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ضوابط النرش

أن يكون البحث منسجماً مع اختصاص اجمللة وتوجهها يف نشر االحباث اليت تتعلق . ±
بالقرآن الكريم حصرياً.

أن اليكون البحث منشوراً يف جملة داخل العراق وخارجه، أو مستاًل من كتاب أو رسالة . ≥
جامعية أو حمماًل على الشبكة العنكبوتية على أن يلتزم الباحث بذلك بتعهد خطي.

أن اليكون البحث منطياً أو مما أشبع موضوعه حبثًا، أو سردياً أو إحصائيا أو إجرائيا . ≤
مما ال يتمثل فيه جهد الباحث الفكري.

يرسل البحث حمماًل على CD أو فال‘ او بوساطة الربيد االلكرتوني للمجلة مع احتفاظ . 4
االحباث  نشر  عن  نقدية  مبالغ  أية  اجمللة  والتستويف  عنده.  األصل  بنسخة  الباحث 

املطلوبة للتحكيم والرتقية.
µ . موافقة النشر يف حال  بقبول  تشعره  ثم  البحث،  بوصول  الباحث  باشعار  تقوم اجمللة 

هي�ة التحرير على ذلك وعندها يكون البحث ملكا للمجلة الجيوز تقدميه للنشر يف جملة 
أخرى.

ترتيب االحباث يف اجمللة خيضع لسياق فين صرف وال عالقة ألهميته أو ملكانة الباحث . ∂
بذلك.

يهمل كل حبث ال �مل املعلومات املطلوبة عن الباحث )ا�ه -درجته العلمية -مكان . ∑
عمله -عنوانه الكامل ورقم هاتفه أو عنوان بريده االلكرتوني(.

يستحسن للباحث اإلشهار بنشاطه العلمي والثقايف يف سطور قليلة.. 8
π . هي�ة التحرير حبق حذف أو تعديل ما اليتماشى وسياسة اجمللة يف نشر علوم kحتتف

أو ماخرج منها عن منهج البحث العلمي أواملوضوعي أو مامس  القرآن الكريم حصرياً 
جوهر العقائد االسالمية ورموزها الفكرية والدينية.



آله  الله، وعىل  والسالم عىل محمد رسول  والصالة  لله يف عاله،  الحمد 

ومن وااله... وبعد:

يكون  أن  يجب  ملا  الواعي  املسلم،  االنساُن  يصيبَُه  أن  ميكن  خريٍ  أيُّ 

عليه وما ال يجب، من أن أن يكون تحت مظلة قوله-: )) خريكم من 

تعلم القرآن وعلّمه((. و )خريكم( هذه، لفظية مبهمة يف حدودها، واسعة 

لدينه  يعمل  من  كل  عىل  وعلَّمه  القرآن  تعلم  من  كلَّ  ل  تُفضِّ مدلولها،  يف 

الفضيلة  حّد  وهو  العمل،  رأُس  به  والعمُل  العلم،  رأس  فالقرآن  ودنياه.. 

وما  واإلصالح،  الصالح  وداعي  العقل،  وُمشّغل  الحكمة،  وأساس  والبـِر، 

اليحىص من مجاالت السعي اىل خري الدارين، الدنيا واآلخرة.

 ¬ نث»  املريضة:  القلوب  وتشفى  امليتة،  النفوُس  تحيا  بالقرآن 

 ¹  ¸  ¶µ  ´  ³  ²  ±  °  ¯  ®
االنفال:  [سورة  Áمث   À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º
القى السمع وهو شهيد!!. وأي وعيد هذا ملن اتخذ  إنذاٍر هذا ملن  2٤]. أيُّ 

واالرض،  الساموات  له  تقوم  ال  فهو يف عمًى  بآياته  كّذب  أو  الله هزواً  آيات 

خال أو مغارات لولوا  اليه، ولو وجد ُمدَّ الله إال  اليجد االنسان فيها ملجأً من 

نث !  اليه وهم يجمحون. وبالرغم من ذلك فاننا نجد اليوم اناساً 

 .  -  ,  +  *  )  (  '  &  %  $  #  "
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 خريكم من (( :-

تعلم القرآن وعلّمه((. و )خريكم( هذه، لفظية مبهمة يف حدودها، واسعة 

عليه وما ال يجب، من أن أن يكون تحت مظلة قوله
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يكون  أن  يجب  ملا  الواعي  املسلم،  االنساُن  يصيبَُه  أن  ميكن  خريٍ  أيُّ 

-: )) خريكم من 
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تعلم القرآن وعلّمه((. و )خريكم( هذه، لفظية مبهمة يف حدودها، واسعة 

لدينه  يعمل  من  كل  عىل  وعلَّمه  القرآن  تعلم  من  كلَّ  ل  تُفضِّ مدلولها،  يف 

تعلم القرآن وعلّمه((. و )خريكم( هذه، لفظية مبهمة يف حدودها، واسعة 

لدينه  يعمل  من  كل  عىل  وعلَّمه  القرآن  تعلم  من  كلَّ  ل  تُفضِّ مدلولها،  يف 

تعلم القرآن وعلّمه((. و )خريكم( هذه، لفظية مبهمة يف حدودها، واسعة 

لدينه  يعمل  من  كل  عىل  وعلَّمه  القرآن  تعلم  من  كلَّ  ل  تُفضِّ مدلولها،  يف 

تعلم القرآن وعلّمه((. و )خريكم( هذه، لفظية مبهمة يف حدودها، واسعة 
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تعلم القرآن وعلّمه((. و )خريكم( هذه، لفظية مبهمة يف حدودها، واسعة 



تعلم القرآن وعلّمه((. و )خريكم( هذه، لفظية مبهمة يف حدودها، واسعة 

يكون  أن  يجب  ملا  الواعي  املسلم،  االنساُن  يصيبَُه  أن  ميكن  خريٍ  أيُّ 

عليه وما ال يجب، من أن أن يكون تحت مظلة قوله
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الفضيلة  حّد  وهو  العمل،  رأُس  به  والعمُل  العلم،  رأس  فالقرآن  ودنياه.. 

لدينه  يعمل  من  كل  عىل  وعلَّمه  القرآن  تعلم  من  كلَّ  ل  تُفضِّ مدلولها،  يف 

الفضيلة  حّد  وهو  العمل،  رأُس  به  والعمُل  العلم،  رأس  فالقرآن  الفضيلة ودنياه..  حّد  وهو  العمل،  رأُس  به  والعمُل  العلم،  رأس  فالقرآن  ودنياه.. 

لدينه  يعمل  من  كل  عىل  وعلَّمه  القرآن  تعلم  من  كلَّ  ل  تُفضِّ مدلولها،  يف 

الفضيلة  حّد  وهو  العمل،  رأُس  به  والعمُل  العلم،  رأس  فالقرآن  الفضيلة ودنياه..  حّد  وهو  العمل،  رأُس  به  والعمُل  العلم،  رأس  فالقرآن  الفضيلة ودنياه..  حّد  وهو  العمل،  رأُس  به  والعمُل  العلم،  رأس  فالقرآن  الفضيلة ودنياه..  حّد  وهو  العمل،  رأُس  به  والعمُل  العلم،  رأس  فالقرآن  الفضيلة ودنياه..  حّد  وهو  العمل،  رأُس  به  والعمُل  العلم،  رأس  فالقرآن  الفضيلة ودنياه..  حّد  وهو  العمل،  رأُس  به  والعمُل  العلم،  رأس  فالقرآن  ودنياه.. 

وما  واإلصالح،  الصالح  وداعي  العقل،  وُمشّغل  الحكمة،  وأساس  والبـِر، 

الفضيلة  حّد  وهو  العمل،  رأُس  به  والعمُل  العلم،  رأس  فالقرآن  الفضيلة ودنياه..  حّد  وهو  العمل،  رأُس  به  والعمُل  العلم،  رأس  فالقرآن  ودنياه.. 

وما  واإلصالح،  الصالح  وداعي  العقل،  وُمشّغل  الحكمة،  وأساس  وما والبـِر،  واإلصالح،  الصالح  وداعي  العقل،  وُمشّغل  الحكمة،  وأساس  وما والبـِر،  واإلصالح،  الصالح  وداعي  العقل،  وُمشّغل  الحكمة،  وأساس  والبـِر، 

اليحىص من مجاالت السعي اىل خري الدارين، الدنيا واآلخرة.

وما  واإلصالح،  الصالح  وداعي  العقل،  وُمشّغل  الحكمة،  وأساس  والبـِر، 

اليحىص من مجاالت السعي اىل خري الدارين، الدنيا واآلخرة.

لدينه  يعمل  من  كل  عىل  وعلَّمه  القرآن  تعلم  من  كلَّ  ل  تُفضِّ مدلولها،  يف 

الفضيلة  حّد  وهو  العمل،  رأُس  به  والعمُل  العلم،  رأس  فالقرآن  ودنياه.. 

وما  واإلصالح،  الصالح  وداعي  العقل،  وُمشّغل  الحكمة،  وأساس  والبـِر، 

الفضيلة  حّد  وهو  العمل،  رأُس  به  والعمُل  العلم،  رأس  فالقرآن  ودنياه.. 

لدينه  يعمل  من  كل  عىل  وعلَّمه  القرآن  تعلم  من  كلَّ  ل  تُفضِّ مدلولها،  يف 

الفضيلة  حّد  وهو  العمل،  رأُس  به  والعمُل  العلم،  رأس  فالقرآن  ودنياه.. 

وما  واإلصالح،  الصالح  وداعي  العقل،  وُمشّغل  الحكمة،  وأساس  والبـِر، 

الفضيلة  حّد  وهو  العمل،  رأُس  به  والعمُل  العلم،  رأس  فالقرآن  ودنياه.. 

تعلم القرآن وعلّمه((. و )خريكم( هذه، لفظية مبهمة يف حدودها، واسعة 

لدينه  يعمل  من  كل  عىل  وعلَّمه  القرآن  تعلم  من  كلَّ  ل  تُفضِّ مدلولها،  يف 

تعلم القرآن وعلّمه((. و )خريكم( هذه، لفظية مبهمة يف حدودها، واسعة 

لدينه  يعمل  من  كل  عىل  وعلَّمه  القرآن  تعلم  من  كلَّ  ل  تُفضِّ مدلولها،  يف 

تعلم القرآن وعلّمه((. و )خريكم( هذه، لفظية مبهمة يف حدودها، واسعة 

لدينه  يعمل  من  كل  عىل  وعلَّمه  القرآن  تعلم  من  كلَّ  ل  تُفضِّ مدلولها،  يف 

تعلم القرآن وعلّمه((. و )خريكم( هذه، لفظية مبهمة يف حدودها، واسعة 

لدينه  يعمل  من  كل  عىل  وعلَّمه  القرآن  تعلم  من  كلَّ  ل  تُفضِّ مدلولها،  يف 

تعلم القرآن وعلّمه((. و )خريكم( هذه، لفظية مبهمة يف حدودها، واسعة 

لدينه  يعمل  من  كل  عىل  وعلَّمه  القرآن  تعلم  من  كلَّ  ل  تُفضِّ مدلولها،  يف 

تعلم القرآن وعلّمه((. و )خريكم( هذه، لفظية مبهمة يف حدودها، واسعة 

لدينه  يعمل  من  كل  عىل  وعلَّمه  القرآن  تعلم  من  كلَّ  ل  تُفضِّ مدلولها،  لدينه يف  يعمل  من  كل  عىل  وعلَّمه  القرآن  تعلم  من  كلَّ  ل  تُفضِّ مدلولها،  يف 

الفضيلة  حّد  وهو  العمل،  رأُس  به  والعمُل  العلم،  رأس  فالقرآن  ودنياه.. 

لدينه  يعمل  من  كل  عىل  وعلَّمه  القرآن  تعلم  من  كلَّ  ل  تُفضِّ مدلولها،  يف 

الفضيلة  حّد  وهو  العمل،  رأُس  به  والعمُل  العلم،  رأس  فالقرآن  ودنياه.. 

لدينه  يعمل  من  كل  عىل  وعلَّمه  القرآن  تعلم  من  كلَّ  ل  تُفضِّ مدلولها،  يف 

الفضيلة  حّد  وهو  العمل،  رأُس  به  والعمُل  العلم،  رأس  فالقرآن  الفضيلة ودنياه..  حّد  وهو  العمل،  رأُس  به  والعمُل  العلم،  رأس  فالقرآن  ودنياه.. 

لدينه  يعمل  من  كل  عىل  وعلَّمه  القرآن  تعلم  من  كلَّ  ل  تُفضِّ مدلولها،  يف 

الفضيلة  حّد  وهو  العمل،  رأُس  به  والعمُل  العلم،  رأس  فالقرآن  الفضيلة ودنياه..  حّد  وهو  العمل،  رأُس  به  والعمُل  العلم،  رأس  فالقرآن  ودنياه.. 

لدينه  يعمل  من  كل  عىل  وعلَّمه  القرآن  تعلم  من  كلَّ  ل  تُفضِّ مدلولها،  يف 

الفضيلة  حّد  وهو  العمل،  رأُس  به  والعمُل  العلم،  رأس  فالقرآن  ودنياه.. 

وما  واإلصالح،  الصالح  وداعي  العقل،  وُمشّغل  الحكمة،  وأساس  والبـِر، 

الفضيلة  حّد  وهو  العمل،  رأُس  به  والعمُل  العلم،  رأس  فالقرآن  ودنياه.. 

لدينه  يعمل  من  كل  عىل  وعلَّمه  القرآن  تعلم  من  كلَّ  ل  تُفضِّ مدلولها،  يف 

الفضيلة  حّد  وهو  العمل،  رأُس  به  والعمُل  العلم،  رأس  فالقرآن  ودنياه.. 

وما  واإلصالح،  الصالح  وداعي  العقل،  وُمشّغل  الحكمة،  وأساس  والبـِر، 

الفضيلة  حّد  وهو  العمل،  رأُس  به  والعمُل  العلم،  رأس  فالقرآن  ودنياه.. 

لدينه  يعمل  من  كل  عىل  وعلَّمه  القرآن  تعلم  من  كلَّ  ل  تُفضِّ مدلولها،  يف 

الفضيلة  حّد  وهو  العمل،  رأُس  به  والعمُل  العلم،  رأس  فالقرآن  الفضيلة ودنياه..  حّد  وهو  العمل،  رأُس  به  والعمُل  العلم،  رأس  فالقرآن  ودنياه.. 

وما  واإلصالح،  الصالح  وداعي  العقل،  وُمشّغل  الحكمة،  وأساس  والبـِر، 

اليحىص من مجاالت السعي اىل خري الدارين، الدنيا واآلخرة.

املريضة:  القلوب  وتشفى  امليتة،  النفوُس  تحيا  بالقرآن 

لدينه  يعمل  من  كل  عىل  وعلَّمه  القرآن  تعلم  من  كلَّ  ل  تُفضِّ مدلولها،  يف 

الفضيلة  حّد  وهو  العمل،  رأُس  به  والعمُل  العلم،  رأس  فالقرآن  ودنياه.. 

وما  واإلصالح،  الصالح  وداعي  العقل،  وُمشّغل  الحكمة،  وأساس  والبـِر، 

اليحىص من مجاالت السعي اىل خري الدارين، الدنيا واآلخرة.

املريضة:  القلوب  وتشفى  امليتة،  النفوُس  تحيا  بالقرآن 

لدينه  يعمل  من  كل  عىل  وعلَّمه  القرآن  تعلم  من  كلَّ  ل  تُفضِّ مدلولها،  يف 

الفضيلة  حّد  وهو  العمل،  رأُس  به  والعمُل  العلم،  رأس  فالقرآن  ودنياه.. 

لدينه  يعمل  من  كل  عىل  وعلَّمه  القرآن  تعلم  من  كلَّ  ل  تُفضِّ مدلولها،  يف 

الفضيلة  حّد  وهو  العمل،  رأُس  به  والعمُل  العلم،  رأس  فالقرآن  ودنياه.. 

اليحىص من مجاالت السعي اىل خري الدارين، الدنيا واآلخرة.اليحىص من مجاالت السعي اىل خري الدارين، الدنيا واآلخرة.

وما  واإلصالح،  الصالح  وداعي  العقل،  وُمشّغل  الحكمة،  وأساس  وما والبـِر،  واإلصالح،  الصالح  وداعي  العقل،  وُمشّغل  الحكمة،  وأساس  والبـِر، 

عليه وما ال يجب، من أن أن يكون تحت مظلة قولهعليه وما ال يجب، من أن أن يكون تحت مظلة قوله

تعلم القرآن وعلّمه((. و )خريكم( هذه، لفظية مبهمة يف حدودها، واسعة 

عليه وما ال يجب، من أن أن يكون تحت مظلة قوله

تعلم القرآن وعلّمه((. و )خريكم( هذه، لفظية مبهمة يف حدودها، واسعة تعلم القرآن وعلّمه((. و )خريكم( هذه، لفظية مبهمة يف حدودها، واسعة 

يكون  أن  يجب  ملا  الواعي  املسلم،  االنساُن  يصيبَُه  أن  ميكن  خريٍ  أيُّ 

عليه وما ال يجب، من أن أن يكون تحت مظلة قوله

يكون  أن  يجب  ملا  الواعي  املسلم،  االنساُن  يصيبَُه  أن  ميكن  خريٍ  أيُّ 

عليه وما ال يجب، من أن أن يكون تحت مظلة قوله

تعلم القرآن وعلّمه((. و )خريكم( هذه، لفظية مبهمة يف حدودها، واسعة 

عليه وما ال يجب، من أن أن يكون تحت مظلة قوله

تعلم القرآن وعلّمه((. و )خريكم( هذه، لفظية مبهمة يف حدودها، واسعة 

لدينه  يعمل  من  كل  عىل  وعلَّمه  القرآن  تعلم  من  كلَّ  ل  تُفضِّ مدلولها،  يف 

تعلم القرآن وعلّمه((. و )خريكم( هذه، لفظية مبهمة يف حدودها، واسعة 

لدينه  يعمل  من  كل  عىل  وعلَّمه  القرآن  تعلم  من  كلَّ  ل  تُفضِّ مدلولها،  يف 

تعلم القرآن وعلّمه((. و )خريكم( هذه، لفظية مبهمة يف حدودها، واسعة 

لدينه  يعمل  من  كل  عىل  وعلَّمه  القرآن  تعلم  من  كلَّ  ل  تُفضِّ مدلولها،  يف 

تعلم القرآن وعلّمه((. و )خريكم( هذه، لفظية مبهمة يف حدودها، واسعة 

لدينه  يعمل  من  كل  عىل  وعلَّمه  القرآن  تعلم  من  كلَّ  ل  تُفضِّ مدلولها،  يف 

تعلم القرآن وعلّمه((. و )خريكم( هذه، لفظية مبهمة يف حدودها، واسعة 

لدينه  يعمل  من  كل  عىل  وعلَّمه  القرآن  تعلم  من  كلَّ  ل  تُفضِّ مدلولها،  لدينه يف  يعمل  من  كل  عىل  وعلَّمه  القرآن  تعلم  من  كلَّ  ل  تُفضِّ مدلولها،  يف 

عليه وما ال يجب، من أن أن يكون تحت مظلة قوله

تعلم القرآن وعلّمه((. و )خريكم( هذه، لفظية مبهمة يف حدودها، واسعة 

عليه وما ال يجب، من أن أن يكون تحت مظلة قوله

تعلم القرآن وعلّمه((. و )خريكم( هذه، لفظية مبهمة يف حدودها، واسعة 

يكون  أن  يجب  ملا  الواعي  املسلم،  االنساُن  يصيبَُه  أن  ميكن  خريٍ  أيُّ 

عليه وما ال يجب، من أن أن يكون تحت مظلة قوله

يكون  أن  يجب  ملا  الواعي  املسلم،  االنساُن  يصيبَُه  أن  ميكن  خريٍ  أيُّ 

عليه وما ال يجب، من أن أن يكون تحت مظلة قوله

تعلم القرآن وعلّمه((. و )خريكم( هذه، لفظية مبهمة يف حدودها، واسعة 

عليه وما ال يجب، من أن أن يكون تحت مظلة قوله

تعلم القرآن وعلّمه((. و )خريكم( هذه، لفظية مبهمة يف حدودها، واسعة 

لدينه  يعمل  من  كل  عىل  وعلَّمه  القرآن  تعلم  من  كلَّ  ل  تُفضِّ مدلولها،  يف 

تعلم القرآن وعلّمه((. و )خريكم( هذه، لفظية مبهمة يف حدودها، واسعة تعلم القرآن وعلّمه((. و )خريكم( هذه، لفظية مبهمة يف حدودها، واسعة 

لدينه  يعمل  من  كل  عىل  وعلَّمه  القرآن  تعلم  من  كلَّ  ل  تُفضِّ مدلولها،  يف 

تعلم القرآن وعلّمه((. و )خريكم( هذه، لفظية مبهمة يف حدودها، واسعة 

يكون  أن  يجب  ملا  الواعي  املسلم،  االنساُن  يصيبَُه  أن  ميكن  خريٍ  أيُّ 

عليه وما ال يجب، من أن أن يكون تحت مظلة قوله

تعلم القرآن وعلّمه((. و )خريكم( هذه، لفظية مبهمة يف حدودها، واسعة 

لدينه  يعمل  من  كل  عىل  وعلَّمه  القرآن  تعلم  من  كلَّ  ل  تُفضِّ مدلولها،  يف 

تعلم القرآن وعلّمه((. و )خريكم( هذه، لفظية مبهمة يف حدودها، واسعة 

لدينه  يعمل  من  كل  عىل  وعلَّمه  القرآن  تعلم  من  كلَّ  ل  تُفضِّ مدلولها،  يف 

يكون  أن  يجب  ملا  الواعي  املسلم،  االنساُن  يصيبَُه  أن  ميكن  خريٍ  أيُّ 

عليه وما ال يجب، من أن أن يكون تحت مظلة قوله

تعلم القرآن وعلّمه((. و )خريكم( هذه، لفظية مبهمة يف حدودها، واسعة 

لدينه  يعمل  من  كل  عىل  وعلَّمه  القرآن  تعلم  من  كلَّ  ل  تُفضِّ مدلولها،  يف 

يكون  أن  يجب  ملا  الواعي  املسلم،  االنساُن  يصيبَُه  أن  ميكن  خريٍ  أيُّ 

عليه وما ال يجب، من أن أن يكون تحت مظلة قوله

تعلم القرآن وعلّمه((. و )خريكم( هذه، لفظية مبهمة يف حدودها، واسعة 

لدينه  يعمل  من  كل  عىل  وعلَّمه  القرآن  تعلم  من  كلَّ  ل  تُفضِّ مدلولها،  يف 

تعلم القرآن وعلّمه((. و )خريكم( هذه، لفظية مبهمة يف حدودها، واسعة تعلم القرآن وعلّمه((. و )خريكم( هذه، لفظية مبهمة يف حدودها، واسعة 

لدينه  يعمل  من  كل  عىل  وعلَّمه  القرآن  تعلم  من  كلَّ  ل  تُفضِّ مدلولها،  لدينه يف  يعمل  من  كل  عىل  وعلَّمه  القرآن  تعلم  من  كلَّ  ل  تُفضِّ مدلولها،  يف 

تعلم القرآن وعلّمه((. و )خريكم( هذه، لفظية مبهمة يف حدودها، واسعة 
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خال أو مغارات لولوا  اليه، ولو وجد ُمدَّ الله إال  اليجد االنسان فيها ملجأً من 

اليه وهم يجمحون. وبالرغم من ذلك فاننا نجد اليوم اناساً اليه وهم يجمحون. وبالرغم من ذلك فاننا نجد اليوم اناساً اليه وهم يجمحون. وبالرغم من ذلك فاننا نجد اليوم اناساً 
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نث !  اليه وهم يجمحون. وبالرغم من ذلك فاننا نجد اليوم اناساً 
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نث ! اليه وهم يجمحون. وبالرغم من ذلك فاننا نجد اليوم اناساً  نث ! اليه وهم يجمحون. وبالرغم من ذلك فاننا نجد اليوم اناساً 
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خال أو مغارات لولوا  اليه، ولو وجد ُمدَّ الله إال  اليجد االنسان فيها ملجأً من 

نث !  اليه وهم يجمحون. وبالرغم من ذلك فاننا نجد اليوم اناساً 

خال أو مغارات لولوا  اليه، ولو وجد ُمدَّ الله إال  اليجد االنسان فيها ملجأً من 

اليه وهم يجمحون. وبالرغم من ذلك فاننا نجد اليوم اناساً 
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واالرض،  الساموات  له  تقوم  ال  فهو يف عمًى  بآياته  كّذب  أو  الله هزواً  آيات 
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نث !  اليه وهم يجمحون. وبالرغم من ذلك فاننا نجد اليوم اناساً 
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اليه وهم يجمحون. وبالرغم من ذلك فاننا نجد اليوم اناساً اليه وهم يجمحون. وبالرغم من ذلك فاننا نجد اليوم اناساً 
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بَيَْد أن الله قد أتمَّ نوره عىل ايدي رجال  /مث [سورة التوبة: ٣2]. 
ك بالقرآن وذّب عن حياضه، فسدد خطواتهم  صدقوا ما عاهدوا الله عليه ِمْن متسُّ

وجعل كلمتهم هي العليا، مبا اخلصوا لله ما وعدوه من فّك أقفال قلوبهم ومبا 

أجهدوا فيه انفسهم ومل يخونوا األمانة أو يخفروا العهد، وذلك هو شأن املؤمن 

 :  9  8  7 نث  الوصف  –بأجمل  –سبحانه  الله  وصفه  الذي 

 F  E  D  C  B  A  @  ?  >  =  <  ;
Gمث [ سورة االنفال:2].

*      *      *      *
بها  مبر  التي  الراهنة  املرحلة  تداعيات  عن  تنجم  التي  الصعاب  وبرغم 

القرآن  علوم  توثيق  اجل  من  املباركة  مسريتها  )املصباح(  تواصل  العراق، 

امليدان  هذا  يف  متكاملة  شبه  أو  متكاملة  مبوسوعة  تخرج  حتى  الكريم 

وقد  الرافد،  هذا  يف  يصب  وُجلُّها  ترتًى  تَرُِدنا  االبحاث  زالت  وما  الرشيف. 

تختص  التي  القرآن(  )علوم  معنى  اليعي  َمْن  الباحثني  من  هناك  أن  وجدنا 

وعلوم  والجغرافية  والتاريخ  والنقد  األدب  يف  فيكتب  أبحاثها.  بنرش  املجلة 

تَرُِدنا  كام  موفق.  غري  إقحاماً  القرآن  فيها  يقحم  كتابات  وغريها،  النفس، 

التاريخية  الحقيقة  تلك  أخذ  القرآن  أن  اىل  يوميء فحواها  التاريخ  أبحاث يف 

اقتبس  أنه قد  البابلية أو السومرية أو  الطينية  الرُّقم  من أسطورة وجدت يف 

تربط  أبحاثا  املجلة  ردَّت  فكم  القديم...  الرتاث  من  االجتامعية  النظم  بعض 

بان  جاهداً  يحاول  فالكاتب  كلكامش.  مبلحمة  والطوفان   نوح قصة  بني 

يعقد مقاربة بني االثنني وهو امنا يفعل ذلك عن غفلة من املقصد الحقيقي، 

جهل او تجاهل ملا ميكن ان يفرسَّ من هذه املقاربة..!. ومن ذلك أيضا: بحث 

يهدف  بحث  وهو  السومرية(  والقوانني  الكريم  القرآن  بني  املرأة  )حقوق  يف 

1010
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املرأة ومكانتها يف  القوانني يف تنظري حقوق  تلك  أسبقية  اثبات  اىل  يف فحواه 

كل  السومرية.  الحضارة  من  القوانني  تلك  اقتبس  قد  القرآن  أن  او  املجتمع، 

القصور  من  بيشء  النتهمه  رسيرة،  وصفاء  نية  بحسن  الباحث  يفعله  ذلك 

يف الوعي واإلدراك والبأس يف أن ننبهه اىل أن القرآن الكريم لو كان قد نزل 

االشارة  أو  وضعها  يف  بأسبقيته  االحتجاج  لصح  والوقائع،  النظم  تلك  قبل 

االنسان  القرآن ووثيقة حقوق  بني  نعقد مقاربة  الحال عندما  اليها، كام هو 

العلم  أثبت  أمور  اىل  القرآن  اشارات  بني  أو  الدولية،  املنظمة  عن  الصادرة 

جرا. وهلم  الحديث صحتها... 

الباحُث  السيُد  يراجَع  أن  وتكراراً، وهو  مراراً  به  نوهنا  قد  آخر،  أمر  مثة 

فيُصلِح مايراه مخالً بكامله وعىل وفق ما ييل: امتام تنضيده،  بحثه بعد 

- التأكد من سالمة الفكرة ومطابقتها لعقدة البحث.

- تصويب الغلط اللغوي والنحوي والطباعي واالسلويب.

- التأكد من منهجية البحث وسريه بالخط القويم من حيث التبويب والرتتيب 

واستعامل املصادر وغري ذلك .

حتى اذا ما استقر رأيه عىل رصانة البحث يرسله اىل املجلة.

يرسلها  ابحاثاً  تتسلم  زالت  ما  املجلة  الن  الجانب  هذا  عىل  نلّح  اذ  اننا 

نبتعد عن  أدىن مراجعة. وال  املنضد مبارشة، حتى من دون  يد  أصحابها من 

ومقدرته  صاحبه  مستوى  ميثّل  الينا  املرسل  البحث  ان  قلنا:  اذا  الصواب 

ألن  يرسله،  ان  قبل  مرة  من  اكرث  يفكر  أن  عليه  لذلك  واالكاميية،  العلمية 

مستوى  يف  الَقْدِح  مبثابة  هو  امنا  عليه،  املالحظات  كرثة  أو  البحث  رفض 

العلميِة. ملكانِتِه  وانتقاص  الكاتِب 

))ربنا التؤاخذنا ان نسينا او اخطانا((

11
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نظر  وجهة  من  القرآن  اعجاز  اجتاهات  ملوضوعة  ينّظر  حبث 
أدباء العرب، واملقصود بهم العلماء الذين خاضوا الشأن القرآني من 

بالغيني ومؤرخني ومتكلمني ونقاد وغريهم.
وقد بسط السيد الباحث أهم تلك االجتاهات وهي:

- االجتاه الذوقي.

- االجتاه اللغوي.

- االجتاه الذهين.
- االجتاه العقلي.
- االجتاه البياني.

- اجتاه النقد االدبي.
فناقش كل اجتاه على حدة يف حبث من فصل واحد، معتمداً 

مصادر رصينة خاضت هذه املباحث.
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 املقدمة:
إن قضية إعجاز القرآن الكريم كانت 
و  القدم.  منذ  املسلمني  بني  مطروحة 
الباحثون املسلمون يف جمال القرآن الكريم 
إما  القرآين  اإلعجاز  إىل قضية  تطرقوا  قد 
و  أعامهلم.  خالل  من  أو  مستقل  بشكل 
كان  الكريم  القرآن  إعجاز  عن  احلديث 
مهتاًم بإثبات النص الذي يدل عىل صدق 
جهة  من  و  جهة،  من   الرسول نبّوة 
و  الشعراء  و  األدباء  انبهار  فإّن  أخرى 
علامء اللغة كان يفرض عليهم أن ينظروا 
و  مدهش  نص  بمثابة  الكريم  القرآن  اىل 
القدماء  أعامل  دراسة  من  يتبني  عجيب. 
كان  اهتاممهم  جّل  أن  اإلعجاز،  جمال  يف 
منصّبًا عىل أدب القرآن الكريم، و يمكن 

اإلستنباط من خالل أعامهلم أن األسلوب 
من  األبرز  كان  النّص  النظام  و  البيان  و 
إثبات  يمكن  و  تأثريًا.  األخرى  اجلوانب 
التارخيي  التقّص  خالل  من  هذا  زعمنا 
هذا  يف  كتبت  التي  الكتابات  و  لألعامل 

احلقل.
اختالف  سامت  من  سمة  أهم  أن 
املعجزات  عن  الكريم  القرآن  اعجاز 

حني  يف  بالعقل  ادراكه  قابلية  األخرى، 
كانت  القديمة،  املعجزات  طبيعة  أن 
نتيجة لذلك فقد غلبت دراسة  حسية. و 
للقرآن  األسلوبية  و  البالغية  اجلوانب 
منه.  األخرى  اجلوانب  عىل  الكريم 
أو  املناهج  دراسة  خالل  من  يمكن  و 
أن  الكريم  للقرآن  األسلوبية  اإلجتاهات 

التالية: املناهج  نلحظ 
االجتاه الذوقي.. 1
االجتاه اللغوي.. 2
االجتاه الذهني.. 3
االجتاه العقيل.. 4
االجتاه البياين.. 5
اجتاه النقد األديب.. 6

االجتاهات  خالل  من  يالحظ 
اجلوانب  مناقشة  تّم  قد  كان  أنه  املذكورة 
منذ  الكريم  للقرآن  الداللية  و  الغوية 
بمعنى  القرآين.  األعجاز  دراسة  بداية 
الكريم  للقرآن  النّص  اإلعجاز  ان  آخر 
للدراسات  األساس  املوضوع  كان 

القرآنية.
االجتاهات،  الرئيسة:  املفردات 
اإلعجاز، القرآن، النص، األدباء العرب.
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االجتاه الذوقي:. 1
أنه من  الذوقي هو  االجتاه  املراد من 
أجل ادراك مجالية نّص ما جيب أن يتمتع 
املرء بمقدرة متييز احلسن و القبح و النقد 
عبارة  اإلنسان  لدى  الذوق  إن  اجلاميل. 
تشخيص  عىل  تساعد  التي  القدرة  عن 
إما  الذوق  و  الكالم.  يف  القبح  و  اجلامل 
أن يكون نتيجة طبيعة اإلنسان و املكونة 
يكون  أن  إما  و  اإلحساس  و  العقل  من 
اإلنسان  وضعها  معايري  و  قواعد  نتيجة 
يف بيئة و ثقافة معينة. و نحتاج اىل كليهام 
النص.  مجاليات  معرفة  و  النقد  جمال  يف 
للكالم  املقّيم  و  الناقد  أن  يعني  هذا  و 
يعرف  أن  و  مجايل  بحس  يتمتع  أن  جيب 
للتقييم. املتوفرة  القواعد  املعايري و  جّيدًا 
لفهم  األديب،  الذوق  توّفر  جيب  إذن 
خلدون  ابن  يقول  لذلك  القرآن.  اعجاز 
إن  القرآين:  للنص  اجلاميل  الفهم  عن 
اإلعجاز  جوانب  بعض  يكتسب  من 
و  العربية  للغة  معايشته  اىل  باإلضافة 
امتالك ناصية اللغة جيب ان يتمتع بذوق 
عىل  بناء  اإلعجاز  يفهم  أن  و  ايضًا  أديب 
الذين اخذوا  العرب  لذا فإن فهم  ذوقه. 

أفضل   الرسول لسان  عن  القرآن 
و  اللغة  وادي  فرسان  هم  ألهنم  بكثري، 
اصح  و  بأغنى  ينعمون  و  فيها  املربزون 

ذوق".
جهة  من  خلدون  ابن  كالم  إن 
طرحها  التي  التحّدي  سمة  مع  يتناسب 
التحّدي  سمة  أن  أي  الكريم.  القرآن 
العرب  يفهمها  الكريم  القرآن  يف  هذه 
الكالم  هذا  ألن  األدبية  لسليقتهم  نظرًا 
بمجرد  فإهنم  لذلك  لغتهم  يشبه  ال 
حاالً،  مجالياته  يفهمون  اليه  االستامع 
فيعرتفون بعدم وجود نظري له و يتهيأون 
تتعلق  النص  مجالية  معرفة  إذن  لقبوله. 
ألن  النص.  قارئ  ذوق  و  فهم  بدرجة 
يدرك  ال  الفصاحة  علم  يعرف  ال  "من 

اذا اخطأ شخص  آلياته.  من حرم معرفة 
قواعد  و  اصول،  ذات  علوم  قوانني  يف 
يستطع  مل  حياهلا،  لرايه  تعصب  و  دقيقة، 
فكيف  باجلهد..  اال  منها  نفسه  يمنع  أن 
آرائهم  عن  اناس  إبعاد  او  منع  يمكن 
أو  األمر  أن  احلال  و  الفصاحة،  جمال  يف 
عليه  نتكي  و  برفضه  نقوم  الذي  األصل 
االستشهاد  هو  إنام  حديثنا،  أو  جدلنا  يف 
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)اجلرجاين،  السحيقة...  النفس  بقدرات 
1984، ص622(.

معجزة  ماهية  فإن  ذلك  عىل  بناء 
قدرات  و  ذوق  و  تتناسب   الرسول
جمال  يف  كانوا  ألهنم  الباطنية؛  العرب 
اللغة  معرفة  و  البالغة  و  الفصاحة 
كانوا  هنا  من  و  سامية  بمكانة  يتمتعون 
و  الكريم  القرآن  كالم  قيمة  يعرفون 
القرآن  حتدي  كان  نفسه  املنوال  عىل 
يكن  مل  و  أدبيًا.  و  لغويًا  حتديًا  الكريم 
استامع  و  تالوة  عىل  التأكيد  العبث  من 
املعارضون  كان  هلذا  و  الكريم،  القرآن 
من  الناس  يمنعون  الكريم  للقرآن 
بأن  يعرفون  كانوا  إهنم  اليه،  االستامع 
و  القوى  سيحرك  آلياته،  االستامع  جمرد 
األلسن  سيطلق  و  لدهيم  الباطني  الذوق 
اللغوية.  أجماده  و  مجالياته  عن  للحديث 

ے  ھ  چ  الكريم  القرآن  يف  جاء  هلذا 
ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے 

ۇ چ ]سورة فصلت: 26[.
يؤكدون  الذين  بني  من  الباقالين  و 
عىل فهم القرآن الكريم بناء عىل الذوق، 
األعجاز  يطلب  الذي  »إن  فيقول: 

من  عال  قدر  عىل  بذوق  يتمتع  ان  جيب 
هذا  فمثل  احلادة.  احلساسية  و  الشعور 
أن  عرف  للقرآن،  استمع  كلام  الشخص 
معرفة  يف  وصل  ألنه  معجزة؛  القرآن 
اىل  تعرف  و  الكامل  حّد  العربية  اللغة 
طرقها و أساليبها، و يعرف اقىص مقدرة 
هو  ما  يعلم  ايضا  و  الفصاحة  يف  القائل 
خارج عن حدود طاقته. هلذا فإن معرفة 
اإلعجاز ال خيفى عليه؛ عالوة عىل ذلك 
فإنه يعرف أن يميز بني اخلطبة و الرسالة 
الشعر  بني  يميز  أن  يعرف  و  الشعر،  و 
 ،1954 )الباقالين،  رديئه«.  و  اجلّيد 

ص3 و 4(.
الذوق  قضية  الباقالين  يرجع  و 
و  الكريم،  للقرآن  العجيب  النظم  اىل 
إنه  فيه.  البالغة  قمة  و  العجيبة  صياغته 
مستويات  عدة  عىل  القضايا  هذه  يطرح 
املستويات مهمة يف منهجه  و معرفة هذه 
الباقالين،  يرى  منهجه.  لتبيني  الذوقي 
اىل  أن ترشدنا  أن فهم عدة قضايا يمكن 
الكريم،  للقرآن  اخلاص  النص  و  اللغة 
االساليب  و  الطرق  عن  ختتلف  والتي 
البداية  يف  للعرب.  البيانية  املعتادة 



أ.د. سيد حسني سّيدي

19

متعدد: يتحدث عن كالم 
الشعر.. 1
كالم موزون مقّفى.. 2
كالم مسّجع.. 3
كالم موزون غري مسّجع.. 4
كالم مرسل.. 5

الكريم  القرآن  إعجاز  لفهم  لكن  و 
نصب  مفاهيم  عدة  نضع  أن  جيب 
)الباقالين،  كاآليت:  يراها  التي  و  أعيننا، 

1954، ص35 –46(.
القرآن . 1 منه  املراد  و  األول:  املفهوم 

األنواع  تغيري  يف  نظامه  اي  بأكمله؛ 
و  األساليب،  أو  الطرق  اختالف  و 
املعمول  العادات  إطار  خارج  أنه  يف 
عن  خيتلف  البرش،  كالم  نظام  يف  هبا 
العادي يف خطاهبم، أسلوبه  الرتتيب 
و  االختالف  و  التميز  و  اخلاص 

العادي. الكالم  التغيري يف أسلوب 
العرب . 2 عند  يوجد  ال  الثاين:  املفهوم 

و  الغرابة  و  الفصاحة  هبذه  كالم 
و  الدقيقة  املعاين  و  البديع  الترصف 
و  املوفورة  احلكم  و  اجلمة  الفوائد 
التناسب يف البالغة و التشابه اجلاميل 

هبذا القدر وعىل هذه الوسعة.
النظام . 3 أو  الرتتيب  الثالث:  املفهوم 

مع  العجيب،  التأليف  و  العجيب 
مثل  متعددة؛  جوانب  من  يملكه  ما 
احلكمة  و  احلجة،  العظة،  و  القص 
االخرى  واجلوانب  واألحكام 
يف  لكن  و  بعضها،  عن  املختلفة 
بعضها  مع  تتعارض  ال  الوقت  نفس 
البليغ  الشخص  كالم  نرى  و  بعضًا. 
و  احلاذق  الشاعر  و  الكامل  و 
اختالف  بحسب  و  املفّوه  اخلطيب 
و  بالتضاّد  يصاب  األنواع،  هذه 

التناقض.
كالم . 4 يف  نرى  الرابع:  املفهوم 

و  الفصل  يف  شاسعًا  بونًا  الفصحاء 
بعدًا  و  نزوالً،  و  صعودًا  الوصل، 
كثري  انتشارًا.  و  اجتامعًا  و  قربًا،  و 
و  نقص  بحالة  اصيبوا  الشعراء  من 
معنى  من  من  اإلنتقال  أثناء  قصور 
اىل معنى آخر و اخلروج من باب اىل 

باب آخر.
و . 5 النظام  يقع  اخلامس:  املفهوم 

بالغي  مكان  يف  القرآين  الرتتيب 
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و  اجلن  كالم  عادات  خارح  خاص 
اإلنس.

أنواع . 6 ثمة  السادس:  املفهوم 
البسط،  مثل؛  اخلطاب  من  خاصة 
التفريق،  اجلمع،  اإلختصار، 
و  التحقيق،  و  الترصيح  اإلستعارة، 
هذه األنواع كلها موجودة يف القرآن 

ايضا.
القرآن . 7 مفهوم  السابع:  املفهوم 

و  الرشيعة  لوضع  اساسًا  وضع 
الدين  اصول  يف  احلّجة  و  األحكام 
مفردات  يف  امللحدين  رفض  و 
صّفت  ظريفة  و  متناسقة  بديعة 
ومثل  البعض  بعضها  من  بمهارة 
مستحيلة  و  عصية  منها  جيعل  ذلك 

اإلنسان. عىل 
فصاحة . 8 فضيلة  إن  الثامن:  املفهوم 

بني  الكلمة  نضع  أن  هي  الكالم 
جيعل  بشكل  الشعر  بني  و  الكالم 
اليها  متيل  للسمع  مطربة  مفردة  منها 
أكثر  اجلاملية  جوانبها  نرى  و  النفس 
املفردات  وضوحًا و فضاًل من سائر 
سبيل  عىل  هلا.  املشابه  األخرى 

الكريم  القرآن  يف  كلمة  نرى  املثال 
تتألأل  هي  و  الكالم  بني  جلية  تظهر 

فيه. كاجلوهرة 
لغة . 9 حروف  عدد  التاسع:  املفهوم 

و  تسع  منها  تتشكل  التي  العرب 
التي  السور  عدد  و  حرفًا  عرشون 
تبدأ باحلروف املقطعة ثامن و عرشون 
املقطعة  احلروف  هذه  جمموع  سورة؛ 
هي نصفها؛ اي أربعة عرش حرفًا؛ مما 
يعني أن األربعة عرش حرفًا املذكورة 
هي تدل عىل احلروف األخرى لكي 
يعلم الناس أن هذا الكالم قد تشكل 
يتكلم  التي  احلروف  تلك  نفس  من 
عىل  كالمهم  يرتبون  و  الناس  هبا 

منواهلا.
لغة . 10 يّس  قد  تعاىل  و  سبحانه  اهلل  ان 

غريبًا  جيعلها  مل  و  الكريم  القرآن 
الفهم  عن  بعيدًا  و  قبيحًا  و  وحشّيًا 
قريبًا  جعله  قد  و  متكلفًا،  صعبًا  و 
دااّلً  اللفظ  يكون  بحيث  للفهم 
و  الفصحاء  كالم  لكّن  املعنى.  عىل 
الشعراء البلغاء ال خيلو من مفردات 
من  و  الفهم  عن  بعيدة  غريبة  قبيحة 
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بعيدة  معان  عىل  حتتوي  مفردات 
الفهم و صعبة االستيعاب. عىل 

ابن خفاجة )املتوىف  ابن سنان  يعّد  و 
اهتموا  الذين  بني  من  ايضًا  هـ(   466
باملنهج الذوقي يف اعجاز القرآن الكريم.
الذوق  عىل  اعتامده  يف  اسنان  ابن  و 
»أن  أن  يرى  كان  و  الباقاّليّن.  يشبه 
تشبه  أعجوبة  يعد  بفصاحته  القرآن 
حية«.  اىل  حتولت  التي   موسى عصا 
أن  مع   .)4 ص   ،1935 )اخلفاجي، 
يؤمن  أنه  ااّل  بالرصفة  يعتقد  سنان  ابن 
جوانب  من  كجانب  القرآن  بفصاحة 
»من  يقول:  اذ  الكريم،  القرآن  إعجاز 
القرآن  إعجاز  بدراسة  يقوم  أن  يريد 
يّطلع عىل ارسار  أن  له من  الكريم فالبّد 
يؤمن  كان  سواء  بالغته،  و  فصاحته 

بغريها«. أم  بالرصفة 
يعني  الذوقي  املنهج  أو  اإلجتاه  إن 
الكريم،  القرآن  واستيعاب مجاليات  فهم 
خالل  من  التحليل  عرب  يتّم  الذي  و 
هذا  يف  و  البيان.  و  املعاين  مثل  علمني 
كالزخمرشي  اشخاصًا  نرى  املجال 
الكشاف  تفسري  ففي  بذلك...  يؤمن 

من  »أنه  يرى  البالغية،  الصبغة  ذي 
معرفة  و  اهلل  رسول  إعجاز  فهم  أجل 
 نبوته عالمات  و  اإلستدالل  دقائق 
البديع«.   و  املعاين  علم  من  مناص  ال 

)الزخمرشي، 1966، ج 1، ص3(.
رأي  هو  الباب  هذا  يف  رأيًا  أوضح 
قال:  اذ  هـ(   626 )املتوىّف  السكاكي 
للفهم  قابل  عجيب  أمر  األعجاز  »إن 
الوزن  كاستقرار  للوصف،  قابل  غري  و 
لكنه  و  فهمه  يمكن  هو  الذي  الشعر  يف 
املالحة«.  مثل  أو  للوصف،  قابل  غري 

)السّكاكّي، 1937، ص196(.
االجتاه اللغوي:. 2

باللغة  الكريم  القرآن  نزول  كان 
ذكر  جاء  قد  و  الفصحى.  العربية 
القرآن  من  مواضع  عدة  يف  األمر  هذا 

ڱ  ڳ  ڳ  چ  اآلية:  هذه  منها  الكريم. 
ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ 
ۀ چ ]سورة الشعراء:  ۀ  ڻ  ڻ 
يتبني  أوالً  اآلية  هذه  يف   ]195-  193
ألن  اإلنذار.  هو  القرآن  نزول  سبب  أن 
انتهاكًا  يصبح  ذلك  غري  كان  اذا  السبب 
ينقطع  و  اجلدوى  عديم  فيكون  للهدف 
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و   الرسول بني  اإلرتباط  و  التواصل 
ملتلقني. ا

بذلت  التي  املساعي  مجيع  إن 
سرب  و  القرآنية  الدراسات  جمال  يف 
القرن  منذ  اللغوية  رصانته  و  مجالياته 
كانت  املسلمني،  يد  عىل  اهلجري  الثاين 
أعامالً  إن  و  اللغوي.  املجال  يف  مجيعها 
بن  معّمر  عبيدة  أليب  القرآن  كمجاز 
القرآن  معاين  و  هـ(   209 )املتوىف  املثنى 
للفّراء )املتوىّف 207 هـ( و تأويل مشكل 
و  هـ(   276 )املتوىف  قتيبة  البن  القرآن 
املجال،  هذا  يف  البداية  منذ  كتبت  التي 
اللساين  املنهج  أو  اإلجتاه  عىل  دليل  هلو 
يف  يمكن  طبعًا  الكريم.  القرآن  لنص 
علامء  نذكر  أن  املنحى  أو  املنهج  هذا 
نظم  كتاب  صاحب  كاجلاحظ،  كبارًا 
القرآن و هو حول لغة القرآن، و النّظام 
الواسطي  و  هـ(   231 )املتوىف  املعتزيل 
)املتوىف  يزيد  بن  حمّمد  اهلل  عبد  أيب 
هـ(   296 )املتوىف  املعتز  ابن  و  306هـ( 
هبذا  املذهل  اإلهتامم  عىل  يدّل  هذا  و 

الّلغوّية. الناحية  من  النص 
نجد  اخلامس  و  الرابع  القرنني  يف  و 

البياين  اإلعجاز  حقل  يف  باحثني  و  كّتابًا 
نذكر  املعتزلة  من  أو  األشعرية  من  سواء 
)من  اجلّبار  عبد  القايض  و  الرّماين  منهم 
األشاعرة(.  )من  الباقاّلين  و  املعتزلة( 
يف   )466-  422( اخلفاجّي  سنان  ابن 
لسانية  بابحاث  قام  الفصاحة  رّس  كتابه 
اخلفاجي  كان  إن  و  الكريم.  القرآن  عن 
فهم  يف  الذوق  قضية  مع  تعامل  قد 
مل  لكنّه  الكريم  القرآن  اعجاز  و  مجالية 
أن  يرى  كان  و  اللسانية.  القضايا  يغفل 
تلقيناها  سواء  الكريم  القرآن  فصاحة 
قلنا  ام  البرش  مقدرة  عن  خارجًا  اعجازًا 
أمرًا  بالغته  و  فصاحته  اختنا  و  بالرصفة 
الشك  يمكن  ال  الذي  األمر  فإن  عاديًا، 
الكريم.  القرآن  فصاحة  حقيقة  هو  فيه 

)اخلفاجي، 1953، ص 4(.
يمكن  املنهج  هذا  علامء  كبار  من  و 
)املتوىف  اجلرجاين  القاهر  عبد  نذكر  أن 
األشعري  املتكّلم  و  النحوّي  هـ(   474
القرآن  لسانيات  جمال  يف  املنّظر  و 
و  النظم.  نظرية  صاحب  و  الكريم 
نقلة  تعّد  هذه  القاهر  عبد  نظم  نظرية 
كان  و  اللسانية،  األبحاث  يف  نوعية 
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يف  ليس  الكريم  القرآن  اعجاز  أن  يرى 
االستعارات  و  الفواصل  و  املفردات 
البديع،  انواع  و  التشبيه  و  املجاز  و 
)نظرية  نظمه،  يف  يكمن  اعجازه  إنام 
قام  الذي  النظم( أي ذلك اخليط اخلفّي 

لأللفاظ. العجيب  و  املذهل  بالتنضيد 
اللساين  املنهج  يف  التطرق  تّم  قد  و 
أي  الكريم.  القرآن  أسلوب  قضية  اىل 
و  املفردات  حيث  من  القرآن  أسلوب 
يف  الـتأكيدات  ضمن  من  و  الرتاكيب. 
القرآن  عربّية  عىل  الـتأكيد  احلقل،  هذا 
و  األسلوب.  عربية  املراد  و  الكريم. 
عىل  يؤّكد   )207 )املتوىّف  الفّراء  كان 
الصدد  هذا  يف  و  القرآن.  عربية  قضية 

حب  جب  يئ  ىئ  چ  اآلية:  اىل  يشري 
احلاّقة:  ]سورة  چ  ىب  مب  خب 
اسلكوا  "ثّم  ييل:  ما  معناها  فيكون   ]32
التعبري:  هذا  تشبه  التي  و  سلسلة"  فيه 
وأدخلتها  القلنسوة  يف  رأيس  "أدخلت 
كهذا  أخرى  تعابري  أو  }رأيس{"،  يف 
و  يدي"؛  يف  يدخل  ال  "اخلاتم  التعبري: 
يستنتج  اخلاتم.  يف  تدخل  اليد  أن  احلال 
جائز،  التعبري  هذا  أن  ذكر  ممّا  الفّراء 

أنه  وبام  أحد،  عىل  يصعب  ال  معناه  ألن 
سلس.  و  سهل  فهو  اللسان،  عىل  جار 

)الفّراء، 1955، ج 1، 182(.
هـ(   210 )املتوىف  عبيدة  ابو  و 
القرآن  نزول  قضية  اىل  يتطرق  أيضًا 
من  الفصحى،  العربية  باللغة  الكريم 
اللغوية.  للموضوعات  دراسته  خالل 
القرآن"  "جماز  كتابه  يف  خصص  فقد 
دراسة  حول  الرئيسية  موضوعاته 
و  الكريم.  للقرآن  اللغوي  األسلوب 
و  القرآن.  عن  الدفاع  بصدد  كان  بذلك 
من ضمن األمور التي حفزته لكتابة هذا 
شخص  طرحه  قد  كان  سؤال  الكتاب، 

ں  چ  القرآن:  يف  التشبيه  هذا  عن 
]سورة الصافات:  چ  ڻ  ڻ  ڻ 

هذا  أن  السؤال  هذا  من  القصد  و   ]65
فانربى  مسموع.  غري  يبدو  التشبيه 
المرئ  ببيت  لإلستشهاد  ابوعبيدة 
أن  ليثبت  العريب  للشعر  كنموذج  القيس 
األدب  سياق  يف  هو  إنام  القرآن  أسلوب 

العريب:
ُمضاِجِعي  يفُّ  َ الـَمشرْ َو  ُتُلني  َأَيقرْ

واِل َأغرْ َكَأنياِب  ٌق  ُزررْ نُوَنٌة  َمسرْ َو 
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و يشري أبو عبيده اىل أنواع املجاز يف 
القرآن  أن  عىل  ليستدّل  الكريم  القرآن 
أساليب  و  أنامط  نفس  عىل  جاء  الكريم 
اللغة العربّية و غري خارج عنها. فيقول: 
العريب  الكالم  يف  ما  القرآن  »ففي 
الغريب و املعاين و من املحتمل من جماز 
ما  جماز  و  حذف،  ما  جماز  و  اخترص،  ما 
لفظ  لفظه  ما جاء  كّف عن جّره، و جماز 
ما  جماز  و  اجلميع،  عىل  وقع  و  الواحد 
عىل  معناه  وقع  و  اجلميع  لفظ  لفظه  جاء 
خرب  لفظه  جاء  ما  جماز  و  االثنني،  عىل 
ما  وجماز  الواحد،  خرب  لفظ  عىل  اجلميع 
كل  و  الواحد...  موضع  يف  اجلميع  جاء 
عبيدة،  )أبو  به«.  تكّلموا  قد  جائز  هذا 

1962، ج 1، ص18(.
)املتوىف  قتيبة  ابن  إىل  نصل  و 
مشكل  »تأويل  كتاب  يف  الذي  و   )276
دراسته  ففي  عبيدة،  بأيب  تأثر  القرآن« 
أبو  سامها  التي  -و  املشكلة  لآليات 
اللغة  قضية  -بحث  »جمازًا«  عبيدة 
يقول:  ايضا  فهو  القرآن.  أسلوب  و 
الكالم،  يف  ))املجازات((  »وللعرب 
ومآخذه.  القول  طرق  ومعناها: 

والَقْلب،  والتمثيل،  االستعارة:  ففيها: 
واحلذف،  والتأخري،  والتقديم، 
واإلظهار،  واإلخفاء،  والتكرار، 
والِكناية،  واإلفصاح،  والعريض، 
خماطبة  الواحد  وخماطبة  واأليضاح، 
الواحد،  خطاب  واجلميع  اجلميع، 
االثنني،  خطاب  واجلميع  والواحد 
العموم،  ملعنى  اخلصوص  بلفظ  والقصد 
)ابن  اخلصوص.  ملعنى  العموم  وبلفظ 

1973، ص15(. قتيبة، 
يف  لساين  اجتاه  هلم  كان  الذين  من  و 
نذكر  الكريم،  القرآن  إلعجاز  دراستهم 
ابراهيم  بن  حممد  بن  أمحد  سليامن  ابا 
له   .)388 )املتوىّف  البستّي  اخلّطايّب 
القرآن«  إعجاز  »بيان  بعنوان  كتاب 
املفردات  تناسق  و  نظام  تناول  قد  و 
القرآن  ان  يقول:  حيث  دالالهتا،  و 
يف  األلفاظ  أفصح  ضم  ألنه  معجزة، 
أصح  جانب  اىل  تركيب  نظام  أمجل 

املعاين« )اخلطايب، د ت، ص24(.
االختيار  عىل  اخلطايب  يؤكد 
تم  اذا  بحيث  القرآن،  أللفاظ  الصحيح 
ان كان  و  بألفاظ أخرى،  األلفاظ  تبديل 
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و  مرتادفة  الناس  أكثر  يراها  الظاهر،  يف 
تتغري،  داللتها  أو  معناها  أن  اال  واحدة، 
رونقه  يفقد  األقل  عىل  أو  الكالم  فيفسد 
و بالغته العميقة. مشريًا اىل تبديل بعض 
تبديل علم بعرف و  األلفاظ بغريها مثل 
)نفسه:  بالشح..  البخل  و  بشكر،  محد 

ص23(.
االجتاه الفني:. 3

الفني  باالجتاه  االهتامم  سبب  ان 
يف  بحثنا  خالل  من  نجده  أن  يمكن 
اىل  نظرًا  اي  اللغوي.  املنهج  قصور 
حقل  يف  حدث  الذي  التحول  و  النمّو 
الدراسات االدبية و الفنية، فإننا نجد أن 
كافيًا  يكن  مل  حتليالته  و  اللغوي  املنهج 
نأخذ  أن  يمكن  و  املتلقي.  رغبة  الاشباع 
املعارصين  احد  راي  من  املفهوم  هذا 
مل  العلامء  اكثر  »إن  يقول:  اذ  كذلك 
اللغة  علامء  أسلوب  عن  راضني  يكونوا 
يف دراسة قضايا البيان و نظرية اآلداب و 
البالغة خاصة يف جمال القرآن«. )سالم، 

1961، ص 74(.
األدبية  و  الفنية  اجلوانب  دراسة  إن 
أعامل  يف  القدم  منذ  متداولة  كانت 

حتدث  قد  و  الكريم.  للقرآن  الدارسني 
للقرآن  البياين  اإلعجاز  عن  الزخمرشي 
الزركيّش  و  اجلميل.  نظمه  و  الكريم 
القرآن.  مجاليات  ذكر  قد  »الربهان«  يف 
من  األربعني  و  السادس  النوع  يف  و 
القرآن  اسلوب  اىل  تطرق  الكتاب،  هذا 
و  ارسار  »إن  قائاًل:  فنونه  و  الكريم 
أساليبه  يف  تتجىل  العظيم  القرآن  رموز 
الرائع و اجليّل. فهذه  و فنونه، و اعجازه 
النظم  تعكس  التي  الفنون  و  األساليب 
احلالوة  و  السامي،  الرتكيب  و  اجليد 
الرصانة،  و  السهولة  و  اجلاذبية،  و 
األمر  هناية  يف  السالسة  و  العذوبة  و 
لفظي  مجايل  عنرص  عنرصين؛  اىل  تؤديان 
و آخر داليل«. )الزركيش، ج 2، 482(.
تناول  ايضًا  التالية  العصور  يف  و 
الفنية  الصورة  و  الفن  قضية  قطب  سيد 
الطريق  هذا  من  و  الكريم،  القرآن  يف 
أن  إعجازه.  و  مجالياته  عن  الستار  ازاح 
القضايا  من  تعد  الفنية  الصورة  قضية 
استمرت  التي  و  الفني  املنهج  يف  املهمة 
ألمهية  نظرًا  و  هلذا  اآلن.  اىل  املايض  من 

قلياًل. أكثر  نتناوهلا  القضية  هذه 
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امكانيات  جمموعة  هي  الصورة، 
و  الشعر،  يف  تطرح  التي  و  الفني  البيان 
بمختلف  التشبيه  من  ارضيتها  تتكون 
أنواعه، و االستعارة، و اإلسناد املجازي 
و الرمز و أنواع أخرى و التي تقوم بأداء 
كدكني،  )شفيعي  الذهني.  التصوير 
الصورية  النزعة  و  ص15(.   ،1370
يف  العرشين  القرن  يف  نشأت  حركة  هي 
يسعون  النزعة  هذه  أصحاب  و  الغرب. 
اىل ابراز أفكارهم و حاالهتم النفسية عىل 
شكل لغة شعرية واضحة و رصينة. و قد 

وضعوا هلا قواعد، نذكر بعضها فيام ييل:
توظيف لغة احلوار أو اللغة املحكية.. 1
توظيف لغة الصورة او التصوير.. 2
خلق أو ابداع اوزان جديدة.. 3
األساس . 4 اجلوهر  يعّد  الذي  الرتكيز 

للشعر.
سواء . 5 األشياء«   « مع  املبارش  التعامل 

ن  )رضايي  ذهنية.  أم  عينية  كانت 
1382، ص155(.

دراسة  يف  العرب  النقاد  اضطر 
اىل  الكريم  القرآن  يف  الفنية  اجلامليات 
اجلاحظ  و  أيضًا.  الصورة  قضية  تناول 

الصورة«.  من  نوع  الشعر  أن  يرى  »كان 
)اجلاحظ، 1356، ص132(.

»الشعر  يعّد  أيضًا  اجلرجاين  كان  و 
صناعة و نوعًا من التصوير« )اجلرجاين، 
األثري  ابن  ووظف  ص365(.   ،1978
الصورة أيضًا فيام خيص األمور احلسّية و 
قّسم  قد  و  الداللة،  بني  و  بينها  قارن  قد 
الصور  أركان  من  يعّد  الذي  التشبيه 

أقسام: أربعة  اخليالية، عىل 
»زيٌد . 1 كتشبيه  باملعنى:  املعنى  تشبيه 

زيد  حالة  بيان  منه  الغرض  و  أسٌد« 
الشجاعة. يف 

اآلية: . 2 يف  بالصورة:  املعنى  تشبيه 
ڃ  ڃ  ڃ  چڃ 

چچ ]سورة النور: 39[.
البيت . 3 كهذا  باملعنى:  الصورة  تشبيه 

أليب متّام:
َت باملاِل اجلزيِل َو بالِعدا  َو َفَتكرْ

َرِم بابِة بامُلِحّب امُلغرْ َفترَْك الصَّ

اآلية . 4 يف  بالصورة:  الصورة  تشبيه 
ىئ  مئ  حئ  چجئ 

]سورة  چ  خب  حب  جب  يئ 
الصافات: 48 -49[.
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النقد اجلدي عناية خاصة  و قد أوىل 
لنقل  كآلية  هبا  استعان  قد  و  بالصورة 
األفكار و العواطف للقراء و املستمعني. 
اىل  الفنية  الصورة  الشايب  يرجع أمحد  و 

: معنيني
يف . 1 يتجىّل  و  األديب  املوضوع  يقابل  ما 

اخليال و يف العبارة.
ما يقابل األسلوب و يتحقق بالوحدة . 2

التأليف  و  الكامل  اساس  يبنى عىل  و 
 ،1999 الصغري،  )عيل  التناسب.  و 

ص18(.
و  الصورة  بني  وطيدة  عالقة  ثمة 
واحدًا،  أمرًا  بعضهم  يعّدمها  و  اخليال 
اذن  اصطالحًا.  و  لغة  متحدان  ألهنام 
البرصية  الداللة  عىل  تقترص  ال  الصورة 
التي  املفردة  وليدة  »الصورة؛  فحسب. 
و  اخليال  ملكة  تعني  أن  أي  منها،  تشتق 
)الصّباغ،   Imagination التصوير« 

.)498 ،1983
مثل  خمتلفة  بأنامط  الصورة  تستعني 
و  اإلستعارة،  و  التشبيه،  و  التوصيف، 
وفضال  املوسيقى.  و  املجاز،  و  الكناية، 
بعنرص  القرآن  استعان  فقد  هذا  عن 

أبدى  هلذا  الفواصل.  أو  الفاصلة 
حتى  و  قدياًم  الكريم  للقرآن  الدارسون 
الفنية.  القضايا  هبذه  خاصة  عناية  اآلن 
لدراسات  األسايس  املحور  يكن  مل  ان  و 
العلامء القدامى موضوع اإلعجاز اجلاميل 
لكنّهم  القرآين،  اجلامل  علم  جوانب  و 
أعامهلم  يف  الفني  اجلانب  يقّدمون  كانوا 

يتكلمون عن مجالياته. الصدارة و  يف 
إلعجاز  الفني  املنهج  باب  يف  و 
أعامال  نذكر  أن  يمكن  الكريم  القرآن 
أليب  الصناعتني  للرماين،  النكت  مثل؛ 
أيب  البن  القرآن  بديع  العسكري،  هالل 
هناك  ايضا  و  هـ(   654 )املتوىف  اإلصبع 
التحبري".  "حترير  بعنوان  له  آخر  كتاب 
اهتامم  هناك  كان  احلديثة  العصور  يف  و 
صبحي  تناول  الفني.  اإلعجاز  بجوانب 
صالح يف كتابه "مباحث يف علوم القرآن" 
"يعّدها  و  لإلعجاز  الفنية  اجلوانب 
اثبات  أجل  من  يكفي  مستقاًل  عنرصًا 
بأسلوب  القرآن  خلود  و  اإلعجاز  فكرة 
بالعنرص  يرتبط  ما  أما  و  غالب.  متفوق 
العلمية  و  الدينية  كاألغراض  اجلاميل 
الدينية  العلوم  عىل  منها  يشتمل  ما  و 
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العنرص  لدى  املجهولة  الترشيعية  و 
إبطاهلا  عن  اإلنسان  يعجز  و  البرشي 
إنكارها؛  اىل  سبيل  ال  أمور  وهي  كلها 
القرآنية  الفلسفة  جمال  يف  أكثرها  لكن  و 
فإن  ذلك  عىل  عالوة  البالغة.  اىل  منها 
احلديث ليس عن حتّدي فصحاء العرب، 
ألن القرآن يدعوا اىل التحّدي يف أسلوبه 
أن  إما  و  مثله  بتعبري  يأتوا  أن  إما  هو  و 
)صالح،  تصويره".  قمة  اىل  يصلوا 

1977، ص320(.
املجال  هذا  يف  اآلخر  الكتاب  و 
عبد  لعائشة  للقرآن"  البياين  "اإلعجاز 
الفني يف  "التعبري  الرمحن. و آخر بعنوان 
تناول  وقد  أمني،  شيخ  لبكري  القرآن" 
يف  الفنية  اجلوانب  و  الصورة  قضية  فيه 
هذا  يف  األخرى  األعامل  من  و  القرآن. 
القرآن  "إعجاز  نذكر  أن  يمكن  احلقل 
"اإلعجاز  و  رشف  حممد  حلنفي  البياين" 
العظيم"  "النبأ  و  السالمي  لعمر  الفني" 
القرآين"  "التعبري  و  دّراز  اهلل  عبد  ملحّمد 
الكتاب  أخريًا  و  السامّرائي،  لفاضل 
"التصوير  بعنوان  قطب  لسيد  املعروف 

القرآن". يف  الفنّي 

التعبري  صدد  يف  الكتاب  هؤالء  كّل 
القرآن  إلعجاز  الفنية  الدراسة  أن  عن 
التعرف  حلاجة  استجابة  هو  أنام  الكريم 
الكريم؛  للقرآن  احلقيقي  اإلعجاز  عىل 
أعيى  و  العرب  الذي حرّي  نفسه  اجلانب 

بلغاءهم. و  فصحاءهم 
العقيل:. 4 االجتاه 

معيار  و  أساس  االجتاه  هذا  يف 
القرآين  اإلعجاز  اثبات  يف  التحكيم 
فهم  طريق  يكون  عندما  التفكري.  هو 
حتليل  و  دراسة  بالغته،  رّس  و  اإلعجاز 
و  العرب  البلغاء  و  الفصحاء  أعامل 
فيجب  فقط،  العربية  اللغوية  األساليب 
قوة  تريض  أصول  و  قواعد  اىل  التوصل 
و  العقيل  االجتاه  حوافز  أهم  من  العقل. 
هو  القرآن،  إلعجاز  كدليل  العقل  اختاذ 
يقول  هلذا  األذواق.  يف  الرأي  اختالف 
توظيف  "جيب  العسكرّي:  هالل  ابو 
عىل  القادر  العقل  و  النافذة  البصرية 
صحة  تعليل  و  وتقييم  األفضلية  متييز 
أساسها  عىل  تبنى  حتى  املقّدمات، 
يعرتف  و  بصحتها  العقل  يطمئن  أحكام 
العقل  تسليم  من  البد  ألنه  بصحتها، 
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طبانة،  )بدوي  العقلية".  بالقرارات 
1960، ص13(.

الذين  ضمن  من  اخلطايب  يعّد  و 
فقد  القرآين.  اإلعجاز  بقضية  اهتموا 
غلبة  و  البالغي  التفسري  عىل  اعرتض 
األخرى،  البالغية  األنواع  عىل  بالغته 
لكشف  كاٍف  غري  الذوق  أن  يرى  و 
و  الكريم،  للقرآن  البالغية  اجلوانب 
اىل  للوصول  كوسيلة  العقل  طرح  قد 
اىل  هيدف  اخلطايب  كان  و  القرآن.  كنه 
خالل  من  االعجاز  جوانب  اىل  التوصل 
نص القرآن. و قد دافع عن حتكيم العقل 
لثبات  اختاذه وسيلة  يف قضية اإلعجاز و 
املعايري  عىل  األتكاء  و  القياس  رصانة  و 
حممد  بن  )محد  العقلّية".  القواعد  و 

اخلّطايّب، ص43(.
املعتزيل ايضا اىل  و يدعو عبد اجلبار 
و  القرآين.  النص  إلعجاز  العقيل  الفهم 
اعجاز  كشف  أن  اىل  هيدف  بذلك  كان 
كيفية  يف  يكون  أن  جيب  القرآين  النص 
أيضا  اجلرجاين  و  العقل.  يقنع  شكل  أو 
النص  يف  النظم  قضية  تقىص  عندما 
االعجاز،  أساس  أنه  فريى  و  القرآين 

"و  فيقول  عقيل.  أمر  اىل  يدعو  إنام  فإنه 
و  تقديم  وجوب  األلفاظ  يف  ُيتصّوُر  ال 
تأخري، و ختّصص يف ترتيب و تنزيل، و 
يف  املنازل  و  املراتب  وضعت  ذلك  عىل 
املدّونة  الكالم  أقسام  و  املرّكبة،  اجلمل 
فقيل من حق هذا أن يسبق ذلك، و من 
حق ما ههنا أن يقع هناك... فإذا رأيت 
يستحسن  الكالم  بجواهر  البصري 
الثناء  جيعل  ثّم  نثرًا،  يستجيد  أو  شعرًا 
حلٌو  فيقول:  اللفظ  حيث  من  عليه 
سائغ  عذب  و  أنيق،  حسن  و  رشيق، 
ينبئك  ليس  أنه  فاعلم  رائع،  خلوب  و 
عن أحوال ترجع إىل أجراس احلروف، 
و إاىل ظاهر الوضع اللغوي، بل اىل أمر 
يقتدحه  و فضل  فؤاده،  املرء يف  من  يقع 
 ،1954 )اجلرجاين،  زناده"  من  العقل 

ص4(.
و  ثبات  سبب  اجلرجاين  ويرجع 
اجلانب  اىل  القرآين  اإلعجاز  استمرار 
يتتبع  أن  يريد  من  أنَّ  يرى  و  العقيّل. 
او  حاالته  بنفسه  جيد  أن  فعليه  اإلعجاز 
بالتقليد.  يقوم  أن  ال  األخرى،  جوانبه 
الباب  املطلوبة يف هذا  امليزة  "إن  فيقول: 
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و  التأّمل  و  الفكر  إعامل  طريقة  هي 
صفة  للفظ  يكون  أن  املمكن  غري  من 
تتطلب  و  الفكر،  طريق  عن  تستنبط 
املراد  كان  اذا  إال  لفهمها.  الفكر  إعامل 
موضوعنا  ليس  هو  و  النغامت  تأليف 
من  اإلعراب  نعّد  أن  جيوز  ال  لذا  هنا. 
مشرتك  اإلعراب  ألن  مزاياه،  ضمن 
بالفكر".  يستنبط  ال  و  العرب  مجيع  بني 

)اجلرجاين، ص 395(.
البياين:. 5 االجتاه 

و  أشهر  من  يّعد  البيايت  املنهج  إن 
القرآن.  إعجاز  جمال  يف  املناهج  اشمل 
املنهج صدى واسع يف حقل  كان هلذا  و 
إن  التفسريّية.  و  الكالمية  الدراسات 
ورائه  من  هيدفون  املنهج  هلذا  املنظرين 
إنام  حتدِّ  من  جاء  ما  أن  قضية  إلثبات 
الكريم.  القرآن  من  البياين  اجلانب  هو 
جاء  التحدي  مسري  إن  أخرى  بعبارة 
من هذا اجلانب؛ و ألن العرب يتمتعون 
املعجزة  طريق  و  اجتاه  فإن  جزل  بأدب 
فيه  يربع  الذي  اجلانب  صوب  كان 
أخرى  جهة  من  املعجزة.  هذه  متلقي 
متزامنًا  جاء  الكريم  القرآن  نزول  فإن 

اللغوي  الكامل  و  النمّو  من  حالة  مع 
عىل  قادرًا  كان  الذي  العريب  املجتمع  يف 

الكريم. القرآن  مجالّيات  استيعاب 
العريب  املجتمع  نصف  أن  يمكن  و 
دور  للغة  كان  بأنه  القرآن  نزول  قبل 
تكّونت  العرص  هذا  يف  و  فيه.  أسايس 
سجع  و  السبع،  املعلقلت  قصائد 
الدالة  الرائعة  النامذج  من  يعّد  الكّهان 
القبيل  النظام  يف  و  األدبية.  املقدرة  عىل 
النزاعات،  و  احلروب  عىل  املؤسس 
احلاجة  حيث  كربى  مسؤولية  للغة  كان 
عىل  التعويل  و  الرجز  اناشيد  اىل 
مهم  استنهاض  عىل  االشعاراملحفزة 
التهوين  و  القتال  لساحات  الشجعان 
كام  أخرى  جهة  من  اخلصوم؛  شأن  من 
اجلاهلية  عرب  ثقافة  بأن  معلوم  هو 
العرب  مواجهة  إن  و  شفهية  ثقافة 
خاصيتني  وذو  منظم  و  رصني  لنّص 
واحد،  آن  يف  معًا  داللية  و  صياغية 
العوامل  من  غريه  من  أكثر  مذهاًل  كان 
ينعت  أن  العبث  من  فليس  األخرى. 
عىل  تدّل  بنعوت  خصومه   الرسول
 الرسول يصفون  فمرة  اضطراهبم. 
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چ  ڄ  ڄ  چ بالساحر: 
آخر:  مكان  يف  و   ]3 األنبياء:  ]سورة 
سبأ:  ]سورة  چ  ڻ ڻ  ں  ں  ڱ  چ 

اجلنون  األخرى  هتمهم  من  و   ،]43
چ  ڭ ڭ  ڭ  چ  :النبي بحّق 

بأنه  اهتموه  و   ]14 الدخان:  ]سورة 
شاعريف سورة األنبياء اآلية 5، و سورة 
اآلية  الطور  سورة  و   ،69 اآلية  يس 
30، و سورة احلاّقة اآلية 41، و اهتموه 
و   ،29 اآلية  الطور  سورة  يف  بالكهانة 

.42 سورة احلاقة اآلية 
  بالرسول  مل ختتّص  التهم  و هذه 
نفسه فوصفوه:  القرآين  النص  بل طالت 
]سورة  چ  جب يئ  ىئ  مئ  حئ  چ 

 الرسول اهتموا  و   ]25 األنعام: 
اشخاصًا  أو  األخرى  األديان  يقّلد  بأنه 
]سورة  چ  پ پ  ٻ  چ آخرين: 

ڤ  ڤ  ڤ  چ  أيضًا:  و   ]103 النحل: 
چ  ڄ ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ 

.]4 الفرقان:  ]سورة 
نص  أنه  عىل  بالقرآن  االهتامم  إن 
هذه  و  الثاين.  القرن  منذ  بدأ  قد  أديب 
البداية هلا جانبان: اإلجتاهات كانت منذ 

أشخاص . 1 أعامل  يف  بالقرآن  اإلهتامم 
الفراء و ايب عبيدة، ابن قتيبة. مثل: 

أعامل . 2 يف  بيانه  و  باألدب  اإلهتامم 
النّظام، و اخلّطايب، و اجلرجاين.

القرآن  دعوة  يرجع  اجلاحظ  و 
كان  و  البيانّية،  اليميزته  للتحدي، 
بمثله  اإلتيان  عن  العرب  عجز  أن  يرى 
كان  و  البيانية.  اخلاصية  هذه  إىل  يرجع 
اللفظ  قضية  يف  اللفظ  جانب  اىل  يقف 
اإلعجاز  وجه  أن  يرى  كان  و  املعنى.  و 
عىل  يؤكد  كان  اللفظ،  يف  يكمن  غالبًا 
و  األصوات  تناسق  و  الوزن  صياغة 
يرى  كان  و  األلفاظ.  اختيار  يف  الدقة 
الواقع  و  عام،  أمر  هي  املعنى  قضية  أن 
و  النص  متيز  سبب  اللفظ  يرى  كان  أنه 
ليس املعنى. )اجلاحظ، ج 1، ص 114 

و 131(.
لإلعجاز  البياين  اإلجتاه  حقل  يف  و 
املعتزلة  القرآن  داريس  أعامالً من  نواجه 
هيدفون  املعتزلة  كان  و  الغالب.  يف 
بيانه.  اىل  القرآين  االعجاز  ارجاع  اىل 
البياين  اإلجتاه  جمال  يف  معتزيل  أول 
قد  و  307هـ(.  )املتوىّف  الواسطّي  هو 
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قضية  القرآن«  »إعجاز  كتابه  يف  تناول 
ابو عيل  املعتزلة اآلخرين:  النظم. و من 
هاشم  أبو  و  هـ(   302 )املتوىف  اجلبايي 
الذين  و  هـ(   321 )املتوىف  اجلبايي 
)ابن  كذلك.  البياين  اإلعجاز  تناولوا 

ص216(.  ،1971 النديم 
)املتوىف  اإلصفهاين  ابومسلم  و 
مجع  من  أول  يعّد  و  معتزليًا  كان   )322
البياين.  اإلعجاز  و  الرصفة  نظرية  بني 
اإلعجاز  بأن  يرى  يكن  مل  ايضًا  فهو 
بوصفهام  املعنى  و  اللفظ  ليس  البياين 
النظم  ان  بل  للنص،  البناءين  العنرصين 
عن  خيتلف  الذي  اخلاص  األسلوب  و 
التميز.  مصدر  مها  العربية  األساليب 

)السيوطي، 1987، ج2، ص1003(.
كعامل   )384 )املتوىف  الرماين  تناول 
القرآن  اعجاز  عن  دفاعه  يف  معتزيل 
و  الرصفة  البالغية،  امليزات  جانب  اىل 
باجلانب  اكثر  اهتم  و  الغيبية  األخبار 
البالغية  املستويات  البياين. و يف تصنيفه 
أخرى  و  متوسطة  و  و  سامية  لغة  اىل 
األعىل  املستوى  يف  القرآن  جعل  دونية، 

)الرماين، د ت، ص69(. من تصنيفه. 

