  إىل  )العقل(  موضوع  الكريم 

هــذا  بــتــنــاول  الــــرشوع  أردُت  وكــلــام 

املوضوع انتابتني رهبة لسعة بابه وعلوه 

هذين  يف  والولوج  فتحه  أستطيع  ال  قد 

واألطبَّاء  العلامء  ا  حريَّ اللذين  اللغزين، 

رين عرب آالف السنني. واملفكِّ

كتابه  يف  النييل)1(،  سبيط  عامل  يقول 
بابل/  حمافظة  من  النييل:عراقي  سبيط  عامل   )1(

إن   : املجموعات(  نظام  إىل  )املــدخــل 

الشـرك عقيل املنشأ وإن االختيار هو من 

أنشطة القلب )أو الذات( وليس العقل.

األشياء  حساب  يف  الذات  يتابع  والعقل 

مأموٌر  العقل  أن  مرادها...أي  وفق  عىل 

بحساب األشياء واستخراج النتائج خلدمة 

الذات اآلمرة التي مركزها القلب )2(.

وعامل سبيط مل يكن أول من قال هبذه 

أول  يكن  ومل  والقلب(  )العقل  الثنائية 

ناحية النيل؛ألَّف. –أكثر من اثني عرشة 
،وقد  بــريوت  كلها–يف   – ُطبعت  كتابا 
كتبه  سنة2001..وتتمحور  اهلل  اه  توفَّ
الكريم  القرآن  يف  اللغة  قصدية  حول 
إضافة إىل كتب فلسفية ُأخرى،كلها تدور 

حول القرآن املجيد.
انظر منه ص74.  )2(
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الذات(  )مركز  هو  )القلب(  أن  رأى  من 

فالسفة   – بقرون   – سبقه  فقد  اآلمـــرة، 

وحكامء وعلامء يف هذا الرأي.

علينا  تلك  اآلراء  نستعرض  أن  وقبل 

ف القلب ثم نتبعه بتعريف كلٍّ من:  أن ُنعرِّ

العقل والدماغ واملخ.وعند ذاك سنقف عىل 

حقيقة ما نحن فيه، معتمدين أهم ما لدينا من 

مصادر تؤيد أو تعارض هذا الرأي أو ذاك.

القاموس املحيط  يقول صاحب ترتيب 

عن القلب)3( انه: الفؤاد، أو هو أخص منه، 

والعقل.وحمض كل يشء.

ــل)4(: الــعــلــم، أو  ــق ــع ــن ال ــول ع ــق وي

وقبحها،  حسنها  مــن  األشــيــاء  بصفات 

اخلريين  بخري  العلم  أو  ونقصاهنا،  وكامهلا 

ٍة  لقوَّ أو  اأُلمــور،  مطلق  أو  ين،  الرشَّ ورش 

واحلسن. القبيح  بني  التمييز  يكون  هبا 

بمقدمات  يكون  الذهن  يف  جمتمعة  وملعاٍن 

 

واملصالح.واهليأة  األغــراض  هبا  يستتب 

حممودة لإلنسان يف حركاته وكالمه، واحلق أنه 

نور روحاين به تدرك النفُس العلوَم الضـرورية 

والنظرية.وابتداء وجوده عند اجتنان الولد، 
طريقة  عىل  املحيط  القاموس  ترتيب  انظر   )3(
املصباح املنري وأساس البالغة/الظاهر أمحد 

الزاوي.مادة )قلب(.
نفسه مادة )عقل(.  )4(

البلوغ. عند  يكمل  أن  إىل  ينمو  يزال  ال   ثم 

مجع عقول.

وثمة من يرى: أن العقل)5(: هو العنرص 

اجلسم  عىل  ويسيطر  النفس  يدير  احلاكم 

ويستطيع أن يكمها حكم السيد املطلق.

ينشأ  الــذي  الدماغ  وظيفة   :)6( هو  أو 

القانون  وأن  اجتامعية  بيئية  ظــروف  يف 

العصبي  النشاط  لــه  خيضع  الــذي  الــعــام 

فسلجية  ارتــبــاطــات  تكوين  هــو  األعـــىل 

يف  متناهية  ال  رشطية(  )منعكسات  مؤقتة 

من  حمدود  عدد  أساس  عىل  والتنوع  املقدار 

املنعكسات غري الرشطية )أو الغرائز بالتعبري 

السايكولوجي( وإن جوهر النشاط العصبي 

هي  األساس  وظيفته  أو  االنعكايس  األعىل 

بات  ملتطلَّ التكيف  متكني اإلنسان من عملية 

بات حياته املادية  فها ملتطلَّ البيئة املعيشية وتكيُّ

عىل  االنقطاع  عديمة  بصورة  واالجتامعية 

نفسه  الفرد  حياة  يف  اإلنساين  النوع  صعيد 

نشاطه  أو  اإلنسان  سواء.فعقل  حد  عىل 

كيان واحد   – – يف حقيقته  العصبي األعىل 

متامسك من الناحيتني الترشييــة والوظيفية 

الكريم  اإلنــســان/عــبــد  أهيــا  ــت  ــظــر:أن ان  )5(
دهينة/10.
نفسه/11.   )6(
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مع  العقلية  العمليات  جوانب  فيه  ترتابط 

وجود صفة التغلب.

ترتيب  صــاحــب  فعند  الـــدمـــاغ  أمـــا 

ُأم  ُأم اهلام، أو  القاموس)7(: مح الرأس، أو 

الرأس، أو ُأم الدماغ..الدماغ: ُجَليدة رقيقة 

هو فيها.مجع أدمغة.

ويرى غريه)8(: أنه اجلزء العضيل املحيط 

باملخ، وهو ما تبدو عليه ظواهر كهربية نتيجة 

يرى  ية.فيام  املخِّ لأللياف  الكيميائي  التفاعل 

وهو  وعضوه  العقل  حامل  هو  غريمها)9(: 

ومشاكلها؛سويتها  ومشاغلها  النفس  مرتع 

ومرضها.

ترتيب  عــنــد صــاحــب  فــهــو  املـــخ  أمـــا 

القاموس)10(: بالضم نْقُي العظم.والدماغ.

وشحمُة العني وخالص كل يشء مجع خماخ.

العضو  هو  بــقــولــه)11(:  غــريه  فــه  وعــرهَّ

مقر  هو  العقلية..و  للمظاهر  الطبيعي 

وتوليد  اجلسمية  اإلحساسات  استقبال 

تعليامت  لتنفيذ  األوامــر  وإرســال  األفكار 

العقل احلاكم.
ترتيب القاموس مادة دماغ.  )7(

انظر:أنت أهيا اإلنسان/13.  )8(
انظر:الدماغ البرشي: د.طارق إبراهيم محدي /74.  )9(

ترتيب القاموس مادة مخ.  )10(
انظر:أنت أهيا اإلنسان/12.  )11(

من التعريفات تلك يمكننا أن نخلص إىل:

)العقل(  هو  القاموس  يف  القلب  أن 

أنه  عنه  يقول  الدماغ  إىل  يأيت  عندما  ولكن 

انسياق  ــذا  .وه فيها(  هو  رقيقة  )ُجَليدة 

)مركز  هو  القلب  إن  القائل  الــرأي  وراء 

وسكناتنا  حركاتنا  عزوا  ملاذا  .أما  الذات( 

إىل القلب؟

خالل  من  احلركة  ظاهر  القلب  فإلن 

ُأخــرى  واملنتظمة  مــرة  املتسارعة  نبضاته 

املخ  عىل  احلياة  مظاهر  انعكاسات  بفعل 

القلب  عــىل  تلك  االنــعــكــاســات  فتظهر 

فنحس بنبضاته املختلفة، أما املخ فال تظهر 

عليه تلك االنعكاسات )لنا، نحن البـرش يف 

األقل( فنعزو كل يشء إىل القلب.

العلامء  كــان  عرش  السابع  القرن  ففي 

يعتنقون شتى النظريات الغربية عن الطريق 

أن  يــرون:  القلب؛فكانوا  به  يعمل  الــذي 

أبخرة  أو  نبيلة،  روحًا  حتمل  أن  أما  الدماء 

ال  كانوا  أهنــم  مع  الفحم،  من  ات  ذرَّ هبا 

أو  ـــروح  ال ــذه  ه كنه  تفسري  يستطيعون 

د  يربِّ القلب  أن  يرون  كانوا  األبخرة.مثلام 

أن  يرى  العلامء  بعض  فكان  الدماء،  هذه 

بعض األوعية حتمل هو اًء، وكانوا يسموهنا 
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معناها:  اإلغريقية  يف  والكلمة  ــني،  رشاي

)أنابيب اهلو اء( ...

العلم  فإن  قدياًم  القلب  عن  قيل  ومهام 

جسم  ترشيح  خــالل  أثبت–من  احلديث 

اإلنسان والدراسات القائمة عليه–أن مركز 

يسيطر  الذي  ؛فهو  )الدماغ(  هو  )الذات( 

الدم  ُيضخُّ  حيث  الدموية،  الــدورة  عىل 

القلب  من  باأُلوكسجني  اململوء  األمحــر، 

ليصل  إىل أجزاء اجلسم كافة  الرشايني  عرب 

اجلسم  أنسجة  إىل  والــغــذاء  اأُلوكسجني 

اإللكرتوين  احلاسوب  بمثابة  كلها)12(فهو 

إىل  األوامـــر  تصدر  ومنه  هــذا،  زماننا  يف 

احلي،  الكائن  جسم  أعضاء  من  عضو  كل 

والقلب  احلية،  الكائنات  يتصدر  واإلنسان 

واحد من األعضاء تلك ويتأثر سلبًا وإجيابًا 

بام تصدر إليه من أوامر مركزية من الدماغ.

بالقَيم  باهتاممه   – القديم  ــرأي  ال إن 

إىل حضارة  يعود  املفكر  والعقل  األخالقية 

ميِّتة، إنه يف طريقه إىل هنايته)13(.

 – ييط  الكريم  القارئ  نجعل  ولكي 
الفريد/جون  الكائن  ذلك  انظر:اإلنسان   )12(
الكاظم/51-  جــواد  لويس.تر:د.صالح 

بغداد-1981.
الذكاء والعاطفة/تأليف دانيال جوملان تر:ليىل   )13(

اجلبايل،سلسلة عامل املعرفة/29-28.

بعض اليشء–بالدماغ الذي يضم يف جتويفه 

املخ  لرتكيب  ط  مبسَّ رشح  من  املخ–البد 

الفسلجي وما ُأوكلت إليه من العيلِّ القدير 

اإلنسان  جسم  ماكينة  لتسيري  مهام  من 

وقفنا  قد  سنكون  وعندها  الصنع  املعقدة 

عىل حقيقة مركز الذات، أهو القلب أم املخ 

الذي يف جتويف الدماغ؟

وقبل ذلك أرى أن ُأشري إىل الرأي القائل: 

إن التضحية بالنفس هي عمل غري عقالين 

منظور  من  أما  )العقل(  منظور  من  ة  باملرَّ

يشري  الوحيد.وبذلك  اخليار  فهي  )القلب( 

ق )القلب( عىل  أصحاب هذا الرأي إىل تفوُّ

فهم  احلاسمة  اللحظات  تلك  يف  )العقل( 

ترشدنا  التي  هي  عواطفنا  إن  يقولون)14(: 

لدرجٍة  اجلسمية  واملهام  املآزق  مواجهة  إىل 

ال ينفع معها تركها لـ )العقل( وحده، مثل 

فقدان  أو  خسارة،  أو  األخطار،  مواجهة 

من  ذلك  يتَّبع  وما  عزيز،  شخص  أو  يشء 

ما عىل  بمثابرة هلدٍف  العمل  أو  وأمل،  حزن 

بشخٍص  االرتباط  أو  اإلحباط،  من  الرغم 

بالزواج، أو بناء ُأرسة.

أن كل عاطفة من عواطفنا  وهم يرون: 

وكلٌّ  ما  فعٍل  ألداء  متميِّزًا  استعدادًا  ر  توفِّ
نفسه/19.  )14(
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للتعامل  الية  فعَّ أثبت  اه  اجتِّ إىل  يرشدنا  منها 

تلك  دة.وألن  املــتــجــدِّ احلياة  يات  حتدِّ مع 

عىل   – مــرارًا  تكررت  هنائية  الالَّ  املواقف 

– فقد جتلَّت القيمة  ري  مدى تارخينا التطوُّ

البقائية لذخريتنا العاطفية يف أهنا أصبحت 

داخلية  كــنــزعــات  أعصابنا  يف  منطبعة 

أن  يرون:  اإلنساين.وهبذا  للقلب  وغريزية 

العاطفة من )القلب( و )العقل( من املخ.