و اخلطايب )املتوىف 388 هـ( يف كتابه 
جانب  تناول  القرآن«  اعجاز  »بيان 
سبب  أن  يرى  هو  و  البياين.  اإلعجاز 
بنموذج  لإلتيان  البرش  مقدرة  عدم 
عدم  أمور:  ثالثة  يف  يكمن  كالقرآن 
العربية  اللغة  املفردات  بجميع  اإلملام 
اإلحاطة  عدم  و  اجلهل  واشتقاقاهتا، 
و  بأنامط  العلم  عدم  و  املعاين  بكل 
)اخلطايب،  املواضيع.  بيان  اساليب 

ص21(.
يف  الزخمرشي  اىل  نشري  أن  يمكن  و 
اإلعتزايل  اإلجتاه  دراسة  من  حلقة  آخر 
باعتناقه  فهو  القرآن.  اعجاز  دراسة  يف 
الكشاف  تفسري  يف  يقوم  النظم  نظرية 
ابرز  من  التفسري  هذا  يعّد  و  برشحها. 

البيان. علم  جمال  يف  القرآنية  التفاسري 
األشعري  الكالم  حقل  يف  أما  و 
فيمكن أن نشري اىل علامء كبار كالباقالين 
أشعري  أول عامل  و هو   .)403 )املتوىّف 
القرآن.  يف  البياين  اإلعجاز  قضية  تناول 
يف  يكمن  القرآن  إعجاز  أن  يرى  إنه 
عام  بشكل  هو  و  املذهلة  صياغته 
هو  و  البيانية.  األساليب  عن  خيتلف 
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ملن  اإلعجاز  قضية  يف  بالتقليد  القائل 
يرى  و  عربية.  سليقة  أو  ذوق  له  ليس 
يف  يكمن  القرآين  اإلعجاز  أن  الباقالين 
للعيان،  املاثلة  األخبار  جوانب:  ثالثة 
نبي  من  مغزى  ذات  و  السامية  التعاليم 
للقرآن.  العجيب  البناء  و  النظم   ،ّ أمي 
البياين تناول اجلانب  و هو نظرًا الجتاهه 

التالية: النقاط  ببحث  قام  و  الثالث 
نوعه . 1 من  الفريد  البناء  و  األسلوب 

للقرآن.
و . 2 فصاحة  يمس  خطاب  وجود  عدم 

القرآن. بالغة 
نصه، . 3 يف  تناسق  عدم  وجود  عدم 

مواضيعه. تنوع  رغم 
املستوى . 4 حيث  من  نصه  اتساق 

االديب و البياين.
اإلنس . 5 بنائه عىل كالم  و  نظمه  فضل 

و اجلن.
فضله . 6 و  فيه  عربية  أساليب  وجود 

العريب. عىل األسلوب 
الوصول . 7 يمكن  ال  تعاليم  وجود 

البرش. قبل  اليها من 
تعابريه.. 8 متيز 

كون نص القرآن من مفردات العرب . 9
املتداولة.

نص . 10 سهولة  و  بالغته  و  جزالته 
القرآن.

النقد األديب:. 6 اجتاه 
األدب  حالة  دراسة  خالل  من 
العرب  أن  نستنتج  اإلسالم  قبل  العريب 
يتمتعون  و  مفوهني  و  فصحاء  كانوا 
عندهم  للشعر  كان  عالية.  ادبية  بمقدرة 
مكانة  للشعراء  كان  و  خاصة  منزلة 
نقادا  كانوا  احلال  بطبيعة  و  بينهم.  سامية 
يف  أدبية  حمافل  وجود  إن  أيضًا.  لالدب 
أن  يمكن  التي  و  عكاظ  سوق  و  مكة 
يف  النقدية  و  األدبية  املحافل  أول  نعّدها 
النقد األديب أصيل و  العامل، يدّل عىل أن 
فقد  القرآن  نزول  أما  و  عندهم.  عريق 
إن  فأكثر.  أكثر  تنمو  النقد  حركة  جعل 
العرب  بني  األديب  النقد  سمّو  و  نمّو 
خاصة بعد نزول القرآن يمكن أن يكون 

: لسببني
دعاهم . 1 و  العرب  حتّدى  القرآن  ان 

بمثله. يأتوا  أن  اىل 
كتابًا . 2 و  أدبيًا  نصًا  كونه  القرآن  ان 



اجتاهات إعجاز القرآن من وجهة نظر ادباء العرب

34

و  –للعرب  كافة  للمسلمني  مقّدسًا 
عماّل  و  عجيبة  ظاهرة  –يعّد  غريهم 

فنّيًا قياّم.
كبري  قسم  يف  و  األول  القرن  يف 
نقدية  دراسات  قامت  الثاين  القرن  من 
و  للقرآن،  اللغوية  املواضيع  حول 
الثاين  القرن  من  األخري  النصف  منذ 
العرب  النقاد  و  للقرآن  الباحثون  و 
اهتموا بالقرآن كنص و أنتجوا أعامالً يف 
باجتاهات  أديب  لنقد  أسست  املجال  هذا 

قرآنية.
يف  العرب  للنقاد  قضية  أهم  إن 
قضية  كانت  القرآين  للنص  دراستهم 
و  النص.  هذا  يف  أنواعه  و  اإلعجاز 
انقسموا  البالغي  القرآن  القائلون باعجاز 

منذ البداية عىل تيارين:
أنصار . 1 من  هم  و  السنة  أهل  تّيار 

هو  إنام  الكالم  أن  يرون  و  املعنى 
نتجة  و  النفس  يف  املوجود  املعنى 
لذلك فإن كالم اهلل قديم و هو معنى 

يف ذات اهلل.
تيار املعتزلة و الشيعة؛ و هم يميلون . 2

أن  يرون  فهم  البناء؛  و  اللفظ  اىل 

و األصوات  األلفاظ  إنام هو  الكالم 
هو  و  ايضًا  خملوق  هو  اهلل  كالم  و 
القرآن.  أصوات  و  الفاظ  نفس 

)زيتون، 1992، ص33(.
القرآن  يف  النقدية  الدراسات  و 

أيضًا: أساسيني  حقلني  عىل  تنقسم 
لسانية.. 1 دراسات 
مجالية.. 2 دراسات 

القرآن  يف  اللغوية  املواضيع  بداية 
أن  يمكن  أثر  أول  املجاز.  قضية  كانت 
يف  عبيدة.  أليب  القرآن  جماز  هنا  يذكر 
بتحليالت  الكاتب  يقوم  الكتاب  هذا 

»القرآن«. بكلمة  اوالً  فيبدأ  لغوية 
التشبيه  حول  أبحاثًا  يتناول  ثّم 
و  التقديم  و  التمثيل  و  االستعارة  و 
من  آيات  حالة  لكل  يقدم  و  التأخري... 

بتحليلها. يقوم  ثم  الكريم  القرآن 
الكتاب اآلخر الذي يعّد املكّمل هلذا 
األثر هو »جماز القرآن« للفّراء. ثّم تأويل 
يرى  والذي  قتيبة،  البن  القرآن  مشكل 

التالية: النقاط  القرآن يف  اإلعجاز يف 
النظم؛ يعني ربط و تالحم و تصنيف . 1

املفردات معًا و مواءمتها دالليًا.
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يشمالن . 2 اللذان  املوسيقى  و  اإليقاع 
لآليات  الداخيل  اإليقاع  و  النظام 
تضامن  عن  ناتج  االيقاع  هذا 

احلروف يف االيقاع و الفواصل.
من . 3 أفضل  يعّد  امليزة  هبذه  القرآن  إن 

أسمى  و  آخر  عريب  بياين  عمل  أي 
البالغية األخرى. العرب  فنون  من 

القرآنية . 4 العلوم  و  املعاين  وجود 
النص  هذا  يكون  أن  اىل  أدت  التي 
تأثريه  أجل  من  و  للمسلمني.  كنزًا 
األحاسيس  تنبيه  اىل  يؤدي  النفيس 
احلركة  عىل  فيبعث  العواطف  و 
سالم،  زغلول  )حمّمد  النشاط  و 
1961، ص1961 م، ص108، إىل 

111 بترصف(.
تطّور . 5 يف  تأثريكبري  الكريم  للقرآن 

فحّب  النقدية  و  اللغوّية  الدراسات 
رغبتهم  إىل  أدى  للقرآن  املسلمني 
احلركة  هذه  و  الشعر  و  اللغة  يف 
كانت  اللغوية  املعاجم  تدوين  يف 
ألن  القرآن.  فهم  خلدمة  البداية  يف 
و  القرآن  يف  وردت  مفردات  »ثمة 
فهمها  اىل  املسلمني  األحاديث حثت 

و تفسريها. لذا اهتموا بحفظ الشعر 
العربية  اللغة  مفردات  جتميع  و 
ليفهموا  أو  قرآنية  مفردة  ليفسوا 
)أمحد  خالهلا«  من  القرآين  البيان 

أمني، 1938، ج1، ص310(.
نشأت  التي  األديب  النقد  حركة  إن 
جمال  يف  حمدودة  تبق  مل  القرآن  ظل  يف 
ساعدت  بل  فقط،  مفرداهتا  مجع  و  اللغة 
إن  العرب.  أشعار  جتميع  و  حفظ  يف 
»مجهرة  مثل؛  الشعرية  املجموعات 
جمموعة  و  للقريش  العرب«  أشعار 
أمثاهلا  و  لألشناندايل  الشعر«.  »معاين 
السعي  و  القرآن  خدمة  يف  كانت  كلها 
أعامل  هناك  ذلك  إىل  باإلضافة  فهمه  اىل 
حقل  يف  كتبت  متخصصة  و  مستقلة 
تاولت  التي  و  الكريم  القرآن  إعجاز 

أسلوبه. و  لغته 
تشكيل  و  التصورات  جمال  يف  و 
إىل  نشري  أن  يمكن  النقدية  املصطلحات 
كلها  تدل  والتي  التالية  املصطلحات 
بالنص  الكبرية  العناية  و  اإلهتامم  عىل 
اللفظ  مثل؛  قضايا  و  مفاهيم  القرآين: 
الصوت،  مستوى  الرتكيب،  املعنى،  و 
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التأليف و... النظم و  الداللة،  اللفظ و  الفاصلة، عالقة  املعنى،  مستوى 
علامء  و  القرآن  دارسو  أودعها  التي  النقدية  املفاهيم  التايل  اجلدول  يف  اليكم  و 

الكريم: القرآن  إعجاز  حقل 

اجلبار  عبد 
املعتزيل

الباقالين اخلّطايب الرماين

للمعنى 
الواحد عدة 

الفاظ

وجد  املعنى 
اللفظ قبل 

يكمن  املعنى 
اللفظ يف 

للمعنى 
الفاظ  الواحد، 

متعّددة

املعنى

باجلانب  مل هيتم 
الصويت

له داللة دقيقة حاصل املعنى خيدم املعنى اللفظ

ارتباط و 
مبني  تضامن 

النحو  عىل 
و  التميز  يسبب 

اإلبداع

مل هيتّم 
بالرتكيب

رابط و صلة و 
ينظم اللفظ و 

املعنى

له دالالت ال 
حتىص و التناغم 

الصويت مزّية
الرتكيب

الكالم هو 
التواصل

جعل الكالم 
إلظهار النوايا 

الداخلية

كان هيتم 
باإلمكانيات 

اللغوية

العالقة و 
مجاليات 
الصوتية 

مفهوم البالغة

مل يتناول الصور 
البيانية

يؤمن  كان 
القدامى  بآراء 

التشبيه يف 

مل يتناول التشبيه 
واالستعارة

يف التشبيه 
الواح يقوم 

مقام اآلخر، 
والوصف 

تشبيه واضح

الصور البالغية
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احلديث  يمكن  ال  حال  أي  عىل  و 
قبل  عريب  أديب  نقد  أو  مجالية  نظرية  عن 
األولني  القرنني  يف  حتى  و  القرآن  نزول 
أو أن نشري اىل املسرية التارخيية لذلك. و 
العرب يف اجلاهلية  أن لدى  الطبيعي  من 
النقدية  القضايا  فهاًم بسيطًا جتاه اجلامل و 
الفهم  بعبارة أخرى مل يكن هذا  كغريهم 

منهجّيًا. الوعي  هذا  أو 
حدث  الكريم  القرآن  نزول  مع  و 
الفنية،  بالقضايا  العرب  ارتباط  تغيرييف 
الكريم  القرآن  أثار  النقدية  و  اجلاملية  و 
الوجود  يف  اجلامل  مظاهر  اىل  انتباهنا 
نظرهتم  يف  العرب  لدى  حتّوالً  أوجد  و 
القرن  ويف  حوهلم  من  التي  الظواهر  اىل 
الرابع اهلجري اختص اجتاه دراسة نص 
القرآن الكريم بدراسة القواعد والنظم. 
أصحاب  القرآن  أشهرعلامء  من  و 
تلك  يف  ظهروا  الذين  النّص  املنحى 
الرّمايّن  و  اخلّطايب  منهم  نذكر  الفرتة: 
بعد  العسكرّي.  هالل  وأبا  األشعرّي  و 
علامء  ظهر  اخلامس  القرن  يف  و  ذلك 

ايب  و  املعتزيّل،  اجلبار  عبد  أمثال  كبار 
اجلرجاين  القاهر  عبد  و  الباقاّليّن  بكر 

لغة  صياغة  و  بنظم  اهتّموا  الذين  و 
العصور  يف  و  عجيبًا.  نّصًا  كونه  القرآن 

العلامء: هؤالء  نذكر  أن  يمكن  التالية 
الغزايل،  حامد  أبا  السادس:  القرن 
األندليس،  رشد  ابن  عياض،  القايض 

األندليس. ابن عطية  الزخمرشي، 
القرن السابع: فخر الرازي، السّكاكّي، 

اآلمدّي، حازم القرطبّي، و البيضاوي.
ابن  الزملكاين، و  ابن  الثامن:  القرن 
كثري،  ابن  اجلوزّي،  القيم  ابن  و  تيمية 
حييى  الزركيّش،  الكلبّي،  جّزّي  ابن 

الشاجني. العلوي، 
خلدون،  ابن  التاسع:  القرن 

الفريوزآبادّي، املراكيّش.
اخلطيب  السيوطي،  العارش:  القرن 

باشا. كامل  ابن  السعود،  ابا  الرشبيني، 
عبدالرحيم  عش:  احلادي  القرن 

اخلفاجّي. الدين  شهاب  السيلكويت، 
الكواكبي،  أمحد  عش:  الثاين  القرن 
سليامن  و  الّضير،  الدين  شمس 

الشافعي.
الّشوكايّن،  عش:  الثالث  القرن 

اآللويّس، صّديق خان.
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يسري البحث، يف سياق عنوانه الذي أرصده السيد الباحث، 
وخيلص اىل أن: الداللة يف النص القرآني هو جمموع العالمات 
والرموز واإلشارات. فاملصطلح العلمي للداللة احلديثة، ال خيرج 

عن هذه املعاني اال بقدر ما يفيد من حتليل عميق يف 
السطحية،  الرتكيب  بنية  الداللي على صعيد  املوقف 
عليها.  تنطوي  عميقة  بنية  من  ختفيه  ما  ومالحظة 
عموم  يف  التمثيل  هذا  ذروة  القرآني  النص  وميثل 
النص العربي قاطبة. لذا دعت احلاجة )برأي السيد 

مر  على  العربية  يف  الداللي  للتطور  تبعاً  التأويل  اىل  الباحث(، 
العصور، يف  ممارسة موضوعية جديدة، هلا القدرة على الوصول 

اىل فهم النص على حنو واٍف.
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التي  األسس  أهم  من  الداللة  تعد   
النص  معاين  لفهم  املفسون  اعتمدها 
من  واحًدا  موقًفا  يقفوا  مل  فهم  القرآين، 
إىل  يتوجهوا  ومل  للكلمة،  اللغوية  الداللة 
املحتملة،  التأويل  وجوه  من  واحد  نمط 
وخيتلفون  أحياًنا،  يتفقون  نجدهم  بل 
أحياًنا أخرى؛ من هنا تظهر أمهية الداللة، 

وأثر تطورها يف تأويل النص.
حتيا  ألهنا  اجتامعية،  ظاهرة  اللغة 
كياهنا  وتستمد  املجتمع،  أحضان  يف 
فرتقى  بتطوره،  تتطور  وهي  منه، 
أن  وبام  بانحطاطه)1(،  وتنحط  برقيه، 
كالظواهر  فإهنا  اجتامعية،  ظاهرة  اللغة 
للتطور  عرضة  األخرى،  االجتامعية 
أصواهتا،  عنارصها:  خمتلف  يف  املطرد 
وهذا  ودالالهتا،  متنها،  قواعدها، 
جربية  لقوانني  سريه  يف  خيضع  التطور 
ثابتة واضحة املعامل، وال يستطيع أحد أن 
ورسعة  نتائجها،  يغري  أو  عملها  يوقف 
آلخر،  زمن  من  ختتلف  ونتائجه  التغري 

وعلله  -مظاهره  اللغوي  التطور  ينظر:   )1(
وقوانينه -، رمضان عبد التواب، القاهرة، 

1983م، 5. 

اللغة)2(،  جوانب  من  آلخر  جانب  ومن 
والتطور الداليل هو أحد جوانب التطور 
ومعانيها،  الكلامت  وميدانه  اللغوي، 
بل  حال،  عىل  تستقر  ال  الكلامت  ومعاين 
ومطالعة  يتوقف،  ال  مستمر  تغري  يف  هي 
التطور،  هذا  عىل  تربهن  العربية  معاجم 
وتبني أن معاين الكلامت متغرية من عرص 
الدراسات  إليه  انتهت  ما  هذا  عرص،  إىل 

احلديثة. اللغوية 
وللتطور الداليل عوامل خمتلفة تؤدي 
إليه، كام أن لـه مظاهر معينة يسلكها هذا 
يف  عليه  الوقوف  يمكن  ما  وهو  التطور، 
الداليل  التطور  أثر  وبيان  الدراسة،  هذه 

يف تأويل النص القرآين.
اللغة: الداللة يف 

وقد  داللًة،  يدلُّ  دلَّ  الفعل  مصدر 
ثالث  )داللة(  لفظ  يف  اللغة  علامء  ذكر 
بفتح  وُداللة  وِداللة  َداللة  لغات)3(: 

ستيفن  اللغة،  يف  الكلمة  دور  ينظر:   )2(
الطباعة  دار  بــرش،  كــامل  ترمجة  أوملــان، 

 .156 1962م،  القاهرة،  القومية، 
وصحاح  اللغة  ــاج  ت الــصــحــاح  ينظر:   )3(
بن  إسامعيل  نرص  أبو   ،)6-  1( العربية 
هـ(،   393 )ت  الــفــارايب  اجلوهري  محــاد 
العلم  دار  الغفور عطار،  عبد  أمحد  حتقيق: 
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أعىل،  والفتح  وضمها،  وكسها  الدال 
وقلب  بالضم  )دلولة(  أيضا:  ويقال 
دّل  الفعل(  جاء  وقد  واوا،  األلف 
بمعنى  يكون  أن  منها:  عدة،  )ملعان 
منظور  ابن  وحيرص  وأرشد،  هدى، 
اإلرشاد  داللة  يف  للجذر  احلقيقي  املعنى 
الناس  يدل  الذي  بالطريق  العلم  أو 
ُيسَتَدلُّ  ما  ليل  ))والدَّ بقوله:  وهيدهيم، 
ه عىل الطريق  َدلَّ ، وقد  الُّ الدَّ ليل  به، والدَّ
إليه  يشري  نفسه  واملعنى  َداللة(()4(،  ه  َيُدلُّ
فيقول:  )دلل(،  للجذر  الفريوزآبادي 
محيمك،  عىل  به  تدل  ما  ))والدالة: 
إليه(()5(،  سدده  داللة...  عليه  ودله 

ــــ- 1407ه ط4،  ـــريوت،  ب للماليني، 
مادة )دلل(؛ لسان   ،1698 1987م، 4/ 
مادة   ،249  /11 منظور،  ابن  العرب، 

)دلل(. 
)ت  منظور  ابــن  الــعــرب،  لسان  ينظر:   )4(
ط3،  ــريوت،  ب ــادر،  ص دار  ـــ(،  ه  711
مادة   ،249-  248  /11 هـــ،   1414

)دلل(. 
آبادي  الفريوز  املحيط،  القاموس  ينظر:   )5(
نعيم  حمــمــد  حتــقــيــق:  هــــ(،   817 )ت 
بريوت،  الرسالة،  مؤسسة  العرقسويس، 
ط8، 1426 هـ -2005م، 1000، مادة 

)دلل(. 

ومنه  كاهلَْدِي،  لُّ  والدَّ  ، َتِدلُّ دلَّت  وقد 
اخلري  عىل  الدال  ))إن   :الرسول قول 
التصوِر  هذا  عىل  ويرتتب  كفاعله(()6(، 
واإلرشاد  اهلَْدي  عنارص  تواُفُر  املعجمي 
ومرَشد،  مرِشد،  توافر  أي:  والتسديد؛ 
إليه، وحني  إرشاد، وأمر مرَشد  ووسيلة 

الداللة. اإلرشاد حتصل  يتحقق 
والداللة هبذا املعنى ال ختتصُّ باللغة 
إىل  يوصل  ما  كل  يف  عامة  هي  بل  فقط، 
معنى،  عىل  اليشُء  دل  ))ومتى  املدلول، 

أبو  حنبل،  بن  أمحد  اإلمــام  مسند  ينظر:   )6(
بن  حنبل  ــن  ب حممد  ــن  ب أمحــد  اهلل  عبد 
ـــ(،  241ه )ت  الشيباين  أســد  بن  هــالل 
-عـــادل  األرنـــــؤوط  شعيب  املــحــقــق: 
الرسالة،  مؤسسة  وآخــــرون،  مــرشــد، 
44؛   /37 م،   2001 ط1،  ـــريوت،  ب
بن  حممد  الرتمذي،  الكبري-سنن  اجلامع 
الضحاك،  بن  بن موسى  َسْورة  بن  عيسى 
ــــ(،  279ه )ت  عيسى  ــو  أب ــذي،  ــرتم ال
الغرب  دار  معروف،  عواد  بشار  املحقق: 
اإلسالمي، بريوت، 1998 م، 4/ 338؛ 
أيوب  بن  أمحد  بن  سليامن  الكبري،  املعجم 
القاسم  أبو  الشامي،  اللخمي  مطري  بن 
محدي  املحقق:  ـــ(،  360ه )ت  الطرباين 
تيمية،  ابن  مكتبة  السلفي،  املجيد  عبد  بن 
الرياض/  الصميعي،  دار  ط2،  القاهرة، 

ط1، 1994 م، 6/ 186. 
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وأشار  صامًتا،  كان  وإن  عنه  أخرب  فقد 
هنا  وينبغي  ساكًتا(()7(،  كان  وإن  إليه 
)املعنى(؛  و  )الداللة(  بني  التفرقة 
التي  اللغوية  املعاين  جمموُع  هي  فالداللة 
الوصول  وسيلُة  وهي  اللفظ،  يتضمنها 
اللفِظ؛  مفهوم  إىل  ُيوَمأ  فبها  املعنى،  إىل 
املعنى  ِمن  أوسَع  الداللة  ُتَعد  لذا 

وأشمل.
الداللة يف االصطالح العريب:

غالًبا ما تتوافر العالقُة بني املدلولنِي 
الثاين  يرتكز  إذ  ؛  واالصطالحيِّ اللغوي 
ألن  مقوماته؛  منه  ويستمدُّ  األول  عىل 
عليه  تصاَلح  الذي  اللغويَّ  الوضَع 
ومعناه  بظاللِه  ُيلقي  قدياًم،  اللغة  أهل 
فاملصطلُح  الِعلمي؛  املعنى  عىل  الداليل 
ل مع نموِّ االهتامم يف أبواب العلم  يتشكَّ
وباالحتكاِك الثقايف ))ألن اللغة إنام هي 
املعاين:  عىل  داللتها  يف  األلفاظ  وضع 
لتكون  املسميات  عىل  األسامء  وضع  أي 

بحر  بن  عمرو   ،)3-  1( والتبيني  البيان   )7(
أبو  الليثي،  بالوالء  الكناين  حمبوب  بن 
عثامن اجلاحظ )ت 255 هـ(، دار ومكتبة 

اهلالل، بريوت، 1423هـ، 1/ 86. 

اللفظ(()8(. إطالق  عند  عنها  منبئة 
بأهنا  )الداللة(؛  املنطق  علامء  عرف 
املعنى،  منه  ُفِهم  أطلق  متى  اللفظ  كون 
الضب)9(،  )عىل  )رضب  داللة  مثل 
يف  )الداللة(  لفظ  داللة  وارتبطت 
انتقلت  إذ  اللغة،  يف  بداللته  االصطالح 
الطريق،  عىل  الداللة  معنى  من  اللفظة 
عىل  الداللة  معنى  إىل  حيس،  معنى  وهو 
معاين األلفاظ، وهو معنى عقيل جمرد)10(.
يشبه  حتمي  أمر  اللغة  يف  التطور 
احلياة  تطور  وجوه  من  وجًها  يكون  أن 
التغيري  البسيط؛  معناه  يف  وهو  نفسها، 
أصواهتا  يف  سواء  اللغة  عىل  يطرأ  الذي 

والشاعر،  الكاتب  أدب  يف  السائر  املثل   )8(
نرص اهلل بن حممد بن حممد بن عبد الكريم 
ضياء  الفتح،  ــو  أب اجلـــزري،  الشيباين، 
)ت  الكاتب  األثري  بابن  املعروف  الدين، 
عبد  الدين  حمي  حممد  املحقق:  637هـ(، 
والنرش،  للطباعة  العرصية  املكتبة  احلميد، 

بريوت، 1420 هـ، 38. 
واحلــديــث،  القديم  املنطق  علم  ينظر:   )9(
مطبعة  الوصيف،  عبد  الرمحن  عبد  حممد 

املعاهد، مرص، 21. 
نظرية  -دراســـة  ــة  ــدالل ال علم  ينظر:   )10(
مكتبة  حيدر،  عوض  فريد  وتطبيقية-، 

اآلداب، القاهرة، ط1، 2005م، 12. 
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التي  الزيادة  يف  أو  مفرداهتا،  داللة  أو 
الذي  النقصان  أو  اللغة  تكتسبها 
خمتلفة  عوامل  نتيجة  كله  وذلك  يصيبها، 
كافة  األمم يف  بحياة  وثيًقا  ارتباًطا  ترتبط 
التطور  أن  شك  من  وليس  جماالهتا، 
يف  العام  التطور  بسنن  مرتبط  اللغوي 
اجتامعية  ظاهرة  فاللغة  اإلنسان،  حياة 
أحوال  من  اإلنسان  يعرتي  ما  بكل  تتأثر 
األمة)11(،  أفراد  مجيع  فيها  يشرتك  عامة 
هو  اللغة  يف  )التطور(  معنى  كان  وإذا 
والتحول  والسكون،  اجلمود  عاكس  ما 
اللغوي  الرتكيب  فإن  األفضل،  إىل 
معاين  ))تغيري  يعني:  الداليل(  )التطور 
عىل  )التطور(  لفظ  وإطالق  الكلامت، 
هذه احلالة؛ ألنه انتقال بالكلمة من طور 
الداليل  التطور  ويمثل  طور(()12(،  إىل 
أكد  فقد  اللغات،  مجيع  يف  شائعة  ظاهرة 

الشعر  لغة  بني  ــداليل  ال التطور  ينظر:   )11(
دراســة   – الكريم  الــقــرآن  ولغة  اجلاهيل 
عودة،  أبو  خليل  عودة  مقارنة-،  داللية 
هـ-  1405 ط1،  األردن،  املنار،  مكتبة 

1985م، 45. 
حممد  العربية،  وخصائص  اللغة  فقه   )12(
ت(،  )د.  بــريوت،  الفكر،  دار  املبارك، 

 .207

الدارسون هذه احلقيقة، إذ يشبهون اللغة 
ويتطور)13(. ينمو  الذي  احلي  بالكائن 

دراسة  عىل  العرب  اللغويون  عكف 
الداللية؛  وقيمتها  واملعنى  اللفظ  قضايا 
خدمة  اللغوية  بجهودهم  ودفعوا 
للخطاب التفسريي للنص القرآين رشًحا 
يف  اللغويني  اهتامم  واقترص  وتبياًنا)14(، 
االشتقاقية  الناحية  عىل  الداللة  دراسة 
بنظائرها يف  الكلمة  تقارن  لأللفاظ، كأن 
إرجاعها  يتسنى  حتى  واملعنى  الصورة 
إىل أصل معني)15(، وأرى أن الدراسات 
الداللية لدى اللغويني العرب قد اجتهت 

مها: باجتاهني 
• تناولت 	 التي  النظرية  الدراسة 

املفردات،  بني  الداللية  العالقات 
واألضداد  الرتادف  يف  والبحث 
ذلك  شابه  وما  اللفظي  واملشرتك 

)13( ينظر: )م. ن(، 32. 
-مــدارســهــا  العربية  املــعــاجــم  ينظر:   )14(
ومناهجها -، عبد احلميد حممد أبو سكني، 
القاهرة،  الفاروق احلديثة للطباعة والنرش، 

ط2، 1981م، 17 -26. 
أنيس،  إبراهيم  األلــفــاظ،  داللــة  ينظر:   )15(
ط5،  القاهرة،  مرصية،  األنجلو  مكتبة 

1984م، 7. 



أثر التطور الداليل يف تأويل النص القرآين

44

))دون ترتيب أو تنظيم(()16(.
• تتمثل 	 التي  التطبيقية  اإلجراءات 

بدأت  التي  املعجمية  باجلهود 
القرآن  غريب  يف  اللغوية  بالرسائل 
اللغوي  التفسري  ويف  واحلديث، 
والنبات  احليوان  كتب  أللفاظها، 
واللغات واللهجات، وكتب الدخيل 
هذه  تطورت  ثم  والنوادر،  واملعرب 
اخلليل  وضع  إىل  وصواًل  اجلهود 
هـ(   170 )ت  الفراهيدي  أمحد  بن 
بعد  التأليف  وتتابع  )العني(،  ملعجمه 

ذلك يف معاجم لفظية ومعنوية)17(.
لغوية  ظاهرة  القرآين  النص  يمثل 
ذات  اجتامعية  ))لغة  يف  تتمثل  فريدة، 
دائاًم  تتطلب  خاص(()18(،  داليل  طابع 

)16( املعاجم العربية -موضوعات وألفاًظا-، 
للطبع  ـــوالء  ال ــط،  اهلــاب يــوســف  فـــوزي 

والتوزيع، مرص، ط1، 1992م، 51. 
اللغوية يف ضوء دراسات  املعاجم  ينظر:   )17(
علم اللغة احلديث، حممد أمحد أبو الفرج، 
ط(،  )د.  القاهرة،  العربية،  النهضة  دار 
1966م، 32 وما بعدها؛ البحث اللغوي 
عند العرب، أمحد خمتار عمر، عامل الكتب، 

بريوت، ط8، 2003م، 175. 
يف  تطبيقية  -دراسة  الداليل  البحث  تطور   )18(

اللغوية  بنيته  حتليل  عىل  قدرة  وجود 
وال  املخبوءة،  معانيه  عن  والكشف 
بالداللة  باإلحاطة  إال  ذلك  يتحقق 
أللفاظ  تقدير  أقل  يف  املقنعة  أو  املناسبة 
القرآين، وكانت احلاجة إىل معرفة  النص 
القرآن وغريبه سبًبا يف بحوث لغوية  لغة 

والداللة)19(. املعنى  عن 
)دّل(  صيغة  القرآين  النص  أوَرد 
تشرتك  مواضع)20(،  ثامنية  يف  بمشتقاهتا 
اإلشارَة  وتعني  الصيغة،  مفهوم  إبراز  يف 
ذلك  عىل  ويرتتب  الذات،  أو  اليشء  إىل 
وطرف   ، دالٍّ طَرٍف  طَرفني:  وجوُد 

مدلول عليه.
هي  اللفظية  الوضعية  الداللة 
فالرشيف  األصوليني،  عند  هبا  املقصود 
كتاب  يف  يورد  هـ(   816 )ت  اجلرجاين 

القرآن الكريم -، حممد حسني الصغري، دار 
املؤرخ العريب، بريوت، 47. 

 ،)2-  1( اللغة  علم  يف  دراســات  ينظر:   )19(
1969م،  مرص،  املعارف،  دار  برش،  كامل 

 .144
اآليتان  طه:   ،22 اآلية  األعــراف:  ينظر:   )20(
الفرقان:   ،12 اآلية  القصص:   ،120  ،40
الصف:   ،14  ،7 اآليتان  سبأ:   ،45 اآلية 

اآلية 10. 
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الداللة  عن  جامًعا  كالًما  التعريفات 
))الداللة  فيقول:  األصويل  حقلها  يف 
العلم  من  يلزم  بحالة  اليشء  كون  هي 
األول  واليشء  آخر،  بيشء  العلم  به 
وكيفية  املدلول،  هو  والثاين  الدال،  هو 
علامء  باصطالح  املعنى  عىل  اللفظ  داللة 
النص،  عبارة  يف  حمصورة  األصول 
النص(()21(،  واقتضاء  النص،  وإشارة 
ذكر  فقد  هـ(   808 )ت  خلدون  ابن  أما 
يف  فيها  النظر  وطريقة  الوضعية  الداللة 
الفقه  علم  أصول  عن  حديثه  معرض 
يف  النظر  ))يتعني  قائاًل:  مقدمته،  يف 
املعاين  استفادة  أن  وذلك  األلفاظ،  داللة 
عىل  الكالم  تراكيب  من  اإلطالق  عىل 
الدالالت  معرفة  عل  يتوقف  اإلطالق 
هناك  إن  ثم   . ومركبة..  مفردة  الوضعية 
تراكيب  من  خاصة  أخرى  استفادات 
هذا  قواعد  من  كلها  فكانت   . الكالم.. 
الفن، ولكوهنا من مباحث الداللة كانت 
اجلرجاين  الرشيف  ويورد  لغوية(()22(، 

اجلرجاين،  الرشيف  التعريفات،  كتاب   )21(
 .104

)22( املقدمة، ابن خلدون، عبد الرمحن بن حممد 
اإلشبييل  احلضمي  خلدون  ابن  حممد،  بن 

بسط  فيه  الوضعية  للداللة  آخر  تعريًفا 
كون  هي  الوضعية:  ))فالداللة  وتقسيم 
اللفظ بحيث متى أطلق أو ختيل فهم منه 
إىل  املنقسمة  وهي  بوضعه،  للعلم  معناه، 
اللفظ  ألن  وااللتزام،  والتضمن  املطابقة 
له  وضع  ما  متام  عىل  يدل  بالوضع  الدال 
ما  بالتضمن، وعىل  باملطابقة، وعىل جزئه 
فإنه  كاإلنسان  بااللتزام  الذهن  يف  يلزمه 
باملطابقة،  الناطق  احليوان  متام  عىل  يدل 
العلم  قابل  وعىل  بالتضمن،  جزئه  وعىل 
الداللة  تقسيم  وتفصيل  بااللتزام(()23(، 

عند األصوليني عىل ما يأيت)24(:
إذا . 1 اللفظ  أن  وهي  املطابقة:  داللة 

له،  املوضوع  معناه  كامل  استعمل يف 

دار  شحادة،  خليل  حتقيق:  808هـــ(،  )ت 
 -  574 م،   1988 ط2،  بــريوت،  الفكر، 

.575
التعريفات، الرشيف اجلرجاين )ت  )23( كتاب 
دار  العلامء،  من  مجاعة  حتقيق:  هـ(،   816
الكتب العلمية، بريوت، ط1، 1403 هـ-

1983م، 105. 
بن  حممد  اهلل  عبد  أبو  املحصول،  ينظر:   )24(
الرازي  التيمي  عمر بن احلسن بن احلسني 
امللقب بفخر الدين )ت 606 هـ(، حتقيق: 
الرسالة،  مؤسسة  الــعــلــواين،  جابر  طــه 

بريوت، ط3، 1997م، 219. 
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قوله  كداللة  مطابقة،  عليه  فداللته 
]سورة  چ  ٹ  ٹ  ٹ  چ  تعاىل: 

البقرة: 275[ عىل إباحة مال بامل.
اللفظ . 2 يدل  أن  التضمني: وهي  داللة 

يستعمل  كأن  له،  ُوِضع  ما  جزء  عىل 
اإلجياب  عىل  للداللة  البيع  لفظ 

فقط.
اللفظ . 3 داللة  وهي  إلزامية:  داللة 

ملعناه،  عريف  أو  عقيل  الزم  عىل 
ۓ  چ  تعاىل:  قوله  كداللة 
ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ 
عىل   ]8 احلرش:  ۇچ]سورة 
الذين  املهاجرين  هؤالء  ملك  زوال 
تركوه  عام  مكة  من  الكفار  أخرجهم 
)الفقري(  كلمة  ألن  أموال؛  من  فيها 
شيًئا،  يملك  ال  َمْن  عىل  مطابقة  تدل 
فإطالق كلمة )فقراء( عىل املهاجرين 
عن  ملكيتهم  زوال  عقاًل  يستلزم 

أمواهلم.
عند  الوضعية  اللفظية  الداللة  إن 
أما  فقط،  املطابقة  داللة  هي  الرازي 
فعقليتان.  وااللتزام  التضمن  داللتا 
األحناف  من  األصوليني  مجهور  أن  غري 

التقسيامت  عىل  جيمعون  والشافعية 
والتضمن  )املطابقة  إليها  املشار  الثالثة 
الداللة  حتت  تندرج  مجيعها  وااللتزام( 

الوضعية. اللفظية 
ُتعد  الثالثة  األقسام  هذه  إن 
بمعناها  الدالالت  عليه  تقوم  أساسًا 
التي  الدالالت  أن  ذلك  االصطالحي 
يتجه إليها املفسون باعتبار أهنا دالالت 
فهم  أو  اّلنصوص  من  األحكام  ألخذ 
هذا  عىل  ترتكز  عمومه  يف  املراد  املعنى 
لوجود  ونتيجة  عليه،  وتنبني  التقسيم 
املفسون  رشع  الثالثة  األقسام  هذه 
معنى،  من  بأكثر  اللغوية  الداللة  بتأويل 
خمتلفة،  دالالت  ذات  اللغوية  فاملفردات 
متغايرة  الالت  الدَّ تلك  بعض  وتكون 
للمفردات  الداليل  ))التغيري  وُمتباِينة 
علامء  لدى  املقررة  احلقائق  من  يعد 
ذلك  عىل  وبِناء  املحدثني(()25(،  اللغة 
خيتلف  اللغوية  الالت  الدَّ يف  االختالف 
من  كثرًيا  ))إن  القرآين  النّص  تفسري 
وباألخص  املتداولة،  التفسري  كتب 

)25( علم الداللة، فريد عوض حيدر )م. س(، 
 .70
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أصحاهبا  ينقل  باملأثور،  التفسري  كتب 
متعددة  أقوااًل  الواحدة  اآلية  تفسري  يف 
األحكام  معه  وخَتتِلف  وخمتلفة(()26(، 
من  اللغوية  الداللة  وتعد  منه،  امُلستنَبطة 
املفسون  اعتمدها  التي  األسس  أهم 
فاختلفت  القرآين  النص  معاين  لفهم 
الداللة  موضوع  يف  التفسريية  اخلطابات 
من  املنطوق  غري  فهم  ويف  اللغوية، 
السياق العام للكالم، وكان من أثر ذلك 
التأويل  وجوه  يف  والتعدد  االختالف 

.)27 املحتملة)
وتعريُف الداللة ال خيرج عن جدلية 
عام،  بوجه  واملدلول  الدال  بني  العالقة 
عنرصين:  ق  حتقُّ من  للداللة  بد  فال 
نحو  املدلول)28(؛  والثاين  الدال،  أحدمها 

 ،- وآثــاره  -أسبابه  املفسين  اختالف   )26(
اشبيليا،  دار  الفنيسان،  اهلل  عبد  بن  سعود 

الرياض، ط1، 1997م، 7 -8. 
حممد  اإلسالمية،  الفلسفة  معامل  ينظر:   )27(
جواد مغنية، مكتبة اهلالل، بريوت، ط3، 

1982م، 198. 
الداية،  فايز  العريب،  الداللة  علم  ينظر:   )28(
 11 1996م،  ط2،  دمشق،  الفكر،  دار 
ــداليل،  ال التطور  وكــذلــك  بعدها،  ومــا 
العلمية،  الكتب  دار  عرار،  أسعد  مهدي 

وجود  عىل  دال  فإنه  الباب؛  عىل  الطَّْرق 
التي  الصفة  وهذه  )مدلول(،  شخص 

.)29( ى )داللة(  للطَّرق تسمَّ حصلت 
بني  العالقة  عىل  تقوُم  إًذا  فالداللة 
وبينهام  جهة)30(،  من  واملدلول  الدال 
فِعلمه  أخرى،  جهة  من  املتلقي  وبني 
إلدراك  ذهنه  انتقاَل  يستدعي  بالدال 

املدلول)31(.
الداللة  مصطلح  استعامل  اتسع 
من  املستنبط  املعنى  عن  التعبري  يف 
ذلك  وكان  واأللفاظ،  النصوص 
األصوليني،  كتب  يف  باخلصوص 
من  الفقهية  األحكام  استنباط  ألن 
معرفة  عىل  يتوقف  الرشعية  النصوص 
معانيها  عىل  األلفاظ  لداللة  الفقيه 
الداللة  ببحث  األصوليون  هيتم  لذلك 

بريوت، ط1، 2003م، 7. 
)ت  املظفر،  رضــا  حممد  املنطق،  ينظر:   )29(
ط10،  قـــم،  رسور،  دار  1383هـــــــ(، 

1424هـ، 29. 
)30( ينظر: تطور البحث الداليل، حممد حسني 

الصغري )م. س(، 9. 
 ،)2-  1( اللغة  علم  يف  دراســات  ينظر:   )31(
مرص،  ــارف،  ــع امل دار  ــرش،  ب حممد  ــامل  ك

1969م، 2/ 159. 
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أنواع  من  غريها  دون  اللفظية  الوضعية 
مشكل  يف  البحث  فبدأ  الدالالت)32(، 
وتفسري  وإعجازها  القرآنية  اآليات 
الرشعية  األحكام  واستخراج  غريبها 
األلفاظ  بني  الصلة  شغلت  وقد  منها، 
وظهر  املسلمني،  العلامء  واملعاين)33( 
احلضارة  يف  األوىل  املدونات  يف  ذلك 
الوجوه  فمصنفات  اإلسالمية، 
احلاضن  كانت  القرآن  يف  والنظائر 
املعنى  املتعدد  الداليل  للبحث  األول 
مدلوالت  تتغري  ))وربام  األلفاظ،  يف 
عليه،  تدل  الذي  اليشء  ألن  كثرية؛ 
أو  عنارصه  أو  طبيعته  تغريت  قد 
املتصلة  االجتامعية  الشئون  أو  وظائفه، 
اهلجري  الثالث  القرن  وشهد  به(()34(، 
القرآن،  لغة  حول  منصًبا  توجًها 

باقر  حممد  ـــول،  األص علم  يف  دروس   )32(
الكتاب  دار  ـــــ(،  1400ه )ت  الــصــدر 
 82  /1 1986م،  ط2،  بريوت،  اللبناين، 

وما بعدها. 
-بالغته  اجلــرجــاين  القاهر  عبد  ينظر:   )33(
ونقده-، أمحد مطلوب، وكالة املطبوعات، 

الكويت، ط1، 1973م، 5 -24. 
)34( ينظر: مباحث لغوية، إبراهيم السامرائي، 
جامعة بغداد، 1390 هـ -1970م، 92. 

ألفاظه،  وسريورة  مفرداته،  ومعاين 
اللغوية  اجلهود  هذه  حصيلة  من  وكان 
الداللية  مظاهرها  يف  متحدة  مصنفات 
استقطبت  التي  عنواناهتا  تعددت  وإن 
)معاين  و  القرآن(  )جماز  اآلتية:  الصيغ 
ومن  القرآن()35(،  )غريب  و  القرآن( 
األصوليني  كتب  خصت  أخرى  جهة 
قساًم خاًصا بمباحث الدالالت، إذ كان 
من  أوائل  من  واألصوليون  الفقه  علامء 
حول  تدور  التي  الدراسات  احتضنوا 
امُلراد  وحتديد  ومعانيها)36(،  األلفاظ 

هبا.

)35( ينظر: جماز القرآن، حممد حسني الصغري، 
بغداد، ط1،  العامة،  الثقافية  الشؤون  دار 

1994م، 11. 
 ،)2-  1( الفقه  أصول  يف  املعتمد  ينظر:   )36(
الطيب  ــن  ب عــيل  ــن  ب حممد  احلــســني  أبــو 
حتقيق:  436هـــ(،  )ت  البرصي  املعتزيل 
خليل امليس، دار الكتب العلمية، بريوت، 
9 وما بعدها؛ اللمع  ط1، 1403 هـ، 1/ 
يف أصول الفقه، أبو إسحق بن إبراهيم بن 
الكتب  دار  476هـ(،  )ت  الشريازي  عيل 
العلمية، بريوت، 1985م، 3 وما بعدها؛ 
وينظر: مبادئ الوصول إىل علم األصول، 
عبد  حتقيق:  726هـــ(،  )ت  احليل  العالمة 
قم،  اإلسالمي،  اإلعالم  البقال،  احلسني 

ط3، 1404هـ، 12 وما بعدها. 
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األلفاظ  داللة  يف  البحث  يتعلق 
)السريورة()37(،  للغة  التارخيي  باملسار 
العالقة  مفهوم  حول  تتمحور  التي 
أي  إنتاج  يف  األساس  احلد  باعتبارها 
صفتا  تتجاذهبا  حياة  ))كل  داليل  نشاط 
مما  والسريورة  كان،  مما  الصريورة، 
يكون، وفق نظام أرسار الكون، وجيعلها 
نفسها  بتجديد  جديد  هو  ما  لكل  قابلة 
األساس  هذا  وعىل  الدوام(()38(،  عىل 
مركزي  مفهوم  الداللة  مفهوم  فإن 
واملعجمية  الوظيفية  املعاين  حوله  تنتظم 
يمكن  بل  )االجتامعية()39(،  واملقامية 
عليه  يستدل  ال  الداللة  إنتاج  إن  القول 
وسائل  تتعدد  ))وإنام  فحسب  باأللفاظ 
األحداث  تشمل  بحيث  عليه  الداللة 
من  يكون  وما  واالنطباعات  واملواقف 
جتريدات ذهنية حتدث عند إدراك املعنى 

الصغري  حسني  حممد  القرآن،  جماز  ينظر:   )37(
)م. س(، 11. 

)38( إراءة التأويل ومدارج معنى الشعر، عبد 
للدراسات  صفحات  دار  فيدوح،  القادر 

والنرش، دمشق، ط1، 2009م، 30. 
واألدب،  اللغة  يف  ـــات  دراس ينظر:   )39(
الديك، دار املستقبل للنرش  إحسان خض 

والتوزيع، األردن، ط2، 1996م، 27. 

للضوابط  رصد  هو  وسيلة(()40(،  بأي 
استناًدا  يتم  التي تشتغل كقوانني  الثقافية 

الوقائع. كل  تأويل  إليها 
الداللة  فإن  تقدم  ما  عىل  بناًء 
للطلب  يتموضع  جاهًزا  معطى  ليست 
من  مظهر  هي  بل  احلاجة،  بحسب 
ختصيص  الثالثة:  الداليل  التطور  مظاهر 
جمال  وتغيري  الداللة،  وتعميم  الداللة، 
يف  واتساًعا،  ضيًقا  الكلمة  استعامل 
وتلك  النص)41(،  وتعاقبية  املعنى  انتقال 
التعاقبية متكن كل جيل من األجيال من 
املفاهيم  ليتجاوز  النصية  الداللة  حتديد 
ويعيد  معانيها،  استنفدت  التي  السابقة 
وتتكفل  واقعه،  تعارص  دالالت  إنتاج 
هي  الداللة  وألن  مشاكله،  بحل 
الذهن  حنايا  يف  األلفاظ  مؤدى  سريورة 

الكريم،  الــقــرآن  لغة  تأمل  من  خواطر   )40(
ط1،  القاهرة،  الكتب،  عامل  حسان،  متام 

2006م، 83. 
عبد  رمضان  اللغوي،  التطور  ينظر:   )41(
ط1،  القاهرة،  اخلانجي،  مكتبة  التواب، 
القرآن،  يف  واإلنسان  اهلل  114؛  1983م، 
حممد  هالل  ترمجة:  إيزوتسو،  توشيهيكو 
العربية،  الوحدة  دراســات  مركز  اجلهاد، 

بريوت، ط1، 2007م، 71. 
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طابعه  من  وحتويله  املعنى  وإنتاج  العريب 
املادي إىل أشكال مضمونية تدرك ضمن 
مفهوم  ارتبط  لذا  املتنوعة؛  السياقات 
ما  داللة  إنتاج  عىل  بالقدرة  الداللة 
يشكل  ما  هي  رصحية  روابط  إىل  استناًدا 
جوهر العالمة ورشط وجودها، ويشري، 
التي  التأويل  إىل سريورة  ثانية،  من جهة 
إلنتاج  سريورة  أي  داخل  ضمنية  تعد 

الداللة.
عىل  الداللة  اللغويون  وصنف 

أنواع)42( هي:
الداللة الصوتية.. 1
الداللة الرصفية.. 2
الداللة النحوية.. 3
الداللة معجمية.. 4
الداللة االجتامعية.. 5
الداللة السياقية.. 6

املجال  هذا  يف  فصل  ثمة  يكن  ومل 
بني البحث يف طرق استنباط النص وبني 

 44 أنيس،  إبراهيم  األلفاظ،  داللة  ينظر:   )42(
عند  اللغوية  الداللة  وكذلك  يليها؛  وما 
الضياء  دار  جماهد،  الكريم  عبد  العرب، 
للنرش، عاّمن -األردن، 1985م، 157 وما 

يليها. 

اللغوية،  باملعرفة  املتمثل  اللغوي  البحث 
اللغويني  عند  الداللة  مباحث  إن  بل 
ومناهجهم  األصوليني  بمباحث  تأثرت 
ُعدت  لذا  القرآين؛  النص  فهم  تقعيد  يف 
التي  األدوات  أهم  من  اللغوية  املعرفة 
النصوص  فهم  يف  العلامء  هبا  استعان 
أو  احلقيقية  الكالم  داللة  وعن  القرآنية، 
الرأي  فإن  البالغي؛  الدرس  يف  املجازية 
قد  اللفظ  أن  العربية؛  علامء  بني  السائد 
ُيستعمل  وقد  حقيقًيا،  استعاماًل  ُيستعمل 
هي  اللغوية،  ))واحلقيقة  جمازًيا  استعاماًل 
املعاين،  عىل  داللتها  يف  األلفاظ  حقيقة 
اليشء  ذات  هي  التي  باحلقيقة  وليست 
إًذا  اللفظية  فاحلقيقة  وعينه،  نفسه  أي:   ,
له  املوضوع  املعنى  عىل  اللفظ  داللة  هي 
املعنى  نقل  هو  واملجاز  اللغة،  أصل  يف 
آخر  لفظ  إىل  له  املوضوع  اللفظ  عن 
الصالح  صبحي  ويرى  غريه(()43(، 
ملا  نتيجة  جاءت  االستعامالت  هذه  أن 

الكاتب  أدب  يف  السائر  املثل  ينظر:   )43(
والشاعر )1 -4(، ضياء الدين بن األثري، 
حتقيق:  هـ(،   637 )ت  حممد  بن  اهلل  نرص 
النهضة،  دار  طبانة،  وبدوي  احلويف  أمحد 

مرص، )د. ت(، 1/ 84. 
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املجازي  التعبري  ألوان  من  استجادوه 
الذي  فالعقيل  واللغوي)44(...  العقيل 
الرتكيب،  يف  واقع  وهو  املشاهبة،  عالقته 
وما يكون أحد طرفيه حقيقًيا دون اآلخر 
چ  ڇ  ڇ  چ  تعاىل:  كقوله 
]سورة القارعة: 9[، فاسم األم )اهلاوية( 
لولدها  كافلة  األم  أن  كام  أي  جماز، 
كافلة  للكافرين  النار  كذلك  له،  وملجأ 
إطالق  اللغوي  املجاز  ومن  ومرجع، 
تعاىل:  قوله  نحو  اجلزء،  عىل  الكل  اسم 

ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  چ 

أي  19[؛  البقرة:  ]سورة  ڃچ  ڃ 
باألصابع  عنها  التعبري  ونكتة  أناملهم، 
املعتاد  غري  عىل  إدخاهلا  إىل  اإلشارة 
تصوير  ذلك  ويف  الفرار)45(،  يف  مبالغة 
الذعر  من  أصاهبم  وما  النفسية  حلالتهم 
فهم  ويبقى  هاربني،  يوّلون  وهم  واهللع 
جهة  من  العلامء  استجاده  ما  بني  النص 

صبحي  القرآن،  علوم  يف  مباحث  ينظر:   )44(
الصالح، دار العلم للماليني، بريوت، ط7، 

2007م، 328 -329. 
)45( ينظر: الربهان يف علوم القرآن، الزركيش، 
ــقــرآن،  ال عــلــوم  يف  ــان  ــق اإلت 262؛   /2

السيوطي، 2/ 60. 

يرهتن  الذي  النص  عنه  تكّشف  ما  وبني 
ويبني  ملعطياته،  الواعية  النقدية  بالقراءة 
الداليل  للتطور  ))مظهر  املجاز  أن  ذلك 
باإلضافة  اللغات(()46(،  من  لغة  كل  يف 
املراد،  تقديره عن  تعبريه ودقة  إىل صحة 
لذلك  637هـ(  )ت  األثري  ابن  ويمثل 
واختالف  االسم  احتاد  عن  بتعبريه 
))كالعني؛  فيقول:  بالعني  املسميات 
وعىل  الناظرة،  العني  عىل  تطلق  فإهنا 
أن  إال  وغريه،  املطر،  وعىل  املاء،  ينبوع 
قرينة  إىل  االستعامل  يف  تفتقر  املشرتكة 
إذا  ألنا  مبهمة،  تكون  ال  كي  ختّصّصها؛ 
عىل  ذلك  وقع  سكتنا،  ثم  عني؛  قلنا: 
حمتمالت كثرية من العني الناظرة والعني 
موضوع  هو  مما  وغريه  واملطر  النابعة 
قرينة  إليه  قرّنا  وإذا  االسم،  هذا  بإزاء 
نقول: عني  بأن  اإلهبام؛  زال ذلك  ختصه 
حسناء، أو عني نّضاخة، أو ملّثة، أو غري 

ذلك(()47(.
يف  متفردًا  القرآين  النص  كان  وملا 

س(،  )م.  أنيس  إبراهيم  األلفاظ،  داللة   )46(
 .97

)47( املثل السائر يف أدب الكاتب والشاعر، ابن 
األثري )م. س(، 1/ 50. 
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اللغوية  اجلوانب  يف  مغايرة،  نصية  بنية 
يمثل  فإنه  واألسلوبية،  والفنية 
البالغي  املوروث  يف  البيانية  الذروة 
النمط  عن  ويبتعد  العرب،  عند 
ويستقل  ومبانيه،  ألفاظه  يف  اجلاهيل 
أثر  من  وليس  ومعانيه،  بمدلوالته 
فقد  والزمان،  املكان  نوازع  من  فيه 
الداليل  للبحث  األساس  املحور  كان 
مظاهر  ومن  العصور،  عرب  وتطوره 
دالالت  يف  االتساع  الداليل؛  التطور 
الزمن،  بمرور  تغريت  التي  األلفاظ 
أحد  بوصفه  املجاز  يف  يقع  ما  فمنها؛ 
واملجاز(،  )احلقيقة  الكالم  ي  شقَّ
املسائل  معاجلة  يف  بارز  دور  فللمجاز 
واملذاهب  الفرق  بني  َعِلَقت  التي 
سيام  وال  فيها،  واختلفت  اإلسالمية 
تعاىل،  اهلل  ورؤية  اإلهلية،  الصفات 
اجلنة  ووصف  اآلخر،  اليوم  ومشاهد 
يف  املرسل  املجاز  أمثلة  ومن  والنار، 

ٹ  چ  تعاىل:  قوله  القرآين،  النص 
 ،]6 الفاحتة:  ]سورة  چ  ٹ  ٹ 

التفسري  يف  اخلطابات  اختلفت  وقد 
له  استعري  الذي  املعنى  يف  املوروث، 

48(؛  )القرآن() تعني  فقيل:  )الرصاط(، 
ألنه هو اهلادي لدين اهلل -عز وجل-، 
وقيل:  الصحيح،  الطريق  إىل  واملوِصُل 
ذلك  ومثل   ،)49 )اإلسالم() يعني 
تارة،  الدعاء  فهي  )الصالة(،  لفظة 
اإلسالم،  يف  املعروفة  العبادة  وأخرى 
النص  يف  الداليل  التطور  مظاهر  ومن 
قوله  ففي  بالتشبيه،  يتعلق  ما  القرآين 
چ]سورة  ۓ  ے  ے  چ تعاىل: 
يف  )مشكاة(  وردت   ،]35 النور: 
التشبيه  وهو  اإلهلي،  النور  تشبيه 
)املشكاة(  نور  حقيقة  ألن  املقلوب؛ 
تشبيه  فهو  العام،  النور  من  جزء  هو 
املخاطبني،  أذهان  يف  املعنى  ب  يقرِّ
-الذي  وجل  اهلل-عز  لنور  ومتثيل 
األبصار،  تدركه  بام  يشء  يدانيه  ال 

الكتاب  تفسري  يف  الوجيز  املحرر  ينظر:   )48(
)ت  املحاريب  األندليس  عطية  ابن  العزيز، 
الشايف  عبد  السالم  عبد  حتقيق:  هـ(،   542
ط1،  بريوت،  العلمية،  الكتب  دار  حممد، 

1422 هـ، 1/ 74. 
غوامض  حقائق  عــن  الكشاف  ينظر:   )49(
التنزيل، جار اهلل الزخمرشي )ت 538 هـ(، 
 1407 ط3،  بريوت،  العريب،  الكتاب  دار 

هـ، 1/ 15. 
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ال  التي  املجهولة  الصورة  تشبيه  وهو 
الناس. لدى  املعروفة  بالصورة  ُتدانى 
يف  الداليل  التطور  وقع  وقد 
االستعارة، والكناية، والداللة الصوتية، 
اإلحيائية،  والداللة  االجتامعية،  والداللة 
والداللة اهلامشية، مما يضيق به املقام من 
فلكل  املقتضبة،  الدراسة  هذه  يف  أمثلة 
النص  يف  أثر  الظواهر  هذه  من  ظاهرة 
القرآين، يف تأدية معانيه واتساع دالالته، 
ألفاظ  يف  وظائف  التطور  هلذا  وكان 
والعقلية  الفنية  منها:  القرآين،  النص 
اللغوي  التطور  هذا  وحيدث  والنفسية، 

واجتامعية. دينية،  تارخيية،  ألسباب 
عن  البحث  يف  التأويل  مهمة  تكمن 
املعنى املخفي لأللفاظ، وهو جماٌل أتاح له 
البحث عن املعاين الدقيقة لأللفاظ، ألن 
والتأويل(()50(،  لإلنتاج  قابل  ))املعنى 
فهو وسيلة من وسائل الكشف عن مراد 
وذلك  ألفاظه،  تعنيه  ما  ومعرفة  املتكلم، 
اللغة،  أصول  بمراعاة  إالَّ  يتحقق  ال 

املجيد  عبد  احلديثة،  الداللة  إىل  مدخل   )50(
ط1،  البيضاء،  الدار  توبقال،  دار  جحفة، 

2000م، 11. 

توجب  قرينة  أو  بدليل  إال  يكون  فال 
غريه،  إىل  األصيل  الظاهر  املعنى  رصف 
بني  داليل  تطور  املجاز  للفظ  حدث  وقد 
واستخدم  وتضييقها،  الداللة  توسيع 
العربية  علامء  لدى  متقاربة  بمعان 
العلوم  يف  اخلصوص  إىل  داللته  ومتيل 

العربية)51(.
داللِة  إخراُج  هي  التأويلية  فالداللة 
الداللة  إىل  احلقيقية  الداللة  من  اللفظ 
املعتمد  املجاز  ُعدَّ  وقد  املجازية)52(، 
يف  ))احلقيقة  تأويليًّا  وضًعا  القرينة  عىل 
واملجاز  له،  ُوِضع  ما  يف  الكالم  استعامل 
غري  يف  الكالم  استعامل  أي  عكسها، 
املعنى  رشح  وهو  له(()53(،  ُوِضع  ما 
تشري  التي  املسترت  املعنى  وهو  الثاين، 
أو  اللزوم  جهة  عىل  احلسية  الصورة  إليه 
أو  اللغة  إىل  الرجوع  طريق  عن  التضمن 

حيدر  عوض  فريد  الداللة،  علم  ينظر:   )51(
)م. س(، 59. 

حممد  األصــول،  علم  يف  دروس  ينظر:   )52(
 .70 باقر الصدر )م. س(، 1/ 

املطلب،  عبد  حممد  واألسلوبية،  البالغة   )53(
)لونجامن(،  للنرش  العاملية  املرصية  الرشكة 

مرص، ط3، 1994م، 66. 
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القياس العقيل، كام يف قوله تعاىل:  حتكيم 
الفتح:  ]سورة  ڀچ  پ  پ  پ  چ 

املعنى  صورة  عن  الكشف  أو   ،]10
املكشوف  الظاهر  املعنى  وهو  األول؛ 
ألن  املجازي؛  املعنى  حتته  يسترت  والذي 
يف  املستعمل  اللفظ  ))هو  هو:  املجاز 
التخاطب  اصطالح  يف  له  وضع  ما  غري 
املعنى  إرادة  من  مانعة  قرينة  مع  لعالقٍة: 
بني  املناسبة  هي  والعالقة:  الوضعي، 
قد  املجازي،  واملعنى  احلقيقي  املعنى 
وقد  املعنيني،  بني  )املشاهبة(  تكون 
إىل  باملجاز  والبلوغ  غريها(()54(،  تكون 
التأويل،  إىل  وصواًل  الفكرة  من  غايته 
بشكل  باملجاز  يتصل  التأويل  ))كان  إذ 

عضوي(()55(.
انترشت  الكالم  علم  شيوع  بعد 
لفظ  ومحل  والتأويل،  املجاز  َمقالة 

والبيان  املــعــاين  يف  الــبــالغــة  جــواهــر   )54(
مصطفى  بن  إبراهيم  بن  أمحد  والبديع، 
يوسف  حتقيق:  1362هـ(،  )ت  اهلاشمي 
)د.  بريوت،  العرصية،  املكتبة  الصمييل، 

ت(، 251. 
حسن،  غالب  للتفسري،  جديدة  مداخل   )55(
2003م،  ط1،  بـــريوت،  ـــادي،  اهل دار 
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عرص  له  يكن  مَل  ما  املعاين  من  التأويل 
ركز  ))لذلك  الصحابة  وال  النبوة 
موضوع  حول  اهتاممهم  كل  قدماؤنا 
فكرة  لتوضيح  واالستدالل  الداللة 
القرآن  يف  وردت  وقد  املجاز(()56(، 
لدى  السياُق  َتطلَّب  ألفاٌظ  الكريم 
معناها  توجيه  يف  املفسين  بعض 
ألنَّ  الفهم؛  إىل  السابق  الظاهر  بخالف 
الكثري  ألفاظِه  بني  حَيمل  القرآين  النص 
يظهرها  التي  الداللية،  الوجوه  من 
اآليات  ))إن  واالستنباط  التأويل 
الكلامت  بعض  عىل  تضفي  القرآنية 
من  معروفة  تكن  مل  جديدة  دالالت 
السياق  دور  ذلك  ويظهر  قبل(()57(، 
داللة  بيان  يف  ملحوظ  أثر  من  له  وما 
الكلمة  تشكل  وقد  القرآين،  النص 
املفسين  عند  للنص  العام  السياق  يف 
معنى  ))أن  إذ  املعنى،  إليه  يؤول  ملا 

الشعر،  معنى  ومــدارج  التأويل  إراءة   )56(
 .31 القادر فيدوح )م. س(،  عبد 

اجلاهيل  الشعر  لغة  بني  الداليل  التطور   )57(
أبو  خليل  عــودة  الكريم،  القرآن  ولغة 
ط1،  األردن،  ــار،  ــن امل مكتبة  عـــودة، 

1985م، 489. 
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من  حال  بأية  فصله  يتأتى  ال  )الكالم( 
يعرض  الذي  )السياق(  عن  األحوال 
َقْدٍر  عىل  اللغوي  فاجلانب  فيه(()58(، 
التأوييل،  العمل  يف  األمهية  من  كبري 
يعتمدون  تأويالهتم  يف  ))كانوا  إذ 
ألنَّ  اللغوي(()59(؛  األساس  عىل 
بالبحث  إال  يتحصل  ال  التأويل  دليل 
))ألن  لأللفاظ  االستعامل  حقائق  يف 
بحقائق  إال  تثبت  ال  املعاين  حقيقة 
فذلك  املعاين،  حترفت  وإذا  األلفاظ، 
متالمحة  فاأللفاظ  األلفاظ،  لتزيَّف 
إىل  للتوصل  متجانسة(()60(؛  متواشجة 
التأويل؛  صحة  يف  يتجىل  صحيح،  حكم 
اللفظ  إىل  املؤول  نظر  من  ُبدَّ  ال  لذلك 
الذي  الكيل  املعنى  وإىل  مًعا،  والداللة 

 ،- العريب  للقارئ  -مقدمة  اللغة  علم   )58(
الــعــريب،  الفكر  دار  الــســعــران،  حمــمــود 

القاهرة، ط2، 1997م، 216. 
عبد  الــقــرآن،  أساليب  ضــوء  يف  البيان   )59(
ــعــريب،  ال الــفــكــر  دار  ـــني،  الش ــفــتــاح  ال

القاهرة، ط2، 2000م، 130. 
حيان  أبو   ،)10-  1( والذخائر  البصائر   )60(
العباس  بن  حممد  بن  عىل  التوحيدي، 
القايض،  وداد  حتقيق:  ــــ(،  400ه )ت 
 – ـــ  1408ه ط1،  ــريوت،  ب ــادر،  ص دار 

1988م، 5/ 89. 

من  يغري  األسلوب  ألن  السياق؛  يؤديه 
موارد  إدراك  وكذلك  اللفظ،  مدلول 
))السلفي  التأويل  واملجاز، ألن  احلقيقة 
املجازي(()61(،  االستعامل  سجني 
بمعرفة  املشرتكة،  األلفاظ  من  واحلذر 
ورضورة  اللغوية،  لالستعامالت  دقيقة 
الكالمية؛  الفرق  اهات  باجتِّ التمرس 
الوصول  عليها  يرتتَُّب  التي  وتأويالهتم 
-ويف  منهجهم،  ختدم  أحكام  إىل 
الدرس  يف  املجازات  -أن  تقديري 
للنص  دراسته  يف  العريب  البالغي 
منزاحة،  ملعاين  مقرتحات  هي  القرآين 
النص  ملغزات  بني  الشبه  تقريب  حتاول 
لتتخطى  املتلقي،  لدى  معروفة  وأشياء 
يف  الظاهرة  احلرفية  القراءة  معضلة 
يف  اخلفية  التأويل  ملواطن  النص  رسم 
ألصحاب  إال  تتكشف  ال  والتي  باطنه، 
جرت  فقد  التأويل،  أهل  من  املعرفة 
عندما  املجاز  إىل  اللجوء  عىل  العادة 
النص  معاين  إدراك  عن  الفهم  يقرص 
عىل  الوقوف  جيب  وعليه  القرآين، 

حسن،  غالب  للتفسري،  جديدة  مداخل   )61(
 .226



أثر التطور الداليل يف تأويل النص القرآين

56

أن  جيوز  وال  للنص،  احلقيقية  املعاين 

إدخال  كان  وقد  ذلك،  غري  عىل  ل  حيمَّ
تلك  إدراك  عن  العجز  باب  من  املجاز 
عن  البرش  عجز  فكلام  احلقيقية،  املعاين 
فهمهم  يف  لقصور  املراد  املعنى  إدراك 
املبنية  والتأويالت  املجازات  إىل  جلاءوا 
املعنى  عىل اهلوى، وكلام استطاعوا جتلية 
ابتعدوا عن املجاز أو حتى  احلقيقي كلام 

املجاز. إىل  احلاجة 

القرآين  النص  يف  األلفاظ  إن 
كثرية  ظالل  وهلا  معروفة،  معاٍن  هلا 
يف  تتسع  تأويالهتا  فإن  لذا  للمعنى، 
إال  ُيتاح  ال  ما  ومنها  السامعني،  نفوس 
ملعرفة  واالستنباط؛  التأمل  طريق  عن 
دالالهُتا  جتاوزت  التي  القرآنية  األلفاظ 
ال  ذلك،  عىل  وبناًء  املعجمية،  احلدوَد 
للنص  حقيقي  فهم  إىل  الوصول  يمكن 
َداللة  بقواعد  اإلملام  بعد  إال  القرآين 
أهم  تعد من  التي  األلفاظ عىل األحكام 
وأكثرها  الفقه  أصول  علم  موضوعات 
استنباط  يمكن  ))ال  وعليه  دقة، 
الكريم...  القرآن  يف  الواردة  األحكام 

أن  إما  الفهم  وهذا  املعنى،  فهم  بعد  إال 

أو  إشارته  أو  النص  عبارة  طريقه  يكون 
اللة  الدَّ وتلك  اقتضاءه(()62(،  أو  داللته 
النّص  عليها  َيُدل  أي  مبارِشة،  تكون  قد 
َداللة  تكون  وقد  مبارشة،  بطريقة 
داللة  عندئذ  ُتسمى  و  ُمبارِشة،  غري 
اإلشارة  بداللة  وُيراد  اإلشارة)63(، 
مقصود،  غري  معنى  عىل  اللفظ  داللة 
اللفظ  ِسيق  الذي  باحلُْكم  ُمْرَتبِط  ولكنَّه 
الثابت  احلُْكم  بني  الفرق  لبيان  إلفاَدته، 

باإلشارة. الثابت  واحلُْكم  بالعبارة 
يف  التأويل  علامء  منهج  يقوم 
عىل  األلفاظ  لدالالت  استنتاجهم 
ويعد  اآلية،  سياق  يف  اللغوية  الداللة 
الدرس  لنتائج  مطابًقا  املنهج  هذا 
علامء  عني  فقد  العربية،  يف  اللغوي 

الكريم،  القرآن  يف  أصولية  ــات  دراس  )62(
ومطبعة  مكتبة  احلفناوي،  إبراهيم  حممد 
م،   2002 الــقــاهــرة،  الفنية،  اإلشــعــاع 

 .285
األحكام،  ــول  أص يف  اإلحــكــام  ينظر:   )63(
التقرير  64؛   /3 س(،  )م.  اآلمـــدي، 
حممد  الدين  شمس   ،)3–  1( والتحبري 
 879 )ت  احلنفي  حاج  أمري  بابن  املعرف 
ط2،  بريوت،  العلمية،  الكتب  دار  هـ(، 

1983م، 1/ 111. 



امحد حسني خشان

57

اللغوية  للداللة  عرضهم  يف  التأويل 
باأللفاظ  أكثر من عنايتهم  املعاين  بتأويل 
ذلك  من  وغايتهم  واألساليب، 
القرآين  النص  دالالت  إىل  الوصول 
بينهم  اخلالف  واستمر  دقيقة،  بصورة 
القرآنية  النصوص  دالالت  توجيه  يف 
رأي،  من  أكثر  عىل  ظاهرها  يدّل  التي 
عىل  رأيه  إثبات  يف  منهم  كّل  واعتمد 
أن  ويالحظ  وتأويالهتا،  اللغوية  الداللة 
التأويل  علامء  عند  األسامء  داللة  تأويل 
وحروف  األفعال  من  سعة  أكثر  كان 
األشياء  عىل  تدل  أهنا  ذلك  املعاين؛ 
زمن،  أو  بحدث  ترتبط  أن  دون  بذاهتا 
داللتها  األفعال  وتكتسب  هلا،  مقيد  فال 
يف  مما  أكثر  فيه  تأيت  الذي  السياق  من 
يكون  وقد  املعاين،  وحروف  األسامء 
أكثر  املعاين  حروف  من  الواحد  للحرف 
وحتى(  والفاء  مثال  )كالواو  معنى  من 
التي  الدالالت  خالل  من  تتاميز  ولكنها 
تأيت  الذي  السياق  ذلك  وحيكم  تؤدهيا 

فيه)64(.

أنيس،  إبراهيم  األلــفــاظ،  داللــة  ينظر:   )64(
التأويل  يف  اللغوية  الداللة  أثر  46–49؛ 

يبدو  احلديث،  اللساين  املجال  يف 
االرتباط  شديد  التأويل  مفهوم  أن 
املرافقة  الدالالت  من  بمجموعة 
املعنى،  وتعدد  اللفظ  عىل  الشتغاالته 
حتققها،  وأشكال  وجودها  رشوط  وعن 
النص  لغة  جمال  يف  األولية  فاملعطيات 
تقف  أن  يمكن  ال  الكلمة  أن  إىل  تشري 
موضوعي  ملرجع  معينة  حدود  عند 
جمموع  إىل  يستند  فالتأويل  مستقل، 
املمكنة  واإلحاالت  املرشحة  الدالالت 
األمر  تعلق  سواء  النقدي،  املوقف  يف 
للتأويل. أو باألطر األخرى  النص  بلغة 

مجيع  عىل  ينفتح  التأويل  مسار  إن 
ال  حًرا  فعاًل  بوصفه  االحتامالت 
منهجية،  حدود  أو  ضوابط  ألية  خيضع 
التأويلية تتطور خارج قوانني  فالسريورة 
فهو  الداخيل،  متاسكه  أو  النص  انسجام 
الغاية ال قيمة هلا إال  مرتبط بغاية، وهذه 
تغيري  فأي  السريورة،  هذه  داخل  بإثباهتا 
بروز  إىل  سيؤدي  السريورة  هذه  يلحق 

عند املفسين، كامل مقابلة، املجلة األردنية 
 3 ع/   ،5 مج/  اإلسالمية،  الدراسات  يف 

ب، عاّمن، 2009م، 263 -264.
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عالقات جديدة بدالالت جديدة.
جمال  يف  التأويل  اختزال  يمكن  ال 
فكرًيا  ترًفا  ليس  ألنه  ضيق،  مفهومي 
غري  إضافة  يكون  أن  يمكن  وال  عابًرا، 
إنه  الدالالت،  إنتاج  لفعل  رضورية 
إنسانية  حاجة  ذلك  من  العكس  عىل 
مستدامة، من خالله يتخلص من منظور 
التفسريي  واخلطاب  الواحد،  البعد 
من  واالنفالت  املفروض،  األحادي 

القبيل. املعنى  وصاية 
من  اإلسالمية  احلضارة  تعد 
إىل  وبالنظر  القرآين،  النص  خمرجات 
للكثري  املحتملة  النصية  الطبيعة  هذه 
لتعدد  قابل  فإنه  واملعاين،  الدالالت  من 
عىل  للذهن  املحفزة  لغته  يف  القراءات 
املعنى؛  ثنائية  لفرز  والتأويل  املداولة 
الداللة  عن  والكشف  واخلفي،  املبارش 
فيظهر  اإلدراك،  عن  الغائبة  احلقيقية 
أثر  القتفاء  الرشوع  يف  التأويل  دور 
غياب  حالة  ويف  املمكنة،  االحاالت 
عملية  يف  املتوازن  املوضوعي  املنهج 
دالالت  ذلك  جراء  ينتج  التأويل، 
ويذهب  معني،  حد  عند  تقف  ال  منفلتة 

تناول  يف  اإلمعان  أن  النقاد  بعض 
مغامرة،  يعد  املتعايل  للنص  التأويل 
كل  إليه  تستند  معرفًيا  نشاًطا  بوصفه 
أفضل  فهم  أجل  من  اإلنسانية  العلوم 
مع  وحديثه،  قديمه  اإلنساين  للرتاث 
بني  الكبري  الفارق  االعتبار  بنظر  األخذ 
والتارخيية  املعرفية  اجلوانب  يف  النصني 

واالجتامعية.
وعي  حالة  عىل  تقوم  التأويل  نظرية 
التأويل  اشتغاالت  إىل  تستند  فلسفي 
عىل  تنطوي  برشية  قراءات  صورة  يف 
مالحظة  ويمكن  واجلزئية،  النسبية 
حمدوًدا  واملعريف  اإلجرائي  التكييف 
ل(،  )امُلؤوِّ القارئ  قبليات  بحسب  جيري 
وبعده  قربه  ودرجة  املعريف،  وتشكيله 
أن  ذلك  امُلؤَول؛  النص  عن  العقدي 

لتأويله. تبًعا  املقروَء  تغريِّ  القراءة 
علم  وجود  إىل  احلاجة  دعت  لقد 
من  فرتة  بعد  القرآين  النص  لتفسري 
الغيبية  باألبعاد  تتعلق  ألسباب  نزوله؛ 
هو  ما  بني  مقبول  وعي  إىل  والوصول 
غيبي خارج نطاق الفهم، وبني امللموس 

للنص. اللغوي  اللفظ  يف معاين 
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يعرض  عنوانه(  يشري  )كما  مقارن  حتليلي  حبث 
آليات حتريم الربا يف القرآن الكريم من وجهة نظر كل 
املذاهب االسالمية وآراء علمائها وأئمتها يف مسألة التعامل 

الربوي و بذلك يكون الباحث قد أثبت أن القرآن 
الكريم مل خيصص آياته بالعقائد واالخالق من دون 
وخصوصاً  الباحثني  بعض  ذهب  كما  التشريعات 

املستشرقني منهم.
وخيتتم السيد الباحث حديثه خبامتة هي خالصة ما 

توصل اليه يف اثناء البحث.
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الكريم  القرآن  الناس ان  يظن بعض 
واألخالق  والعبادات  بالعقائد  مهتم 
للربا  تناوله  ولكن  الترشيعات.  دون 
ان  عىل  يدل  وحتريام  وتعليال  حتليال 
االجتامعي  للتنظيم  وتصورًا  رؤية  له 
سواء  للناس  والسيايس  واالقتصادي 
ما  ففيه  مسلمني  غري  ام  مسلمني  أكانوا 
اجلانبني،  يشمل  ما  وفيه  فئة  كل  خيص 
من  واحدة  مفردة  نرصد  ان  وآلجل 
نقف  القرآنية.  االقتصادية  التصورات 
من  جزءا  بوصفه  للربا  رؤيته  عىل 
له(  )مالك  بني  املال  راس  لتبادل  نظام 
هذا  عىل  يرتتب  وما  اليه(  )حمتاج  و 
ألن  تصلح  ودوافع  حوافز  من  التداول 

له. اقتصادية  مربرات  تكون 
من  جمموعة  يف  االمر  هذا  ونجد 
معانيها  فمن  املجيدة  القرآنية  اآليات 
العلامء  واقوال  تفاسريها  ومن  الذاتية 
فيها نستطيع ان نجمع هذه الرؤية ونعيد 

ترتيبها.
التعامل  رفض  يف  االوىل  فاآلية 
القرآن  تنديد  ضمن  يف  كانت  الرتبوي 

ۅ  چ  قال  عندما  باليهود  الكريم 

النساء:  ]سورة  ې..چ  ۉ  ۉ  ۅ 
النهي  تضمنت  التي  والثانية   ]161

ائ  ائ  ى  ى  چ  الرصيح 
وئچ  وئ  ەئ  ەئ 

امجاال  يتبني   ]130 عمران:  آل  ]سورة 
موضوع  من  يقف  الكريم  القران  ان 
تعاىل:  قوله  ويف  رافضا  موقفا  الربا 

پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  چٱ 

ڀٺ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ 
ٹ  ٿٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ 
ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤڤ  ڤ  ٹ  ٹ 
ڃڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ 
ڇ  ڇ  ڇڇ  چ  چ  چ  چ 
 W  V  U  T  S ڍ 
چ   _  ^  ]  \  [  Z  YX

]سورة البقرة: 275[.
ويف  وتفصييل  وقاطع  رصيح  هني 
مفردة  جاءت  وقد  الربا  التأكلوا  النص 
األخذ  عن  فعرّب  يأخذون  يأكلونبمعنى: 
لألكل  يراد  أنام  األخذ  ألن  باألكل، 
غالبا)1( اما ما عداه من سائر الوجوه فتبع 
يترصف  ملن  اإلطالق  هذا  شاع  وقد  له 

)1( القرطبي 2/ 111. 
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أو  )أكله  فيقال  حق  بدون  غريه  مال  يف 
ڱ  چ  تعاىل  قوله  نظري  وهو  هضمه( 
ڱ ڱ ں ں چ وقوله تعاىل 

چ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈچ.