و  )العاطفة(  مــن  كــاًل  إن  أرى:  فيام 

ه الرئيس أنشطة  )العقل( من املخ؛فهو املوجِّ

ها، إْن يف الغضب أو يف الفرح،  اإلنسان كلَّ

قرارات مصريية حاسمة..مثلام  اذ  اختِّ أو يف 

ر – الذي حصل يف عواطف،  أرى: أن التطوُّ

أو مشاعر اإلنسان عرب العـرشة آالف السنة 

أو  العواطف،  فعل  من  ليس   – املاضية 

الذي  املخ،  تالفيف  ر  تطوُّ من  إنام  املشاعر 

ڦ ڦ  چ   ) )العقل  بـ  عليه  ُيصطلح 

ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ 
ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ 
ژ  ڈ  ڎڈ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ 
کگ  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ 
ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ 
ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ 

 .أي: أن اهلل جلَّ يف عاله 

ڻ ۀ چ)15(
السالم أسامء األشياء،  آدم عليه  النبيَّ  م  علَّ

يف زمانه واألزمنة القابلة؛تلك التي احتوهتا 

خاليا دماغه املليارية.

فالدماغ – بالنسبة إىل اجلسم ُيعد بمثابة 

التي  املخلصة،  العاملة،  العاقلة،  احلكومة 

تتحكم يف اجلسم كله عىل اإلطالق، وُيعدُّ 

الطاعة.. يف  املتفاين  الشعب  بمثابة  اجلسم 

أهم  هــي  اإلنــســان  يف  العصبية  فاجلملة 

من  اجلسم  قيادة  مُتَثِّل  البدن؛حيث  يف  جزء 

الناحيتني املادية والفكرية، وهي تتكون من 

املخ واملخيخ واجلذع الدماغي)16(.

بوساطة  اجلسم  عىل  هييمن  والــدمــاغ 

وهي  للرأس  فقط   24 منها  عصب،   86

األعصاب  إىل  إضافة  اجلانبني  يف  مزدوجة 

الودية ونظرية الودية، التي هلا عالقة باحلياة 

خترج  التي  واألعصاب  للجسم،  النباتية 

من جانبيه هي31 عصبًا يف كل جانب وهي 

الدماغ  واحلركة)17(..فخاليا  للحس  خمتلطة 

يبلغ عددها 14 مليار خلية عصبية....

البقرة:33-31.  )15(
نفسه 105/1.  )16(

الفريد/جون  الكائن  ذلك  انظر:اإلنسان   )17(
الكاظم/51-  جــواد  لويس.تر:د.صالح 

بغداد-1981.
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إن عمل هذه اخلاليا العصبية مدهش فذ 

أن  حتى  وموحد  ومتكامل  متناسق  وبشكل 

العامِل جودسون هريك ألقى حمارضة يف معهد 

التاريخ بـ )نيو يورك( يف ديسمرب سنة 1957 

أجهزة  مجعنا  أننا  لو  بقوله)18(:  الدماغ  شبَّه 

والــرادار  والتلغراف  التلفون  من  كلها  العامَل 

ر هذه )الكومة(  والتلفزيون ثم حاولنا أن نصغِّ

 – استطعنا  حتى  دة  املعقَّ األجهزة  من  اهلائلة 

وبجهو د جبارة – أن نوصلها إىل مثل حجم 

الدماغ فأهنا ال تبلغ يف تعقيدها تعقيد الدماغ 

ألن الدماغ من التعقيد بحيث يعجز اإلنسان 

خلقه  يف  اهلل  عَظمة  من  نحن  فهمه.فأين  عن 

ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  چ 

ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ 
ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ 
ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ 

ڭ ڭڭ ۇ ۇ ۆ ۆ چ)19(.

ٌ يف تركيبه  واحلق أن قرش الدماغ معقد، حمريِّ

وعمله، مع أن مساحته – فيام لو ُفِرشْت فإهنا 

اخلارطة  وهــذه  مربعني،  قدمني  تتجاوز  ال 

نظرت  لو  كام  ومراكز  مراكز  فيها  اإلنسانية 

إىل خارطة العامل اجلغرافية متامًا؛فهناك اجلبال

 

الذكاء والعاطفة/29-28.  )18(
املؤمنون:14-12.  )19(

ـــار، ولكن  ــان، وهــنــاك األهن ــودي وهــنــاك ال

اآلن  ــة  ومــعــروف معلومة  ــامل  ــع ال ــة  ــارط خ

قــارات  فيها  اإلنساين  الدماغ  خارطة   بينام 

كشف  وأن  معروفة،  غري  لة  جمهو  ــارات  وق

يتاج   – بــريــد  طــابــع  بمساحة   – منطقة 

العلامء ــن  م كــامــلــة  جمــمــوعــة  د  جــهــو   إىل 

صاحب  طويلة.ويذكر  سنوات  مدى  وإىل   

كتاب العقل البرشي )جون فايفر( )20(: إن 

هي  أمريكا،  قي  متشيجان  جامعة  عاملة–من 

ثالثني  أمضت   – كوريس  إليزابيث  السيدة 

املمرات  بعض  لكشف  تشتغل  وهــي  سنة 

العصبية يف أدمغة القَردة.

پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  چ 

ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ 
ٹ  ٹ  ٿٿ  ٿ  ٿ  ٺ 
ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤڤ  ٹ  ٹ 

.  

ڦ چ)21(

فاجلهاز العصبي – لإلنسان – يتكون من 

اجلهاز العصبي املركزي ومن اجلهاز العصبي 

الطريف.

هريوفيلوس،  اليوناين  الطبيب  يقول 

هو  الدماغ  إن  امليالد:  قبل  األول  القرن  يف 
انظر:الطب حمراب لإليامن94/1.   )20(

غافر:67  )21(
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فيام كان أرسطا  العصبي)22(،  مركز اجلهاز 

اجلهاز  مركز  هو  القلب  إنام  يرى  طاليس 

)131ب.م(  جليثوس  العصبي..)23(أما 

اجلانب  يف  بقعة  تلف  أن  ــح)24(  أوض فقد 

ي إىل الشلل يف اجلهة  األيمن من الدماغ يؤدِّ

ابن سينا  املعاكسة، وقد ذهب إىل مثل هذا 

عن  مسبٌَّب  النصفي  الشلل  إن  بقوله)25(: 

تشنُّج أوعية الدماغ.

القلب
بعد هذه اجلولة الضـرورية مع الدماغ – 

ث الذي يضم يف جتويفه املخ، ينبغي لنا أن نتحدَّ

 

ثنا  حتدَّ الذي  نفسه  باأُلسلوب  القلب  عن 

بأن  نرى  ما  إىل  )املخ( لكي نخلص  به عن 

الذات،  أو  اإلرادة،  مركز  هو  ليس  القلب 

ــذي يــرك أعــضــاء اجلسم  بــل املــخ هــو ال

وننام  ونكتب  نقرأ  جيعلنا  دقيق  بنظاٍم  كافة 

ونضحك  ــفــرح  ون ونكتئب  ونستيقظ 

ونبكي...إلخ.

القلب  نبضات  أن  نعرف  أن  وعلينا 

ينبض  واإلبداع؛فهو  اخللق  أرسار  من  رسٌّ 

نفسه 120-118/1.  )22(

الذكاء والعاطفة/34.  )23(
الطب حمراب لإليامن96/1.   )24(

نفسه 105/1.  )25(

ل 70 نبضة يف الدقيقة الواحدة، أي:  بمعدَّ

يوميًا  ة  مرَّ ألف   )100( إىل  بصل  ل  بمعدَّ

عن  يزيد  وما  سنويًا،  ة  مرَّ مليون   )40( و 

العمر. ط  متوسِّ يف  ة  مــرَّ مليون   )2000(

ال  الذي  العظيم  التسبيح  هذا  إىل  ولننظر 

يكف وال يفرت، يف ليٍل أو هنار)26(.

ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  چ 

ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋۋ  ٴۇ  ۈ 
. 

ېې ې ې ى ى چ)27(

أما وظيفة القلب فهي ضخ الدم وتوزيعه 

– بانتظام – إىل جسم الكائن احلي بوساطة 

تلك  الوظيفة  تكن  واألوردة.ومل  الرشايني 

إرادًة منه إنام هي بإيعاٍز من الدماغ وبتنظيم 

غري.فالدم  ليس  مضخة  فهو  دقيق،  تقني 

ع – خالل الكائن – عن طريق التفاعل  يوزَّ

هلام القلب نفسه  بني ميكانزمني أساسيني أوَّ

النسبي  واالنقباض  د  التمدُّ درجة  وثانيهام 

يمرَّ  أن  للدم  البدَّ  التي  الدموية،  لألوعية 

ل الدورة الرشيانية الووريدية،  هبا لكي ُيكمٍّ

الدم  كمية  فإن  األول  للميكانزم  وبالنسبة 

ع خالل الكائن يف وحدة زمنية معيَّنة هي  املوزَّ

ة... ل عمل القلب كمضخَّ ة ومعدَّ دالَّة عىل قوَّ

طبيعة اإلنسان /د.نوري جعفر 146/2.  )26(
النور:41.  )27(
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والبارا  السمبثاوي  العصبي  اجلهاز  ويسيطر 

تنبيه  ي  القلب...وُيؤدِّ نشاط  عىل  سمبثاوي 

األعصاب السمبثاوية إىل اإلرساع من نبضات 

ته وإىل خفض زمن التوصيل  القلب وزيادة قوَّ

الرشياين الوريدي)28(.

وفق  عــىل  ــًا  ــاب وإجي سلبًا  يتأثر  ــه  أن ــا  أم

 – نبضاته  فتتسارع  السلوكية  االنعكاسات 

يعرتي  قد  ــمٍّ  هِلَ ُتبطئ  أو  لغضب،  أو  لفرٍح 

ليس  ولكن  طبيعي  يشٌء  فهذا   – اإلنسان 

بإرادته هو، بل بإرادة )املركز(، أي، الدماغ، 

)ثالجة.. الكهرباء  أجهزة  تتأثر  مثلام  متامًا 

بانتظام  وإجيابًا  جممدة..تلفاز...إلخ(–سلبًا 

تشغيل املنظومة الكهربائية املركزية؛فإذا كانت 

أوامر التشغيل عىل وفق املرسوم هلا يف خارطة 

عاملة  هبا  املرتبطة  األجهزة  تكون  املنظومة 

بصورٍة مثىل، والعكس بالعكس,

الفكر– تعرتي  التي  واالضــطــرابــات 

فسيولوجي  خــلــل   – ــــل  األص يف  هـــي 

درجـــات  ولـــه  املـــخ  يــنــتــاب  تشـريي  أو 

كام  والعمق)29(وليس  السعة  يف  متفاوتة 

االضطراب  مــرد  أن  الناس  بني  شائع  هو 
لفي. ــرت  روب القلبية/الدكتور  النوبات   )28(
الــقــادر حمــمــد سعيد  ــور عــبــد  ــت ــدك ــر:ال ت

البيطار/21. 
الذكاء والعاطفة/35.  )29(

ــىل سبيل  ــع ؛ف )الــقــلــب(  هـــو  ــري  ــك ــف  ال

املثال: أهنم إذا ما اعرتاهم همٌّ عزوا ذلك إىل 

مقبوض(،  )قلبي  واحدهم:  فيقول  القلب 

من  ذلك  ين  بانتظاره.عادَّ سيِّئا  حدثًا  أن  أي 

فعل القلب وليس من تأثري الدماغ ناسني أن 

اإلنسان  جسم  أعضاء  سائر  مثل  هو  القلب 

ليس له إرادة بمعزٍل عن إرادة الدماغ.

ًا  ة كابسًا وضاخَّ فإن القلب يعمل كمضخَّ

العضلة  بوساطة  اجلــســم،  أنــحــاء  يف  ــدم  ال

القلبية)30(.

األخرى  ــزاء  واألج الدماغ  من  لكٍل  إن 

من اجلسم حجرياهتا إالَّ أن ثمة اختالفًا كبريُا 

اجلسم  وحــجــريات  الــدمــاغ  حجريات  بني 

يعيش  أن  يمكن  ــســان  ــاإلن اأُلخــرى)31(؛ف

له  برئة واحدة، مثلام يمكن  أو  بكلية واحدة 

ي واجباته بيٍد واحدة وبرجٍل واحدة  أن يؤدِّ

سليمة،  حياته  فتكون  أيضا،  واحدة  وبعنٍي 

يستطيع  القلب؛حيث  عىل  هذا  وينسحب 

التي   – املريضة  القلوب  استئصال  األطباء 

ال أمل يف شفائها – واستبدال قلوٍب سليمة 

هبا.وإن زراعة القلب يف بعض املراكز الطبية 

النوبات القلبية/38.  )30(
الطب حمراب لإليامن146/1.   )31(
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الكبرية ناجحة بشكل ملحوظ)32(

تأدية  يف  سويًا  اإلنسان  يكون  هل  ولكن 

نشاطاته احلياتية إذا ُرِفع جزٌء – ولو يسري – 

من خمه؟

بالتأكيد: ال..