مطلقا،  الزيادة  فهو  لغة  الربا:  أما 
ولكن الرشع قد ترّصف يف هذا اإلطالق 
ماهية  يكشف عن  بام  بعضها  فقرّصه عىل 
أو  القرض،  عىل  الزيادة  وهي  معينة 
املوزونني  أو  املكيلني  املثلني  عىل  الزيادة 

من جنس واحد إذا تم تبادهلام.
للربا:  االصطالحي  املعنى  فيكون 
يف  يقع  الذي  املال  رأس  عىل  الزيادة  هو 
املتامثلني مع  كبيع  املعاملة  أو يف  القرض، 
زيادة برشط وحدة اجلنس وكونه مما يكال 

أو يوزن.
نسيئة  يف  املال  رأس  عىل  فالزيادة 
الدين  مقدار  عىل  كالزيادة  مماثلة  أو 
درهم  كإعطاء  أو  األجل،  يف  للزيادة 
كلها  فهذه  بدينارين  دينار  أو  بدرمهني 
عن  روى  وقد  الربا،  مصاديق  من 
أشياء  ستة  يف  التفاضل  حتريم   النبي
والشعري  واحلنطة  الفضة،  )الذهب، 
فقال  الزبيب  وقيل  وامللح(  والتمر 

من  بيد  يدا  بمثل  ))مثال  فيها   النبي
هذه  ويف  أربى(()2(،  فقد  واستزاد  ازداد 
الربا  حصول  يف  خالف  ال  أشياء  الستة 
الظاهرية)3(  وعند  الفقهاء  مجيع  عند  فيها 
يف  الربا  بجريان  قالوا  الظاهرية  ولكن 
باقي  أما  فقط)4(  الستة  االصناف  هذه 
قاسوها  أشياء  يف  بجريانه  فأفتوا  الفقهاء 
عىل االصناف الستة املذكورة يف احلديث 
الستة  املمنوعات  عىل  مقاسة  أما  فهي 
أو   , االربعة  الفقهاء  عند  الذكر  سالفة 
الصادرة  الروايات  احلاقها  عىل  نصت 
االمامية،  عند   املعصومني االئمة  عن 
أي  النوعية  احلقيقة  هنا  باجلنس  واملراد 
افرادها  كل  يشمل  الذي  السلعة  اسم 
العينية  الزيادة  أخذ  من  مانع  فال  وعليه 
كبيع  احلكمية  أو  اجلنس،  اختلف  اذا 
نسيئة. أو  نقدا  بمساوية  املتجانسني  أحد 

 ويقع الربا يف النسيئة أمجاعا لقوله
)ابن  واقترص  النسيئة(  يف  الربا  )أنام 
عباس(يف اول امره عليه للحرص املذكور 

)2( القرطبي 3/ 248، اجلامع الصغري 2/ 20. 
)3( ابن حزم املحىل. 

)4( املصدر نفسه. 
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قال  بينام  زمني،  أجل  فيه  ما  عىل  بانام 
الباقون بعمومه للبيع غري املتامثل إذا كان 
وهو  موزونًا،  او  مكياًل  واحد  جنس  من 
احلق السيام وان ما الترد دائام للحرص انام 

ترد أحيانًا للمبالغة)5(.
حصول  عىل  اإلمجاع  العلامء  عدَّ  وقد 
أبو  رواه  ما  عىل  أجناس  ستة  يف  الربا 
سعيد اخلدري عن النبي قال )الذهب 
بالرب  والرب  بالفضة  والفضة  بالذهب، 
وامللح  بالتمر  والتمر  بالشعري  والشعري 
بامللح مثال بمثل يدا بيد فمن زاد أو استزاد 

فقد أربى اآلخذ واملعطي سواء()6(.
ويف حديث عباده بن الصامت )فإذا 
كيف  فبيعوا  األصناف  هذه  اختلفت 
الربا  ويثبت  بيد()7(.  يدا  كان  إذا  شئتم 
كان  سواء  النفع  اشرتاط  مع  القرض  يف 
من جنس القرض او من غري جنسه الن 
ربا()8(  منفعة  جر  قرض  كل  )ان  املروي 
لذلك قالوا انه حتى لو مل يكن من جنس 

القرض عىل رأي كثري من أهل العلم.

)5( املحقق احليل رشائع اإلسالم 2/ 37. 
)6( الزيلعي: نص الراية 9/ 8. 

)7( نفس املصدر 9/ 357. 
)8( نفس املصدر 9/ 357. 

يف  االساس  النظام  الربا  كان  لقد 
ألنه  اجلاهيل  املكي  املجتمع  تعامالت 
اإلسالم  قبل  ما  فعرب  جتاري  جمتمع 
حل  إذا  فكانت  ذلك،  إال  ربا  تعرف  ال 
تريب  أو  تقيض  أن  أما  للغريم  قالت  دينها 
 النبي ّحرم  وقد  الدين،  يف  تزيد  أي 
أن  )اال  فقال  الربا  هذا  الوداع  خطبة  يف 
ربا  اضعه  ربا  أول  وأن  موضوع  ربا  كل 
عمي عباس بن عبد املطلب فأنه موضوع 

ّكله()9(.
فالربا  االقتصادي  املنطق  جهة  ومن 
غري  الزيادة  االقتصاديون:  يقول  كام 
)انه  أي  املعاملة  يف  اقتصاديا  املربرة 
ويف  بعوض،  معاوض  غري  تفاضل( 
يف  سواء  الزيادة  اشرتاط  فمع  القرض 
عىل  )النوع(  الصفة  أو  )الكمية(  القدر 
ملآل  اعتبار  غري  من  ربا  فانه  املقرتض 
لو  )كام  غريه  أو  املقرض  إىل  الزيادة 
كلها  وهذه  ثالث(  شخص  اىل  رصفها 
او  مربر  غري  ربح  االقتصادي  املنطق  يف 
إثراء بال سببمام يؤكد ان التوافق حاصل 
وكثريُه  قليلُه  أن  من  الرشع  يقرره  ما  مع 

)9( ابن هشام السرية النبوية ج 4. 
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بتحريم  أدعي  ما  -بإزاء  حمرم  حرام 
من  بعض  عند  فقط  املضاعفة  األضعاف 
اليه بعض  املوضوع كام ذهب  تناول هذا 

املفسين)10(. من  املتأخرين 
ويبدو من النص ان هذه اآلية كانت 
عىل  الربا  حتريم  مراحل  من  مرحله  آخر 
الربا  حّرم  تعاىل  اهلل  ان  يرى  من  رأي 
صاحب  قاله  ما:  بخالف  تدرجييًا  حترياًم 
سورة  يف  الربا(  حرم  قد  اهلل  )أن  امليزان 

ائ  ائ  ى  ى  چ  عمران  آل 
ەئ ەئ وئ وئۇئ ۇئ ۆئ 

اضعافًا  كلمة  وليست  ۈئچ  ۆئ 

لقبح  وصف  انام  للتحريم  قيدًا  مضاعفة 
التداول.

ٹ  ٹ  ٹ  چ  تعاىل:  قوله  أما 
احلكم  انشاء  عىل  تدل  فال  ڤچ  ڤ 
يرى  كام  سابق،  حكم  عن  اإلخبار  بل 

ھ  چ  تعاىل  وقوله  امليزان  صاحب 
بعض  أن  عىل  يدل  ےچ  ھ  ھ  ھ 
بعد  حتى  يتداولوهنا  الزالوا  املسلمني 
بشكل  عنها  بالكف  فأمرهم  التحريم 

هنائي وقطعي.

)10( حممد رشيد رضا املنار. 

املدينني  ذمة  يف  للغرماء  ما  وترك 
حاصل  عنده  فالتحريم  الربا)11(.  من 
سبب  ذلك  ويؤيد  عمران  آل  سورة  يف 
املغرية  بن  الوليد  أن  ذكر  الذي  النزول، 
الربا،  من  بقايا  ثقيف  عىل  له  كان 
أسلم  أن  بعد  هبا  املطالبة  خالد  فأراد 
أن  وعكرمة  السدي  وعن  فنزلت)12(، 
رشيكني  كانا  الوليد  بن  وخالد  العباس 
فجاء  الربا  الناس يف  يسّلفان  اجلاهلية  يف 
اإلسالم وهلام أموال عظيمة فنزلت اآلية 
الربوي  بالتعامل  االستمرار  عن  هلام  هنيًا 

ورد الغصوب اىل أهله)13(.
امليزان  صاحب  فان  الثمرة:  أما 
مرة  حصلت  الربا  حرمة  أن  إىل  يذهب 
وّجه  الذي  الصابوين  بخالف  واحدة، 
الربا  حتريم  أن  وهو  آخر  توجيها  املسألة 
جاء متدرجا عىل أربعة أدوار مدعيًا ان اهلل 
تعاىل بحكمته علم ان انغامر اهل اجلاهلية 
بالربا ال يساعدهم عىل االنتهاء منه دفعة 

واحدة فحرمها تدرجييًا واالدوار هي:

)11( الطباطبائي امليزان 3/ 458. 
)12( الطربيس جممع البيان 2/ 392. 

)13( املصدر نفسه. 
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ھ  چ  تعاىل  قوله  يف  األول:  الدور 
ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ 
ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ  ۇۆ  ۇ  ڭ 
]سورة  چ  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ 
عنه  هنت  مكية  اآلية  وهذه   ]39 الروم: 

عند  ال  والمفيد  منتج  غري  امرًا  باعتباره 
الزيادة  اراد  من  وان  الناس  عند  وال  اهلل 

بالزكاة. فعليه 
-ليس  يظهر  ))كام  الصابوين  يقول 
فيها  أنام  الربا  حتريم  إىل  يشري  ما  اآلية  يف 
موعظة  أذن  فهي  ومقته  بغضه  إىل  أشاره 
ان  وارى  الصابوين(  ينص  كام  سلبية 
االية ال يرتتب عليها هني تكليفي )حيقق 

باحلرمة()14(. احلكم 
ذم  يف  تعاىل  قوله  الثاين:  الدور 

چ  ې ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  چ  اليهود 
الذين  اليهود  قصة  حتكي  مدنية  واآلية 
واستحقوا  فأكلوه  الربا  عليهم  اهلل  حّرم 
ال  بالتلويح  حتريم  وهذا  اللعنة  عليه 
فيه  فليس  الصابوين،  عند  بالترصيح 
ايضا داللة قطعية عىل أن الربا حمرم عىل 
والتعدية  لليهود  اخلطاب  ألن  املسلمني 

)14( الصابوين تفسري آيات االحكام 1/ 395. 

الثاين  الدور  نظري  وهو  دليل،  اىل  حتتاج 
ې  ۉ  چ  اخلمر:  حتريم  يف 
ائ  ائ  ى  ى  ې  ې ې 

]سورة البقرة: 219[. ەئ چ  ەئ 

ى  چ  قوله  الثالث:  الدور 
وئ  ەئ  ەئ  ائ  ائ  ى 

 ]130 عمران:  آل  ]سورة  وئچ 

لكنه  رصيح  حتريم  وفيها  مدنية،  واآلية 
ألنه  الدارسني  بعض  عند  كيل  ال  جزئي 
بحيث  املضاعف  الفاحش  للربا  حتريم 
نظري  وهو  اخلفيف  الربا  قبول  يمكن 

ڻ  چ  اخلمر  الثالثة من حتريم  املرحلة 
ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ 
أن  أي  ےچ  ھ  ھ  ھ  ھ 
السكر يف غري أوقات الصالة ليس حمرمًا 

كام يستفيد البعض.
ۀ  چ  تعاىل  قوله  الرابع:  الدور 
ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ 
ٻ  ٻ  چ  اخلمر  حتريم  ويف  ےچ 
پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ 
يمكننا  فكيف  ٺچ  ٺ  ڀ 
التدرج؟.  فهم  يف  املنهجني  بني  املوازنة 

وعىل أي النقاط يلتقي املنهجان؟.
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اليه  أشار  ما  إن  للباحث  يبدو  الذي 
أكثر  األولليس  الدور  وساّمه  الصابوين 
ثم  الربا،  حتريم  يف  للنفوس  هتيئة  من 
عمران  آل  يف  واحدة  مرة  التحريم  نزل 
بقية  اما  الطباطبائي.  العاّلمة  يرى  كام 
جاءت  التي  التأكيدات  من  فهي  اآليات 
مزيدا  إال  وليست  عمران(  )آل  آية  بعد 
من الزجر كام يشري إىل ذلك سبب نزول 
هذه اآلية لكن املؤيدين للتدرج يف حتريم 
متأصلتني  عادتني  بان  يستدلون  الربا 
مها  االسالم  قبل  العرب  سلوك  يف  كانتا 
اخلمر والربا، قد اختذ الترشيع لتحريمهام 
دفعة  حتريمهام  ألن  متدرجا،  اسلوبا 
ناجحة،  نتيجة  اىل  يؤدي  ال  قد  واحدة 
ولكن  املرشع  حكمة  كانت  ذلك  وعىل 
النفوس  يف  الربا  أثر  كان  إذا  وجه  هذا 
وبني  عليه  واإلدمان  اخلمر  كأثر  متأصاًل 
أثرا يف  األمرين فارق السيام وان للخمر 
عند  أثر  للربا  بينام  والغني  الفقري  نفس 
أصحاب رؤوس األموال فقط يف جمتمع 
احلكم  مالك  يف  آخر  فارق  وهذا  ربوي 
ترغب  الفقراء  من  الكاثرة  الكثرة  وأن 
كان  ألنه  منه  للتحرر  تسعى  بل  بتحريمه 

آثاره  من  وماكان  البرش  الستعباد  بوابة 
نساوي  أن  يمكننا  فال  االنسان،  استعباد 
اخلمر  تناول  مثل  النفوس  عىل  أثره  يف 
وان كان قبيحًا ايضًا لنصل بعد ذلك إىل 
نفسها  للعلة  اخلمر  حتريم  يف  التدرج  أن 

القياس فارق. الربا ففي  يف 
حرمة  بحكم  الكريمة  اآلية  وترّصح 
اآلية  هذه  دلت  فقد  قطعيًا  ترصحيًا  الربا 
كبائر  من  به  والعمل  الربا  أكل  أن  عىل 
قال   عيل األمام  رويعن  فقد  الذنوب 
))لعن رسول اهلل يف الربا مخسة: آكله، 
ما  ومثله  وكاتبه((  وشاهديه،  وموكله، 

.روى عن عبد اهلل بن مسعود
 حنيفة أيب  عن  البخاري  وروى 
الدم  ثمن  عن  الرسول  هنى  قال  أنه 
آكل  ولعن  البغي  وكسب  الكلب  وثمن 
واملستوشمة  والواشمة  وموكله  الربا 

واملصور)15(.
وقوله )اجتنبوا السبع املوبقات..( 

وفيها آكل الربا)16(.
قال صاحب امليزان: )إن اهلل مل يشدد 

)15( املصدر نفسه 3/ 65. 
)16( املصدر نفسه 3/ 355. 
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بمثله يف يشء من فروع الدين إال يف تويل 
اخلمر  ورشب  الزنا  حتى  الدين  أعداء 
فجميع  والفساد  النفس  وقتل  والقامر 

ذلك دون الربا وتويل األعداء()17(.
ٱ  چ  تعاىل:  قوله  يف  ويالحظ 
پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ 
صورة  چ  پ ڀ ڀ ڀ ڀ
فإن  واالستعارة  التشبيه  من  مركبة 
املفسون  واختلف  اجلنون،  هو  املس: 
القرطبي:  فقال  اجلنون،  هو  املس:  يف 
اآلخرة)18(،  يف  الربا  آكل  عالمة  تلك 
اجلنون،  من  مس  فيه  كأن  يأيت  فاملرايب 
من  يقومون  ال  اآلية:  معنى  وقيل 

املرصوع. كقيام  قياما  إال  قبورهم 
واخلبط:  اخلبط،  من  يتخبطه  والفَعل 
وعىل  الطبيعي،  النحو  غري  عىل  حركة 
املس.  من  العشواء  كخبط  اتساق  غري 
أكلوه  ما  بطوهنم  يف  اربا  تعاىل  اهلل  ألن 
يعرفون  الذي  سيامهم  فكان  فأثقلهم 
أبن  عن  مروي  وهو  البعث)19(  يوم  به 

)17( امليزان الطباطبائي 2/ 414. 
)18( القرطبي 3/ 365. 
)19( امليزان ج 2/ 414. 

عباس وجماهد وأبن جبري وقتادة.
مع  جيعل  اهلل  ان  أي  بعضهم:  قال 
الشيطان،  يرى  فال  خينقه  شيطانا  املرايب 
تبدو  فزعًا،  خمتنقًا،  املرايب  يرى  ولكن 

مرصوع. مهووس  جمنون  كأنه  حركته 
وقال آخرون: يبعث املرايب كاملجنون 
املحرش،  أهل  مجيع  عند  ومتقيتا  له  عقوبة 

القرطبي. ورجحه 
اآلية  الفاظ  حتتمل  عطية:  أبن  قال 
وجشع  بحرص  املرايب  حال  تشبيه 
كاملرصوع  فهو  الدنيا  بتجارة  املشغولني 
وكأنه يقوم كام يقوم املجنون ألن الطمع 
أعضاؤه  تضطرب  حتى  تستفزه  والرغبة 

التوازن. اىل  ويفتقد 
امليزان  صاحب  عطية  أبن  ووافق 
وصاحب املنار، وقال هذا وجه الشبه بني 
مقصودا  وجعلوه  املال  فتنهم  من  حركة 
الطبيعي  الكسب  موارد  فرتكوا  لذاته 
االعتدال  عن  نفوسهم  خرجت  بحيث 
ختبط  يف  ووقعوا  الناس  أكثر  عليه  الذي 
جعلوا  قد  تراهم  لذلك  املمسوس)20(. 
به،  البيع  وشّبهوا  األصل  هو  )الربا( 

)20( املصدر نفسه ج 2/ 414. 
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يف  ورد  كام  الربا(  مثل  البيع  )أنام  فقالوا 
النص الرشيف.

يكون  أن  ويمكن  اجلزائري:  وقال 
وال  فقط،  الدنيا  يف  يعرتيه  ملا  الوصف 
الفهم،  هذا  عىل  اآلية  محل  من  مانع 
كام  باآلخرة  يعاقبون  الذين  هم  وقيل 
حديث  يف  الواردة  األخبار  عليه  دلت 

االرساء.
فريى  املسالك:  يف  الكاظمي  اما 
ال  الشيطان  الن  املجاز  عىل  الكالم  ان 
من  لكن  احلقيقة،  عىل  االنسان  يرصع 
الربا يضعف بحيث خييل  غلب عليه امر 
يف  فيقع  له  ويسوس  امورًا  الشيطان  اليه 
فيقول  اخر:  احتامالً  يورد  ثم:  الرصع. 
فعل  من  الرصع  مرض  يكون  ان  وجيوز 
يتوبوا  مل  ذنب  عىل  هلم  عقوبة  الشيطان 
فيظلمه  ظامل،  عىل  ظامل  يتسلط  كام  منه، 
يف  فليس  منه،  اهلل  واليمنعه  ماله  ويأخذ 

ينايف يف ذلك)21(. ما  العقل 
الصورة  هذه  نالحظ  ان  ويمكننا 
يصور  الذي  البالغي  والتشبيه  الفنية 
سواء  الناس  امام  يظهر  وهو  املرايب 

)21( الكاظمي مسالك االفهام 3/ ص 40. 

كاملجنون  االخر  اليوم  يف  او  الدنيا  يف 
حركته  يف  يتخبط  الشيطان  مسه  الذي 
االلتفات  الناس  يف  فيثري  وقيامه  ومشيه 
ورس  كبرية  نفسية  بأزمة  يمر  انه  اىل 
استعارة  أهنا  القرآنية  العبارة  يف  اجلامل 
الربا  فجعل  املرايب،  شخصية  لوصف 
)وهي  الربا  ممارسة  عىل  خلع  أي  أكاًل، 
ممارسة  وهي  األكل  صفه  مايل(  تعامل 
شأن  هو  وهذا  الطعام(  )تناول  حيوية 
عىل  منطوية  اآلية  فجاءت  االستعارة 
وصورة  الربا(  )أكل  استعارة  صورة 
وبذلك  للمجنون(  املرايب  )مماثلة  تشبيه 
من  مرّكبة  صورة  قدّمت  قد  اآلية  تكون 
)االستعاره  القول:  فنون  من  نوعني 
جاءت  االستعاره  أن  اال  والتشبيه( 
كيل  تشبيه  أمام  أنك  أي  التشبيه:  ضمن 
هو  فاملرابيع  باملجنون،  املرايب  تشبيه  هو 
جعل  قد  التشبيه(  من  األول  )اجلزء 
هو  املجنون  جعل  هو  ستعار  صورهتا 
تركيب  من  نمط  وهذا  االخر  اجلزء 

خاصة. بجاملية  يشّع  الفنية  الصورة 
الربا  جعل  أي  االستعارة  أما 
بأهم  يرتبط  املال  فألن  أكل  عملية 
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وبذلك  الطعام  وهي  احليوية  احلاجات 
الفنية،  مسوغاته  للصورة  النقل  حيمل 
فأن  اجلسم،  عىل  أثره  له  األكل  وألن 
واجلسم  العقل  عىل  السلبي  أثره  للربا 
وثاقة  تتضح  هنا  ومن  الفاسد،  كالغذاء 
تشبيه  يتضح  وكذلك  الفنية  الصلة 
العقالء  مقت  ولزيادة  باملجنون  املرايب 

للربا)22(. واملؤمنني 
 :حممد بن  جعفر  اإلمام  يقول 
لئال  الربا  حتريم  يف  اهلل  شدد  )وإنام 
املعروف  اصطناع  من  الناس  يمتنع 
يف  احلكمة  من  وهذه  ورفدًا(،  قرضا 
الشارع  علله  مما  جزء  ولعلها  التحريم 
االمامية  مبنى  عىل  السيام  االحكام  من 
علة  او  نّص  املعصوم  رواية  أن  من 
يمنع  تعامل  كل  فيكون  منصوصة 
اقراض  وتقليل  املعروف  اصطناع  من 
داخل  بعضهم،  رفد  او  لبعضهم  الناس 
يرون  الظاهريني  لكن  التحريم  نطاق  يف 
هو  يعلمها  ملصلحة  الربا  اهلل  حرم  أنام 

نه. سبحا

صور  يف  فنية  دراســات  البستاين:  حممود   )22(
القرآن. 

الن  البيع،  وبني  بينه  للفصل  وقيل: 
بالربا  البيع  لتشبيههم  عنفهم  النص 
اهلل  يدعو  الذي  للعدل  مناٍف  ألنه  وقيل 
اىل  دعوه  وحتريمه  عليه،  وحيض  اليه 

باإلقراض. مكارم االخالق 
االقتصادية: التنمية  عىل  الربا  أثر 

التنمية  بعلم  املختصون  يقول 
رؤوس  وحجب  االكتناز  ان  االقتصادية 
يف  واالشتغال  التوظيف  عن  األموال 
مشاكل  أعقد  من  يعد  اإلنتاجي  املجال 
بتحريم  اإلسالم  عاجلها  وقد  العرص 
بيد   )interest system( الفائدة  نظام 
الرشعية،  املضاربة  نظام  بدله  وضع  انه 
بمصادر  بدأ  قد  اإلسالمي  فالعالج 
النفسية،  وجذوره  املال  راس  حجب 
بدأت  الوضعية  االقتصادية  املعاجلة  بينام 
املكتنز  املال  جلب  ومهمتها  وقوعه  بعد 
وقد  الفائدة،  بسعر  بإغرائه  للتوظف 
مل  الوضعي  العالج  أن  بالتجربة  ثبت 
حيقق أغراضه بل أعطى مردودا معاكسا، 
تشجع  الفائدة  أسعار  ارتفعت  فكلام 
نفعا،  أكثر  فرصة  انتظار  عىل  املكتنز  املال 
ارتفاع  مع  ترتفع  اإلنتاجية  الكلف  وألن 
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االستثامرات  حجوم  فإن  الفائدة  سعر 
الدنيا،  حدودها  اىل  باالنحسار  تبدأ 
سعر  إلغاء  فإن  لذا  ستقل  األرباح  ألن 
للموارد  أمثل  إىل ختصيص  يؤدي  الفائدة 
اىل  ويفيض  املالية  واملدخرات  الطبيعية 
طويلة  استثامرات  عىل  املشاريع  تشجيع 
يف  أموال  رؤوس  )توظيف  ألن  األجل، 
تضافر  اىل  سيؤدي  املضاربة  نظام  ظل 
أثره  ويظهر  املال  رأس  مع  العمل  خربة 
اقتصادية  آثارًا  ينتج  مما  الكلف  تقليل  يف 

اجيابية مهمة منها:
اىل . 1 يؤدي  بحيث  الكلف  تقليل 

مستوى  دون  األسعار  منحنى  تقليل 
الدخل  إيرادات  ويعظم  األجور 

الفردي احلقيقي.
املشاريع . 2 نمطية  االجراء  هذا  يرفع 

االقتصادية  اجلدوى  حتقق  ال  التي 
لرأس  احلدية  الكفاية  ضآلة  بسبب 
املال اىل مشاريع جمدية ضمن ضوابط 

اجلدوى.
وتائر . 3 تعظيم  يف  االجراء  هذا  يساهم 

 economic( االقتصادي  النمو 
اىل  ذلك  يؤدي  حيث   )algrowth

التشغيل  ملبدأ  كافة  املوارد  اخضاع 
الكامل واملستمر)23(.

البيع  العلامء يف رشوط حتقق ربا  آراء 
من جهة استنباط العلة: بناء عىل احلديث 
تبادل  من  منع  النبي  ان  من  ذكره  املار 
والتمر  والشعري  الرب  الستة  االصناف 
والزبيب والذهب والفضة اال مثاًل بمثل، 
وقد حّرم الزيادة فقد توقف الظاهرية عىل 
املذاهب  فقهاء  وتوسع  االصناف  هذه 
ذهبوا  االمامية  لكن  عليها  غريها  بقياس 
تبعًا  ويوزن  يكال  فيام  ساريه  اهنا  اىل 
وعليه   .الصادق االمام  عن  للرواية 
يف  يتحقق  الربا  أن  إىل  األمامية:  يذهب 
اجلنس  كان  إذا  يوزن  او  يكال  ما  كل 
عن  الواردة  بالروايات  ثبت  وقد  واحدا 

.آل البيت
كان  ما  واملوزون  السيوري:  قال 
علم  وكلام   ،النبي زمن  يف  حاصال 
يرجع  يعلم  ومامل  عليه  بني  كذلك  حاله 
ويالحظ  الناس،  وعرف  العادة  إىل  فيه 
العرف عىل احلكم الرشعي، قيل  أثر  هنا 

)23( عبد األمري كاظم زاهد التنمية يف االقتصاد 
اإلسالمي. 
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اوىل)24(  وهو  احتياطا  التحريم  ويغّلب 
يتناول  )ان  الواحد  اجلنس  وضابط 
اجلنسان  اختلف  فلو  خاص  لفظ  شيئني 

نقدا(. والتفاضل  التامثل  جاز 
اجلنس(،  )باحتاد  فقالوا  احلنفية:  إما 
وهم  الوزن  الكيل  أي  والتقدير)25( 

موافقون لرأي اإلمامة.
كان  ما  انه:  عنهم  القرطبي  نقل 
مكياًل أو موزونًا وهو جنس واحد فيقع 

احلنفية. عند  الربا  فيه 
يسى  الربا  ان  الشافعي:  وقال 
ورد  هكذا  مطعوما  كان  إذا  املتبادل  يف 
الدقيق  بيع  جيوز  فال  اجلديد(  )فيفقهه 
باخلبز وال العكس، وقد نقل عنه يف فقهه 
القديم انه اعترب الكيل والوزن يف املطعوم 

وغريه كام هو رأي األمامية واحلنفية.
يسى  كونه  اىل  فذهبوا  املالكية:  أما 
للعيش  مّدخر  مقتات  متداول  كل  يف 
يف  احلرمة  رسوا  وبه  واحد  جنسا  غالبا، 
والسمسم)26(.  والدخن  والذرة  االرز 

)24( السيوري 2/ 111. 
)25( اجلصاص احكام القرآن. 

)26( القرطبي 3/ 357. 

يف  منعه  علة  اما  فقط(،  )االدخار  وقيل 
لألثامن  رؤوس  فألهنام  والفضة  الذهب 
)العلة  عليه  يطلق  ما  وهو  املتلفات  وقيم 

القارصة( عند الفقهاء.
عىل  التوقف  اىل  الظاهرية:  وذهبت 
الستة  االصناف  هذه  يف  التفاضل  منع 
متعلق  النهي  ان  وجدوا  ألهنم  فقط، 
باألصناف الستة ألن النص خاص اريد به 

اخلاص)27(.
موافقة  االوىل  روايتان  وللحنابلة: 
للحنفية، والثانية تعتمد الكيل واملأكولة.
االفادة  يمكن  التي  االحكام  ومن 
تعاىل  قوله  الربا  حرمة  آيات  يف  منها 
ففيها  ڤچ:  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  چ

أسم  ألنه  البيع  اباحة  عموم  عىل  داللة 
جنس حمىل بآل وهو هنا دال عىل العموم 
العام  بني  الفرق  وسيأيت  جممل  هو  وقيل 
واملجمل فيام خيص البيع أما يف اللغة فهو 
معاوضة  اصطالحا  وهو  )باع(  مصدر 

ومثمنا. ثمنا  تقتيض 
ما  أو  املالك:  هو  البائع  يكون  وقد 
فهو  املبتاع  اما  كالوكيل،  منزلته  ينّزل 

)27( ابن حزم املحىل ج 6/ 77. 
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أحد  يكون  أن  والبيع  الثمن(،  )باذل 
امتالك  مقابل  يف  )الثمن(  العوضني 

السلعة أو العقار.
وعّرفه الشيخ األنصاري يف املكاسب 
مع  شبه،  وجه  وفيه  بامل(،  مال  )مبادلة 
يف  عنها  املنهي  الستة  ألصناف  مبادلة 
ربا  النبي  جعلها  والتي  الرشيفة  السنة 
املثلية  رشوط  حتققت  إذا  الزيادة  مع 
إذا  السيام  الوزن(  )الكيلو  والتقدير 
الرشوح  دون  لفظه  عىل  التعريف  عاملنا 

والتفسريات.
ٹچ  ٹ  ٹ  چ  تعاىل  قوله  ويف 
خصصها  لكن  أقسامه  عىل  يسي  عموم 
من  عنه  هنى  بام  النبوي  البيان  بعد  فيام 
البيوع فقد منع عدة بيوع كبيع اخلمر 
مبادلة  وكذلك  الغرر،  وبيوع  وامليتة 
مع  والكيل(  )بالوزن  املقدرين  املثلني 
فالزيادة  مر،  كام  والصفة  النوع  يف  زيادة 
لدخوهلا  جائزة  تلك  األصناف  غري  يف 
مما  الدليل  خصه  ما  إال  البيع  عموم  يف 
مالية  لعدم  العقد  حرمة  فيه  تتحقق 
لفساده  العقد  حرمة  أو  عليه  املعقود 
افرتاض  عىل  هذا  الربوي،  كالعقد  لذاته 

لكن  جممل،  لفظ  )البيع(  كلمة  ان 
املمكن  غري  من  جيعل  ان  املحتمل  من 
ببيان من السنة فقالوا  االستفادة منها اال 
عىل  دل  وان  تفصياًل  املراد  السنه  بينت 
البيوع يف جمملها بخالف مصطلح  إباحة 
باجلملة  العمل  صحة  يفيد  الذي  العموم 

ما مل خيص بدليل.
قوله  مسالكه:  يف  الكاظمي  يقول 

ڤچ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  چ  تعاىل 
لقياسهم  وهدم  بينهام،  للتسوية  انكار 
اهلل،  احكام  واحلرمة  احللية  ان  حيث  من 
فاحلالل ما احله اهلل واحلرام ما حرمه اهلل، 
وليس وجود التامثيل بني الشيئني كافيًا يف 
النص  ان يف  اىل  ليصل  تساوى احلكم)28( 
الن  بحجة،  ليس  القياس  ان  عىل  داللة 
التساوي بني شيئني ملجرده ال يثبت حكاًم. 
ان  الكشاف يالحظ  الزخمرشي يف  ان  بيد 
القياس يمكن ان هيدمه النص، عىل مبنى 

ان التامثل يثبت حكاًم)29(.

تعاىل  قوله  يف  اجلزائري:  ويقول 
إنكار  ڤچ  ڤ  ٹ  ٹ  چٹ 

 .41 )28( الكاظمي مسالك االفهام 3/ 
)29( الزخمرشي الكشاف 1/ 321. 
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لقياسهم  وهدم  زعموها  التي  للتسوية 
اهلل  أحكام  والتحريم  احلل  ان  حيث  من 
وليس التامثل وحده كافيا يف احلكم جلواز 
يعلمها  ال  اخرى  جهة  وربام  االختالف، 

اال اهلل تعاىل)30(.
حكم عقد الربا عند الفقهاء:

عقد  توصيف  يف  الفقهاء  اختلف 
عىل  والفساد  التام  البطالن  بني  الربا 
من  وافقهم  ومن  األمامية  فقال  اقوال، 

املالكية)31( والشافعية واحلنابلة:-
جيوز ـ 1 ال  مفسوخ  باطل  الربا  عقد  أن 

تصح  ال  الربا  صفقة  فإن  بحال، 
مطلقًا  باطلة  الربوية  واملعاملة  بوجه 
ينرد  املتعامل  من  كل  عىل  فيجب 

البيوع واالثامن كٍل إىل مالكها)32(.
بعض ـ 2 ان  إىل  فذهب  حنيفة  ابو  أما 

حيث  من  بأصلها  جائزة  الربا  بيوع 
حيث  من  بوصفها  ممنوعة  بيع  هي 
اعيدت  فاذا  بالربا،  مقرتن  بيع  هي 
بيع  عنده  فهي  لصاحبها  الزيادة 

)30( اجلزائري قالئد الدرر 2/ 240. 
)31( القرطبي 3/ 358. 

)32( املصدر نفسه. 

صحيح وعقد يتحول من الفساد اىل 
الصحة.

عليه  وقع  ما  ان  احلنفية:  عىل  ويرد 
العلامء  بإمجاع  اصاًل  ينعقد  مل  الرتايض 
أحد  ملكية  تنتقل  فال  مرشوع،  غري  ألنه 
االنعقاد  حصول  عدم  فاألصل  العوضني 

اصاًل.
ويظهر ثمة اخلالف يف:-

هل املحّرم يف الربا الزيادة فقط؟. ام أ. 
واملزيد؟. الزيادة  عموم 

رأي  عىل  بناء  السيوري  املقدار  قال 
ال  حمّرمة  املزيد  مع  الزيادة  ان  اإلمامية 
امللك  حيصل  )فال  التمييز  عدم  مع  سيام 
ان  تقرر  ملا  العوضني  من  العقد  افتضاه  ملا 
أثره()33(  عليه  يرتتب  ال  الفاسد  العقد 

وعرّب هنا بالفاسد الذي يرادف البطالن.
ان كل ما كان من حرام بنّي مفسوخ، ب. 

فإن  بعينها،  السلعة  رد  املبتاع  فعىل 
تلفت بيده رد القيمة فيام له قيمة واملثل 
تشعر  الكريمة  واآلية  مثل  له  فيام 
للنهي)34(  الفوري  االمتثال  بضورة 

)33( املقداد السيوري كنز العرفان 1/ 112. 
)34( الطربيس جممع البيان 2/ 391. 
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ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  چ  تعاىل:  قوله  يف 
ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ چ:

معنى . 1 موعظة  لفظ  يف  ويالحظ 
اذا  السيام  والتذكري،  والنهي  الزجر 
ڦچ  ڦ  چ  تعاىل  بقوله  اقرتنت 

سلف  ما  فله  تعاىل  قوله  من  واملراد 
ماله،  راس  اوله  أخذه  ما  فله  اي 
اجلهل  مع  الربا  إعادة  جتب  ال  اي 
العلم  ورود  مع  يكفي  بل  بالتحريم 
جلواز  نظر  وفيه  والتوبة،  االنتهاء  به 
فقط  اإلثم  به سقوط  املراد  يكون  ان 
ال  ألنه  الغري  حق  سقوط  ال  بالتوبة 
يسقطه اال اداؤه)35(، لكن قوله تعاىل 
چ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  چ 

وهو  جممل  االطالق  وألن  مطلق 
يشمل  بحيث  جاءه  يف  الضمري  مراد 
ان  فيحتمل  واملؤمنني  الكافرين 
يكون املعنى ان له ما سلف ال يسرتد 
التحريم يف اول  منه كل ما أخذ قبل 
واهل  التابعني  من  وغريهم  الترشيع 
وربام  املؤمنني  من  الالحقة  االعصار 
الكفار  ان  تطبيقات  من  واحده  هذه 

)35( القرطبي 3/ 366. 

بالفروع. خماطبون 
چ  چ  چ  چ  قوله:  اما 
فرياد  چ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇڇ  چ 
عدم  بجامع  الربا  ممارسة  اىل  العود  به 
عىل  اإلرصار  ذلك  ويالزم  االنتهاء، 
هو  وهذا  احلكم  قبول  وعدم  الذنب 
عىل  الردة  يامثل  وهو  والفسق  العصيان 

رأي ابن عطية كام ينقل القرطبي)36(.
تعاىل  قوله  يف  الضمري  عود  ويف 

يف اآلية اقوال امهها: چڃ ڃ ڃچ 

الربا . 1 امر  اي  الربا:  إىل  عائد  الضمري 
ان  القيامة  يوم  شأنه  يف  حيكم  اهلل  إىل 

شاء عذبه وان شاء غفر له.
الضمري عائد إىل ما سلف: اي العفو . 2

سلف  فيام  عنه  التبعة  واسقاط  عنه 
التحريم. قبل 

اهلل . 3 إىل  الربا:  ذي  إىل  عائد  الضمري 
يثبته عىل االنتهاء او يعيده إىل املعصية 

واختاره النحاس من بني اآلراء.
بمعنى . 4 املنتهي:  إىل  عائد  الضمري 

اخلري  يف  أمله  وبسط  له  التأنيس 
بالربا  يكسبه  كان  عام  والتعويض 

)36( القرطبي 3/ 363. 
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والقاطع  اجلازم  النهي  ويتحقق 
قوله  يف  اشكاله  بكل  الربا  ملامرسة 

ہ  ہ  ہ  ۀ  چ  تعاىل 
ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ 

ۓچ.
وجتد:

يكن . 1 مل  ملا  إبطال  اآلية  ظاهر  يف 
معقودا  كان  وان  الربا  من  مقبوضا 
هبا،  العلم  أو  التحريم  اية  نزول  قبل 
جواز  يلغي  القانون  صدور  ألن 
صدوره  قبل  احلاصلة  املعامالت 

لنزوهلا.
يف أمر اموال الوليد بن املغرية واموال . 2

.النبي الذي وضعه  العباس 
الربا . 3 حرمة  عىل  تامة  داللة  اآلية  ويف 

لالجتهادات  خالفا  وكثريه  قليله 
التحريم  حرص  يف  واملعارصة  احلديثة 
بالربا الفاحش أو املضاعف كام تقدم 

ڭ  ڭ  ڭ  چ  تعاىل  قوله  يف  ونجد 
وعيد  ۈچ:  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ 

مهم نوضحه فيام يأيت:
وكس أ.  باملد  فآذنوا  ومحزة  عاصم  قرأ 

باهلمز،  فأذنوا  والباقون  الذال 

فآذنوا  قرأ  فمن  النداء  والتأذين 
مل  ان  ألهنم  غريكم  اعلموا  فاملعنى 
اهلل  مع  حرب  يف  فإهنم  الربا  يذروا 
يف  القتل  يستحقون  واهنم  ورسوله، 
أمر  ملخالفة  اآلخرة  يف  والنار  الدنيا 
فعملوا  فمعناه  فأذنوا  قرأ  ومن  اهلل. 
سيبوء  فإنه  ذلك  عن  ينته  مل  من  ان 
ومعنى  ورسوله  اهلل  من  بحرب 
ورسوله  وعداوة  اهلل  عداوة  احلرب 
وبالتايل  املعصية  بعظيم  إخبار  وهو 
ابن  عن  روى  فقد  العقاب،  عظيم 
يتعامل  ان من  عباس وقتادة والربيع 
االمام  عليه  يقبض  عىل  أرّص  بالربا 
احلبس  من  اهلل  حكم  فيه  وجيري 
له  كان  فأن  يتوب،  ان  اىل  والتعزير 

شوكة حاربه.
غري  الربا  آكل   الصادق وقال 
أدب  عاد  وان  البينة  بعد  يؤدب  املستحل 
بالقتل  الربا  وأن عاد قتل: أوعد اهلل اهل 

فجعلهم هبرجا اينام ثقفوا)37(.
علامء  )من  منداد  خويز  ابن  وقال 
اصطلحوا  بلد  اهل  ان  ولو  املالكية(: 

)37( القرطبي 3/ 363. 
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مثل  كانوا  منهم  استحالال  الربا  عىل 
اهل  يف  كاحلكم  فيهم  واحلكم  املرتدين 
جاز  استحالالً  منهم  يكن  مل  وان  الردة، 
قد  تعاىل  اهلل  ان  ترى  اال  حماربتهم  لإلمام 

ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  چ  فقال  ذلك  يف  آذن 
ۈچ.

ۅ  ۋ  چ  تعاىل  قوله  ويف 
ېچ:  ې  ۉ  ۉ  ۅ 
فان املراد هبا حرمة أخذ الزيادة عىل رأس 
عن  ويتفرع  منه،  النقصان  وحرمة  املال 

ذلك االفرتاضات اآلتية:
رشط . 1 فهذا  تبتم  وان  تعاىل  لقوله 

ومقتىض الرشط إذا مل يتوبوا ليس هلم 
رؤوس امواهلم.

او . 2 اإلسالم  قبل  الواقعة  العقود  هل 
ظهر  والتي  احلرب  دار  يف  املنعقدة 
يعرتض  أن  يمكن  األمر(  )ويل  عليها 
للفقهاء  واجلواب  بالفسخ؟.  عليها 

فيها اقوال:
قيل االمام ال يعرتض، ألن ال جريمة أ. 

ألن  ذلك  بقانون،  اال  عقوبة  ال 
الترصف حصل قبل التجريم أو خارج 

االختصاص االقليمي للقانون.

ويأمر ب.  بالفسخ،  عليها  يعرتض  وقيل 
بإعادة رأس املال ألن احلكم يتعامل 
يف  القانون  ويطبق  كائن،  هو  ما  مع 

رجعي. بأثر  الكبائر 
احلالل  املال  يف  احلكم  ما  ثانيًا: 
عدم  مع  الربا  من  املتأيت  باحلرام  املختلط 

قدرة املالك عىل التمييز:
األمامية: . 1 علامء  قال 

وعرف  املال،  صاحب  جهل  ان 
عنه،  نيابة  التائب  يتصدق  الربا  مقدار 
صاحله  الربا  وَجَهَل  صاحبه  عرف  وان 
وجهل  باحلالل  مزجه  وان  املقدار،  عىل 
بخمسه)38(  تصدق  والقدر  املالك 

ذلك: ومستندهم يف 
املؤمنني أ.  امري  إىل  رجل  جاء  انه 

اعرف  ال  ماال  اصبت  أنى  له:  فقال 
أخرج  له  فقال  حرامه  من  حالله 
وجل  عز  اهلل  فإن  ذلك،  من  اخلمس 
باخلمس  املال  ذلك  من  ريض  قد 

يعلم)39(. ما كان صاحبُه  واجتنب 

 /2 الصاحلني  منهاج  اخلــوئــي  السيد   )38(
 .191

)39( الطربيس جممع البيان 2/ 393. 
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بن ب.  عيل  عن  يعقوب  بن  حممد  وعن 
ابراهيم عن بعض رواة احلديث عن 
امري  رجل  )أتى  قال:   الصادق
ماال  كسبت  إين  فقال:   ،املؤمنني
وحراما  حالال  مطالبه  يف  اغمضت 
احلالل  أدرى  وال  التوبة  اردت  وقد 
فقال  عيّل  اختلط  وقد  واحلرام  منه 
بخمس  تصدق   :املؤمنني امري 
األشياء  من  ريض  قد  اهلل  فإن  مالك 
حالل  لك  املال  وسائر  باخلمس، 
والصدوق  الطويس  الشيخ  رواه 
يف  العاميل  ينقل  كام  واملفيد  والربقي 

الوسائل.
املال . 2 حيل  مل  آخرون:  فقهاء  وقال 

املختلط ومل يطب حتى إذا أخرج منه 
يمكن  ألنه  به  املختلط  احلرام  مقدار 
احلالل  هو  أخرج  الذي  يكون  ان 

والذي بقي هو احلرام.

وقد عقب عىل هذا الرأي ابن العريب 
مل  ما  كل  فإن  الدين  يف  غلو  )هذا  قال: 
ولو  عينة،  ال  ماليته  منه  فاملقصود  يتميز 
تلف لقام املثل مقامه واالختالط اتالف 
لعينه  اتالف  االهالك  ان  كام  لتمييزه، 

املالكية إىل: وذهب علامء 
من أ.  بيده  التي  األموال  كانت  إن 

عليه،  أربى  من  عىل  فلريدها  ربا 
فان  أو ورثتهم  ويطلب اصحاهبا هو 
وجوده  من  يئس  او  حارضًا،  يكن  مل 

فليتصدق بذلك عنه.
كم ب.  يدر  ومل  األمر  عليه  التبس  وان 

فإنه  بيده  مما  احلالل  من  احلرام 
يتحرى قدر ما بيده مما جيب عليه رده 
خلص  قد  يبقي  ما  ان  يشك  ال  حتى 
له فريده إىل من عرف ممن ظلمه، فإن 
أيس من وجوده تصدق به عنه، فإذا 
يزيل  ان  فتوبته  بذمته  املظامل  احاطت 
فيه  ما  او  املساكني  إىل  امجع  بيده  ما 
هذا  يف  ولعل  املسلمني)40(  صالح 
الرأي احتياط واضح عىل الرغم من 

الذي يتضمنه. االبراء 
اهلل  حق  حقان  الربا  يف  وجيتمع 
جهتني  من  حمّرم  فهو  الناس،  وحق 
املأخوذ  حاجة  شدة  عند  حرمته  وتشتد 
بد  ال  بل  فقط  التوبة  فيه  تنفع  فال  منه 
منه.  املأخوذ  إىل  املرايب  اخذه  ما  رد  من 

)40( القرطبي 3/ 371. 



أ.د. عبد األمري كاظم زاهد

77

من  الغصب  جيري  كام  ذلك  وجيري 
فيه  الترصف  وحرمة  فيه  الصالة  بطالن 
املندوبة  او  الواجبة  اداء احلقوق  وبطالن 
صاحبه.  إىل  رده  بوجوب  وحيكم  منه، 
صاحبه  او  املأخوذ،  مقدار  علم  إذا  لكن 
يصار  التمييز  عدم  وعند  اليه  رده  وجب 
إىل عنوان ثانوي حيل بأنفاق مخس املال، 
كان  ما  واجتنب  الرواية  يف  ورد  ولذلك 

يعلم. صاحبُه 
القرض  بأحكام  النص  ويرتبط 
اللتصاقه  واملقرتض  املقرض  وحقوق 
يكون  أن  جيب  وما  الربا،  بموضوع 
موعد  حيل  عندما  وسلوكهم  موقفهم 

ى  ى  ې  چ  تعاىل  قوله  يف  الّدين 
ۇئ  وئ  ەئوئ  ەئ  ائ  ائ 
قال  ېئچ  ۈئ  ۈئ  ۆئۆئ  ۇئ 
ملا  ثقيفا  ان  النزول  سبب  يف  القرطبي: 
املغرية  بني  عىل  هلم  التي  امواهلم  طلبوا 
يشء  لنا  ليس  وقالوا  العسة  شكو 
وطلبوا األجل إىل وقت ثامرهم فنزلت.

ويف اآلية دالالت عده منها:
عىل . 1 الدين  مطالبة  حق  ثبوت 

املدين، وجواز أخذ ماله بغري رضاه 

الن  املدين  طال  وما  الدين  حل  إذا 
ظلم. الغني  مطل 

مع . 2 الدين  أداء  الغريم من  امتنع  متى 
]مطل   :لقوله ظامل  فهو  اإلمكان 

ظلم[. الغني 
يف . 3 معموال  كان  ما  ألغت  اآلية 

مقابل  نفسه  املعس  بيع  من  اجلاهلية 
النفس. يساوي  املال  يعد  فلم  دينه 

يباع  كان  احلر  ان  العلامء:  قال بعض 
ما  له  يكن  مل  إذا  اول االسالم،  ْين  الدَّ يف 
يف  ذلك  اهلل  نسخ  حتى  نفسه  عن  يقضيه 

املال. فابطل االستعباد بدل  هذه اآلية 
املدين 4.  انظار  وجوب  اآلية  رشعت 

وقت  إىل  معسًا  كان  إذا  للغريم 
اليسار، قال الطربيس )مقتىض االمر 
به  واملراد  اخلرب  بصيغة  تم  الذي 
وقت  إىل  فأنظروه  أي  انظاره(  االمر 

اليسار.
الدائن  عىل  حيرم  األمامية:  وقال 
عليه  بل  معسًا  كان  إذا  املدين  مطالبة 
وقيل:  امليسة)41(  إىل  والنظرة  الصرب، 
وهو  دين،  كل  يف  واجب  املعس  انظار 

 .85 )41( املحقق احليل رشائع اإلسالم 2/ 
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الباقر  واالمامني  عباس  ابن  عن  املروى 
دين  يف  واجب  هو  وقيل   والصادق
بالقياس عليه)42(  الربا نصًا ويف كل دين 
الديون  اما  خاصة،  الربا  يف  ذلك  وقيل 
فيها  فليس  املعامالت  وسائر  االخرى 
فيه  حيبس  او  اهلها  إىل  تؤدى  بل  نظرة 
النخعي  ابراهيم  قول  وهو  يوفيه  حتى 

ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  چ  تعاىل  بقوله  حمتجا 
ۅ چ. ۋ  ۋ  ٴۇ 

وجيه  القول  وهذا  عطية:  ابن  قال 
واما  مدقع،  فقر  الناس  يف  يكن  مل  إذا 
هو  فاحلكم  الرصيح  والفقر  العدم  مع 
املعس  معرفة  وألجل  رضورة  للنظرة 
َمن  فهناك معيار حيدد  انظاره  الذي جيب 

املعس؟.
حد االعسار:

من أ-  ))املعس   الصادق عن  روى 
قوته وقوت  يفضل من  ما  مل يكسب 
يشري  والنص  االقتصاد((  عىل  عياله 
إىل رضورة توفر حد الكفاية يف نظم 
االسالمية  الدولة  يف  الدخل  توزيع 
قوته  كسب  يستطيع  مل  فمن  العادلة 

)42( القرطبي 3/ 374. 

معس. فهو  عياله  وقوت 
بمجرد ب-  العس  يتحقق  اجلبائي: 

فائض  بانعدام  اي  باإلعدام  التعذر 
بكساد  او  الكفاف  حد  عىل  الدخل 
امر  االعسار  وحد  نحوه،  او  املتاع 
وعياله  املديون  ظروف  إىل  مضاف 
الذاتية  والقدرة  واالمكنة  واالزمنة 
من  بد  فال  املال  كسب  عىل  له 
من  وهذه  اخلربة  أهل  إىل  الرجوع 

للعرف. توكل  التي  االمور 
قضائيًا:  االعسار  ادعاء 

عند  اإلعسار  املفلس  ادعى  إذا 
حتى  مصدق  فهو  حنيفة  وايب  الشافعي 
مل  ان  مالك  عند  حيبس  وال  عدمه،  يتبني 
صح  ان  حيبس  وال  ماله  غّيب  انه  يتهم 
عسه، وال حيبس عند االمامية مع ظهور 
االعسار  ادعي  وان  االعسار،  عالمات 
لقبلت  ما  أصل  له  يعلم  ومل  البينة  وعدم 

دعواه)43(.
قال اإلمام الباقر: املراد من قوله 
چ معناه ان يبلغ خربه  ەئ ەئ  تعاىل چ 
إىل اإلمام فيقيض عنه من سهم الغارمني 

)43( الطربيس 2/ 394. 
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أنفقه يف  قد  إذا كان  الزكاة  من مصارف 
معصية  يف  أنفقه  كان  فإن  املعروف)44(، 
اجلنبة  وترد  االمام،  له عىل  فال يشء  اهلل 

ۇئ  وئ  چ  تعاىل  قوله  يف  االخالقية 
عىل  تتصدقوا  وان  اي  چ:  ۆئ ۇئ 
الدين خري لكم، قيل  املعس بام عليه من 
وان الصدقة برأس املال عىل املعس خري 
السدى  قاله  يساره  انتظار  من  وأفضل 

والضحاك. زيد  وابن 
وان  اآلية  معنى  الطربي:  وقال 
لكم  خري  والفقري  الغني  عىل  تصدقوا 
والصحيح  قال  األول  القرطبي:  ورجح 

االول وليس يف اآلية مدخل للغني.
قال  قال:  بريده  الطحاوي عن  روى 
له  كان  معسا  انظر  )من   اهلل رسول 
يوم  )بكل  قوم  وقال  صدقة(  يوم  بكل 
بعد  انظره  فإذا  الدين،  حيل  مل  ما  صدقة 
اي  صدقة()45(  مثله  يوم  بكل  فله  احلل 
عن  قتادة  ايب  عن  روى  و  ان  صدقت 
اهلل  ينجيه  ان  رسه  )من  قال   الرسول
فلينّفس عن معس  القيامة  يوم  من كرب 

)44( املصدر نفسه 2/ 394. 
)45( السخاوي املقاصد احلسنة 1/ 163. 

او يضع عنه()46(.
مؤمنا  أقرض  )من   الصادق عن 
زكاة  يف  ماله  كان  ميسورة  به  ينظر  قرضا 
حتى  املالئكة  من  صالة  يف  هو  وكان 
الربا  حرمت  وان  اآلية  ولكن  يؤديه(. 
خارجية  ادلة  هناك  ان  اال  العموم  عىل 
بعض  التحريم  عموم  من  استثنيت 

ومنها: املصادق 
رسول  قال  الفقيه:  يف  ذكره  ما 
اهل حربنا  بيننا وبني  )ليس  قال:   اهلل
وقال  نعطيهم()47(  وال  منهم  نأخذ  ربا 
والذمي  املسلم  بني  )ليس  الصادق: 

ربا()48(.
بجواز  احلكم  اجلزائري:  وقال 
بني  فيه  خالف  ال  احلريب  من  اخذه 
االصحاب، وال فرق بني احلريب املعاهد 
او  اإلسالم  دار  يف  كونه  بني  وال  وغريه 
معاجلهتأصيلية  إىل  يشري  )مما  احلرب  دار 
املعارصة(  اخلارجية  املديونية  لظاهرة 
ال  ان  جيب  املعارص  االقرتاض  أن  أي 

)46( املصدر نفسه 1/ 163. 
)47( املصدر نفسه1/ 164. 
)48( املصدر نفسه 1/ 164. 
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يكون بأسعار الفائدة، وجيوز ان نقرض 
بفائدة. املسلمني  غري  من  األخرين 

عدم  فاملشهور  الزيادة  اعطاؤه  اما 
االصحاب  من  مجاعة  وقال  اجلواز، 
ما  عىل  اقتصارا  اقوى  واالول  باجلواز، 
وقال  اليقني  موضع  عىل  النص  خالف 
السيوري: اباحة الربا بني املسلم واحلريب 

.)49(البيت أئمة آل  ثابت عندنا عن 
اخلامتة:

الكريم  القرآن  أن  تقدم:  مما  يظهر 
املامرسة  لرفض  علميًا  تصورًا  يضع 
او  القرض،  عوض  ان  ويرى  الربوية، 
اقتصادي،  مربر  له  ليس  املتامثلني  فاضل 
منطلقًا من أن االخالق اعىل من املصلحة 

)49( السيوري كنز العرفان 2/ 11. 

التشديد  ورد  لذلك  ودواعيها،  الدنيوية 
و اعتبار املعاملة الربوية باطلة، وهي من 
االجتامعي،  السلم  هيدد  الربا  الن  كبائر 
وان قيم السلع واخلدمات ترتفع ارتفاعًا 
غري مسوغ اذا كان لرأس مال الرشكات 
يف  الربا  يتسبب  وربام  ربوية،  فوائد 
النص  أن  ويالحظ  له  مربر  ال  تضخم 
األموال  أصحاب  طالب  قد  الرشيف 
أن  االخرين  بذمة  قروض  هلم  الذين 
الديون  حلت  فإذا  باحلسنى،  يعاملوهم 
ال حظوا املعس منهم فأنظروه وجوبًا اىل 
الشيعة  رأي  أن  يلحظ  كام  اليسار  وقت 
غري  للمعس  الدولة  بكفالة  األمامية 
ما  امر يف مقدمة  الدين  القادر عىل سداد 
لدولٍة  ترشيعاٍت  من  االنسان  به  يفتخر 

ملواطنيها.. ضامنة 
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الكريم  للقرآن  التدبُّريِّ  املنهج  نطاق  يف  البحث  خيوض 
سبب  أو  اللغوي  أو  العام  بمعناها  اآليات  يفس  ال  والذي 

التي جيري  الدالالت  اآلية كلَّ  يعطي  وانام  النزول 
فالباحث  واألزمنة.  العصور  كل  عرب  املعنى  فيها 
كريمة  آية  تطبيق  مصاديق  من  أمثلة  لذلك  يضب 
يف  استجدت  حالة  عىل  معني،  موقف  يف  نزلت  ما 
بشأهنا. نزلت  الكريمة  اآلية  وكأن  هذا  الناس  يوم 

ويتكون البحث من مقدمة ومباحث وخامتة. 
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بسم اهلل الرمحن الرحيم
املقدمة

الباحث احلصيف، يف  غري خفي عىل 
املادة  دراسة  أمهية  القرآنية،  العلوم  جمال 
الروائية،  التفاسري  يف  الداخلة  التفسريية 
املمتلئة  القديمة  بالتفاسري  امتزاجها  بعد 
املقتبسة  التارخيية  والنصوص  باخلرافات 
اتفق  وقد  اليهوديني،  والرتاث  الفكر  من 
اإلرسائيليات  كثرة  عىل  علامء الفريقني 
ابن  تطرق  فقد  تسبت إليها،  التي 
تلك  حجم  ملدى  808هـ(  )م  خلدون 
التفاسري  إىل  تسللت  اإلرسائيليات التي 
ألسباب  تعرض  أن  بعد  الروائية، 
احلديث والتفسري،  لعلمي  اجتياحها 
أهل  بأقاويل  التفاسري  قائاًل :»غصت 
عن هذا  تغافل املفسون  وقد  الكتاب، 
األقاويل  هبذه  تفاسريهم  فمألوا  األمر 
أورده  وقد  أتباع التوراة«)1(.  التي رسهبا 
الطباطبائي يف هذا الشأن؛ حيث  العالمة 
وما  اإلرسائيليات  انساب  »إن  قال: 

التاريخ،  مقدمة  خلدون،  بن  الرمحن  عبد   )1(
1ج/  1408هـ،  سنة  دار الفكر،  بريوت، 

ص555.

واملدسوسات  من املوضوعات  يلحق هبا 
إىل إنكاره«)2(.  سبيل  ال  رواياتنا  بني 
بالنمط  تأثرت  التي  التفاسري  أهم  وأبرز 
األسطوري، تبعًا ألخذهم بقاعدة األخذ 
والبغوي  الطربي  تفسري  الصحايب،  بقول 
والقرطبي وابن كثري والبيضاوي واخلازن 

والثعالبي وأيب الفتوح وغريهم.
الرابع عرش، فقد برزت  القرن  أما يف 
التفاسري االجتهادية العقلية، فكان تفسري 
)ت:  لآللويس  املعاين  وروح  الرازي، 
نتاجات  يظهر  فريدًا  نموذجًا  1270هـ(، 
النمط  هذا  برز  كذلك  السنية،  املدرسة 
التبيان  تفسري  مثل  الشيعية،  املدرسة  يف 
-460هـ(،   385( الطويس  للشيخ 
548هـ(،  )ت:  للطربيس  البيان  وجممع 
تفسري  يف  اوجه  التطّور  هذا  بلغ  وقد 

امليزان للطباطبائي عند الشيعة.
بالنمط  املتمثل  االجتاه  هذا  اخذ  فقد 
تدرجييًا،  باألفول واالنحسار  األسطوري 
سبيل  تعتمد  التفاسري  اغلب  وراحت 
الروايات،  من  اإلفادة  يف  االعتدال 

س،  م.  امليزان،  الطباطبائي،  حسني  حممد   )2(
.112 /12
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يف  مسهاًم  عنرصًا  بوصفها  معها  وتتعامل 
الروايات  أن  يبدو  بل  إال.  ليس  التفسري 
أخذت بالرتاجع إىل اهلامش بعد أن كانت 
التأثري،  عىل  فقدت قدرهتا  حتى  املتن،  يف 
فمن املفسين من ال يلتزم برؤاه التفسريية 
ذكره  من  الرغم  عىل  الروايات،  بمفاد 
يف  الروايات  بنقل  من يكتفي  ومنهم  هلا، 
السور  كفضائل  التفسريية،  غري  األبواب 
قرآين  معطى  أو لتعضيد  النزول،  وشأن 

دلت عليه اآلية.
تقيد  الذي  املفسين  أبرز  ومن 
)الطاهر  هو  ها  يتعدَّ ومل  التفسري  بأصول 
»الناس  أّن  رأى  الذي  عاشور(،  بن 
رجلني:  األقدمني أحد  كالم  حول 
األقدمون،  شاده  فيام  معتكف  رجل 
مضت  ما  هدم  يف  بمعوله  آخذ  وآخر 
رض  احلالتني  كلتا  ويف  القرون،  عليه 
هبا  ينجرب  أخرى  حالة  وهنالك  كثري، 
ما  إىل  نعمد  أن  وهي  الكسري،  اجلناح 
ونزيده، وحاشا  فنهذبه  األقدمون  أشاده 
أن  واملالحظ  نبيده«)3(،  أو  أن ننقضه 

)3( ابن عاشور، التحرير والتنوير، الدار التونسية 
للنرش، 1984، ص7. 

أظهر  والتنوير«  »التحرير  صاحب 
إىل  خالل الدعوة  من  التجديد  يف  منزعًا 
الفكر اإلسالمي من أرس تراكامت  حترير 
تبعًا  األعمى  والتقليد  االتِّباع  عصور 

األرسائيلية. والقصص  لالساطري 
عاشور  ابن  وينعكس موقف 
القدامى  أعلمية  بمقولة  املتعّلق  النقدي 
التفسريية  جمال املعارف  يف  وأفضليتهم 
نجده  ما  نادرًا  إذ  التفسريي؛  أدائه  عىل 
أو  الرسول  عن  حديثًا مأثورًا  يعتمد 
أو  صحايّب  عن  مروّي  نّص  عىل  حييل 
تابعّي، بل حياول قصارى جهده أن يفّس 
وأساليبها  اللغوية  بنيتها  خالل  من  اآلية 

البالغية.
ولعّل ابن عاشور أراد من خالل هذا 
القدامى  لسلطة  اجلريء  النقدّي  املوقف 
أن  السلف،  مرجعية  وهيمنة  الدينية 
خمتلفة  مراحل  يف  بأصوات نادت  يذّكر 
بتحرير  اإلسالمّية  احلضارة  تاريخ  من 
الفكر وتنوير عقول املسلمني امللتزمني به 

وجتاوز وصاية القدامى عىل النّص)4(.

الذي  الشوكاين  األصـــوات:  هــذه  بني  من   )4(
من  بمحاسن  الطالع  »البدر  كتابه  يف  فنّد 
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إىل  نازعًا  عاشور  ابن  بدا  ولئن 
بوتقة  من  واخلروج  والتأسيس  التجديد 
اخلارجي،  املصداق  إىل  اللغوي  التفسري 
التأسيس  فيه  ندر  حضارّي  فضاء  يف 
استفاد  الطباطبائي  فإّن  لعلم التفسري، 
التفسري  جمال  يف  ثرّي  شيعّي)5(  تراث  من 

)املقدمة( ص2  ج1،  السابع«،  القرن  بعد 
عرص  العصور  خري  بــأن  القائلة  النظرية 
الّتابعني  عرص  ثّم  الصحابة  عرص  ثّم  النبّوة 
وتابعيهم... كام هاجم يف »إرشاد الفحول« 
كقول  حّجة  الصحابة  أقوال  يعترب  من  كّل 
النبّي )مطبعة الّسعادة، مرص، تصحيح حممد 

بن حممد زبارة اليمني ص255-254(. 
عرشية  االثنا  الشيعية  املــدرســة  أفــرزت   )5(
العربية  التفاسري  من  به  يستهان  ال  عــددًا 

والفارسية، لعّل أمّهها:
• من 	 وهو  القمي:  إبراهيم  بن  عيل  تفسري 

مطبوع  والكتاب  الشيعة،  تفاسري  أشهر 
وصاحبه من مشايخ الشيخ الكليني.

• العيايش: وصاحبه حممد بن مسعود 	 تفسري 
وهو  بالعّيايش،  املــعــروف  السمرقندي 

فاريس من أصول عربية.
• أبو عبد اهلل حممد 	 النعامين: وصاحبه  تفسري 

بن إبراهيم النعامين، وكان يكنى عنه أحيانًا 
الشيخ  تالمذة  من  وهــو  زينب.  أيب  بابن 

الكليني.
• احلسن 	 بن  حممد  جعفر  أليب  التبيان  تفسري 

إمام  أصبح  اخلراساين،  الطويس  عيل  بن 
الشيعة عىل عهده.

مستفيدًا  سابقيه  ملقوالت  مستوعبًا  فكان 
من اجتهاداهتم، وبنى تصّوره عىل التمييز 
نفسه،  والتفسري  التفسري  أصول  بني 
»املعصومني«  واألئمة  الرسول  فأقوال 
التفسري  موارد  ضمن  يندرج  ال  بعده  من 
العام  مفهومه  يف  للوحي  جتليات  بل هي 
هذا  وعىل  نفسه،  اآلن  يف  له  وتفسري 

• الطربيس.	 بن احلسن  للفضل  البيان  جممع 
• الـــرازي 	 ــوح  ــت ــف ال أليب  ــان  ــن اجل روض 

الطهراين، وهو تفسري فاريس.
• الفيض 	 حمسن  للموىل  ــصــايف  ال تفسري 

يف  الشيعة  علامء  مشاهري  من  الكاشاين، 
مدة  أقــام  اهلــجــري،  عرش  ــادي  احل القرن 
إليه:  املنسوبة  املعروفة  املدرسة  يف  بقم 
وقــرأ  شـــرياز  إىل  ســافــر  ثــم  )الفيضية( 
الــبــحــراين،  مــاجــد  السيد  عــىل  احلــديــث 
اإلهلي  احلكيم  لدى  والعرفان  والفلسفة 

صدر املتأهلني الشريازي وصاهره.
• ت 	 الــشــريازي،  الدين  صدر  املــوىل  تفسري 

1050هـ.
• فــاريس 	 تفسري  ــو  وه الــصــادقــني:  منهج 

تربيز،  يف  كــبــار  جمــلــدات  ثــالثــة  يف  طبع 
الفاريس  التفسري  هو  قريبة  فرتة  إىل  وكان 
فتح  املوىل  املرحوم  مؤلفه  تقريبًا.  الوحيد 
املائة  يف  كاشان  علامء  من  الكاشاين  اهلل 
رشح  منها  بالفارسية  كتبه  وأكثر  العارشة، 

هنج البالغة بالفارسية. 
• للشيخ 	 املعارص  شرب  اهلل  لعبد  شرب:  تفسري 

جعفر كاشف الغطاء واملوىل املريزا القمي. 
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امليزان«  »تفسري  صاحب  األساس تناول 
ورائه  -ومن  متّثله  ضوء  عىل  املسألة 
-لطبقات  عرشي  االثني  التمّثل الشيعي 
»امليزان«  مقّدمة  يف  فاكتفى  املفّسين، 
الّريادة  طبقة  وهي  األوىل)6(  بذكر الطبقة 
األسبقية  حيث  ومن  األمهية  حيث  من 
الطبقة  »وقد كانت  فرّصح  الزمنية 
من  مجاعة  املسلمني  مفسي  من  األوىل 
فإن   ،غري عيل هبم  واملراد  الصحابة، 
خاّصة(،  مكانة  ولده  من  ولألئمة  له 
يؤّسس  الطباطبائي  أن  نالحظ  وهكذا 
التفاسري  بقية  حال  هو  كام  تصّوره 

الطبقات  بقية  ذكر  يف  الطباطبائي  تعّمق   )6(
الــذي  ـــالم«  اإلس يف  ــرآن  ــق »ال كتابه  يف 
أمحد  العربية  إىل  وترمجه  بالفارسية  أّلفه 
اإلعالم  منظمة  بنرشه  وتكّفلت  احلسيني. 
تصنيفني  بني  مّيز  وفيه  طهران.  اإلسالمي 
من الطبقات: تصنيف سنّي وآخر شيعي:

• يف 	 الصحابة  من  جيعل  السنّي  التصنيف 
الثانية  الطبقة  يف  والتابعني  األوىل  الطبقة 
وأوائل  الثالثة  الطبقة  يف  التابعني  وتابعي 

املفسين يف الطبقة الّرابعة...
• يف 	 ــاء  ج ــام  -ك ــرى  ي الشيعي  التصنيف 

الصحابة  -»أّن  اإلسالم  يف  القرآن  كتاب 
يف  حجّية  ال  املسلمني  كبقية  والتّابعني 
نبوّي«  حديث  ــه  أّن ثبت  ما  إالّ  أقــواهلــم 

)ص77(. 

عن  »اإلمامة«  متييز  رضورة  الشيعية عىل 
من  علّيًا#  استثنى  ولذلك  »الصحبة« 
القرآن  معاين  يف  أقواله  الطبقة ألّن  هذه 
الصحابة  اجتهادات  ضمن  تصّنف  ال 
وجوه  من  وجه  هي  بل  النّص،  فهم  يف 
يف   النبّي لعصمة  وتواصل  الوحي 

جتّنب  ولذلك  وإفهامه،  القرآن  فهم  مادة 
الطباطبائي يف كتابه »القرآن يف اإلسالم« 
أئمة  من  وأبناءه وأحفاده  عيل  تصنيف 
من  األوىل  الطبقة  ضمن   البيت أهل 
الشيعية. املنظومة  املفسين)7( يف  طبقات 

يف  »الــقــرآن  كتابه  يف  الطباطبائي  اعتمد   )7(
اإلسالم« ثالث طبقات )ص77 -79(.

• عن 	 التفسري  رووا  الذين  األوىل:  الطبقة 
النبّي وأئمة أهل البيت وأدرجوا أحاديثهم 
نذكر  أن  ويمكن  املتفّرقة،  مؤّلفاهتم  يف 
مسلم،  بن  حممد  زارة،  املثال:  سبيل  عىل 

وغريهم.
• الطبقة الثانية: أوائل املؤّلفني يف التفسري من 	

قبيل فرات بن إبراهيم الكويف، والعيايش، 
وعيل بن إبراهيم القمي، والنعامين.

• املختلفة 	 العلوم  أصحاب  الثالثة:  الطبقة 
األديب  تفسري  يف  الريّض  الرشيف  قبيل  من 
والشريازي  الكالمي  تفسريه  يف  والطويس 
يف تفسريه الفلسفي وامليبدي الكونابادي يف 
تفسري الصويف، والفيض الكاشاين وغريهم 

)ص 79(. 
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قد  الطباطبائي  العالمة  أّن  يذكر 
والتفاضل  األرجحية  هذه  من  استفاد 
مكانتهم   البيت ألهل  يعطي  أن 
فاستنتج  هلم،  اهلل  ارتضاه  التي  السامية 
القرآن،  تأريخ  يف  معّمقة  لدراسات  تبعًا 
تفسريه عن سائر  هبا  انبثق  جديدة  نظرية 
تفاسري الشيعة وإن كانت هناك حماوالت 
جادة سبقته طرحت ضمن هذا السياق، 
وعنوهنا  هبا  افصح  الطباطبائي  أن  إال 
واالنطباق«  »اجلري  نظرية  بعنوان 
النص  اخرتاق  عقدة  بذلك  كارسًا 
خلف  توارت  التي  مدلوالته،  وكشف 
مستنتجًا  للنص،  املختلفة  النظر  زاوية 
القرآيّن،  النّص  يف  لغٍة رمزّيٍة  بوجود 
ومقاصدًا  الفاظًا  هناك  أن  مفادها 
ال  أن  الكريم  كتابه  يف  اجلليل  أرادها 
النزول،  أسباب  قضبان  أسرية  تكون 
دون  من  للنص  سيالة  حركة  هناك  وإنام 
اآلية.  نواميس  عىل  التمّرد  إىل  احلاجة 
)البطون(  بـنظرية  عليه  مانصطلح  وهذا 
توفري  يف  كبري  حد  إىل  تساهم  التي 
النص  طرح  بعد  التطبيقية  الوسائل 
التجربة  إىل  تستند  الرؤية  هذه  القرآين، 

ومدى  الديني؛  النص  قراءة  يف  البرشية 
اخلارجية  التطبيقات  مع  انسجامها 
أن  تؤكد  والتي  النص،  لفحوى  احلاكية 
للغة  الداليل  للتطور  تبعًا  الديني  النّص 

لالستنطاق. قاباًل  النص  جيعل 
التي  النَّظريَّة  هذه  َأنَّ  ذكره  جدير 
العلامء واملفسين باجلذب  جتاذبتها أقالم 
تفسريًا  اأُلوىل  -للوهلة  تكن  مل  والطرد، 
الطباطبائي  العالمة  املتعارف عند  باملعنى 
مصاديق  هي  وإنام  التفسري،  علامء  وسائر 
املجاز  باب  من  تدخل  ال  فعلية  حقيقة 
ذات  اآليات  يف  دائاًم  وحتصل  والكناية، 
غري  من  نزلت  التي  واألخرى  السبب 

للنزول. سبب 
كالمًا  هناك  أن  املؤسف  من  أنَّ  إال 
أْن  علينا  يوجب  وهناك  هنا  من  يثار 
البحث  جمهر  حتت  النَّظريَّة  هذه  نضع 
من  تها  ِصحَّ لنا  ليظهر  والتَّمحيص؛ 

وحدودها. وضوابطها  سقمها، 
البحث،  هذا  كان  املنطلق  هذا  ومن 
وليس  امليدان،  هذا  يف  إثارًة  يعّد  الذي 
أبعاده  بجميع  يلمُّ  تفصيلياً  بحثاً 

وخصائصه.
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وقد انتظم البحث يف ثالثة مباحث، 
عدة  حتته  تنطوي  مبحث  كل  ويف 

مطالب.
متهيدية مباحث  األول:  املبحث 

األول:  املطلب 
واصطالحية لغوية  مباحث 

وهو  السيالن،  بمعنى  لغة:  اجلري 
يبعد  وال  والسكون)8(.  الوقف  خالف 
بمعنى  أي  السيالن  معنى  فيه  يكون  أن 
جريان  أن  حيث  وسيالنه  املاء  جريان 
والدائمة،  املستمرة  احلركة  حيوي  املاء 

ومنه ما يقال: صدقة جارية.
اصطالحًا: اجلري 

املعنى  معرفًا  امليزان  يف  العالمة  قال 
للجري :انطباق الكالم  االصطالحي 
قوله:  كانطباق  املصداق  عىل  بمعناه 

ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ  چ

 ،]120 التوبة:  ڃچ ]سورة 
عىل كل طائفة من املؤمنني املوجودين يف 
اآلية،  نزول  املتأخرة عن زمان  األعصار 
وكانطباق  االنطباق،  من  نوع  وهذا 
وانطباق  النفس،  اجلهاد عىل جهاد  آيات 

)8( املصباح املنري، ماّدة: جري. 

من  الفاسقني  عىل  املنافقني  آيات 
االنطباق  من  آخر  نوع  وهذا  املؤمنني، 
وانطباق  وكانطباقها  األول،  من  أدق 
والذكر  املراقبة  أهل  عىل  املذنبني  آيات 
يف  ومساهلتهم  تقصريهم  يف  واحلضور 
مما  أدق  آخر  نوع  وهذا  تعاىل،  اهلل  ذكر 
قصورهم  يف  عليهم  وكانطباقها  تقدمه، 
نوع  وهذا  الربوبية،  حق  أداء  عن  الذايت 

آخر أدق من اجلميع.
طبق،  من  تفعيٌل  وهو  لغة:  التَّطبيق 
والقاف  والباء  اء  »الطَّ فارس:  ابن  قال 
أصٌل صحيٌح واحد، وهو يدلُّ عىل وضع 
من  َيه،  يغطِّ حتَّى  مثله  عىل  مبسوط  ٍء  يَشْ
عىل  ء  ْ اليشَّ أطبقُت  تقول:  الّطبق.  ذلك 
تطابقا.  للثَّاين، وقد  ل طبٌق  فاألوَّ ء،  ْ اليشَّ
كذا،  عىل  النَّاس  أطبق  قوهلم:  هذا  ومن 
ُصريِّ  لو  حتَّى  تساوت  أقواهلم  كأنَّ 

لصلح()9(. لآلخر  ِطبقًا  أحدمها 
الثاين: املطلب 

لإلسالم املعريف  اإلطار  يف  النص  فهم 
القرآن  بأزلية  القول  أفصحنا  إذا 

ج3،  ــارس،  ف ابــن  اللغة،  مقاييس  معجم   )9(
ص439. 
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اخلالد  املعجز  وأنه  ورسمديته،  الكريم 
الذي يمتلك اخلاصية اإلطالقية الزمانية 
اإلهلية  احلقائق  لكل  املستبطنة  واملكانية 

ېئ  ېئ  ېئ  ۈئ  ۈئ ۆئ  ۆئ  ۇئ  ۇئ  چ 

وال  يؤطرها  الزمان  چ .فال  ىئ  ىئ 
أن  يمكن  فال  وبالتايل  هبا،  حييط  املكان 
الزمان  دائرة  يف  ونؤطره  النص  نحجم 
عندها  يتقلص  الذي  اآلين  واملكان 
املصادر  من  باعتبارمها  والوحي،  العقل 
وحتى  املسلم،  اإلنسان  عند  املعرفية 
املعريف  اإلطار  إىل  الوصول  لنا  يتسّنى 
احلدود  رفع  من  فالبد  اإلسالم،  يف 
الغامضة بني العقل والوحي، وإرشاكهام 
النجزم  فنحن  القرآين،  النص  معرفة  يف 
باالحتكام  استقاللية  هناك  تكون  بأن 
لوحده  فالوحي  األخر،  دون  ألحدمها 
كام  معرفيًا  مصدرًا  يكون  أن  يصلح  ال 
من  نقصده  ما  وهذا  كذلك،  العقل  أن 
بقاسم  واخلروج  الغامضة  احلدود  رفع 
حقيقة  يف  املصدرين  كال  يشمل  مشرتك 
خارجيًا  وجودًا  نجد  وال  واحدة، 
ببصائر  املستبرص  العقل  يف  إال  متحققًا 
وينمو  الذي يذكو  العقل  أي  الوحي، 

األطر  عن  وخيرج  بالوحي،  ويتكامل 
النص  تربط  أن  حتاول  التي  الضيقة 
الربهة  أسري  فيكون  النزول،  بسبب 
من  والبد  املكانية،  واملساحة  الزمانية 
عىل  وهيمنته  النص  بشمولية  اإليامن 
يتأثر  أن  دون  واملكان  الزمان  حركة 
الذي  النور  بمثابة  النص  فيكون  هبا، 
عن  ويكشف  والعتمة،  الظلمة  يزيح 
األطر  ضمن  تتحرك  جديدة  أيدلوجية 
النص  ومجالية  أناقة  تظهر  التي  القرآنية 

ۉ  ۅ  ۅ  تعاىل :چ  قال  القرآين، 
ى  ى  ې  ې  ې  ې  ۉ 
أن  يمكن  األيدلوجية  هذه  چ.  ائ 

واالنطباق(. )اجلري  بنظرية  نسميها 
بنفسه  ينأى  أن  البد  اجلديد  فالفكر 
واملصاديق  اجلزئية  التصورات  عن 
الزمان  وحدة  تؤطرها  التي  املحدودة 
لقيم  ليؤسس  ينطلق  وأن  واملكان، 
فالذين  ومكان،  زمان  لكل  صاحلة  كلية 
تصوروا  التاريخ  بمركزية  تشبثوا 
يف  قد جتسدت  حمدودة،  رؤى  اإلسالم 
بعد  األمة،  لسلف  مثالية  صور  شكل 
تبعًا  ألشخاص  القدسية  أعطوا  أن 
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مصريها  تربط  التي  اخلريية)10(  لرواية 
وبذلك   ،اهلل رسول  صحب  بمن 
الوقت الذي  يف  اإلسالم  عن  ابتعدوا 
الواقع، ومن هنا عاشوا  فيه عن  ابتعدوا 
قدسية التاريخ  بني  االنفصام  من  حالة 
الكفر  إال  كان  فام  الواقع)11(،  وانحراف 
به ومقاطعته، يقول نرص حامد أبو زيد: 
أهل  موقف  يف  اجلوهري  اخلطأ  »إن 
إىل حركة  النظر  هو  وحديثًا  قدياًم  السّنة 
حركة  بوصفها  الزمن  وتطور  التاريخ 
املستويات،  مجيع  عىل  األسوأ  نحو 
النص  معنى  ربط  حياولون  ولذلك 
النبوة  عرص  الذهبي،  بالعرص  وداللته 
أهنم  متناسني  الوحي  والرسالة ونزول 
من  ال  الوحي  زمانية  يؤكدون  ذلك  يف 
بل  فقط،  له  وتشكُّ ن النص  تكوُّ حيث 
وليس  كذلك،  ومغزاه  داللته  حيث  من 

فتح  يلوهنم،  الذين  ثّم  قرين  الناس  خري   )10(
 6  :7 البخاري  صحيح  رشح  يف  الباري 
صحيح  النبي،  أصــحــاب  فضائل  بــاب 

 .85–84 مسلم برشح النووي 8: 
املــايض  ــات  ــاذب جت بــني  الــديــنــي  الــنــص   )11(
جملة  أمحـــد،  ســيــد  معتصم  واحلـــــارض، 
–16 الــعــدد )37 الــســنــة  ــر،  ــبــصــائ ال

1426هـ/ 2005م.