فالعلم يقول: إن لكل حجرية واجبًا حمددًا، 

وقد يكون أكثر من واجب وال بديل هلا متى 

انقطعت عن العمل، إن اختفاء بضع مليمرتات 

من نسيج الدماغ–يف منطقة خاصة عن ساحة 

كامل نصفي  شلل  إىل  ي  ــؤدِّ ُي -.قــد  العمل 

 

وهذا ما يدث يف اجللطة الدماغية، وإن ُبؤرة 

صغرية من التلف الناشئ عن التهاب سابق 

قد تكون سببًا لإلصابة بالرصع)33(.

بأوامر  تتأثر  )مضخة(  فالقلب  إذن، 

تالفيف  مــن  فيه  ــا  وم ــاغ  ــدم )ال املنظومة 

كان سليمة  ـــر  األوام كانت  ؛فكلام  ــيــة(  خمِّ

 

االشتغال سلياًم والعكس صحيح أيضا؛فهو 

يضخ الدم إىل الرشايني ومنه إىل أنحاء اجلسم 

من  العائد  الــدم  يستقبل  أنــه  كام  اأُلخـــرى، 

األوردة)34(.

نفسه 148/1.  )32(
الذكاء والعاطفة/ 38.  )33(

الطب الوقائي/تأليف الدكتور حممود احلاج   )34(
قاسم حممد/51.

أْن  حممدُأمرُت  الكريم  نا  نبيُّ يقول 

عقوهلم)35(.ومل  قدر  عىل  الناس  ٌأخاطب 

يقل: عىل قدر )قلوهبم( .

 : )ليس الشديد  ويقول النبي حممد 

بالرصعة إنام الشديد الذي يملك نفسه عند 

الغضب( )36(.

م عقله، الذي هو مركز  فالشديد من ُيكِّ

اجلسم  أعضاء  ك  املحرِّ والداينمو  الــذات 

كلها، بام فيها القلب.

مة – ليس  فالقلب – عىل وفق هذه املسلَّ

مفاصل  من  مفصل  هو  إنام  للذات،  مركزًا 

وهو  الــذات  بمركز  املتأثرة  اجلسم  أجهزة 

)الدماغ( .

أما وروده – يف القرآن الكريم – بام يعني 

من  إيضاحه  يمكن  فهذا  الذات  مركز  أنه 

خالل وروده يف اآليات الكريامت اآلتية:

ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  چ  السليم:  القلب 

ڃچ)37(.
مت ىت يت جث  چ  املنيب:  القلب 

نفسه والصفحة نفسها.  )35(
–عائشة عبد  اإلعجاز البياين/بنت الشاطئ   )36(

الرمحان./214-215.دار املعارف بمرص.

الشعراء:89.  )37(
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. 

مث ىث يث چ)38(

ۇ ۆ ۆ  چ  املخبت:  القلب 

ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ 
ائ  ى  ى  ې  ې  ېې  ۉ  ۉ 

. 

ائ ەئ ەئ چ)39(

ٱ ٻ ٻ ٻ  چ  الــوجــل:  القلب 

. 

ٻ پ پ پ پ ڀ چ)40(

ٺ ٿ ٿ  چ  ــض:  ــري امل القلب 

ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹٹ  ٿ  ٿ 
چ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ 

.)41(

ٿ ٹٹ ٹ  چ  الالهي:  القلب 

ڦڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ 
. 

ڄ ڄ ڄ ڄ چ)42(

ٻ ٻ ٻ ٻ پ  چ  ــم:  اآلث القلب 

ٺ  ڀ  ڀ  ڀڀ  پ  پ  پ 

ٹٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ 

ڦ  ڤ  ڤ  ڤڤ  ٹ  ٹ 

. 

ڦ ڦڦ ڄ ڄ ڄ ڄ چ)43(

ق:33.  )38(
احلج:54  )39(

املؤمنون:60.  )40(
األحزاب:32.  )41(

األنبياء:3.  )42(
البقرة:283.  )43(

ڄ ڄ ڄ  چ  املتكرب:  القلب 

چ  چ  چ  ڃچ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ 

ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڇڍ  ڇ  ڇ  ڇ 

.  

ڎ ڈ ڈ ژ چ)44(

پ ڀ ڀ ڀ ڀ  چ  الغليظ:  القلب 

ٹٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺٺ 
ڦڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ 
چ  ڦ ڄ ڄ ڄ ڄڃ ڃ ڃ ڃ چ 

. )45(

ٱ ٻ ٻ ٻ  چ  املختوم:  القلب 

ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ 

ٹ  ٹٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ 

ٹ چ)46(.

ۀ ہ ہ  چ  القايس:  القلب 

ھ  ھھ  ھ  ہ  ہ 

ڭ  ڭ  ڭ  ۓۓ  ے  ے 

ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇۇ  ڭ 

ى  ى  ې  ېې  ې  ۉ  ۅۉ  ۅ 

. 

ائ چ)47(

ٱ ٻ ٻ ٻ  چ  الغافل:  القلب 

غافر:35.  )44(
آل عمران:159.  )45(

اجلاثية:23.  )46(
املائدة:13.  )47(
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ڀڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ 
ٿٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ 
ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ 

. 

ڦ ڦ ڦ چ)48(

ې ې ىى ائ  چ  األغلف:  القلب 

ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ چ)49(.

ڳ ڳ ڳ ڱ  چ  الــزائــغ:  القلب 

ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ 

ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ڻۀ 

ڭ  ڭ  ۓڭ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ 

ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ  ۇۆ  ۇ  ڭ 

. 

ۅ ۅ ۉ ۉې ې ې ې ى ى چ)50(

القلب املريب: چ ڳ ڱ ڱ ڱ 

ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ 
. 

ڻ ۀ ۀ ہ چ)51(

ۉ ې ې ېې  چ  املستكن:  القلب 

وئ  وئ  ەئ  ەئ  ائ  ائ  ى  ى 
ی  ىئ  ىئ  ېئىئ  ېئ  ېئ  ۈئ  ۈئ  ۆئ  ۆئ  ۇئۇئ 
يئ  ىئ  مئ  حئ  جئ  ی  ی  ی 

. 

جبچ)52(
الكهف:28.  )48(

البقرة:88.  )49(
آل عمران:7.  )50(

التوبة:45.  )51(
األنعام:25.  )52(

قولـه تعالـى:  يف  العقل:  بمعنـى  القلب 

پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  چ 

پ پ ڀ ڀ چ)53(.

ٺ ٿ ٿ  چ  ــاىل:  ــع ت قــولـــــه  فـــــي  و 

ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ 

عــقـــــل،  أي:   ،  

چ)54( ڤ   ڤ 

ک گ گ  چ  قوله عز و جل:  و 

ٱ ٻ ٻ  چ   ، 

چ)55( گ گ ڳ ڳ 

ڀڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ 
ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  چ   ، 

چ)56( ٺ  ٺ  ڀ 
. 

ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ چ)57(

القلب بمعنى الروح : كام يف قوله تعاىل: 

ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  چ 

ک  ک  ک  ک  ڑ 
.  

گ گ گ چ)58(

ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  چ 

ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ 

ڃ  ڃ  ڃڃ  ڄ  ڄڄ 

. 

چچ)59(
التوبة:87.  )53(

ق:37.  )54(
حممد:24.  )55(

البقرة:225.  )56(
الشعراء:194-193.  )57(

األحزاب:10.  )58(
آل عمران:151.  )59(
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ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  چ 

ەئ  ائ  ائ  ى  ى  ې  ې  ې 
ېئ  ۈئ  ۈئ  ۆئ  ۆئ  ۇئ  ۇئ  وئ  وئ  ەئ 
حئ  جئ  یی  ی  ی  ىئىئ  ىئ  ېئ  ېئ 

مئ ىئ چ)60(.

ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  چ 

ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ 
گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ 
ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ 
ڻ  ڻ  ڻ  ںڻ  ں  ڱ  ڱ  ڱ 
چ)61(،  ہ  ہ  ہ  ۀہ  ۀ 

ڦ ڄ ڄ  چ  قائل:  من    وقولــه 

ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄڃ  ڄ 
ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ 
ڑ  ڑ  ژژ  ڈ  ڈ  ڎ 
 ، و قوله سبحانه وتعاىل: 

ک چ)62(
ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  چ 

ٿٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤڤ ڤ ڦ ڦ 
ڦ چ)63(.

ائ  ى  ى  ې  ې  ې  ې  چ 

ۈئ  ۆئ  ۆئ  ۇئۇئ  وئ  وئ  ەئ  ەئ  ائ 
آل عمران:156.  )60(

احلديد:27 .  )61(
احلجرات:7.  )62(
األنفال:10.  )63(

. 

ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ چ)64(

ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ  چ 

ڇ ڇ چ)65(.

پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  چ 

ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ 
ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ 
ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿٹ 
ڄ  ڦ  ڦ  ڦڦ  ڤ  ڤ 
چ  چ  ڃ  ڃڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ 
ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڇڍ  ڇ  ڇ  چڇ  چ 

، 

ڈ چ)66(
ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پپ  چ 

. 

پ پ ڀ ڀ ڀ چ)67(

پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  چ 

. 

پ پ پ ڀ چ)68(

معاين القلب يف القرآن الكريم
الكريم،  يف القرآن  مشرتك  لفظ  القلب 

اآلية،  من  ذكره  معناه حسب سياق  يعرف 

عديدة يف  بأوجه  اللفظ  هــذا  ورد  قد  و 

احلج:46.  )64(
الكهف:101.  )65(

املجادلة:22.  )66(
النمل:14.  )67(

آل عمران:71.  )68(
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 – مئة  و  و عرشين  اثنني  الكريم يف  القرآن 

)122(–آية من أصل ثالث وأربعني سورة 

القلب،  ملعاين  عديدة  أوجه  تشمل  قرآنية، 

من ذلك:

العقـل  ــن  ع بالقلب  يــعــرب  حينمـا 

العقل  حتمله كلمة  ما  يكون  املــراد  فــإن 

والوعي،  الفهم،  و  كالعلـم،  معاٍن  من 

 

النحو  عىل  واملعرفة،  اإلدراك،  و  والذهن، 

)ت256هـ(،  البخاري  اإلمام  جعل  الذي 

باسم)املعرفة فعل  صحيحه  يف  فصال  يفرد 

استعمل تعبري  التي  املعاين  من  و  القلب( 

القلَبَ  وا  عــدُّ أهنم  هو  العقل،  عن  القلب 

اخلواطر(،  و  واألفكار،  لألحوال،  )موطنا 

– الذي يضم يف  الدماغ  أن  أن  بنا:  مرَّ  فيام 

جتويفه املخ – هو )موطن األحوال واألفكار( 

.فإذا كان القلب )مقر اخلواطر، واألفكار( 

التي  )الصناعية(،  القلوب  عن  نقول  فامذا 

 – التفكري  باستطاعتها  فهل  ذكرها؟  بنا  مرَّ 

خمتلفة  مواد  ومن  اإلنسان  صنع  من  وهي 

صنع  من  هو  الذي  القلب،  مواد  عن  متامًا 

الواحد األحد؟

وحتى أن احلديث النبوي الرشيف الذي 

مثل  إنام  تقلبه،  القلب من  إنام سمي  يقول: 

القلب كمثل ريشة معلقة يف أصل شجرة، 

يقلبها الريح ظهرًا لبطن.و قوله  : )ما من 

 قلب إال و هو بني إصبعني من أصابع رب

 العاملني، إن شاء أن يقيمه أقامه، و إن شاء 

القلب  أن  عىل  دليل  .فإنه  أزاغه(  يزيغه  أن 

اآلمر؛فوصف  هو  وليس  يعمل  بام  مأموٌر 

)الريشة  بـ  القلب    الكريم  الــرســول 

الريح ظهرًا  يقلبها  قة يف أصل شجرة،  املعلهَّ

القلب  أن  به  أراد  دقيق  وصٌف  هو  لبطن( 

)الدماغ(  املركزية  املنظومة  بأوامر  يأمتر 

ويفرح  ويــزن  ر  ويفكِّ اإلنسان  فيتخاطر 

بني  هو  مثلام  ويتنبَّأ...إلخ.متامًا  ع  ويتوقَّ

)إن شاء  العاملني،  أصابع رب  إصبعني من 

أن يقيمه أقامه، و إن شاء أن يزيغه أزاغه( .

أو  )القلب(،  لفظ  إن  قالوا  والــذيــن 

هو   _ املجيد  القرآن  يف  القلوب–الوارد 

و  االنفعايل،  النظام  ــارة إىل  إش )العقل( 

الوجداين، الذي يس به اإلنسان من خالل 

نبضات القلب غري االعتيادية لذلك جاء يف 

تفسري اآلية أن القلوب )بلغت احلناجر( من 

شدة اخلوف، والفزع«، و قيل أيضا»إنه مثل 

القلوب  ببلوغ  اخلــوف  شدة  يف  مــرضوب 

بقاء  مع  أماكنها  عن  تزل  مل  إن  و  احلناجر 
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الفزع  مبلغ  تعكس  درجة  هي  و  احلياة«، 

الذي كادت الروح أن تزهق من شدته.

و إىل هذه املعاين االنفعالية يشري القرآن 

تبني  التي  ــات  اآلي من  العديد  الكريم يف 

التفاعالت.. هلذه  املوطن  هو  القلب  أن 

هو  عندهم-   – )القلب(  فإن  هذا  وعىل 

)النظام  بـ  اإلنسان  لشعور  الذات(  )مركز 

نبضاته  خالل  من  الوجداين(  و  االنفعايل، 

غري املنتظمة أحيانا.

دماغ  يف  اللوزي-  النتوء  أن:  ومعلوٌم 

م بالعواطف  الكائن احلي – هو الذي يتحكَّ

القلب. عىل  ينعكس  وهذا  واالنفعاالت، 

وليس القلب صاحب اإلرادة يف ذلك.

فـ )القلب( مرًة يكون سليام: چ ڦ ڄ ڄ 

ڄ ڄ ڃ چ )69(.
مت ىت يت جث مث  چ  منيباًٍ:  ومرة 

. 

ىث يث چ)70(

ۇ ۆ ۆ ۈ  چ  خمبتًاً  وتارة 

ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ 
ەئ  ائ  ائ  ى  ى  ې  ې  ېې 

. 

ەئ چ)71(
الشعراء:89.  )69(

ق:33.  )70(
احلج:54  )71(

وحينًا وِجاًل: چ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ 

وأحيانًا   . 

چ)72( ڀ  پ  پ  پ  پ 
ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹٹ  چ  مريضا 

ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ 
 .ويكون 

چ)73( ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ 
وخــرافــات  ــشــعــوذة  وال بالسحر  ــاًٍ  ــي اله

اجلاهلية اأُلوىل تاركًا ذكر اهلل وما جاء به من 

ِقَيٍم انقالبية قلبت موازين احلياة االجتامعية 

حسب  العربية  اجلزيرة  يف  ليس  والفكرية، 

ٿ ٹٹ ٹ  چ  بأرسه  العامل  يف  بل 

ڦڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ 
. 

ڄ ڄ ڄ ڄ چ)74(

ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ  چ  وآثاًم: 

ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀڀ  پ 

ٹ  ٹ  ٹٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ 

ڦڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤڤ 

. 

ڄ ڄ ڄ ڄ چ)75(

ًا: چ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ  ومتكربِّ

ڇ  ڇ  چ  چ  چ  ڃچ  ڃ  ڃ 

ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڇڍ  ڇ 

املؤمنون:60.  )72(
األحزاب:32.  )73(

األنبياء:3.  )74(
البقرة:283.  )75(
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.  

ڈ ژ چ)76(

وغليظًا: چ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺٺ ٺ 

ٹ  ٹٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ 
ڄ  ڦ  ڦڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ 

.  

ڄ ڄ ڄڃ ڃ ڃ ڃ چ چ)77(

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ  چ  عليه:  وخمتومًا 

ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ 

ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ

ٹ ٹ ٹ چ)78(.

ۀ ہ ہ ہ  چ  وقاسيًا: 

ھ  ھھ  ھ  ہ 

ڭ  ڭ  ڭ  ۓۓ  ے  ے 

ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇۇ  ڭ 

ى  ى  ې  ېې  ې  ۉ  ۅۉ  ۅ 

. 

ائ چ)79(

چ ٱ ٻ ٻ  وغافاًل عن ذكر اهلل: 

پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ 
ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀڀ 
ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿٿ 

. 

ڤ ڦ ڦ ڦ چ)80(
غافر:35.  )76(

آل عمران:159.  )77(
اجلاثية:23.  )78(
املائدة:13.  )79(

الكهف:28.  )80(

فًا عن سامع صوت احلق: چې  ومغلهَّ

وئ  وئ  ەئ  ەئ  ائ  ائ  ىى  ې 

ۇئچ)81(.

حممد  اهلل  إالَّ  إله  )ال  نــداء  عن  وزائغًا 

ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ  چ   :  ) اهلل  رســول 

ڻۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ 

ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ 

ۇۆ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓڭ  ۓ  ے 

ۉې  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ 

. 

ې ې ې ى ى چ)82(

ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  چ  ومــرتــابــًا: 

ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ 
. 

ڻ ۀ ۀ ہ چ)83(

ۉ ې ې ېې ى  چ  ًا:  ومستَكنهَّ

ۆئ  ۆئ  ۇئۇئ  وئ  وئ  ەئ  ەئ  ائ  ائ  ى 
ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئىئ ىئ ىئ ی ی ی 

. 

ی جئ حئ مئ ىئ يئ جب چ)84(

ٱ ٻ ٻ  چ  عليه:  ومــطــبــوعــًا 

ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ 

ڀ چ)85(.

البقرة:88.  )81(
آل عمران:7.  )82(

التوبة:45.  )83(
األنعام:25.  )84(

التوبة:87.  )85(
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ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ  چ  رًا:  ومتذكِّ

 

ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ چ)86(

گ  گ  گ  گ  ک  چ  ومقفاًل: 

 

ڳ ڳ چ)87(

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ  چ  ومكتِسبًا: 

پ پ پ ڀ ڀڀ ڀ ٺ ٺچ 
)88(

ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں  چ  ومنذرًا: 

 ...إلخ.

ں ڻ ڻ چ)89(

)املنظومة  الدماغ  فعل  من  هو  كله  ذلك 

املركزية( وليس من فعل القلب نفسه.

وقالوا: إن )القلب( بمعنى:

1- الرأي: واستشهدوا بقول رسول اهلل 

حممد  : )حتسبهم مجيعا و قلوهبم شتى(، 

يعني: )وآراؤهم شتى(، و )آراؤهم خمتلفة( 

وبقوله  : )استفِت قلبك( .

ې ې  چ  تعاىل:  لقوله  املضغة:   -2

وئ  ەئ  ەئ  ائ  ائ  ى  ى  ې  ې 

ېئ  ېئ  ۈئ  ۈئ  ۆئ  ۆئ  ۇئۇئ  وئ 

ق:37.  )86(
حممد:24.  )87(

البقرة:225.  )88(
الشعراء:194-193.  )89(

ېئ ىئ ىئ ىئ چ)90(، أي: القلب بعينه، 

هو  و  الصدر  يف  املوجود  للقلب  حتديد  فهو 

فقالوا:  استدركوا  ولكنهم  اللحمية؛  املضغة 

وإن كان املعنى يشري إىل )العقل(، حقيقة وإىل 

چڃ ڃ ڃ  تعاىل:  قوله  العني جمازا يف 

چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ 
)91( و قد ورد )القلب( بمعنى )املضغة( يف 

إن يف اجلسد  و  )أال   : اهلل  حديث رسول 

إذا  و  كله  اجلسد  صلح  صلحت  إذا  مضغة 

فسدت فسد اجلسد كله أال و هي القلب( .ثم 

قالوا: و هذه املعاين جمتمعة تشري يف مجلتها من 

حيث العالقات الداللية إىل أن القلب يرادف 

 النفس، و الروح يف معاين التلقي، و املعرفة، 

وتدبري و تسيري شؤون الكتلة اآلدمية، و هو 

املعنى نفسه الذي يستخلص أيضا من الداللة 

اللغوية؛ألن )تقلب( األمور معناه تدبريها، و 

النظر فيها.

القرآن  مردود؛فألفاظ  الكالم  هــذا  إن 

بالداللة  ُأخرى  ألفاظ  ها  حملَّ حتل  ال  الكريم 

نة  نفسها قطعًا..إنه يستعمل اللفظ بداللة معيَّ

له  حتشد  الذي  املعنى  يف  آخر  لفظ  هيا  يؤدرّ ال 

املعاجم وكتب التفسري عددًا – قلَّ أو كُثر – 

احلج:46.  )90(
الكهف:101.  )91(
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من األلفاظ)92(.

الــتــصــوف فإن  أمـــا يف اســتــعــامل أهـــل 

اسام  ُيــعــدُّ  االصطالحي  يف معناه  القلب 

مركز ألنــه  كلها،  الباطن  ملقامات   جامعا 

بني  ــط  ــرب وال التلقي،  مــعــدن  أو  اإليـــامن 

ـــامط السلوك  أن وخمــتــلــف  الغيبي  ــامل  ــع ال

املاهية حيث  من  مــادي  غري  هو   احلــيــايت؛و 

ــرا لــلــطــافــة نــوعــــــــه، وهــو  ــظ واجلـــوهـــر ن

وانـــعـــكـــاس  اإلدراك،  حمــــل  ـــك  ـــذل ب

أعطـوه الــذي  املعنـى  هو  هذا  و   املعارف، 

 )للروح( و )لنفس( .ومدار حديث الصوفية 

  عىل معاين القلب ما روي عن رسول اهلل

من أحاديث موضحة طبيعة التقلب، و أمهية 

القلب يف متام إصالح اجلسد، أو فساده.و بناء 

عىل ذلك جاء تقسيمهم القلب عىل معنيني:

شــكــل اللحم  ــو  ه و  األول:  املــعــنــى 

من  األيسـر  اجلانب  يف  املوجود  الصنوبري 

بعلم ــره  أم يعرف  ــســان؛والــذي  اإلن  صــدر 

الترشيح، و هو مشرتك بني اإلنسان و احليوان 

و ذلك هو املسمى بـ )مضغة اللحم(، و يوجد 

لدى احلي و امليت عىل حدٍّ سواء.

ــهــو املــقــصــود  ـــاين: ف ـــث ــى ال ــن ــع أمــــا امل
انظر اإلحالة 62.  )92(

املخاطبة  ــســان  اإلن حقيقة  يعكس  الـــذي 

املنهية تعاىل؛املأمورة  اهلل  بمعرفة   املكلفة 

نفس  و  ربــانــيــة،  هــي لطيفة  و  ــامل  ــاألع ب

روحانية.

– عندهم–هو تلك  و القلب هبذا املعنى 

اإلنسان؛شأنه  من  العاملة املدركة  اللطيفة 

فرق  النفس«وال  بل»القلب هو  النفس  شأن 

تتشكل  التي  ــاالت  احل يف بعض  إال  بينهام 

)املركز  فتناهض  بالسوء  األمارة  النفس  فيها 

النفسـي العام الذي هو القلب( باعتباره حمل 

عندئذ»القلب  فيصبح  املعارف،  و  اإليــامن 

البحر  هــي  و النفس  الــعــذب،  البحر  هــو 

ثمني  جوهر  كل  القلب  بحر  امللح...فمن 

خلق  النفس كل  من  لطيفة..و  حالة  كل  و 

بالسوءفقط. األمارة  حالتها  باعتبار   »  ذميم 

حمال للرصاع  ليس  القلب  أن  يعني  ال  وهذا 

بعدها  يف  القلوب  أن  يعني  ال  كام  النفيس، 

هذا متساوية يف درجة التلقي، و فهم املعارف 

عىل  مفطورة  أهنا  أو  اإلنسان،  عن  اخلارجية 

هي  احلياة.بل  مدى  السلوك  من  واحد  نوع 

مراكز قابلة لتلقي اليشء و ضده و من ذلك 

َيْدُخِل  ــا  )َومَلهَّ  :   قوله  تقلبها؛ففي  يعرف 

حمضن  أن  عىل  دليل  ُقُلوبُِكْم(  يِف  ـــاَمُن  اإْلِي
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اإليامن هو القلب، هذا األخري الذي يمكـن 

أن يصبح ذاته وعاء للنفاق كام جاء يف و صفه 

 املنافقيـن: )يف قولوهبم مرض( ؛ومرض 

القلب و اإليامن ضدان.

و فرق بني أن يكون القلب مركزا لتلقي 

فيه  يستقر  أن  اختلفت، و بني  إن  و  املعارف 

األضداد كاإليامن، و الكفر مثال.فهذا حمال عند 

الصوفية و غريهم عىل حد سواء، ألن رشوط 

قلبني  وجــود  يقتضـي  االعتقادين   اجتامع 

. 

چ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چچ)93(

تدافع  يتدم  أن  ــك  ذل ــأس قبل  ب ال  و 

النقيضني عىل شكل رصاع يف اجلهاز النفيس 

لينتهي يف آخر األمر باستقرار أحد املعاين يف 

القلب.