تعبري  ولكنه  خطأ )مفهومي(  جمرد  هذا 
الواقع،  من  إيديولوجي  موقف  عن 
ويقف ضد  التخلف  يساند  موقف 

واحلركة«)12(. التقدم 
فلم  باحلارض،  تشبثوا  الذين  أما 
التارخيية،  املركزية  إسالم  إىل  إال  ينظروا 
بقيم  متشبثني  رفضه  يف  تطرفوا  ولذا 
العرصية،  احلياة  تفرضها رضورة  جديدة 
ففي  فهؤالء،  واحلداثة،  كالعرصنة 
حداثوية  بقيم  فيه  أمنوا  الذي  الوقت 
قيم  عن  ابتعدوا  قد  يكونون  جديدة 
وجود  له  القولني  وكال  أصيلة،  إسالمية 
يف اجلدل الثقايف بني العلامنيني والتيارات 

أو التقليدية. الراديكالية  اإلسالمية 
لنا  تكون  واحلارض  املايض  وبني 
الديني،  النص  فهم  يف  جديدة  انطالقة 
لنا  يتيح  الذي  الوحي،  لبصائر  وفقًا 
احلرية  امتالك  يف  اإلرشاقية  اخلاصية 
أفق  يف  مكوناته  بكل  للواقع  احلركية 
خصوصيات  كل  يستوعب  عقيل 
تكون  أن  بد  ال  احلالة  هذه  ويف  املرحلة، 

يف  دراسة  النص،  مفهوم  زيد،  أبو  حامد   )12(
علوم القرآن. 
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تلك البصائر.. القيم.. السنن.. احِلكم.. 
لكي  اهلرمي  شكلها  يف  ومرتتبة  واضحة 
إليها،  الرجوع  ويصح  مركزيتها  تتحقق 
التفسريية  املنهجيات  به  هتتم  مل  ما  وهذا 

والتأويلية.
الثالث: املطلب 

النزول:  وأسباب  واالنطباق  اجلري 
نظرية  كنه  معرفة  يف  الدخول  قبل 
النزول،  وأسباب  والتطبيق(  )اجلري 
الكريم  القرآن  بأن  ننوه  أن  بنا  حري 
حد  يف  يكن  ومل  وبصرية،  هداية  كتاب 
أحداث  فيه  تسد  تارخييًا  كتابًا  ذاته 
ستاره،  عليها  التأريخ  أسدل  قد  ووقائع 
السالفة  األمم  ألخالقيات  وصفًا  أو 
مدحها  أو  والفسوق،  بالكفر  ووصمها 
واحدًا  ذلك  كان  وإن  اإليامن،  بصفة 
غرضًا  كونه  ى  يتعدَّ فال  أغراضه  من 
فهو  اجلوهري  الغرض  وأما  ثانويًا، 
أو  التوصيف  أو  احلكم  ذلك  اعتامد 
واهلداية.  للتبصري  وسائَل  الوقائع  تلك 
االنحراف  حال  عن  نقرأ  ما  فكثري 
عن  اإلنسانية  النفس  يصيب  الذي 
اختالل  بسبب  السليم،  الفطري  خطها 

حمفزاهتا وغاياهتا،  واضطراب  توازهنا، 
فإهنا  وتطهري،  معاجلة  لعملية  ختضع  ومل 
فتجنح  مستعصية،  مرضية  بحالة  تصاب 
وللتفريط  االستقامة،  بدل  لالنحراف 
النوازع  عليها  فتطغى  االعتدال..  بدل 
البهيمية،  واالندفاعات  الشهوانية، 
واحلسد  والكربياء  امليتة،  كاألنانية 
حتت  فتقع  بالنقص،  الشعور  عن  الناجم 
استعرض  وقد  اإلهلي،  العذاب  طائلة 
التي  لشخصيات  من  كثريًا  القرآن 
بتحليل  واهتّم  لالنحراف،  تعرضت 
لكي  السوداء،  أعامقها  وكشف  تركيبها، 
ومعصيته،  ضالله  سبب  اإلنسان  يعرف 
باعورا(  بن  )بلعم  ذلك  عىل  ونموذجًا 

فقال تعاىل: چ ڱ ڱ ڱ ں ں 
ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ 
ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ 
ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ 
ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭڭ 
چ ومل  ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ 
اتسع  بل  باألفراد،  منحرصًا  األمر  يكن 
جادة  عن  تشذ  التي  األمم  شمل  حتى 
الكريم  القرآن  استعرض  الصواب، وقد 
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نامذج لبعض األمم التي سبقت اإلسالم 
عريقة،  حضارة  ذات  كانت  أهنا  وكيف 
املنحرف  االجتامعي  للسلوك  ولكن 
أن  هنايتها  كانت  إليه،  وصلت  الذي 
ذلك  نتيجَة  األليم  العذاب  عليها  صب 
ذلك  يسلك  ملن  عربة  لتكون  السلوك، 
إىل  تثوب  أن  إال  املنحرف،  الطريق 
لواقعها  التغيري  رشدها وتسعى من أجل 

.كام حصل لقوم يونس
املنافقني  القرآن مثاًل من  ر  حُيذِّ فحينام 
التوصيف  بعد  النص  لزمن  املعارصين 
فإنِّ  والسلوكية  النفسية  خلصوصياهتم 
جتد  فئٍة  كلِّ  من  التحذير  هو  غرضه 
ومكان،  زمان  كل  يف  اخلصوصيات، 
الروحي  انتامئها  عن  النظر  بغض 
بتلك  متَّصفة  فئة  كلَّ  فإنَّ  والعقيدي، 
اخلطاب  بذلك  مقصودة  اخلصوصيات، 
النفاق  عنوان  عليها  ُنسقط  أن  ونستطيع 

واالنحراف.
مفادها  والتطبيق(  )اجلري  فنظرية 
من  آيٍة  مفاد  وتطبيق  إسقاط  يف  يكمن 
الشؤون  من  شأٍن  يف  نزلت  القرآن  آيات 
عرص  يف  وقع  قد  يكن  مل  آخر  شأٍن  عىل 

النص أو مل يكن منشًأ للنزول ولكنه واجٌد 
اخلصوصيات التي اقتضت نزول اآلية يف 

ذلك الشأن نفسها.
من  األصوليون  قاله  ما  عني  وهذا 
و  املورد()13(  خيصص  ال  )الوارد  أن 
بخصوص  ال  اللفظ  بعموم  العربة  )أن 

السبب()14(.
فمن الضوري أن نميز عند التفسري 
بني سبب النزول وبني اجلري واالنطباق 

الترشيع. علة  وبني 
ُأطلقت  فقد  التنزيل:  أسباب  فأما 
عىل  الروايات  بعض  يف  التنزيل  مفردة 

مرتىض  الــقــوانــني،  احلاشية عــىل  أنظر   )13(
جلنة  حتقيق  1281هــــ(،  )ت  األنــصــاري 
حتقيق تراث الشيخ األعظم، مطبعة باقري، 
للمؤمتر  العامة  األمانة  نرش  املقدسة،  قم 
الثانية  املئوية  الذكرى  بمناسبة  العاملي 
مليالد الشيخ األنصاري، ط 1، 1415هـ، 
الفقه،  ص152، وأيضًا املحكم يف أصول 
جــاويــد،  مطبعة  احلــكــيــم،  سعيد  حممد 
-1994م،  1414هـــ  ط،  املنار،  مؤسسة 

ج3، ص57. وج 6، ص407.
درر  عــىل  تعليق  العوائد  إفــاضــة  أنظر   )14(
نرش دار  الگلپايگاين،  رضا  حممد  الفوائد، 
املقدسة،  قم  مهر،  مطبعة  الكريم،  القرآن 

ط1، 1410 هـ، ج 1، ص367.
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القرآن  معاين  ألن  الكريم،  القرآن  ألفاظ 
ال تقرأ وال تتىل، كام يف الرواية املروّية عن 
عىل  تنزيله  »إين قرأت  قال:  التاّمر  فميثم 

مني تأويله«)15(. أمري املؤمنني وعلَّ
تعالج  لكي  جاءت  النزول  فأسباب 
-سواء  حارضة  مشكلة  هناك  كانت  إن 
مسألة  أْم  أمُرها،  ُأهبم  حادثة  أكانت 
واقعة ضّل سبيل  أو  خِفَي وجه صواهبا، 
شأهنا  لتعالج  اآلية  خَمرِجها-فنزلت 

وتضع حاًل ملشكلتها.
حقيقتها وواقعها  يف  ليست  فهي 
يف  اآلية  نزول  مناسبات استدعت  سوى 
الغالب فإن  وقٍت ما وظرف خاص ويف 
اآليات النازلة يف مناسبات خاصة كانت 
كيل أو  حلكم  أو  عامة  تؤسس لقاعدة 
يبنّي حقيقة علمية، وهذا يعني أن النازل 
خيتص  املناسبات ال  تلك  يف  من القران 
بذلك املورد أو تلك املناسبة، وعليه فإن 
ختصيص  يف  يلعب دورًا  ال  النزول  شأن 

. ما نزل عامًا وتقييد ما نزل مطلقًا
نزلت بمناسبة  مثاًل  الظهار  فآية 
لزوجته  بن الصامت(  )أوس  مظاهرة 

)15( املجليس، بحار األنوار، ج 42، ص128.

يف  أو  رواية  يف  كام  بنت ثعلبة(،  )خولة 
حكم  أن  إاّل  أخرى،  رواية  يف  غريمها 
هبام  خيتص  ال  اآلية  الذي تضمنته  الظهار 
إىل يوم  مشاهبة  حالة  كل  جيري يف  ولكنه 
القيامة، ومثلها آية السقة والزنا والقذف 

واحلجاب واللعان.
ومقابل هذا االستعامل ملفردة التنزيل، 
املعنى ومدلول اللفظ  التأويل، أي  يكون 
أم  التزاميًا  مطابقيًا،  مدلواًل  أكان  سواء 

تضمنيًا.
التأويل  من  هذا املعنى  يؤيِّد  وما 
البن  معاوية  التالية :قال  الروايات 
عن  ننهى  يف اآلفاق  كتبنا  قد  إنَّا  عباس: 
ذكر مناقب عيل وأهل بيته فكفَّ لسانك.
قراءة  عن  أتنهانا  معاوية!.  يا  فقال: 

القرآن؟. قال: ال.
قال: أفتنهانا عن تأويله؟. قال: نعم.

اهلل  عنى  عامَّ  نسأل  وال  فنقرأه  قال: 
علينا قراءته  أوجب  فأهّيام  قال:  ثمَّ  به!. 
أو العمل به؟. قال: العمل به. قال: كيف 

نعمل به وال نعلم ما عنى اهلل؟.«)16(.

نجف.  ط  ص15   2 ج  االحــتــجــاج:   )16(
صدره  ونقل  ص124  ج44  والبحار: 
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)ما  قوله:  من  املراد  اخلرب  هذا  ففي 
عنى اهلل به(، تأويل القرآن الكريم.

بن  حذيفة  عن  أخرى  رواية  ويف 
الغدير  يوم  يف   النبي »إنَّ  قال:  اليامن 
قال: أهّيا الناس من كنت مواله فهذا عيل 
مواله، فقال رجل من عرض املسجد: يا 
»من  فقال:  هذا؟.  تأويل  ما  اهلل  رسول 

كنت نبيه فهذا عيل أمريه«)17(.
كان  السائل  مراد  أّن  الواضح  ومن 

حول مراد النبّي من كلمة موىل.

رشع  ما  فهي  الترشيع:  علة  وأما 
احلكم من اجله: كعلة االسكار يف حتريم 

اخلمر.
هذا  يف  به  التعريف  ينبغي  ومما 
هي  النزول  أسباب  أن  هو  املبحث 
تارخيية، وان رواية هذه احلادثة  حوادث 
والبد  الرواة،  طريق  عن  إلينا  وصلت 
ناقله،  من  التوثق  من  اخلرب  قبول  قبل  لنا 
امتدت  قد  التحريف  يد  وان  السيام 
تشخيص  من  اخلطرية  املسالة  هذه  إىل 

عن  الكمباين  ط  ص534   8 ج  البحار  يف 
الكشف عن املوفقيات. 
)17( إثبات اهلداة 2/ 170.

ومصاديق  القرآن،  معاين  وبيان  احلقائق، 
اإلنساين. املجتمع  املعنى يف 

املفسين  مجلة من  تردد  هنا  ومن 
قرائن  إىل  قوهلا  يف  والتجأوا  قبوهلا  يف 
ورفضوا  غريه تؤيدها  أو  القرآن  من 
فاحتة  يف  رضا  رشيد  السيد  يقول  غريها. 
عن  املأثورة  وأّما الروايات  املنار:  تفسري 
التابعني يف  وعلامء  وأصحابه   النبي
التفسري فمنها ما هو رضوري أيضًا، ألن 
عليه يشء،  يقدم  ال  املرفوع  من  صح  ما 
مما  الصحابة  علامء  عن  صح  ما  ويليه 
اللغوية أو عمل عرصهم،  باملعاين  يتعلق 
وأكثر  قليل،  وذاك  هذا  من  والصحيح 
الرواة من  إىل  رسى  قد  باملأثور  التفسري 
أهل  ومسلمة  والفرس  اليهود  زنادقة 

الكتاب.
ُأسند  ما  قيمة  عرفت  قد  فإذ  وبعد، 
يف  الواردة  النزول  أسباب  روايات  من 
باملقطوع،  فكيف  احلديثية،  الكُتب  أهّم 
كالم  صّح  وقد  واملجهول...  واملرَسل، 
اإلمام أمحد: ثالثة ليس هلا أصل معتَمد: 

والتفسري. واملالحم،  املغازي، 
يف  يروى  ما  لفقدان أكثر  ونظرًا 
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أو غريه  املعترب  للسند  أسباب النزول 
االعتامد  فال يمكن  القبول  رشوط  من 
عليها، وبذلك تقل أمهية دراسة أسباب 

. النزول
ختصص العام  ال  فهي  ذلك  ومع 
بمناسبات  فتسميتها  املطلق،  تقيد  وال 
من تسميتها  أوىل  النزول  شأن  النزول أو 

باألسباب.
اجلري  قاعدة  تطبيق  فأن  لذلك 
يسار  بن  الُفَضيل  رواية  يف  واالنطباق 
 الباقر جعفر  أبا  اإلمام  يسأل  الذي 
القرآن  يف  )ما  املعروف:  احلديث  عن 
ظْهره   :فقال وبْطن،  َظْهر  وهَلا  إاّل  آية 
مىض  قد  ما  منه  تأويله،  وبْطنه  تنزيله 
الشمس  ومنه ما مل يكن، جيري كام جتري 

والقمر()18(.
الرحيم  عبد  عن  العيايش  يف تفسري 
عند   األيام  من  يومًا  كنت  قال:  القصري 
الرحيم  عبد  »يا  فقال:   أبى جعفر

أيب  الشيخ  تأليف:  تفسري الــعــيــايش،   )18(
املتوىّف  العيايش،  مسعود  بن  حمّمد  النض 
الــدراســات  قسم  حتقيق:  نحو320 هــــ، 
ج1  ــم:  ق البعثة،  مؤّسسة  ــة،  اإلســالمــّي

ص86. 

ڄ  ڄ  اهلل چ  قول  قال:  لبيك،  قلت: 
رسول  قال  چ إذ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄڄ 
ومن  اهلاد  وعيل  املنذر  )أنا   :اهلل
طوياًل  فسكت  قال:  اهلاد  اليوم(؟. 
فداك  جعلت  فقلت:  رأيس  رفعت  ثم 

حتى  فرجل  رجل  فيكم توارثوهنا  هي 
اهلاد،  فداك  جعلت  فأنت  انتهت إليك، 
القرآن  إن  الرحيم،  عبد  يا  صدقت  قال: 
متوت،  ال  حية  واآلية  ال يموت،  حي 
األقوام  يف  نزلت  إذا  اآلية  كانت  فلو 
القرآن، ولكن هي جارية يف  ماتوا فامت 

الباقني كام جرت يف املاضني)19((.
تؤّكد  وغريها  الروايات  هذه  إّن 
املضامني  قد أّسستها  قرآنّية  حقيقة 
بسوره  القرآن  أّن  وهي  العالية،  القرآنّية 
بزمن دون  غري مقّيد  وكلامته  وآياته 
عىل  مغلقة  غري  االنطباق  فدائرة  آخر، 
املمكن  من  كان  وإن  معنّي،  مصداق 
إّما  البارز  هو  األّول  املصداق  يكون  أن 
االستئناس به،  نتيجة  أو  قرآنّية  حلكمة 

وحتقيق  تصحيح  ــعــيــايش،  ال تفسري   )19(
وتــعــلــيــق، هــاشــم الــرســويل املــحــاليت، 
ج2،  طهران،  اإلسالمية،  العلمية  املكتبة 

ص213. 



م.م. خليل إبراهيم الشوكي

95

ال  الذي  التبادر  من  نوع  فيحصل بذلك 
عىل موارد  االنطباق  دائرة  بإغالق  يفي 

ومصاديق أخرى.
الروايات  تلك  أن جمموع  واحلقيقة 
هبذا  القرآين  النص  مع  تعاطت  التي 
ضخمة،  ثروة قرآنية  يعد  األسلوب 
حل  إىل  خالهلا  من  نتوصل  أن  ويمكن 
اليوم  التي تطرح  الكبرية  اإلشكالية 
إشكالية  وهي  اجلديد  الكالم  علم  يف 
عرب  صالحيته  القرآين أو  النص  )تارخيية 

الزمان واملكان(.
القرآن  يف  الباحثون  انقسم  حيث 
هذه  يف  رئيسني  اجتاهني  عىل  الكريم 

املسألة:
الذي  االجتاه  هو  االجتاه األول: 
وصالحيته  القرآين  النص  بخلود  يؤمن 
الظروف  عىل  ومكان وتعاليه  زمان  لكل 
االجتاه  هو  وهذا  هبا،  نزل  التي  التارخيية 
اختالف  عىل  بني املسلمني  السائد 

مذاهبهم وفرقهم.
الذي  االجتاه  هو  االجتاه الثاين: 
وتأثره  وحمدوديته  القرآن  بتارخيية  يعتقد 
هبا،  نزل  التي  بالظروف التارخيية 

غالبية  به  يعتقد  الذي  االجتاه  هو  وهذا 
أركون  حممد  مقدمتهم  ويف  دعاةاحلداثة 
وحممد عابد اجلابري ونرص حامد أبو زيد 

وعبد الكريم رسوش وغريهم.
إليه  ينتمي  ثالث  اجتاه  وهناك 
نعرب  ما  وهو  تبعه  ومن  نيازي  األستاذ 

التبعييض(. بـ)االجتاه  عنه 
من  هناك  أن  منه  يفهم  االجتاه  هذا 
القرآنية  النصوص  بعض  بتارخيية  يقول 
 وعدم رسياهنا زمانيًا بعد زمن الرسول
املحكامت،  اآليات  عليها  أطلق  ما  وهي 
)املتشاهبات(  اآليات  باقي  ورسيان 
عرص  عىل  التالية  األزمنة  عىل  زمانيًا 
الرسول، ومعنى هذا أن هذه النظرية 
أحدمها  التقليديتني  النظريتني  بني  مجعت 
حماولة  دون  القرآين  النص  بسيان  تقول 
النص  بتارخيية  تقول  واألخرى  تأويله 

القرآين.
اجلري  روايات  يف  نتأمل  وعندما 
غاية  نتيجتني  نستنتج  السابقة  واالنطباق 

يف األمهية:
هذه  أن  نجد  األوىل:  النتيجة 
كانت  وأهنا  جديدة،  ليست  اإلشكالية 
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الباقر  اإلمامني  عرص  يف  مطروحة 
.والصادق

تطرح  اإلشكالية  هذه  تكن  مل  نعم 
وإنام  اليوم،  به  تطرح  الذي  بالعنوان 
القرآن  )حياة  بعنوان  تطرح  كانت 
بعض  من  نستنتجه  وهذا  موته(،  أو 
 النصوص السابقة كقول اإلمام الباقر
»أنَّ القرآن حي ال يموت، واآلية حية ال 
»إن   الصادق اإلمام  وقول  متوت«، 
القرآن حي مل يمت« وهو أشد داللة من 
كانت  اإلشكالية  كون  يف  السابق  النص 
فإن قوله »حي  مطروحة يف تلك احلقبة، 
آخر  طرف  وجود  عن  كاشف  يمت«  مل 

قد أعلن عن موت القرآن.
القرآنّية  احلقيقة  إّن  الثانية:  النتيجة 
العالية  القرآنّية  املضامني  التي تؤّسسها 
-كام  وهي  الرشيفة  الُسّنة  والتي تؤّكدها 
كّل  يف  االنطباق  دائرة  أرشنا -استمرار 
املصاديق  أّن  بمعنى  هي  وزمان،  عرص 
دائرة  تغلق  ال  للنّص القرآين  البارزة 
االنطباق وأّن املصاديق الالحقة ال تدخل 
من باب املجاز وإّنام هي مصاديق حقيقّية 

فعلّية.

االنطباق  صورة  نقّرب  املعنى  وهبذا 
املصداقّية  الدائرة  انغالق  املستمّر وعدم 

املنطبق عليه. تفاوتت درجات  وإن 
الكريم  القرآن  أن  لنا  يتأكد  وبذلك 
فًا  ُمعرِّ لإلنسان  جاء هاديًا  قد  دام  ما 
اهلداية  طريقي  له  بحقيقته راساًم 
وما  وماله  كّل ذلك،  له  نًا  مبيِّ والضالل 
بنفس  فهو  كذلك  األمر  دام  وما  عليه، 
قد حكى أحوال  يكون  البيانّية  هذه 
وكلٌّ  الالحقني،  وأحوال  السابقني 

. بحسبه
ووفقًا للمنهجة  تقّدم  مّما  فيظهر 
ومكان  آن  كّل  يف  اإلنسان  أّن  القرآنّية: 
القرآنّية الواصلة  اخلطابات  يف  مقصود 
أن  البّد  فإّنه  كذلك  دام  وما  إليه، 
من  مجلة  حريم  يف  داخاًل  مصداقًا  يكون 

ۈئ  ۈئ  ۆئ  چ  القرآنّية،  النصوص 
چ ]سورة اإلنسان:  ېئ ېئ ېئ ىئ 

القرآن  نقرأ  أن  علينا  يتعنّي  وبذلك   ،]3
الفعيل  نحو التنزيل  عىل  جاّدة  بصورة 
عىل كّل واحد مّنا لريى موضعه ومرتبته.
دائرة االنطباق  انحصار  عدم  إّن 
احلقيقة  هو  وكلمة،  وآية  سورة  كّل  يف 
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ينبغي التنّصل  ال  التي  الراسخة  القرآنّية 
املفتوحة  أبدًا، ولعّل هذه االنطباقّية  عنها 
 :أمري املؤمنني بقول  إليها  املشار  هي 
عميق،  وباطنه  أنيق  ظاهره  القرآن  »وإّن 
غرائبه وال  وال تنقيض  عجائبه  تفنى  ال 

تنكشف الظلامت إاّل به)20(«.
دائرة  انحصار  عدم  أّن  ذكره  جدير 
القرآين زمانّيًا،  النّص  يف  االنطباق 
النّص  كون  دعوى  مع  ينسجم متامًا 
ال  القضّية احلقيقّية  بنحو  مأخوذًا  القرآين 

اخلارجّية أو الشخصّية.
أيضًا  املتخّصص  عىل  خيفى  وال 
األصولّية  القاعدة  مع  متامًا  ذلك  انطباق 
خيّصص  ال  املورد  )خصوص  بأّن  القائلة 
-يف  أحكام  صدور  للزم  وإاّل  الوارد(، 
الواقعة  احلوادث  -بعدد  جمال الرشيعة 
املفرتضة  الوقائع  بحسب  ال  فرد  كّل  من 

ابتداًء يف عامل الثبوت.
القضّية  بنحو  الرشعي  النّص  فأخذ 
األصولّية  القاعدة  احلقيقّية ومفاد 
قضّية  يف  القرآين  املوقف  يؤّكدان 

نرش  احلديد،  أيب  البن  البالغة  هنج  رشح   )20(
دار إحياء الكتب العربّية: ج1 ص288. 

كّل  يف  لكّل إنسان  الشاملة  خماطبّيته 
ومكان. زمان 

شمس  بمثابة  الكريم  القرآن  فآيات 
فتزوده  جديد  واقع  عىل  يوم  كل  ترشق 
هنا  من  و  اهلدى،  ونور  احلياة  بدفء 
مهام  احلياة  عىل  مهيمنًا  يبقى  القرآن  فان 

اختلفت الظروف و تغريت األزمان.
مشافهة  من  نتمكن  الكيفية  وهبذه 
االستار  تلك  فتزال  ومكاشفته  القرآن 
الزمانية،  املسافات  وتضمحل  واحلجب، 
حتى  اإلهلي  الضياء  كوة  من  ونقرتب 
وحينها  القلوب،  شغاف  أياته  تالمس 
و  األحياء،  حلياة  أمام  القرآن  يكون 
يكشف  الذي  النور  بمثابة  النص  يكون 

ۉ  ۅ  ۅ  چ  تعاىل:  قال  املجاهيل، 
ى  ى  ې  ې  ې  ې  ۉ 
املتغريات  عىل  يرشق  والنور  ائچ، 
يف  تؤثر  أن  دون  من  حتته  تتحرك  التي 
إرشاقه .يف احلديث عن رجل سأل اإلمام 
الصادق: )ما بال القرآن ال يزداد عىل 

النرش والدرس اال غضاضة؟.(.
لَِزَماٍن  ُيْنِزْلُه  مَلْ   َ اهللَّ نَّ  )أِلَ  :فقــال
يِف  َفُهَو  َناٍس  ُدوَن  لَِناٍس  اَل  َو  َزَماٍن  ُدوَن 
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ُكلِّ َزَماٍن َجِديٌد َو ِعْنَد ُكلِّ َقـــْوٍم َغضٌّ إىَِل 
اْلِقَياَمِة(. َيْوِم 

الثاين املبحث 
نظرية  حول  مثارة  شبهات 

والتطبيق اجلري 
األول املطلب 

الشيعة لدى  التفسريي  النقد  اهتام 
وفيه عدة شبهات:

بأهل . 1 خيتص  حزيب  كتابًا  القرآن  إن 
البيت:

والبحوث  الكتب  من  لكثري  املطالع 
أن  واألخرى  الفينة  بني  تصدر  التي 
مجود  نتيجة  نشأت  أيدلوجية  عقدًا  هناك 
مصلحي،  تأصيل  أو  منهجي،  وتكدس 
مواقف،  لرشعنة  أو  لتمرير مفاهيم، 
تركت  حتى  حتجريه،  عىل  األيام  عملت 
التفسريي  املنهج  مبادئ  عىل  آثاره 
للقرآن الكريم، وحرصه يف زمن التجربة 
األوىل، متناسني أّن هناك كثريًا من املعاين 
بتطّور  إالَّ  إليها  االلتفات  مل يتّم  القرآنية 
الدينية  للعلوم  الشاملة  البرشّية،  العلوم 
اليتم  األمر  وهذا  واإلنسانية،  والطبيعية 
تأمل  من  البد  بل  الفائقة،  بالسعة 

وتنقيب يف السفر التأرخيي)21(.
وجهوا  النظرية  هذه  أصحاب 
التفسريّي لدى  املنهج  نقد  يف  سهامهم 
أسلوب  عن  باخلروج  ليتَّهموهم  الشيعة 
حممد حسني  فيذكر  النّص،  فهم  يف  اللغة 

يف  تعمقنا  كلام  فنحن  ذلك،  من  اكثر  بل   )21(
واستنتجنا،  وبحثنا  الكريم  القرآن  أعامق 
جيره  شاطئ  مــن  نغرتف  زلنا  ال  نكون 
ــم من  ــرغ املــتــالطــم األمـــــواج، فــعــىل ال
الرؤية،  هذه  تشقها  التي  املمتدة  األفاق 
عىل  قادرا  القرآن  جيعل  الذي  عىل النحو 
زمن  كل  املعارصة يف  عنارص  امتصاص 
كل  يف  بل  وقت  كل  يف  عرصيته  وحتقيق 
إىل معنى كبري  تومى  فإهنا مع ذلك  حلظة، 
مل  يوم القيامة  بكرا  يأيت  القرآن  أن  يفيد 
واألفكار  ــرؤى  وال النظريات  تستنفده 
ومل  العصور  ومل تبله  واملناهج والتفاسري، 
فوق األزمنة  يعلو  تراه  بل  األزمنة،  ختلقه 
عىل  ال  لكن  عليها،  ويسمو  والعصور 
نحو القطيعة واالنفصال، وإنام من خالل 
االستنفاد والتجاوز .فكتاب اهلل يستوعب 
وما يبلغه  عرصه  متغريات  عرص  كل  يف 
من  لإلنسانية  العقيل  اإلدراك  مستوى 
نمو وما حتققه اطر احلياة من ازدهار، عرب 
التفاعل مع اإلنسان وااللتحام مع احلياة، 
ليبقى  بعده  ملا  ويتجاوزه  ذلك  يتخطى  ثم 
من  ينتهي  ال  ما  باملعاين منتجًا  متدفقًا 
القيامة  يوم  يأيت  ثم  والقراءات،  املفاهيم 

بكرًا. 
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أشار  الذي  الباطن  »ألّن  التايل:  الذهبّي 
به مجهور املفّسين هو  وقال  احلديث  إليه 
اللفظ  حيتمله  الذي  التأويل  عن  عبارة 
مدلوالته،  يكون من  أن  وُيمكن  القرآيّن 
فيشء  الشيعة  به  يقول  الذي  الباطن  أّما 
من  وليس  أذواقهم ومشارهبم  مع  يّتفق 
ولو  عليه  يدلُّ  ما  الكريم  القرآين  اللفظ 

باإلشارة«)22(.
صبحي  حممود  أمحد  الدكتور  وأما 
الشيعة  لدى  اإلمامة  »نظرية  كتابه  يف 
الشيعة  علامء  عىل  يقرتح  عرشية«  االثني 
من  اهلّل  لكتاب  تفاسريهم  حوا  ينقِّ أن 
عيل  تفسري  أّوهلا  ويقول:  الروايات  تلك 
بن إبراهيم القمي الذي جعل من القرآن 

كتابًا حزبيًا كأّنه نزل للشيعة وحدهم.
»يّدعي  فيقول:  زهرة  أبو  حممد  ا  وأمَّ
ظهرًا  للقرآن  أنَّ  فرق الشيعة  بعض 
يصل  حتَّى  باطن  له  الباطن  وأّن  وباطنًا. 

)22( الذهبي، حممد حسني، التفسري واملفسون، 
الرتاث العريب،  إحياء  دار   ،32 ص   ،2 ج 
1396 هـ. ق؛ وراجع أيضا، العك، خالد 
التفسري وقــواعــده،  أصـــول  صــالــح،  بــن 
النفائس،  دار  بــريوت،   ،248- ص247 

الطبعة الثانية، 1406 هـ. ق. 

معرفة  وأّن  بواطن،  سبعة  العدد إىل 
القرآن معرفة صحيحة كاملة ال تكون إال 
عند  علمها  وليس  البواطن،  بمعرفة هذه 
كلها  بالبواطن  العلم  أويل  بل  إنسان  كلِّ 
هذه  علم  أّن  واألصل  املعصوم.  اإلمام 
أودعها  وقد   النبي عند  كلها  البواطن 
وعيّل   طالب أيب  بن  عيل  بعده  من 
أودعها عند موته اإلمام من بعده، وهكذا 
توالت النفوس يف أخذ هذه الوديعة إمامًا 
املستور  إمام حّتى وصلت إىل اإلمام  عن 

املغيَّب«)23(.
ومن  الشيعة  أنَّ  الذهبّي  عي  ويدَّ
باب  سّدوا  قد  هذا  منهجهم  خالل 
من  الناس  ومنعوا  يف القرآن  التفكري 
احلديث عن معنًى يف آيات القرآن غري ما 

ورد عن أئّمتهم)24(.
من  هذا  عد  فقد  الغزايل:  أما 
الطامات  )وأما  قال:  حيث  الطامات، 
فيدخلها ما ذكرناه يف الشطح، وأمر آخر 

الكربى،  املعجزة  حممد،  زهـــرة،  ــو  أب  )23(
الفكر  دار  ــريوت،  ب ص574،  الــقــرآن، 

العريب. 
ج2،  ــسون،  ــف وامل التفسري  الــذهــبــي،   )24(

ص27. 
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عن  الرشع  ألفاظ  رصف  وهو  خيصها 
ظواهرها املفهومة إىل أمور باطنة ال يسبق 
الباطنية  كدأب  فائدة،  اإلفهام  إىل  منها 
ورضره  حرام  أيضًا  فهذا  التأويالت  يف 
عن  رصفت  إذا  األلفاظ  فإن  عظيم، 
بنقل  فيه  اعتصام  بغري  ظواهرها  مقتىض 
رضورة  غري  ومن  الرشع،  صاحب  عن 
ذلك  اقتىض  العقل،  دليل  من  إليه  تدعو 
منفعة  به  وسقط  باأللفاظ  الثقة  بطالن 

كالم اهلل تعاىل()25(.
ال  النظرية  هذه  نطرح  حينام  فنحن 
للتفسري  جديد  ملنهج  نؤسس  أن  نريد 
نخص به أهل البيت دون غريهم، ولكن 
ماذكرنا ال يعدو أكثر من مصداق لآليات 
أسالفهم  كبعض  هؤالء  ولكّن  الرشيفة، 
أوضح  عىل  اآلية  تطبيق  بني  خلطوا 
من  واحد  حّق  يف  نزوهلا  وبني  مصاديقها 
أئّمة أهل البيت، فاّن أكثر ما ورد يف ذلك 
حّق  يف  نزلت  أهّنا  ال  التطبيق  قبيل  من 
آيات  هناك  كانت  وإن  خاص،  شخص 

عرش،  الرابع  القرن  يف  التفسري  اجتاهات   )25(
اململكة  يف  طبع  الــرمحــن،  عبد  بــن  فهد 

العربية السعودية، سنة 1986م. 

عيل #باخلصوص،  اإلمام  حّق  يف  نزلت 
الفكر  فيها  يرتاءى  ما  فأكثر  ذلك  ومع 
من  عىل  غضبه  جام  يصب  السلفي وهو 
هو أهل للخطاب القرآين، ونحن يف هذا 
بام  وإنام  اإلمجال  نحو  عىل  ال  نشري  املقام 
بعض  عىل  البحث  ومقتضيات  يتناسب 
أمري  إىل  قريب  من  تشري  التي  الروايات 
املَؤمنني، عىل أّن الروايات الواردة يف 

ذلك املجال عىل قسمني:
يبنّي . 1 و  النزول  أسباب  يتضّمن  ما 

الروائية  النصوص  حسب  اآلية  أّن 
كام  خاّص  شخص  حّق  يف  نزلت 
اآليات  من  واحد  غري  يف  احلال  هو 
الواردة يف حّق اإلمام كـ»آية اإلكامل« 
إىل  الوالية«  »آية  و  التبليغ«  »آية  و 
اعرتف  التي  اآليات  من  ذلك  غري 
حّق  يف  بنزوهلا  واملفّسون  املحّدثون 
اإلمام، فنقل ما يدعم ذلك ال يكون 
دلياًل  يكن  مل  لو  الطائفية  عىل  دلياًل 
أمام  وخضوعًا  باحلقيقة  البخوع  عىل 

احلّق.
ما يتضّمن اجلري والتطبيق ال بمعنى . 2

خاّص،  فرد  حّق  يف  وردت  اآلية  أّن 
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ولكن  العاّم،  معناها  عىل  اآلية  بل 
املثايل  مصداقها  إىل  تشري  الرواية 
وليس  املصاديق،  أكمل  هو  الذي 
بام  بل  القرآن،  طبيعة  عن  بعيدًا  هذا 
والقرون،  ااَلجيال  كتاب  القرآن  أّن 
يقتيض صّحة ذلك اجلري والتطبيق، 
فاّن القرآن كام عّرفه اإلمام أبو جعفر 
يموت  ال  )حي   الباقر حممد 
واآلية حّية ال متوت، فلو كانت اآلية 
ماتت  وماتوا؛  األقوام  يف  نزلت  إذا 
جارية  فاآلية  القرآن.  مات  و  اآلية 
يف الباقني كام جرت يف املاضني()26(.

الفرق  عىل  القارئ  إيقاف  وألجل 
ورد  ما  ببعض  نأيت  والتطبيق  التفسري  بني 
أمري  اإلمام  حول  السّنة  أهل  كتب  يف 

ڄ  ڄ  چ  سبحانه:  املَومنني. قال 
ڄڄ ڃ ڃ ڃ چ ]سورة الرعد: 7[.
الدر  يف  السيوطي  الدين  جالل  قال 
مردويه  ابن  و  جرير  ابن  أخرج  املنثور: 
وابن  والديلمي  املعرفة  يف  نعيم  وأبو 
نزلت  ملّا  قال:  النّجار،  ابن  و  عساكر 
چ وضع  ڃ  ڃ  ڃ  ڄڄ  ڄ  چڄ 

)26( مرآة ااَلنوار)أبواحلسن الفتوين(: 2. 

أنا  فقال:  صدره  عىل  يده   اهلل رسول 
 عيّل منكب  إىل  بيده  وأومأ  املنذر 
هيتدي  بك  عيل،  يا  اهلادي  »أنت  فقال: 

املهتدون من بعدي«)27(.
أيب  عن  مردويه  ابن  وأخرج  وقال: 
اهلّل  رسول  سمعت   ااَلسلمي برزة 
يقول :چ ڄ ڄ چ ووضع يده عىل صدر 
نفسه، ثّم وضعها عىل صدر عيل و يقول: 

چ ڃ ڃ ڃ چ)28( .

املصاديق  من  عليًا  أّن  أحد  يشّك  وال 
اجللّية الكاملة لقوله: چ ڃ ڃ ڃچ، 
و ليس مصداقًا منحرصًا فيه، وكان تفسري 
اجلري  باب  من  بعيل  اآلية   النبي
مجيع  يفوق  مثايل  فرد  وبإراءة  والتطبيق، 

108ذكر  ص:   13 ج:  الطربي  تفسري   )27(
من قال ذلك حدثنا أمحد بن حييى الصويف 
قال  األنصاري  بن احلسني  ثنا احلسن  قال 
عطاء  عن  اهلروي  ثنا  مسلم  بن  معاذ  ثنا 
ابن  عن  جبري  بن  سعيد  عن  السائب  بن 
اَم َأنَت ُمنِذٌر َولُِكلِّ  عباس قال ملا نزلت )إِنَّ
فقال  صدره  عىل  يده   َهاٍد (وضع َقْوٍم 
إىل  بيده  وأومأ  هاد  قوم  ولكل  املنذر  أنا 
بك  عيل  يا  اهلادي  أنت  فقال  عيل  منكب 

بعدي.  املهتدون  هيتدي 
نصوصًا  أورد  وقد   ،45  ،4 املنثور:  الدّر   )28(

ُأخرى يف ذلك املجال تركناها لالختصار. 
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األفراد، فكّلام ورد يف التفاسري الشيعية من 
هذا الباب أي اجلري والتطبيق، حتى يقف 

املسلمون عىل أمثل املصاديق وأوسطها.
اأُلسوة  هو   األكرم النبّي  إّن 
عىل  املاضية  اآلية  طّبقت  فقد  والقدوة، 
به  اقتدت  وقد  لاَلّمة،  تعلياًم  مثايل  فرد 
بعض  وإليك  املضامر،  هذا  يف  ااَلئّمة 

ہ  ہ  سبحانه :چ  قال  األمثلة، 
ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ 
ۇۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ 

ۆ ۆ ۈ چ.
ينقضون  بالذين  تنّدد  الكريمة  اآلية 
يف  ويفسدون  الصلة  ويقطعون  العهد 
اآلية  أّن  مسكة  ذو  يشّك  وال  األرض، 
يوم  إىل  حّيًا  عاّمًا  كّليًا  حكاًم  تتضّمن 
القرون آالف املصاديق  القيامة، وهلا عرب 
أئّمة الشيعة يفّسون  أّن  و اجلزئيات غري 
قوله چ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ چ 
الواجبة يف حّق عيل وعرتته  الصلة  بقطع 
بمعنى  تفسريًا  ذلك  وليس  الطاهرة، 
تطبيقًا  بل  الفرد،  هذا  يف  اآلية  حرص 
األجيال،  عرب  املهضوم  احلّق  عىل  لآلية 

ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  سبحانه :چ  قال  وقد 

سبحانه:  قال  ٿچ.  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ 
ڦ...چ فقد  ڤ  ڤ  ڤ  چ 

باإلمام  فّست  كام  األنبياء  برصاط  فّس 
ذلك  كّل  أّن  شّك  وال  املَؤمنني)29(  أمري 
ضوء  وعىل  االجىل،  املصداق  عىل  تطبيق 

ذلك يقدر القارئ الكريم امللّم بالتفاسري 
اجلري  عن  التفسري  متييز  عىل  الشيعّية، 
قيمة  عىل  يقف  ذلك  وعند  والتطبيق، 

املذكورة. النسبة 
السّنة  أهل  كتب  بطون  يف  ماجاء  أما 
اآليات  تطبيق بعض  واجلامعة بخصوص 
هنا  ونذكر  كثرية،  فهي  الصحابة  بحق 

بعضها:
تعاىل: . 1 قوله  تفسري  يف  الطربي  قال 

چٹ ٹ ٹ چ.

صديف  أبو  كثري  بن  اهلل  عبد  حدثنا 
القاسم،  بن  هاشم  حدثنا  قال  اآلميل، 
عاصم،  عن  املغرية،  أيب  محزة  حدثنا  قال 

ٹ  ٹ  چ  قوله:  يف  العالية  أيب  عن 
اهلل وصاحباه  چ قال هو رسول  ٹ 

فذكرت  قال  وعمر،  بكر  أبو  بعده:  من 
العالية  أبو  صدق  فقال:  للحسن،  ذلك 

)29( تفسري الربهان: 1، 18. 
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وعمر  بكر  أبا  الطربي  ذكر  ونصح)30(. 
باعتبارمها أحد مصاديق اآلية.

عبداهلل . 2 بن  جابر  يد  يف  رأى  عمر  إن 
درمهًا فقال: ماهذا الدرهم؟.

ألهيل  حلاًم  اشرتي  أن  ُأريد  فقال: 
قرموا إليه.

شيئًا  اشتهيتم  أفكلام  فقال: 
هذه  عنكم  تذهب  أين  اشرتيتموه؟!. 

ی  ی  ىئ  ىئ  ىئ  چ  اآلية: 
األحقاف:  چ)31( ]سورة  ی  ی 

.]20
نزلت  وإن  اآلية  أن  القاسمي:  قال 
اإلسالم  ألهل  فإن  األصنام؛  أهل  يف 
أن  ترى  أال  إليهم،  بالنسبة  نظر  فيها 
من  لبعض  قال  اخلطاب،  بن  عمر 
أين  اإليامن:  أهل  من  الدنيا  يف  توسع 

ىئ  ىئ  چ  اآلية  هذه  بكم  تذهب 
چ ]سورة  ی ی  ی  ی  ىئ 

نفسه  يعترب  هو  وكان   ]20 األحقاف: 
لقوله:  الكفار  يف  وإنام أنزلت  هبا 
چ  ىئ  ېئ  ېئ  ېئ  ۈئ  ۈئ  ۆئ  چ

)30( الطربي، 1408، ج1، ص75. 
)31( األلويس، 1405، ج26، ص23. 

.)32( اآلية 
الكفار  يف  نزلت  وإن  اآلية  فهذه 
بعض  وعىل  نفسه  إىل  نسبها  عمر  أن  إال 
عىل  انكباهبم  رأى  عندما  املسلمني 
من  أصبحوا  وألهنم  هبا  وتعلقهم  الدنيا 

اجلري. معنى  وهذا  مصاديقها 
ٿ . 3 چ  تفسريه:  يف  الطربي  قال 

ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ 

چ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ 

يف  نزلت  أهنا   ،]28 االنفال:  ]سورة 
قتل عثامن)33(.

عثامن  مقتل  قبل  نزلت  اآلية  أن  علاًم 
أحد  الطربي  فعده  التطبيق،  من  وهو 

مصاديق اخليانة.
املراد . 2 اجلري ال تكشف عن  قاعدة  إن 

اجلدي:
القاعدة،  ينكر عىل هذه  من  هناك  أن 
الواقعي  املراد  عن  التكشف  وأهنا 
أساس  عىل  اعُتمدت  وإنام  للمتكلم 
املرادات  عن  كاشفة  تكون  ما  غالبًا  أهنا 
ا  الواقعية، فهي إذن وسيلٌة ظنية، غايته إهنَّ

)32( القاسمي، 1415، ج1، ص53. 
)33( الطربي، 1408، ج6، ص222. 
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معَتمدة لدى العقالء، إذ ال سبيل عندهم 
إال  م  املتكلِّ مرادات  عن  للكشف  غالبًا 
ح  صحَّ ما  هو  وهذا  ية،  اجلدِّ الظهورات 
مرادات  عىل  ف  للتعرُّ وسيلًة  اعتامدها 

املتكلمني.
والدراسة  التثبت  مايوجب  وهذا 
ُيراد  الذي  املورد  خلصوصيات  الوافية 
تطبيق اآلية عليه، فام مل يستوف التشخيص 
اجلري  يكون  ال  للمورد  املوضوعي 
والتطبيق لآلية عليه مما يصح التعويل عليه 

عقالئيًا.
املرجوة  الفائدة  تنعدم  تكاد  وبالتايل 
من  املستظهر  أن  إال  القاعدة،  تلك  من 
كبرية  فائدًة  هناك  أن  لنا  يورد  ذلك 
التبصري  ألجل  القاعدة  هذه  اعامل  من 
اعتامدًا  اجلري  النَّ  وذلك  واهلداية، 
تطابقه  يكن  مل  واْن  ي  اجلدِّ الظهور  عىل 
يكون  ما  غالبًا  انَّه  إال  دائميًا  الواقع  مع 

للواقع. مطابقًا 
التي  الركيزة  اخلصوصية  وهذه 
مع  التعاطي  مقام  يف  العقالء  يعتمدها 
بل  واالجتامعية  احلياتية  الشؤون  عموم 

والثقافية.

مل  وإْن  مثاًل  املتثبتني  الثقاة  فأخبار 
انَّ  إال  غالبًا  واليقني  للقطع  منتجة  تكن 
بعد  العلمية  القيمة  عنها  يسلب  ال  ذلك 
غالبًا  للواقع  مطابقة  نتائجها  كانت  أن 
نادرًا  املطابقة  عدم  اتَّفاق  يكون  بنحو 
اإللغاء  منشأ  هي  الندرة  وهذه  جدًا، 
عىل  املطابقة  عدم  الحتامل  عقالئيًا 

أساس حساب االحتامالت.
املبحث الثالث:

الدالة عىل اجلري واالنطباق الروايات 
متهيد:

فيظن  املذاهب  بالبعض  تذهب  قد 
االصطالح  هذا  انتساب  يف  ويتوهم 
من  وأنه  الطباطبائي  العالمة  السيد  إىل 
اته كام جاء يف تفسريه )امليزان(،  خمتصَّ
وبالتايل  سبقه،  من  به  يأت  مل  أمر  وهو 
فهو أمر بدعي خمالف متامًا ملنهج السلف 
ي اإلماميَّة، بل وزادوا  الح من مفسِّ الصَّ
يتهالك  التي  املضعفات  من  أنه  اهتامه  يف 
بعض  محل  يف  الوارد  النص  عندها 

اآليات عىل أهل البيت أو أعدائهم.
أن  نجد  والتأمل  املراجعة  وقليل من 
يف  ورصيح  واضح  وجود  له  األمر  هذا 
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أو  العاّلمة  عىل  م  تقدَّ من  بعض  كلامت 
ٌة  أساسيَّ جذوٌر  له  بل  فحسب،  عارصه 
يف كلامت أهل بيت العصمة صلوات اهلل 

عليهم. وسالمه 
املطلب الثاين: 

املعصومني الواردة عن  النصوص 
فمنها:

بن . 1 معاذ  إىَِل  بإسناده  الربقي  رواه  ما 
عبد  أيب  عن  له  حديث  يف  مسلم، 
القرآن  قال:   ...« فيه:  ورد   ،اهلل
النَّاس  يف  جتري  وهي  أقواٍم،  يف  نزل 

إىَِل يوم القيامة«)34(.
إىَِل . 2 صحيح  بإسناد  فار  الصَّ رواه  ما 

أيب  عن  حديٍث  يف  يسار،  بن  فضيل 
مىض،  قد  ما  منه   ...« قال:  جعفٍر، 
جيري  كام  جيري  يكن،  مل  ما  ومنه 

مس والقمر«)35(. الشَّ

د، املحاسن 1: 289،  مَّ )34( الربقي، أمحد بن حُمَ
احلسيني،  ين  الدِّ جالل  وتعليق  تصحيح 

نرش دار الكتب اإلسالمية، هتران. 
بصائر  احلــســن،  ــن  ب ــد  ــمَّ حُمَ ــار،  ــف ــصَّ ال  )35(
مريزا  وتعليق:  تصحيح   ،216 رجات:  الدَّ
حسن كوجه باغي، مطبعة األمحدي، هتران 

.1404

سامعة . 3 إىَِل  بإسناده  الّنعامين  رواه  ما 
عبد  أيب  عن  حديث  يف  مهران،  بن 
تأويٌل  »للقرآن  فيه:  جاء   ،اهلل
مس والقمر، فإذا  جيري كام جيري الشَّ
ٍء منه وقع، فمنه ما قد  جاء تأويل يَشْ

جاء، ومنه ما مل جيىء«)36(.
أيب . 4 إىَِل  بإسناده  العّيايش  رواه  ما 

جعفر: »... ولو َأنَّ اآلية إذا نزلت 
ماتت  القوم  ُأولئك  مات  ُثمَّ  قوٍم  يف 
ولكنَّ  القرآن يشٌء،  من  بقي  ملا  اآلية 
له عىل آخره ما دامت  القرآن جيري أوَّ

موات واألرض«)37(. السَّ
5 . :اهلل عبد  أبو  قال  أيضًا،  وعنه 

وإنَّه جيري  مل يمت،  القرآن حيٌّ  »إِنَّ 
جتري  وكام  والنَّهار،  يل  اللَّ جيري  ما 
آخرنا  عىل  وجيري  والقمر،  مس  الشَّ

لنا«)38(. كام جيري عىل أوَّ

الغيبة:  كتاب  إبراهيم،  بن  د  مَّ حُمَ النّعامين،   )36(
الطَّبعة  ــون،  حــسُّ ــارس  ف حتقيق:   ،133

األُوىل 1422، نرش أنوار اهلدى. 
د بن مسعود، تفسري العيايش  مَّ )37( العيايش حُمَ
سويل  الرَّ هاشم  يِّد  السَّ حتقيق:   ،10  :1
اإلسالميَّة،  العلميَّة  املكتبة  املــحــاليت، 

هتران. 
)38( املصدر نفسه: 2: 204. 
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َأنَّ  بيان  ألجل  نقلناها  األخبار  هذه 
عن  ورد  بام  ٌر  متأثِّ بألفاظه  املصطلح  هذا 
عليهم،  اهلل  صلوات  ة  بوَّ النُّ بيت  أهل 
عىل  االستدالل  ألجل  نوردها  ومل 
العتقادي  وذلك  النَّظريَّة؛  أصل  ة  ِصحَّ
تلك  تكون  التي  النَّظريَّة  هذه  بعقالئيَّة 
اإلمضاء  -بمثابة  احلقيقة  -يف  األخبار 

هلا.
وجوده  ق  تعلُّ جهة  من  اإلنسان  فإنَّ 
املعّجل  وقطونه  اجلسامنيَّة،  بيعة  بالطَّ
معنى  ُكلِّ  من  ألف  املاديَّة  نيا  الدُّ يف 
بواسطة  اإلدراك  فصار  مصداقه، 
املفاهيم  ل  تعقُّ من  أرسع  املصداق 
ابط  الضَّ إِعطاء  صار  هنا  ومن  يَّة،  الُكلِّ
تلقني  نفس  من  النُّفوس  يف  أوقع  باملثال 
عند  ريقة  الطَّ هذه  شاعت  وقد  الُكربى. 
تعليم  جمال  يف  -خصوصًا  بية  الرتَّ علامء 
يَّة  الُكلِّ املعاين  إحضار  -فأصبح  النَّاشئة 
طريقًة  مصاديقها  إحضار  طريق  عن 

.)39 متَّبعة)

ضوء  عىل  والتَّطبيق  اجلري  ة  نظريَّ أنظر:   )39(
ْيخ  الشَّ والثمرات/  املفهوم  امليزان  تفسري 
ــدد)64(،  ــع ال املنهاج  جملة  دقــيــق،  معني 

ص)301 -323(. 

األول:  املطلب 
االصطالح هلذا  املستعملني  مع 

هذا  من  استفادوا  ِذين  الَّ ا  أمَّ
أورد  اآليات غري من  فهم  االصطالح يف 
كالعّيايش  كتبه  يف  املتقّدمة  األخبار  تلك 
إبراهيم، فهم كثريون، سواء يف  وعيل بن 
وا  أم يف غريها، وسواء عربَّ التَّفسري  كتب 
بنفس لفظ اجلري والتَّطبيق أم بام يرادفها 

التَّعبريات. من 
الَِّذي  الكركي  حسن  ْيخ  الشَّ فمنهم: 
قال  حيث  )972هـ(،  سنة  إِىَل  حّيًا  كان 
يف   اهلل عبد  أيب  عن  خلرب  إيراده  بعد 

ڤ  ڤ  ڤ  چ  تعاىل:  قوله  تفسري 
آل  رحم  يف  ڄچ نزلت  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ 
د، وقد تكون يف قرابتك، ُثمَّ قال:  مَّ حُمَ
ٍء  يَشْ إِنَّه يف  ِء  ْ لليشَّ يقول  مِمَّن  تكوننَّ  وال 
إِىَل  بذلك  ُيشري   ه لعلَّ »ُقلُت  واحد: 
زول،  النُّ سبب  بخصوص  عربة  ال  َأنَّه 
ال  وحينئٍذ  فظ،  اللَّ بعموم  العربة  وإنَّام 
يف  غيب  الرتَّ عىل  بذلك  االستدالل  يبعد 
بسبب  ائية  النَّ حتَّى  القرابة  مطلق  صلة 

اإليامن«)40(.

 ،20 حم:  الرَّ صلة  بيان  يف  الكلم  أطائب   )40(
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الّداللة  واضح  منه  الكالم  هذا  فإنَّ 
َأنَّ  املذكور  اخلرب  من  فهم  قد  َأنَّه  عىل 
اآلية يصحُّ جرهيا وتطبيقها عىل املصاديق 
ما  عني  وهذا  زول،  النُّ مورد  مع  املشرتكة 

ُيراد من اجلري والتَّطبيق.
املعروف  حمسن  ماّل  ْيخ  الشَّ ومنهم: 
 ،)1091-  1007( الكاشاين  بالفيض 
املؤاخذة  قال يف ديباجة تفسريه يف سياق 
يشتمل  ما  )ومنه  ائجة:  الرَّ التَّفاسري  عىل 
والتَّضاد؛  التَّناقض  عليه  يوهم  ما  عىل 
األفراد  ببعض  تارًة  املعنى  لتخصيص 
كأنَّ  آخر  بفرٍد  وتارًة  املراد،  هو  كأنَّه 
للجمِع  ٍض  تعرُّ غري  من  ُيراد،  ال  غريه 
التَّحقيق.  هو  بام  إتياٍن  وال  والتَّوفيق، 
اختصاص  يوهم  ما  عىل  يشتمل  ه  وجلُّ
ا  كأهنَّ بأعياهنم،  بأشخاٍص  محة  الرَّ آيات 
آيات  الغري، واختصاص  إِىَل  ال جياوزهم 
وا  ُخصُّ م  كأهنَّ ُأخر  بأشخاٍص  العذاب 
منهم  ٍض  تعرُّ غري  من  اخلري  عن  بالبعد 
هبام  املقصود  ليس  وأْن  املراد،  لبيان 
يعرفه  كام  واألفراد،  اآلحاد  خصوص 

األُوىل  الطَّبعة  احلسيني،  ــد  أمح حتقيق: 
1394، نرش مكتبة املرعيش العاّمة. 

كالم  بأرسار  واخلبري  ين  الدِّ يف  البصري 
ذلك  كان  ولو  كيف!.  املعصومني، 
يسري  الفائدة،  قليل  القرآن  لكان  كذلك 
بل  والعائدة، حاشاه عن ذلك،  اجلدوى 
إلزاحة  املثال؛  سبيل  عىل  ذلك  ورد  إنَّام 
الفرد األكمل واألخفى،  أو ذكر  اخلفاء، 
إِىَل أحد بطون  املنزل فيه، أو لإلشارة  أو 

معانيه()41(.
ذكر  الكتاب  عىل  تعليقته  يف  إِنَّه  ُثمَّ 
نا  يدلُّ والتَّضاّد  التَّناقض  يوهم  ملا  مثااًل 
اجلري  بمقولة  يلتزم  َأنَّه  عىل  بوضوٍح 
كام  »وذلك  فيها:  قال  حيث  والتَّطبيق؛ 
ورد يف قول اهلل عّز وجل: الذين يؤمنون 
بالغيب، تارًة بأنَّ املراد بالغيب التَّوحيد، 
املاضون،  األنبياء  به  املراد  َأنَّ  وُأخرى 
َأنَّ  وُأخرى  القيامة،  به  املراد  َأنَّ  وُأخرى 
به  املراد  َأنَّ  وُأخرى   ،القائم به  املراد 
األخبار  وهذه  ذلك.  غري  إِىَل  جعة،  الرَّ
ألنَّ  بمتناقضة؛  وليست  التَّناقض،  توهم 
ما  عىل  خرجت  دائاًم،  اجلميع  به  املراد 

املرتىض،  دار  نرش   ،12  :1 ايف  الصَّ تفسري   )41(
ْيخ  الشَّ وتقديم  تصحيح  األُوىل،  الطَّبعة 

حسن األعلمي. 
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ؤال«)42(. السُّ احلال، وارتضاه  اقتضاه 
األنصاري  مرتىض  ْيخ  الشَّ ومنهم: 
 -  1214( األعظم  يخ  بالشَّ املعروف 
النَّبيِّ  عن  لروايٍة  ذكره  بعد  قال   ،)1281
 كالمه »وكأنَّ  زمانه:  عىل  طبَّقها 
كالكتاب العزيز -وارٌد يف مورٍد وجاٍر يف 

نظريه«)43(.
يف  الرشَّ بنظره  العزيز  فالكتاب 
وهو  فيه،  يرد  الَِّذي  باملورد  خيتص  ال 
قابليَّة  له  وإنَّام  زول،  النُّ بشأن  ى  ُيسمَّ ما 
دة  املتجدِّ االنطباق عىل املصاديق واملوارد 
ذلك  استفادة  م  تقدَّ كام  هور،  الدُّ مرِّ  عىل 
أهل  عن  الواردة  النُّصوص  بعض  من 
بيت العصمة صلوات اهلل وسالمه عليهم 

أمجعني.
وقال يف كتاب البيع يف مقام نقله عن 
فّسوا  غة  اللُّ أهل  أنَّ  الّتذكرة  يف  العالمة 
والّطري  املاء  يف  مك  السَّ ببيع  الغرر  بيع 
الّتفسري:  من  »ومراده  لفظه:  ما  اهلواء  يف 

)42( املصدر نفسه. 
املؤمتر  نرش   ،312  :1 املكاسب  كتاب   )43(
ْيخ  الشَّ مليالد  الثَّانية  ة  املئويَّ كرى  للذِّ العاملي 

األنصاري، الطَّبعة األُوىل 1415، قم. 

باملثال«)44(. التَّوضيح 
اإلصفهاين  تقي  د  مَّ حُمَ مريزا  ومنهم: 
صدور  قبل  أي:  )1348هـ(  سنة  املتوىّف 
بسبع  امليزان  تفسري  من  ل  األوَّ اجلزء 
سياق  يف  قال  سنة )38(،  وعرشين 
من  ل  حتصَّ »وقد  املوّدة:  آية  عن  احلديث 
  النَّبيِّ ية  ُذرِّ هم  القربة  َأنَّ  املقّدمة  هذه 
أيضًا،  ذلك  رواياتنا  بعض  يف  ورد  وقد 
 ،ة األئمَّ بالقربى  املراد  َأنَّ  بعضها  ويف 
أحدمها:  بوجهني:  بينهام  اجلمع  ويمكن 
املصداق  ذكر  باب  من  األئّمة  ذكر  َأنَّ 
من  كثرٍي  يف  نظريه  ورد  كام  الكامل، 
عىل  ينّص  مل  وإْن   فإنَّه التَّفاسري«)45( 
عني  ذكر  َأنَّه  إاِلَّ  والتَّطبيق،  اجلري  لفظ 
من  كثرٍي  يف  نظريه  ورود  عيًا  مدَّ معناه 

التَّفاسري.
البالغي  جواد  د  مَّ حُمَ ْيخ  الشَّ ومنهم: 
نقل  أْن  بعد  فإنَّه  -1352(؛   1282(
بحمل  روايًة  البيان  جممع  صاحب  عن 

ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  چ  تعاىل:  قوله 
ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋۋ 

)44( املصدر نفسه 4: 178. 
ل منه يف عام 1375.  )45( حيث صدر اجلزء األوَّ
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ېچ ]سورة النساء: 49[ )عىل اليهود 
 ِ اهللَّ َأْبَناُء  )َنْحُن  لقوهلم:  والنَّصارى؛ 
أثرًا،  واية  للرِّ أجد  »ومل  قال:  اُؤُه(،  َوَأِحبَّ

وعليها فالتَّفسري بذلك من باب االنطباق 
وبعض املصاديق)46(«.

 اخلوئي القاسم  أبو  يِّد  السَّ ومنهم: 
)1317 -1413(، فإنَّه وإْن كانت وفاته 
إاِلَّ  ٍة،  بمدَّ باطبائي  الطَّ العاّلمة  وفاة  بعد 
بثالث  العاّلمة  والدة  قبل  والدته  َأنَّ 

سنوات.
دعوى  عن  اجلواب  مقام  يف  قال 
بأموال  بالباطل  األكل  آية  اختصاص 
فيه:  املتنازع  واملال  والوديعة  اليتامى 
بُكلِّ  يفة  الرشَّ اآلية  ت  ُفسِّ قد  »نعم، 
هذه  َأنَّ  إاِلَّ  املذكورة،  اأُلمور  من  واحٍد 
التَّفاسري من قبيل بيان املصداق، والقرآن 
ال خيتصُّ بطائفٍة، وال مصداق، بل جيري 
عليه  دلَّت  كام  والقمر،  مس  الشَّ كجري 

وايات«)47(. مجلٌة من الرِّ

 .عاء للقائم الدُّ )46( مكيال املكارم يف فوائد 
الطَّبعة  عاشور،  عيل  حتقيق   ،341  :1 ج 
األعلمي،  مؤسسة  نرش   ،1421 األُوىل 

بريوت. 
محن يف تفسري القرآن 2: 138، نرش  )47( آالء الرَّ

األعىل  عبد  يِّد  السَّ معارصه  ومنهم: 
بزواري، حيث قال يف سياق احلديث  السَّ
الِّني: »فتفسري  عن املغضوب عليهم والضَّ
من  بالنَّصارى  والثَّاين  باليهود،  ل  األوَّ
وليس  التَّخصيص«)48(  ال  التَّطبيق  باب 
هبذا  منحرٌص  االصطالح  هلذا  استعامله 
املورد، بل استفاد منه يف تفسريه عرشات 

ات. املرَّ
وقد شاع هذا االصطالح يف عرصنا 
التَّفسري  يف  كتب  مِمَّن  مجلًة  فأورده  كثريًا، 
ال  املثال  سبيل  عىل  ومنها  كتبه،  يف 
آيات  تفسري  يف  الكالم  بدائع  احلرص: 
القرآن،  وحي  من  تفسري  األحكام، 
املنزل،  اهلل  كتاب  تفسري  يف  األمثل 

بالقرآن. القرآن  تفسري  الفرقان يف 
اخلامتة:

ظاهر  له  بمجموعه  فالقرآن  إذن 
ظاهر  هلا  بمجموعها  والسورة  وباطن، 
وباطن،  ظاهر  هلا  بتاممها  واآلية  وباطن، 
تأّلفت  -إن  اآلية  يف  الواحدة  واجلملة 

بنياد بعثت، الطَّبعة األُوىل 1420، قم. 
مكتبة  نرش   ،416  :1 الفقاهة  مصباح   )48(

اوري، الطَّبعة األُوىل، قم.  الدَّ
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اآلية من أكثر من مجلة -هلا ظاهر وباطن، 
أيضًا.  وباطن  ظاهر  هلا  اآلية  يف  والكلمة 
بل إّن كّل كلمة أو مجلة أو آية أو سورة-
بنظرة استقاللّية -فإّن هلا  إذا ما لوحظت 
بنظرة  لوحظت  ما  وإذا  وباطنًا،  ظاهرًا 
بعدها(  وما  قبلها  ما  بلحاظ  )أي  مزجّية 

فإّن هلا ظاهرًا وباطنًا آخرين وهكذا.
االحتامالت  هذه  ضوء  يف  وربام 
بعض  يف  ُعرّب  قد  املتداخلة  الكثرية 
بطن  وللبطن  بطنًا  للقرآن  أّن  النصوص 
بل  بطنًا،  سبعني  إىل  بل  أبطن،  سبعة  إىل 

إىل سبعني ألف بطن)49(.
البطون  عدد  زيادة  يف  الرتّقي  وهذا 
املعرفّية  املستويات  اختالف  منه  يستشّف 
 ألهّنم بذلك،  املخاطبني  أو  للسائلني 
موا الناس عىل قدر عقوهلم،  ُأمروا أن يكلِّ
إطالق  يف  غضاضة  ال  فإّنه  لذلك  وطبقًا 
يكون  أن  قّدر  فلو  للقرآن،  البطون  عدد 
إلطالق  مستودعًا  املخاطب  أو  السائل 
ويؤّيد  لبطونه.  عّد  ال  له:  لقيل  العدد، 

)49( انظر نّص النصوص، للسّيد حيدر اآلميل، 
الرابعة: ص72؛  الطبعة  انتشارات طوس، 
اآلمــيل:  ـــوار،  األن ومنبع  األرسار  جامع 

ص104، 530، 610. 

القرآن  مرجعّية  أّن  عليه  يدّل  بل  ذلك 
الكريم إىل أسامء اهلل احلسنى، والسري يف 
السفر  اإلهلّية -الذي هو مقتىض  األسامء 
الثاين وهو من احلّق إىل احلّق -ال حّد له 

وال هناية)50(.
جّيدًا  لنا  يّتضح  ذلك  ضوء  ويف 
هذا  إىل  أشارت  كثرية  روايات  مضمون 

املعنى:
»لو . 1 قال:   املؤمنني أمري  عيّل  عن 

من  بعريًا  سبعني  ألوقرت  شئت 
كان  فلو  الكتاب«)51(  فاحتة  تفسري 
وهو  واحد  وجه  الفاحتة  لسورة 
إىل  األمر  هذا  حيتاج  فهل  الظاهر، 
 .!سبعني بعريًا حلمل ما يمليه عيّل
إشارة  »أوقرت«  بكلمة   عرب وقد 
بحمله  سينوء  الذي  احلمل  ثْقل  إىل 

سبعون بعريًا.

)50( ينظر من اخللق إىل احلّق، رحالت السالك 
يف أسفاره األربعة، من أبحاث السّيد كامل 
الطبعة  احلسن،  طــالل  بقلم:  احلــيــدري، 
للطباعة  فــراقــد  دار  ــــ،  1426ه األُوىل، 

والنرش: ص115 -129. 
األئّمة  أخبار  لدرر  اجلامعة  األنوار  بحار   )51(
للقرآن  أّن  باب  القرآن،  كتاب  األطهار: 
ظهرًا وبطنًا، احلديث 82، ج92 ص103. 
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• 	 وعن جابر قال: »سألت أبا جعفر
عن يشء يف تفسري القرآن، فأجابني، 
بجواب  فأجابني  ثانيًا  سألته  ثّم 
كنت  فداك،  ُجعلت  فقلت:  آخر، 
آخر  بجواب  املسألة  هذه  يف  أجبت 

اليوم؟. غري هذا قبل 
بطنًا،  للقرآن  إّن  جابر  »يا   :فقال
وللبطن بطن، وله ظهر وللظهر، ظهر، يا 
الرجال  عقول  من  أبعد  يشء  ليس  جابر 

من تفسري القرآن«)52(.
النّص نكتتان: ويف هذا 

بطون  لوجود  تأييده  فهي  اأُلوىل:  أّما 
للكتاب، كام هو واضح يف أخذ جابر ألكثر 

من جواب.
املقام،  املقصودة يف  الثانية: وهي  وأّما 
فهي كون التفسري أبعد ما يكون من عقول 
الوجوه  لتداخل  إاّل  ذلك  وما  الرجال، 

وتعّدد الظهور والبطون.
الباطن  تعّدد  بقدر  أّنه  كر  بالذِّ جديٌر 
األّول  الباطن  فإّن  الظاهر،  يتعّدد  سوف 
وهو  األّول،  الظاهر  بلحاظ  باطن  هو 

ج1   :8 ح  سابق:  مصدر  العّيايش،  تفسري   )52(
ص87. 

ظاهر ثاٍن بلحاظ الباطن الثاين، وإاّل فإّن 
الباطن  فظاهر  ولذا  ظاهرًا،  باطن  لكّل 
وهكذا.  سابق  ظاهر  باطن  هو  الالحق 
أمرين  والبطن  الظهر  يكون  وهبذا 
بالنسبة إىل ظهره  نسبّيني، فكّل ظهر بطن 

وبالعكس.
خماطب  اإلنسان  أّن  يف  ريب  وال 
القرآنّية  اخلطابات  بجميع  إنسان  هو  بام 
كلٌّ  ولكن  ومنازهلا،  مراتبها  وبمختلف 
إّن كّل مرتبة توجب عىل  بحسبه، وحيث 
منها  األعىل  املرتبة  نحو  السري  صاحبها 
»اقرأ  ورد  لذا  املعريف،  السري  ملقتىض  طبقًا 
املقام  يف  تسميته  يمكن  والذي  وارقأ«)53( 
األنفيس  السري  قبال  يف  القرآين  بالسري 

والسري اآلفاقي -كام عرفت.
إدامة  عن  اإلنسان  تقاعس  ما  فإذا 
يكون  سوف  فإّنه  القرآين،  املعريف  السري 
 األكرم الرسول  لقول  مشمواًل 
-وهو  التقاعس  مرتبة  كانت  القرآين-أّيًا 

ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  چ  تعاىل:  قوله 
ٴۇ ۋ ۋ ۅچ.

ظهرًا  للقرآن  )أّن   8 باب  ــوار:  األن بحار   )53(
وبطنًا(، احلديث 37، ج89 ص91. 
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للمثاني  التفاسري العصرية  الباحث بعض  دراسة يرصد فيها السيد 
السبع، والعالقة بني ما ورد عنها يف التفاسري املأثورة يف كتب الرتاث 
ومبا جاء يف تفاسري حديثة حاولت أن تثبت اموراً حتتاج اىل تأمل يف 

عالقة )املثاني السبع( بفواتح السور )احلروف املقّطعة( واليت 
شرَّق يف تفسريها العلماء واللغويون وغرَّبوا من دون أن يصلوا 

اىل حل هذا الرمز االهلي املقدس. 
وتأتي الدراسة يف ثالثة حماور وخامتة أراد السيد الباحث 
هلا أن تكون مفتاحاً لبحث جديد يف أسرار هذه الفواتح. ومل 

يتنبَّ أيَّ رأي خاص باالمر بل ترك الباب مفتوحاً ملن يريد أن خيوض 
غماره من الدارسني يف إعجاز القرآن الكريم.
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تقديم
العظيم  القرآن  أن  نكرر  ما  دائام 
وليس  إهلي،  ودين  ورمحة  هدى  كتاب 
أيضا  وليس  فلسفات،  أو  علوم  كتاب 
أكثر  يف  نص  كام  هو  كونيات،  كتاب 
وللمؤمنني،  للمتقني  هدى  أنه  آية،  من 
يف  دخل  حيث  حوار،  كتاب  والقرآن 
املؤمنني واملرشكني واملنافقني،  حوار مع 
للحقيقة،  الوصول  أجل  من  وذلك 
اإلنسان،  كرامة  وحلفظ  اهلل،  لعبادة 
بني  حتى  االختيار  حرية  دائام  ومنحه 

والكفر. اإليامن 
إشارات  توجد  ذلك،  كل  ووسط 
قد  القرآنية،  اآليات  سياق  يف  علمية 
الكريم،  القرآن  نزول  أثناء  مبهمة  تكون 
ولكن النبي مل يفسها هلم، ألهنا ال تتفق 
اإلمام  فعل  وربام  عرصهم،  علوم  مع 
عيل ذلك، عندما رشح بعض اآليات 
اإلشارات  ببعض  يوحي  بام  القرآنية، 
فيها  ذكر  التي  خطبته  مثل  العلمية، 
ابتداء خلق السامء واألرض، وغريها من 

.املؤمنني ألمري  الفكرية  اإلسهامات 

للقرآن  أن  نجد  نفسه  السياق  ويف 

يمكن جتاوزه، والبد  إعجازًا ال  الكريم 
اللواقح  الرياح  مثل  فيها،  التفكري  من 
بطون  يف  األجنة  وتشكيل  خلق  وكيفية 
التي  اآليات  من  وغريها  األمهات، 
ليستنبط  تصلح  عابرة،  إشارات  تشري 
وما  املؤمن،  إيامن  يؤكد  ما  العلامء  منها 
بالتايل  وهو  القرآين،  املصدر  إهلية  يثبت 
ألن  وصالح  العصور،  لكل  صالح 
أعراقهم  اختالف  عىل  البرش  كل  يفهمه 

ودياناهتم.
التي  الغيبية  اإلشارات  ضمن  ومن 
بحيث  املستقبيل،  للزمن  القرآن  تركها 
تفيد يف زيادة اإليامن، ويف قدرته اخلالدة 
نرش  عىل  قدرته  ويف  املخالفني،  حتدي  يف 

الناس. التسامح بني 
كلامت  القرآن  يف  وردت  لقد 
العرب،  لغة  من  ليست  إهنا  قيل  كثرية، 
والزنجبيل  لك  وهيت  إستربق  مثل 
تعربت،  ثم  وغريها  والفردوس)1(، 

وصارت من املفردات العربية.

الشارقة  -مركز  اإلسالمية  املعارف  دائــرة   )1(
-1998- -الشارقة  الفكري  لــإلبــداع 

ج26/ ص 8222ـ 8224. 
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اآلية  معنى  يف  كثريون  تأمل  وهلذا 
احلجر  سورة  من   87 الكريمة  القرآنية 

ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ  چ 

تلك  حول  التفاسري  واختلفت  چ،  ۉ 
القرآن،  هي  املثاين  السبع  هل  اآلية، 
ثم  عنه،  خمتلف  جزء  أم  منه،  بعض  أو 
أن  عىل  يدل  ما  يوجد  وهل  فيه،  مندغم 
معه،  ومثله  القرآن  أويت   الرسول
القرآن  مها  كتابان،  معها  يكون  بحيث 

والسبع املثاين..
بعض  نرصد  الدراسة  هذه  يف 
للمثاين  اجلديدة،  العرصية  التفسريات 
التفاسري  ما  بني  العالقة  وكذلك  السبع، 
يف  جاء  وبام  الرتاث،  كتب  يف  املأثورة 

التفاسري احلديثة..
تأيت الدراسة يف ثالثة حماور وخامتة.

األول املحور 
الرتاث كتب  يف  املثاين  السبع 

معاين  عدة  التفاسري  كتب  يف  ورد 
بإجياز،  نستعرضها  املثاين،  للسبع  خمتلفة 
القرآن،  يف  الطوال  سور  السبع  إهنا  فقيل 
أي  السبع،  احلواميم  سور  إهنا  وقيل 
سبع  إهنا  وقيل:  »حم«،  بكلمة  تبدأ  التي 

صحف من الصحف النازلة عىل األنبياء.
»من  قوله  يف  االختالف  كثر  وقد 
كون »من«،  جهة  من  أوال  املثاين«، 
وكذلك  للتبيني،  أو  للتبعيض  هي  هل 
و  املثاين  لفظة  اشتقاق  كيفية  يف  اختلف 

باملثاين. سميت  ملاذا 
كلمة  أن  هو  للذهن  يتبادر  والذي 
سمى  سبحانه  فإنه  »من« للتبعيض، 

ڤ  چ  قال  إذ  مثاين  كتابه  آيات  مجيع 
ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ 
 ،]23 چ ]سورة الزمر:  ڄ  ڄ 
فهي  مجلتها  من  احلمد  سورة  وآيات 

كلها. املثاين ال  بعض 
اسم  مثنية  مجع  املثاين  أن  ويبدو 
اللوي والعطف  بمعنى  الثني  مفعول من 

ۈئچ  ۆئ  تعاىل چ  قال  واإلعادة، 
اآليات  وسميت   ،]5 هود:  ]سورة 
حال  يوضح  بعضها  ألن  مثاين،  القرآنية 
البعض، ويلوي وينعطف عليه كام يشعر 
ڤ ڤ ڦچ، حيث  به يف قوله چ 
مجع بني كون الكتاب متشاهبا يشبه بعض 

آياته بعضا، وبني كون آياته مثاين.
القرآن:  صفة  يف   النبي كالم  ويف 
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اإلمام  وعن  بعضا")2(،  بعضه  "يصدق 
ويشهد  ببعض  بعضه  "ينطق   عيل
مثنى  مجع  هي  أو  بعض")3(  عىل  بعضه 
بيان  عن  كناية  واإلعادة  التكرير  بمعنى 

بعض اآليات ببعض.
وروي عن أمري املؤمنني "إن بِْسِم 
ِحيِم آية من فاحتة الكتاب  الرَّ مْحِن  الرَّ  ِ اهللَّ
مْحِن  الرَّ  ِ اهللَّ متامها بِْسِم  آيات  سبع  وهي 
يقول   اهلل رسول  وسمعت  ِحيم،  الرَّ
ولَقْد  حممد  يا  يل  قال  وجل  عز  اهلل  إن 
اْلَعِظيَم،  َواْلُقْرآَن  امْلَثايِن  ِمَن  َسْبعًا  آَتْيناَك 
الكتاب  بفاحتة  عيل  االمتنان  فأفرد 
فاحتة  وإن  العظيم،  القرآن  بإزاء  وجعلها 
العرش، وإن  الكتاب أرشف ما يف كنوز 
اهلل عز وجل خص حممدا ورشفه هبا، 
ما  أنبيائه،  من  أحدا  فيها  معه  يرشك  ومل 
منها بِْسِم  أعطاه  فإنه   سليامن خال 
بلقيس  عن  حيكي  ِحيِم،  الرَّ مْحِن  الرَّ  ِ اهللَّ

ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  قالت چ  حني 

والكفر  -اإليــامن  السبحاين  جعفر  الشيخ   )2(
ــز األبــحــاث  ــرك ــرآن والــســنــة -م ــق يف ال

العقائدية-قم، 1415هـ -ص 212. 
-نسخة  الــبــالغــة  ــج  -هن  عيل ـــام  اإلم  )3(

كمبوترية -اخلطية 129. 