ذلك هو معنى النتيجة االعتقادية، املعرفية 

يستعمل  غرارها  عىل  التي  الصوفية،  عند 

السلوك؛ املنتجة  اجلـــوارح  مجيع   القلب 

الصوفية  املــعــرفــيــة عــنــد  الــنــتــائــج  ـــذه  وه

ال  فإهنا  نوعها  و  كمها،  يف  اختلفت  مهام 

م  حسب مفهو  السلوك  توجه  أن   تستطيع 

 )النية( إال إىل وجهة واحدة حتى و إن تظاهر 

فرغم  الوجهة،  تلك  بغري  السلوك  صاحب 

األحزاب:4.  )93(

أن  عليها إال  عرض  ما  بصحة  النفس  تيقن 

اجلحود برز كسلوك حمافظ عىل نتائجه املعرفية 

ملسار التوجه.وكذلك يف قوله : فيه إشارة 

إىل أن عملية اإلدراك سليمة يف أحكامها، ألن 

القلبي  منشأ االنحراف كان هو خط االجتاه 

العام؛ ألن الشعور الباطني هو حمدد السلوك 

األسايس قبل إفرازه» فليس للقلوب إال وجهة 

واحدة، متى توجه إليها حجب عن غريها«و 

لطافتها  أو  احلــجــب،  تلك  كثافة  بمقدار 

فة(  للمتصوِّ )القول  تتحدد الوجهة.ولسنا 

الدالالت  املوانع ذات  تلك  باحلجب  نقصد 

املادية كاحلائط، أو الثوب..وإنام هي حجب 

معرفية؛أساس وجودها تكوين مفاهيم معينة 

تعزز السلوك نحو الوجهة السلوكية املطلوبة. 

من  جمموعة  احلجب"   " بلورة  يف  ويسهم 

ظروف  و  الذاتية،  منها الظروف  املعطيات 

و  التقليدي،  واالعتقاد  الطفويل،  التكوين 

غري  إىل  العادة،  االستئناس بسلوك  ظروف 

ذلك من املعطيات.ذلك هو جممل ما قبل عن 

)القلب( كونه مركز الذاٍت...ولنا أن نقول:

لـ  ــٌر  ِذْك فيها  قرآنية  آيات  من  ورد  ما  إن 

املتصوفة  رأي  من  عليه  وقفنا  وما  )لقلب(، 

اإليامن،  مركز  هو  القلب  كون  يف  وغريهم 



د.عيل كاظم الفتَّال
ــــ(

1ه
43

2-
2م 

01
1(

اء 
�شت

 : 
ابــع

لــر
د ا

لعد
ا

355

بمعنى أنه )مركز الذات( مل ُيَرد به ما تبادر إىل 

أذهاهنم إنام يراد به أن القلب بتأثر بام يصله من 

الدماغ، سواء من النتوء اللوزي )األميجداال( 

واخلواطر  والعواطف  املشاعر  حــاالت  يف 

من  أو  واخلوف،  والرعب  والدهشة  واحلب 

ــرى فـ  ــزاء املــخ األخـــرى؛يف حــاالت ُأخ أج

واملتذكر  والعاقل  واملخبت  السليم  )القلب( 

عليه  واملقَفل  املريض  أو  عــاله  يف  جــلَّ  اهلل 

والزائغ  واملستكن  عليه  واملطبوع  وامُلغلَّف 

واملتكرب... والقايس  اهلل  رمحة  عن  والغافل 

إنام  ذكرها،  أسلفنا  التي  اآليات  يف  كام  إلخ، 

هو الذي يتلقى أوامره من املخ بسالمة الفكر 

فيكون بتلك احلاالت التي ذكرناها.، ولكن 

تتحقق  مل  القلب  تعرتي  التي  احلاالت  تلك 

ق بإصدار األوامر إليه  من تلقائه هو إنام تتحقَّ

جتويف  يف  املحفوظ  )املخ  الــذات  مركز  من 

الدماغ(، وإن ما قيل يف أن القلب–يف القرآن 

– املقصود به )العقل( فهو قول ينقصه املنهج 

اجتامعيا  اللغة  استقراء  يف  واحلجة  العلمي 

كون  أن  إىل  سيوصلنا  ذلــك  ألن  وتارخييا 

بسبب  أنــه  حني  يف  )العقل(  هو  )القلب( 

العربية  السائدة يف اجلزيرة  العربية  اللهجات 

إلينا  وصلت  ذلك.والتي  ترى  كانت  التي 

اللغوي، سواء الفصيح  فتغلغلت يف تعاملنا 

منه أو العامي كام ستمر بنا شواهد عىل ذلك.

ألفاظ  ها  حملَّ حتل  ال  الكريم  القرآن  فألفاظ 

يستعمل  وإنه  قطعًا،  نفسها  بالداللة  ُأخرى 

يف  أخر  لفٌظ  هيا  يؤدرّ ال  معيَّنة  بداللة  اللفظ 

وكتب  املعاجم  يف   – له  َشد  حُتْ الذي  املعنى 

األلفاظ،  من  كُثَر  أو  – قلَّ  – عددًا  التفسري 

وقد مرَّ بنا ذكر ذلك)94(.

تلك  وفــق  عىل  نــزل  الكريم  القرآن  أن 

املفـرسين  مــن  كــثــريًا  ــم  أوه ممــا  اللهجات 

االعتباطي،  بمنجزهم  فجاؤونا  واللغويني 

ما  أن  حني  يف  مراده،  بخالف  القرآن  لوا  فأوَّ

ورد يف القرآن الكريم )من سورة الفاحتة إىل 

واملعنى  اللغة  يف  قصدي  هو  الناس(  سورة 

القرآن  يف  اعتباطيا.فالكلمة  وليس  واملرمى 

بام  تأويل  إىل  حتتاج  ال  وبذلك  نفسها  تعني 

ُيتجنَّى عىل كتاب اهلل العزيز.

وقبل أن نختم نعود إىل ما بدأنا به بحثنا 

هذا فنقول:

إن ما ذهب إليه عامل سبيط من أن )عبادة 

ــان  األوث وعــبــادة  عقيل  رشك  هي  األصــنــام 

فسلجة  ــــوء  ض يف  ــع  ــم ــت ــج امل ــعــة  ــي طــب  )94(
بافلوف/146
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عالج  فال  اإلرادة  من  نابع  قلبي  رشك  هي 

ورفضوا  بــاألصــنــام  ثوا  تشبَّ والــذيــن  ــا،  هل

التخيل عنها إنام رفضوا التصحيح يف العبادة 

وشهدوا  فأثبتوا  العقل  معطيات  وتصحيح 

ال  بإرادهتم  قلبيًا  أرشكوا  أهنم  أنفسهم  عىل 

إىل  املدخل  انظر:   . العقيل..(  م  التوهُّ بسبب 

نظام املجموعات/75 .وقد أوردنا ذلك يف 

صدر البحث هذا.

الــبــاحــث  ــه  ــي إل ـــب  أقـــــول: إن مــا ذه

قديم،  م  مفهو  وراء  انــســيــاق  هــو  النييل 

جسم يف  املنظومة  مركز  إن  يقول:  ــذي   ال

من  شواهد  ــا  )وأوردن القلب..  هو  اإلنسان 

اإلنسان  إرادة  يمثل   – لذلك   – فهو  ذلك( 

عاته.. الته..توقُّ يف أنشطته؛حبَّه.. كرهه.. تأمُّ

ضت عن ذلك أقواٍل وأمثال، من  إلخ.مما متخَّ

قبيل:

- القلوب سواٍق.

- الكالم الصادق من القلب إىل القلب.

- قلوب قاسية.

- قلوب رحيمة.

وغريها كثري..وهذا يعني أن )القلب( هو 

)مركز اإلرادة(، يف حني أثبت العلم احلديث 

– كام مرَّ بنا–أنه عضٌو، كسائر أعضاء اجلسم 

يأمتر بام تصدر إليه من أوامر من مركز املنظومة 

)اإلرادة(، وهي )الدماغ(، بخاليا املخ الذي 

سكان  لنا؛نحن  بالنسبة  دة  املعقَّ جتويفه،  يف 

األرض، واملتقدمة يف الصنع بالنسبة لصانعها 

املبدع )اهلل( جلَّ شأنه.

)العقيل(  الرشك  فإن  هذا  عىل  وتأسيسًا 

واحد  رشك  سوى  ليسا  )القلبي(  والــرشك 

املنظومة  مركز  من  التنفيذية  أوامره  صدرت 

يف دماغ اإلنسان فظهرت معطياته يف أنشطة 

بذلك،  للقلب  عالقة  وال  اليومية،  املرشكني 

اإلنسان  تداوله  مصطلح  فهو  )العقل(  أما 

اخلاليا  أو  )الدماغ(،  مصطلح  عن  ض  ليعوِّ

من   – يعني  )العقل(  أن  بدليل  الدماغية 

.فالعاقل  – )الربط(  اللغة  يعني، يف  ما  مجلة 

الفسلجية  جسمه  أجــــزاء  ربـــط  ــن  م ــو  ه

فانتظم املــركــزيــة  دمــاغــه  بمنظومة   كلها 

بسبب  جمنونًا  )املجنون(  يكون  فيام  عملها، 

أو  املركزية،  منظومته  خاليا  كفاءة  عــدم 

خمه،  أجزاء  من  اخلاليا  تلك  حبال(  )انقطاع 

السلوكية  انعكاساته  يف  اخللل  يظهر  لذلك 

اليومية.وعقل اإلنسان – بالتعبري الفلسفي أو 

– هو  نشاطه العصبي األعىل بتعبري بافلوف 

متامسك  واحد  – كيان  حقيقته  – يف   )95(  :
نفسه/148.  )95(
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من الناحيتني الترشيية والوظيفية ترتابط فيه 

جوانب العمليات العقلية.

فأين يكون القلب من هذا كله؟السيام إذا 

قلب  يفحص  ال  املختص  الطبيب  أن  عرفنا 

ترصفاته  سبب  تشخيص  يريد  وهو  املريض 

كان  .فلو  العام(  احلياة  قانون  عىل  )اخلارجة 

الطبيب  القلب هو )مركز اإلرادة( لشخص 

قلبه، ال  فات مريضه من خالل فحص  ترصُّ

من خاليا دماغه )اجلملة العصبية( .

ولكن  كافر  املــرشك  إن  القول:  وصفوة 

بأمر  كان  الرشك  ألن  مرشك  كافر  كل  ليس 

من مركز املنظومة )الدماغ(، وأن الكفر كان 

خماضًا من خماضات الرشك.ال كام ذهب النييل 

إليه بقوله: )لقد أظهر االقرتان اللفظي ارتباط 

بالكفر، ألن  القلب  بالشـرك وارتباط  العقل 

الرشك،  وألن  أخالقي  ذايت  موقف  الكفر 

وخالفًا له، موقف عقيل( /75.

فليس للعقل وال للقلب أيَّة عالقة بالرشك 

أو الكفر؛فاألول خماض من خماضات املنظومة 

فهو مستقل عن  الثاين  أما  )الدماغ(  املركزية 

املنظومة بالشكل إالَّ أنه مرتبط هبا من خالل 

تلقيه األوامر منها ويعمل عىل وفقها.

ک گ گ  چ  تعاىل:  قوله  أما 

جلَّ  ــه  ــول وق  ، 

چ)96( ڳ  ڳ  گ  گ 

ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ںں ڻ  چ  شأنه: 

ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ 
ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھھ  ہ  ہ 
ۓچ)97(، وقوله : چې ې 
چ  ۇئ  وئ  وئ  ەئ  ەئ  ائ  ائ  ىى 

)98(.وقوله جلَّ جالله چ ۆ ۆ ۈ 

ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ 

ى  ې  ې  ې  ۉې  ۉ 

وئ  ەئەئ  ائ  ائ  ى 

ۈئ  ۆئ  ۆئ  ۇئ  ۇئ  وئ 

. 

ۈئچ)99(

ٹ ٹ ٹ  چ  قائل  من    وقوله 

ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ 

ڃڃ  ڄ  ڄڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ 

. 

ڃ ڃ چ چ)100(

التي حتدثت  البينات  وغريها من اآليات 

للذهن  املتبادر  العديدة  بوظائفه  القلب  عن 

البشـري..أقول: إن قوله ذاك ليس معناه؛أن 

القلب هو املنظومة املؤثِّرة يف اإلنسان – سلبًا 

حممد:24.  )96(
األعراف:101.  )97(

البقرة:88.  )98(

البقرة:93.  )99(
آل عمران:151.  )100(
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يؤمن  و  ويرشك  يوحد  – أي: جتعله  وإجيابًا 

إىل  يتبادر  ما  إن  بل  ويكره،  ويب  ويكفر 

ألنه  كله  ذلك  عن  املسؤول  هو  أنه  الذهن 

اجلهاز املألوف لدى اإلنسان بنبضاته املتسارعة 

عند الفرح والغضب الشديدين فغدا اإلنسان 

يعزو كل يشء إىل القلب، يف حني هو )القلب( 

جسم  من  جــزء  أي  عن  ــُرق  َيــفْ ال  عمله  يف 

العليا  واألطــراف  واأُلذن  كالعني  اإلنسان، 

والسفىل..وما إىل ذلك، فكلٌّ منها له وظيفته 

اخلاصة به، ولكنها – كلها – تتلقى أوامرها 

بدقة  املصممة  بخالياها  الدماغ  منظومة  من 

يف جتويف مججمة اإلنسان؛فالعني قد تكون 

تكون  قد  واأُلذن  ترى،  ال  ولكنها  مفتوحة 

سليمة ولكنها ال تسمع..ملاذا؟

مركز  من  إليهام  تصدر  مل  األوامـــر  ألن 

ضجيج  وبال  هبــدوء  تعمل  التي  املنظومة، 

وال  مسموعة  وال  مرئية  غــري  وبــذبــذبــات 

حمسوسة وال ملموسة، لذلك اجتهت األنظار 

فتصور  )القلب(،  ومنها  األجهزة  تلك  إىل 

القرار.. صاحب  هو  )القلب(  أن  أصحاهبا 

أما ورود )القلب( يف القرآن بصَيغ )صاحب 

ما  يعني  ال   – وعــال  جــلَّ   – فــاهلل  اإلرادة( 

القلوب  عىل  )األثقال(  أذهاننا؛فـ  إىل  يتبادر 

عن  قل  هذا  ومثل  عليها،  )طبع(  الـ  وكــذا 

...إلخ  القلوب(  يف  )لقاء  واإل  )غلف(  الـ 

املنظومة  بأوامر  يتأثر  القلب  أن  إالَّ  تعني  ال 

ويبدو  وُيطبع  عليه  فُيقفل  )الدماغ(  املركزية 

ب املسألة أكثر:  عليه الغلف، ويمرض.. أُلَقرِّ

التأثر  ويظهر   – وإجيابًا  يتأثر–سلبًا  اإلنسان 

هذا عىل وجهه؛فإذا سمع كالمًا مغضبًا امحرَّ 

 

أساريره،  وانقبضت  وجهه   – اصفرَّ  أو   -

كالمًا  سمع  ما  إذا  وجهه  أسارير  تنفتح  فيام 

أو  عليه،  التأثري  صاحب  هو  مفرحًا..فمن 

ك الرئيس هذا االنعكاس؟هل هو وجه  املحرِّ

اإلنسان نفسه أم اجلهة املغِضبة، أو املفِرحة؟ 

ولكننا  األخرية  ؟بالتأكيد  الدماغ(  )منظومة 

تصلنا  مل  أي:  االنعكاس،  صــورة  نلحظ  مل 

وتلفت نظرنا إالَّ النتيجة، أما السبب فلم يكن 

منظورة  غري  املركزية  املنظومة  ألن  ملحوظًا 

وبتقنية  بصمت  أوامرها  تصدر  ألهنا  ماديًا 

القلوب  بإقفال  انعكاساهتا  فتظهر  عالية 

والطبع عليها ويظهر عليها )الُغلف( ...إلخ.

لذلك نعزو تلك االنعكاسات هلا ال عليها.

ــا مــرض القلب قــي قــولــه، جــلَّ من  أم

ڈڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  چ  قــائــل: 

أو   ، 

چ)101( ژ ژ ڑ ڑ ک ک 
البقرة:10.  )101(
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ڤ ڤ ڤ ڤ  چ  تعاىل:  بقوله  القلب،  سالمة 

 .أو 

چ)102( ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ 
قوله سبحانه: چ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ 

. 

ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ)103(

القلب  أن  إليه، من  ما ذهبت  ُيؤكد  فهذا 

)منظومة  اإلرادة  مركز  من  أوامــره  يتلقى 

الدماغ( فيكون مريضًا مرة وسلياًم ُأخرى يف 

انعكاساته عىل جممل انشطة اإلنسان، وُيؤكد 

)ولذلك  يقول:  إذ  نفسه،  سبيط  عامل  ذلك 

والفوز  املوجودات  سلطة  من  النجاة  كانت 

باجلنة هلا رشٌط واحد ٍفقط يف بعض اآليات 

التي تتحدث عن السلوك واإلرادة معًا ذلك 

هو سالمة القلب( /76.

أنشطة كثرية لإلنسان  فإن  وهذا صحيح 

تتوقف عىل سالمة القلب، ولكن ال يعني هذا 

أنه هو مركز اإلرادة، فإذا كان يعني بمركزية 

اإلرادة فامذا نقول عن )القلوب االصطناعية( 

التي تعمل يف زماننا هذا؟

 – – هنا  بالقلب  املراد  إن  قائل  يقول  قد 

والكافرة  ة  واخلــريِّ بالسوء  األمــارة  النفس 

واملؤمنة و و..إلخ.

فإذا كان كذلك فنحن نقول: بعدم صحة 
الشعراء:88–89.  )102(

الصافات:84-83.  )103(

چ ٻ ٻ ٻٻ پ  تعاىل  قوله  بدليل  ذلك 

ٺ  ٺ  ٺ  ڀٺ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ 
بدل  القلب  يريد  اهلل  كان  فإذا   ، 

ٿ چ)104(
بالنفس. عنه  استعاض  ــا  َومَل لذكره  النفس 

فضاًل عن ذلك فإن هذا ليس من منهج عامل 

اللغة  قصدية  يف  يبحث  الــذي  النييل  سبيط 

وجياهد يف نفي االعتباطية عنها.

ة( عالية  وصفوة القول: أن القلب )مضخَّ

يعرف  ال  كلٍل،  بال  هنار  ليل  تعمل  الصنع 

يف  جلَّ  وصانعها؛أهلل  مها  مصمِّ إالَّ  أرسارها 

بمقدورها  ليس  ة  املضخَّ هذه  عاله.ولكن 

من  تعاليم  من  إليها  تصدر  بام  إالَّ  العمل 

مركز املنظومة )الدماغ(، الذي هو اآلخر من 

أعاجيب خلق اهلل جلَّ جالله.

العاملني  رب  هلل  احلمد  أن  دعوانا  وآخر 

احلبيب  خلقه  خري  عىل  والسالم  والصالة 

املصطفى وآله وصحبه املنتجبني.

يوسف:53.  )104(
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إىل  نسبة   ... )علويا(  بقولنا  املقصود 

 ، أمري املؤمنني االمام عيل بن ايب طالب

من خالل اإلجابة عن األسئلة اآلتية:

اوال: كيف نقرا القران الكريم؟.

ثانيا: كيف نجسده؟.

ثالثا: ومن اين ناخذ علومه؟ وعىل يد 

من نتعلم ارساره؟ وملن نلجأ لنفهم معانيه 

ونغوص يف اعامقه؟.

يلزمنا،  السؤال االول،  للجواب عن 

اوال، ان ننتبه اىل حقيقة يف غاية االمهية، 

وهي:

ان القران الكريم هو معجزة الرسول 

الكريم حممد بن عبد اهلل وهو املعجزة 

اخلالدة لالسالم والتي ال تقف عند حد 

ختتلف  وبذلك  معني،  مكاين  او  زمــاين 

معجزة رسولنا الكريم عن معاجز سائر 

معاجز  كانت  ــإذا  ف والــرســل،  األنبياء 

الرسل واالنبياء آنية )وقتية( فان معجزة 

عىل  تقتصـر  ال  خالدة  الكريم  الرسول 

بانه  يعني  وهذا  معينني،  مكان  او  زمان 

)القران الكريم( جيب ان يكون قادرا عىل 

اإلجابة عن األسئلة البرشية كلها إىل قيام 

يوم الدين، بمعنى آخر، انه جيب ان نجد 

يف طياته وآياته الكريمة حلواًل للمشاكل 

كلها التي نعيشها، ليس نحن، هذا اجليل 

تعاقبت  التي  كلها  االجيال  وانام  فقط، 

نزار حيدر
باحث يف الدين والرتاث، - وا�شنطن
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منذ نزول القران الكريم والتي ستتعاقب اىل 

قيام يوم الدين، واال ملا صدق عليه وصف 

ان  فهل  اخلالد،  واملصدر  اخلالدة،  املعجزة 

القرآن الكريم كذلك هو اليوم؟.

سنجد  ــال،  احل واقــع  اىل  رسيعة  بنظرة 

فهو  كذلك؟  ليس  اليوم  الكريم  القران  ان 

اننا مل نجد فيه االجوبة  مل يل مشاكلنا، كام 

عن خمتلف اسئلتنا، ما يعني ان الرس يف احد 

امرين:

فاما ان يكون القران ليس كام وصفته للتو، 

اخلالدة،  الكريم  الرسول  معجزة  كونه  من 

الذي جتد فيه البشـرية كل ما حتتاج اليه من 

اجل حياة افضل، وهذا مستحيل، فلقد اثبت 

اهلل تعاىل هذه احلقيقة يف العديد من االيات، 

كام يف قوله تعاىل چچ چ چڇ ڇ ڇ 

ويف  چ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ 
ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئچ  چ  قوله 

چڄ  و  ىئ چ  چ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ  و 

چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ 
ک  چ  و  چ  ڇڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ 
ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک 
چٿ ٿ ٹ ٹ ٹ  و  چ  ڳ 
و  چ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹڤ 

ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  چڱ 

ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ 

ٺ ٺ ٺ  چ  قوله  ويف  چ  ھ ے ے 

ڄ  ڦ  ڦ  وچ  چ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ 
چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ  چ  و  چچ 

ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  پڀ  پ  پ  پ 
چ وغريها كثري من اآليات التي تشري  ٺ 

اىل هذا املعنى.

أو أن يكون الرس يف االنسان ذاته، والذي 

ال يعرف كيف يقرا القران الكريم او ال يعرف 

كيف يتعامل معه، وكيف يستفيد منه، فمثله 

يف هذه احلالة كمثل املريض الذي يصف له 

الطبيب دواءا ال يستفيد منه، النه ال يعرف 

كيف ومتى ياخذ الدواء.

تربطنا  التي  للعالقة  رسيعة  وبمراجعة 

النقطة  يف  الرس  أن  سنجد  الكريم  بالقران 

اىل  الكريم  القران  حولنا  ان  بعد  الثانية، 

فاذا  احلاجة،  عند  نقرؤها  تعاويذ  جمموعة 

قرا  ولــدا  اهلل  يرزقه  ان  مثال،  احدنا،  اراد 

االية الفالنية، واذا ارادت االم ان تستعجل 

واذا  الكذائية،  السورة  تقرا  ابنتها  نصيب 

قرا  رزقه  عليه  اهلل  يوسع  ان  احدنا  اشتهى 
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اىل  هرعنا  احد  مات  واذا  العالنية،  السورة 

قربه  عىل  آياته  بعض  لنقرا  الكريم  القران 

وهكذا،  جنانه،  فسيح  ويسكنه  اهلل  لريمحه 

الكريم  القران  اىل  رجعنا  ترانا  هل  ولكن، 

االجتامعية؟  ملشاكلنا  فيه عن حلول  نبحث 

بني  العالقة  ر  تتدهو  عندما  اليه  عدنا  وهل 

لنعرف  قراناه  وهل  الواحدة؟  االرسة  افراد 

تزداد  عندما  لنا  يقدمه  الذي  املناسب  احلل 

جمتمعاتنا،  االجتامعية يف  االمراض  وتنتـرش 

واالداري  املايل  والفساد  املنظمة  كاجلريمة 

والتحلل اخللقي وغري ذلك؟ هل عدنا اليه 

لنلتمس يف آياته الكريمة معامل الطريق حلياة 

سعيدة ملؤها الصحة واالمن وحسن اجلوار 

عدنا  وهل  والرفاهية؟  السعيدة  واالرسة 

عادال  سياسيا  نظاما  نقيم  كيف  لنتعلم  اليه 

احلرية  مبادئ  اســاس  عىل  يقوم  ومستقرا 

قصص  قرانا  وهل  والشورى؟  والرشاكة 

االمم السالفة بطريقة نتعلم فيها كيف وملاذا 

تنقرض امم وشعوب؟ وكيف وبامذا تنهض 

امم وشعوب اخرى؟ وهل جلانا اىل آياته اذا 

استبدادي  نظام شمويل  قيام  ما دامهنا خطر 

وراثي قمعي بولييس لنعرف كيف اخلالص 

وبامذا؟ وهل تعلمنا منه كيف نواجه اإلعالم 

علمتنا  وهل  الــســوداء؟  والدعاية  املضلل 

يرتم  وكيف  نتحاور  كيف  وآياته  ســوره 

بعضنا وجهة نظر البعض االخر، بال تعصب 

ابدا  احلقيقة؟  اىل  الوصول  اجل  من  اعمى 

ابدا، الننا مل نعد نتعامل مع القران كمرجع 

انام  افضل،  حياة  اجل  من  او  مشاكلنا  حلل 

حولناه، كام قلت آنفا، اىل تعاويذ متفرقة ال 

اكثر وال اقل.