ھ چ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ 
]سورة النمل: 29 -30[ أال فمن قرأها 
منقادا  الطيبني  وآله  حممد  ملواالة  معتقدا 
أعطاه  وباطنهام،  بظاهرمها  مؤمنا  ألمرها 
منها حسنة كل  اهلل عز وجل بكل حرف 

الدنيا وما فيها  واحدة منها أفضل له من 
من أصناف أمواهلا وخرياهتا")4(.

من  مأخوذة  املثاين  إن  أيضا  وقالوا 
سورة  فآيات  واحلمد،  املدح  أي  الثناء، 
عىل  ثناء  آيات  كلها  آيات  سبع  الفاحتة 
السبع  سميت  ولذا  وتعاىل،  سبحانه  اهلل 
احلالة  هذه  يف   والرسول املثاين، 
واحلامد،  املادح  أي  امُلثني،  الثاين  هو: 
 الرسول يصبح  احلمد  ُسميت  ولو 
والقرآن  وأمحد،  حممد  أو  احلامد  هو 
عىل  منته  اهلل  أفرد  وهلذا  الفاحتة،  يف  كله 

الرسول بالفاحتة املباركة.
للفاحتة  تفصياًل  القرآن  كان  وملا 
سبحانه  اهلل  عىل  ثناًء  كله  القرآن  أصبح 
وتعاىل عند أهله، فصح أن يسمى القرآن 

كله مثاين، كام ُذكر آنفا.

ــدر  ــص -م ــاين  ــح ــب ــس ال جــعــفــر  ــخ  ــي ــش ال  )4(
سابق-ص213. 
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اخُتلف  فقد  التسمية،  يف  السبب  أّما 
صالة،  كّل  يف  ُتثّنى  ألهّنا  فقيل:  فيه، 
وهو  مّرتني،  الثناء  فيها  ألّن  وقيل: 
مقسومة  ألهّنا  أو  الرحيم«،  »الرمحن 
إّن  وقيل  اثنني،  قسمني  وعبده  اهلل  بني 
اليلَّ  بمعنى  الثني  من  املَثنية،  مجع  املثاين 

واإلعادة. والعطف 
هم:  الناطق  املثاين  أن  أيضا  وورد 
عىل  ثناء  آيات  سبع  وهم   ،األئمة
ويف  األرض،  هذه  يف   الرسول
بخدمتهم  املالئكة  تفتخر  العوامل،  مجيع 
أيدهيم،  وأتباعهم، ورضب أعداء اهلل بني 
واحلسني  واحلسن  وفاطمة  عيل  وهم: 
والقائم  احلسني  ولد  التسعة  واألئمة 
القائم  ولد  من  واألئمة   املهدي
أهنم   :عنهم ورد  وقد   ،املهدي

ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ  چ  املثاين،  هم 
ۉ ۉ چ)5(.

وقد تكون املثاين السبع، هو كل سبق 
الفاحتة،  سورة  تكون  قد  التفاسري،  من 

بابويه  بن  عيل  بن  حممد  جعفر  أبو  الشيخ   )5(
الرضا- أخبار  -عيون  الصدوق  القمي 
مؤسسة األعلمي -بريوت -1984 -ج1 

ص270.

وأيضا  الطوال،  السور  أو  احلواميم  أو 
فهم  املعصومون،  عرش  األربعة  هم 
املستنبطة  ورشوحه  بالقرآن،  تطاقون 
أو  اإلمامية)6(،  اجلامعة  من  كانت  سواء 

إمام. إماما عن  املتوارث  الفهم  خالل 
املحور الثاين:

احلروف القرآنية
لوجدناها  القرآنية  لآلية  عدنا  لو 
فقد  عليه،  ومعطوف  عطف  عىل  تنص 
عليه،  معطوف  املثاين  السبع  ذكرت 
ببعض  نأيت  وهنا  معطوف،  والقرآن 

التأمالت)7(:
املثاين، . 1 السبع  عىل  القرآن  عطف  لقد 

والسبع  يشء  القرآن  أن  يعني  وهذا 
املثاين  السبع  وأن  آخر،  يشء  املثاين 
ليست جزءًا من القرآن، وقد وضعها 
اهلل سبحانه وتعاىل قبل القرآن، حيث 
ناحية  من  باألفضلية  عليه  مّيزها 

املعلومات.

تــوارثــهــا  الــتــي  ــي  ه بــاجلــامــعــة،  نقصد   )6(
 .األئمة

املثاين- والسبع  -القرآن  شحرور  حممد  د.   )7(
 http://- شحرور  الدكتور  موقع  من 

 .www. shahrour. org
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من . 2 جزءًا  القرآن  يكون  أن  يمكن  ال 
سبع  املثاين  السبع  ألن  املثاين،  السبع 

آيات، والقرآن أكثر من ذلك.
ما . 3 جتانس  هناك  يكون  أن  وجب 

عىل  أحدمها  عطف  يتم  حتى  بينهام 
عىل  القرآن  عطف  تم  فإذا  اآلخر، 
بينهام  التجانس  فوجه  الكتاب،  أم 
وهكذا   … اهلل  من  موحيان  أهنام 

ۆچ  ۇ  نرى عندما عطف چ 
غري  الثيب  أن   ]5 التحريم:  ]سورة 

النساء)8(. البكر ولكن كالمها من 
نبوة  هو  العظيم  القرآن  أن  وبام 
أن  يعني  فهذا  علوم،  والنبوة   حممد

السبع املثاين هي من النبوة وفيها علوم.
إين  "أال   النبي قول  نفهم  وهكذا 
إال  هو  ما  معه")9(  ومثله  القرآن  أوتيت 
السبع  كانت  فإذا  اآلية،  هذه  عىل  تعليق 
أن  يعني  فهذا  القرآن،  مثل  هي  املثاين 
املعلومات الواردة فيها ال تقل كاّمً ونوعًا 

)8( د. شحرور -مصدر سابق. 
بن  إسامعيل  الدين  عامد  الفداء  أبو  احلافظ   )9(
ابن كثري- الدمشقي -تفسري  بن كثري  عمر 
-ج1   1993- -القاهرة  القيمة  الــدار 

ص12. 

عن املعلومات الواردة يف القرآن، ولكن 
طريقة  عن  خمتلفة  تعبريية  بطريقة  جاءت 
املثاين،  فالسب  جيوز،  ال  وهذا  القرآن، 
من جنس القرآن من حيث معجزته، فال 
ارتباطها  فك  يمكن  وال  عنه،  بديل  هي 

به.
القرآن . 4 عن  املثاين  السبع  ميز  لقد 

)أحسن  مصطلح  عليها  أطلق  بأن 
ٹ  ٹ  چ  قوله:  يف  وذلك  احلديث( 
ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ 
ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ 
چچ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ 
ڍڌ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ 
ژچ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ 
عىل  أطلق  فقد   .]23 الزمر:  ]سورة 
وأطلق  احلديث،  مصطلح  القرآن 
أحسن  مصطلح  املثاين  السبع  عىل 
وهذا  متييزها،  تم  أنه  حيث  احلديث، 
متشاهبات  آيات  القرآن  بأن  التمييز 
حيمل  احلديث  وأحسن  فقط، 
املثاين  صفة  التشابه  إىل  باإلضافة 
القرآن  أما  مثاين«،  متشاهبًا  »كتابًا 

فكتاب متشابه فقط.
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املثاين يف اللغة العربية:
مقاييس  يف  جاء  لقد  املثاين؟.  هي  فام 
أصل  والياء  والنون  "الثاء  ييل:  ما  اللغة 
واحد، وهو تكرير اليشء مرتني، أو جعله 

شيئني متواليني أو متباينني")10(.
الزمام  طرف  "املثناُة":  فيه:  وجاء 
من  اليشء  يثنى  وإنام  اخلشاش")11(.  يف 

أطرافه فاملثاين هي األطراف)12(..
أي  مثناة  سورة  لكل  كان  هنا  ومن 
إذًا  إذًا أطراف السور وهي  طرف فاملثاين 

فواحتها.
أن  األوىل  خالل  من  أنه  هنا  يبدو 
الفاحتة  ألن  املثاين،  بالسبع  الفاحتة  نسمي 
فاحتة  فاحتة واحدة هي  آيات يف  هي سبع 

الكتاب.
آيات،  سبع  هي  املثاين  السبع  ولكن 
وهي  آيات  سبع  هي  أي  فاحتة،  منها  كل 

)10( معاجم اللغة العربية: لسان العرب وخمتار 
الصحاح وغريمها -وهي موجودة يف شبكة 
-بترصف  -اإلنرتنت  الدولية  املعلومات 
من  يشاء  ومن  القارئ  -يراجع  النقل  يف 

املعلقني. 
)11( املصادر السابقة. 
)12( املصادر السابقة. 

يف الوقت نفسه سبع فواتح.
أن  بام  أنه  وهو  واحد،  احتامل  يبقى 
 114 أنه مؤلف من  الكتاب واحد، وبام 
هي  املثاين  السبع  تكون  أن  فيلزم  سورة، 
آية منفصلة  سبع فواتح للسور، كل منها 
السور  فواتح  إىل  نظرنا  فإذا  ذاهتا،  يف 

املثاين وهي: السبع  فيها  نرى 
امل.. 1
املص.. 2
كهيعص.. 3
يس.. 4
طه.. 5
طسم.. 6
حم.. 7

ق،  ن،  طس،  املر،  الر،  هي:  فام 
ص؟.

هذه  من  كاًل  إن  القول  يمكن 
احلروف جزء من آية، وليس آية منفصلة 

تامة يف ذاهتا.
هي  نون  سورة  يف  األوىل  فاآلية 

چڈژ ژ ڑ ڑ چ.

البقرة  سورة  يف  األوىل  اآلية  أما 
ٻ چ فهي  ، وأما چ  ٱ چ فهي چ 
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الثانية  اآلية  ألهنا  لسورة،  فاحتة  ليست 
هي  األوىل  واآلية  الشورى،  سورة  يف 
إىل عدد احلروف  نظرنا  فإذا   ، چ ٱ چ

املوجودة يف اآليات السبع  "األصوات" 
أحد  من  تتألف  نراها  أعاله  املذكورة 

هي: )صوتًا(  حرفًا  عرش 
األلف.. 1
الالم.. 2
امليم.. 3
الصاد. . 4
الكاف.. 5
اهلاء.. 6
الياء.. 7
العني.. 8
السني.. 9

الطاء.. 10
احلاء.. 11

احلروف  بقية  أخذنا  وإذا 
املر،  الر،  يف  املوجودة  "األصوات" 
ال  والتي  ص،  ق،  ن،  عسق،  طس، 
كبداية،  ذاهتا  يف  منفصلة  آيات  تشكل 
هي  كبداية  ليست  واحدة  آية  وفيها 
حروف  ثالثة  فيها  أن  فنرى  عسق، 

السبع  آيات  يف  موجودة  غري  )أصوات( 
وهي: الفواتح 

القاف.. 1
الراء.. 2
النون)13(.. 3

كلمة  تتألف  األصول  هذه  فمن 
مشتقة  القرآن  كلمة  ألن  "القرآن"، 
كام  اجلمع  أ«  ر  »ق  ومعنى  "قرأ"،  من 
ن«،  ر  »ق  معنى  وكذا  املقاييس،  يف 
وفيها  مجع  والقرن  فالقراءة  وعليه 
احلروف  أضفنا  وإذا  ومقارنة،  استقراء 
السبعة  إىل  اإلضافية  الثالثة  )األصوات( 
عرش  أحد  عىل  تشتمل  التي  الفواتح 
حرفًا  عرش  أربعة  املجموع  يصبح  حرفًا، 
وهذه   ،14  +  2  ×  7 أي  خمتلفًا  )صوتًا( 

هي أيضًا سبع مثان.
يف  احلروف  عن  الكثري  قيل  لقد 

املثاين- -السبع  العدل  املطلب  عبد  سعد   )13(
مكتبة مدبويل -القاهرة -2005 -بترصف، 
تلك  يف  الباحث  رأي  استعراض  تم  حيث 
نظرا  الصفحات  أرقــام  نحدد  ومل  الرؤية، 
هو  الكتاب،  كامل  من  االستعراض  ألن 
يالحظ  القرآن،  تفس  اهلريوغليفية  وكتاب 

ذلك. 
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الزخمرشى  قال  القرآنية،  السور  أوائل 
مشتملة  عرش  األربعة  احلروف  وهذه 
فجميع  احلروف،  أجناس  أصناف  عىل 
هذه احلروف يف مجلة )نص حكيم قاطع 
شئ  كل  دقت  الذي  فسبحان  رس(،  له 
حكمته، قال: "ال شك أن هذه احلروف 
سدى،  وال  عبثًا  وتعاىل  سبحانه  ينزهلا  مل 
ومن قال من اجلهلة إن يف القرآن ما هو 
خطأ  أخطأ  فقد  بالكلية  له  معنى  تعبد ال 
شئ  عىل  فيها  العلامء  جيمع  ومل  كبريًا.. 

اختلفوا")14(. وإنام  معني 
هذه  ذكرت  إنام  بل  آخرون  وقال 
ذكرت  التي  السور  أوائل  يف  احلروف 
بحروفه  القرآن  إلعجاز  بيانًا  فيها 
كلها  ترد  ومل  الزخمرشى  قال  املقطعة، 
كررت  وإنام  القرآن،  أول  يف  جمموعة 
والتبكيت..  التحدي  يف  ابلغ  ليكون 
وجاء  قال:  بالرصيح  التحدي  وكرر 
ن،  )ص،  كقوله  واحد  حرف  عىل  منها 

مدلول  يعلم  كان  كثري  ابن  مالحظة:   )14(
م=   ،30 ل=   ،1 أ=  الرقمية  ــروف  احل
طــالســم  فــك  رس  مــفــتــاح  وهـــى   ،40
قــراءة  من  يتضح  كام  املقطعة  ــروف  احل

تفسريه. 

مثل  وأربعة  )امل(  وثالثة  )حم(  حرفني 
مثل )كهيعص،  )املص( ومخسة  و  )املر( 
عىل  كالمهم  أساليب  ألن  محعسق(، 
حرف  عىل  هو  ما  الكلامت  مـن  هذا 
وعىل  أحرف  ثالثة  وعىل  حرفني  وعىل 
أربعة أحرف وعىل مخسة أحرف ال أكثر 
افتتحت  سورة  كل  وهلذا  ذلك،  من 
االنتصار  فيها  يذكر  أن  فال  باحلروف، 
وهذا  وعظمته  إعجازه  وبيان  للقرآن 
تسعة  يف  الواقع  وهو  باالستقراء  معلوم 

سورة)15(. وعرشين 
ٱچ  چ  عن  بعضهم  وقال 
أسم  »هو  مريم:  سورة  يف  جاءت  التي 
آخرون:  وقال  واألرض«  السامء  ختشاه 
قبيل موت رسول اهلل وهو عىل فراش 
يل«؟.  أغفر  كهيعص  »يا  قال:  املوت، 
التحديد  وجه  عىل  »كهيعص«  وحروف 
يتبارك هبا الناس ويكتبوهنا عىل واجهات 
دون  للربكة  التجارية  وحمالهتم  منازهلم 

ملعانيها)16(. فهم 

)15( احلافظ ابن كثري -تفسري ابن كثري -مصدر 
سابق -ج1/ ص 35 -38. 

)16( املصدر السابق. 
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التناقض  من  الكم  هلذا  ننظر  أن  ولنا 
عىل  اتفاق  حيدث  مل  ثم  ومن  والتباعد، 
التي  القرآنية،  احلروف  معاين  رس  فهم 
نحاول  ولذا  السور،  أوائل  يف  جاءت 
بمعلومات  جديدة  ملعاين  الوصول 

متجددة. قديمة 
الثالث املحور 

املثاين السبع  وعجمية  القرآن  عربية 
الرشيفة  القرآنية  اآليات  تأملنا  لو 
اشرتط  العظيم  القرآن  أن  لوجدنا 
عريب،  ولسان  عريب  كتاب  فهو  عربيتهن 
يف  موضعًا  عرش  أحد  بمقتىض  وذلك 

القرآنية. العروبة  تلك  تؤكد  القرآن 
قرآن  وأنه  مبني،  عريب  بلسان  فهو 
عريب غري ذي عوج، ولذلك جاءت آياته 
كلامت  وردت  وعندما  ظاهرة،  واضحة 
بحيث  صياغتها  متت  فقد  عربية،  غري 
املسلمون،  ففهام  القرآنية  للغة  ُأضيف 
كل  يف  العربية  للغة  انتقلت  ثم  ومن 

الكتابات..
السبع  مع  اختلف  األمر  ولكن 
ولكنها  عربيتها،  ُتشرتط  مل  حيث  املثاين، 
أوقات  يف  تفسريها  ليمكن  عامة  جاءت 

النزول. الحقة كثريا عن عرص 
وهي  أخرى  لغة  من  جاءت  ولقد 
باحث  رآه  ما  هذا  املرصية،  اللغة 
املطلب  عبد  سعد  األستاذ  هو  مرصي 
تفس  »اهلريوغليفية  كتابيه  يف  العدل 
املثاين«،  »السبع  هو  والثاين  القرآن«، 
حيث ذهب لرأي جديد، وهو أن السبع 
)أصوات(،  حروف  جمرد  ليست  املثاين، 
ُتعرف  قديمة،  مرصية  كلامت  ولكنها 
احلروف  أن  ويرى  اهلريوغليفية،  باللغة 
هريوغليفية،  كلامت  إال  هي  ما  القرآنية، 
واحلاء،  الضاد  تنطق  املرصية  اللغة  وأن 
العربية  اللغة  يف  الطاء  حرف  فمثال، 
املرصية  اللغة  يف  أما  باهلمزة،  ُينطق 
اهلمزة،  بدون  فقط  طا  ُينطق  القديمة 
هبمزه،  العربية  يف  الياء،  حرف  وكذلك 
وهو كلمة باللغة املرصية بدون مهزة، أما 
عيييني،  ُينطق  كهيعص،  يف  العني  حرف 
يف  كذلك  ليس  واألمر  ياءات،  بأربعة 
اللغة املرصية، وهكذا كام سنرى يف تلك 

الدراسة.
تفسري  عن  احلديث  وقبل  ولكن 
نكتب  املثاين  السبع  عن  العدل  سعد 
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اهلريوغليفية. اللغة  عن  قليال 
اهلريوغليفية:

اخلط اهلريوغليفي: "هو أول اخلطوط 
وقد  لغته،  القديم  املرصي  هبا  كتب  التي 
اشتقت كلمة )هريوغليفي( من الكلمتني 
 )Hieros( )هريوس(  اليونانيتني 
وتعنيان   )Glophos( و)جلوفوس( 
الكتابة املقدسة حيث أهنا كانت تستخدم 
املقدسة  األماكن  جدران  عىل  للكتابة 

لدهيم مثل املعابد واملقابر")17(..
تتم  منقوشة  كتابة  كانت  أهنا  كام 
البارز  النقش  بأسلويب  األحجار  عىل 
وعىل  الثابتة  اجلدران  عىل  الغائر  أو 
واللوحات  التامثيل  مثل  املنقولة،  اآلثار 

والصاليات.
من  اهلريوغليفية  الكتابة  وتتكون 
احلياة  من  املستمدة  النقوش  من  جمموعة 
باإلضافة  تصويرية،  كتابة  فهي  اليومية، 
كانت  وإن  أبجدية،  حروف  لوجود 
املعروفة  األبجدية  من  تعقيدا  أكثر 

ــرتوين- ــك إل مــوقــع  ــىل  ع االعــتــامد  ــم  ت  )17(
 http:// ar. wikipedia. org/

wiki -بترصف. 

فاألبجدية  املنترشة،  اللغات  يف  اآلن 
ثالث  عىل  تنقسم  اهلريوغليفية  يف 

جمموعات)18(.
احلروف  هي  األوىل:  املجموعة 
الصوت  أحادية  احلروف  أي  األحادية، 

مثل احلروف املعتادة اليوم.
الثنائية  احلروف  الثانية:  املجموعة 
نقش  أو  رمز  عن  عبارة  وهي  الصوت، 

واحد ولكن ينطق بحرفني معا.
احلروف  وهي  الثالثة:  املجموعة 
نقش  عن  عبارة  وهي  الصوت،  ثالثية 
ثالثة،  يعني  ولكن  واحد،  رمز  أو 
العالمات  من  باإلضافة ملجموعة  وذلك 
وإنام  هنائيا،  تنطق  ال  والتي  األخرى، 
حتديد  مثل  نحوية  أغراض  أجل  من  هي 
وبعض  واملؤنث،  واملذكر  واجلمع  املثنى 
تعرف  والتي  للمعنى  املؤكدة  الرموز 

باملخصصات)19(.
متداولة  ككتابة  اهلريوغليفية  ظلت 
فك  تم  ثم  امليالدي،  الرابع  القرن  حتى 
بمساعدة  احلديثة  العصور  يف  رموزها 

)18( املصدر السابق. 
)19( املصدر السابق. 
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يد  عىل  رشيد  حلجر  األثري  الكشف 
بعد عىل  فيام  ضابط فرنيس، وحل رموزه 

يد الفرنيس شامبليون)20(.
أغلب  يف  جاء  ما  خالصة  هذه 

اهلريوغليفية. عن  حتدثت  التي  املصادر 
مها  عربيان  باحثان  هناك  أن  إال 
من  الدايل،  عكاشة  د.  املرصي  الباحث 
املعهد األركيولوجي يف جامعة لندن،)21( 
قد  علم،  مري  حييى  السوري  والباحث 
بن  عيل  بن  أمحد  بكر  أبا  أن  إىل  توصال 
وحشية  بابن  املعروف  املختار  بن  قيس 
 )22()296 سنة  )تويف  الكلداين  النبطي 
املرصية  اللغة  رموز  فك  من  أول  كان 
"شوق  كتابه  أنواعها يف  القديمة وميز 
األقالم"،  رموز  معرفة  يف  املستهام 
هجرية   241 عام  نسخها  تم  املخطوطة 
عنها  كشف  من  أول  وكان  م(،   861(

ــروف  -احل احلمييض  حممد  بنت  ــامء  أس  )20(
اهلريوغليفية؟.- تفسها  -هــل  املقطعة 
"اهلريوغليفية  لكـتـاب  نـقـديـة  قـــــراءة 
كلية  يف  مــقــدم  -بــحــث  القرآن"  تفس 
الرتبية-قسم الثقافة اإلسالمية -الرياض-

2002-ص7. 
)21( املصدر السابق -ص 7. 
)22( املصدر السابق -ص 8. 

وقام  مهر  جوزيف  املسترشق النمساوي 
بطبعها يف لندن عام 1806.

أن  التأكيد  إىل  علم  مري  حييى  دفع  مما 
بد وان يكون قد اطلع عىل  شامبليون ال 
رموز  بفك  قيامه  قبل  املخطوطة  هذه 
بالقرب  عليه  عثر  الذي  رشيد،  حجر 
بعد  عىل  مرص،  رشيد شاميل  مدينة  من 
وتعود  اإلسكندرية،  رشق  كيلومرتا   65
نصوص باهلريوغليفية  وجود  إىل  أمهيته 
اليونانية  باللغة  مضمون  من  يقابلها  وما 
وقام شامبليون  عليه،  منقوشة  القديمة 

برتمجة النقوش يف عام 1822.
عىل  مطال  وحشية  ابن  كان  وقد 
املعروفة  القديمة  اللغات  من  العديد 
والنبطية  بينها الكردية  ومن  زمنه،  يف 

األقالم  عدد  وبلغ  واهلندية  والفارسية 
بينها  من  لغة،   89 عرفها  التي  )اللغات( 
املخطوطة  تضمنتها  التي  اهلريوغليفية 

بالدراسة. املعنية 
وحشية  ابن  أن  إىل  علم  مري  ويشري 
القديمة  اللغات  خمطوطته  يف  وضع 
باللغة  حروف  من  وما يقابلها  وحروفها 

اللغات إىل جانب  العربية، ومن بني هذه 
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القديمة،  اللغات املرصية  اهلريوغليفية 
والقبطية  واهلريوطيقية  الديموطيقية  مثل 
والكلدانية  اآلشورية  جانب  إىل  القديمة 

والنبطية)23(.
وهلا  اهلريوغليفية،  اللغة  هي  تلك 
وقد  املرصيات،  علم  دراسة  يف  شأن 
وجدت بعض كلامت هي هريوغليفية يف 
مصطلحات اللغة العربية، كام يرى سعد 
)يث(  ُتنطق  "يثرب"،  فكلمة  العدل، 
نبي،  وتعني  )رب(  -و  مهاجر  بمعني 
املدينة  أو  نبي،  مهاجر  الكلمة،  وتكون 
تنبؤات  يف  اهلل،  رسول  هلا  هاجر  التي 
من  وقت  يف  مقدسة  كانت  ربام  تارخيية، 
األوقات، وكذلك كلمة عرفات، وتعني 
وغريها  السامء،  ُسلم  اهلريوغليفية،  يف 

الباحث. يراها  من كلامت كثرية 
التطرق  يمكن  ذلك  خالل  ومن 
يف  القرآنية  )األصوات(  احلروف  ملعاين 

أوائل السور.

-اهلريوغليفية  العدل  املطلب  عبد  سعد   )23(
-القاهرة- مدبويل  -مكتبة  القرآن  تفس 
تم  -حيث  صفحة  رقــم  ــــدون  2002-ب
العرض  الكتاب يف  االعتامد عىل صفحات 

والتقديم. 

الرؤية املعارصة للسبع املثاين:
املطلب  عبد  الباحث سعد  استعرض 
التي  املثاين  السبع  حول  اآلراء  العدل 
حتدث عنها القرآن الكريم، ثم خيلص إىل 
فهي  السور،  فواتح  هي  املثاين  السبع  أن 
أي   14( املفسين  من  كثريون  ذكر  كام 

2x7(، ولكنها بلغة مرصية قديمة.
السور  فواتح  ملعاين  قراءته  ويبدأ 
يتفق  وهذا   ..." فيقول:  باهلريوغليفية 
حيث  نزوهلا  وأسباب  التالية  اآليات  مع 
نفس  أثبت  وقد  اليهودية،  قوافل  السبع 
األنبياء"  أبو  "إخناتون  كتابه  يف  الباحث 
يزالون  ما  كانوا،  العربية  اجلزيرة  أن هيود 

يتكلمون اللغة املرصية القديمة")24(.
احلروف  تلك  عن  يتحدث  أن  بعد 
جاء  ما  ومقارنة  القرآن،  يف  املقطعة 
احلروف  تلك  فّس  اهلريوغليفية،  باللغة 

كام ييل:
مريم . 1 سورة  أول  كهيعص: يف 

ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  چ

ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ 

السورة  تستهل  حيث  ڀچ  ڀ 

)24( املصدر السابق. 
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وال   ..« يقول:  كهيعص،  بالرمز 
تفسري  أي  التفسري  كتب  يف  هلا  نجد 
مجلة:  سوى  علمي  منطقي  رشح  أو 
اهلل أعلم بمراده، أو ما ورد يف كتب 
الرمز  هذا  ولكن  القديمة،  التفسري 
اللغة  من  تامة  مجلة  )كهيعص( 

كالتايل«:)25( املرصية وهي 
• عن 	 النقاب  يكشف  وتعني  كاف: 

يظهر  رسًا،  جييل  رسا،  يفض  رس، 
يقينية. حقيقة 

• وتعني: 	 مهزة..  بدون  ها  تنُطق  هـ: 
يتنزل من السامء.

• ي: ُتنطق بدون اهلمزة، وتعني هلذا، 	
مبارش. خطاب  مجلة  تتلو  ثم  إليك، 

• حركات، 	 باربع  عيييني  وُتطق  عني: 
حسن. صادق،  حقيقي،  وتعني 

• صاد: وتعني: يقول، حيكي، حكاية، 	
ذكر. قصة، 

من  اجلملة  هلذه  الكاملة  والرتمجة 
اللغة املرصية إىل اللغة العربية: سنكشف 
من  إليك  منزل  رس  عن  النقاب  لك 
ثم  احلقيقية،  القصة  إليك  فانتبه  السامء، 

)25( املصدر السابق. 

يسد القصة يف ذكر عبده زكريا.
اجلملة  هذه  وتفسري  معنى  فيكون 
فاهلل  مريم،  سورة  افتتاحية  سياق  يف 
  حممدًا نبيه  خياطب  وتعاىل  سبحانه 
عنوان  هم  الذين  البرش  ويعلم  ليعلمه 
ألول  عنه  النقاب  يكشف  بس  الرسالة 
مرة بعد أكثر من ستامئة سنة، وهذا الس 
السامء،  من  حممد  عىل  تعاىل  اهلل  ينزله 
احلقيقية  القصة  إليك  حممد،  يا  فانتبه 
قصة  وهي  فيها،  ونفيض  سننزهلا  التي 
أب،  بال  أم  من  املسيح  ميالد  حكمة 
القصص  أصدق  هو  هنا  القصص  وهذا 
املسيح،  السيد  أتباع  قال  ما  مقابل  يف 
عىل    حممدًا يطلع  سبحانه  واهلل 
للعائلة  احلقيقية  والقصة  اخلفي  الس 
احلقيقي)26(. النبوة  وتاريخ  اإلبراهيمية 
وهلذا وألن النبوة مل تكن قد اكتملت 
بالنبوة  إبراهيم  وعد  اهلل  وألن  بعد، 
مستحقني  غري  اليهود  وألن  خلتامها، 
تاريخ  يف  نقلة  أعظم  كانت  فقد  للنبوة، 
إىل  النبوة  انتقلت  اإلطالق،  عىل  النبوة 
نبيًا    حممدًا ليبعث  اإلسامعييل  البيت 

)26( املصدر السابق. 
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واملرسلني  لألنبياء  وختاما  ورسوالً 
الذي  باإلسالم  اإلسالم  رسالة  لتكتمل 
.اخلليل إبراهيم  األنبياء  أبو  إليه  دعا 
ڈژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک  2. چ 
املعجم  يف  وتعني  چ،  گ  گ 

انحطوا،  هبطوا،  جهلوا،  املرصي: 
غفلوا، تبلدوا.

موجودة  تزال  ما  الكلمة  ونفس 
انحط،  جهل،  بمعنى  القبطية  اللغة  يف 

. فسد
طبقا  القلم  سورة  آيات  معنى  أما 
القلم  وجهل  التفسري :جهلوا  هلذا 
يسطرون  ما  به، وجهالة  يسطرون  الذي 
اهلل  أنعم  فقد  اجلنون،  عليك  ادعوا  أن 
جزيل  ملجزيك  وإنه  بالنبوة  عليك 
وسنرى  عظيم،  خلق  لعىل  وإنك  األجر 
بجهالتهم  أهم  املفتون،  منكم  من 
بخلقك  حممد  يا  أنت  أم  وانحطاطهم 

أخالقك؟. وسمو 
پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱٻ  چ   .3
ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ 
يف  تعني  قاف  كلمة  چ  ٺ  ٺ 
عيل،  يتعاىل  القديمة:  املرصية  اللغة 

يسخر من، يتعجب من.
قسم  بأسلوب  تبدأ  ال  السورة  إن 
)ق(  سورة  افتتاحية  أن  ذلك  يؤيد  ومما 
عالمات  هو  وإنام  قسم،  أسلوب  ليس 
هنا  بنفسها  ضنت  التي  القرآين  الرتقيم 
أسلوب  ثمة  كان  فلو  نون(  يف  )كام  أيضا 
بني  رضورية  اآلية  عالمة  لكانت  قسم 
والقرآن املجيد، واألمر ليس  "ق"،  كلمة 

كذلك هنا.
پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱٻ  4.چ 
ومعناها  چ،  ڀ  ڀ  ڀ  پ 
يتقول،  يقول، حيكي،  باهلريوغليفية: 

يسوء سمعة، ييسء إىل.
العرش  اآليات  تفسري  فإن  وبالتايل 
ييل: تقولوا  كام  )صاد(  سورة  من  األوىل 
ليس  ما  بإتيان  واهتموك  وأساءوا  عليك 
وأساءوا  القرآن  عىل  وتقولوا  سند،  له 
السالفني،  قصص  من  به  تبلغ  ما  إىل 
تبلغ  عام  وإعراض  استكبار  يف  هم  بل 
بمن  اهلل  فعل  بام  يتعظون  ال  وهم  به، 
نذير  يأتيهم  كيف  وتعجبوا  سبقهم، 
تتلوه  ما  كل  باختالق  واهتموك  منهم، 
بأهنم  رسوله  اهلل  ويطمئن  قرآن،  من 



الرتاث ورؤية معارصة للسبع املثاين والقرآن العظيم

128

مهزومون يف هناية املطاف.
چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  5.چ 
من  )طه(  وتتكون  چ،  چ
وبمد  مهزة  بدون  "ط":  مقطعني: 
مهزة  بدون  وهـ،  حركتان،  طبيعي 
أيضا،  حركتان  طبيعي  وبمد  أيضا 
األحوال  من  حال  بأي  ليسا  ومها 
ولو  العربية،  اهلجاء  حروف  من 
أوال:  لكتبتا  كذلك  األمر  كان 
ولنونتا: طاٌء -هاٌء، وطه  طاء-هاء، 
اسام  األحوال  من  حال  بأي  ليست 
إىل  يفتقر  هذا  ألن   ،للرسول

العلمي)27(. الدليل 
القديمة  املرصية  اللغة  يف  ط  واملقطع 
أو  القوي  الرجل  أهيا  يا  أو  يا رجل  معناه: 

الرجل احلق.
تطلع..  انتبه..  معناه  هـ:  واملقطع: 
هذا  يا  إذن:  معنامها  والكلمتان  انظر.. 
أو يا أهيا الرجل القوي أو الرجل احلق، 

انظر. أو  انتبه 
ضوء  يف   9-  1 من  اآليات  وتفسري 
الرجل  أهيا  أو  رجل  )يا  هذا  يا  سبق:  ما 

)27( املصدر السابق. 

أي  حبيبي(  يا  إيامنه،  يف  احلق  أو  القوي 
لك  يقال  ملا  انتبه  أو  انظر،   الرسول
اآلن  فيه  أنت  ما  لسبب  انتبه  )أو  اآلن 
القرآن  عليك  ننزل  مل  نحن  معاناة(:  من 
حممد  يا  به،  لتشقى  برمتها(  الرسالة  )أي 
من  به  لتذكر  عليك  أنزلنا  بل  وبسببه، 

خيشى اهلل ويرهبه وخيافه.
6. چ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ 
ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ 
"يس"،  چ كلمة  چ  چ  ڃ 
التي  القديمة  املرصية  الكلمة  أصلها 

تنطق: يا يس -ن.
وتعني باللغة العربية: بىل، إي، يقينا، 
حقيقة، فإذا أضيف هلا حرف -ن -وهذا 
فإن  املرصية،  اللغة  خصائص  من  احلرف 
إضافته إىل الكلمة -يايس -فإهنا تفيد أن 
جزءًا من اجلملة أو الكالم قد استبعد أو 

حذف)28(.
ليس  الذي  القرآن  لغة  إعجاز  ومن 
-يف  -ن  حرف  استعمل  أنه  حدود  له 
املحذوف  اجلزء  عىل  ليدل  ياسني  كلمة 
منه  املحذوف  اجلزء  وهذا  الكالم،  من 

)28( سعد العدل -السبع املثاين -مصدر سابق. 
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بالنسبة  أمهية  ذي  غري  احلقيقة  يف  هو 
أهال  ليس  أوىل  باب  ومن  تعاىل،  هلل 
ويتمثل  باملرة،  مناقشته  أو  فيه  للجدل 
الكفار  قول  يف  املحذوف  اجلزء  هذا 
مرسال،  لست  للرسول:  واملرشكني 
وتؤكد  ذلك  بعد  يس  سورة  لتأيت 
اهلل  قبل  من  وتكليفه   الرسول نبوة 

بالرسالة)29(. سبحانه 
كلمة  تكن  أمل  سائل:  يسأل  وقد 
لتحل  "يس"  عن  تعوض  العربية  "بىل" 
حتل  ال  نجدها  ولكن  اإلشكالية،  هذه 
يبدأ  ال  "بىل"  كلمة  ألن  أوال:  املشكلة، 
كان  وثانيا:  العربية،  اللغة  يف  كالم  هبا 
القصة  كل  ذكر  إىل  استعامهلا  حيتاج 
واإلدعاءات املهرتأة املفرتاة ضد شخص 
يف  ذكرها  مقام  هذا  كان  وما   ،النبي

يس. سورة  افتتاحية 
ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  7.چ 
ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ 

ٺچ، أما عن معنى )حم عسق( 

فأمكن تقسيم كلمة حم عىل قسمني: 
حا مي -يم.

)29( املصدر السابق. 

وضح  املرصي  املعجمي  وبالبحث 
اآليت:
• حامي: وتعني كائن ساموي.	
• أو 	 طريق  عن  بواسطة،  وتعني  يم: 

والكلمتان  الواسطة  هو  بطريق، 
ساموي،  كائن  بواسطة  تعنيان:  معا 
أي  الواسطة،  هو  الساموي  الكائن 

أمني الوحي جربيل هو الواسطة.
• نعم 	 العبد...  -عني:  فتعني  عسق  أما 

اجلميل،  اهلل،  إىل  املحبب  أي  العبد، 
الصادق. 

• سني وتعني: رسول، مبعوث. 	
• فجأة، 	 يظهر  الذي  وتعني:  قاف: 

قوي، ذو رشف وعزة.
ما  الشورى يف ضوء  إن مطلع سورة 
)كائن  جربيل  األمني  الروح  إن  سلف: 
يتنزل عليك  الذي  أو مالك( هو  ساموي 
عبد  وهو  النبي،  أهيا  يا  الواسطة،  هو  أو 
من عبادنا الصاحلني أو هو رسول قوي، 
والرشف،  اهليبة  عظيم  عزيز  اهليئة  مجيل 
الروح  وبواسطة  الكيفية  هذه  وبنفس 
احلكيم  العزيز  اهلل  أوحى  جربيل  األمني 
من  سبقوك  من  إىل  أوحى  كام  إليك، 
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تنشق  الذي  وهو  والرسل،  األنبياء 
له،  عظمة  واحدة  واحدة  الساموات 
له  وشكرًا  محدًا  يسبحون  واملالئكة 
من  واملغفرة  األرض  يف  ملن  ويستغفرون 
اختاروا  الذين  أولئك  أما  وحده،  عنده 
يعرفهم،  فاهلل  دونه  من  أولياء  ألنفسهم 

وما عليك إال البالغ.
پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱٻ  8.چ 

النمل. پچ مطلع سورة 

• القوي 	 الرجل  أهيا  يا  وتعني  ط: 
احلق.

• يف 	 أوضحنا  كام  رسول  وتعني  سني: 
عسق.

النمل  سورة  يف  »طس«  الرمز  يصبح 
بأنه يعني: يا أهيا الرجل القوي الرسول، 
إن  واملبعوث،  احلق  الرجل  أهيا  يا  أو 
هدى  وهو  مبني،  واضح  كتاب  القرآن 
الصالة  يقيمون  الذين  للمؤمنني  وبرشى 

ويؤتون الزكاة، وباآلخرة مصدقون..
ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  9.چ 
ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ 
الشعراء، وكام  ڀچ مطلع سورة 
جاء يف تفسري »طس«، يف أول سورة 

النمل بأنه يعني: يا أهيا الرجل القوي 
احلق  الرجل  أهيا  يا  أو  الرسول، 

واملبعوث.
فيعني: الذارف الدمع،  "م"  أما الرمز 

الباكي، كام تعني أيضا: بئر أو عني املاء.
القوي  الشبه  نرى  عندما  نفاجأ  ولن 
والتعبري  )م(  الرمز  معنى  بني  املعنى  يف 

)لعلك باخع نفسك( يف اآلية الكريمة.
نفسه  القاتل  يعني:  التعبري  وهذا 
التعبري:  هذا  يف  والبليغ  وغام،  غيظا 
بخعا  "الركية"  البئر  )بخعت  بـ  عالقته 
حتى ظهرت ماؤها()30( والعني تقال كام 
هي لبئر املاء فهي تقال أيضا للعني عضو 

اإلبصار)31(.
أهيا  يا  لعمرك  اآلن:  يتضح  واملعنى 
يا  الدمع،  ذارف  يا  حممد(  )يا  الرسول 
الرسالة،  هبموم  واملهموم  املغتم  أهيا 
يؤمن  حتى  الغم  من  نفسك  قاتل  لعلك 
ونقيض  هنلكهم  أن  أردنا  لو  الكفار، 

الستطعنا. وكفرهم  جلحودهم  عليهم 

)30( سعد العدل -أبو األنبياء إخناتون -مكتبة 
مدبويل -القاهرة -2003 -ص 214. 

)31( السبع املثاين -مصدر سابق. 
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القصص . 10 سورة  أول  يف  »طسم«  أما 
ں  ڱ  چ  اآلية  تفسري  يف  فتعني 
ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں 
ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ 
لعمرك  يكون  ھچ،  ھ 
ذارف  يا  حممد(  )يا  الرسول  أهيا  يا 
واملهموم  املغتم  أهيا  يا  الدمع، 
خرب  عليك  سنتلو  الرسالة،  هبموم 
من  وقومه،  فرعون  مع  موسى 
الرسالة  محل  أن  تعرف  أن  أجل 
يسد  الكريم  القرآن  بدأ  ثم  كبري، 
جعل  عىل  وينص  موسى،  قصة 
للمستضعفني،  األرض  وراثة 
السورة  من  اخلامسة  فاآلية 

ى  ې  ې  ې  ې  چ  تقول 
ەئ  ائ  ائ  ى 
بسبب  وئچ  وئ  ەئ 
ونكراهنم  عليه  املرشكني  ادعاءات 
الرسالة  مضمون  يف  وتشكيكهم  له 

ومصدرها ومآهلا(.
سورة . 11 بداية  يف  املقطعة  احلروف 

تعني:  )املص(  وهي  األعراف 
أهيا  )لعمرك  النبي  أهيا  يا  )بحقك 

الذارف  املغتم،  و  املكلف  النبي( 
كلف  بام  واملهتم  واملشغول  الدمع، 
عز  اهلل  عليه  يقص  بام  واملكلف  به، 

و جل(.
ففي . 12 بـ)امل(  بدأت  التي  السور  بقية 

تفسريها نحو ما يف سورة األعرف.
تعاىل . 13 بقوله  املفتتحة  السور 

الرعد.  سورة  وهي  چٱچ 

سورة  چٱچ وهي  بـ  واملفتتحة 
سورة  و  هود،  سورة  و  يونس، 
وسورة  احلجر،  وسورة  يوسف، 
السور  هذه  يف  واجلديد  إبراهيم... 
عبارة  شكلها  يف  وهي  )ر(،  حرف 
أيضًا  عليه  وتدل  اإلنسان  فم  عن 
وأن  الكالم،  ومنها  وظائفه  وعىل 
معنى  وأّن  )ر(.  ال  )مرا(  املراد 
به  يميل  أو  هبواه،  يميل  )مرا( 
اهلوى، واملعنى: يا أهيا النبي املكلف 
بالرسالة املهموم هبمومها واملشغول 
املغموم  املكتئب  واحلزين  عليها 
أهيا  ويا  لك،  الكفار  تكذيب  بسبب 

هو  فيام  يشك  راح  الذي  املرتاب 
بصدده.
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انتهت الرؤية، وتلك الرؤية اجلديدة، 
يمكن رفضها  تكون غريبة، ولكن ال  قد 
من  أوردناها  ولكننا  الرفض،  ملجرد 
اجلدل  وليس  للنقاش،  طرحها  أجل 
ويصل  املعارف،  يثري  فالنقاش  بالطبع، 
ال  بالفعل  الكريم  القرآن  أن  النهاية  يف 

وحقائقه. عجائبه  تنقيض 
خامتة

التفاسري  نقدس  أن  بالضورة  ليس 
من  للاميض  بام  قديمة،  ألهنا  القديمة 
ما  كل  قبول  يمكن  ال  كام  قداسة،  شبه 
اآليات  لبعض  العلمية  التفاسري  يف  ورد 
الدراسة  هذه  يف  األصل  ولكن  القرآنية، 
هو أن القرآن الكريم، يأيت باملقبول عقال 

مع  العلم  تعارض  أن  حيدث  ومل  ونقال، 
الرشيفة. آياته 

املثاين  السبع  أن  قبول  يمكن  وأخريا 
املعصومون  وهم  الفاحتة،  سورة  هي 
األربعة عرش، ويف نفس الوقت يمكن أن 
هريوغليفية  لغة  هي  املثاين  السبع  تكون 
قرأنا  وكام  حديثا،  ورد  كام  قديمة، 
يعني  ال  أوردناه،  ما  وان  القديم.  يف 
عليه  املتسامل  التفسري  نقض  بالضورة 
انام  شأنه،  من  التقليل  أو  السور  لفواتح 
قد  علمية،  بعني  فيه  للنظر  قابل  رأي  هو 
القرآن  شأن  هو  -وهذا  اليصح  أو  يصح 
عقال  مقبول  كلها  أوجه  محال  الكريم.. 
العقل  ينكره  أو  الدليل  يدحضه  مل  ما 

والرواية.
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يبني البحث ان )الفاصلة القرآنية( متثل احدى صور االعجاز البياني 
ذا  اذا كان  السامع،  ان  بدقة عجيبة، حتى  انها خمتارة  القرآني، ذلك 
نظر ثاقب بفن الكالم، ادرك موقعها من الكالم. فقد روي عن االصمعي 
انه قرأ: ))والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما جزاءاً مبا كسبا نكااًل من اهلل 

واهلل غفور رحيم( فاعرتض عليه اعرابي كان جيلس جبانبه وقال 
له: كالم من هذا؟!. 

قال: كالم اهلل..!. قال االعرابي ليس هذا كالم اهلل..!. 
فاحس بالغلط وقرأ: )واهلل عزيز حكيم( فقال: اصبت.

ان  ادركت  ولكين  قال:  القرآن؟.  أتقرأ  االصمعي:  فسأله 
اهلل –سبحانه –عز فحكم فقطع ولو غفر ورحم ملا قطع.

وقد عرض السيد الباحث لفواصل سورة البقرة فقط كامنوذج من باقي 
القاريء إشكالية يف ثبت مصادر البحث يف معظم  الكريم. وسيجد  القرآن 

احلواشي قد ال تفوت الباحث اللبيب.
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املقدمة
بسم اهلل الرمحن الرحيم

اهلل عىل  العاملني وصىل  احلمد هلل رب 
حممد وآله الطاهرين.

معلوم  هو  وكام  الكريم  القرآن 
هبا  حتّدى  التي   األكرم نبينا  معجزة 
والبالغة،  الفصاحة  أرباب  يومذاك 
القيامة،  يوم  التحدي وإىل  واليزال ذلك 
واجلّن  اإلنس  بل  البرش،  عجز  واليزال 
كان  ولو  بمثله  اإلتيان  عن  مستمرًا 
االتيان  عن  بل  ظهريًا،  لبعض  بعضهم 

ڀ  ڀ  چ  سوره  من  سورة  بأقرص  ولو 
ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ 
ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ 
االرساء:  ]سورة  ڦچ  ڤ  ڤ 

.]88
يف  ظاهرة  أبرز  البالغي  واإلعجاز 

ذلك التحّدي.
رصف  البالغي  إعجازه  ويشمل 
القرآن وبيانه ونظمه، مع مباينة خصائصه 
ملا هو معهود من خصائص كلَّ نظم وبيان 
لغات  سائر  من  وغريها  العرب،  لغة  يف 

البرش.

الرصني  اإلعجازي  نظمه  ومن 
))الفاصلة(( القرآنية.

هلا  وهل  القرآنية؟.  الفاصلة  هي  فام 
د  جمرَّ هي  أو  الكالم  من  قبلها  بام  عالقة 
وهل  الكالم؟.  هبا  م  وُيتمَّ خُيَتم  حشوة 
فال  أخرى  مكان  فاصلة  وضع  يمكن 

خيتلُّ املعنى أو ال يمكن ذلك؟.
موضوع  هي  وغريها  األسئلة  هذه 

حديثنا يف هذا البحث.
معنى الفاصلة القرآنية

وجلَّ  عزَّ  ))قوله  منظور:  ابن  قال 
معنيان: أحدمها:  له  چ:  ٻ  چٻ 

الثاين  واملعنى  بالفواصل.  آياته  تفصيل 
بيَّناُه. ))َفّصلناُه((:  يف 

كلَّ  بني  الٍت((:  مفصَّ و))آياٍت 
بني  هذه،  وتأيت  هذه  متيض  فصل،  آيتني 
))مفّصالت((  وقيل  مهلة،  آيتني  كلِّ 

مبيَّنات)1(.
يف  االصفهاين  الراغب  وقال 
من  الشيئني  أحد  إبانة  الفصل:  مفرداته: 

ُفرجة. بينهام  يكون  اآلخر، حتى 
أواخُر  ))والفواصل:  وقال: 

ابن منظور، لسان العرب، حرف الفاء.   )1(
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اآلي(()2(.
وعليه فإنَّ املقصود من ))الفاصلة((: 

آخر كلِّ آية من آي الذكر احلكيم.
قبلها: بام  الفاصلة  عالقة  ثالثًا: 

متناسقة،  القرآنية  الفاصلة  جاءت 
آياهتا  مع  والرتابط  التناسق  متام  مرتابطة 
املعنى  إمتام  يف  دورها  مؤدية  قبلها،  التي 
بحيث  معجٍز،  بديع،  نحٍو  عىل  وإيصاله 
باستبدال  يتكلَّف  أن  شخص  أراد  لو 
يؤدي  ال  بل  استطاع،  ملا  بغريها  فاصلة 

وإيقاعها. معناها  نفس  الغري  ذلك 
صور  إحدى  هي  الفاصلة  فإنَّ  لذا 
الفاصلة  ألنَّ  القرآين؛  البياين  اإلعجاز 
السامع  أنَّ  حتى  عجيبة؛  بدّقة  اختريت 
وسمع  الكالم  بفنِّ  ثاقب  نظر  ذا  كان  إذا 
الفاصلة أدرك موقعها من الكالم)3(، ومما 
سمع  أعرابيًا  أنَّ  من  روي  ما  ذلك  يؤيِّد 
قارئًا يقرأ: ))فإْن َزَللُتم من بعِدها جاَءْتكم 
رحيٌم((،  غفوٌر  اهلل  أنَّ  فاعلموا  البيِّناُت 

حرف  املــفــردات،  االصفهاين،  الراغب   )2(
الفاء. 

حمارضة  القرآنية،  الفواصل  خض،  السيد   )3(
بالرياض.  املعلمني  كلية  يف 

فقال األعرايب -ومل يكن يقرأ القرآن -إن 
كان هذا كالم اهلل فال يقول كذا. ومرَّ هبام 
رجل، فقال: كيف تقرأ هذه اآلية؟. فقال 

ۅ  منچۋ  زللُتم  ))فإْن  الرجل: 
ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ 
البقرة:  ]سورة  چ  ائ  ى  ى  ې 
ال  احلكيم  ينبغي،  هكذا  فقال:   ،]209
إغراٌء  ألنه  لل؛  الزَّ عند  الغفران  يذكر 

عليه)4(.
أنه قال: كنت  وروي عن األصمعي 

ٺ  ٺ  ٺ  زب  أقرأ: 
ٹچ   ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ 
املائدة:  ]سورة  رحيٌم((  غفوٌر  واهلل 
فقال:  أعرايب،  بجنبي  وكان   .]38
قال:  اهلل،  كالم  قلت:  هذا؟.  َمْن  كالم 
كالم  هذا  ليس  فقال:  فأعدُت،  أعد، 
عزيٌز  ))واهلل  فقرأُت:  فانتبهُت،  اهلل. 
كالم  هذا  أصبت  فقال:  حكيٌم((، 
ال،  قال:  القرآن؟.  أتقرأ  فقلت:  اهلل. 
هذا  يا  فقال:  علمت؟.  أين  من  فقلت: 
ملا  فرحم  غفر  ولو  فقطع،  فحكم،  عزَّ 

حـ3،  القرآن،  علوم  يف  االتقان  السيوطي،   )4(
ص: 347. 
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قطع)5(.
الكثرية  األمثلة  من  وغريه  هذا،  ويف 
الشبهة  عىل  ردٌّ  سنذكرها  التي  القادمة 
الربيطانية  املوسوعة  يف  جاءت  التي 
جاء  إنشاء،  د  جمرَّ القرآن  أنَّ  من 
ذلك  عىل  واستدلوا  عشوائية،  بطريقة 
))يؤّكد  بقوهلم:  القرآنية،  )بالفواصل( 
بآيات  اآليات  هذه  ختم  طريقة  ذلك 
مثل: ))إنَّ اهلل عليٌم(( ))إنَّ اهلل حكيٌم((، 
ا ال  تعلمون((، وإهنَّ ما ال  يعلم  اهلل  ))إنَّ 
ضَعت  ُوِ وإهنا  قبلها،  ما  مع  هلا  عالقة 

والقافية(()6(. السجع  لتتميم  فقط 
قالوا،  كام  األمر  ليس  واجلواب: 
وما  اآليات  بني  دقيقة  عالقة  هناك  وإنام 
السابقني،  املثالني  يف  مرَّ  كام  به  ُختَِمت 
أبدل  حني  اخلطأ  األعرايب  أدرك  وكيف 
وأما  بغريها،  ))الفاصلة((  القارئ 
فهم  عن  عاجزون  أهنم  فإما  أولئك 

القرآن،  يف  الفاصلة  احلسناوي،  حممد   )5(
م،   2000- 1421هـــــ  ط2،  ص26 

االردن. 
يف  قرآنية  قضايا  عــبــاس،  حسن  فضل   )6(
املوسوعة الربيطانية، ص: 81، 82، ط2، 

1410هـ 1989م. 

تلك  البليغ، وإما هلم مآرب يف  اهلل  كالم 
الباطلة. االدعاءات 

والتوضيح  األمثلة  من  املزيد  وإليك 
من  قبلها  بام  الفاصلة  ارتباط  ة  دقَّ عىل 

الكالم، وعدم جواز استبدال غريها:
ٻ . 1 ٻ  ٱ  چ  تعاىل:  قال 

ڀ  ڀ  پ  پ  پپ  ٻ  ٻ 

ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺٺ  ڀ  ڀ 

ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹٹ  ٿ  ٿ 

ڤچ ]سورة البقرة: 216[.

صلة  نالحظ  التأّمل  من  بقليل 
ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  چ  الفاصلة 
أن  يمكن  وال  قبلها،  بام  ڤچ 

إذ  مكاهنا،  أخرى  فاصلة  أّي  تصلح 
عليهم  كتب  وقد  املؤمنني  اهلل  خياطب 
ألمر  إدراكهم  عدم  موضحًا  القتال، 
وفيه  شيئًا  يكرهون  فرّبام  املستقبل، 
رّشهم،  وفيه  شيئًا  حيبون  ورّبام  خريهم، 
وحده.  اهلل  هو  كّله  ذلك  يعلم  والذي 

فأي فاصلة غري ما ختمت به تصلح؟.
ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  2.چ 

ڑ..  ڑ  ژ  ژ 
]سورة  چ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ   .
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االخوة  هؤالء   ]232 البقرة: 
بناهتم  أو  أخواهتم  يمنعون  واآلباء 
أنفًة  ؛  أزواجهنَّ إىل  الرجوع  من 
أولئك  من  انتقامًا  أو  وجاهلية، 
للعواقب  تعقلهم  من  بدالً  األزواج 

اخلاطئة،  الترصفات  تلك  وراء  من 
فال يعلمون ماذا تكون عواقب تلك 

األخطاء.
يف  جاء  ما  غري  تصلح  فاصلة  فأّية 
ال  وهم  يعلم  اهلل  أنَّ  هلم  تبنّي  التي  اآلية 

يعلمون.
ېئ  ېئ  ېئ  ۈئ  ۈئ  ۆئ  3.چ 
جئ  ی  ی  ی  ی  ىئ  ىئ  ىئ 
چ  خب  حب  جب  يئ  ىئ  حئمئ 

]سورة النور: 19[.
ُأشيعت  ملن  طمأنة  الفاصلة  هذه  يف 
الذين  ألولئك  وهتديد  الفاحشة،  فيهم 
يعلمونه،  ال  هذاممّا  الفاحشة  يشيعون 
ويعلم  ذلك،  يعلم  الذي  هو  تعاىل  واهلل 
هذا  حبَّ  قلوهبم  يف  يبَيّتون  الذين 
حتت  يامرسونه  الذين  ويعلم  الذنب، 
السيئة  العاقبة  ويعلم  خّداعة،  واجهات 
الفحشاء  يشيعون  الذين  تنتظر  التي 

فاصلة  فأّي  كلَّه.  ذلك  تعلمون  ال  وأنتم 
تصلح غري ما ذكر؟!.

ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  4.چ 
ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱں 
ۀ  ۀ  ڻڻ  ڻ  ڻ  ں 
ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ 
ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ 
چ  ۆ  ۇ  ڭۇ  ڭ  ڭ 

]سورة السجدة: 26 -27[.
إهالك  عن  األوىل  اآلية  حتدثت 
بالسمع  ُيدَرك  التاريخ  وأمر  القرون، 
))أفال  بالفاصلة  ختمت  لذلك 

يسمعون((.
عن  حتدثت  فقد  الثانية  اآلية  وأما 
إنزال املاء وإنبات األرض وهو مما يشاهد 
باألبصار، وذكرت اآلية ))َيَروا(( لذلك 

ُيبرصون(()7(. ))أفال  بالفاصلة  ختمت 
ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  چ   .5
ڦچ  ڤ  ڤ  ڤڤ 
الفاصلة  ]سورة االنعام: 103[ ففي 
ناسب  حيث  اخلبرُي((؛  ))اللطيف 

 ،346 ص:  ـــ3،  ح االتــقــان،  السيوطي،   )7(
وفضل حسن عباس، ص: 84 -89. 
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بالبرص،  ُيدَرك  ال  ما  ))اللطيُف(( 
ُيدَرك  ما  ))اخلبرُي((  وناسب 

بالبرص)8(.
چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  6.چ 
ڍ  ڇ  ڇڇ  ڇ  چ  چ  چ 
ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ 
ڈ ژ ژ ڑ ڑ کک 
چ  گ  گ  گ  ک  ک 

]سورة االنعام: 97 -98[.
تعاىل  بقوله  األوىل  اآلية  ُختمت 
حساب  ألنَّ  وذلك  چ؛  چڌ 

بالعلامء،  خيتصُّ  هبا  واالهتداء  النجوم 
بـ))يعلمون((. فناسب ختمها 

بقوله  الثانية  وُختمت 
إنشاء  ألنَّ  وذلك  چگچ؛ 

من  ونقلهم  واحدة،  نفس  من  اخلالئق 
األصالب إىل األرحام، ثم إىل عامل الدنيا، 
وإىل حياة وموت، كلُّ ذلك حيتاج إىل فكر 
))يفقهون((؛  بـ  اآلية  ختم  فناسب  دقيق 

ألنَّ الفقه فهم األشياء الدقيقة)9(.
ۀ ۀ ہ ہ  7.چ 

)8( السيوطي، ص: 346. 
)9( السيوطي، ص: 349. 

ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ 
ۇ  ۇ  ڭ  ڭڭ  ڭ  ۓ  ۓ 

ۆ چ ]سورة هود: 87[.
والترّصف  العبادة،  ُذِكرت  ملا 
احللم  ذكر  ذلك  اقتىض  األموال  يف 

احللم((  ألنَّ  الرتتيب؛  عىل  والرشد 
يناسب  و))الرشد((  العبادات،  يناسب 

األموال)10(.
ۆئ  ۇئ  ۇئ  وئ  وئ  ەئ  ەئ  8.چ 
ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ 
چ  ی  ی  ی  ی  ىئىئ  ىئ 

]سورة البقرة: 29[.
ختتم  أن  الذهن  إىل  املتبادر  لعلَّ 
اإلخبار  نت  تضمَّ ملّا  ولكنّها  بالقدرة، 
حسب  عىل  فيها  وما  األرض  خلق  عن 
ومصاحلهم،  ومنافعهم  أهلها  حاجيات 
أن  ذلك  اقتىض  ساموات  سبع  وسّوى 
وجزئيًا،  كليًا  فعله  بام  عاملًا  اخلالق  يكون 
بصفة  ختمها  فناسب  ومفصاًل،  جمماًل 

العلم)11(.
پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  9.چ 

)10( السيوطي، ص: 346. 
)11( ن. م ص: 353. 
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ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ 

ٿ  ٿ  ٺٿ  ٺ 

ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ 

ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ 

ڃڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ 

القصص:  ]سورة  چ  چ  چ 

.]72- 71
والبرص،  السمع  بني  فرق  هناك 
اليقاظ  احلق  لداعي  مدخل  فاألذن 

عقوهلم اخلامدة للتفكر.
النظر  وُحجب  الليل،  أطبق  ما  فإذا 
الستعامل  تدعوهم  ))الفاصلة((  جاءت 
غريها  عندها  ينفع  ال  التي  احلاسة  تلك 
يشء  كشف  يف  األخرى  احلواس  من 
وتأيت  تسمعون((؟.  ))أفال  فيه  هم  مما 
لتدعو  الثانية  اآلية  يف  ))الفاصلة(( 
النهار  اآلية  جعلت  حيث  النهار  نيام 
رسمدًا أبدًا ال يعقبه ليل، لينظروا ))أفال 
احلال  هذا  مثل  يف  فالعني  تبرصون((؟. 
للنظر  إىل عقوهلم  واملدخل  الواسطة  هي 

والتدبُّر.
وقد أكد العلم عىل أن السمع وحده 
تتعطل  احلواس  كّل  النوم،  حال  يعمل 

هذا  عىل  الفاصلة  ركزت  لذا  السمع  إال 
تسمعون((؟ز  ))أفال  املعجز  املعنى 

أكثر تعقيدًا وأعظم خلقًا)12(. والسمع 
حئ  جئ  ی  ی  ی  ی  ىئ  10.چ 
يب  ىب  مب  خب  حب  يئجب  ىئ  مئ 
چ  جت حتخت مت ىت يت جث مث 

]سورة آل عمران: 29[.
قادر  فهو  سبحانه  علمه  عن  فضال 
معصية  من  ما  إذ  املذنبني؛  معاقبة  عىل 
مطّلع  وهو  إالّ  ظاهرة  أو  كانت  خمفية 
عليها وقادر عىل العقاب عليها. فالفاصلة 

مناسبة ملا قبلها)13(.
تعاىل  اهلل  بأسامء  ))الفاصلة  رابعًا: 

وصفاته((:
القرآنية  ))الفاصلة((  تقسيم  يمكننا 

عىل قسمني)14(: 
نحو  العامة،  الفاصلة  األول:  القسم 

ۇ   . ۀ..  ۀ  چ  تعاىل:  قوله 
چ ]سورة السجدة: 26 -27[،  ۆ 

القرآن،  اعجاز  اخلطيب،  الكريم  عبد   )12(
ص: 215، ط1، 1964، القاهرة. 

 .353 السيوطي، ص:   )13(
من  ليتضح  فني  لغرض  التقسيم  هذا   )14(

البحث.  تناوهلا  التي  الفواصل  خالله 



الفاصلة القرآنية ظاهرة إعجازية

140

]سورة  چ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  چ 

چ  چ  چ  چ  چ  چ   ]87 النساء: 
چ  مئ  حئ  چ   ،]88 النساء:  ]سورة 

وئ  چ   ،]151 االنعام:  ]سورة 
 ،]14 النحل:  ]سورة  چ  وئ 
چ ]سورة احلج:  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  چ

70[، وغريها.
ة  اخلاصَّ الفاصلة  الثاين:  القسم 
ُختمْت  التي  وصفاته  تعاىل  اهلل  بأسامء 

ڤ  ڤ  چ  هبا اآليات، نحو قوله تعاىل: 
]سورة   ،]38 املائدة:  ]سورة  چ  ڤ 

گ  گ  گ  ک  چ   ،]40 التوبة: 
]سورة   ،]284 البقرة:  ]سورة  چ  گ 

چ  ڎ  ڎ  ڌ  چ   ،]29 عمران:  آل 
ٹ  ٹ  چ   ،]200 االعراف:  ]سورة 
ڃ  چ ]سورة االنفال: 70[، چ  ٹ 

ڃ ڃ چ ]سورة االنفال: 71[.
بأسامئه  الفواصل  من  وغريها 

. وصفاته عزَّ وجلَّ
يف  الفاصلة  نتناول  ييل  وفيام 
من  جاء  ما  وحرصًا  هذا،  الثاين  القسم 
اهلل  شاء  إن  البقرة  سورة  يف  ))فواصل(( 

تعاىل:

ڌ  ڌ  ڍڍ  ڇ  ڇ  ڇ  1.چ 
ک  ڑڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ 
گگ  گ  ک  ک  ک 
]سورة  چ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ 

البقرة: 20[.

وهو  القادر،  يف  مبالغة  ))القدير((: 
احلكمة.  تقتضيه  ما  بقدر  يشاء  ملا  الفّعال 

ڳ  ڳ  ڳ  گ  چ  تعاىل:  قوله  جاء  وقد 
چ من قبيل التعليل. ڳ ڱ 

وقد ذكر ))القدرة((؛ ألنه تقّدم ذكر 
كان  لذا  واإلخافة،  الوعيد  َن  تضمَّ فعل 

.)15( القدرة مناسبًا لذلك  ذكر 
ۆئ  ۇئ  ۇئ  وئ  وئ  ەئ  ەئ  2.چ 
ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ 
چ  ی  ی  ی  ی  ىئىئ  ىئ 

]سورة البقرة: 29[.
يقل:  ومل  چ  ی  ی  ی  چ 

تبارك  نفسه  وصف  ملا  ألنه  ))قدير((؛ 
وصل  وقد  واالستيالء،  بالقدرة  وتعاىل 
ذلك كّله بالعلم، وهو عامل بام يؤول إليه 

ص:  حـــ1،  االحكام،  جامع  القرطبي،   )15(
البيان،  جممع  والــطــربيس،  بترصف   156

حـ1، ص: 120. 
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العباد؛  من  له  خلق  وَمن  خلق  ما  حال 
چ  ی  چ  تعاىل  قوله  ذلك  ناسب  لذا 

وفيه من املبالغة ما ليس يف عامل)16(.
3.چ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎڈ 
]سورة  چ  ڑ  ژ  ژ  ڈ 

البقرة: 32[.
أنفسهم  عن  العلم  املالئكة  نفت  ملا 
أوصافه،  أكمل  عىل  تعاىل  هلل  أثبتوه 
العليم  فهو  احلكمة؛  بوصف  وأردفوه 
مجيع  ألنَّ  احلكيم؛  ))العامل((،  مبالغة 
فال  وعليه  وصواب  حكمة  تعاىل  أفعاله 
فالعلوم  اهلل،  عّلمه  ما  إال  ألحد  علم 

وتعاىل)17(. سبحانه  جهته  من  كّلها 
يئجب  ىئ  مئ  حئ  جئ  ی  ی  4.چ 
البقرة:  ]سورة  چ  ىب  مب  خب  حب 

.]37
هلل  مطيعًا  فهم،  عن  تلّقاه  بام  أخذ 
توبته و))التَّّواُب((  اهلل  فقبل  تائبًا  تعاىل، 
مرة  عباده  عن  للتوبة  القبول  كثري  هو 

أخرى. بعد 

روح  واآللــويس،   .144 ص:  الطربيس،   )16(
املعاين، حـ1، ص: 294. 

ص:  ــويس،  واآلل  ،156 ص:  الطربيس،   )17(
 .307

والتوبة من العبد هي رجوعه إىل اهلل 
املعصية.  باالستغفار واالبتعاد عن  تعاىل 
إىل  الرجوع  هي  تعاىل  اهلل  من  والتوبة 
إىل  إشارة  ))الرحيم((:  بالرذمحة.  العبد 
أنَّ قبول التوبة ليس عىل نحو الوجوب؛ 
منه  واللطف  التفّضل  سبيل  عىل  بل 

والرمحة. تعاىل 
ملا  مناسبته  لظهور  ))التّواب((  وقدم 

قبله)18(.
ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  5.چ 
ۀ  ڻ ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ 

]سورة  چ  ہ  ہ  ہ  ۀ 

.]54 البقرة: 
قبلها  ملا  املناسبة  بالفاصلة  ختمت 
وهي التوبة، وقد مرَّ احلديث عن مثلها يف 

اآلية السابقة.
ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  6.چ 
چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄڃ  ڄ  ڄ 

ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ 

چ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڍڌ  ڍ 

البقرة: 96[. ]سورة 

ص:  ومــكــارم،   ،175 ص:  الــطــربيس   )18(
175، واآللويس، ص: 322. 



الفاصلة القرآنية ظاهرة إعجازية

142

العذاب،  عن  يبعده  ال  املديد  العمر 
يشء  كّل  إذ  شيئًا؛  مصريه  من  يغري  وال 
حمىص لدى اهلل عز وجل، وال يعزب عن 
خيفى  ال  بأعامهلم،  عليم  فهو  يشء  عمله 
بجميعها  حميط  هو  بل  منها،  يشء  عليه 

هلا. حافظ 
ڎ  ڎ  ڌ  چ  تعاىل:  قوله  ويف 
والوعيد  التهديد  من  فيه  ما  چ  ڈ 

ما هو ظاهر)19(.
ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  7.چ 
ائ  ائ  ى  ى  ې 

ۆئ  ۇئۇئ  وئ  وئ  ەئ  ەئ 

ېئ  ېئېئ  ۈئ  ۈئ  ۆئ 

]سورة  چ  ىئ  ىئ  ىئ 

البقرة: 105[.
چ: فيه  ىئ  ىئ  ىئ  ېئ  چ 

أن  ينبغي  بام  احلاسدين  للكارهني  تذكري 
بحار  يف  غارق  اجلميع  ألن  عنه  يمتنعوا 
فضل اهلل من غري استحقاق هلم عليه عز 
وجل)20(؛ ألنه ذو الطول واملن والفضل 

)19( الطربيس، ص: 311، 313، واآللويس، 
ص: 450. 

ص:  ــويس،  واآلل  ،337 ص:  الطربيس،   )20(
 .477

الدقيق  التناسق  هذا  إىل  انظر  العظيم، 
قبلها. وما  الفاصلة  هذه  بني  فيام 

8. چ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ 
ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀڀ  ڀ  ڀ 

ٿ ٿ چ ]سورة البقرة: 106[.
إنه  چ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  چ 
بام  اإلتيان  وعىل  النسخ  عىل  قادر  تعاىل 
هو خري، أو مماثل، ألنَّ كلَّ األشياء حتت 
بقدرته  علم  بذلك  علم  فمن  قدرته، 
ما  الفاصلة  فناسبت  قطعًا،  ذلك  عىل 

.)21 قبلها)
گ  ک  ک  ک  ک  9.چ 
گ گ گ ڳ ڳ ڳ 
ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ 
ۀ  ۀ  ڻڻ  ڻ  ڻ 
ے  ھ  ھ  ھ  ہھ  ہ  ہ  ہ 

ے ۓ چ ]سورة البقرة: 109[.
چ:  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  چ 
القادر،  يف  -مبالغة  ذكرنا  -كام  القدير 
وهو سبحانه قادر عىل نرص املسلمني عىل 

أعدائهم.

ص:  ــويس،  واآلل  ،342 ص:  الطربيس،   )21(
 .481
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بالنرصة  ))الفاصلة((إشعار  هذه  ويف 
للمسلمني ومتكينهم.

ۇ  ڭۇ  ڭ  ڭ  ڭ  10.چ 
ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ 
چ  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۋۅ 

]سورة البقرة: 110[.
چ  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  چ 

من  يشء  عليه  خيفى  ال  وجلَّ  عزَّ  اهلل  إنَّ 
عنده  يضيع  ال  لذا  ونياتكم؛  أعاملكم 

العاملني. أجر 
ڱ  ڳ  ڳ  ڳڳ  گ  گ  11.چ 
چ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱڱ  ڱ 

البقرة: 115[. ]سورة 
إنَّه  چ:  ڻ  ڻ  ں  ں  چ 
عليم  واالحاطة،  امللك  واسع  وجلَّ  عزَّ 
بوجوه  وعامل  هْت،  توجَّ أينام  بقصودكم 

احلكمة يف ما أمركم به)22(.
پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  12.چ 
ڀ  ڀ  ڀ  ڀ پ  پ  پ 

البقرة:  ]سورة  چ  ٺ  ٺ 

.]127

 ،255 ص:   ،1 ـــ  ح الــطــبــاطــبــائــي،   )22(
والطربيس، ص: 357، 359. 

أنت  چ:  ٺ  ٺ  ڀ  چ 

يف  نويناه  بام  العليم  لدعوتنا،  السميع 
قلوبنا)23(.

ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  13.چ 
ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤڦ 

]سورة  چ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ 

.]128 البقرة: 
چ:  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  چ 

بالنعم  عليهم  املنعم  بعباده،  الرحيم 
واآلثام،  السيئات  وبتكفري  العظيمة، 
وطلب  الدعاء  بعد  املناسب  وهو 
التوبة  مت  وُقدَّ وجل)24(،  عز  منه  التوبة 
ولكوهنا  لعمومها،  الرمحة؛  رت  وُأخَّ

للفواصل)25(. أنسب 
ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  14.چ 
چ  چ  چ  چ 

ڍ  ڍ  ڇ  ڇڇ  ڇ 

چ ]سورة البقرة: 129[. ڌ 

الغالب  چ:  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  چ 

أراده،  يشء  عليه  يمتنع  ال  الذي  القادر 

)23( الطباطبائي، ص: 278. 
)24( الطربيس، ص: 392. 
)25( اآللويس، ص: 525. 
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الذي حيكم الصنع وحيكم ما يريد.
التصاهلام  الصفتني  هاتني  ذكر  وقد 
يف  إليك  فزعنا  قال:  وكأنه  بالدعاء، 
العامل  إجابتنا،  عىل  القادر  ألنَّك  دعائنا 

بام يف ضامئرنا، وبام هو أصلح لنا)26(.
ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  15.چ 
کگ  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژژ  ڈ 

ڳ  ڳ  گگ  گ 

ڳ چ ]سورة البقرة: 137[.

هذه  چ:  ڳ  ڳ  ڳ  چ 

رسوله؛  لنرصة  املناسبة  هي  الفاصلة 
ألنه تعاليم درك، حميط بأقواهلم وأفعاهلم 
مع  ذلك  يتناسب  حيث  ومؤامراهتم، 

أعداءه. بكفايته  وعده رسوله 
ومن َثمَّ فهي تشدُّ عىل قلوب املؤمنني، 

والطمأنينة)27(. الثقة  فيهم  وتبعث 
چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  16.چ 
ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ 

ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڌڎ 

گگ  گ  گ  ک  ک  کک  ڑ 

)26( الطربيس، ص: 393، 294، واآللويس، 
ص: 527. 

)27( الطربيس، ص: 407 بترصف تام. 

چ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ 

]سورة البقرة: 143[.
چ:  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  چ 

العاملني  أجر  يضيع  ال  وجلَّ  عزَّ  اهلل  إنَّ 
تصافه  ال  صالحهم؛  فيه  ما  يدع  وال 

يف  مبالغة  والرؤوف:  والرمحة.  بالرأفة 
الرأفة، وهي أشّد من الرمحة، وتعني رفع 
من  أخصُّ  فهي  الضر،  وإزالة  املكروه 
م وصف ))رؤوف(( عىل  ُقدَّ الرمحة ولذا 

))رحيم(()28(.
ڦ  ڤڦ  ڤ  ڤ  ڤ  17.چ 
ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦڦ 

چ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃڃ 

]سورة البقرة: 148[.
مجعكم  عىل  قادر  تعاىل  اهلل  إنَّ 
متناثرًة  ذراٍت  كنتم  ولو  وحرشكم، 
الواسعة جيمعكم  وحيثام متم من بالد اهلل 
أي  وهي  القيامة)29(،  يوم  املحرش  يف 
))الفاصلة(( تؤّكد عىل قدرة اهلل عز وجل 

)28( ُأخذت الفكرة عن الطربيس، ص: 420، 
واآللويس ص: 556. 

ص:  الــطــربيس،  عــن  الفكرة  أخــذت   )29(
ومكارم،   ،566 ص:  واآللويس،   ،429

ص: 423. 
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عىل ذلك، وعىل كلَّ يشء.
ڑ  ژژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  18.چ 
گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ 
ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳڳ  گ  گ 
البقرة:  ]سورة  چ  ں  ڱ  ڱ 

.]158
اخلريات  يعمل  ملن  ))شاكر((  اهلل  إنَّ 
بكلَّ  ))عليٌم((  سبحانه،  ألوامره  امتثاالً 

هذه األعامل الصاحلة.
أسامء  من  اسامن  عليٌم((  و))شاكٌر 

احلسنى. اهلل 
إىل  اإلحسان  يف  مبالغة  ))شاكر(( 
تكريم  وأيُّ  التكريم  عىل  دالٌّ  العباد، 
لعبيده  وجل  عزَّ  الباري  شكر  من  أعظم 
أن  ينبغي  لذا  الصاحلة؟.  أعامهلم  عىل 
النعمة،  تلك  عىل  م  رهبَّ العبيد  يشكر 

وعىل غريها من النعم التي ال حُتىص.
))عليٌم((: مبالغة يف العلم باألشياء، 
فال  وكيفياهتا،  أعامهلم،  مقادير  يعلم 

ينقص من أجورهم شيئًا)30(.

والطباطبائي،   ،445 ص:  الــطــربيس،   )30(
 ،456  ،455 ص:  ومكارم،   ،384 ص: 

واآللويس، ص: 580. 

الفاصلة  هبذه  اآلية  ُختمت  وهبذا 
))شاكر عليم(( وهو ربط وختم مجيل.

ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  19.چ 
ۅ  ۅ  ۋۋ  ٴۇ  ۈ 

چ ]سورة البقرة: 160[. ۉ 
تعاىل  اهلل  َتَوىّل  ))الفاصلة((  هذه  يف 
سة األمر داللة عىل كامل الرأفة  بذاته املقدَّ

والرمحة)31(.
قبوله  لكثرة  مبالغة؛  اُب((:  ))التَّوَّ
يرجع  تائب  رّد  وعدم  باستمرار،  التوبة 

سبحانه. إليه 
إسقاط  عىل  يدل  ))الرحيُم((: 
منه  تفّضل  وهو  التوبة،  عند  العقاب 

تبارك وتعاىل، ورمحة)32(.
جدًا؛  عظيمة  ))الفاصلة((  هذه 
ال  التي  الذنوب  من  االنسان  إلنقاذ 
وهي  وهناره،  ليله  يف  عنها  ينفكُّ  يكاد 
باخلري  للتفاؤل  نفيس  وعالج  أمٍل  باب 
اهلل  إىل  الرجوع  بعد  الصالح  والعمل 

تعاىل.
يئ  ىئ  مئ  حئ  یجئ  ی  ی  20.چ 

)31( الطباطبائي، حـ1، ص: 389. 
)32( الطربيس، ص: 448. 
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البقرة:  ]سورة  چ  حب  جب 
.]163

عز  وحده  هلل  األلوهية  اآلية  تثبت 
خالل  من  واضح  وهو  غري،  ال  وجل، 

أسلوب القرص البالغي.

الرحيم((  ))الرمحن  سبحانه  وقرن 
سبب  لبيان  هو((،  إالّ  إلَه  بقوله))ال 

استحقاق العبادة عىل عباده.
الرحيم((  ))الرمحن  فانَّ  وعليه 
عزَّ  فإليه  الربوبية؛  معنى  يتمُّ  هبام  صفتان 
واخلاصة  العامة  عطاياه  تنتهى  وجلَّ 

بمقتىض رمحانيته ورحيميته)33(.
گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک  21.چ 
ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ 

ڱ چ ]سورة البقرة: 165[.

وشّدة  اهلل  قوة  ظلموا  الذين  علم  لو 
وال  له،  النِدَّ وحده  اهلل  أنَّ  لعلموا  عذابه 

رشيك.
يتناسب  چ:  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  چ 

العذاب  ووصف  هلم،  امُلَعدِّ  العذاب  مع 
عزَّ  هلل  القّوة  مع  ليتالءم  مبالغة  بالشّدة 

ص:  الطباطبائي،   ،452 ص:  الطربيس،   )33(
393، بترصف. 