امل اقل لكم بان الرس فينا وليس يف القران 

عالقتنا  وطبيعة  تعاملنا  طريقة  يف  الكريم، 

معه وليس يف آياته املحكامت؟.

فاننا  آخر  جانب  ومن  جانب،  من  هذا 

حولنا آيات القران الكريم اىل رموز وصور 

من  حراك،  وال  فيها  حياة  ال  ميتة  واشكال 

نتبارى  بنا  فاذا  بقراءته فقط،  اهتاممنا  خالل 

يف جتويده وترتيله، ونتسابق يف ختم اجزائه 

خاصة يف شهر اهلل الفضيل رمضان املبارك، 

الفضيل  الشهر  هــذا  يف  مــرة  ختمه  فهذا 

او  ثالث  ختمه  وثالث  مرتني  ختمه  وذاك 

اربع مرات وهكذا، برسعة برسعة حتى ال 

يلحق بنا احد، اما اذا سالنا انفسنا، يف كم آية 

تدبرنا يف شهر رمضان الكريم؟ ويف كم آية 

تفكرنا؟ وكم آية تركت يف نفوسنا وعقولنا 
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ووعينا  فهمنا  بدلت  او  سريتنا  فغريت  اثرا 

االشياء واالحداث او بدلت من سلوكياتنا 

املنحرفة او من عالقاتنا السيئة؟ فهذا ما ال 

هيتم به احد وال يسال عنه احد.

امر  الكريم  الــقــران  ــراءة  ق ان  صحيح 

مستحب جدا، وان االبداع يف قراءته، شكال 

وصوتا ومضمونا، امر مستحب هو االخر، 

ولكنه ليس اهلدف ابدا، وليس املنتهى ابدا، 

القراءة  عىل  والروايات  االيات  حثت  وانام 

فينا  يرتك  ان  اجل  من  والرتتيل  والتجويد 

االثر املطلوب، واال فام فائدة القراءة املجردة 

يف  يؤثر  ال  الذي  امليت  والتجويد  والرتتيل 

القران  يقل  أَومل  شيئا؟  وجوارحنا  نفوسنا 

آيات  الذي ترتكه  الكريم متحدثا عن االثر 

القران عىل جبل، فكيف ال ترتك اثرها عىل 

القلوب ويف النفوس؟ يقول تعاىل چ ڈ ژ 

گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ 

گ گگ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ 

ڱ چ.

رنا به احلديث،  نعود اىل السؤال الذي صدَّ

وهو ؛كيف نقرا القران الكريم؟.

اجلواب:

اوال: بطريقة التفكر والتدبر، لترتك آياته 

االثر املطلوب.

والتدبر والتفكر لغة، يقال )تفكر اذا ردد 

يالمس  االية  يف  التفكر  ان  اي  معتربا(  قلبه 

القلب من جانب ويرتك االثر املطلوب من 

الكريم  القران  جانب آخر، ولذلك ورد يف 

ک گ  چ  وجل  عز  بقوله  املعنى  هذا 

يغلق  فالذي  چ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ 

ابــدا،  يتفكر  ان  يمكنه  ال  كبري  بقفل  قلبه 

باي  بااليات  يعترب  ان  ان  يمكنه  ال  وبالتايل 

شكل من االشكال.

التي حتث  القرانية  االيات  اىل  واذا عدنا 

يف  حقيقة  فسنكتشف  والتفكر،  التدبر  عىل 

غاية االمهية، اال وهي ان كل آيات اهلل تعاىل 

او  االنسان  هبا  يشعر  ان  يمكن  ال  خلقه  يف 

عظمتها  يتلمس  او  هبا  يعترب  او  يتحسسها 

ورسها وفلسفتها اال بالتفكر والتفكر فقط، 

ففي االيات:

ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  چ 

ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭڭ  ۓ  ۓ 

ۅ  ۋۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ 

ې  ېې  ې  ۉ  ۉ  ۅ 

ى ى ائ چ.

ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  چ 
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ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ 

ى  ى  ې  ې  ې  ې  ۉ 

وئ  وئ  ەئ  ەئ  ائ  ائ 

ېئ  ېئ  ېئ  ۈئ  ۈئ  ۆئ  ۆئ  ۇئ  ۇئ 

ىئىئ ىئ ی ی ی یچ.

ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  چ 

ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ 

ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہچ.

ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  چ 

گ  کگ  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ڈژ 
گ گڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ چ.

ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  چ 

گ  گ  کک  ک  ک  ڑ  ڑ 
گ گ ڳ ڳ چ.

ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  چ 

ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ڱں 
ہ ہہ ہ ھ ھ ھ ھ ے چ.

ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  چ 

گ  گ  گ  گ  ک  ک 

ڳڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ چ.

ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  چ 

ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦڦ  ڦ  ڦ  ڤ 

ڇ  چ  چچ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ 

ڇ ڇ ڇ ڍ چ.

حت  جت  يب  ىب  مب  خب  حب  جب  يئ  چ 

ختمت ىت يت جث مث ىث يث چ.

ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  چ 

ڳ  گگ  گ  گ  ک  ک 

چ. ڱ  ڱ  ڳ  ڳ   ڳ 

ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  چڇ  چ  چ  چ   

ڌ ڎ ڎ ڈ چ.

االجتامعية  كلها  تعاىل  اهلل  فآيات  اذن، 

واخللق،  والكون  اآلفــاق  يف  واالعجازية، 

بل  اخلــالــق،  عظمة  ويف  الـــرزق  يف  وآيــاتــه 

وحتى آية اهلل سبحانه وتعاىل يف خلق القران 

الكريم، ال يمكن ان نفهمها ونستوعبها اال 

العمق  من  اهلل  آيات  الن  والتدبر،  بالتفكر 

والسعة ما ال يمكن ان ترتك فينا اثرا من غري 

التدبر والتفكر، فضال عن ان مرجعية آيات 

تتحقق من غري  ان  الكريم ال يمكن  القران 

التدبر والتفكر.

من هنا جاء احلث املتواصل يف احاديث 

عىل   ، البيت  اهل  وائمة  اهلل  رســول 

اهلل  آيات  وفهم  والتفكر،الستيعاب  التدبر 

احلديث  ففي  الكريم،  القران  آيات  و  تعاىل 

سنة،  عبادة  من  خري  ساعة  ُر  )تدبُّ الرشيف 
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الصحايب  صفة  يف  ورد  كام  سنة(  سبعني  او 

اجلليل ايب ذر الغفاري )وكان اكثر عبادته 

التفكر( فبالتدبر والتفكر يكون القران الكريم 

احللول  فيه  نجد  خالدا  ومرجعا  مصدرا 

املناسبة ملشاكلنا املستديمة والعويصة.

ان  شاء  تعاىل  اهلل  ان  االمر  يف  والغريب 

تفقده  بطريقة  آياته،  يتدبر يف  يعاقب من ال 

نَِعم الرؤية واالستامع والتعقل والتفقه، عىل 

الرغم من امتالكه العني واالذن والقلب، كام 

القدرة عىل فهم واستيعاب آيات اهلل  تفقده 

تعاىل واىل االبد، كام اشارت اىل ذلك االيتان 

الكريمتان:

پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  چ 

ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پپ 

ڤ  ٹ  ٹٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ 

ڤ ڤ ڤڦ ڦ ڦ ڦ چ

چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ 

ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ 

ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ 

ڑ ڑ ک ک ک ک گگ گ 

گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ چ.

عىل  جتر  تعاىل  اهلل  آيــات  عن  الغفلة  ان 

العبد خرسان نعمة التعقل والتفكر والفهم، 

الكريم  القران  بذلك  خيرس  فانه  وبالتايل 

احللول  فيه  جيــد  خالد  ومــصــدر  كمرجع 

الالزمة.

ثانيا: ان نستشعر آيات القران الكريم، فال 

نمر عليها مرور الكرام، او ان نقراها لقلقة 

لسان، من اجل ان ترتك فينا االثر املطلوب، 

واىل هذا املعنى اشار امري املؤمنني  يصف 

اقدامهم،  فصافون  الليل  )اما  بقوله  املتقني 

تالون الجزاء القران يرتلوهنا ترتيال، يزنون 

فاذا  دائهم،  به دواء  انفسهم، ويستثريون  به 

طمعا،  اليها  ركنوا  تشويق  فيها  بآية  مــروا 

اهنا  وظنوا  شوقا،  اليها  نفوسهم  وتطلعت 

ختويف  فيها  بآية  مروا  واذا  اعينهم،  نصب 

اصغوا اليها مسامع قلوهبم، وظنوا ان زفري 

وكذلك  آذاهنم(  اصول  يف  وشهيقها  جهنم 

يف قوله يصف به اصحابه امليامني )أوه عىل 

اخواين الذين تلوا القرآن فأحكموه، وتدبروا 

الفرض فاقاموه(.

ما  كل  الكريم  القران  ع  رشَّ لقد  ثالثا: 

املجتمع،  واالنسان  الفرد  االنسان  خيص 

وبعودة رسيعة اىل عدد االيات التي رشعت 

التي  االيات  عدد  اىل  قياسا  الفرد  لالنسان 

قليلة  فسنجدها  املجتمع،  لالنسان  رشعت 
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اكثر  الكريم صب  القران  أن  يعني  ما  جدا، 

اهتاممه عىل الترشيع لالنسان املجتمع.

رشعها  انام  الفرد  االنسان  ايــات  حتى 

صياغة  يف  تسهم  ان  ــل  اج مــن  تعاىل  اهلل 

االنسان املستقيم الذي سيلعب دورا اجيابيا 

يف املجتمع، فمثال يف االية املباركة چ ۉ 

چ  ى  ې  ې  ې  ې 
حتث عىل ان يكون لصالة اإلنسان اثر مبارش 

يف بناء شخصيته ليكون عنرصا اجيابيا ومفيدا 

يفعل  وال  الفحشاء  يرتكب  ال  املجتمع  يف 

املنكر.

هذه احلقيقة غفلناها لالسف الشديد فلم 

اليات  االجتامعي  باجلانب  كثريا  هنتم  نعد 

القران الكريم، وانام صببنا اهتاممنا كله عىل 

اجلانب الفردي، وهذا خطا كبري جدا جيب 

اليه من اجل ان نعود للقران عودة  ننتبه  ان 

مجاعية )اجتامعية( لنجد فيه احللول املناسبة 

واعقدها،  اكثرها  وما  االجتامعية،  ملشاكلنا 

واىل هذا املعنى اشار امري املؤمنني  بقوله 

واحكام  تتبع،  اء  اهو  الفتن  وقوع  بدء  )انام 

تبتدع، خيالف فيها كتاب اهلل( وذلك عندما 

يف  االجتامعي  اجلانب  عن  املجتمع  يغفل 

كتاب اهلل العزيز، وهو حالنا وواقعنا املزري 

اليوم، ولالسف الشديد.

احلقيقة  هذه  الكريم  القران  خلص  لقد 

قوله  ابرزها  من  لعل  االيات  من  العديد  يف 

چ  ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ  چ  وجل  عز 

انصب  التي  االيــة يف ســورة يوسف  وهــذه 

قالبها يف قصة نبي اهلل يوسف ، وردت يف 

القران الكريم كخارطة طريق اجتامعية من 

خالل صياغة االنسان الفرد بطريقة سليمة، 

االنسان  باخيه  وهيتم  تعاىل  اهلل  عىل  يعتمد 

ويعذر ويسامح ويتجاوز ويب اخلري لغريه 

كام يب اخلري لنفسه، ال يغش وال خيادع وال 

يمد يده اىل املال احلرام، وال يرتكب الفساد 

يوليه  عندما  الناس  بني  يميز  وال  االداري 

الدولة،  يف  منصبا  او  ما  مسؤولية  تعاىل  اهلل 

الناس  ارزاق  يامتنه عىل  انه ال خيون من  كام 

القيم  من  ذلك  واعراضهم ودمائهم، وغري 

التي تبني الشخصية السليمة التي تفيض اىل 

بناء املجتمع السليم.

ٱ ٻ ٻ ٻ  چ  تعاىل  قوله  يف  اما 

هنا  ــرض  ــف وال چ  ٻ پ پ پ 
بمعنى االجياب، اي اوجب عليك العمل به، 

اي بام فيه من االحكام، وهي بالتاكيد اشارة 

االوىل،  بالدرجة  االجتامعي  اجلانب  اىل 
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الن مهمة الرسول الكريم، كام هو واضح، 

الفرد  بناء  خالل  من  الصالح  املجتمع  بناء 

السليم.

فال  الكريم  بالقران  نعمل  ان  رابــعــا: 

اىل  فيه، ففي وصيته  بقراءته والتدبر  نكتفي 

ولديه احلسن واحلسني عليهام السالم بعد ان 

رضبه عدو اهلل ابن ملجم، يقول امري املؤمنني 

 )واهلل اهلل يف القران ال يسبقكم بالعمل به 

غريكم( ويف هذا النص تستوقفنا حقيقتان؛

العمل  عىل  يث  االمام  ان  هي  االوىل؛ 

وطرقه  وقواعده  وسننه  بآياته  اي  بالقران، 

وهذه  الدارين،  يف  السعادة  اىل  تنتهي  التي 

احلقيقة يستوحيها امري املؤمنني  من كتاب 

چڳ  مثل  آيــات  ففي  نفسه،  العزيز  اهلل 

ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ 

ں ڻ ڻ ڻ ڻچ چٺ 

ۀ  چ  چ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ 
حث  چ  ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ 
واال  الكريم،  بالقران  العمل  عىل  واضــح 

كيف يمكن ان تكون آياته فيها هدى وشفاء 

وخارطة طريق اذا اكتفى الناس بقراءته فقط 

ستنطبق  احلالة  هذه  ففي  به؟  العمل  دون 

عليهم االية املباركة چۇ ۆ ۆ ۈ ۈ 

بالتاكيد  فهم  چ  ٴۇ ۋ ۋ ۅ 
به  العمل  هجروا  وانــام  قراءته،  هيجروا  مل 

والتمسك هبديه.

الثانية؛ هي ان هذا القران ليس للمؤمنني 

االمام  فان  لذلك  كافة،  للناس  وانــام  فقط 

غريهم  ياخذ  ان  مــن  املسلمني  يــذر   

اليوم، فان  هبديه ويرتكونه، وهذا ما يصل 

الكريم  القران  هبدي  عملت  واقواما  امما 

فتقدمت، واملسلمون هجروا هديه واكتفوا 

بقراءته فتاخروا.

لقد وردت آيات كثرية تشري اىل ان هذا 

وجل  عز  قوله  منها  كافة،  للناس  القران 

ى  ى  ې  ې  ې  ې  ۉ  چۉ 

ائچ.

بقي ان نجيب عن السؤال االخري، وهو:

من اين ناخذ علوم القران الكريم؟ وعىل 

يد من نتعلم ارساره؟ وملن نلجأ لنفهم معانيه 

ونغوص يف اعامقه؟.

بشكل  السؤال  هذا  عن  االجابة  سنجد 

 ، واضح وجيل اذا عرفنا منزلة اهل البيت

بن  عيل  االمام  املؤمنني  امري  منزلة  وحتديدا 

فعندها  الكريم،  القرآن  من   ، طالب  ايب 

القران  لنتلو  نلجا  ان  جيب  ملن  سنعرف 
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الكريم حق تالوته.

 ، البيت  اهل  منزلة  اىل  بالنسبة  فاما 

فيمكننا ان نستكشفها من خالل النصوص 

  املؤمنني  امري  فيها  اوضــح  التي  التالية 

منزلتهم من القران الكريم:

وجلأ  رسه،  موضع  البيت،  اهل  )هــم، 

وكهو  حكمه،  وموئل  علمه،  وعيبة  امــره، 

ف كتبه، وجبال دينه، هبم اقام انحناء ظهره، 

بكم؟  يتاه  فاين  فرائصه،  ارتعاد  واذهــب 

وكيف تعمهو ن وبينكم عرتة نبيكم؟ وهم 

الصدق،  وألِسنُة  الدين  واعالم  احلق  ة  ازمَّ

َوِردوهم  القران،  منازل  باحسن  فانزلوهم 

ورود اهليم العطاش، اهيا الناس، خذوها عن 

منا  مات  من  يموت  )انه    النبيني  خاتم 

وليس بميت، ويبىل من بيل منا وليس ببال( 

فال تقولوا بام ال تعرفون، فان اكثر احلق فيام 

عليه،  لكم  حجة  ال  من  واعذروا  تنكرون، 

وانا هو، امل اعمل فيكم بالثقل االكرب، واترك 

فيكم الثقل االصغر؟(.

الرسالة،  ــط  وحم النبوة  شجرة  )نحن 

وينابيع  العلم،  ومعادن  املالئكة،  وخمتلف 

احلكم(.

يف  الراسخون  اهنم  زعموا  الذين  )اين 

أْن رفعنا اهلل  العلم دوننا، كذبا وبغيا علينا، 

وادخلنا  وحرمهم،  واعطانا  ووضعهم، 

واخرجهم، بنا يستعطى اهلدى، وبنا يستجىل 

العمى، ان االئمة من قريش غرسوا يف هذا 

البطن من هاشم، ال تصلح عىل سواهم، وال 

تصلح الوالة من غريهم(.

واخلزنة  واالصــحــاب،  الشعار  )نحن 

واالبواب، وال تؤتى البيوت اال من ابواهبا، 

فمن اتاها من غري ابواهبا سمي سارقا(.

القران، وهم  البيت، كرائم  )فيهم، اهل 

كنوز الرمحن، ان نطقوا صدقوا، وان صمتوا 

مل ُيسبقوا(.

)هم عيش العلم، وموت اجلهل، خيربكم 

حلمهم عن علمهم، وظاهرهم عن باطنهم، 

خيالفون  ال  منطقهم،  حكم  عن  وصمتهم 

احلق وال خيتلفون فيه، هم دعائم االسالم، 

ووالئج االعتصام، هبم عاد احلق يف نصابه، 

لسانه  وانقطع  مقامه،  عن  الباطل  وانــزاح 

عن منبته، عقلوا الدين عقل وعاية ورعاية، 

ال عقل سامع ورواية، فان رواة العلم كثري، 

ورعاته قليل(.

القران  من  البيت  اهــل  موقع  هو  هــذا 

الكريم، اما موقع امري املؤمنني فحدث وال 
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حرج ويكفيه هبذا الصدد حديثان عن رسول 

اهلل بحقه، االول قوله )عيل مع احلق 

عيل  يردا  حتى  يفرتقان  ال  عيل،  مع  واحلق 

العلم  مدينة  )انا  قوله  والثاين  احلوض( 

وعيل باهبا، فمن اراد دخول املدينة فلياهتا من 

باهبا(.

عالقته    املؤمنني  امــري  وصــف  لقد 

مثيل  )انام  بقوله  الكريم  القران  من  ومكانته 

يستضئ  الظلمة،  يف  السـراج  كمثل  بينكم 

وعوا،  الناس  اهيا  فاسمعوا  وجلها،  من  به 

واحضـروا آذان قلوبكم تفهموا( وكذلك يف 

قوله  )تاهلل لقد علمت تبليغ الرساالت، 

وعندنا،  الكلامت،  ومتــام  العدات،  وامتــام 

االمر(  وضياء  احلكم  ابــواب  البيت،  اهل 

اهلل  )لقد علمني حبيبي رسول  القائل  وهو 

الف باب من العلم، يفتح يل من كل باب 

الف باب(.

ان امري املؤمنني  هو االقرب اىل القران 

عدل  وهو  الناطق،  القران  هو  بل  الكريم، 

استوعبه  فلقد  الثقلني،  احد  وهو  القران، 

وهو  اهلل  ــول  رس عىل  نــزل  كام  وفهمه 

القائل  )واهلل ما نزلت آية اال وقد علمت 

فيم نزلت واين نزلت، ان ريب وهب يل قلبا 

آخر،  نص  ويف  مسؤوال،  ولسانا  عقوال، 

ولسانا طلقا( ويف آخر )سلوين عن كتاب اهلل 

فانه ليس من آية اال وقد عرفت بليل نزلت ام 

بنهار؟ يف سهل ام يف جبل؟(.

كام ذكرت كتب التاريخ قوله : )عيل يعلم 

الناس بعدي من تاويل القران ما ال يعلمون(.

مما تقدم وغريه كثري جدا، يؤكد لنا حقيقة 

يف غاية االمهية وهي ان معلم القران االول 

 ، املؤمنني  امري  هو  اهلل  رســول  بعد 

غريه  من  القران  ناخذ  ال  ان  جيب  ولذلك 

فنتيه كام تاه من اخذه ممن جيهل آياته ومعانيه 

ومل يسرب اغواره، فالقران الكريم الذي يصفه 

امري املؤمنني  بقوله:

بنيَّ  هاديا  كتابا  انــزل  سبحانه  اهلل  )ان 

هتتدوا،  اخلري  هنج  فخذوا  والرش،  اخلري  فيه 

الـرش تقصدوا( )واهلل  واصدفوا عن سمت 

ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌچ  چ  يقول:  سبحانه 

الكتاب  ان  ــر  وذك شــئ،  لكل  تبيان  وفيه 

فيه،  اختالف  ال  وانه  بعضا،  بعضه  يصدق 

ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ  چ  سبحانه:  فقال 

ظاهره  الــقــرآن  وان  چ  ڎ ڎ ڈ 
وال  عجائبه،  تفنى  ال  عميق،  وباطنه  انيق، 

تنقيض غرائبه، وال تكشف الظلامت اال به( 
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)وتعلموا القران فانه احسن احلديث، وتفقهو 

ا فيه فانه ربيع القلوب، واستشفوا بنوره فانه 

انفع  فانه  تالوته  واحسنوا  الصدور،  شفاء 

ناطق  اظهركم،  بني  اهلل  )وكتاب  القصص( 

ال يعيا لسانه، وبيت ال هتدم اركانه، وعز ال 

هتزم اعوانه( )ذلك القران فاستنطقوه، ولن 

ينطق، ولكن اخربكم عنه: اال ان فيه علم ما 

دائكم،  ودواء  املايض،  عن  واحلديث  يايت، 

ونظم ما بينكم( )ثم انزل عليه الكتاب نورا 

ال تطفأ مصابيحه، ورساجا ال خيبو توقده، 

يظل  ال  ومنهاجا  قعره،  ــدرك  ي ال  وبحرا 

ال  وفرقانا  ضوؤه،  يظلم  ال  وشعاعا  هنجه، 

خيمد برهانه، وتبيانا ال هتدم اركانه، وشفاءا 

ال ختشى اسقامه، وعزا ال هتزم انصاره، وحقا 

ال ختذل اعوانه( )واعلموا ان هذا القران هو 

ال  الذي  واهلــادي  يغش،  ال  الذي  الناصح 

ث الذي ال يكذب، وما جالس  يظل، واملحدرّ

هذا القران احد اال قام عنه بزيادة او نقصان، 

زيادة يف هدى، او نقصان من عمى، واعلموا 

القران من فاقة، وال  انه ليس عىل احد بعد 

من  فاستشفوه  غنى،  من  القران  قبل  الحد 

ادوائكم، واستعينوا به عىل ألوائكم، فان فيه 

والنفاق،  الكفر  وهو  الداء،  اكرب  من  شفاءا 

والغي والضالل، فاسالوا اهلل به، وتوجهو ا 

اليه بحبه، وال تسالوا به خلقه، انه ما توجه 

العباد اىل اهلل بمثله( )وان اهلل سبحانه مل يعظ 

احدا بمثل هذا القران، فانه )حبل اهلل املتني( 

وينابيع  القلب،  ربيع  وفيه  االمــني،  وسببه 

فالقران  غــريه،  جــالء  للقلب  ومــا  العلم، 

عىل  اهلل  حجة  ناطق،  وصامت  زاجــر،  آمر 

خلقه، اخذ عليهم ميثاقهم، وارهتن عليهم 

وقبض  دينه،  به  واكمل  نوره،  اتم  انفسهم، 

نبيه وقد فرغ اىل اخللق من احكام اهلدى 

به( ان هذا القران ال يمكن ان هنتدي هبديه 

اال اذا اخذناه من مصدره االول بعد الرسول 

الكريم اال وهو امري املؤمنني االمام عيل 

بن ايب طالب ، فهو باب علم رسول اهلل 

نتعلم  ان  نريد  فكيف  علمه،  عيبة  وهو 

ومل  املدينة  تسورنا  اذا  هبديه  وهنتدي  القران 

الباب؟ كام فعل كثريون عندما  ندخلها من 

ا  فتاهو  املؤمنني  امري  القران من غري  اخذوا 

ومل هيتدوا، واضلوا كثريا ممن خلق، اذا هبم 

ويفهمون  ائهم  اهو  عىل  القران  يفرسون 

آياته بغري ما انزل اهلل تعاىل فتحولوا اىل قتلة 

وجمرمني، يعيثون يف االرض فسادا. 
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