.)34( وجلَّ
ک  ک  ک  ڑ  ڑ  22.چ 
ڳڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک 
ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ 
]سورة  چ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻڻ 

البقرة: 173[.
املحرمات،  من  أربعة  اآلية  ذكرت 
واستثنت املضطر حيث أجازت له التناول 

بقدر الضورة.
أسقط  چ:  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  چ 
الضطراره،  له  وغفر  املضطر  عن  اإلثم 
غفور  فهو   ، وجلَّ عزَّ  منه  رمحة  ذلك  كل 

رحيم بعباده.
ېئ  ۈئ  ۈئ  ۆئ  ۆئ  ۇئ  ۇئ  وئ  23.چ 
]سورة  چ  ی  ی  ىئ  ىئ  ېئىئ  ېئ 

البقرة: 181[.
بعدما  احلق  عن  الوصية   َ غريَّ َمن 
سمعها من املويص ))امليت(( يتحّمل إثم 

ذلك التغيري.
قاله  ملا  سميع  چ:  ی  ی  ىئ  ىئ  چ 
اجلور،  أو  العدل  من  امليت  ))املويص(( 

)34( راجع الطربيس، ص: 462، 463، ومغنية 
الكاشف، حـ1، ص: 255. 
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الصحيح  من  ))الويص((  يفعله  بام  عليم 
أو التغيري.

ناسبت  القرآنية  ))الفاصلة((  فهذه 
لقوله  ))السمع((  خصَّ  حيث  قبلها  ما 
مطابق  فهو  سمعه{  بعَدما  َلُه  بدَّ }فمن 
يشء  عليه  خيفى  ال  ))عليٌم((  معنى،  له 
ل  للمبدِّ وعيد  السامء،  يف  وال  األرض  يف 

واملغري)35(.
پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  24.چ 
ٺ  ٺ  ٺ  ڀڀ  ڀ  ڀ  پ  پ 

ٺ چ ]سورة البقرة: 182[.
الوصية  مايف  ل  يبدَّ أن  للويص  جيوز 

ٺ  ٺ  ٺ  چ  احلق  إىل  جور  من 
فيه  يقع  قد  ما  إىل  إشارة  چ:  ٺ
الويص من خطأ غري عمدي عند تعديله 
عن  يعفو  سبحانه  فهو  املنحرفة،  الوصية 
العفو  املقصود  ولعّل  اخلطأ،  هذا  مثل 
الويص  تعديل  بعد  ))املويص((  عن 
رمحة  غفور  وتعاىل  تبارك  فهو  للوصية، 

التكرار  أرسار  الكرماين،  محــزة  حممود   )35(
القادر  عبد  حتقيق:   ،83 ص:  القرآن،  يف 
-القاهرة،  االعتصام  دار  ط2،  عطا،  امحد 
كنز  الــســيــوري،  ــداد  ــق وامل ــــ ق.  1396ه

العرفان، ص: 451. 

.)36 بالعباد)
الذنب،  سرت  ألهنا  املغفرة؛  وقّدم 
عز  منه  وإنعام  تفّضل  ألهنا  الرمحة؛  ثم 

وجل)37(.
ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  25.چ 
ڤ  ڤ  ٹ ٹ  ٹ  ٹ  ٿ ٿ 
ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ 
-191 البقرة:  ]سورة  چ  ڄ 

.]192
املسجد  يف  املرشكني  قتال  عن  النهي 
معنى  فال  فيه  قاتلوكم  إذا  إال  احلرام، 

حينذاك للسكوت.
آمنوا  بأن  قتالكم  عن  انتهوا  فإن 
ما  مجيع  هلم  يغفر  تعاىل  اهلل  فإنَّ  وتابوا 
ذنوهبم  مجيع  عن  بالعفو  ويرمحهم  تقدم 

التوبة. يقبل  السابقة؛ ألنه عز وجل 
هناية  بني  التناسب  نالحظ  وهبذا 

قبلها)38(. وما  اآلية 

ص:  ــويس،  واآلل  ،497 ص:  الطربيس،   )36(
619، والكرماين، أرسار التكرار يف القرآن، 

ص: 40. 
ص:  قرآنية،  قضايا  عباس،  حسن  فضل   )37(

 .94
)38( الطربيس حـ2، ص: 30، 31، الطباطبائي، 
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ۇ  ۇ  ڭڭ  ڭ  ڭ  ۓ  26.چ 
حس  جس  مخ  ۈٴۇٺ..  ۈ  ۆ  ۆ 
]سورة  چ  جض  مص  حص  مس  خس 

البقرة: 196[.
األمر بالتقوى فيام أمركم به، وهناكم 

يف  عصاه  ملن  العقاب  شديد  فهو  عنه، 
فيها)39(. التساهل  أو  احلج،  عبادة 

گ  گ  گ  ک  ک  27.چ 
ڱ  ڳ  ڳ  ڳ ڳ  گ 

البقرة:  ]سورة  چ  ڱ  ڱ 

.]199
إىل  احلرام  املشعر  من  باالفاضة  األمر 
من  العارش  األضحى،  عيد  يوم  ))منى(( 

ذي احلجة.
اطلبوا  أي  باالستغفار؛  واألمر 
املغفرة منه تعاىل بالندم عىل ما َسَلَف من 
چ كثري  ڱ  ڱ  ڱ  چ ڳ  املعايص 
األوقات  وهذه  الرمحة،  واسع  املغفرة 
ومظانُّ  االستغفار،  مواضع  هي  الرشيفة 

ص:  ـــ2،  ح والقرطبي،   62 ص:  ـــ2:  ح
 .235 ،234

ومكارم،   ،40 ص:  حـــ2،  الطربيس،   )39(
حـ2 ص: 44. 

الرمحة)40(. ونزول  القبول، 
ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  28.چ 
ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ 

ى  ى  ې  ې  ې  ې 

چ  ائ ائ ەئەئ وئ وئ ۇئ 

]سورة البقرة: 201 -202[.
هلم  چ:  ەئەئ  ائ  ائ  ى  چ 

الدعاء  بل  الدعاء،  وثواب  احلج  ثواب 
يكسبه  مما  وهو  العبادات،  أفضل  من 

احلاج.
رسيع  چ:  ۇئ  وئ  وئ  چ 

تعاىل  فحسابه  بأعامهلم  للعباد  املجازاة 
أرسع من ملح البرص)41(.

احلساِب{  }رسيُع  انَّ  واملالحظ 
وطلب  الكسب  مع  متامًا  متناسبة 

احلسنة.
ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  29.چ 
ھ  ہ  ہہ  ہ  ۀ 

ھ چ ]سورة البقرة: 207[.

ومكارم،   ،49 ص:  حـــ2،  الطربيس،   )40(
ص:  حـ2،  والقرطبي،   ،57 ص:  حـ2، 

 .283
 ،63 ص:  ومكارم،   ،51 ص:  الطربيس،   )41(

64، والقرطبي، ص: 2870. 
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ليلة   عيل االمام  يف  نازلة  اآلية 
باع نفسه   مبيته عىل فراش رسول اهلل
هلل تعاىل اليبغي بذلك ثمنًا سوى مرضاة 

اهلل.
واسع  چ:  ھ  ھ  ہ  چ 
من  حاولوه  ما  يعطيهم  بعباده  الرمحة 

مرضاته وثوابه)42(.
الرجال  هؤالء  أمثال  وجود  أنَّ  كام 
بعباده؛  وجل  عز  اهلل  رأفة  من  املخلصني 
الشخصية  هذه  أمثال  وجود  لوال  إذ 
يستقرَّ  ومل  بأهلها،  األرض  لساخت 

االصالح يف األرض.
ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  30.چ 
ى  ې  ې  ې  ې 
البقرة:  ]سورة  چ  ائ  ى 

.]209
القويم  الطريق  عن  انحرفتم  إذا 
بعد  الشيطان  خطوات  باتباعكم 
بأنَّ  فاعلموا  الواضحة  واألدلة  الرباهني 
حكيم  أمره،  يف  يغلب  ال  عزيز  تعاىل  اهلل 
تقتضيه  بام  العقاب  من  بكم  يفعله  فيام 

ص:  والطباطبائي،   ،57 ص:  الطربيس،   )42(
100، ومكارم، ص: 74. 

مانع)43(. يمنعه  أن  احلكمة من غري 
ڀ  ڀ  پ  پپ  پ  ٻ  31.چ 
ٿ  ٺٺ  ٺ  ٺ  ڀڀ 
ٹ  ٹ  ٹٹ  ٿ  ٿ  ٿ 
چ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤڤ  ڤ 

]سورة البقرة: 220[.
واهلل  اليتامى،  أمر  بإصالح  الوصية 
َمن  فيعلم  نياتكم  عىل  مطلع  وجل  عز 
من  أمواهلم،  من  باالستفادة  السوء  يقصد 

املخلص هلم.
غالب  چ:  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  چ 
األمور  من  أمر  يعجزه  ال  أمره،  عىل 
تقتضيه  ما  حسب  يفعل  ))حكيم((: 

حكمته، وتتسع له الطاقة يف التكليف.
للتأكيد  جاءت  ))الفاصلة((  هذه 
عىل أنَّه تعاىل لو شاء ألعنتكم -أي لشّدد 
غالبًا،  أي  ))عزيزًا((  -لكونه  عليكم 

ولكنه مل يشأ ذلك؛ لكونه حكياًم(()44(.
ېئ  ېئ  ېئ  ۈئ  32.چ 

)43( الطباطبائي، حـ2، ص: 104، والقرطبي، 
حـــ3، ص: 18، واآللـــويس، حـــ2، ص: 

 .673
والطربيس،   ،698 ص:  حـ2،  اآللــويس،   )44(
حـ2، ص: 82، ومكارم، حـ2، ص: 116. 
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ی  ىئ  ىئ  ىئ 
مئ  حئ  یجئ  ی  ی 

ىئ چ ]سورة البقرة: 224[.
وجلَّ  عزَّ  باهلل  الَقَسم  عن  النهي  جاء 
والتقوى  الرِب  من  به  ُأِمر  عاّم  لإلمتناع 

واإلصالح بني الناس.
هذه  يف  چ:  ىئ  مئ  حئ  چ 
))سميٌع((  فهو  هتديد؛  نوع  الفاصلة 
فال  ضامئركم،  يف  بام  ألقوالكم))عليم(( 
فحافظوا  خافية،  ذلك  من  عليه  خيفى 

به تعاىل)45(. عىل ما كلفكم 
پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  33.زب 
چ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ 
البقرة:  ]سورة  رحيٌم(  غفوٌر  )واهلل 

.]225
ألسنة  عىل  جتري  ما  اللغو  اليمني 
واهلل،  )ال  كقوهلم:  عزم  دون  من  الناس 
يؤاخذ  وال  أثرهلا،  ال  وهذه  واهلل(،  بىل 
عن  صدرت  ما  إذا  أما  اإلنسان  عليها 
قلوبكم((  كسبت  ))بام  وعزم  قصد 
إذا  الكفارة  عليه  وجتب  عليها  فيؤاَخُذ 

والطباطبائي،   ،93–  92 ص:  الطربيس،   )45(
ص: 227، واآللويس، ص: 225. 

حنث فيها.
))واهلل غفوٌر حليٌم((: يغفر الذنوب، 

وال يعجل بالعقوبة عىل الذنب.
باإلمتنان  تشعر  ))الفاصلة((  وهذه 
هلم،  اإلحسان  وشمول  املؤمنني  عىل 
قلوهبم،  تكسبه  مل  ما  هلم  يغفر  حيث 
باب  هو  إذ  املؤاخذة؛  بعدم  عنهم  وحيلم 

وتوسعة. رفق 
كراهية  إىل  إشارة  أيضًا  وفيها 
ذلك  صدور  ينبغي  ال  إذ  اللغو؛  اليمني 

ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  چ  املؤمن)46(،  من 
چ ]سورة املؤمنون: 3[. ٺ 

ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  34.چ 
ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹٹ 
چ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ 

]سورة البقرة: 226 –127[.
الذين  األزواج  إىل  ٌه  موجَّ كالم 
غضبًا  زوجاهتم  إتيان  عدم  عىل  يقسمون 

قرآنية،  قضايا  عــبــاس،  حسن  فضل   )46(
 713 ص:  حـــ2،  واآللـــويس،   ،94 ص: 
والطباطبائي،   ،68 ص:  حـ3،  والقرطبي، 
 ،94  ،93 ص:  والــطــربيس،   ،230 ص: 
 ،139  ،138 ص:  الــشــريازي،  ومكارم 

واملقداد السيوري ص: 477. 
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، وهي عادة جاهلية. وإرضارًا هبنَّ
فإن رجع األزواج وجدوا اهلل غفورًا 

رحياًم.
ڄ  ڄ  ڄ  چ  الطالَق  عزموا  وإن 
دوافع  ويعلم  قوهلم،  يسمع  چ  ڃ 
عىل  جيازهيم  وسوف  والفرقة،  الطالق 

تلك الدوافع)47(.
چ  ڃ  ڃ  35.چ 
ڱ  ڳ  ڳ  چچ....  چ 
ڱ ڱڱ ں ں ڻڻ ڻ 
ڻ ۀ چ ]سورة البقرة: 228[.
وعّدته،  الطالق  عن  اآلية  تتحّدث 
اجلنني  من  أرحامهنَّ  يف  ما  كتامن  وعدم 

والعادة.
))عزيٌز((:  چ:  ۀ  ڻ  ڻ  چ 
عليه.  معرتض  ال  السلطان  منيع 
))حكيٌم((: عامل مصيب يف ما يفعل، ويف 

واملفاسد)48(. واملصالح  األمور  عواقب 

الطربيس، حـ2، ص: 97، والطباطبائي،   )47(
ص:  ــريازي،  ــش ال ومــكــارم   ،230 ص: 
مغنية،  جـــواد  ــد  ــم وحم  ،144  ،142

الكاشف، حـ1، ص: 339. 
حـ2،  ومكارم،   ،101 ص:  الطربيس،   )48(
 ،83 ص:  حـ3،  والقرطبي،   ،150 ص: 

واآللويس، حـ2، ص: 721. 

ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  36.چ 
چ  چ  چ   . پ.. 
]سورة  چ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ 

البقرة: 231[.
قاربت  إذا  املطّلقة  أن  إىل  اآلية  تشري 

إىل  الرجوع  فللزوج  اإلنتهاء  عىل  هُتا  عدَّ
وله  باملعروف،  يعارشها  أن  عىل  زوجته 
تنقيض  وتركها حتى  باملعروف،  التسيح 
لإلرضار  مراجعتها  عن  وهنت  عّدهُتا، 

هبا.
ڍچ:  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ 
نياتكم  عىل  مطَّلع  وجل  عز  إنه 
متناسبة  الفاصلة  وهذه  وأعاملكم)49(، 

مع ما قبلها.
ھ  ھ  37.چھ 
ی  ی  ی  ھ.... 
يئ  ىئ  مئ  حئ  جئ 
جت  ىبيب  مب  خب  حب  جب 
چ  مث  جث  يت  ىت  مت  خت  حت 

البقرة: 233[. ]سورة 
ضاعة،  الرَّ أحكام  عن  اآلية  تتحّدث 

 ،170 ص:  حـــ2،  الــشــريازي،  مكارم   )49(
واآللويس، ص: 732. 
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عاّم  اإلنحراف  عن  بالتقوى  تأمر  ثم 
اإلختالفات  عن  باالبتعاد  تعاىل  عه  رشَّ
الزوجني  بني  اإليذاء  إىل  تؤدي  التي 
الطفل  ومستقبل  مستقبلهام  يعّرض  مما 
تعاىل:  قال  اآلية  هناية  ويف  اخلطر،  إىل 
إنَّ  أي  چ  مث  جث  يت  ىت  مت  چخت 

ختفى  فال  بدّقة،  أعامهلم  يراقب  تعاىل  اهلل 
خافية)50(. عليه 

ويف  وثيق،  تناسق  الفاصلة  هذه  ويف 
خصوصًا  خيفى  ماال  التهديد  من  اآلية 

العظيم)51(. إظهار االسم  مع 
ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  38.چ 
ڀڀ  پ  پ  پ  پ 

ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ 

ٹ  ٹٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ 

البقرة:  ]سورة  چ  ڤ  ڤ  ٹ 

.]234
أولياء  فعىل  الوفاة  عّدة  انقضاء  بعد 
اختيار  يف  حريتها  هلا  يرتكوا  أن  املرأة 
باملعروف.  احلداد  بعد  والتَّزين  الزواج 

ومكارم،   ،116  ،115 ص:  الطربيس،   )50(
ص:  والطباطبائي،   ،180  ،179 ص: 

 .246
)51( اآللويس، ص: 738. 

بحسب ما أذن فيه الرشع.
واملفاسد  املصالح  ص  يشخِّ والذي 
من  كان  لذا  اإلهلية،  واخلربة  العلم  هو 

ٹ  چ  بالفاصلة  ذلك  تعليل  املناسب 
ما  چ. فال تعملوا خالف  ڤ  ڤ  ٹ 

به)52(. ُأمرتم 
39.چ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ 
ڃچ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ 

ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ 

ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ 

ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڎڈ 

ڑ ک ک کک گ گ گ 

ڱ  ڳڱ  ڳ  ڳ  ڳ  گ 

البقرة:  ]سورة  چ  ں  ں  ڱ  ڱ 

.]235
الرغبة  عىل  يدلُّ  ما  كّل  التعريض: 
البائنة  العّدة  يف  النساء  من  الزواج  يف 
ذلك  مثاًل، وغري  أريد زوجة  إين  كقوله: 
يف  الرغبة  توّضح  التي  اإلشارات  من 
جائز،  غري  فهو  الترصيح  دون  الزواج 

ص:  والطباطبائي   ،118 ص:  الطربيس،   )52(
247، ومغنية، ص: 363، ومكارم، ص: 
والقرطبي،   ،740 ص:  واآللــويس،   182

حـ3، ص: 123. 
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كام ال جيوز يف عدهتن الرجعية، ألهننَّ يف 
أزواجهن. عصمة 

فيام  الوقوع  من  وجل  عز  حّذر  وقد 
هنى عنه.

ں  ڱ  ڱ  ڱ  چ  وختم 
أو  عزمه  عن  يقلع  ملن  يغفر  ںچ: 

يعاجل  ال  حليٌم  تعاىل،  منه  خشية  ذنبه، 
اهلل  أنَّ  يتوهم  ال  أن  ينبغي  لذا  بالعقوبة، 

تعاىل ال يؤاخذه عند تأخريها)53(.
ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  40.چ 
ى  ې  ې  ې  ې 

وئ  وئ  ەئ  ەئ  ائ  ائ  ى 

ېئ  ۈئ  ۆئۈئ  ۆئ  ۇئ  ۇئ 

ی  ىئ  ىئ  ېئىئ  ېئ 

چ  ىئ  مئ  حئ  جئ  ی  یی 

البقرة: 237[. ]سورة 
ومل  ُطلِّقت  ثم  امرأة  عىل  ُعقد  إذا 
يف  املذكور  املهر  نصف  فلها  هبا  ُيدَخل 
النصف  ذلك  تنازلت عن  إذا  إال  العقد، 

عن طيب نفس.
أو تنازل الزوج عن مجيع ما أعطى.

 ،363 ص:  ومغنية،   ،284 ص:  مكارم،   )53(
واآللويس، ص: 743. 

التساهل  عىل  الزوجني  اآلية  وحتثُّ 
والتسامح)54(.

هذه  چ:  ىئ  مئ  حئ  جئ  ی  چ 

أعاملكم  أنَّ  عىل  تؤّكد  ))الفاصلة(( 
وجل  عز  اهلل  عىل  خيفى  فال  ظاهرة، 
عفوكم وغري العفو، فال يضيع ما عملتم.
ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  41.چ 
البقرة:  ]سورة  چ  ۅ  ۅ  ۋ 

.]244
واجيابه  اجلهاد  فرض  اآلية  يف 
الدنيوية  لألمور  ال  اهلل،  سبيل  يف 

والسلطوية.
))سميٌع((  چ:  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  چ 
اجلهاد  حول  وأحاديثكم  بأقوالكم 
املثبَّط  املتخلَّف  وأقوال  عليه،  والتشجيع 

العزائم عن اجلهاد.
ودوافعكم  بنّياتكم  ))عليٌم(( 
كاًل  سبحانه  فيجازي  اجلهاد،  يف  النفسية 

ونيَّته)55(. عمله  حسب 

ص:  ومغنية،   ،125 ص:  الــطــربيس،   )54(
366، والقرطبي، ص: 137. 

ص:  ــويس،  وآالل  ،210 ص:  مكارم،   )55(
 .756
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گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  42.چ 
ڳ  ڳ  گڳ  گ  گ 
ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ 
ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں 
ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ۀہ 
ۓۓ  ے  ے  ھ  ھ 
ۆ  ۇۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ 
البقرة:  ]سورة  چ  ۈ  ۆ 

.]247
ملكًا.  طالوت  اختيار  عىل  اعرتاض 
وقد ُردَّ عليهم بأنَّه يمتاز بالعلم والقدرة 

بأنه هو األصلح هلم. أعلم  تعاىل  واهلل 
بسعة  چ:  ۈ  ۆ  ۆ  چ 

الذي  طالوت  اختار  وجلَّ  عزَّ  اهلل  فضل 
وبعلمه  واجلسم،  العلم  يف  بسطة  زاده 

للناس. األصلح  تشخيص  َتمَّ  الثابت 
پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  43.چ 
ٺ  ٺ  ڀڀ  ڀ  ڀ  پپ  پ 
ٹ  ٿ  ٿ  ٿٿ  ٺ  ٺ 
ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ 
ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ 
چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄڃ 

]سورة البقرة: 260[.

يريه  أن  ربه  من   اخلليل دعوة 
ذلك  يعلم  أن  أحبَّ  املوتى،  إحياء  كيفية 
عيانًا بعدما علمه علم استدالل وبرهان.
الطري  من  أربعة  بأخذ  فأمره 
عىل  منها  جزء  كّل  وجعل  وتقطيعهنَّ 
جبل ثم دعوهتنَّ فسوف يأتنَي مسعات.
فهو  چ:  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  چ 
يشء  يعجزه  ال  قوي  غالب  سبحانه 
يفعل  فال  وأفعاله،  أقواله  يف  ))حكيٌم(( 

شيئًا إال عىل وفق احلكمة)56(.
ما  كلَّ  فعل  عىل  قادر  سبحانه  فهو 

مصلحة. فيه 
چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ  44.چ 
ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ 
ک  ک  ک  ڑک  ڑ  ژ  ژ  ڈ 
]سورة  چ  ڳ  گ  گ  گگ 

البقرة: 261[.
ضعف،  بسبعامئة  اهلل  سبيل  يف  النفقة 
عىل  يزيد  حتى  يشاء  ملن  ويضاعفه 
وفضله  جلوده  حدود  فال  السبعامئة، 
بالنفقة،  ))عليٌم((:  واسع،  فهو  سبحانه 

الطربيس، ص: 179، والطباطبائي، ص:   )56(
381، واآللويس، حـ3، ص: 43. 
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اإلنفاق)57(. املنفق وبام يقصده من  وبنية 
ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  45.چ 
چ  ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈۈ  ۆ 

]سورة البقرة: 263[.
كالم حسن مجيل. }قول معروف{: 

صدر  إذا  وصفح  سرت  }ومغفرة{: 

السائل إساءة. من 
اجلميل  والصفح  احلسن  فالكالم 
من  والبدَّ  أذًى،  يتبعها  صدقة  من  خري 

تعاىل. اهلل  بأخالق  التخّلق 
واألمر  صدقاتكم،  عن   } غنيٌّ }واهلل 

وآلثارها  ثواهبا،  إىل  حلاجتكم  هبا 
املهمة. االجتامعية 

عىل  بالعقوبة  يعجل  ال  ))حليٌم((: 
َمن يؤذي بصدقته ويمّن هبا)58(.

ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  46.چ 
پ  پ  پ  پ  ٻ 

ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ 

ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ 

الطربيس، ص: 180، والطباطبائي، ص:   )57(
391، واآللويس، ص: 45. 

ص:  ومــكــارم،   ،187 ص:  الــطــربيس،   )58(
واآللــويس،   ،393 والطباطبائي،   ،300

ص: 47. 

ڤ  ڤ  ٹ  ٹٹ  ٹ  ٿ 

ڤ چ ]سورة البقرة: 265[.

طلبًا  أمواهلم  ينفقون  ملن  مجيل  مثل 
يقينهم  قوة  من  انطالقًا  اهلل؛  ملرضاة 
ثمر  ذات  جنّة  يشبه  الدين  يف  وبصريهتم 

مفيد مضاعف.
عامل  چ:  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  چ 

واملرائي  املخلص  كاًل من  بأفعاهلم جيازي 
بحسب نياهتم)59(.

ڳ  ڳ  گ  گ  گ  47.چ 
ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ 

ڱ ں ںڻ ڻ ڻ ڻ ۀ 

ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ 

چ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھھ 

]سورة البقرة: 267[.
األموال  وهي  ينفق  ما  لصفة  بيان 
أنتم  إذ  احلالل؛  الطاهرة  اجليِّدة  النظيفة 
إذا  إال  الطيب  إال  ألنفسكم  تأخذون  ال 

أكرهتم عىل ذلك.
يقبله  ماال  إنفاق  عن  هني  اآلية  ففي 

لنفسه. اإلنسان 

ص:  ومكارم،   ،187 ص:  الطربيس،   )59(
303، والطباطبائي، ص: 397. 
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چ: ليس  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  چ 

عن  غنٌي  تعاىل  فهو  إلنفاقكم،  بحاجة 
والثناء  للحمد  املستحّق  وهو  يشء،  كلَّ 

نعمه. عىل 
اسم  بمعنى  بـ))محيد((  املراد  ولعلَّ 

من  الرغم  عىل  وجل  عز  أنه  أي  الفاعل 
عليه  حيمدكم  فهو  إنفاقكم  عن  غناه 

منكم. ويقبله 
إنه  إذ  املناسب؛  هو  هنا  و))محيد(( 
طيِّبات  من  باإلنفاق  وجل  عز  أمر  ملا 
وحيمد  ذلك  عن  غناه  بنّي  املكاسب 
به  أمره  ما  ِوفق  عىل  فعله  إذا  فاعله 
حملَّ  ))حليم((  جاء  لو  إذ  عليه،  وجيازيه 
))محيد(( ملا كان مناسبًا، و ))حليٌم(( يف 
هو   ]263 البقرة:  ]سورة  السابقة  اآلية 
أنه  بنّي  وتعاىل  سبحانه  ألنه  املناسب؛ 
ويؤذي  يمنُّ  َمن  عىل  العقوبة  ل  يعجَّ ال 

بصدقته.
ملا  ولو جاء ))محيد(( حمّل ))حليم(( 

كان مناسبًا)60(.

ص:  ومكارم،   ،397 ص:  الطباطبائي،   )60(
وص:   ،192 ص:  ــربيس،  ــط وال  ،311

 .183

ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  48.چ 
ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ  ۇۆ 

]سورة  چ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋۋ 

البقرة: 268[.
حّذر اهلل عز وجل من الشيطان الذي 

يثبِّط  فهو  باملعايص،  ويأمر  بالفقر  يعد 
باملعايص  ويأمر  األنفاق،  عن  العزائم 
واهلل  املضلَّلة،  بوساوسه  الطاعات  وترك 
من  واملغفرة  واخلري  عة  بالسَّ يعد  تعاىل 

الذنوب.
قدرة  ذو  چ:  ۉ  ۅ  ۅ  چ 

ما وعد  يعطي  واسعة وعلم غري حمدود، 
شيئًا،  جيهل  ال  والزيادة،  املغفرة  من 

فوعده وعد علم سبحانه وتعاىل)61(.
ٹٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  49.چ 
ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ 
ڄ  ڦ  ڦ  ڦڦ  ڤ 
ڃ  ڃ  ڄ  ڄڄ 

ڃچ ]سورة البقرة: 271[.
ب  رغَّ اإلنفاق  صفة  ذكر  بعد 
فإظهار  كيفيته،  بذكر  فيه  سبحانه 

الطربيس، ص: 193، والطباطبائي، ص:   )61(
399، ومكارم، ص: 314. 
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العمل،  نعم  وإعالهنا  الصدقة 
ڃ  ڄ  چ  ثوابًا  وأبلغ  خري  وإرسارها 
عباده،  بأعامل  خبري  چ:  ڃ  ڃ 
عامل  غريه،  من  اخلري  متييز  يف  مصيب 
اإلعالن  من  صدقاتكم  يف  تعملونه  بام 
واإلرسار، ال خيفى عليه يشء من ذلك، 

ذلك)62(. مجيع  عىل  جيازيكم  وسوف 
ں  ڱ  ڱ  ڱ  50.چ 
ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں 
ہ  ہ  ۀ  ۀ 
ھ  ھ  ہ  ہ 
ے  ے  ھ  ھ 
ۓۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ 
ۆ ۆ چ ]سورة البقرة: 273[.

األعامل  شغلتهم  الذين  الفقراء 
وقد  العمل،  عن  وغريه  كاجلهاد،  اهلاّمة 
ملا  بواطنهم  يعرفون  ال  الذين  حيسبهم 
بل  أغنياء،  حيسبهم  النفس  عّفة  من  فيهم 
أمثال  فإّن  والكرامة،  العّزة  غاية  يف  هم 

هؤالء خري مواضع لإلنفاق.

ص:  والطباطبائي،   ،198 ص:  الطربي،   )62(
واآللــويس،   ،319 ص:  ومكارم،   ،402

ص: 61. 

اإلنفاق  چ:  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  چ 

اهلل  فإنَّ  ًا  رِسَّ كان  وإن  هؤالء  مثل  عىل 
يثيبهم  وسوف  ينفقون،  بام  عامل  تعاىل 

عىل ذلك)63(.
ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ  51.چ 

ڀڀ..  پ  پ  پ 
ەئ  ائائ  ى  ى  ې   .
ۆئ  ۆئ  ۇئۇئ  وئ  وئ  ەئ 
ىئىئ  ېئ  ېئېئ  ۈئ  ۈئ 
جئ  ی  ی  یی  ىئ 

حئ چ ]سورة البقرة: 282[.
حيث  اهلل،  كتاب  يف  آية  أطول  هذه 
ين  الدَّ حول  تدور  19بندًا  عىل  حتتوي 

والرهن.
إليه  حتتاجون  ما  اهلل((  ))ويعلَُّمُكم 

واملعنوية. املادية  حياتكم  يف 
يعلم  چ:  حئ  جئ  ی  ی  چ 
ما  ر  الناس ومفاسدهم ويقرِّ كلَّ مصالح 

الصالح هلم)64(. هو 
پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  52.چ 

)63( مكارم، ص: 331، واآللويس، ص: 65. 
الطربيس، ص: 223، والطباطبائي، ص:   )64(

440، ومكارم، ص: 356. 
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ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀڀ  پ 

ٹٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ 

ٹ ٹ ڤڤ ڤ ڤ 

ڄ  ڄ  ڄ  ڦڦ  ڦ  ڦ 

چ ]سورة البقرة: 283[. ڄ 

أحكام  بعض  عن  اآلية  تتحّدث 
الشهود،  واستشهاد  ْهن،  والرَّ ْين،  الدَّ
حتّملها  بعد  الشهادة  كتامن  عن  والنهي 
من  الشهادة  كتامن  ألنَّ  إليها؛  ُدُعوا  إذا 

الكبرية. الذنوب 
عليم  چ:  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  چ 

الشهادة  ككتامن  تكتمونه  وما  ونه  ُتِسُّ بام 
ذلك)65(. فيجازيكم عىل  وأدائها، 

ڇ  چڇ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  53.چ 
ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ 

ڑ  ژ  ژ  ڈڈ  ڎ  ڎ 

گ  گ  گ  ک  کک  ک  ڑ 

گ چ ]سورة البقرة: 284[.

األنفس؛  يف  ما  مجيع  وجلَّ  عزَّ  يعلم 
يشاء  ملن  فيغفر  يظهرونه،  وما  خيفونه  ما 

ص:  الطباطبائي،   ،225 ص:  الطربيس،   )65(
واآللــويس،   ،360 ص:  ومكارم،   ،440

ص: 68. 

ب َمن يشاء ممن  تفضاًل منه ورمحة، ويعذَّ
سبحانه. منه  عدالً  العقاب  يستحقُّ 

قادر  چ:  گ  گ  گ  گ  ک  چ 

العذاب؛  أو  املغفرة  من  املجازاة  عىل 
واملسيئني. املحسنني  تشخيص  لقدرته 

فإنَّ  قبلها؛  ما  ر  تقرِّ الفاصلة  وهذه 
األشياء  مجيع  عىل  تعاىل  قدرته  كامل 
املحاسبة  من  ذكر  ما  عىل  لقدرته  موجب 

وما فرع عليه من املغفرة والتعذيب)66(.
اخلتام

النتيجة  نؤكد  املطاف  خامتة  ويف 
موضوع  يف  البحُث  إليها  َأوَصَلنَا  التي 
إنَّ  وهي:  القرآنية،  ))الفاصلة(( 
حشوة  ليست  القرآنية  ))الفاصلة(( 
وليست  كان،  كيفام  هبا  الكالم  إلكامل 
أواخر  ملراعاة  سجعة  وال  شعر،  قافية 
من  قبلها  بام  مرتبطة  هي  وإنام  الكلامت، 
اللفظ  حيث  من  دقيقًا  ارتباطًا  الكالم 
لو  بل  عنه،  تنفكُّ  تكاد  وال  واملعنى، 
الختلَّ  يشبهها  بام  أو  غريها،  هبا  اسُتبدل 

ص:  ومكارم،   ،226 ص:  الطربيس،   )66(
ما  ومجيع   .90 ص:  واآللــويس،   ،362

ذكرته عن املصادر بترصف تام. 
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وجلَّ  عزَّ  اهلل  كلامت  ألنَّ  وذلك  املعنى؛ 
يقبل  ال  الذي  املعصوم،  بميزانه  موزونة 

ک  ک  چ  أبدًا  والتبديل  التغري 
ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک 
]سورة  چ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱڱ  ڱ 

ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  فصلت: 41 -42[، 

]سورة  چ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ 
النساء: 82[.

خيلُّ  تغيري  أو  تبديل  أيَّ  بأنَّ  علاًم 
ببالغتِه، وبالتايل بإعجازه الذي حتّدى به 
اإلنس واجلنَّ عىل اإلتيان ولو بسورة من 

التحدي  هذا  استمرار  مع  املباركة  سوره 
القيامة.  يوم  إىل 
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جاء ذكر )الشاعر( و )الشعراء( يف القرآن الكريم يف مثان آيات. اما 
ذكر )الشعر( فقد ورد يف آية كرمية واحدة.

فيأخذ  القرآن  يف  الصيغ  هذه  كل  موارد  الباحث  السيد  يعرض 
حتلياًل وبيانا أحاط باملوضوع إحاطة علمية منهجية رصينة.
يبدأ البحث مبقدمة، عرض فيها السيد الباحث ملصطلح 
منها  مفردة  كل  فيها  وردت  اليت  واآليات  والشعراء  الشعر 

بالتحليل.
ثم عرَّج على )بيانية التناسب الصوتي يف آيات الشعراء، 

ثم بيانية الرتكيب والرتتيب والتعبري فيها يف مبحث مستقل لكل من 
العنوانات الثالثة، ليختم البحث خبالصٍة ملا توصل اليه من النتائج.
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تقديم: املصطلح واملسوغات:
)آيات الشاعر واية الشعر(

الكالم  بنبض  موصولة  فطرة  الشعر 
روحه،  يف  الكالم  بنبض  يشعر  والذي 
ويتأمل  شعوره،  يف  بإيقاعه  وحيس 
شعورًا  إحساسه،  يف  اللفظ  جتليات 
الروح،  عن  بالكالم  الصدور  عىل  قادرًا 
غنائية  اللفظ  تراكيب  يف  يبث  وإحساسًا 
باللفظ  وتأماًل  عاطفة،  وموسيقا  روح، 
فيض  ويف  لثرائها،  معانيه  ويف  لذاته 
سواء  الشاعر  هو  فذاك  الفنية  جمازاهتا 
وأيامه  الواقع  يدي  بني  أخالقه  صلحت 
فيام  كالمه  صلح  وسواء  فسدت،  أم 
فكل  فسد،  أم  به  أوحى  أو  إليه  ذهب 
ذلك هبة من فطرة هلا أخالقها املوصولة 
الفنون  سائر  مثل  مثلها  النوعي  بجنسها 

الناس. يتداوهلا  التي 
شعور  هو  إنام  الفني  بوصفه  فالشعر 
وإحساس  اللفظ،  يف  املجاز  بفائض 
بالذات  الفائض  ذلك  بصلة  عاطفي 
إحساس  وقل:  شعور،  وهو  الشاعرة، 
اإلحساس  ذلك  فيكون  نفسه،  باللفظ 
الشاعر،  ماهية  جزء  الشعور  وذلك 

وطبيعة  الشعور  ذلك  صدر  وكلام 
باعثًا  الشعر  كان  الروح  عن  اإلحساس 
يف  فاعاًل  للتأمل،  مثريًا  االدهاش،  عىل 
التأثر  اىل  واستدراجه  إليه  املتلقي  استاملة 
به سلبًا أو إجيابًا، من ثمة فال حرمة عليه 
شأن  فهو  فن،  هو  حيث  من  أو  ذاته  يف 
النزوع  من  املتأتية  حليته  يف  مباح  فطري 
اإلنساين املضمر فيه، قبل توجيهه سلبًا أو 
حكم  لذاته  الشعر  بحرمة  والقول  إجيابًا. 
جيانب الصواب ويضاده. ذلك أن الشعر 
فالشأن  معًا،  آن  يف  وهبا  اللغة  يف  شعور 
هبا،  ومعقود  الكالم  بناصية  موصول  هنا 
والتباين  شعور،  وعقد  إحساس،  وصل 
عن  الصدور  درجة  خيص  ذلك  بعد 

الروح؛ قربًا منها أو بعدًا عنها.
وقد جاء ذكر )الشاعر( و)الشعراء( 
يف القرآن الكريم يف ثامن آيات؛ ورد ذكر 
الشاعر يف أربع وذكر الشعراء يف األربع 
آية  يف  فجاء  الشعر  ذكر  أما  األخريات. 

ەئ  ائ  چ  سبحانه:  قوله  يف  واحدة 
ېئ  ۈئ  ۈئ  ۆئ  ۆئ  ۇئۇئ  وئ  وئ  ەئ 

چ ]سورة يس: 69[. ېئ 

الشاعر أربع هي: فآيات 
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• ڈ 	 ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  چ 

ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک 
ک چ ]سورة اآلنبياء: 5[.

• ڻ 	 ڻ  ں  ں  ڱ  چ 

ڻ چ ]سورة الصافات: 36[.
• حئ 	 جئ  ی  ی  ی  ی  چ 

مئچ ]سورة الطور: 30[.

• ڃچ 	 ڃ  ڄ  ڄڄ  ڄ  ڦ  ڦ  چ 

]سورة احلاقة: 41[.
هي: أيضا  فأربع  الشعراء  آيات  أما 

• چ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ 	

ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ 
ائ  ائ  ى  ى  ې  ې  ې 
ۇئ  وئ  وئ  ەئ  ەئ 
ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئېئ ېئ 
یچ  ی  ىئ  ىئ  ىئ 

]سورة الشعراء: 227-224[.
الشعراء،  آيات  غري  الشاعر  فآيات 
النبي  يكون  أن  نفى  الشاعر(  )آيات  يف 
الشعر  قول  إمكانية  نفى  شاعرًا،  األكرم 
الباري  نفى  وقد  بشاعر،  هو  فام   عنه
بأربع  )الشاعر(  صفة  نبيه  عن  سبحانه 
وصفة  الشعر،  صفة  عنه  ونفى  آيات 

الشعراء  وصف  ثم  واحدة،  بآية  تعلمه 
اىل  الدراسة  التي ذهبت  آيات هي  بأربع 
يستدعي  الشعراء(ومما  بـ)آيات  تسميتها 
)الشعر( مصطلح  أن  هنا:  املتلقي  تأمل 
قول  نفي  سياق  يف  واحدة  آية  يف  ورد 
فن  ألنه   اخلاتم الرسول  عن  الشعر 
ماعلمه  لذلك  تعلمه،  للرسول  الينبغي 
يتعلم  أن  للرسول  ينبغي  وما  الشعر  اهلل 
وهذه  له،  ينبغي  ال  مما  فهو  الشعر،  قول 
األربع(  الشاعر  )آيات  تفسها  اآلية 
كام  باملرشكني،  اخلطاب  اتصال  جهة  من 
تفسها )آيات الشعراء االربع( من جهة 
واملرشكني(  بـ)املؤمنني  اخلطاب  اتصال 
يظل  االجتاهني  ويف  سواء.  حٍد  عىل 
الفنون،  كسائر  ليس  قوٍل  فَن  الشعر 
احلرف  كباقي  ليست  لسان  وحرفة 
غريها،  التشبه  كالم  وصنعة  اللسانية، 
به  نزل  سبحانه  اهلل  فكالم  ثمة  ومن 
ماعلمه  كريم،  رسول  قلب  عىل  الوحي 

يتعلمه. له  وماينبغي  الشعر،  قول  اهلل 
مستوى  عىل  اإلحيائية  الصلة  وأن 
يس:  )سورة  و  الشعر(  )آية  بني  التعبري 
األربع،  الشعراء  وآيات  جهة  من   .)69
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أخرى  جهة  من  األربع  الشاعر  آيات  ثم 
تشري إىل مجلة معاٍن لعل منها:

الباري سبحانه لرسوله  حني مل يقدر 
يتعلمه  أن  أو  الشعر  يقول  أن  الكريم 
القرآن غري موجودتني  فذلك لصفتني يف 
وقرآن  ذكر  أنه  مها:  فني  كالم  كل  يف 
صفتان  املبينة  والقرآنية  والذكرّية  مبني، 
يف كتاب اهلل، أما الذكرّية فصفة مقصودة 
الذكر  وذات  لعينه  مقصود  بلفظ  لذاهتا 
بلفظه وإن  الناس  يتعبد  معًا، ولذا  آن  يف 
املضمر  الذكر  إن  ثم  معناه،  يدركوا  مل 
زمان  كل  يف  دائامن  منه  والظاهر  فيه 
عىل  غالبان  باملكان  حميطان  ومكان، 
)القرآنية  تقابل  هنا  و)الذكرّية(  الزمان، 
معانيه  بعض  يف  الذكر  ألن  املبينة( 
املستنبط  بالدرس  االحياء  اىل  يذهب 
املسترشف  والوعي  اآلخر،  جتربة  عن 
اآلخر،  فهو  ثمة  ومن  معني  ماض  من 
واملستقبل  اآلن  يف  فهو  املبني  القرآن  أما 
كائن  فهو  كان،  الذي  الذكر  عن  صادر 
بداللة  التكوين،  رسمدي  التكّون،  دائم 
هائل  القراءة  هائل  فهو  مبني،  قرآن  أنه 
لدن  من  قراءة  كل  إذ  معًا،  آن  يف  اإلبانة 

معني،  ملعنى  إبانة  عن  تكشف  معني  تلٍق 
رسمدي  قداسة،  اللفظ:  رسمدي  فهو 
إحياًء وإعالًءا. وليس يف  الذكر:  املعنى/ 
صفتي:  عىل  يتوفر  خطاب  الناس  كالم 
كان  وإذا  املبينة(.  )القرآنية  و  )الذكرية( 
مأمول  املؤمنني،  لدن  من  مفهومًا  هذا 
فإنه  املوحدين،  العقالء  لدن  من  الفهم 
ليس كذلك لدى املرشكني الذين حييلهم 
املبني  الذكر  عنه  يفصح  الذي  الذكر 
ممثاًل  القول  فن  عنه  يعرب  الذي  ذاك  اىل 
إىل  املبينة  قرآنيته  حتيلهم  كام  بالشعر، 
بالشعر  ممثاًل  القول  فن  يف  املجاز  فائض 
كونه سيد فنون الكالم عندهم، ومن هنا 
الشعر،  قول  صفة  الرسول  عن  اهلل  أبعد 
يف  هبا،  يتصف  أن  الينبغي  صفة  فهي 
أن  بمعنى  إيضاح.  من  ماسبق  ضوء 
سبحانه،  اهلل  من  ولكن  خطاب  القرآن 
البرش،  وضع  من  لكنه  خطاب  والشعر 
ميز  الذي  هو  اخلطابية  يف  واشرتاكهام 
الشاعر  وميز  جهة  من  القرآن  من  الشعر 
واإلشرتاك  أخرى،  جهة  من  النبي  من 
الذي  هو  اخلطابية  أعني  الصفة  هذه  يف 
بل  قالوا:  حني  وغريهم  أولئك  أوهم 
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هو قول شاعر.. .. وهو يميز القرآن من 
الشعر من جهة واليذم الشعر و ال ينهي 
أخرى.  جهة  من  تعليمه  أو  تعلمه  عن 
الشعر  بأن  توحي  الشعر  آية  أن  ذلك 
القرآن  عن  جدا  خمتلف  شأن  به  والعلم 
)الذكرية(  بداللة  به  والوحي  العظيم 
سمتان  مها  اللتني  املبينة(  و)القرآنية 
ينفرد هبام كالم احلق سبحانه وحده. عىل 
ما يف العالقة بينهام من إحالية ينجم عنها 
البث  ذات  اهلداية  هي  قداسة  ذات  غاية 

املعجز. الروحي 
فتشرتك  األربع  الشاعر  آيات  أما 

مجيعًا يف معنى هو:
قول  من  املتمكن  الشاعر  صفة  نفي 
ومن    األكرم  الرسول  عن  الشعر 
وماهو  سبحانه  اهلل  كالم  فالقرآن  ثمة 
سياقها  يف  جاءت  آية  وكل  برش،  بكالم 

سبحانه: قوله  ففي  اخلاص، 
ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  چ 

ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ 
چ ]سورة اآلنبياء: 5[. ک 

عىل  موزعًا  ملرشكني  تكذيبا  جاء 
افرتاء/  أحالم/  )اضغاث  معان:  ثالثة 

قابلوها  لذا  خيال  لغة  وكلها  شاعر( 
التي  املادية  بطلب اآلية احلسية واملعجزة 
آيات  به  وصفتهم  ما  يف  عنها  أفصحوا 

أخرى حني قالوا:
ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  چ 

ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ 
گ  گ  ک  ک  ک  ک 
ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ 
ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ 
ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ 
ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ 
ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭڭ  ڭ  ڭ 
اإلرساء:  ]سورة  ۋچ  ٴۇ  ۈ  ۈ 

.]93– 90
بل  أحالم  )أضغاث  قالوا:  وحني 
تكذيبهم  عن  يدافعون  فإنام  افرتاه( 
عدم  يستشعرون  كانوا  وملا  الرسول، 
األمني  الصادق  مع  ذلك  صواب 
)بل  قالوا:  بالكذب  العزة  وتأخذهم 
وصفه  كالم  أمام  ألهنم  شاعر(  هو 
اإلنس  كالم  من  )ماهو  بأنه:  بعضهم 
ملورق،  أعاله  وإن  اجلن،  بكالم  وماهو 
يعىل  وال  ليعلو  وإنه  ملغدق،  أسفله  وإن 



آيات )الشعراء( قراءة يف البيان القرآين

166

من  اهلل  كالم  وصف  وكأن  عليه...( 
إحياء  الشاعر(  )قول  بأنه  املرشكني  لدن 
تأثريه  وعمق  الشعري،  القول  بفاعلية 
يف املتلقي، فهو فن قويل مؤثر إىل حد أن 
وبطالن  به!!!.  القرآن  املرشكون  يشبه 
والينفي  الشعر  فنية  اليذم  التشبيه 

فاعليته.
شاعر  يقولون:  )أم  قالوا:  وحني 
لسان  جاء  فإنام  املنون(  ريب  به  نرتبص 
كأهنم  إليه،  الجئًا  باملوت  معتذرًا  حاهلم 
عىل  هلم  السبيل  كالم  بأصالة  معرتفون 
يف  يرون  فهم  ثمة  ومن  نقضه،  أو  رده 
حني  منه  للتخلص  سبياًل  عليه  الصرب 
أثر  اخلطاب  بنهاية  أنفسهم  يمنون 
اآلية  لذا سخرت  له،  املبلغ  موت حامله 

أمانيهم: من  الكريمة 
مب  خب  حب  جب  يئ  چ 

ىب چ ]سورة الطور: 31[.

ں  ں  ڱ  چ  قالو:  وحني 
الصافات:  ]سورة  چ  ڻ  ڻ  ڻ 

.]36
بالشاعر  اجلنون  صفة  إحلاق  وكأن 
بأن  إحياء  املرشكني،  لدن  من  هنا  من 

يصفونه  وهم  التأثري  إجيايب  الشعر 
بمعنى  مفرطة،  إجيابية  أهنا  غري  باجلنون 
فاعليته العالية التي مثلها القرآن بحسب 
صفة  عليه  أسبغت  التي  هي  زعمهم 
تعرب  هنا  اجلنون  صفة  وكأن  اجلنون، 
توقعهم  مستوى  عن  النص  ارتفاع  عن 
من  أكثر  نكرانه  عىل  قدرهتم  وعدم 
فهم  باجلنون،  عندهم  الشاعر  اتصاف 
بالبخل  الكريم  أصالة  يصف  بمن  أشبه 
األيب  شجاعة  يصف  من  أو  التبذير،  أو 
باجلنون،  االستثنائي  والعقل  بالتهور، 
اال  إله  ال  هلم:  قيل  إذا  وهم  وكيفال؟. 
اهلل يستكربون!!!. ومن جهة أخرى فأن 
إشارة  جمنون(  )شاعر  الوصفي  املركب 
الشعراء:  من  نوعني  بني  التمييز  إىل 
جهة  من  السائد  أو  املألوف  هو  أحدهم 
املوضوعات )مدح، هجاء، فخر، غزل، 
ومن  الكالم،  صفة  جهة  ومن  رثاء،...( 
جهة الذات التي مل تدع أهنا، يوحى إليها 
)ذكر،  رسالة  ذو  أنه  أو  الشعر،  هبذا 
بالغ، هدى، بيان،...( واآلخر املختلف 
صفة  ويف  الدعوى،  ويف  املوضوع،  يف 
فيه  يكس  الذي  الكالم  ذلك  الكالم، 
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املتلقني،  أولئك  لدى  التوقع  أفق  النص 
قوة  لدن  من  به  موحى  أنه  يعني،  وهذا 
أو  معرفتها  عىل  هلم  سبيل  ال  أخرى، 
باجلنون  الوصف  فكان  هبا،  االعرتاف 
إرادات  فرضتها  دفاع  آلية  الشعر  أو 
موصولة  ساكنة  آنية  دنيوية  ومصالح 

التلقي. حلظة  عقل  بجمود 
ڄڄ  ڄ  ڦ  ڦ  چ  سبحانه:  قوله  ويف 

ڄ ڃ ڃ چ ]سورة احلاقة: 41[.
بفطرة،  وإحياء  حقيقة  عن  إفصاح 
بقول  هو  )وما  فتقول:  احلقيقة  فأما 
فإهنم:  بالفطرة،  االحياء  وأما  شاعر( 
اىل  رجوعهم  فالقلة  مايؤمنون(  قلياًل 
اىل  رجوعهم  هي  الكثرة  ألن  الفطرة 
فهم  آباءهم  عليه  وجدوا  ما  إىل  العادة؛ 
آثارهم سائرون، وكأهنم يف فطرهتم  عىل 
أنه  يؤمنون:  لدهنم  من  هبا  املشعور  غري 
العزة  تأخذهم  ولكن  شاعر،  بقول  ليس 
بأنه  القرآن  اآلية  وصفت  وحني  بالكفر. 
بوصف  ذلك  قابلت  شاعر  بقول  ليس 
وحني  مايؤمنون،  قلياًل  بأهنم  املرشكني 
كاهن  قول  يكون  أن  القرآن  عن  نفت 
بأهنم  املرشكني  بوصف  ذلك  قابلت 

نفي  مع  األمر  ألن  يتذكرون،  ما  قلياًل 
فطرة  اىل  حمتاج  القرآن  من  الشعر  صفة 
التذكر،  قبل  لوقتها  اإليامن  جيليها  عميقة 
القرآن  عن  الكهانة  صفة  نفي  ولكن 
واإليامن  تذكر.  جمرد  إىل  حمتاج  يسري، 
مايلمح  وهو  مقوماته؛  من  والتذكر  عام 
ومتكنه  لدهيم،  الشعر  فاعلية  املتلقي  معه 

منهم.
جاء  األربع(  الشاعر  )آيات  يف 
لدن  من  للنبي  صفة  لفظ)شاعر( 
وتعاىل  سبحانه  لدنه  من  أما  املرشكني، 
وكأن  كريم((  رسول  لقول  فـ))إنه 
القرآين  اخلطاب  عن  يقولوا  مل  املرشكني 
النبي  وصفوا  إنام  شعري  خطاب  إنه 
ليقولوا  شاعر(!!!.  بأنه   األكرم
اخلطاب  من  اجلنس  هذا  إن  جلمهورهم: 
الذي  القول  فن  من  املذهل  املدهش 
يتعاطاه  إالما  منه  يقرب  فنًا  اليعلمون 
ثم  شاعر  هو  قالوا:  أن  فكان  الشاعر 
املنون؛  ريب  به  نرتبص  جمنون  شاعر 
هنا،  الشعر  يمدحون  أهنم  والغريب 
–من  نزهوا  الهنم  أنفسهم  ويذمون 
الكريم  –القرآن  اليشعرون  حيث 
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الشعر  لفظ  أن  حتى  الشعر.  شبهة  عن 
وردت يف الذكر الكريم يف سياق وصف 
الشعر  ))وماعلمناه  الشعر:  صنعة 
سبحانه  اهلل  يقدر  مل  إذ  له((  وماينبغي 
الشعر،  صنعة  يتعلم  أن  الكريم  لرسوله 
فام ينبغي له أن يصدر عن صنعة فن قويل 

بل يصدر عن وحي يوحى:
پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  چ 

ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ 
ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ 
ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ 
چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ 
چ چ ڇ ڇ ڇ چ ]سورة النجم: 

.]10– 1
آيات  إىل  القراءة  هذه  ذهبت  وقد 
يسترشف  املتلقي  ألن  األربع  الشعراء 
فن  من  الكريم  القرآن  موقف  منها 
مجلة  اىل  القراءة  ختلص  ذلك  من  الشعر. 

أمهها: معطيات 
• يف 	 واحدة  آية  يف  الشعر  ذكر  ورد 

معنى أن اهلل سبحانه مل يقدر لرسوله 
من  والتمكن  الشعر  علم  الكريم 
للقران  تنزيه  هذا  ويف  صنعته، 

برشيًا،  كالمًا  يكون  أن  من  الكريم 
املباركة  اآلية  توحي  أن  دون  من 
]سورة يس: 69[ بام ينفر الناس من 

وصنعته. الشعر  فن 
• ألن 	 آيات  أربع  يف  الشاعر  ذكر  ورد 

صورة  يف  النبي  صوروا  املرشكني 
القرآن  عد  إىل  منهم  تلميحًا  شاعر، 
لو  اهنم  ذلك  برشيًا،  كالمًا  العظيم 
طرفة  الرشك  قبل  لفطرهتم  رجعوا 

عني ملا عدوه من صنع البرش.
• آيات 	 أربع  يف  الشعراء  ذكر  جاء 

القرآن  موقف  عن  عربت  أيضًا، 
مل  حني  يف  فنًا،  بوصفه  الشعر  من 
وال  األربع(  الشاعر  )آيات  تعرب 
ذلك،  عن  الواحدة(  الشعر  )آية 
أتت  حني  املباركات  اآليات  وكأن 
عن  كشفت  فإنام  الشعر  ذكر  عىل 
الشعر،  إنتاج  يف  اجلامعية  التجربة 
ونقرأ  الشعر،  يظهر  الشعراء  فمع 
املبارك  القرآين  النص  وكأن  فنيته، 
صدوره  جهة  من  الشعر  يرى 
ليس عىل  أنه  مع  )الشعراء(  اجلامعي 
ألن  فردية،  جتربة  الفني  املستوى 
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النص  تأثري  اىل  يشري  املقدس  النص 
إليه  أشار  لذا  اجلامعة،  يف  الشعري 
وقد  )الشعراء(  اجلامعة  خالل  من 
من  الشعراء(  )آيات  البحث  قرأ 
جهة كشف البيان القرآين عن صورة 

فنًا. بوصفه  الشعر 
آيات . 1 يف  الصويت  التناسب  بيانية 

الشعراء:
التعبري  يف  فنًا  بوصفه  البيان  كان  اذا 
املبني  املعرب واالظهار  الكشف  إىل:  يشري 
واإليضاح املؤثر بلغة من خطاب يفصح 
املتلقي،  انتباه  عىل  ويستحوذ  معنى،  عن 
ويستدرج إصغاءه حتى جاء يف احلديث 
الرشيف: ))إن من البيان لسحرًا((. فإن 
موضوعها  وثقافة  بالبيان  علم  البيانية 
البيان، ووعي بكيفيات البيان يف مستوى 
بيانية  جتيء  لذا  أديب؛  فن  كل  يف  الكالم 
الشعراء،  آيات  يف  الصويت  التناسب 
التي  الصوتية  العنارص  تلك  يف  متأملة 
وجاء  املقدس،  اخلطاب  عليها  توفر 
القرآين  املعنى  إثراء  يف  فاعاًل  تناسبها 
يف  هنا  اتضح  وقد  للمتلقي،  به  واإلحياء 
واالستفهام  الفاصلة  هي:  عنارص  مخسة 

وأحرف العلة واجلناس ونوع الفعل من 
إىل ماض. ولكل عنرص حضور  مضارع 

باملعنى. اإلحياء  يف  متناسب 
عرض  يف  واملفسون  العلامء  أفاض 
ويف  الكريم  القرآن  يف  الفاصلة  مفهوم 
الفاصلة  دالالت  ويف  اإليقاعي  أثرها 
الفواصل،  يف  التكرار  عنرص  يف  والسيام 
الحرص  دالالت  من  حتته  ومايضمر 

هلا)1(.
بصوتني  خمتومة  الفاصلة  جاءت 
)الغاوون(  هو  اسم  يف  والنون  الواو  مها 
)هييمون،  هي:  مضارعة  أفعال  وثالثة 
صوت  والواو  ينقلبون(  يفعلون، 
يف  اهلواء  تدافع  عن  يصدر  لني  جويف 
عده  لذا  األمام  إىل  بالبعد  ويوحي  الفم 
معربًا  الفعالية  عىل  داالً  اللغة  علامء 

حممد  ــم،  ــكــري ال الــقــرآن  يف  الــفــاصــلــة   )1(
االسالمي  املكتب  ص378،  احلسناوي، 
التفسري  وينظر؛   .1986 ط2،  بــريوت، 
عبد  عائشة  د.  الكريم،  للقران  البياين 
املعارف،  دار   ،25-  24  /1 الــرمحــن، 
يف  الــفــنــي  والــتــصــويــر   .1986 مـــرص، 
دار  ص196،  قــطــب،  ســيــد  الـــقـــرآن، 

املعارف، مرص، ط1، 1956.
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أما  الظواهر)2(.  يف  املؤثر  االنفعال  عن 
الرنني  بخاصية  منفعل  فصوت  النون 
كان  وقد  الرنني  عن  الصادر  واالهتزاز 
)ذو  النوين  الطابع  ذو  الرنان  الصوت 
اهتزازاته  تتجاوب  الذي  النوين(  املخرج 
أصلح  هو  األنفي  التجويف  يف  الصوتية 
للتعبري عن مشاعر األمل  األصوات قاطبة 

واخلشوع)3(.
عن  معرب  اللغة  علامء  عند  وهو 
العالييل،  بحسب  األشياء  يف  البطون 
األرسوزي،  بحسب  الصميمية  وعن 
التقابل  هذا  النون  صوت  مايميز  ولعل 
عىل  والداللة  اإلنبثاق  عىل  الداللة  بني 
أنه  ذلك  نطقها،  كيفية  بحسب  االنكسار 
))إذا لفظ بيشء من الشدة والتوتر فالبد 
ظاهرة  تتجاوز  أن  الصوتية  ملوحياته 
القسي  النفاذ  إىل  العفوية  االنبثاق 
بيشء  لفظ  وإذا  األشياء،  يف  والدخول 
من اخلنخنة)إخراج الصوت من األنف( 

)2( خصائص احلروف العربية ومعانيها، حسن 
الكتاب  احتاد  منشورات  ص97،  عباس، 

العرب، دمشق، 1998. 
)3( املصدر نفسه: ص160.

واخلسة(()4(. بالنتانة  أوحى 
من  باحلركة  يوحي  صوت  فهو 
انبثاق  حركة  وهي  اخلارج  إىل  الداخل 
معنى  يف  هذا  بالعكس!!!.  يوحي  كام 
املوحي  والواو  االشياء)5(  يف  النفاذ 
لني  جويف  علة  صوت  األمام  إىل  بالبعد 
البطون يف  بالتعبري عن  املوحي  النون  أما 
فصوت  الصميمية  عن  والتعبري  االشياء 
غري  صحيح  صوت  وهو  واهتزاز  رنني 

معلول.
الفاصلة  يف  الصوتية  الفاعلية  وهذه 
موحيات  بني  التقابل  عىل  القائمة 
والنفاذ  لألمام  والبعد  والشدة  اللني 
املتقابلة  الصفحات  أعني  األشياء،  يف 
لصويت الواو )العلة( والنون )الصحيح( 
من  بكثري  تعرب  صوتية  فاعلية  هي  إنام 
إليه  حتيل  الذي  املعنى  عن  التناسب 
الشعراء  أو  والغاوون  الشعراء  ثنائيات: 
الذين  أو  املرشكون  والشعراء  املؤمنون 
الشعر  كان  إذا  ثم  كفروا.  والذين  آمنوا 
تأويل  لني  من  جتليات  ذات  خيال  لغة 

)4( نفسه، ص161. 
)5( نفسه، ص161. 
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عمل  نحو:  موجهة  لغة  اإليامن  فإن 
الذي  إن  ثم  كثريًا،  اهلل  وذكر  الصاحلات 
والذي  الواقع  معلول  يفعل  ماال  يقول 
يفعل ما قال صحيح اإليقاع، وقد كانت 
املؤثر  لالنفعال  املعلوم  الصوت  الواو: 
املؤثر  اإلنفعال  وصوت  الظواهر،  يف 

التأملية. للفعالية  لني  من  خيال  وهو 
وإذا كان صوت النون رنانًا اهتزازيًا 
ونفاذ  وانبثاق  وأناقة  وخشوع  أمل  فيه 
عماًل  يكون  حني  اإليامن  أثر  فكذلك 
ويمكن  كثريًا،  للخلق  وذكرًا  صاحلًا 
الفاصلة  أن  إىل  هذا  من  اخللوص 
والنون/  العلة  الواو/  بصويَت:  املختومة 
املعرب  للمعاين  مناسبًا  جاء  الصحيح، 
الشعراء،  آيات  يف  هبا  املوحى  أو  عنها 
تسبقها  ختام  صوت  النون  أن  والسيام 
العلة  الواو من بني أحرف  إن  ثم  الواو، 
تكررت تسع عرشة مرة، بينام ورد صوت 
عرش  الياء  وصوت  مرات  سبع  األلف 
بالقياس  الواو  تكرار  كثرة  ويف  مرات، 
اخلطاب  أن  بمعنى  احياء  النون  إىل 
يف  غالب  ثمة  ومن  دنيوي،  الشعر  بشأن 

املألوفة. بصورته  البرشي  التداول 

فقد  االستفهام  لغة  حضور  أما 
بحرف  مرة  آيات؛  ثالث  يف  جاءت 
بحرف  وأخرى  الظاهر  االستفهام 
عنه  يفصح  الذي  املضمر  االستفهام 

العطف:
ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ  چ 

]سورة  ۉ ې ې ې ې ىچ 
الشعراء: 225 -226[.

الكريمتان  اآليتان  فيه  جاءت  بام 
االستفهام  أسلويب  متناسبتني صوتيًا عرب 
واد  كل  )يف  بني  ودالليًا  والنفي، 

يفعلون(. ماال  و)ويقولون  هييمون( 
بشكل  العلة(  )أصوات  وضوح  أما 
صوتًا  بوصفه  الواو  صوت  يف  الفت 
يف  املؤثر  لالنفعال  وهو  لينًا  جوفيًا 
اآليات  يف  املوصوف  ناسب  الظواهر، 
خطاب  فهو  الشعر،  فن  أعني  األربع 
يف  الظواهر  وضوح  عن  يصدر  انفعايل 
الشاعر  توق  عن  أو  الشاعرة  الذات 
إلبداع فعالية خيالية جتاور تلك الظواهر 
معرفيًا  تأويلها  أو  خياليًا  ترتيبها  تعيد  أو 
الفعلني  بني  اجلناس  أما  فنيًا.  تأملها  أو 
التصاهلام  الضم  عىل  املبنيني  املاضيني 
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املبني  )ُظلموا(  أعني:  اجلامعة،  بواو 
للمعلوم،  املبني  )ظلموا(  و  للمجهول 
والفعل  )منقلب(  املصدر  بني  وكذلك 
يف  ثريًا  جاء  فقد  )ينقلبون(  املضارع 
للمجهول  املبني  ألن  باملعنى،  اإلحياء 
الواقع  الظلم  عن  التعبري  سياق  يف  جاء 
وهو  الدنيا،  حياهتم  يف  املؤمنني  عىل 
ومعلوم  هلم  بالنسبة  حينًا  املصدر  جمهول 
املصدر أحيانًا أخرى، أما املبني للمعلوم 
بني  للظاملني  ماسينكشف  سياق  يف  فجاء 
اليوم اآلخر من عقاب  يدي احلساب يف 
يف  ظلم  من  اقرتفوا  ما  جزاَء  هبم  واقع 
للمجهول  املبني  كان  وهنا  الدنيا  حياهتم 
احلياة  يف  وقائع  عن  بالتعبري  موصوالً 
موصوالً  جاء  للمعلوم  املبني  بينام  الدنيا 
احلياة  يف  ستنكشف  وقائع  عن  بالتعبري 
جمهول  الواقع  أو  املتوقع  ألن  اآلخرة، 
الدنيا  حياهتم  يف  الناس  عند  احلقيقة 
ذهبوا  حتى  لدهيم،  معلومًا  ظنوه  وإن 
ولكن  يقينية،  مذاهب  ذاك  ظنهم  يف 
بالغيب  متصاًل  جمهوالً  يظنونه  الذين 
احلقيقي،  املعلوم  هو  إنام  اآلخر(  )اليوم 
يوحي  وهو  العلم.  كل  املعلوم  بل 

بشكل  للجناس  الصويت  بالتناسب 
ويستدعيهام. والتدبر  التأمل  عىل  يبعث 

فعل  يرد  مل  الثالث  اآليات  ويف 
ماض واحد، يف سياق التعبري عن الشعر 
الغواة،  باملتلقني  مقرتنًا  فنًا،  بوصفه 
هبا  هام  شتى  أغراض  عن  املعرب  الشعر 
فكانوا  فتخيلوا  عنها،  فعربوا  الشعراء 
يقولون ماال يفعلون، ليس ألهنم يقولون 
بل  املبارش،  الواقعي  باملعنى  يفعلون  ماال 
ناسب  وقد  مايتخيلون،  يقولون  ألهنم 
راهنة  أحداث  ألنه  املضارع  الفعل  ذلك 
وزمن  املستقبل،  عىل  مطل  منها  واخليال 
تعبري  واالستمرار  مستمر،  املضارعة 
وموضوعات  ماهية  الشعر:  عن  بحق 
وقد  ثقايف،  سياق  عرب  ممتدا  ومتلقني، 
إىل  االسالم  يف  الفقهاء  بعض  ذهب 
واملعرفية  الفنية  القطيعة  يشبه  ما  إحداث 
واحد  اجتاه  إىل  دعوهتم  خالل  من  معه، 
بااليديولوجيا  امللتزم  الشعر  هو  فقط 
يعدون  التي  رؤيتهم  بحسب  االسالمية 
القول  موصول  كان  ما  هو  فيها  الشعر 
الفنية  النزعة  هناك  غابت  وإن  بالفعل 
وازدهار  اخليال  فائض  عىل  القائمة 
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حيث  الرابعة  اآلية  يف  أما  االنزياح. 
آمنوا  الذين  الشعراء  عن  التعبري  سياق 
ستة  بمعدل  املايض  الفعل  غلب  فقد 
افعال ماضية يف مقابل فعلني مضارعني، 
الراهن  عن  يعربون  املؤمنني  بأن  إحياًء 
راهنة  كأهنا  مستقرة  ومعاٍن  مستقر  بيقني 
الزمن  نقرأ  أن  إمكانية  مع  معارصة. 
زمن  أنه  عىل  املاضية،  األفعال  هذه  يف 
يؤمنوا  مل  الذين  مجيعا،  للشعراء  شامل 
يؤمنوا  مل  الذين  بمعنى:  آمنوا،  والذين 
آمنوا  الذين  أما  الغاوون...  يتبعهم 
الغواية  أن  غري  أيضا.  الغاوون  فيتبعهم 
فغاوي  اإلغواء،  جهة  صواهبا  حتدد 
الباطل  وغاوي  معلومة،  جهته  احلق 
لدى  هي،  اجلهتني  كال  ويف  بينة،  جهته 
املغوي،  الشعري  القول  قبل  الشاعر 
ولدى املتلقي الغاوي كذلك لكن الشعر 
كل  االتباع،  عىل  ويبعث  يغوي  و  يغري 
املاضية  استعداداته  و  ممكناته  بحسب 

واملضارعة.
بالزمن  الشعر  وصف  واقرتان 
وفاعلية  اللحظة  بحضور  يوحي  املضارع 
اإلنجاز  أو  اإلجياد  يف  البرشية  األنا 

به  ينفعل  بام  الراهن  عن  والصدور 
مستقبل  إىل  خياله  معلقًا  حلظتها  املرء 
من  أشيائه  بعض  من  منفلتًا  التأويل 
للشاعر  املحددات حتى قيل: جيوز  عقال 
املحددات  وعقال  للناثر.  ماالجيوز 
وكذا  ماض،  فاحلدود  ماض  إنجاز  هو 
اللحظة  جماز  والشعر  واملعايري  الثوابت 
حارض  واخليال  الراهن،  وانزياحات 

القراءة والتأويل. ومستقبله 
املؤمنني  الشعراء  وصف  اقرتان  أما 
ومستقبل  حارض  أهنم  مع  باملايض، 
ماض،  االلتزام  بأن  متصل  فذلك 
صورة  ألن  راهنة  حلظات  تطبيقاته 
الصواب  ومعنى  واحدة،  الصالح 
يشاءه  الذي  املستقبل  اىل  كان  منذ  واحد 
من  فعل  فكل  ثمة  ومن  سبحانه.  اهلل 
من  الزمان:  يف  ممتد  هو  إنام  اليوم  مؤمن 
الصواب  يفعل  ألنه  واملستقبل،  املايض 
من  كان  الذي  إيامنه  عن  صدورًا  اآلن 
يعيش،  التي  حلظته  من  انفالت  دون 
إيامن  عن  اليصدر  الذي  الشاعر  أما 
فإنه  الكتابة  حلظة  عن  سابق  معني  بشأن 
انطالقًا  األشياء  إبداع  اىل  مايتوق  غالبًا 
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عن  بالصدور  الكتابة  حلظة  يقول  مما 
ماال  يقول  فهو  لذا  حمض،  خيايل  فعل 
وليس  يتخيل.  ما  يقول  أي:  يفعل. 
بل  مذمة  يفعل(  ال  ما  )يقول  صفة  يف 
وفائض  خيال  احلقيقي  الشعر  ألن  مدح 
ال  تتخيل  ما  تقول  فيه  فأنت  انزياحات: 

تفعل..!!!. ما 
يف  املضارعة  لألفعال  اهليمنة  وتلك 
قابلتها  قول،  من  وسياق  معنى  من  جهة 
نمطًا  خلقت  املاضية  لألفعال  هيمنة 
وأفصح  املعنى  أضاء  صويت  تناسب  من 

. عنه
الشعراء: . 2 آيات  يف  الرتكيب  بيانية 

اخلطاب  يف  اجلملة  تركيب  يوحي 
إليه  مايذهب  تعضد  بمعان  القرآين 
قوله  ففي  عنه،  وتفصح  اخلطاب 

سبحانه:
ۆچ  ۆ  ۇ  چ 

]سورة الشعراء: 224[.
ومجلة  إليه  مسند  مبتدأ:  فالشعراء/ 
مضارع  فعل  من  الغاوون(  )يتبعهم 
نصب  حمل  يف  مبني  متصل  وضمري 
مسند  وفاعل:  للجمع  وميم  به،  مفعول 

تقدم  وإنام  خرب،  رفع  حمل  يف  وهي  إليه: 
اخلرب مقصود:  اإلبتداء ألن  الشعراء عىل 
فاخلرب  الشعراء،  يتبعون  الذين  الغاوين 
الغاوين  املتلقني:  يف  الشعر  تأثري  يريد 
حتى  وفاعليته،  لتأثريه  انقيادهم  ومدى 
التاء(  )مضعف  جاء  )يتبعهم(  الفعل  إن 
الفاعلية.  وتلك  التأثري  ذلك  عن  تعبريًا 
مقصودون  الشعراء  أن  عن  فضال 

هنا. والعناية  باالهتامم 
للرتكيب  املتوقعة  الصورة  أن  ثم 
الشعراء..(  يتبعون  )الغاوون  هي: 
النحويني فضلة ال عمدة.  فالشعراء بلغة 
منحت  اآلية  يف  الرتكيب  صورة  ولكن 
باملتلقي  ثم  أوال  بالشاعر  تعريفا  املتلقي 

ثانيا. يتبعه  الذي 
)يتبع(  بني  معنى  من  واملسافة 
التاء،  بتشديد  )يتبع(  و  التاء  بسكون 
ينرصف  التاء  سكون  مع  بعيدة  مسافة 
خطاب  اىل  الغاوين  توجه  اىل  املعنى 
تعبري  التاء  تشديد  مع  ولكن  الشعراء، 
الشعراء  خطاب  معطيات  تقليد  عن 
واالنقياد  بأخيلته  واالنفعال  به  واألخذ 
مستغرقًا  جيعله  بام  اخليالية  لتوجهاهتا 
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يدي  بني  ألنه  مااليقع  يتخيل  حاملًا، 
إن  ذلك  وكل  مااليفعل،  يقول  خطاب 
كان يف الصواب فهو صواب وإن كان يف 
بحسب  الغوي  ألن  باطل،  فهو  الباطل 
وتعلق  احلق  أغواه  فإذا  يغويه،  الذي 
إىل خري. واآلية بحسب هذا  فهو  بأذياله 
اهلل  هداه  الذي  الواقع  تصف  الرتكيب 

إما شاكرًا وإما كفورًا. النجدين: 
ۋ  ٴۇ  ۈ  چ  سبحانه:  قوله  ويف 
الشعراء:  ]سورة  ۉچ  ۅ  ۅ  ۋ 

.]225
أسلوب  عن  اآلية  تركيب  صدر 
وهو  املعنى  ألن  التقريري،  االستفهام 
)يف كل واد هييمون( عام مفهوم متداول، 
كل  يف  يكتبون  املحرتفني  الشعراء  أن  ثم 
تستنكر  مل  واآلية  موضوع،  أو  غرض 
ويتعمد  يعرفه  الذي  استنكرت  بل  هذا 
كل  يف  أهنم  يعرف  يتجاهله  أو  به  اجلهل 
معرفته  يتجاهل  ثم  يكتبون،  موضوع 
واٍد(  كل  )يف  املكان  وتقدم  الشأن.  هبذا 
هييمون(  )اهليامن:  فيه  الذي  الفعل  عىل 
املوضوع  أو  الغرض  يضمن  املكان  ألن 
باألداء  املتمثلة  كيفياته  عن  وصادر 

واٍد  كل  )يف  املكان  إن  ثم  الشعري. 
بـ)أن(  التوكيد  عليه  دخل  ملا  هييمون( 
أصل  فكأن  اعرتاضية  بجملة  أشبه  صار 
ثم دخلت )يف كل  اجلملة )هم هييمون( 
الغرض  لتوضيح؛  عارضة  كأهنا  واٍد( 
املحرتف؛  الشاعر  لدى  املوضوع  أو 
كل  يف  أنه  بدليل  للتوضيح  عارض 
راهنًا  األمر  كان  وملا  يكتب  غرض 
بـ)مل(  منفيًا  االستفهام  جاء  مستقرًا 
أداة  وكانت  مضارع،  فعل  عىل  داخلة 
املستنكر  األمر  ألن  حرفًا،  االستفهام 
استنكاره  جييء  أن  مناسبًا  فكان  شائع 
اهلمزة(  صوت  اهلمزة/  بـ)حرف  حادًا 
النحو  هذا  عىل  الرتكيب  جاء  هنا  ومن 
يف  وليس  عنه،  وكاشفًا  باملعنى  موصوالً 

مثله. عن  مايعرب  غريه 
ې  ې  چ  سبحانه:  قوله  ويف 
ې ې ى چ ]سورة الشعراء: 226[.
بالعطف عىل االستفهام االستنكاري 
يف اآلية السابقة، وكأن اآلية صادرة عن 
ألن  أيضًا  استنكاري  استفهام  أسلوب 
أوضح  مااليفعلون  يقولون  أهنم  حال 
هييمون،  واٍد  فيكل  أهنم  من  حضورًا 
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وغري  املحرتفني  عند  الشعر  كون 
أكثر  جماز  وفائض  خيال  لغة  املحرتفني 
واستنساخا  للواقع  مطابقة  لغة  كونه  من 
وذلك  املطابقة  تلك  ألن  ملعطياته 
اللغة،  ماتت  افرتضنامها  إذا  االستنساخ 
وبحسب  يعاد،  الكالم  أن  معناه  ألن 
الكالم  أن  )لوال   عيل اإلمام  قول 
يعاد  الكالم  أن  لوال  بمعنى:  لنفد(  يعاد 
الكالم،  لنفذ  الشائعة  التداولية  بمعانيه 
جديدًا  معنى  حاماًل  اللفظ  يعاد  إنام 
يف  املجاز  فائض  من  حرية  عن  صادرًا 
الكريمة  اآلية  وتركيب  البرشي.  الكالم 
يقولون+  هم+  )أن+  بانسيابية  متسلسل 
)أهنم  املؤكدة  واجلملة  مااليفعلون( 
يفعلون(  )ماال  مجلة:  مفعوهلا  يقولون( 
لفظا  يقولونه  الذي  ذاك  بأن  يوحي  بام 
يتخيلونه  واليفعلونه واقعا مبارشا ألهنم 
ومجلة  الشعري،  الكالم  سائر  هو  فقط 
حال،  وصف  يفعلون(  ماال  )يقولون 
إذا   ،ً سواء  حد  عىل  والكافر  املؤمن  ألن 
فائض  عن  صادرًا  متخياًل  كالمًا  قاال 
فإنام هو جمرد قول متخيل، وليس  املجاز 
السلبية  وإنام  متحققًا،  ملموسًا  فعاًل 

فالشاعر  بالقول  اإليامن  إىل  النزوع  يف 
ومعان  شتى  أغراض  يف  يقول  املحرتف 
إليها،  يرمي  التي  الغاية  بحسب  هائلة 
سواًء كان مؤمنًا بام قال أم مل يكن مؤمنًا. 
فيقول قاصدًا  به  بام هو مؤمن  املؤمن  أما 
أم  فاعل  هو  ما  قال  سواء  إيامنه  مايعزز 
أن  عنده  األصل  ألن  يفعل،  ماال  قال 
الغرض  سلطة  اخلطاب  أو  القول  يعزز 
وجاء  إليه،  يذهب  الذي  املعنى  أو 

الرابعة: املستثنى  آية  يف  االستثناء 
وئ  ەئ  ەئ  ائ  ائ  چ 

ېئېئ  ۈئ  ۈئ  ۆئ  ۆئ  ۇئ  ۇئ  وئ 
یچ  ی  ىئ  ىئ  ىئ  ېئ 

]سورة الشعراء: 227[.
البرش  جنس  من  امنوا  بالذين  خاصًا 
ألن  الشعر،  جنس  من  آمن  الذي  وليس 
الشاعر املؤمن هو غاٍو إيامنه احلق ويتبعه 
واٍد  كل  يف  وهم  باحلق،  مؤمنون  غاوون 
شعرًا  ويقولون  هييمون  احلق  وديان  من 
اخليال  وفاعلية  املجاز  فائض  صادرًا عن 
ماال  اخليال  لغة  من  يقولون:  بمعنى؛ 
الذي  ذاك  ألن  الواقع،  لغة  يف  يفعلون 
هو  الذي  للغيب  ينترص  اخليال  لغة  من 
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روح اإليامن ومن ثم فهو خيال من حق 
غيب  بني  فهم  نور؛  من  جماز  وفائض 
ينرصه  وواقع  خيال  بفائض  منترص 
النحو  هذا  وعىل  اخليايل.  املجاز  فائض 
يف:  احلال  وتتابع  تسلسل  الرتكيب  من 
اهلل  ذكروا  الصاحلات...  عملوا  آمنوا... 
ظلموا...(  بعدما  من  انترصوا  كثريًا... 
هذه  يف  الواقع  مع  الغيب  تساوى  حتى 
فمنزلة  األربعة  املنازل  أو  الصفات 
العمل  منزلة  بعدها  غيب،  اإليامن: 
الصالح: واقع، ثم منزلة ذكر اهلل سبحانه 
يف الغيب ثم اإلنتصار عىل الظلم: واقع؛ 
الغيب  يتداوهلم  آمنوا  الذين  كان  وهكذا 
احلال  كان  وملا  ويتداولوهنام،  والواقع 
القول  عىل  الباعث  باإليامن  موصوالً 
والكامن فيه والصادر عنه وليس متصاًل 
والقول  غرض  كل  يف  واهليامن  بالغواية 
هنٌر  احلياة  وكأن  واقعيًا،  املتحقق  غري 
عني  هو  قول  مقول  ضفتاه:  سلوك  من 
حتيط  إنام  النفعله،  قول  ومقول  الواقع 
فقد  الصفات  والتؤديه  التخيالت  به 
آية  من  بجملة  الشعراء  آيات  ختمت 

لغة االستفهام: قرانية صادرة عن 

ی  ىئ  ىئ  ىئ  ېئ  چ 

ی چ ]سورة الشعراء: 227[.
وهو   )5( للوعيد  جامعة  آية  وهي 
عامة  للظامل  موجه  الوعيد،  أعني  هنا، 
بقول  وغوى  أغوى  الذي  ذاك  سواء 

الذي  ذاك  أم  مااليفعل  بقول  أو  مايفعل 
يتبع أيا منهام أو يتبعهام. بام جاء االستثناء 
احلق  طريق  عن  الينحرف  الذي  شاماًل 
وهنجه، حتى جاء تركيب املعاين يف آيات 
الشعراء متسلساًل من واقع إىل خيال بدءًا 
فيه+  -اهليامن  الوادي  -الغواية+  )الشعر 
ذكر  -العمل+  +االيامن  -الفعل  القول 
-منقلب  الدنيا  يف  االنتصار+الظلم  اهلل- 
الواقع  يتآزر  هذا  ويف  اآلخرة(  يف  عقابه 
ال  إجيادًا  الفعل  مع  والقول  املتخيل  مع 

ضياعًا.
الرتتيب:. 3 بيانية 

األربع  الشعراء  آيات  ترتيب  يفصح 
وصف  أن  أوضحها:  لعل  معان  عن 
شاماًل  آيات  ثالث  عىل  توزع  الشعر 
الغواية  هي:  صفات  ثالث  إىل  اإلشارة 
واهليامن بمعطيات الغواية وفائض املجاز 
أو فاعلية التخيل التي جتعل الكالم قوالً 
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يقولون  فشعراؤه  ثمة  فعَل حتته، ومن  ال 
الصفات  يف  التعدد  وهذا  مااليفعلون؛ 
اخلطاب  صور  يف  تعددًا  يتضمن 
الصالح  فيه:  كثريًا  تعددا  الشعري، 
والقبيح  والواضح  واملظلم  والطالح، 
منه،  املستثنى  هو  التنوع  وهذا  واجلميل 
الغواية  هي  واحدة  فحالة  املستثنى  أما 
باحلق  واهليامن  به،  التعلق  أو  وله  باحلق 
الفعَل  قول  ومقول  إليه  االنتامء  أو  وله 
الصواب  الفعل  عىل  يبعث  ولكنه  حتته، 
املستثنى  وهذا  االجيايب؛  لإليامن  ويتوجه 
واحدة  آية  مجعته  الواحدة  احلالة  ذو 
ومعنى واحد هو اإليامن اإلجيايب املؤدي 
اىل ثالث صفات هي: الصالح وذكر اهلل 
حال  يف  املسألة  كانت  وملا  واالنتصار، 
الشعري  اخلطاب  من  املتعددة  الصفات 
هي  الفطري،  اإلجيايب  املعنى  حال  ويف 
الرتتيب  فقد جاء  دنيا  مسألة حياة برشية 
خيايل،  وماهو  واقعي  ماهو  بني  يرتجح 
الشعر  إن  ثم  هبذا  موصوفة  احلياة  ألن 
الثنائية  هذه  عن  صادرا  الفني  بوصفه 
اآليات  يف  الرتتيب  بيانية  إن  ثم  بقوة. 
يف  العنارص  تكامل  عن  تعرب  الثالث 

ولكن  تعددت،  وإن  واحدة  نتيجة  أداء 
الرابعة(،  )اآلية  املستثنى  آية  يف  الرتتيب 
نتيجة  أداء  يف  العنارص  واحدية  عن  يعرب 
هييمون  والغاوون  فالشعراء  واحدة. 
وعملوا  آمنوا  والذين  يفعلون،  ال  بام 
بام  فانترصوا؛  اهلل  وذكروا  الصاحلات 
أو  متخياًل  تقاباًل  أن  معه  الرتتيب  يوحي 
الشعراء  بني  التأويل  ممكن  أو  متكاماًل 
الغاوون والذين عملوا  آمنوا ثم  والذين 
والذين  هييمون  الذين  ثم  الصاحلات 
ذكروا اهلل كثريًا ثم بني الذين يقولون ماال 
تقابل  وهذا  انترصوا.  والذين  يتخيلون 
لذاته واخليال  تأوييل بني اخليال اخلالص 
خالص  خيال  فالشعر  لعقيدته؛  اخلالص 
للغيب  خالص  خيال  واإليامن  لذاته 
باخليال(  إيامن  والشعر  بالغيب  )يؤمنون 
احلب  وهو  عظيم  مشرتك  االيامنني  وبني 
يكن  مل  وإن  صاحلًا  كان  إنسانيًا  كان  فإن 
متعلقون  والغاوون  طاحلًا.  كان  إنسانيًا 
الصاحلات  والذين عملوا  يغوهيم،  بشأن 
يغوهيم  فقط،  الصالح  للعمل  منتمون 
منتمني  عليه  فيقبلون  الصالح  العمل 
معربًا  فنيًا  خالصًا  قوهلم  جييء  حتى  له 
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كثريًا  اهلل  ذكروا  الذين  أما  به،  هاموا  عام 
منتمون  وله  اهلل  بذكر  هائمون  فهم 
اليفعلون  ما  يقولون  الذين  أما  فقط، 
ولكن  حمض  خيايل  فشأهنم  )يتخيلون( 
اخليال  ضفة  عرَبوا  إنام  انترصوا  الذين 
هلا  فهم  الواقع،  أرض  اىل  جتلياته  وهنر 
ومن  منترصون،  عاملون  وهبا  زارعون 
و  الشعر  صفة  آيات  بني  فالتقابل  ثمة 
واصف  داليل  تقابل  اإليامن؛  صفة  آية 
من  وصنفًا  الشاعر  قول  هي   ً حالة 
هو  املعنى  من  ونوعًا  الشعراء  هم  الناس 
املعنى الشعري يف مقابل نوع من االنتامء 
كأن  واقعًا،  تكون  أن  هلا  املراد  للحقيقة 
اإليامن حقيقة أما الشعر فواقع، واملسافة 
التناول:  قريبة  ليس  والواقع  احلقيقة  بني 
اخلطاطة  الداليل أضع  التقابل  ولتوضيح 

أدناه: يف  التقريبية 

الشعراء ———————— -<< الذين امنوا

الغاوون ———————— << الذين عملوا الصاحلات

هييمون ———————— -<< ذكروا اهلل كثريا

اليفعلون———————— << انترصوا

بوصفه  الشعر  يصف  التقابل  وهذا 
عقيدة،  بوصفه  اإليامن  يصف  كام  فنًا 
كام  مؤثرًا،  جاحمًا  خياالً  الشعر  يصف 
هلل  هو  الذي  الغيب  بكونه  االيامن  يصف 
والغاوون  بالغيب.  خيشونه  فهم  سبحانه 
باملعنى  مأخوذون  واملتلقون  الشعراء  من 
آمنوا  والذين  واهلاجس  واحلدس 
غاوون  له  هم  الذي  بالعمل  مأخوذون 
هاجسهم  فهو  منتمون  وله  متعلقون  وبه 
الدائم واحلدس الذي يسكنون إليه سكنًا 
عن  َبُعد  أم  شعرًا  تضمن  سواء  صاحلًا؛ 

الشعر.
أو  املعنى  يف  هييمون  والشعراء 
جييء  حتى  فيه  يكتبون  الذي  الغرض 
االغراض  ولتعدد  مقنعًا،  مؤثرًا  خطاهبم 
يتنوع اهليامن وتتعدد أبعاده ورؤاه وأخيلته 
اهلل وحده  بذكر  فيهيمون  أمنوا  الذين  أما 
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مل  أم  شعرًا  اهلل  ذكر  هيامهنم  تضمن  سواء 
شأن  كل  يف  الشعراء  كان  وملا  يتضمن. 
اذا  إال  كتابتهم  يف  فنيًا  واليثقون  يكتبون 
يغذيه  هيامنًا؛  يكتبون،  فيام  هييمون  كانوا 
وثراء  املجاز  فائض  له  وينترص  اخليال 
اإلنزياحات فإن ذلك معناه أهنم يقولون 
ما ال يفعلون، ولو أهنم يقولون ما يفعلون 
ملا كان شعرهم شعرًا، ألن الشعر بطبيعته 
فهو  ثمة  ومن  خيال  لغة  الفطرية  الفنية 
حقيقة  وليس  تداويل  متحرك  متغري  واقع 
الشعري  فاملعنى  وبالنتيجة  ثابتة،  راسخة 
وقائله  خيال  من  ونوع  رؤى  من  فيض 
ويتخيل  الواقع؛  واليعمل  باملؤثر  ييش 
يقولون  إهنم  حقيقة،  يفعلها  وال  الرؤيا 
نفاقًا  اليتضمن  وهذا  مااليفعلون، 
إذا خالف  إال  الرتبوي  األخالقي  باملعنى 
واستعىل  اإلنسانية  الفطرة  ثوابت  الشاعر 
عىل اآلخر، وكان إرهابيًا يف شعره، سلبيًا 

يف أخيلته غري متصف باإلنسانية.
ختامًا  الشعراء  آيات  جاءت  وقد 
اآليات  يف  ورد  وقد  )الشعراء(  لسورة 

السابقة هلا قوله سبحانه:
ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ  چ 

ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ 
چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ 
ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ 
ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ 
ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ 
گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک 
ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ 
ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں 
ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ 
ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے 
چ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ 

]سورة الشعراء: 210 –224[.
املرشكون  قاله  قد  ملا  نفي  اآليات  يف 
ثم  الشياطني!!!.  به  تنزلت  القرآن  أن  من 
عليه  تنزل  الذي  صفة  عن  اآلية  أجابت 
النبي  و  اثيم(  افاك  )كل  انه:  الشياطني 
الذي أوحي اليه هو عند املرشكني أنفسهم 
هائل  نفي  فهو  ثمة  ومن  أمني،  صادق 
اذ  القرآن  تنزل  بشأن  املرشكني  لتخيالت 
وقالوا:  كاهن.  صنيع  فقالوا:  كثريا  كذبوا 
وقالوا:  شاعر.  قول  قالوا:  ساحر.  صنيع 

تنزلت به الشياطني!!!.
لتسلسل  العام  السياق  يوحي  كام 
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اآليات وبخاصة من اآلية ]210 -223[ 
به  تتنزل  مما  ليست  الشعر  صنعة  بأن 
تصوغ  خيال  غواية  هي  إنام  الشياطني، 
ذات  فنية  بأبنية  حتفل  صياغة  الكالم 
بام  تنفعل  وانزياحات  جمازية  صياغات 
متلقيه  ويستدرج  التأويل،  عىل  يبعث 
ازدهارات  من  هي  معان  يف  التأمل  اىل 
اخليال وليست من إنجازات العمل دائام، 
يقول  إنام  النوع  بطبيعة  فقائلها  ثمة  ومن 

مااليفعل.
الشعراء: . 4 آيات  التعبري يف  بيانية 

فيض  عن  الشعراء  آيات  أفصحت 
منها شيئًا من خصوصية  أفهم  املعاين  من 
فن  طبيعة  من  وشيئًا  الشعري،  اخلطاب 
املتلقني،  تأثريه يف  لطبيعة  الشعر، وصورًا 
الناس -بعضهم  –كام سائر  الشعراء  وإن 
من الذين آمنوا وبعضهم اآلخر من الذين 
الناس،  هذا  من  الشعر  ومتلقوا  كفروا، 
املؤمن  منهم  الناس،  كل  الناس  ألن 
الكافر  ومنهم  سبحانه،  اهلل  بوحدانية 
يبحث  وكل  الوحدانية،  بتلك  املرشك 
عام يؤيد رأيه وينترص لتفكريه، سواء كان 
خالصًا،  سلياًم  أم  منحرفًا،  التفكري  ذلك 

وكل غاٍو بام هو فيه، يغوي الذي يذهب 
الشعر،  أعني  الكالم  كيفية  وأما  مذهبه، 
البرش،  كالم  من  جنس  ألنه  عام،  فشأن 
جلنسه  حالالً  وال  لذاته  حرامًا  ليس 
إال  اخلطأ  من  يشوبه  وال  موضوعه،  أو 
توظيفًا  اإلنسان  فيه  يوظفه  الذي  املقدار 
يصدر  التي  السليمة  الفطرة  عن  منحرفًا 
وأفعال  وجود  غايات  عن  اإلنسان  فيها 
اللذين  ونقاءه  إنسانيته  فيه  تعزز  إجياد 
الشعر  فن  إن  ثم  وله.  فيه  اهلل  خلقهام 
الذين كفروا  بوصفه اجلاميل اخلالص عند 
من قبل كام عند الذين آمنوا من بعد نقرأ 

فيه:
• يقولون 	 واد...  كل  يف  الشعراء  أن 

ماال يفعلون.
• يفعلون.	 ال  بام  هييمون  الشعراء  أن 
• أن الشعراء يغوون يف كل ما هييمون 	

يفعلون. ال  بام  به 
• أو 	 معينة  بقضية  املؤمنون  الشعراء 

معتقد خاص أو دين هم يدينون به، 
يوظفون  ذاك،  اإليامين  لشأهنم  فهم 
الشعر  وكل  الشعري  خطاهبم 
املوجه  الشعر  أو  اآليديولوجي 
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هذا  وينهج  املذهب  هذا  يذهب 
النهج.

• لكل 	 غاوون  آمنوا  الذين  الشعراء 
وديان  يف  فهم  مؤمنون  به  ماهم 
قالوا  إن  وهم  هييمون،  إيامهنم 
متخياًل،  كالمًا  قالوا  ماينرصهم 
وليس  مايتخيلون  يقولون  فهم 
عملوا  فهم  هنا  ومن  مايفعلون، 
الصاحلات، وملا كان كالمهم املتخيل 
ذكر  اإليامن  وجوهر  اهلل  وذكر  إيامنيًا 
ثمة  ومن  كثريًا،  اهلل  ذكروا  فقد  اهلل 
وملعان  كثرية  بمعان  انترصوا  فقد 
حني  انترصوا  فقد  ايضًا  كثرية 
باهلل  وهيامهنم  غوايتهم  خصصوا 
يف  مايتخيلون  وقالوا  وهلل،  اهلل  ويف 
بعض كالمهم ال ما يفعلون يف بعض 
جزئه  يف  إيامهنم  ألن  سلوكياهتم، 
اجلوهري غيبي متخيل، وإنام هم من 
الذين  ومن  بالغيب(  يؤمنون  )الذين 
وعدهم  وقد  بالغيب،  احلق  خيافون 
وهم  عدن،  جنات  بالغيب  الرمحن 
بالغيب  رهبم  الخيشون  )الذين  من 
ألن  مشفقون(  الساعة  من  وهم 

بالغيب.  رهبم  خيشون  للذين  اإليامن 
الذين  غواية  بالغيب  االيامن  وكأن 
واد  كل  يف  به  وهم  باهلل،  يؤمنون 
مايتخيلون  يقولون  وحني  هييمون، 
احلياة  ألن  مااليفعلون  يقولون  فإنام 
الواقع،  يصنع  الذي  اخليال  ينجزها 
القول  ينجز  نفعله  ال  الذي  والقول 

الذي نؤديه.
بثالث  الشعراء  اآليات  وصفت 
الغاوين.  يغوون  اهنم  هي:  صفات 
بكل  ونأو  مايكتب  كل  يف  هييمون  وأهنم 
وأهنم  فيه  يكتبون  غرض  أو  موضوع 
يقولون ماال يفعلون فإن الغواية واهليامن 
بعضها  يكمل  صفات  املتخيل  والقول 
اآلخر  بعضها  إىل  بعضها  ويؤدي  بعضًا 
يف كل قول فني خالص، وملا كان الشعر 
عن  الصدور  جهة  من  القول  فنون  سيد 
وثري  املجاز  وفائض  اخليال  فاعلية 
جزءًا  جتيء  الصفات  هذه  فإن  اإلنزياح 
املراد منه ليس متثل  الفنية، ألن  يف هويته 
املبارش  الواقع  العملية عىل أرض  حقيقته 
املمكنة  املتخيلة  واقعيته  إنام  التداويل 
واقع  هنا  الفن  ألن  خياليًا،  التحقق 
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وليست  واقعية  وشؤونه  حقيقة،  وليس 
احلقيقي  هو  العظيم  فالقرآن  حقيقية، 
لالقرتاب  يتوق  قد  فواقعي  الشعر  أما 
قربه  يبتعد عنها وهو يف  احلقيقة وقد  من 
من احلقيقة ويف ابتعاده عنها اليتخىل عن 
أنه  غري  الثالث،  صفاته  والعن  واقعيته 
هبا  وهييم  للحقيقة  ينزع  آمنوا  الذين  مع 
صاحلًا  عماًل  كوهنا  إياها  متخياًل  ويقول 
يضمر ذكر اهلل ويعرب عنه، الشعراء الذين 
واملتأثر  هيتدون،  وبه  باحلق  يغوون  آمنوا 
والغواية  هبم.  منفعل  هلم  غاٍو  بكالمهم 
إغراء  الفاعل  واخليال  اإلغراء  يف  لغة 
إليه،  مايذهب  صواب  يف  حليته  حمض 
اإلنسانية  الفطرة  افتقاده  يف  وسلبيته 

السليمة.
جتعله  التي  الشعري  اخلطاب  وصفة 
التأويل  عىل  باعثًا  مدهشًا  عميقًا  رفيعًا 
هي صفة الغواية، فال يكون الشعر إبداعًا 
يف فن القول إال إذا كان غاويًا يف إغرائه، 
إذا  مغريًا يف إغوائه، واليكون كذلك إال 
هيامنًا  ومعانيه  املوضوع  يف  الشاعر  هام 
يكون شاعرًا ليس به فقط بل باللغة التي 
منقطع  هبا  شاعر  فهو  وتصوره،  عنه  تعرب 

وبه  تبدأ  منه  وكأهنا  اهليامن  حد  إىل  إليها 
تكون وبأخيلته تتبدى للمتلقني وبأخيلته 
ويستحوذ  وجيد  يدهش  ومنها  وفيها 
واليكون  ويستميل،  ويغري  ويستدرج 
اليكون  موجود،  -بامهو  -بالطبع  هكذا 
ثمة  ومن  يتخيل،  بام  بل  يفعل  بام  هكذا 
وأقرانه  يفعل  ما  ال  يتخيل  ما  يقول  فهو 
إال  مايفعلون،  ال  مايتخيلون  يقولون 
الذين آمنوا فهم يقولون ما يفعلون ألهنم 
يصدرون عام هو كائن، وإذا صدروا عن 
الجمازًا  حقيقة  يروهنا  فألهنم  أخيلتهم 
فائض  يعدون  ألهنم  أو  حقيقة،  كأهنا  أو 
من  فائض  اىل  يؤدي  يتخيلون  فيام  املجاز 
تساوي  القناعة  وهذه  يفعلون،  فيام  عمل 
والواقع  احلقيقة  وبني  والفعل  القول  بني 
ملا  و  سليمة،  إنسانية  فطرة  إىل  وتنتمي 
تطرفوا  إذا  اإليامن  أهل  عند  الضياع  كان 
فإن  شائع،  غريهم  عند  والضياع  واردا، 
كان  وهنا  ميزان،  يشء  كل  يف  اإلعتدال 
حاكاًم  ختامًا  للوعيد  جامعة  بآية  للختام 

يف قوله سبحانه:
ی  ىئ  ىئ  ىئ  ېئ  چ 

ی چ ]سورة الشعراء: 227[.
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غري  املؤمن  من  متوقع  الظلم  ألن 
ملجرد  الكافر  عند  وارد  هو  كام  املعصوم 
اخليال  بفاعلية  القول  وإىل  بدءًا.  كفره 
صفة قارة يف فن الشعر وإن أهله يقولون 
املفسون  مايفعلون ذهب  يتخيلون ال  ما 
والنقد  األدب  أهل  أما  احلديث،  وأهل 

فذا شأهنم)6(.
فيام  فيه  أفضت  الذي  الطرح  وهذا 
أدعوه  ما  هو  الصفحات  هذه  من  مىض 
يف  الناظرة  البيانية(  الفنية:  )القراءة 
عنه.  والصادرة  الشعر  فن  خصوصية 
إىل  تنظر  بيانيًا(  موجهة  )قراءة  وهناك 
التي  هي  عنها  وتصدر  القول  مناسبة 
وخالصتها:  املفسين  أكثر  إليها  ذهب 
الغاوون وكانوا  تبعهم  الذين  الشعراء  أن 
مااليفعلون  ويقولون  هييمون  واد  بكل 
ناصبوا  الذين  املرشكني  شعراء  هم 
حتى  العداء   حممدًا األكرم  الرسول 

بلغ هبم العداء أن هجوه)7(.

)6( فتح القدير اجلامع بني فني الرواية والدراية: 
دار  ص1070،  الشوكاين،  عيل  بن  حممد 

املعرفة، 2004. 
القرآن،  جمازات  يف  البيان  تلخيص  ينظر؛   )7(
وقدم  حققه  ص259،  الريض،  الرشيف 

الشعراء(  )آيات  نزلت  حني  أنه  ذلك 
سارع شعراء اإلسالم: عبد اهلل بن رواحه، 
اىل  زهري  بن  وكعب  ثابت،  بن  وحسان 
فقرأ  منهم،  أنحن  فقالوا:  اهلل،  رسول 
وعملوا  آمنوا  الذين  إال  الرسول:  هلم 
الصاحلات وذكروا اهلل كثريًا وانترصوا من 

بعد ماظلموا...(.
قول  عىل  جتمع  املصادر  أن  والسيام 
يؤيد  اهلل  )إن  حلسان:   األكرم الرسول 
أو  مانافح  القدس  بروح  ثابت  بن  حسان 
فاخر عن رسول اهلل(. وإنه كان يصنع 
حلسان بن ثابت منربًا يف املسجد يقوم عليه 
قائاًم يفاخر عن رسول اهلل)8(. وإن الرسول 

دار االضواء،  الغني حسن،  له، حممد عبد 
ط2، بريوت 1986.

كتب  يف  الــشــعــراء  آيــات  تفسري  وينظر؛ 
تفسري  احلرص،  ال  املثال  سبيل  عىل  التفسري 
دار  القريش،  عمر  بن  إسامعيل  كثري،  ابن 

طيبة، 2002.
املحيط(  البحر  )املسمى  الكبري  والتفسري 
أثري الدين حممد بن يوسف اآلندليس، طبعة 
البغوي،  دار إحياء الرتاث العريب. وتفسري 
الشعراوي،  وتفسري   .2001 طيبة،  دار 
طبعة  ــشــعــراوي،  ال مــتــويل  حممد  الشيخ 

القاهرة 2005. 
عليه  فرد   اهلل رسول  سفيان  أبا  هجا   )8(
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وروح  )قل  ثابت:  بن  حلسان  يقول  كان 
القدس معك، أهجهم وجربيل معك( )9(.
ينشد  ظل  ثابت  بن  حسان  إن  حتى 
انتقال  بعد  النبوي  باملسجد  شعره  بعض 
رسول اهلل إىل الرفيق األعىل، ويف مرة 
اخلطاب  بن  عمر  حلظُه  ينشد  هو  بينا  و 
قد  حسان:  له  فقال  ذلك  عليه  فأنكر 
منك،  خري  هو  من  وفيه  فيه،  أنشد  كنت 
هريرة  أيب  إىل  حسان  التفت  ثم  فسكت. 
رسول  سمعت  هل  باهلل  أنشدك  قائاًل: 
أيده  اللهم  عني  أجب  يقول:   اهلل

القدس. فقال: نعم)10(.  بروح 

منها: بقصيدة  ثابت  بن  حسان 
عنه فأجبت  حممدًا  هجوت 

 وعند اهلل يف ذاك اجلزاُء
بكــــفٍء  له  ولست  أهتجوه 

الفـــداُء خلريما  فشكام 
حنيفًا  برًا  حممدًا  هجوت 

ُ الوفاء  شيمته  اهلل  رسول 
ص96،  ثابت،  بن  حسان  ديــوان  وينظر، 

ودالئل النبوة للبهيقي، 5/ 48 -49. 
 )487  /3( مستدركه  يف  احلاكم  وأخرجه   )9(

وأخرجه أبو داوود يف سننه )ص5005(. 
 ،3213( صحيحه  يف  البخاري  أخرجه   )10(
صحيحه  يف  مسلم  ــه  ــرج وأخ  )6153

 .)2486(

إليه  ذهب  الذي  الطرح  وهذا 
معني  موضوعي  رأي  املفسين  مجهور 
اآليات  به  اتصلت  الذي  البياين  باملعنى 
شأن  من  وماكان  نزوهلا  حلظة  املباركات 
وشعراء  املرشكني  شعراء  فيها:  الشعراء 
 االكرم الرسول  وموقف  اإلسالم 
موجهة  موضوعية  قراءة  وهو  منهم. 
بفن  معنية  جاءت  لكنها  عليها.  الغبار 
القرآن؛  نزول  عهد  لوظيفته  الشعر 
املسلمني  لدى  ثم  املرشكني  لدى  وظيفته 
لفن  موجهة  القراءات  تلك  تكف  ومل 

لذاته. الشعر 
كتابه  يف  الريض  الرشيف  ولعل 
جمازات  يف  البيان  )تلخيص  الشهري: 
املعنى  جمازية  إىل  التفت  من  أول  القرآن( 
التي  املجازية  تلك  الشعراء  آيات  يف 
الريض:  قال  فنًا؛  بوصفه  الشعر  تصف 

ۆ  ۇ  چ  سبحانه:  ))وقوله 
ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ 
ۉچ هذه استعارة، واملراد هبا -واهلل 
أقواهلم  يف  يذهبون  الشعراء  -ان  اعلم 
املتشعبة،  الطرق  ويسلكون  املختلفة، 
كان  إذا  لصاحبه  الرجل  يقول  كام  وذلك 
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خمالفًا له يف رأي أو مباعدًا له يف كالم، أنا 
يف  ذاهب  أنت  أي  واد.  يف  وانت  واد  يف 
ذلك  ومثل  طريق.  يف  ذاهب  وأنا  طريق 
ويطري  ريح،  كل  مع  هيب  فالن  قوهلم: 
قائد.  لكل  تابعًا  كان  إذا  جناح.  بكل 

وجميبًا لكل ناعق(( )11(.
مبدعني  -اليكونون  فالشعراء 
غرض  كل  يف  أبدعوا  إذا  إال  مؤثرين 
معنى  كل  يف  واحسنوا  فيه  يكتبون 
حافل  خطاب  من  بلغة  به،  يوحون 
انتباه  عىل  مستحوذ  املجاز  بفائض 
إنام  ألهنم  إصغائه،  عىل  مهيمن  املتلقي 
يف  هاموا  ألهنم  هكذا  مؤثرين  كانوا 
وهيامنًا  هيامًا  املعنى؛  أو  املوضوع  ذلك 
يصبح  املتلقني  إغواءهم  فإن  ثمة  ومن 
متوقعًا وتأثريهم فيهم يغدو ممكنًا وتبعية 
وصفة  عامًا  شأنًا  تصبح  هلم  املتأثرين 
والسيام  الشعري،  مبدعيهم  كالم  يف 
فاكهة  فيه  الكالم  جييء  الذي  الزمن  يف 
حينها  أهلها،  كثر  ومائدة  منافسها  قل 
الغاوين  شأن  وذاك  الغاوون،  يتبعهم 

الــروايــة  فني  بــني  اجلــامــع  القدير  فتح   )11(
والدراية، الشوكاين. ج1/ 1080. 

الغواية  كانت  وإذا  الشعر،  شأن  وليس 
إجيابية  كانت  وإذا  باطل  فهم غواة  سلبية 
قويل  فن  فهو  الشعر  أما  حق،  غواة  فهم 
ذاك  أو  املعنى  هلذا  توظيفه  يتم  خالص 
مايقول  يف  املوضوعيني  عند  الشأن  وإنام 
املبدعني  الشعراء  عند  الشأن  أما  الشعر، 
ففي  خالصًا  فنًا  بالشعر  املأخوذين  أعني 
متكن  إذا  القول  كيفية  ألن  القول؛  كيفية 
ذهاب  واٍد  كل  يف  ذهب  الشاعر  منها 
فيه  جييد  أن  ألجل  له  منقطع  فيه  هائم 
الذهاب  ذلك  افتقد  إذا  النه  وحيسن، 
اليغري  باردًا  قوله  سيجيء  واهليامن 
ال  جافة  وديانه  وستجيء  يغوي،  وال 
وقد  ملستزيد،  والزيادة  لراٍع  فيها  مرعى 
يف  الشاعر  ترصف  ذلك  معنى  )إن  قيل: 
واستزادة  وذم،  مدح  من  الكالم؛  وجوه 
وعتب، وغزل ونسيب، ورثاء وتشبيب، 
فشبهت هذه األقسام من الكالم باألودية 
إن  ثم  املختلفة()12(  والسبل  املتشعبة 
األغراض  معنى  يف  األودية  استعارة 
القول  طرق  يف  شأن  املوضوعات  أو 
املستعار  بني  فيه  واملناسبة  معروف، 

)12( املصدر نفسه: 259. 
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اجلغرايف(  باملعنى  )الوادي  أعني  منه 
الغرض  أو  )املوضوع  له  واملستعار 
عىل  بوضوح  دالة  مناسبة  املعنى(  أو 
واالستيعاب  والشمول  االتساع  معنى 
والكثرة التي هي من سامت معاين الشعر 
فنيًا  مؤثرًا  شعرهم  يكون  وال  وأغراضه، 
فيه،  هييموا  أن  بعد  إال  إحيائيًا  خالصًا 
وينتموا إليه؛ لفظًا ومعنى، وعيًا وعاطفة 
تبعث  مبالغة  من  أنحاء  عىل  ومشاعر، 
التأويل فرط املبالغة وفائض املجاز،  عىل 
)وصف  أن؛  الريض  الرشيف  رأى  وقد 
يف  مبالغة  فرط  فيه  باهليامن  الشعراء 
واالبتعاد  أقطارها،  يف  بالذهاب  صفتهم 
)هييمون(  سبحانه:  قوله  ألن  غاياهتا،  يف 
يسعون،  قوله:  من  املعنى  هذا  يف  أبلغ 

يسريون()13(.
ألن الكالم فن قويل صادر عن فاعلية 
عن  وليس  الروح  وإزدهارات  العاطفة 
إن  الرصني،  احللم  وثوابت  العقل  قواعد 
واهليام  عواطف،  وفيض  روح  لغة  الشعر 
و)زئبقية(  العاطفة  انفعاالت  يف  صفة 
املشاعر واألحاسيس، والسيام ان اإلنسان 

)13( نفسه، ص259. 

من هذا املنظار خملوق من عجل:
چ ٿ ٿ ٿ ٹٹ ٹ ٹ 

ڤ ڤ چ ]سورة اآلنبياء: 37[.
جهة  من  الفني  بوصفه  فالشعر 
وكذلك  العاطفة  عجاالت  عن  صدوره 
املجاز  فائض  عن  صدوره  جهة  من 
إذا  حتى  التعقل  ال  اهليام  عليه  يغلب 
للحق،  وانترص  احلقائق  أجىل  أضمر 
اإلنساين  الطبع  حال  يف  حقيقته  هي  كام 
غري  لدى  واقعه  هو  كام  ال  السليم، 
عليه  نحكم  وال  إنسانيًا،  املستقيمني 
صفات  من  اهليامن  )صفة  ألن  بالسلبية، 
فهي  معه،  رجاحة  وال  له  مسكة  ال  من 
الرزين،  احللم  ذي  لصفات  خمالفة 
والعقل الرصني()14(؛ ألن األمر اليصح 
لغة  كونه  الشعر  مع  النحو  هذا  عىل 
ال  جماز،  وخطاب  ترصيح،  لغة  ال  إحياء 
وال  يشري  فهو  تداولية،  مبارشة  إفصاح 
معه  آدم  وبنو  يقيد،  وال  ويدل  يمسك، 
وال  مايفعلون  ال  مايتخيلون  يقولون 
يتفننوا  حتى  به  هييمون  ما  إال  يتخيلون 
حتى  املجاز  وبالغ  األساليب  بشتى  له 

)14( نفسه، ص259. 
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اليكون  ذلك  وبخالف  ويغووا،  يغروا 
احللم  أهل  يقول  إذ  إبداعيًا، وهلذا  شعرًا 
ويريدونه  شعرًا  الرصني  والعقل  الرزين 
للحق  ينترص  مغويًا  مغريًا  مؤثرًا 
واملؤيدين  واألتباع  األشياع  هلم  وجيلب 

عىل  قوله  من  هلم  فالبد  واملنارصين، 
وإال  املقدس  الذكر  وصفة  الذي  النحو 

جاء شعرهم نظاًم باردًا ال روح فيه.
خالصة ختام:

يف  البيانية  القراءة  هذه  خلصت 
تتلخص  نتائج  مجلة  اىل  الشعراء  آيات 

يأيت: فيام 
• و 	 إحياء  لغة  الفني  بوصفه  الشعر 

يف  الشعراء  يذهب  جماز،  فائض 
كيفيات قوله مذاهب شتى وأساليب 
تظللها  معاٍن  عن  معربين  كثرية، 
حرية الفطرة اإلنسانية وال حتدها إال 
مجاليات القول املغوي، أعني الباعث 
يصيبون  وقد  واإلغواء،  اإلغراء  عىل 
منترصين  احلقيقة  عني  ذلك  يف 
سبحانه،  اهلل  أرادها  التي  إلنسانيتهم 
منقادين  الصواب  جيانبون  وقد 

لضالل موجود...

• مانتخيل 	 فائض  عن  يصدر  الشعر 
فيه  هتيم  وهلذا  مانعمل  حقيقة  العن 
وقلوهبم  احلقيقني  الشعراء  عواطف 
عواطف  يغوي  كام  هيامًا،  قوله  حلظة 
حلظة  وقلوهبم  االنفعاليني  املتلقني 
الشاعر  لدن  فاهليامن من  إغواًء،  تلقيه 
دالتان  صفتان  املتلقني  يف  واإلغواء 
اخلالصة.  الفنية  الشعر  جودة  عىل 
ولكنهام إذا انترصا حلق كانا ممدوحني 

وإذا انقادا لباطل كانا مذمومني.
• ورد ذكر الشعر يف القرآن مرة واحدة 	

مرات  أربع  والشاعر   .]69 ]يس/ 
 ،]36 ]الصافات/   ،]5 ]اآلنبياء/ 
 .]41 ]احلاقة/   ،30 ]الطور/ 
سورة  من  آيات  أربع  يف  والشعراء 
السورة  ختام  آيات  هي  الشعراء 

.]22 ،226 ،225 ،224[
• من 	 فن  الشعر  أن  للمتلقي  توحي  بام 

ولكن  عام،  شأن  هو  القول،  فنون 
املنهج  حيدده  إنساين  حضور  الشاعر 
إليه،  ويذهب  ويتبناه  يسلكه  الذي 
وحضور  فنية  فتجربة  الشعراء  أما 
إنام  الشعر  فن  وإن  عام،  إنساين 
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وإن  بالشاعر  ال  بالشعراء  يتحقق 
جاءت  ولذا  فرديًا،  اإلنجاز  كان 
هي  الكريم  القرآن  يف  الشعراء  آيات 
ومل  الفني،  بوصفه  للشعر  الواصفة 
الشعر  آية  يف  ال  ذلك  املتلقي  يلحظ 
الشعر  ألن  الشاعر،  آيات  يف  وال 
مجعي التأثري وإن كان فردي اإلنجاز، 
أو  للتأثري  يذهب  الكريم  والقرآن 
آيات  جاءت  وهنا  بالشعر،  التأثر 
وصف )فن الشعر( مسبوقة بـ)مسند 
أيضا  إليه  ومسند  الشعراء.  هم  إليه( 
بالشعراء  املتأثرون  هم  )الغاوون( 

املنقادون لكالمهم.
الشعر  فن  صفة  عن  التعبري  توزع 
الشعر  يعنيهم  الذين  أما  آيات  ثالث  عىل 
ولعبد  اخلالص هلل حبًا  اإلنساين  يف وجهه 
اهلل حمبة فجاء يف آية واحدة، بام يوحي معه 
متشعب  اخلالص  الفني  بوصفه  الشعر  أن 
وجهة  فيأخذ  املجاز  فائض  فهو  متعدد 
اهلل،  لعبد  واملحبة  هلل  احلب  من  واحدة 

پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  چ  أنه:  والسيام 
چ  پ پ پ ڀ ڀڀ ڀ ٺ ٺ ٺ 

]سورة النساء: 148[.

املصادر واملراجع:
القرآن الكريم.

· عمر 	 بن  إسامعيل  كثري،  ابن  تفسري 
القريش، دار طيبة 2002.

· وتفسري البغوي، دار طيبة، 2001.	
· د. 	 الكريم،  للقران  البياين  التفسري 

املعارف،  دار  الرمحن،  عبد  عائشة 
مرص، 1986.

· حممد 	 الشيخ  الشعراوي،  وتفسري 
القاهرة  طبعة  الشعراوي،  متويل 

.2005
· البحر 	 )املسمى  الكبري  والتفسري 

يوسف  بن  حممد  الدين  أثري  املحيط( 
الرتاث  إحياء  دار  طبعة  اآلندليس، 

العريب.
· سيد 	 القرآن،  يف  الفني  التصوير 

ط1،  مرص،  املعارف،  دار  قطب، 
.1956

· القرآن، 	 جمازات  يف  البيان  تلخيص 
له،  وقدم  حققه  الريض،  الرشيف 
حممد عبد الغني حسن، دار األضواء، 

ط2، بريوت 1986.
· العربية ومعانيها، 	 خصائص احلروف 
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احتاد  منشورات  عباس،  حسن 
الكتاب العرب، دمشق، 1998.

· صاحب 	 أحوال  ومعرفة  النبوة 
الرشيعة، أمحد بن احلسني بن عيل بن 
اخلراساين،  ْوِجردي  اخلُْسَ موسى 
458هـ(:  )املتوىف:  البيهقي  بكر  أبو 
ط1،  –بريوت،  العلمية  الكتب  دار 

1405 هـ.
· مهنا، 	 عبد  ثابت،  بن  حسان  ديوان 

.1994 العلمية،  الكتب  دار 
· )اجلامع 	 البخاري،  صحيح 

بن  حممد  اهلل  عبد  الصحيح(، 
املغرية  بن  إبراهيم  بن  إسامعيل 
بن  حممد  إرشاف  البخاري،  اجلعفي 

نارص النارص، دار طوق النجاة.
· احلجاج 	 بن  مسلم  مسلم،  صحيح 

الفاريايب  ت:  النيسابوري،  القشريي 
أبو قتيبة، دار طيبة، 2006.

· حممد 	 الكريم،  القرآن  يف  الفاصلة 
االسالمي  املكتب  احلسناوي، 

بريوت، ط2، 1986.
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الشيعة  فقالت  وغريه،  منّزه  بني   األنبياء الناس يف عصمة  اختلف 
اإلمامية، ال جيوز عليهم شيء من املعاصي والذنوب كبرياً كان أو صغريًا، 
ال قبل النبوة وال بعدها، وجوز أصحاب احلديث، واحلشوية على األنبياء 

الكبائر قبل النبوة، ومنهم من جوزها يف حال النبوة سوى الكذب 
كذلك يف حال  من جوزها  ومنهم  الشريعة،  بأداء  يتعلق  فيما 

النبوة بشرط االستسرار دون اإلعالن، وقيل غري ذلك.
 بيد أن ما يهمنا –هنا –الرتكيز على تنزيه النيب يوسف
عن ارتكاب املعصية دالليًا، من دون اخلوض يف املسائل العقدية 
واحلديثية؛ ألّنها خارجة عن البحث مستنطقني آيات القران 

الكريم، ومعتمدين الدالالت اللغوية، والنحوية، والسياقية، والقرائن األخر 
املستصحبة للنصوص القرآنية، إذ سنقف عليها وحنللها داللياً للكشف عن 

.نزاهة النيب يوسف
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 األنبياء عصمة  يف  الناس  اختلف 
بني منّزه وغريه، فقالت الشيعة اإلمامية، 
املعايص  من  يشء  عليهم  جيوز  ال 
قبل  ال  صغريًا،  أم  كان  كبريًا  والذنوب 
أصحاب  وجّوز  بعدها،  وال  النبوة 
الكبائر  األنبياء  عىل  واحلشوية  احلديث 
حال  يف  جّوزها  من  ومنهم  النبوة،  قبل 
بأداء  يتعلق  فيام  الكذب  سوى  النبوة 
كذلك  جّوزها  من  ومنهم  الرشيعة، 
دون  االستسار  برشط  النبوة  حال  يف 

اإلعالن، وقيل غري ذلك)1(.
عىل  -الرتكيز  -هنا  هيمنا  ما  أّن  بيد 
ارتكاب  عن   يوسف النبي  تنزيه 
يف  اخلوض  دون  من  دالليًا،  املعصية 
خارجة  ألهنا  واحلديثية،  العقدية  املسائل 
القرآن  آيات  مستنطقني  البحث  عن 

الكريم.
النبي  قصة  مقاطع  بعض  إّن 
اآليات  بعض  حتكيه  ما  عىل   يوسف
نقاط  بعض  فيه  تظهر  أن  يمكن  القرآنية 

)1( ينظر: اهلداية/ الشيخ الصدوق: 25، وأوائل 
وكتاب   ،62 املفيد:  الشيخ  املــقــاالت/ 

املواقف/ اإلجيي: 3/ 415. 

التي  اآليات  تلك  أهم  ومن  الضعف، 
تعاىل:  قوله  عليها ونحللها دالليًا  سنقف 

ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦڦ  ڤ  ڤ  چ 

چ  چ  ڃ  ڃ   Gڃ ڄ 

چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چچ 

]سورة يوسف: 24[.
وهلة  ألّول  يوحي  النّص  هذا  فإّن 
بأن اهلّم السيئ قد وقع من يوسف باجتاه 
والنظر،  التدقيق،  أّن  غري  العزيز؛  امرأة 
من  ذلك  عكس  تثبت  الفكر  وإجالة 

خالل:
املعجمية: الداللة  أّواًل: 

استعملها  التي  الكلمة  داللة  هي 
املجتمع مفردة كانت، أم يف تركيب سواء 
أم  الوضع  أصل  يف  حقيقيًا  املعنى  كان  أ 
يعرف  مل  فإذا  حقيقي،  عن  منقواًل  جمازيًا 
تفد  مل  له  وضعت  الذي  املعنى  مستعملها 
املعنى  بني  )جيمع  املعجمي  فاملعنى  شيئًا 
األصل  يف  اللفظ  وضع  الذي  احلقيقي 
مرتادفات،  تقع  قد  التي  السياقية  واملعاين 
بينها()2(.  صلة  ال  خمتلفة  أو  أضدادًا،  أو 

الداللة/ د.  اللغوي يف ضوء علم  التحليل   )2(
حممود عكاشة: 164. 
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وهذا عني ما حصل يف )هّم هبا( يف اآلية 
التي  الوجوه  سنعرض  لذا  الكريمة؛ 
املعنى  نختار  ثّم  اللغة  يف  اهلّم  ذكرت 
الذي يناسب املقام الذي متليه علينا اآلية 
التي  واملعاين  املعنى،  حتديد  يف  الرشيفة 

ذكرت للهّم هي:
األصل، . 1 وهو  بالبال  اليشء  خطور 

يف  به  مهمت  ما  )اهلّم  اخلليل:  قال 
نفسك()3(.

الذوبان واجلريان فـ)اهلاء وامليم أصل . 2
وجريان  ذوبان  عىل  يدّل  صحيح 
يقاس  ثّم  ذلك  أشبه  وما  ودبيب 
اليشء:  مّهني  العرب:  قول  منه  عليه 

أذابني()4(.
)اهلّم . 3 اجلوهري:  قال  والقلق  احَلَزُن 

األمر  وأمهك  اهلّموم،  واجلمع  احلزن 
ما  مّهَك  ويقال:  وحزنك،  أقلقك  إذا 

أمّهك()5(.

 /3 الفراهيدي:  اخلليل  الــعــني/  كتاب   )3(
357، وينظر: املفردات يف غريب القرآن/ 

األصفهاين: 545. 
)4( معجم مقاييس اللغة/ ابن فارس: 6/ 13. 

العربية/ اجلوهري: 5:  اللغة وصحاح  تاج   )5(
 .2061

أي . 4 وكذا  بكذا  هّم  يقولون:  املقاربة، 
كاد يفعله)6(، قال ذو الرمة)7(: 

وقد  مالك  بجرعاء  ملسعود  أقول 
أوائله. تسح  أن  دمعي  هّم 

فالدمع ال جيّوز عليه العزم وإّنام أراد 
كاد، أو قرب.

الشهوة وميل الطبع، إذ يقول القائل . 5
هذا  إليه:  طبعه  ويميل  يشتهيه،  فيام 

.)8( أهّم األشياء إيلَّ
مّهمت . 6 قوهلم  ومن  الفعل،  عىل  العزم 

وقصدته)9(  أردته  مّهًا:  أهّم  باليشء 
ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  چ  تعاىل:  قوله  ومنه 
چ ]سورة  ٹ  ٿ  ٿ 

أرادوا ذلك وعزموا  أي  املائدة: 11[ 
عليه.

عّدة  معان  للهّم  أّن  ظهر  تقدم  ومّما 
املراد  املعنى  عن  نسال  أن  فالبد  خمتلفة، 
هّم  بامذا  املباركة،  اآلية  يف  اهلّم  من 

)6( ينظر: الفروق اللغوية/ أبو هالل العسكري: 
 .357

)7( ينظر: ديوان: 466. 
الشيخ  الــقــرآن/  تفسري  يف  التبيان  ينظر:   )8(

الطويس: 6/ 121. 
)9( ينظر: جممع البحرين/ الطرحيي: 4/ 436. 
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يوسف، وبامذا مّهت امرأة العزيز؟.
العزم  فكان  العزيز  امرأة  هّم  أّما 
وهتيئة  القبيح،  من  املعصية  فعل  عىل 
من  القصة  عليها  نّصت  التي  مقدماته 
له  أمرها  ثّم  األبواب  وتغليق  املراودة، 
تعاىل  قوله  يف  وذلك  لك،  هيت  بقوهلا: 

پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  چ 

ٺ  ڀڀ  ڀ  ڀ  پ  پ 

ٺ ٺٺ ٿ ٿ ٿ ٿٹ ٹ ٹ ٹ 

ڤ چ ]سورة يوسف: 23[.

يمكن  فال   يوسف هّم  وأّما 
املعصية،  فعل  عىل  اهلّم  منه  يراد  أن 
ذلك  إىل  ذهب  كام  الفاحشة،  وارتكاب 
)قال  الواحدي:  قال  املفسين  بعض 
إىل  املرجوع  بعلمهم  املوثوق  املفسون 
شاهد  عّمن  للتأويل  اآلخذون  روايتهم 
املرأة  هبذه  أيضًا   يوسف هّم  التنزيل: 
الرجل  جملس  منها  وجلس  صحيحًا  مهًا 
زال  ربه  من  الربهان  رأى  فلام  املرأة  من 
ال  القول  وهذا  عنه()10(.  شهوة  كّل 

 ،72  /12 الواحدي:  البسيط/  التفسري   )10(
التأويل/  وحقائق  التنزيل  معامل  وينظر: 
ألحكام  اجلــامــع  و   ،418  /2 البغوي: 

قوله  مع  يتعارض  ألّنه  قبوله؛  يمكن 
ڇچ  ڇ  ڇ  ڇ  تعاىلچ 
سبحانه:  وقوله  القصة،  سياق  يف  الوارد 

چچ  چ  چ  چ  ڃ  چ 

]سورة يوسف: 32[.
خمتلفة  اللفظة  هذه  وجوه  دامت  وما 
اهلل  نبي  عن  فننفي  معانيها  يف  ومتسعة 
واألبحاث  القبيح،  من  به  ما ال يليق 
كيف  ثّم  ذلك،  تثبت  القادمة  الداللية 
يف  تعاىل  قوله  مع  املذكور  الفهم  ينسجم 

ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  چ  السورة:  بداية 
ۆچ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ 
ال يمكن  ألّننا   .]3 يوسف:  ]سورة 
بعض،  دون  اآليات  بعض  نجتزئ  أن 
السورة  ألّن  كاماًل؛  بالسياق  نأخذ  بل 
ألويل  عربة  كان  إنسان  قصة  بيان  بصدد 
األلباب، والذي نميل إليه أن اهلّم مل يقع 

من يوسف قط.
النحوية: الداللة  ثانيًا: 

إذا كان النحو يقوم ببحث العالقات 
الواحدة،  اجلملة  يف  الكلامت  تربط  التي 

تفسري  و   ،166  /9 القرطبي:  الــقــرآن/ 
القرآن العظيم/ ابن كثري: 4/ 381. 
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لتفسري  الوسيلة  فهو  وظائفها  وبيان 
والداللة  اللغوي،  الرتكيب  تعقيدات 
الرتاكيب  بني  االختالف  تربز  التي  هي 
والداللة  النحو،  إذن  املختلفة)11(. 

وتفسريه. النّص  توضيح  عىل  يتعاونان 
ڤ  چ  تعاىل:  قوله  إىل  عدنا  وإذا 
ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦڦ  ڤ 

معاٍن  )لوال(  لألداة  أّن  ڃچ نجد 

اآلية  يف  الواردة  معانيها  من  عدة)12(، 
عّرفها  إذ  لوجود،  امتناع  حرف  الرشيفة 
املربد بقوله: )حرف يوجب امتناع الفعل 
لوقوع االسم، تقول: لوال زيد لكان كذا 
وكذا فقوله: لكان كذا وكذا، إّنام هو ليشٍء 
مل يكن من أجل ما قبله()13(. فـ)لوال( أداة 
تدخل عىل مجلتني )احدامها مبتدأ وخرب، 
احدامها  ق  فُتعلِّ وفاعل  فعل  واألخرى 
حرف  يدخل  كام  وتربطها  باألخرى 

علم  ضــوء  يف  اللغوي  التحليل  ينظر:   )11(
الداللة: 123. 

ينظر: االزهية يف علم احلروف/ اهلروي:   )12(
رشح  يف  ــاين  ــب امل ـــف  ورص  ،172  166

حروف املعاين/ املالقي: 192 -197. 
يف  واألصول   ،76  /3 املربد:  املقتضب/   )13(

النحو/ ابن الساج: 2/ 211. 

الرشط عىل مجلتني()14(.
ڄ  ڄ  چ  سبحانه:  قوله  يف  و)لوال( 
إاّل  تدخل  فال  ڃچ ابتدائية  ڄ  ڄ 

عىل املبتدأ قال ابن مالك)15(:
االبتدا  يلزمان  ولوما  لوال   

عقدا. بوجود  امتناعًا  إذ 
إىل  -حتتاج  -االبتدائية  األداة  وهذه 
جواب وغالب ما يكون جواهبا حمذوفًا؛ 
لداللة  الكالم  يف  إياه  استعامهلّم  لكثرة 
السياق،  من  فهمه  أو  عليه،  القرينة 

جب  يئ  ىئ  مئ  چ  سبحانه:  كقوله 
چ ]سورة  يب  ىب  مب  خب  حب 
النور: 10[. أي ولوال فضل اهلل ورمحته 
اجلواب  حيذف  ورّبام  هللكتم،  عليكم 
قد  كقوله:  عليه  املتقدمة  اجلملة  لداللة 
واملعنى  تداركتك،  أن  لوال  هلكت  كنت 
ابن  ويرى  هللكت)16(.  تداركي  لوال 
لوال  بعد  املبتدأ  خرب  أّن  الشجري)17( 

)14( رشح املفصل/ ابن يعيش: 1/ 95. 
)15( رشح ابن عقيل: 4/ 55. 

129، ومهع  )16( ينظر: الكتاب/ سيبويه: 2/ 
وحاشية   ،476  /2 السيوطي:  اهلوامع/ 

الصبان/ 4/ 50. 
)17( أمايل ابن الشجري: 2/ 510. 
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ڻ  ڻ  چ  تعاىل:  قوله  يف  ظهر  قد 
ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ 
وإذا   .]83 النساء:  چ ]سورة  ہ 
-موضوع  الكريمة  اآلية  إىل  رجعنا 
البحث -نجد اختالف العلامء يف جواب 

)لوال( عىل فريقني:
لوال  جواب  أّن  يرى  األول: 
الرأي  هبذا  القائلون  واختلف  حمذوف، 

قسمني: عىل  لوال  جواب  تقدير  يف 
القسم األول: يرى جواز نسبة اخلطأ 
بالعزم  اهلّم  -لتفسريه   يوسف عىل 
الزركيش:  -قال  املعصية  ارتكاب  عىل 
أن  لوال  هبا  وهم  به  مهت  ولقد  )وقوله 
بمخالطته  مهت  أي  ربه  برهان  رأى 
رأى  أن  لوال  أي  حمذوف  لوال  وجواب 

خلالطها()18(. ربه  برهان 
اخلطأ  عن   يوسف ينزه  واألخر: 
قال  فيه  وقع  قد  يوسف  كون  من  ويمنع 
 يوسف أن  أختاره  )الذي  حيان:  أبو 

العقل  إرشـــاد  و   ،185  /3 ــربهــان:  ال  )18(
وروح   ،256  /4 السعود:  أيب  السليم/ 
القرآن العظيم/ االلويس:  املعاين يف تفسري 
الشنقيطي:  البيان/  وأضواء   ،213  /13

 .212 /2

جواب  وإّن  البتة...  هبا  هّم  منه  يقع  مل 
كام  عليه،  قبله  ما  لداللة  حمذوف  لوال 
العرب:  قول  يف  البرصيني  مجهور  يقول 
فعلت  إن  فيقدرونه  فعلت،  إن  أنت ظامل 
فأنت ظامل، وال يدّل قوله: أنت ظامل عىل 
تقدير  عىل  مثبت  هو  بل  الظلم،  ثبوت 
لوال  التقدير  هنا  وكذلك  الفعل  وجود 
أن رأى برهان ربه هلم هبا، فكان ُموِجدًا 
اهلّم عىل تقدير انتفاء رؤية الربهان، لكّنه 

وجد رؤية الربهان فانتفي اهلّم( )19(.
جواب  أّن  يرى  األخر:  القسم 
مسلم  أبو  قال  عليها،  متقدم  لوال 
التقديم  عىل  الكالم  )حيمل  األصفهاين: 
مّهت  ولقد  التقدير:  ويكون  والتأخري، 
هبا،  هلم  ربه  برهان  رأى  أن  ولوال  به 
وجيري  هبا،  هيم  مل  ربه  برهان  رأى  وملّا 
هلكت  كنت  قد  قوهلم:  جمرى  ذلك 
لوال أين تداركتك، وقد كنت قلت لوال 
تداركي  لوال  واملعنى  خلصتك،  أين 
وإن  لقلت  إياك  ختليص  ولوال  هللكت، 

)19( تفسري البحر املحيط/ أيب حيان األندليس: 
البقاعي:  ــدرر/  ال نظم  ينظر:   ،295  /5

 .63 /10
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وقتل()20(. يقع هالك  مل 
بعد  الباحث  إليه  يميل  والذي 
تؤول  أهّنا  الكريمة  اآلية  يف  النظر  إنعام 
واألخرى  مطلقة،  إحدامها  مجلتني:  إىل 

مقيّدة)مرشوطة(.
ڤ  چ  قوله:  فهي  املطلقة  أّما 
اهلّم  حتّقق  عىل  يدّل  وهو   ، چ ڦ ڤ 

املقيّدة  وأّما  تردد.  بال  مرص  عزيزة  من 
ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  قولهچ  فهي 
برهان  رأى  أن  لوال  چ وتقديره:  ڃ

رّبه هلّم هبا، فيدّل عىل عدم حتقق اهلّم منه 
ملّا رأى برهان رّبه، فالقضية الرشطية ال 
مع  خصوصًا  الطرفني  وقوع  عىل  تدّل 
وقوعهام؛  عدم  عىل  الدالة  )لوال(  كلمة 
عليها  متقدم  خربها  أّن  ذلك  عن  فضاًل 
يكون  ال  أن  األصل  إذ  حمذوف،  غري 
إّنام حيسن تركه وحذفه  حمذوفًا فاجلواب 
تعينه  عىل  يدّل  ما  اللفظ  يف  حصل  إذا 
حيسن  إضامرات  فيوجد  اآلية  يف  أّما 

)20( تفسري أيب مسلم االصفهاين: 156، وينظر 
 ،177  /18 ـــرازي:  ال الكبري/  التفسري 
والدر املصون/ السمني احللبي: 6/ 466، 

فتح القدير/ الشوكاين: 3/ 17. 

منها)21(. واحد  كل  إضامر 
جواب  تقديم  الزجاج  ورفض 
غري  شاذًا  وعّده  رشطها  عىل  )لوال( 
كان  ولو  الفصيح،  الكالم  يف  موجود 
اقرتان  لوجب  مقدمًا  هبا(  )هّم  اجلواب 

بالالم؛ ألّنه مثبت)22(. جواهبا 
عىل  الزجاج  كالم  أن  ونرى 
)أدوات  ألّن  للصواب؛  جمانب  إطالقه 
تقديم  جواز  يف  خمتلف  العاملة  الرشط 
ذلك  إىل  ذهب  وقد  عليها،  أجوبتها 
أبو زيد  البرصيني  الكوفيون، ومن أعالم 
العباس  وأبو  )ت215هـ(،  األنصاري 
لآلية  إّن  ثّم  املربد)ت285هـ(()23(. 
اخلرب  تقديم  حيث  من  نظائر  الكريمة 

ڻ  ڻ  ڻ  چ  تعاىل:  كقوله 
ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ 

ھچ ]سورة القصص: 10[.

الكريم،  القرآن  يف  األنبياء  عصمة  ينظر:   )21(
الشيخ جعفر السبحاين: 143. 

)22( ينظر: معاين القرآن وإعرابه/ الزجاج: 3/ 
 .102- 101

ينظر:   ،295  /5 املحيط:  البحر  تفسري   )23(
املقتضب: 2/ 66، ورشح الكافية/ الريض 
الرشط  واعرتاض   ،95  /4 االسرتابادي: 

عىل الرشط: ابن هشام األنصاري: 4. 
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جواب  لتبدي(  كادت  )إن  فقوله: 
أيب  عن  روي  ما  ذلك  إىل  أضف  لوال، 

ڤ  ڤ  چ  قوله:  ُسئل عن  أّنه  عبيدة 
چ فأجاب: هذا عىل التقديم  ڦڦ ڦ ڦ 

وتأخري  اجلواب  تقديم  أي  والتأخري؛ 
ولوال  به  مهت  ولقد  قال:  كأّنه  الرشط، 

أن رأى برهان ربه هلم هبا )24(.
)َوَهمَّ  الرشطية:  اجلملة  إّن  ثم 
معطوفة   ) ِه َربِّ ُبْرَهاَن  َرَأى  َأْن  َلْواَل  ا  هِبَ

ألنه  بِِه( كلها؛  ْت  مَهَّ )َوَلَقْد  مجلة:  عىل 
بجملة  هبا(  )وهّم  مجلة  أردفت  ملا 
من  لكونه  املتمحض  رشط)لوال( 
أحوال  من  ال  وْحده   يوسف أحوال 
بني  عالقة  ال  أنه  فتعني  العزيز،  امرأة 
رأى  أن  ولوال  فالتقدير:  اجلملتني، 
عىل  اجلواب  فقدم  هبا،  هَلَّم  ربه  برهان 
أن  يظهر  وبذلك  به  لالهتامم  رشطه 
العزيز؛  بامرأة  هّم  خيالطه  مل   يوسف
ألّن اهلل عصمه من اهلّم باملعصية بام أراه 
تقديم  يف  األمر  فكان  الربهان)25(.  من 

)24( ينظر: اجلامع ألحكام القرآن/ 9/ 166. 
عاشور:  بن  الطاهر  والتنوير/  التحرير   )25(

.253 /12

العرب  اخلرب مرتبطا بشدة االهتامم؛ ألّن 
إّنام تقدم األهم فأالهم والذي هم شأنه 
الذي  يقدمون  )إّنام  سيبويه:  قال  أعنى. 

أعنى()26(. ببيانه  وهم  هلم  أهّم  بيانه 
يتقدم اجلواب عىل الرشط،  وكثريًا ما 

كقول الشاعر)27(:
رٍة  ُعني قومي َصخيا حِلُ َيدرْ وال 

عامُر ويسلُم  مقتوال  كنُت  لئن 
رشطها. عىل  لئن  جواب  فقّدم 

لوال  جواب  اقرتان  وجوب  أّما 
كان  متى  ألنه  الزم؛  فغري  بالالم  املثبت 
الالم  األمران  فيه  مثبتا جاز  لوال  جواب 
هو  بالالم  اإلتيان  كان  وان  وعدمها)28(، 

األكثر)29(.
السياقية: الداللة  ثالثًا: 

جالء  يف  بارزًا  دورًا  السياق  يلعب 

)26( الكتاب: 1/ 34. 
ينظر:  جــذيــمــة،  ــن  ب زهــري  ــن  ب قــيــس   )27(
األنــبــيــاء:  وتــنــزيــه   ،46  /3 الــكــتــاب: 
الربهان/  وباهر   ،80 املرتىض:  الرشيف 

 .700  /2 النيسابوري:  حممود 
 ،90  /1 عصفور:  ابن  املقرب/  ينظر:   )28(
وارتشاف الضب/ أيب حيان: 4/ 1905. 
القرآن الكريم/  )29( ينظر: دراسات ألسلوب 

حممد عبد اخلالق عظيمة: 2/ 572. 
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تفسري  حتاول  السياقية  والنظرية  املعنى 
الذي  السياق  عىل  اعتامدًا  األلفاظ 
بتعدد  الدالالت  تتعدد  إذ  فيه  ترد 
خيلص  الذي  هو  والسياق  السياقات، 
ذهن  يف  املرتاكمة  املعاين  من  الكلامت 
وهو  مهامه  أهّم  من  وهذه  اإلنسان 
الذي  التطبيق  عند  داللته  اللفظ  يكسب 

اإلدراك)30(. يف  آخر  بمعنى  ال يلتبس 
الغبار  لنجلو  إليه  نصبو  ما  وهذا 
 يوسف للنبي  ئُة  املخطِّ نسبه  عاّم 
املعصية،  عىل  بالعزم  للهم  بتفسريهم 
بعضه  يفس  فالقرآن  بعيدًا،  وال نذهب 
وإن  بعض،  برقاب  بعضه  ويأخذ  بعضًا، 
املتأمل يف قصة يوسف جيد أن كل من 
كان له تعلق بالقصة قد شهد برباءته من 
وشهادة  املحارم  بارتكاب  واهلّم  املعصية 

اهلل له بذلك واعرتاف إبليس به.
الواقعة  بتلك  تعلق  هلم  الذين  أّما 
فهم: يوسف، واملرأة، وزوجها، والنسوة، 

والشهود.
تلك  من  بريء  بأنه  يوسف  جزم  أّما 

)30( ينظر: الداللة السياقية عند اللغويني/ د. 
عواطف كنوش: 226 -227. 

ڱ  چ  قوله:  يف  تعاىل  فذكره  املعصية 
يوسف:  چ ]سورة  ڻ  ں  ں  ڱ 

ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  چ  26[، وقوله: 
ک ک ک چ ]سورة يوسف: 33[.

قوهلا  ففي  بذلك  املرأة  اعرتاف  وأّما 

چ  ڃ ڃ  ڄ  ڄ  چ  للنسوة: 
ۈئ  چ  وقوهلا:   ،]32 يوسف:  ]سورة 
ی  ىئ  ىئ  ىئ  ېئ  ېئ  ېئ 
چ ]سورة  حئ  جئ  ی  ی  ی 

.]51 يوسف: 
قوله:  ففي  املرأة  زوج  اعرتاف  وأما 

ائ  ى  ى  ېې  ې  ې  چۉ 

ۇئ  وئۇئ  وئ  ەئ  ەئ  ائ 

چ  ېئ  ېئ  ۈئ  ۈئ  ۆئۆئ 

]سورة يوسف: 28 -29[.
ففي  بذلك  الشهود  اعرتاف  وأّما 

ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  چ  قوله: 
ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ 

ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے 

ۈچ ]سورة  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ 

يوسف: 26 -27[.
برباءته  وعال  جّل  اهلل  شهادة  وأّما 

ڃ  ڃ  چ  قوله:  ففي 
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ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ چ  چ 

 ،]24 يوسف:  چ ]سورة  ڇ 

لقد شهد اهلل تعاىل يف هذه اآلية الكريمة 
أربع مرات: عىل طهارته 

چ  چ  ڃ  چ  أوهلا: 

چچ والالم للتأكيد، واملبالغة.

أي  چ  چ  چ  قوله:  والثاين 
الفحشاء. عنه  لنرصف  وكذلك 

ڃ  چ  قوله:  والثالث 
ڇ  ڇ  چچ  چ  چ  ڃ 

تعاىل  أّنه  ڇچ مع  ڇ 

ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  چ قال: 
ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ 
 .]63 الفرقان:  ٴۇچ ]سورة  ۈ 
چ وفيه  ڇ  چ  قوله:  والرابع 
وأخرى  الفاعل،  باسم  قراءة  قراءتان: 
الوجهني:  كال  وعىل  املفعول)31(،  باسم 
فإّنه من أدّل األلفاظ عىل كونه منزهًا عاّم 

إليه()32(. أضافوه 

حممد  د.  الـــقـــراءات،  معجم  ينظر:   )31(
 .229- 228 اخلطيب: 4/ 

 /12 املجليس:  العالمة  األنــوار/  بحار   )32(
329، وينظر: أضواء البيان: 2/ 206. 

ڃ  چ  تعاىل:  قوله  ويف 
ڃ چ چ چچ ڇ ڇ ڇ 

 .]24 يوسف:  ڇچ ]سورة 

چ  ڃ  چ  قوله:  وهي  رائعة  التفاتة 
يقل  ومل  عنه  لنرصف  قال  إذ  چ  چ 

كبريًا  بونًا  بينهام  ألّن  منه(؛  )لنرصف 
والفحشاء  السوء  أّن  تعني  )عنه(  فداللة 
مرصوف  الهو  عنه  مرصوفني  ُأخذا 
أّنه  عىل  الداللة  من  الثاين  يف  )مِلا  عنهام؛ 
إىل  املحوج  اقرتافهام  يقتيض  ما  فيه  كان 
رصفه عن ذلك، وهو ينايف شهادته تعاىل 

املخلصني()33(. عباده  بأنه من 
ونزاهته  بطهارته  إبليس  إقرار  وأّما 

ڑ  ڑ  چ  تعاىل:  قوله  ففي 
گچ  ک  ک  ک  ک 
بأّنه  فأقّر   .]40-  39 احلجر:  ]سورة 
أّن  والشّك  املخلصني؛  إغواء  يمكنه  ال 

املخلصني. من  يوسف 
أن  ذلك  إىل  يضاف  أن  ويمكن 
خيالف  ما  منهم  صدر  متى   األنبياء
بالتوبة  تعاىل  اهلل  إىل  فزعوا  األوىل 

العالمة  الـــقـــرآن/  تفسري  يف  ــزان  ــي امل  )33(
الطباطبائي: 11/ 129. 
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كان  ولو  الندامة،  وإظهار  واالستغفار 
-نعوذ  املنكر  فعل  عىل  أقدم   يوسف
يتبعها  ال  أن  املحال  من  -لكان  باهلل 
بذلك  أتى  ولو  واالستغفار  بالتوبة 
سائر  يف  كام  ذلك  عنه  القرآن  حلكى 
مل  أّنه  تبني  يشء  من  يقع  مل  وإذا  املواضع 
يصدر منه ذنب وال معصية كام حكى لنا 
قصة  يف  كام  ذلك  ارتكاهبم  األنبياء  عن 

ٻ  ٻ  ٱ  چ  تعاىل:  قال   :آدم
ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ 
 ،]23 األعراف:  ڀچ ]سورة 
سبحانه:  حكاها   يونس النبي  وقصة 

گ  گ  گ  ک  ک  ک  ک  چ 

ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ 

ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ 

 ،]87 األنبياء:  ]سورة  ۀچ 

ٻ  ٱ  چ  وابنه:   نوح النبي  وقصة 
ڀ  ڀڀ  ڀ  پ  پ  پپ  ٻ  ٻ  ٻ 
ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ 
 ،]46 هود:  ڤچ ]سورة  ٹ 

الكريم. القرآن  مّما ذكرها  وغريها 
 يوسف النبي  أن  يظهر  تقّدم  ومّما 
عن  منّزه  وأّنه  العزيز  بامرأة  هيم  مل 

أن  املخلصني  اهلل  عباد  شأن  ألّن  ذلك؛ 
يرصف  سبحانه  وأّنه  رهبم  برهان  يروا 
يقرتفون  فال  عنهم  وفحشاء  سوء  كّل 

معصية، وال هيمون هبا.
من  نرى  احلديث  نختم  أن  وقبل 
رآه  الذي  الربهان  معنى  بيان  املناسب 
يوسف، فقد ذكر املفسون وجوها كثرية 
بعضهم  فسه  إذ  حقيقته  لبيان  للربهان 
اهلل،  عصمه  نبي  جتاه  اجلبني  له  يندى  بام 
يف حني رأى آخرون الربهان عىل عكس 
ماراه األولون يف كالم طويل يطلب من 
مظانه)34(، لكن ما يمكن أن يقال فيه إّنه 
جير  الذي  لليقني  املفيد  والسبب  احلجة 
معها  متيل  ال  طاعة  إىل  اإلنسانية  النفس 
خمالفة  تصاحبه  ال  وانقياد  معصية،  إىل 

وهو الذي يريه اهلل لعباده املخلصني.
خامتة البحث

الشك  يقبل  ال  –بام  للباحث  ظهر 

 /12 الــطــربي:  البيان/  جامع  ينظر:   )34(
 /2 الزخمرشي:  والكشاف/   ،244-243
311، وتفسري البغوي: 2/ 418، وتفسري 
561، و  الكاشاين: 1/  الفيض  االصفى/ 
نارص  املنزل/  اهلل  كتاب  تفسري  يف  األمثل 

مكارم الشريازي: 7/ 183.
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قّط   النبي يوسف من  يقع  مل  اهلّم  –أّن 
اللغوية،  الداللية:  القرائن  خالل  من 
كشفت  فاللغوية  والسياقية،  والنحوية، 
للنبي  احلقيقي  معنى)اهلّم(  عن  النقاب 
يوسف، و )هّم( امرأة العزيز؛ التساع 
معانيها  واختالف  اللفظة  هذه  وجوه 
فعل  من  به  ما ال يليق  اهلل  نبي  عن  فُنفي 

القبيح.
إذ  السياقية  الداللُة  ذلك  وعضدت 
يلعب السياق دورًا بارزًا يف جالء املعنى 
ملعان  احلاملة  األلفاظ  فيه  ترد  الذي 
السياقات،  بتعدد  دالالهتا  تتعدد  متعددة 
الكلامت  خيلص  الذي  هو  والسياق 
اإلنسان،  ذهن  يف  املرتاكمة  املعاين  من 
التطبيق  عند  داللته  اللفظ  ويكسب 

الذي ال يلتبس بمعنى آخر.
عىل  النحوية  الداللة  وساعدت 
فالنحو،  وتفسريه،  النّص  توضيح 
وظهر  ذلك،  عىل  يتعاونان  والداللة 
اهلّم  حتقق  عدم  )لوال(  األداة  بواسطة 
فالقضية  رّبه،  برهان  رأى  ملّا   منه
الطرفني  وقوع  عىل  تدّل  ال  الرشطية 
عىل  الدالة  )لوال(  كلمة  مع  خصوصًا 

عدم وقوعهام؛ فضاًل عن ذلك أّن خربها 
َأْن َرَأى  َلْواَل  ا  هِبَ َوَهمَّ  بِِه  ْت  يف ))َوَلَقْد مَهَّ

ُبْرَهاَن َربِِّه(( متقدم عليها غري حمذوف، إذ 
األصل أن ال يكون حمذوفًا، فاجلواب إّنام 
اللفظ  يف  حصل  إذا  وحذفه  تركه  حيسن 
فيوجد  اآلية  يف  أّما  تعينه  عىل  يدّل  ما 

إضامرات حيسن إضامر كل واحد منها.
أهم املصادر واملراجع

القرآن الكريم.
· إرشاد العقل السليم إىل مزايا القرآن 	

بن  حممد  السعود  أيب  تأليف  الكريم، 
 ،1 ط:  951هــ،  ت:  العامدي  حممد 
العريب،  الرتاث  إحياء  دار  النارش: 

بريوت، )د. ت(.
· تأليف 	 احلروف،  علم  يف  االزهية 

اهلروي،  النحوي  حممد  بن  عيل 
املعني  عبد  حتقيق:  415هـ،  ت: 
اللغة  جممع  النارش:  ط2  امللوحي، 
العربية بدمشق –سورية، 1413هـ-

1993م.
· الكريم، 	 القرآن  تفسري  يف  األصفى 

الفيض  حمسن  حممد  املوىل  تأليف 
حتقيق:  1091هـ،  ت:  الكاشاين، 
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والدراسات  األبحاث  مركز 
اإلسالمية، ط1، النارش: مركز النرش 
– اإلسالمي  اإلعالم  ملكتب  التابع 

قم، 1418هـ –1376 ش.
· بكر 	 أيب  تأليف  النحو،  يف  األصول 

النحوي،  الساج  سهل  بن  حممد 
الدكتور  حتقيق،  316هـ،  ت: 
النارش:  ط3،  الفتيل  احلسني  عبد 
–لبنان،  بريوت  الرسالة،  مؤسسة 

1408هـ-1988م.
· القرآن 	 إيضاح  يف  البيان  أضواء 

األمني  حممد  الشيخ  تأليف  بالقرآن، 
ت:  الشنقيطي،  املختار  حممد  بن 
البحوث  مكتب  حتقيق:  1393هـ، 
دار  النارش:   ،2 ط:  والدراسات، 
بريوت- والنرش،  للطباعة  الفكر 

لبنان، 1415هـ –1995م.
· تأليف 	 الرشط،  عىل  الرشط  اعرتاض 

761هـ،  ت:  األنصاري،  هشام  ابن 
احلموز،  الفتاح  عبد  الدكتور  حتقيق 
–األردن،  عامر  دار  النارش:   ،1 ط: 

1406هـ 1986م.
· بن 	 اهلل  هبة  تأليف  الشجرية،  األمايل 

بـ)ابن  املشتهر  العلوي  محزة  بن  عيل 
حممود  الدكتور  حتقيق  الشجري(، 
مكتبة  النارش:  ط1،  الطناحي، 

اخلانجي/ مرص)د. ت(.
· املنزل، 	 اهلل  كتاب  تفسري  يف  األمثل 

تأليف الشيخ نارص مكارم الشريازي، 
العريب،  الرتاث  إحياء  دار  ط1، 

بريوت-لبنان، 1423هـ -2002 م.
· املذاهب 	 يف  املقاالت  أوائل 

املفيد  الشيخ  تأليف  واملختارات، 
العكربي،  النعامن  بن  حممد  بن  حممد 
حتقيق  413هـ،  ت:  البغدادي، 
ط:  الزنجاين،  األنصاري  إبراهيم 
للطباعة  املفيد  دار  النارش:   ،2
–لبنان،  –بريوت  والتوزيع  والنرش 

1414هـ–1993 م
· مشكالت 	 معاين  يف  الربهان  باهر 

احلسن  أيب  بن  حممد  تأليف  القرآن، 
سعاد  553، حتقيق  النيسابوري، ت: 
جامعة  النارش:   ،1 بابقي، ط:  صالح 
1419هـ- املكرمة،  -مكة  القرى  أم 

1998م.
· أخبار 	 لدرر  اجلامعة  األنوار  بحار 
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العالمة  تأليف  األطهار،  األئمة 
ت:  املجليس،  باقر  حممد  الشيخ 
الوفاء،  مؤسسة  النارش  هـ،   1111
بريوت -لبنان، 1403هـ -1983م.

· الربهان يف علوم القرآن، تأليف حممد 	
ت:  الزركيش،  اهلل  عبد  بن  هبادر  بن 
الفضل  أبو  حممد  حتقيق:  794هـ، 
دار  النارش:  ط(،  )د.  إبراهيم، 

املعرفة، بريوت، 1391هـ.
· العربية 	 وصحاح  اللغة  تاج 

تأليف  بالصحاح(،  )املعروف 
اجلوهري،  محاد  بن  إسامعيل 
عبد  أمحد  حتقيق:  400هـ،  ت: 
دار  النارش:  ط1،  عطار،  الغفار 
لبنان،  ـ  بريوت  للماليني،  العلم 

1407هـ-1987م.
· شيخ 	 تأليف  القرآن،  تفسري  يف  التبيان 

احلسن  بن  حممد  جعفر  أيب  الطائفة 
أمحد  حتقيق:  460هـ،  ت:  الطويس، 
النارش:  ط1،  العاميل،  قصري  حبيب 
–قم،  اإلسالمي  اإلعالم  مكتب 

1409هـ.

· الطاهر 	 حممد  والتنوير، تأليف  التحرير 

ط:  1393هـ،  ت:  عاشور،  بن 
-تونس،  الرشقية  دار  النارش:   ،1

1956م.
· )املعروف 	 املحيط  البحر  تفسري 

تأليف  األندليس(،  حيان  أيب  بتفسري 
أيب حيان حممد بن يوسف األندليس، 
أمحد  عادل  حتقيق:  745هـ،  ت: 
معوض،  عيل  والشيخ  املوجود، 
الكتب  دار  النارش:  ط6،  وآخرون. 
العلمية، بريوت -لبنان، 1422هـ-

2001م.
· احلسني 	 أيب  تأليف  البسيط،  التفسري 

عيل بن أمحد الواحدي ت: 468 هــ، 
إبراهيم  بن  عبداهلل  الدكتور  حتقيق 
بن  حممد  جامعة  النارش:  الريس، 

سعود، السعودية، 1430هـ.
· أبو 	 تأليف  العظيم،  القرآن  تفسري 

كثري  بن  عمر  بن  إسامعيل  الفداء 
هـ،   774 ت:  الدمشقي،  القريش 
ط:  سالمة،  حممد  بن  سامي  حتقيق 
والتوزيع،  للنرش  طيبة  دار  2، النارش: 
بريوت -لبنان، 1420هـ –1999 م.

· )تفسري 	 املعروف  الكبري،  التفسري 
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بن  حممد  اإلمام  تأليف  الرازي(، 
606هـ،  ت:  الرازي،  الدين  فخر 
-لبنان،  بريوت  الفكر،  دار  ط3، 

1405هـ-1985م.
· علم 	 ضوء  يف  اللغوي  التحليل 

حممود  الدكتور  تأليف  الداللة، 
النرش  دار  النارش:   ،1 ط:  عكاشة، 
1426هـ- مرص،  للجامعات، 

2005م.
· القاسم 	 أيب  تأليف  األنبياء،  تنزيه 

بـ)الرشيف  املعروف  احلسني  بن  عيل 
 ،1 ط:  436هـ،  ت:  املرتىض(، 
الريض،  الرشيف  انتشارات  النارش: 

قم -إيران، 1376هـ.
· القرآن، 	 آي  تأويل  عن  البيان  جامع 

جرير  بن  حممد  بن  جعفر  أيب  تأليف 
حتقيق:  310هـ،  ت:  الطربي، 
وتوثيق  ضبط  امليس،  خليل  الشيخ 
ط(،  )د.  العطار،  صدقي  وختريج 
-لبنان،  بريوت  الفكر،  دار  النارش: 

1415هـ -1965م.
· حممد 	 تأليف  القرآن،  ألحكام  اجلامع 

بن أمحد بن أيب بكر بن فرح القرطبي، 

أمحد  تصحيح:  حقيق:  671هـ،  ت: 
النارش:   ،1 ط:  الربدوين،  العليم  عبد 
بريوت- العريب،  الرتاث  إحياء  دار 

لبنان، )د. ت(.
· املعاين، 	 حروف  يف  الداين  اجلنى 

املرادي،  قاسم  أم  بن  احلسن  تأليف 
الدين  فخر  حتقيق:  749هـ،  ت: 
ط1،  فاضل،  نديم  حممد  و  قباوة 
– العلمية  الكتب  دار  النارش: 

1992م. بريوت، 1413هـ ـ 
· االشموين 	 رشح  عىل  الصبان  حاشية 

العالمة  تأليف  مالك،  بن  ألفية  عىل 
حممد بن عيل الصبان، ت: 1206هـ، 
ط3 النارش: انتشارات زاهدي، قم ـ 
إيران، 1377هـ.ش -1419هـ ق.

· الكريم، 	 القرآن  ألسلوب  دراسات 
عضيمة،  اخلالق  عبد  حممد  تأليف 
)د. ط(، النارش: دار احلديث، مرص ـ 

القاهرة، 1425هـ -2004م.
· الداللة السياقية عند اللغويني، تأليف 	

مصطفى،  كنوش  عواطف  الدكتورة 
–لندن،  السياب  دار  النارش:  ط1، 

2007م.
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· بن 	 )غيالن  الرمة  ذي  شعر  ديوان 
 ،1 هنري، ط:  كارليل  عقبة(، حتقيق 

1919م. كمربيج،  كلية  النارش 
· رصف املباين يف رشح حروف املعاين، 	

ت:  املالقي،  نور  عبد  أمحد  تأليف 
اخلراط،  حممد  أمحد  حتقيق:  702هـ، 
العربية  اللغة  جممع  النارش:  ط(،  )د. 

بدمشق، )د. ت(.
· القرآن 	 تفسري  يف  املعاين  روح 

الثناء  تأليف  املثاين،  والسبع  العظيم 
ت:  الدين،  شهاب  حممود  االلويس 
إحياء  دار  النارش:  ط1  1270هـ، 

الرتاث –بريوت، )د. ت(.
· الدين 	 هباء  تأليف  عقيل،  ابن  رشح 

ت:  اهلّمداين،  عقيل  بن  اهلل  عبد 
769هـ، حتقيق: حممد حمي الدين عبد 
–سوريا،  الفكر  دار  النارش:  احلميد، 

1405هـ -1985م.
· ريض 	 تأليف  النحو،  يف  الكافية  رشح 

االسرتابادي،  احلسن  بن  حممد  الدين 
يوسف  حتقيق:  688هـ،  ت: 
مؤسسة  النارش:  ط1،  عمر،  حسن 

 - هـ   1395 –طهران،   الصادق
1975م.

· الدين 	 موفق  تأليف  املفصل،  رشح 
643هـ،  ت:  يعيش،  بن  عيل  بن 
حتقيق: مشيخة من األزهر، )د. ط(، 

ت(. املرصية، )د.  املطبعة  النارش: 
· الكريم، 	 القرآن  يف  األنبياء  عصمة 

السبحاين،  جعفر  الشيخ  تأليف 
اإلمام  مؤسسة  النارش:   ،2 ط: 

الصادق-قم -إيران، 1420 هـ.
· هالل 	 أيب  تأليف  اللغوية:  الفروق 

حتقيق:  395هـ  ت:  العسكري، 
 ،1 ط:  اإلسالمي،  النرش  مؤسسة 
اإلسالمي  النرش  مؤسسة  النارش: 
املرشفة،  بقم  املدرسني  جلامعة  التابعة 

قم -إيران، 1412هـ.
· الرمحن 	 عبد  أيب  تأليف  العني،  كتاب 

ت:  الفراهيدي،  أمحد  بن  اخلليل 
مهدي  الدكتور  حتقيق:  175هـ، 
إبراهيم  والدكتور  املخزومي، 
مؤسسة  النارش  ط2،  السامرائي، 

اهلجرة –إيران، 1409هـ.
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أعالم  أحد  عند  الكريم  القرآن  والتأنيث يف  التذكري  البحث، دالالت  يتناول 
التفسري يف القرن التاسع اهلجري، وهو البقاعي. وقد اختذ البحث منهجاً يقوم على 
مخسة حماور. قام احملوران األول والثاني بوظيفة التمهيد، إذ عرَّف الباحث يف 
احملور األول بالبقاعي وكتابه )نظم الدرر يف تناسب اآليات والسور(. و حتدث يف 

احملور الثاني عن التذكري والتأنيث وضوابط كل منهما يف العربية. ثم 
انصبَّ الكالم يف احملورين الثالث والرابع على موضوع هذا البحث وقد 
ه  درس الباحث يف هذين احملورين اكثر من مخسني آية كرمية، وجَّ
أجل  ومن  جديداً..  داللياَ  توجيها  فيها  التأنيث  أو  التذكري  البقاعي 
الوقوف على ِجدَّة هذه الدالالت، رجع الباحث اىل أهم كتب معاني 

اللغويني  قراءات  الداللية من  البقاعي  قراءة  لتمييز موضع  القرآن وتفسريه 
واملفسرين السابقني. ويأتي احملور األخري متمثاًل باخلامتة وفيها أهم النتائج اليت 
توصل الباحث اليها. ونظراً لطول البحث آثرت اجمللة جتزئته على قسمني. ننشر 

يف هذا العدد جزءه األول.
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بسم اهلل الرمحن الرحيم
َرر(:  الدُّ )َنْظم  َوِكَتاُبُه  البَِقاِعيُّ 
َحسن  بِن  ُعَمر  بُن  إِْبَراِهيُم  ُهَو   : البَِقاِعيُّ
البَِقاِعّي  َبكر  َأيب  بِن  َعيّل  بِن  َباط  الرُّ
يِن َأُبو احْلَسِن، ُلغويٌّ  اِفِعّي، برَهان الدِّ الشَّ
َوَأِديٌب  َوَحاِفٌظ  ٌث  دِّ َوحُمَ َوَفِقيٌه   ٌ َوُمَفسِّ

ِمن  ُروحا  َخربة  بَِقريِة  ُولَِد   .)1( َوَعُرويِضٌّ
َعمل البَِقاع)2( يف ُسورية)3(. َوِمنَها َجاَءْت 

ا. ( اّلتي ُعِرَف َواْشُتِهَر هِبَ نِْسَبُة )البَِقاِعيِّ

الُقرآَن  َفَحِفَظ  َوالِِده،  َعن  الِعْلَم  َأَخَذ 
يِن.  الدِّ َوُعلوَم  الِفْقَه  َوَدَرَس  الَكِريَم، 
َسَنة  الُقْدِس،  َمديَنِة  إىِل  الَِبقاِعيُّ  َوَرَحَل 
َعىَل  َوَدَرَس  لِلِعْلِم،  َطَلًبا  هـ(   832(
بُن  الِعزُّ  يُخ  الشَّ َوِمْنُهم  ُعَلاَمئَِها،  َأْيِدي 
ُثّم  هـ(،  )ت846  املَقِديّس  الِم  السَّ َعْبِد 
َعن  ِفيَها  َوَأَخَذ  الَقاِهَرِة،  َمِديَنة  إىِل  انَتَقَل 
ُثمَّ  )ت852هـ(  الَعسَقاليّن  ِحجر  ابِن 

نظم   ،101  /1 الــالمــع:  الــضــوء  ينظر:   )1(
العقيان: 24، وكشف الظنون: 2/ 1962، 
 /1 ــالم:  واألع  ،19  /1 الطالع:  والبدر 

56، ومعجم املؤلفني: 1/ 71. 
طبقات   ،101  /1 الالمع:  الضوء  ينظر:   )2(
ومعجم   ،347 وي:  لــألدنــه  املفسين 

املؤلفني: 1/ 71. 
)3( ينظر: األعالم: 1/ 56. 

َمديَنِة  إىِل  الَعسَقالين  ُأستاِذِه  َمَع  َرَحَل 
َحلب َسَنَة )863هـ(، َفَسِمَع ِمن ُعَلاَمئَِها، 
لِلِعْلِم  َطَلًبا  ُأْخَرى  ُمُدٍن  إىِل  َل  اْرحَتَ َكاَم 
َومِحُص  َواخَلِليُل  َوالُقْدُس  ِدَمْشُق  ِمْنَها: 
إىِل  َرَجَع  ُثمَّ  َرة  املَنوَّ َواملِديَنُة  ائُِف  َوالطَّ
ِدَمْشَق  إىِل  َعاَد  َوَبْعَدَها  الَقاِهرِة)4(،  َمديَنِة 
ِمن  َعرَشَ  اِمَن  الثَّ بِت  السَّ َليَلَة   َ ُتويفِّ َحْيُث 

َرجب َسَنَة )885 هـ()5(.
يف  َيَتَمثَُّل   ، ُمِهامًّ ا  ِعْلِميًّ ُتَراًثا  َتَرَك  َوَقد 
َمٍة، َتُدلُّ َعىَل ُعُلوِّ  َفه َلَنا ِمن ُكُتٍب َقيِّ َما َخلَّ
ِة  الَعَربيَّ غِة  اللُّ ُعلوِم  يف  َباِعِه  َوُطوِل  َكْعبِِه 
َوَصَفه  َوَقد  الَكِريِم،  الُقرآِن  َوَتْفِسرِي 
يِف  ))َبَرَع  بَِأنَُّه:  )ت1250هـ(  وَكاينُّ  الشَّ
َوَأنَّه   ، اأَلقراَن،...  وَفاَق  اْلُعُلوم  مَجِيع 
مَجِيع  يِف  ِريَن  املَتَبحِّ املتقننَي  ة  ئِمَّ اأْلَ ِمن 
املنِزَلِة  ِذِه  هِبَ َلُه  َيْشَهُد  ا  َومِمَّ املَعاِرف((. 
يف  َرِر  الدُّ َنْظُم  َوِمنَها:  الَكثرَِيُة،  َتَصانِيُفُه 

 ،102-  101  /1 الالمع:  الضوء  ينظر:   )4(
 /1 الطالع:  والبدر   ،24 العقيان:  ونظم 

 .20
وديــوان   ،107  /1 الالمع:  الضوء  ينظر   )5(
 /1 الطالع:  والبدر   ،254  /1 اإلســالم: 
19، واألعالم: 1/ 56، ومعجم املؤلفني: 

 .71 /1
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َظِر  النَّ َوَمَصاِعُد  َوِر،  َوالسُّ َتَناُسِب اآلَياِت 
َوالَقوُل  َوِر،  السُّ َمَقاِصِد  َعىَل  اِف  لإِِلرْشَ
وِح،  الرُّ َورِسُّ  التَّجِويِد،  ُأُصوِل  يف  املِفيُد 
يوِخ  الشُّ َتراجِم  يف  َماِن  الزَّ َوُعنواُن 
َألِفّيِة  ِح  رَشْ َعىَل  َكُت  َوالنُّ َواأَلقراِن، 

َوَغرُي ذلك)6(. َوِديواُن ِشْعر،  اْلِعَراِقّي، 
اهلُل  َشاَء  -إِْن  الَبْحُث  َهَذا  َوَيدرُس 
َأَحِد  أنِيِث يف  َوالتَّ التَّذكرِي  َتَعاىل -َدالالِت 
بَِنْظِم  ى  املَسمَّ ِكَتاُبه  َوُهَو   ، البَِقاِعيِّ ُكُتِب 
َرِر الَِّذي َحِظَي بَِمَكاَنٍة ُمَتَميَزٍة يف ُتَراٍث  الدُّ
ِفْكِره  ُخالَصَة  َن  َتَضمَّ نَّه  أِلَ الَعامِلِ؛  َهَذا 
َتْرَجَم  َمن  َبْعَض  َه  َنبَّ َوَقد  ِعْلِمه.  َوُعَصاَرَة 
ْعبرِِي  التَّ بَِأرَساِر  الِكَتاِب  َهذا  ِعَناَيِة  َعىَل  له 
)ت  َخِليفة  َحاجي  َوَصَفه  َفَقد  ؛  الُقرآينِّ
1067هـ( بِالَقوِل: ))َوُهَو ِكَتاٌب مل َيْسبِْقه 
َما  الُقرآِن،  اِر  َأرْسَ ِمن  فيه:  َع  مَجَ َأَحٌد،  إَِليه 
الّشوكاينُّ  َوَأَشاَر  الُعُقوُل(()7(.  ِمنه   ُ َتَتَحريَّ
ِمن  بِِه  َيمَتاُز  َوَما  الِكَتاِب،  َهذا  ِقيَمِة  إىِل 
لِلُمْشِكاَلِت  وَكْشٍف  لِْلِعْلِم  استِيَعاٍب 

)6( نظم العقيان: 24، وطبقات املفسين لألدنه 
ومعجم   ،56  /1 واألعــالم:   ،348 وي: 
 /2 الظنون:  وكشف   ،71  /1 املؤلفني: 

 .1962
)7( كشف الظنون: 2/ 1962. 

ِمن  َكثرٍِي  يِف  َشاِفًيا  َجَواًبا  هَلَا  جَيُِد  ال  الَّتي 
يِف  َظَر  النَّ َأْمَعَن  ))َوَمن  َقاَل:  الُكُتِب؛ 
جعله  الَِّذي  التَّْفِسري  يِف  َلُه  املرَتَجم  ِكَتاِب 
ِمن  َأنَّه  َعِلَم  ور  والسُّ اآلي  َبني  امْلَُناسَبة  يِف 
اجَلاِمعنَي  كاِء  الذَّ يِف  املفرِطنَي  اْلِعلِم  َأوعيِة 
َما  َوَكثرًِيا  َوامْلَْنُقول،  امْلَْعُقول  ِعْلَمي  َبنْيَ 

ٌء يِف اْلِكَتاِب اْلَعِزيِز َفَأْرِجُع  ُيْشِكُل َعيَلَّ يَشْ
ا َفاَل َأِجُد  اهِتَ َفاِسرِي َوخُمَترَصَ الِت التَّ إىِل ُمَطوَّ
َما َيْشِفي َوَأرجُع إىِل َهَذا اْلِكَتاِب َفَأَجُد َما 

ُيِفيُد يِف اْلَغالِب(()8(.
َيَرى  ِة:  الَعَربِيَّ يِف  ْأنِْيُث  َوالتَّ ْذِكرْيُ  التَّ
أنِيَث  ْذِكرَي َأْصٌل َوالتَّ وَن الَعَرُب َأنَّ التَّ َغويُّ اللُّ
إىِل  الَفرُع  َهذا  احَتاَج  َولَِذا  عنه،  َفْرٌع 
َعىَل  ِة  الَعَربِيَّ أنيِث يف  التَّ َوَعالَمُة  َعاَلَمٍة)9(. 

)8( البدر الطالع: 1/ 20. 
))وإنامَّ   :241  /3 سيبويه:  كتاب  يف:  جاء   )9(
كاملذكر  يكن  ومل  املنزلة  هبذه  املؤنث  كان 
ثم  التذكري  أصلها  كلَّها  ــاء  األشــي ألن 
واليشء  يشٌء،  مؤنث  فكل  بعد،  ختتصَّ 
يف  البلغة  ويف:  أول((،  فالتذكري  ر،  يذكَّ
))أعلم   :65 واملؤنث:  املذكر  بني  الفرق 
مفاتيح  ويف:  للمؤنث((،  أصل  امْلُذكر  َأن 
ُكوَرَة  الذُّ ))َأنَّ   :481  /6 للرازي:  الغيب 
امْلَْعنَى  َويِف  ْفِظ  اللَّ يِف  َفْرٌع  َوالتَّْأنِيَث  َأْصٌل 
ُتِريُد  ُثمَّ  َقاِئٌم.  َتُقوُل:  َفأِلَنََّك  ْفِظ  اللَّ يِف  ا  َأمَّ
َعىَل  الُّ  الدَّ ْفُظ  َفاللَّ َقاِئَمٌة.  َفَتُقوُل:  التَّْأنِيَث 
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َكَفاِطَمة،  أنيِث  التَّ َتُاء  ِهَي:  َأْشَكاٍل،  َثاَلَثِة 
َوَألُِف  َكَسْلَمى،  املْقُصوَرُة  أنِيِث  التَّ َوَألُِف 

ْأنِيِث املْمُدوَدُة َكَحْسَناء. التَّ
أنيَث  ْذِكرَي َوالتَّ وَن التَّ َغويُّ َوَقد َدَرَس اللُّ
َر َعىَل َأْنَواٍع،  ُموا املَذكَّ يِف َكالِم الَعَرِب َفَقسَّ
ْذِكرَي  َواملؤنََّث َعىَل َأْنَواٍع َأْيًضا؛ َذلَِك َأنَّ التَّ
ِة،  احَليَّ الَكائَِناِت  يِف  َيُكوَناِن  ْأنِيَث  َوالتَّ
اجَلاَمُد  مُحَِل  َثمَّ  ِوَمن  ُزَها،  ُيَميِّ اجِلْنَس  نَّ  أِلَ
اجَلاَمِد  ِمَن  الَعَرِب  ِعْنَد  َفَكاَن  َعَلْيَها)10(؛ 
َوَذلَِك  ُمَؤنٌَّث،  ُهَو  َما  َوِمْنُه  ٌر  ُمَذكَّ ُهَو  َما 
َقاَل  َواالْصِطاَلِح)11(؛  الَوْضِع  َطِريِق  َعن 
أنِيُث يف املَعايِن  ْذِكرُي َوالتَّ ابُن ُرشٍد: ))َوالتَّ
يف  ُز  ُيَتَجوَّ َقد  ُثمَّ  احَليَواِن،  يف  ُيوَجُد  اَم  إِنَّ

امْلَُؤنَِّث  َعىَل  الُّ  ــدَّ َوال ــُل،  اأْلَْص ُهَو  ِر  امْلَُذكَّ
اْلَكاَمَل  ــأِلَنَّ  َف امْلَْعنَى  يِف  ــا  َوَأمَّ َعَلْيِه،  َفــْرٌع 
َبِب  السَّ َفِلَهَذا  َناِث،  لإِْلِ َوالنُّْقَصاَن  ُكوِر  لِلذُّ
َجانُِب  َكاَن  َوالتَّْأنِيُث  التَّْذِكرُي  اْجَتَمَع  َمَتى 
الكافية  رشح  وينظر:  ًبا((.  ُمَغلَّ التَّْذِكرِي 
الترصيح:  ورشح   ،1733  /4 الشافية: 

 .487 /2
املذكر واملؤنث  الفرق بني  البلغة يف  ينظر:   )10(

)قسم الدراسة(: 28. 
 ،247 اإلعراب:  صنعة  يف  املفصل  ينظر:   )11(
 ،357  /3 يعيش:  البــن  املفصل  ورشح 
والرصفية  النحوية  املصطلحات  ومعجم 

)سمري نجيب اللبدي(: 85. 

َبْعِض  َعن   ُ َفُيَعربَّ اأَلْلِسَنِة،  َبْعِض  يف  َذلَِك 
املوُجوَداِت بِاأَللَفاِظ التي َأشَكاهُلا َأشَكاٌل 
َأشَكاٌل  َأشَكاهُلا  بِالَّتي  َبْعِضَها  ُمؤنَّثٌة وَعن 
رٌة. ويف َبْعِض اأَللِسَنِة َلْيَس ُيْلَفى ِفيِه  ُمَذكَّ
َما  َكِمثِل   ، َخاصٌّ َشْكٌل  َواملَؤنَِّث  ِر  لِلُمَذكَّ
َوَهَذا  الُفْرِس.  لَِساِن  يف  ُيوَجُد  َأنَّه  ُحِكَي 
ُيوَجُد  َوَقد  َواحُلُروِف.  اأَلساَمِء  يف  ُيوَجُد 
َبنْيَ  َوسٌط  ِهَي  َأساَمٌء  اأَلْلِسَنِة  َبعِض  يف 

ُيوَجُد  َأنَّه  ُحِكَي  َما  َعىل  واملَؤنَِّث،  ِر  املَذكَّ
َكَذلَِك يف الُيوَنانِيَّة(()12(.

ُر َوَأْنَواُعه: امُلَذكَّ
))َماَخال  ُهَو  الُقَدَماِء،  بِِعَباَرِة  ُر،  املَذكَّ
َوَتْقِديرًا(()13(،  َلفًظا  ْأنِيِث،  التَّ َعالَمة  ِمن 
َخال  ))َما  َتْفِصياًل  َأْكَثُر  َنْحٍو  َعىَل  ُهَو  َأْو 
َواأَللُِف  التَّاء  الثَّالِث:  الَعالَماِت  ِمن 
َراء  َوالَياُء، يف َنْحِو ُغْرَفة َوَأْرض َوُحْبىَل َومَحْ
))َما  املْْحَدثنَِي  بِِعَباَرِة  َوُهَو  َوَهِذي(()14(. 

البلغة يف  )12( تلخيص اخلطابة: 113. وينظر: 
الفرق بني املذكر واملؤنث، لألنباري )قسم 
البن  واملؤنث،  واملذكر   ،39 الــدراســة(: 

التسرتي الكاتب )قسم الدراسة(: 16. 
واملؤنث: 65.  املذكر  بني  الفرق  البلغة يف   )13(
وينظر: املذكر واملؤنث البن التسرتي: 49. 
)14( املفصل يف صنعة اإلعراب: 247. وينظر: 
مهامت  عىل  والتوقيف   ،208 التعريفات: 
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َكَرُجٍل  بَِقولَِك: )َهَذا(  إَِليِه  ُتِشرَي  َأْن  َيصحُّ 
َوِحَصاٍن َوَقَمٍر َوِكَتاٍب(()15(.

 ، َنوَعنْيِ َعىَل  الُقَدَماِء،  ِعْنَد  ُر،  َواملَذكَّ
ا: مُهَ

: َوُهَو الَِّذي َلُه ُأنَثى ِمن  ُر احَلِقيقيُّ املَذكَّ
َزيد،  ِمثل:  احَليَواِن،  َأو  النَّاِس  ِمن  ِجْنِسِه، 

ُجل، َواجَلَمل)16(. َوالرَّ
: َوُهَو  ُر َغرُي احَلِقيقيِّ َأو املَجاِزيُّ واملَذكَّ
اَم مُحَِل َعىَل  َما مل َيُكن َلُه ُأْنَثى ِمن ِجْنِسِه، ِوإِنَّ
َواجِلَدار،  الَبْدر،  ِمثل:   ، احَلِقيِقيِّ ِر  املَذكَّ

َوالَعَمل)17(.
ِر  للُمَذكَّ املْحَدُثوَن  اِرُسوَن  الدَّ َوُيوِرُد 
َأو  احُلْكِمي  ُر  املَذكَّ ِمْنَها:  ُأْخرى،  َأْنِواًعا 
ِمن  التَّذِْكرَي  اْكَتَسبَ  مَا  َوُهوَ  املكْتسب، 
ٍر، َكاَم اْكَتَسَبت )إَِناَرة(  إَِضاَفتِِه إىِل اسٍم ُمَذكَّ

 /3 العلامء:  ودستور   ،301 التعاريف: 
 .167

وينظر:   .98 العربية: 1/  الدروس  )15( جامع 
شذا العرف يف فن الرصف: 73. 

)16( ينظر: البلغة يف الفرق بني املذكر واملؤنث: 
واملؤنث:  املذكر  يف  املفصل  واملعجم   ،65

 .61
)17( ينظر: البلغة يف الفرق بني املذكر واملؤنث: 
واملؤنث:  املذكر  يف  املفصل  واملعجم   ،65

 .61

َقْوِل  يف  )الَعْقل(  إىِل  إَِضاَفتَِها  ِمن  ْذِكرَي  التَّ
اِعِر)18(: الشَّ

ِع َهًوى ُسوٌف بَِطورْ ِل َمكرْ َعقرْ إَِناَرُة الرْ
َرا ِويرْ َداُد َتنرْ ََوى َيزرْ ُل َعاِص اهلرْ َوَعقرْ
ُر َتْأِويال َوُهَو  َوِمن َأْنَواِعِه َأيًضا: املَذكَّ
بَِتْفِسرِيه  ْذِكرَي  التَّ اْكَتَسَب  الَِّذي  املَؤنَُّث 
بَِتْأِويِل النَّْفس  َأْنُفس،  بُِمَذّكٍر، ِمثل: َثالَثة 
َدَرَسه  مِمَّا  النَّوَعاِن  َوَهَذاِن  ُجل.  بِالرَّ
َظاِهًرِة  َت  حَتْ َأو  اإِلَضاَفِة  َباِب  يف  الُقَدَماُء 

ْذِكرَي)19(. اْكتَِساِب املَؤنَِّث التَّ

امُلَؤنَُّث َوَأْنَواُعُه:
َكاَنت  ))َما  الُقَدَماِء  بِِعَباَرِة  املَؤنَُّث: 
َتْقِدْيًرا(()20(،  َأو  َلْفًظا  ْأنِيِث،  التَّ َعالَمة  ِفيِه 
ُتِشرَي  َأْن  َيصحُّ  ))َما  املْحَدثنَِي  بِِعَباَرِة  َوُهَو 

املقاصد  يف  املــولــديــن  لبعض  البيت   )18(
396، وبال نسبة يف: أوضح  النحوية: 3/ 
 /5 األدب:  وخزانة   ،88  /3 املسالك: 
شواهد  يف  املفصل  املعجم  وينظر:   ،106

العربية: 3/ 170. 
ومغني   ،88  /3 املسالك:  أوضح  ينظر:   )19(
 /2 األشــمــوين:  ورشح   ،665 اللبيب: 

139، وحاشية الصبان: 2/ 374. 
)20( البلغة يف الفرق بني املذكر واملؤنث: 65، 
التعاريف:  مهامت  عىل  التوقيف  وينظر: 
اللفظ  ــني  ب واملــؤنــث  واملــذكــر   ،319

 .10 واملعنى: 
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َوَشْمٍس  َوَناَقٍة  َكاْمرَأٍة  بَِقْولَِك: )َهِذِه(  إَِليِه 
َعىَل  ِة،  الَعَربِيَّ يف  َواملَؤنَُّث،  َوَداٍر(()21(. 

َأْنَواٍع َأْيًضا، ِمْنَها:
َيِلُد  ))الَِّذي  َوُهَو   ، ِقيِقيُّ َ احلرْ املَؤنَُّث 
َطِريِق  ِمن  َتَناُسُله  َيكوُن  َوَقد  َوَيَتَناَسُل؛ 
ُهو  َأو  يوِر(()22(،  َكالطُّ َوالتَّفِريِخ  البيِض 
احَليَواِن  َأو  النَّاِس  ِمن  ُأْنَثى  َعىَل  َدلَّ  َما 
امْلَْرَأة،  َنْحو:  ِجْنِسِه،  ِمن  ٌر  ُمَذكَّ َوَلُه 

والنَّاقة)23(.
 ، املَجاِزيُّ َأو  ِقيِقيِّ  َ احلرْ  ُ َغريرْ َواملؤنَُّث 

َلُه  َوَليَس  َيَتَناَسُل،  َوال  َيِلُد  ال  الَِّذي  ُهَو 
َتْأنِيثِِه  َوَمْصَدُر  ِجْنِسِه)24(.  ِمن  ُمَؤنٌَّث 
))ُيَعاَمُل  َفُهَو  َواالْصِطالُح)25(،  الَوْضُع 

وينظر:   ،98 العربية: 1/  الدروس  )21( جامع 
شذا العرف يف فن الرصف: 73. 

)22( النحو الوايف: 2/ 78، و واملذكر واملؤنث 
بني اللفظ واملعنى: 10. 

)23( ينظر: البلغة يف الفرق بني املذكر واملؤنث: 
التعاريف:  مهامت  عىل  والتوقيف   ،65
319، و دستور العلامء: 3/ 264، وجامع 
الدروس العربية: 1/ 98، واملعجم املفصل 

يف املذكر واملؤنث: 62. 
)24( ينظر: البلغة يف الفرق بني املذكر واملؤنث: 

 .65
عىل  والتوقيف   ،237 التعريفات:  ينظر:   )25(
مهامت التعاريف: 319، و دستور العلامء: 

احَليواِن،  أو  النَّاِس  ِمن  اأُلْنَثى  ُمعاملَة 
َوالنَّار؛  اأَلْرض  َنْحو:  ِمْنَها(()26(،  َوَليَس 
ِري يف َأْغَلِب اْستِْعاَمالتِِه  َوِمن َثمَّ َفُهو ))جَيْ
احَلِقيِقيِّ  املَؤنَِّث  ُحْكِم  َعىَل  ِة  ْفِظيَّ اللَّ
َفُة  الصِّ َوَكَذلَِك  َأْحَياًنا،  الِفْعُل  َله  َفُيَؤنَّث 
ُم الُقَدَماُء املَؤنََّث َغرَي  َواخَلرَب(()27(. َوُيَقسِّ
املِقيس  َأْحدمها:  َنْوَعنِي،  َعىَل  احَلِقيِقيِّ 
ِمثل:  َلْفًظا،  أنِيِث  التَّ َعالَمُة  ِفيِه  َما  َوُهَو 
ًهَو  َواآلَخر:  َراء،  َومَحْ ى،  َوُبرْشَ َذاِهَبة، 
َعالَمِة  ِمن  َخال  َما  َوُهَو  املِقيِس،  َغرُي 
َتْقِديًرا،  ِفيِه  َكاَنْت  َوإِْن  َلْفًظا،  ْأنِيِث  التَّ

اَمء)28(. السَّ ِمثل: 
بِاملَؤنَّث  ى  ُيَسمَّ َما  املَؤنَِّث  َأْنَواِع  َوِمن 
ْأنِيِث  التَّ َعالَمُة  ِفيِه  ))َما  َوُهَو   ، ْفِظيِّ اللَّ
َأو  َراء،  َومَحْ َوُحْبىَل،  َضاِرَبة،  َنْحو  َلْفًظا، 
َترّدَها  َأْرض،  َنْحو:  التَّاء،  َوُهَو  َتْقِديًرا، 
َسَواٌء  ُأَريضة(()29(،  َنْحو:  التَّْصِغرِي،  يف 

املذكر  يف  املفصل  واملعجم   ،264  /3
واملؤنث: 62. 

)26( جامع الدروس العربية: 1/ 98. 
)27( النحو الوايف: 2/ 78. 

)28( ينظر: البلغة يف الفرق بني املذكر واملؤنث: 
.65

)29( التعريفات: 237، وينظر: دستور العلامء: 
 .264 /3
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ٍر  ُمَذكَّ َعىَل  َأم  َكَفاِطَمَة،  ُمَؤنٍَّث  َعىَل  َأَدلَّ 
َكَحْمَزة)30(.

بِاملَؤنَِّث  ى  ُيَسمَّ َما  َأْنَواِعِه  َوِمن 
َكاَن  ))َما  َوُهَو  ْقِدْيِرّي،  التَّ َأو  املْعَنِوّي 
َدااًل َعىَل ُمَؤنٍَّث ُمْطَلًقا، َمَع ُخُلوِّ َلْفِظه ِمن 
َوَعني،  َزْيَنب،  َنْحو:  َتْأنِيٍث(()31(،  َعاَلَمٍة 

َوبِْئر.
َأو  َتْأِوْياًل  بِاملَؤنَِّث  ى  ُيَسمَّ َما  َوِمْنَها 
ُيَؤّوُل  الَِّذي  ُر  املَذكَّ َوُهَو   ، ْأِوْييِلِّ التَّ املَؤنَِّث 
الَِّذي  َكالِكَتاِب؛  َنْفُسه،  املعَنى  َلُه  بُِمَؤنٍَّث 
ُيَؤّوُل  اّلِذي  َساِن؛  َواللِّ ِحيَفِة،  بِالصَّ ُيَؤّوُل 

َساَلِة)32(. بِالرِّ
بِاملَؤنَِّث  ى  ُيَسمَّ َما  َأْنَواِعِه  َوِمن 
ُر  املَذكَّ َوُهَو  احُلْكِمي،  املَؤنَِّث  َأو  ُحْكاًم 
إىَِل  إَِضاَفتِِه  ِمن  ْأنِيَث  التَّ اْكَتَسَب  الَِّذي 
َتَعاىل:  َقْولِه  يف  )ُكّل(  َكِلَمِة:  َنْحو  ُمَؤنٍَّث؛ 

ژچ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  چڎ 

 ،98  /1 العربية  الــدروس  جامع  ينظر:   )30(
والنحو الوايف 2/ 78. 

املعجم  وينظر:   ،78  /2 ــوايف:  ال النحو   )31(
واملذكر   ،62 واملؤنث:  املذكر  يف  املفصل 

واملؤنث بني اللفظ واملعنى: 21. 
واملعجم   ،78  /2 ــوايف:  ال النحو  ينظر:   )32(

املفصل يف املذكر واملؤنث: 63. 

]سورة: ق: 21[، َفَكِلَمُة: )ُكّل( ُمَذّكرٌة، 
ْأنِيَث ِمن املَضاِف إَِليِه:  َها اْكَتَسَبِت التَّ َوَلِكنَّ

لَِتْأنِيثَِها)33(. َفُأنَِّث الِفْعُل  )نفس( 
ْأنِيِث: َوالتَّ ْذِكرِي  التَّ َضَوابِِط  يِف 

الَعالَقَة  َأنَّ  ْهِن  الذِّ إِىل  َيَتَباَدر  َقد 

َوَنْعتِه،  املْنُعوِت  َأو  َوَخرِبه،  املبَتَدأ   : َبنْيَ

ْذِكرُي  التَّ حيُث  ِمن  َوَفاِعِله،  الِفْعِل  َأو 
َكاَن  َفإَِذا  ُمَطاَبَقة؛  عالَقُة  ِهَي  ْأنيُِث،  َوالتَّ
َأيًضا،  ًرا  ُمَذكَّ ُخرُبه  َكاَن  ًرا  ُمَذكَّ املْبَتَدأ 
َنْعُته  َكاَن  َمَثال  ًثا  ُمَؤنَّ املنُعوُت  َكاَن  َوإَِذا 
َأنَّ  َغرَي  َوهكَذا،  َأْيًضا...  ِمْثَله  ًثا  ُمَؤنَّ
ُمرونًة  واملَؤّنِث  املَذّكِر  باِب  يف  للغِة 
َهَذا  عن  َتِلُف  خَتْ َقَواِعد  َوهَلَا  َوَسَعة، 

َدَعا  َما  ُهَو  َهَذا  َوَلَعلَّ  املنطِقي.  التَّجِريِد 
إِىل  361هـ(  )ت  الَكاتِب  الّتسرتيِّ  ابُن 
ِري  ِر َواملَؤنَِّث بَِأنَّه ال جَيْ َوْصِف َباِب املَذكَّ
))َلْيَس  َقاَل:  َدائاًِم؛  ِرٍد  ُمطَّ ِقَياس  َعىَل 
ِقَياٍس  َعىَل  واملَؤنَِّث  ِر  املَذكَّ َأمُر  ِري  جَيْ
ِعي  َيدَّ َكاَم  ا،  مُهَ َباُب حَيرُصُ اَم  هَلُ َوال  ِرد،  ُمطَّ

النَّاِس(()34(. َبْعُض 

واملعجم   ،78  /2 ــوايف:  ال النحو  ينظر:   )33(
املفصل يف املذكر واملؤنث: 63. 

)34( املذكر واملؤنث البن التسرتي: 47. 
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عة  السَّ َهِذِه  إِنَّ  الَقوُل  َوُيمكنَنا 
َواملَؤنَِّث  املَذّكِر  َباُب  ا  هِبَ َيتَِّصُف  الَّتي 
َأنَّ  ل:  اأَلوَّ َأْمَريِن؛  إِىَل  َترجُع  ِة  الَعَربِيَّ يف 
وُيؤنَُّث  ُر  ُيذكَّ َما  اأَلْساَمِء  ِمن  ِة  الَعَربِيَّ يف 
َوالّلَساِن  َوالّسبيِل  والّسكني  لِو  كالدَّ
َيُكوُن  َما  ِفيَها  َأنَّ  َكاَم  َوالّسالِح،  راِع  والذِّ
ِفيِه  َأنَّ  ِمن  ْغِم  الرَّ َعىَل  واملَؤنَِّث،  ِر  للُمَذكَّ
والّربعِة  اِة  َوالشَّ َكاحلّيِة  ْأنيِِث  التَّ َعالَمَة 
ِفيَها  َيْسَتِوي  الَّتي  فاِت  الصِّ وبعِض 
َواآلَخر:  َوغرِيها)35(.  َواملَؤنَُّث،  ُر  املَذكَّ
يف  ْأنِيِث  َوالتَّ التَّذِكرِي  َضَوابِِط  يف  َيَتَمثَُّل 
َنوَعاِن  ِفيَها  ُيوَجُد  إِْذ  َنْفِسَها؛  ِة  الَعَربيَّ
ُيَقنُِّن  ل  اأَلوَّ النَّوع  َوابِِط:  الضَّ ِمن 
التَّذِكرِي  ُوجوِب  َأي  الُوجوِب؛  َحاالِت 
ِمن  الثَّاين  َوالنَّوع  أنِيِث.  التَّ ُوجوِب  َأو 
َأي  اجَلَواِز؛  االِت  حِلَ ُد  ُيَقعِّ َوابِِط:  الضَّ
تَرْجيِِح  َمَع  َوالَتأنِيِث،  ْذِكرِي  التَّ َجواز 
َترِجيح  َأو  التَّذِكرِي  َتْرِجيح  َأي  َأَحِدمها: 

املَواِضِع. َبْعِض  ْأنِيِث، يف  التَّ
اأَلْساَمِء،  َبْعَض  َأنَّ  الُقَدَماُء  َبنيَّ  َلَقد 
َوَتْأنِيُثَها)36(،  َتْذِكرُيها  جَيوُز  ِة،  الَعَربِيَّ يف 

)35( ينظر: جامع الدروس العربية: 1/ 99. 
)36( ينظر: الكتاب: 2/ 92، واملذكر واملؤنث، 

فيه  َلْيَس  اْسٍم  ))ُكّل  َقاُلوا:  م  إِهنَّ َحتَّى 
امء،  كالسَّ َجائز،  فتذكريه  التأنيث  َعلم 
والبِْئر،  اِر،  والنَّ ْمِس،  والشَّ واأَلرِض، 
الفراء:  وقال  ونحِوها.  واحَلْرِب، 
مؤنَّث  كلِّ  َتْذِكري  َعىَل  جْترَتئ  الَعرُب 
َوَقد  التأنيث(()37(.  َعَلُم  فيها  َلْيَس 
واملَعاِجم  واملؤنَّث  ر  املذكَّ ُكتُب  لت  َتَكفَّ
جَيوُز  التي  اأَلساَمِء  هذه  بِبَياِن  الَعربيَّة 
التَّعِليِل  مَع  أنيُث،  والتَّ التَّذكرُي  ِفيَها 
َكالِم  َفِصيِح  ِمن  َواالْستِْشَهاِد  َوالتَّوِجيِه 
الُقَدماُء  وَن  َغويُّ اللُّ َتَناَوَل  َكاَم  الَعَرِب. 
ُر  املذكَّ ِفيَها  َيستوي  الَّتي  َفاِت  الصِّ أيًضا 
َفاِت  الصِّ هِذِه  َأنَّ  ُنوا  َوَبيَّ َواملَؤنَُّث؛ 
َواِحدٍة  ُصورٍة  َعىَل  ِة،  الَعَربِيَّ ُتْسَتْعَمُل، يف 
أنِيِث.  التَّ َعالَمُة  َتدخَلَها  َأْن  َغرِي  ِمن 
املحَدثنَِي  ارِسنَي  الدَّ َبعُض  َأطَلَق  وقد 
َفاِت  َوالصِّ اأَلْساَمِء  ِمن  النَّوِع  َهَذا  َعىَل 
ُمصَطَلٌح  َوُهَو  املَحايِِد،  ْفِظ  اللَّ ُمصَطَلَح: 
َوَقد  اأُلْخَرى)38(.  َغاِت  اللُّ ِمن  َمْنُقوٌل 

بني  الفرق  يف  والبلغة   ،51 التسرتي:  البن 
املذكر واملؤنث: 81 -84.

)37( غريب احلديث للخطايب: 3/ 622. 
اللغة، د. رمضان  إىل علم  املدخل  ينظر:   )38(
واملــذكــر   ،252-  251 ــواب:  ــت ال عبد 
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َفاِت  الصِّ 538هـ(  )ت  خمرَشيُّ  الزَّ َع  مَجَ
واملَؤنَُّث،  ُر  املذكَّ ِفيَها  َيسَتِوي  الَّتي 
َيَقَع  لئال  االْسِم؛  ُظهوَر  ِفيَها  ًطا  ُمْشرَتِ
َواملَؤنَِّث؛  ِر  املَذكَّ َبنْيَ  الَكالِم  يف  َلبٌس 

يف  واملؤّنُث  ُر  املذكَّ ))وَيسَتِوي  َقاَل: 
بمعنى  وَفِعيل  وِمفِعيل  وِمفَعال  َفعول 
َمفعول ما َجَرى َعىَل االسِم، تقول: َهِذِه 
بَِقتِيِلهم.  َوَمَرْرُت  فالن  بني  َقتِيل  املرأُة 
َقاَل  َفاِعل،  بَمعَنى  ُهو  ما  به  ُيَشبَّه  َوَقد 

ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ  چ  َتَعاىل:  اهلُل 
 ]56 األعراف:  چ ]سورة:  ۉ 
اْنَتَهى  َوَقد  جديد(()39(.  ملحفة  َوَقاُلوا: 
اأَلْوَزاِن  َهِذِه  َأْشَهِر  ِديِد  حَتْ إِىَل  اِرُسوَن  الدَّ

َعىَل  َواملؤنَُّث  ُر  املذكَّ ِفيَها  َيسَتِوي  الَّتي 
اآليت: النَّْحو 

َصُبور، . 1 نحو:  فاِعل،  بمعنى:  َفُعول 
امرأة  أو  رجل  مثل:  َصابِر،  بمعنى: 

صبور.
الَفَرِح . 2 لَِكثرِيِة  ِمْفَراح؛  نحو:  َعال،  ِمفرْ

َوَكثرِِيِه.
الَبِليِغ، . 3 ُجِل  للرَّ ِمْنِطيق  نحو:  ِعيل،  ِمفرْ

 .21 اللفظ واملعنى:  واملؤنث بني 
)39( املفصل يف صنعة اإلعراب: 249 -250. 

َواملرَأِة الَبِليَغِة.
َجِريء . 4 بَمعَنى:  ِمْغَشم،  نحو:  َعل،  ِمفرْ

ُيَقاُل:  َواملَؤنَِّث؛  ِر  لِلَمَذكَّ َوُشَجاع، 
َرُجل َأو اْمرَأة ِمْغَشم)40(.

َقتيٍل، . 5 َنحو:  َمفعوٍل،  بَمعَنى:  َفِعيل، 
َقتِيل. َوامرَأة  َقتِيل  َرُجل  ُيقال: 

ِذْبٍج، . 6 َنحو:  َمفعول،  بَمعَنى:  ل،  ِفعرْ
ل َأو َناَقة ِذْبح. ُيَقاُل: مَجَ

َجزٍر، . 7 َنحو:  َمفعول،  بَمعَنى:  َفَعل، 
ل َأو َناَقة َجَزر. ُيَقاُل: مَجَ

َنحو: . 8 الَوصُف،  به  امُلراد  املصَدر 
وامرأة  َعْدل  َرُجل  ُيَقاُل:  َعْدٍل، 

َعْدل)41(.
َدَرَس  َوَتأنِيُثه:  للفاِعِل  الِفعِل  َتذكرُي 
إىل  ُيسَنُد  ِعنَدما  الِفْعِل  َأحكاَم  الُقدماُء 
رَبُ به عن املبتدأ َأو ما  الَفاِعِل أو ِعنَدَما خُيْ
يف ُحْكِمه، َوَقد َوَجدوا َأنَّ هذه اأَلحكاَم 
ُوجوُب  ِهي:  حاالٍت،  َثالَث  َتتَّخُذ 

واملعجم   ،592  /4 الوايف:  النحو  ينظر:   )40(
املفصل يف املذكر واملؤنث: 78 -80. 

 ،100 العربية: 1/  )41( ينظر: جامع الدروس 
-78 واملؤنث:  املذكر  يف  املفصل  واملعجم 
واملعنى:  اللفظ  بني  واملؤنث  واملذكر   ،80

 .23
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وَجواُز  أنيِث،  التَّ وُوجوُب  التَّذكرِي، 
هذه  عرض  قبَل  لنا،  بدَّ  وال  اأَلمرين. 
أذهاننا  يف  نستحض  َأن  من  احلاالت، 
التأنيِث  تاَء  أنَّ  يرون  كانوا  القدماَء  أنَّ 
هي  الفعِل  عىل  َتدخُل  التي  اكنِة  السَّ
الفعِل  لتأنيِث  وليسْت  الفاعِل  لتأنيِث 
عندهم؛  ُيؤنَُّث  ال  الفعَل  أَلنَّ  حقيقًة، 
))إِنَّاَم  616هـ(:  )ت  العكربيُّ  قال 
اْلِفْعل  َعىَل  اِكنة  السَّ ْأنِيث  التَّ َتاء  َدَخَلت 
َتْأنِيث  عىل  الّداَلَلة  ِمْنَها  اْلَغَرض  ن  أِلَ
َتْأنِيث  عىل  الّداَلَلة  اَل  َفَقط  اْلَفاِعل 
َتاء  جَتِد  َواَل  يؤنث  اَل  اْلِفْعل  إِِذ  اْلِفْعل 
اْلِفْعل،  بآخر  ُمتَِّصَلة  متحركة  َتْأنِيث 
)َقائَِمة(  مثل  ْساَمء  اأْلَ يِف  َذلِك  اَم  َوإِنَّ
و )ثمت((()42(.  مثل )ربت(  واحلروف 
ل  َوعلَّ اأَلمَر،  َهَذا  َمالك  ابُن  د  أكَّ وقد 
مَع  الِفعِل  َعىَل  التأنيِث  َتاِء  دخوَل 
ِمن  بَأنَّه  الَفاعِل،  تأنيِث  َعىَل  داللتها 
أنيِث  التَّ َتاِء  عن  َقاَل  االحتَِياِط؛  َباِب 
تلحَق  َأال  ها  حقُّ ))وكاَن  اكنِة:  السَّ
َأنَّ  إِالَّ  الَفاِعِل؛  يف  َمعناها  أَلنَّ  الفعَل، 

 /1 واإلعـــراب:  البناء  علل  يف  اللباب   )42(
 .50-49

َيدلَّ  َأن  َفَجاَز  الفعِل،  ِمن  َكُجزٍء  الَفاعَل 
جاَز  َكام  بالفعِل،  اتََّصَل  َما  يف  َمعنى  َعىَل 
الفعِل يف:  بالَفاعِل عالمة رفِع  َيتَِّصَل  أن 
»َتفَعالِن« و»َتفعُلوَن« و»َتفَعِلنَي«. وأَلنَّ 
واِز  جِلَ به  َموثوٍق  َغرُي  الَفاعِل  َلفِظ  َتأنيَث 
ُمذّكر؛  به  َي  ُسمِّ ًثا  ُمؤنَّ َلفًظا  َيكوَن  َأن 
الفاعِل  تأنيِث  َعىَل  اللِة  الدَّ يف  فاحَتاُطوا 
ِمن  لُِيَعَلم  املذكورِة  اِء  بالتَّ الِفْعِل  بَِوْصِل 

ُمؤنث(()43(. الَفاِعَل  َأنَّ  َوهلٍة  َأوِل 
))اأَلصل  َأنَّ  ِمن  ْغِم  الرَّ َوَعىل 
املؤنِث  الفاِعِل  مع  الفعُل  ُيؤنَّث  َأْن 
َمَع  لِلِفعِل  فإنَّ  ر(()44(،  املذكَّ مع  َر  وُيذكَّ
أنيُث،  َوالتَّ التَّذكرُي  َحيُث  ِمن  الَفاِعِل 
ابُن  َصَها  خَلَّ َحاالٍت،  َثالَث  ِة،  الَعربيَّ يف 
َكاَن  ))إِن  بَقْولِِه:  392هـ(  )ت  جني 
بعالمة  اْلِفْعل  يِف  جئت  مؤنثا  اْلَفاِعل 
ٌل  مُجْ َوَقَعدت  ِهْند  َقاَمت  َتقول  ْأنِيث  التَّ

ْأنِيث  التَّ َكاَن  َفإِن  ْأنِيث  التَّ َعالَمة  فالتاء 
َوتركَها  التَّاء  اق  إِحْلَ يِف  كنت  َحِقيِقّي  غري 
واضطرمت  َدارك  حسنْت  َتقول  رّيا  خُمَ

وينظر:   ،595  /2 الشافية:  الكافية  رشح   )43(
رشح األشموين: 1/ 396. 

)44( املوجز يف قواعد اللغة العربية: 215. 



د. وائل عبد االمري احلريب

217

َأن  إِالَّ  واضطرَم  َحُسَن  ِشْئت  َوإِن  نارك 
فصلت  َفإِن  حذفَها  من  أحسن  إحلاقها 
اْلَعالَمة  ترك  اْزَداَد  َواْلَفاِعل  اْلِفْعل  َبني 
واْضَطَرَم  داُرك  اليوَم  َحُسَن  َتقول  حسنا 
تذكري  اْلَفْصل  َمَع  وُز  جَيُ َوقد  َناُرَك  ْيَلة  اللَّ
َوَلك  ِقيِقّي،...،  احْلَ ْأنِيث  التَّ َمَع  اْلِفْعل 
َتقوُل  َوَتأنِيُثه  ِفعِلَها  َتذِكرُي  اَعِة  مَجَ ُكلِّ  يِف 
َجاُل َوَقاَم النَِّساُء  َجاُل َوَقاَمِت الرِّ َقاَم الرِّ
اجَلْمَع  َأَراَد  ر  َذكَّ َفَمن  النَِّساُء  َوقاَمِت 
َما  ويف  اجَلاَمَعَة(()45(.  َأَراَد  َأنََّث  َوَمن 

الثَّالِث)46(: احَلاالِت  هلِذِه  َعْرٌض  َيأيت 

الِفعِل  َتْذِكرُي  جَيُِب  التَّذكرِي:  ُوُجوب 
ا: مُهَ َموِضَعنِي،  للَفاِعِل يف 

مفردًا . 1 مذكرًا،  الفاعُل  يكون  أن 
سواٌء  ساملًا.  مذكٍر  مجَع  أو  مثّنى  أو 
نحو:  ولفظًا،  معًنى  تذكرُيه  أكان 

)45( اللمع يف العربية البن جني: 32. 
 /2 واملسالك:  املقاصد  توضيح  ينظر:   )46(
592-593، وأوضح املسالك: 2/ 98-
 ،91-  89  /2 عقيل:  ابن  ورشح   ،103
وجامع   ،397  /1 األشــمــوين:  ورشح 
 ،242-  241  /2 العربية:  ـــدروس  ال
والنحو الوايف: 2/ 80، واملوجز يف قواعد 
 /3 العربية:  ونحو   ،215 العربية:  اللغة 

 .56-51

أو  املجتهدان،  أو  املجتهد،  جاء 
نحو:  فقط،  معنى  أو  املجتهدون، 

جاء محزُة.
املَؤنَِّث . 2 فاِعِله  َعن  الفعُل  ُيْفَصَل  أن 

إالَّ  َقام  َما  َنحو:  بـ)إال(،  اِهر  الظَّ
النُّحاِة  بعُض  َجَعَل  وقد  َفاِطَمُة. 
الَوْجَهان،  فيه  جَيوُز  ممَّا  املوضَع  هذا 
ِهشام:  ابُن  َقاَل  التَّذكرِي؛  َترجيِح  مَع 
امْلَْعنى  بِاْعتَِبار  َأرَجُح  ُهَنا  ))فالتَّذِكرُي 
ِهْنُد،  إِالَّ  أحٌد  َقاَم  َما  ْقِديَر:  التَّ نَّ  أِلَ
َوجُيوز  ُمَذّكر،  ِقيَقة  احْلَ يِف  فالَفاِعُل 

ْفظ(()47(. اللَّ َظاهر  بِاْعتَِبار  ْأنِيُث  التَّ
تأنيُث  وجَيُب  أنيِث:  التَّ ُوجوُب 

َمواضَع، هي: َثالثِة  للَفاِعِل يف  الِفعِل 
حقيقيًا . 1 مؤنثًا  الفاعُل  َيكوَن  أن 

ِفعِله  عن  َمفصول  غري  ظاهرًا 
مَجَع  أو  مثنى  أو  ُمفردًا  بفاصل، 
فاطمُة،  جاءت  نحو:  ساملًا،  مؤنٍث 
جاءت  أو  الفاطمتان،  جاءت  أو 

وينظر:   .226 الــذهــب:  ــذور  ش رشح   )47(
 ،589  /2 واملسالك:  املقاصد  توضيح 
597، ورشح  الشافية: 2/  الكافية  ورشح 
الترصيح:  ورشح   ،397  /1 األشموين: 

 .411 /1
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.)48 الفاطامُت)
مسترتًا . 2 ضمريًا  الفاعُل  َيكوَن  أن 

 ، جمازىٍّ أو  َحقيقيٍّ  مؤنٍث  إىل  يعوُد 
والشمُس  َذَهبت،  فاطمُة  نحو: 

َطلعت.
إىل . 3 يعوُد  ضمريًا  الفاعُل  َيكوَن  أن 

تكسري  مَجٍع  أو  ساملٍ،  مؤنٍث  مَجع 
نحو:  عاقل،  غري  ملذكٍر  أو  ملؤنٍث 
الَفاِطامُت جاءْت أو جئَن، أو جتيُء، 
تقبل  أو  أقبلْت  والفواِطُم  جيئَن،  أو 
أو أقبلَن، واجِلامُل سارت أو تسرُي أو 

يْسَن.

الظاهر  الفاعل  يف  املشهور،  الــرأي  هذا   )48(
ساملا؛  مؤنث  مجع  كان  إذا  التأنيث  حقيقي 
للجوجري:  الذهب  شــذور  رشح  ينظر: 
1/ 346، وجاء يف: النحو الوايف: 2/ 81: 
األقوى((.  الرأي  تأنيث عامله، يف  ))جيب 
يف حني جعل بعض النحاة تذكري الفعل مع 
الفاعل الظاهر حقيقي التأنيث، إذا كان مجع 
مؤنث ساملا، أحسَن من تأنيثه، قال الريض 
))حذف   :1319 الكافية:  عىل  رشحه  يف 
اجلمع  مع  فصل  بال  الــرافــع  من  العالمة 
نحو: قال الرجال، أو النساء، أو الزينبات، 
أحسن منه مع املفرد واملثنى((. وينظر مثل 
رشح  هبامش:  اجلليل  منحة  يف  الرأي  هذا 

ابن عقيل: 2/ 94. 

اأَلمراِن:  وُز  وجَيُ اأَلْمَريِن:  َجواُز 
تذكرُي الفعِل وتأنيُثه، يف املواضع اآلتية:

جمازي . 1 ظاهرًا  اساًم  الفاعُل  َيكوَن  أن 
مُس،  الشَّ طلعِت  نحو:  التأنيث، 
قوُله  التَّذكرِي  ومن  مُس.  الشَّ وطلَع 

ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  چ  َتَعاىَل: 
ڦچ  ڦ  ڤ  ڤ 
وَجعَل   .]35 األنفال:  ]سورة 
قاَل  َأفَصَح؛  هنا  التأنيَث  النُّحاُة 
الشمُس،  طلَع  ))َوَجاَز:   : الزخمرشيُّ
طلعت(()49(.  املختاُر:  كاَن  وإْن 
اجَلواِز  َحالَة  ِهَشام  ابُن  قيَّد  وقد 
-املسَنِد  َأشَبهه  ما  -أو  بالفعِل  هذه 
))َقْوهلم  قاَل:   ، املجازيِّ املؤنَِّث  إىِل 
التَّْذِكري  َمَعه  جيوز  امْلَجاِزي  امْلَُؤنَّث 
يِف  اْلُفَقَهاء  يتداوله  َوَهَذا  والتأنيث 
باملسَنِد  َتْقيِيُده  َواب  َوالصَّ حَماوراهتم، 
امْلسَنِد  وبَِكوِن  امْلَجاِزي  امْلَُؤنَّث  إىَِل 
َظاهًرا  امْلَُؤنَّث  َوبَِكوِن  ِشبهه  َأو  ِفْعال 
ويطلع  ْمس  الشَّ طلع  َنْحو  َوَذلَِك 

)49( املفصل يف صنعة اإلعراب: 247، وينظر: 
رشح ابن عقيل: 2/ 89، ورشح الترصيح: 

1/ 407، وحاشية الصبان: 2/ 73. 
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ْمُس، َواَل جيوز:  ْمُس وَأَطالٌِع الشَّ الشَّ
َواَل  ْمس  الشَّ ُهَو  َواَل  ْمس  الشَّ َهَذا 

ْمس َهَذا َأو ُهَو(()50(. الشَّ
ا . 2 حقيقيَّ مؤنَّثًا  الفاعُل  َيكوَن  أن 

مفصواًل عن فعله بفاصٍل غري )إال(، 
املجلَس  َحَضَ  َأو  َحَضْت،  نحو: 
ومن  أكثُر)51(.  هنا  والتأنيُث  امرأٌة، 

تعاىل:  قولِه  يف  َوَرَد  ما  التذكرِي 
ھ  ھ  ہ  ہ  چہ 

ےچ ]سورة  ھ  ھ 
املمتحنة: 10[.

ُمنفصاًل . 3 َضمرٍيا  الَفاعُل  َيكوَن  أن 
إّنام  أو  ِهي،  قاَم  إنام  َنحو:  ملؤنٍَّث، 
هي،  إاِلَّ  َقاَم  َما  ونحو:  هي،  َقامت 
هنا  والتَّذكرُي  هي.  إاِلَّ  َقاَمت  َما  َأو 

أفصُح)52(.

أو . 4 املدِح  أفعاِل  من  الفعُل  َيكوَن  أن 

)50( مغني اللبيب: 860. 
 :398 األشـــمـــوين:1/  رشح  يف:  ــاء  ج  )51(
تاء  إثبات  أي:  ــات((،  ــب اإلث ـــود  ))واألج

التأنيث. 
ورشح   ،95  /2 املسالك:  أوضح  ينظر:   )52(
األشموين:  ورشح   ،88  /2 عقيل:  ابن 

1/ 397، ورشح الترصيح: 1/ 407. 

بِئَس أو ساَء( وفاعُله  : )نِعم أو  الذمِّ
املرأُة  نِعَم  نحو:  ظاهٌر،  مؤنٌث 
وقد  َدعٌد،  املرأُة  نِعَمْت  أو  َدعٌد، 
ُمْقَتىض  َعىَل  ))التَّأنيث  النحاُة  َل  مَحَ
اجْلِْنس  َمعنى  َعىل  والتَّذكري  اِهر  الظَّ
َواِحَدة  اَل  اجْلِْنس  بِامْلَْرَأِة  امُلَراد  ن  أِلَ
النُّحاُة  واسَتْحَسَن  ُمعيَنة(()53(. 

هنا)54(. التَّذكرَي 
جَمموًعا . 5 ًرا  ُمَذكَّ الفاعُل  َيكوَن  أن 

اِء، نحو: جاَء احلمزاُت،  باأللِف والتَّ
أو جاءِت احلمزاُت؛ فالتذكرُي مراعاًة 
للفظ.  مراعاًة  والتأنيُث  للمعنى 

والتذكرُي هنا أحسُن)55(.
أن َيكوَن الفاعُل مجَع تكسرٍي ملؤّنٍث أو . 6

ملذّكٍر، نحو: َجاَء الفواطُم، أو َجاءِت 
أو  الّرَجاُل،  َجاَء  وَنحو:  الفواطُم، 
َجاءِت الّرَجاُل. واأَلفضُل التذكرُي مع 

)53( رشح شذور الذهب البن هشام: 225. 
)54( ينظر: رشح الترصيح: 1/ 408. 

ورشح   ،95  /2 عقيل:  ابن  رشح  ينظر:   )55(
 /3 اهلوامع:  ومهع   ،401  /1 األشموين: 
334، وجامع الدروس العربية: 2/ 242، 
والنحو الوايف: 2/ 82، واملوجز يف قواعد 

اللغة العربية: 215. 
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املذّكِر، والتأنيُث مع املؤّنث)56(. ومنه 
ۇئ  وئ  وئ  چ  تعاىل:  قوُله 
ېئچ  ۈئ  ۈئ  ۆئ  ۆئ  ۇئ 
وقوُله   ،]45 عمران:  آل  ]سورة 

ېئ  ېئ  چېئ  تعاىل: 
إذ   ،]30 احلجر:  چ ]سورة  ىئ 
يف  )قالت(  الفعِل  مَع  التاُء  ُأْثبَِتِت 
من  ُحِذَفت  حني  يف  اأُلوىل،  اآليِة 
عىل  الّثانيِة،  اآليِة  يف  )سجد(  الِفْعِل 
اآليتني  يف  الفاعَل  َأنَّ  من  غِم  الرَّ

كلتيهام واحٌد، وهو )املالئكة(.
إىل . 7 يعوُد  ضمرًيا  الفاعُل  َيكوَن  أن 

نحو:  عاقٍل،  ملذكٍر  تكسرٍي  مجع 
جاءت.  الرجاُل  أو  جاءوا،  الرجاُل 
العاقِل  اجلمِع  بضمرِي  والتذكرُي 

أفصُح)57(.

بجمع . 8 ُمْلَحقًا  الفاعُل  َيكوَن  أن 
جاءت  أو  )جاء  نحو  املِ،  السَّ املذكِر 

 /2 واملسالك:  املقاصد  توضيح  ينظر:   )56(
 ،101  /2 املــســالــك:  ـــح  وأوض  ،588
الذهب البن هشام: 214،  ورشح شذور 
 /1 للجوجري:  الذهب  شــذور  ورشح 

 .347
)57( ينظر: جامع الدروس العربية: 2/ 242. 

التذكرُي)58(. هنا  والراجُح  البنوَن(. 

بجمع . 9 ُمْلَحقًا  الفاعُل  َيكوَن  أن 
البناُت،  جاء  نحو:  املِ،  السَّ املؤنِث 
هنا  والتأنيُث  البناُت.  جاءت  أو 

َأحسُن)59(.
نحو: . 10 مَجٍع،  اسم  الفاعُل  َيكوَن  أن 

القوُم،  أو  النساء،  جاءت  أو  جاء، 
ذلك  ومن  اإلبل)60(.  أو  الرهط،  أو 

ما ورد يف قوله تعاىل: چ ۇئ ۇئ ۆئ 
ۆئچ ]سورة الشعراء: 105[، 

ھ  ھ  ھ  چ  تعاىل:  وقوله 
ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے 

 ،]148 األعراف:  چ ]سورة  ڭ 

إذ حلقت التاء الفعل يف اآلية األوىل؛ 
يف حني جاء يف اآلية الثانية جمردا من 
التاء، عىل الرغم من أن الفاعل فيهام 

واحد، وهو: قوم.

للجوجري:  الذهب  شذور  رشح  ينظر:   )58(
 .411 347، ورشح الترصيح: 1/   /1

للجوجري:  الذهب  شذور  رشح  ينظر:   )59(
1/ 347، ورشح الترصيح: 1/ 411. 

 ،100  /2  : املسالك  أوضـــح  ينظر:   )60(
 ،593  /2 واملسالك:  املقاصد  وتوضيح 
 /1 للجوجري:  الذهب  ــذور  ش ورشح 
347، وجامع الدروس العربية: 2/ 242. 
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جنٍس . 11 اسم  الفاعُل  َيكوَن  أن 
قالت  أو  العرُب،  قال  نحو:  عيًا،  مَجْ

أو  الشجر،  أورق  ونحو:  العرُب، 
الشجر. أروقِت 

وقد َبَحَث النُّحاُة عن َتفسرٍي لَِظاِهرِة 
يكوُن  عندما  والّتأنيِث  الّتذكرِي  َجواِز 
الفاعُل -َأو ما يف ُحكمه -داالًّ عىل مَجٍع 
فاسَتَنُدوا،   ،)11-  6 النقاط:  يف  )كام 
بَأْن   ، اللغويِّ الَتأويِل  إِىل  َتْفِسرِيهم،  يف 
ُلوا  ومَحَ اجَلْمِع  َمعنى  عىل  التَّذكرَي  ُلوا  مَحَ
ابُن  َقاَل  اجَلاَمَعِة؛  َمعنى  عىل  أنيَث  التَّ
اِج )ت316 هـ( عن َجواِز التَّذكرِي  السَّ
 : اجَلمعيِّ اجلنِس  اسِم  مَع  أنيِث  والتَّ
َأن  اهَلاَء  ِمنه  َأخرُجوا  إَِذا  هذا  ))فَحقُّ 
ُهَو  فتقول:  والتَّذِكرُي،  الّتأنِيُث  فيِه  وَز  جَيُ
َوَكَذلَِك  الِعنب  وهو  الُبُس  وهو  التَّمُر 
َتُقوَل:  َأْن  َوَلَك  ِمنَهاِجِه،  يِف  َكاَن  َما 
َفالتَّذِكرُي   ، عرُي،...  الشَّ َوِهَي  التَّمُر  ِهَي 
َمعنى  َعىَل  والّتأنِيُث  اجَلمِع  َمعنى  َعىَل 

اجَلاَمَعة(()61(.

وينظر:   .408  /2 النحو:  يف  األصــول   )61(
أوضح املسالك: 2/ 100، ورشح شذور 
الذهب البن هشام: 225، ورشح شذور 
ورشح   ،347  /1 للجوجري:  الذهب 

)ت  االسرتاباذي  الريضُّ  َل  َعلَّ وقد 
َقاَم  َنْحو:  يف  الِفعِل  تذكرَي  686هـ( 
ْينَباُت؛  الزَّ َقاَم  َأو  الَفواِطُم  َقاَم  َأو  النَِّساُء 
يف  احَلقيقيِّ  أنِيِث  التَّ ِمن  ْغِم  الرَّ َعىَل 
َأزاَل  ارئ  الطَّ املجازيَّ  بَأنَّ  املفرِد، 
َيعترُبوا  مل  ))وإّنام  َقاَل:   ، احَلقيقيَّ ُحْكَم 
املفرِد  يف  كاَن  الذي  احَلقيقيَّ  أنيَث  التَّ
نحو: قاَل النِّسوُة، أَلنَّ املجازيَّ الطارئ 
الّتذكرَي  َأزاَل  َكاَم   ، احَلقيقيَّ ُحْكَم  َأزاَل 
ُتبِطِل  مل  وإّنام  )ِرَجال(،  يف  احَلقيقيَّ 
)رجالن(،  يف  احَلقيقيَّ  التَّذِكرَي  ثنِيُة  التَّ
ومل  )اهلندان(،  يف  احلقيقيَّ  الّتأنيَث  َواَل 
الّتذكرَي  وِن  َوالنُّ بِالَواِو  اجَلْمُع  ُيبِطِل 
املفرِد  لفِظ  لِبقاِء  )الّزيدون(،  احَلقيقيَّ يف 
َيْبَقى  َأْن  ِقَياُس َهذا  َوَكاَن  ُموه،  فيه فاْحرَتَ
باأَللِف  املجموِع  يف  احَلقيقيُّ  الّتأنِيُث 
لفِظ  لِبقاِء  )اهلندات(  نحو  َأيًضا  والّتاِء 

َأيًضا(()62(. فيه  الواحِد 
نخُلَص،  َأْن  ُهو  ُهَنا،  هُيمنا،  والَِّذي 

 /3 اهلوامع:  401، ومهع   /1 األشموين: 
77، والنحو  334، وحاشية الصبان: 2/ 
الوايف: 2/ 82، وجامع الدروس العربية: 

 .242 /2
)62( رشح الريض: 1319. 
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وا ظاهرَة  النَّحوينَي َفسَّ َأنَّ  إِىل  َم،  َتقدَّ ممَّا 
بَِثالثِة  وَتأنيثِه،  الِفعِل  َتذكرِي  َجواِز 

هي: ُأموِر، 
الّتأنيِث  جمازيَّ  الفاعِل  َكوُن  اأَلول: 
جَتريُد  جَيوز  َثمَّ  وِمن  َحِقيقيَّه،  وليَس 

الّتأنيِث. تاِء  من  الِفعِل 
الِفعِل  بنَي  َفاصٍل  ُوجوِد  الّثاين: 
َتاِء  الِفعِل من  جَتِريَد  جُيِيُز  املؤّنِث،  وَفاعِله 

الّتأنيِث.
َداالَّ  الَفاِعُل  َيكوَن  َأن  الّثالث: 
ِفعِله  َتذكرُي  جَيوُز  َثمَّ  وِمن  اجَلمِع،  َعىَل 
املعنى،  عىل  َأو  اللْفِظ  عىل  مَحاًل  َوتأنيُثه، 
اجَلمِع  َمعنى  فيه  ُيالَحظ  اجَلمَع  أَلنَّ 
َمعنى  فيه  ُيالَحُظ  َأو  عاِمُله،  ر  فُيَذكَّ

عاِمُله. فُيَؤنَّث  اجَلاَمعِة 
ِمنها  انَطَلَق  اّلتي  اأُلُسُس  ِهَي  َهذِه 
ظاهرِة  إىِل  النَّظِر  يف  الُقدماُء  النَّحويوَن 
َجواِز الّتذكرِي والّتأنيِث واسَتَنُدوا إِليَها يف 
الَفِصيِح  يف  ُصوِرَها  ِمن  جَيُدوَنه  َما  َتفسرِي 

ِمن َكالِم الَعرِب.
الَعرُب  وَن  النَّحويُّ اطَمَأنَّ  َوَقد 
َتناوهِلم  يف  الِفكرّيِة  اأُلُسِس  َهذِه  إِىل 
النُّصوِص  يف  وُمَعاجَلتَِها  الّظاهرَة  هذِه 

اّتساٍق  إِىل  للُوصوِل  الَفِصيَحِة)63(، 
والّنّص  الّلغوّي  الّتفكرِي  بنْيَ  واّتفاٍق 

َتلحينه،  ُيمكُن  ال  اّلذي  الَفِصيِح 
َأو  َنحوّيٍة  لغوّيٍة:  بِقواعَد  للخروِج 
يف  الَكالِم  من  املستعمَل   ُ تفسِّ رَصفّيٍة، 
َتعِميمها  ُيمكن  َثمَّ  ، وِمن  الّلغويِّ الَواِقِع 

الَيوم. َكالِمنا  يف  عليها  والِقياس 
الُقدَماء  النَّحوّينَي  َأكثُر  َتَبنَّى  َوَقد 
َهذِه الّرؤيَة عنَد ِدَراَستِهم َهذا املوُضوَع، 
الّلغِة  من  َتنطلُق  َبحتٌة  ُلغوّيٌة  ُرؤيٌة  َوِهَي 
َبعُض  َحاوَل  حني  يف  َنفِسها.  الَعربّيِة 
ِمن  املوُضوِع  هذا  يف  الَبْحَث  الّنحوّينَي 
بِالتَّفسرِي  َتْكَتِفي  ال  ُأخرى،  َزاويٍة 
َتقنُع  وال  للّظاهرِة  املنطقّي  َأو  الّلغوّي 
حيُث  ِمن  الّظاهرِة  يف  َتبحُث  وإنَّام  هِبام، 
يف  املعنوّيُة  وَأبعاُدها  الّداللّيُة  آثاُرها 

)63( تنظر صورة من تطبيق بعض هذه األسس 
إعــراب  يف:  الكريم  القرآن  عىل  اللغوية 
للزجاج  خطأ  املنسوب  للباقويل  القرآن 
والعرشون:  التاسع  ))الباب   :612  /2
الفصل  صار  التنزيل  يف  جاء  ما  باب  هذا 
وذلك  الكلمة  حلق  نقصان  عن  عوضًا  فيه 
املؤنث،  باب  يف  األحوال  أكثر  يف  جيئ  إنام 
بينهام  فصلوا  فــإذا  هند،  قامت  فيقولون: 

قالوا: قام اليوم هند((. 



د. وائل عبد االمري احلريب

223

البقاعيَّ  َأمههم  ِمن  وَلعلَّ  النُّصوِص، 
هذا  َدَرَس  حيث  َرِر؛  الدُّ َنْظِم  كتابِه  يف 
َتوجيهاٍت  عن  فيه،  َوَبَحَث،  املوُضوَع 
ارسنَي  الدَّ عنَد  استقرَّ  َعامَّ  خَتتِلُف  ٍة  َدالليَّ

ِحِقنَي. والالَّ ابِقنَي  السَّ
 : البَِقاِعيِّ ِعْنَد  ْذِكرِي  التَّ َدالالُت 
َوَقَفاٍت  البَِقاِعيِّ  ِعْنَد  َوَجْدَنا  َوَقد 
الّظاهرِة  َهذِه  ِدراَسِة  يف  ُمهمًة،  ُلغوّيًة 
َتوجيًها  الَكريِم  الُقرآِن  يف  وَتوجيهها 
إِىل  والّتأنيِث  بالّتذكرِي  ُرُج  خَيْ ا،  َدالليَّ
غري  ِمن  َرْحبٍة،  وَمعنوّيٍة  بالغّيٍة  آفاٍق 
الّتذكرِي  لِقواعِد  َتوهنٍي  َأو  َتضعيٍف 
َما  ويف  الُقدَماء.  َنها  َقنَّ اّلتي  والّتأنيِث 
الَكريمِة  الُقرآنّيِة  لآلياِت  ِدَراَسٌة  َيأيت 
َدالالٍت  عن  البقاعيُّ  ِفيها  َبَحَث  اّلتي 

للّتذِكرِي: َجِديدٍة 
ٻ . 1 ٻ  ٱ  چ  َتَعاىل:  َقاَل 

ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ 
ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀٺ  ڀ  ڀ 
ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿٹ  ٿ  ٿ 
ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤڤ 
چ  ڃڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ 
ڇ  ڇ  ڇڇ  چ  چ  چ 

ڍچ ]سورة البقرة: 275[.
الِفعِل  َتذكرِي  عنَد  الُقَدَماُء  َوَقَف 
من  غِم  الرَّ َعىَل  الَكريمِة  اآليِة  يف  )َجاَء( 
وه  َوفسَّ ُمؤّنٌث،  )َمْوِعَظة(  فاعَله  َأنَّ 
اء  الفرَّ َقاَل  الَوْعُظ؛  ُيراُد هبا  املوِعَظة  بَأنَّ 

َأخَرَج  َأنََّث  ))َفَمن  207هـ(:  )ت 
إِىل  َذَهب  َر  ذكَّ وَمن  ْفِظ،  اللَّ عىل  الَكالَم 
اُج )ت  جَّ الزَّ َوَقاَل  املصَدِر(()64(.  َتذكرِي 
 ، )جاَءه(،...  تذكرُي  ))َجاَز  311هـ(: 
فَتذكرُيه  بَِحِقيقيٍّ  َليَس  َتأنِيٍث  ُكلَّ  أَلّن 
واملوعَظَة  الَوْعَظ  َأنَّ  ترى  َأال  جائٌز 
َوَذَكر  واِحد(()65(.  َمعنى  عن  اِن  ُمعربِّ
)ت  القييّس  َطالِب  َأيب  بُن  َمكي 
الّتذكرِي؛  َتوجيِه  يف  آراٍء  ثالثَة  437هـ( 
نَُّه  أِلَ امْلَْعنى  َله عىل  مَحَ )َجاَء(  ر  َقاَل: ))ذكَّ
ن  بَِمْعنى: َفمن َجاَءُه وعظ، َوقيل ُذّكر أِلَ
هَلَا  َذَكَر  اَل  إِْذ  َحِقيِقّي  املوِعَظة غرُي  َتْأنِيث 

)64( معاين القرآن للفراء: 1/ 125. وينظر فيه: 
.356 /1

358، وينظر  )65( معاين القرآن وإعرابه: 1/ 
القرآن  ــراب  وإع  ،129  /1 أيضا:  فيه 
والكشف   ،41  /2  ،134  /1 للنحاس: 
 /1 البغوي:  283، وتفسري   /2 والبيان: 

 .113
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نَُّه فرق َبني فعل  ر أِلَ من َلفظَها، َوقيل ُذكِّ
ابُن  َوَقاَل  بِاهْلَاِء(()66(.  َوَبينه  امْلَُؤنَّث 
عالمُة  ))وسقطْت  542هـ(:  )ت  َعِطيَة 
أَلنَّ  جاَءُه(  )َفَمْن  قوله:  يف  الّتأنيِث 
بمعنى  وهو  حقيقيٍّ  غرُي  املوعظِة  تأنيَث 
آَخَر:  َموضٍع  يف  َوَقاَل  َوْعظ(()67(. 
ُسُن  حَيْ ْذِكرُي  َوالتَّ ْصُل  اأْلَ ُهَو  ْأنِيُث  ))َفالتَّ
اَم  ِسيَّ  ،)68( َحِقيِقيٍّ َغرْيَ  ْأنِيُث  التَّ َكاَن  إَِذا 
َواْلَفاِعِل((.  اْلِفْعِل  َبنْيَ  فاِصٌل  َوَقَع  إَِذا 

)ت745هـ(  اأَلندليّس  َحياَن  َأبو  َل  وَعلَّ
الِفعِل  بنْيَ  الَفاصِل  بُوجوِد  الّتذكرَي 

)املوِعَظة(  َتأنيَث  َوبَِأنَّ  والَفاعِل، 
َتاِء  ))َحْذُف  َقاَل:  َحقيقٌي؛  ال  جَمازيٌّ 
نَّ  َوأِلَ لِْلَفْصِل،  َجاَءْتُه،  ِمْن:  ْأنِيِث  التَّ

.)69()) اِزيٌّ جَمَ امْلَْوِعَظِة  َتْأنِيَث 

 ،143  /1 ــرآن:  ــق ال ـــراب  إع مشكل   )66(
خطأ  املنسوب  للباقويل  القرآن  وإعــراب 

للزجاج: 2/ 619. 
وينظر:   ،372  /1 الــوجــيــز:  املــحــرر   )67(
 ،173  /1 ـــنـــحـــو:  ال يف  األصــــــول 
الغيب:  ومفاتيح   ،414  /2 واخلصائص: 
 /1 القرآن:  إعراب  يف  والتبيان   ،79  /7
 /17 الــقــرآن:  ألحكام  واجلامع   ،224
57، واللباب يف علوم الكتاب: 3/ 244.

)68( مفاتيح الغيب: 10/ 139. 
)69( البحر املحيط: 2/ 708. 

يف  ِل  أمُّ التَّ ِمن  َلَدْيَنا،  ُل،  َيَتحصَّ
َعىَل  الِفْعِل،  لَِتذِكرِي  الُقَدَماِء  َتوِجيَهاِت 
َتْنَتِهي  ا  َ َأهنَّ ُمَؤنٌَّث،  َفاِعَله  َأنَّ  ِمن  ْغِم  الرَّ
املْعَنى  َعىَل  احَلْمل  هُلَا:  َأوَّ َأْشَياَء،  َثاَلَثِة  إِىَل 
َكْوُن  َوَثانِْيَها:  بِالَوْعِظ،  املْوِعَظِة  بَِتْفِسرِي 
ْأنِيِث،  التَّ اِزيَّ  جَمَ )َمْوِعَظة(  الَفاِعِل 
الِفْعِل  َبنْيَ  الَفاِصِل  ُوُجوُد  َوَثالُِثَها: 

املَؤنَِّث. َوَفاِعِلِه 
ّتْذِكرِي  يِف  البَِقاِعيُّ  َوَجَد  ِحني  يِف 
الَكِريَمِة،  اآلَيِة  َهِذِه  يِف  )َجاء(  الِفْعِل 
َرِفيَعُة  َمْوِعَظٌة  ا  َ َأهنَّ َوِهَي  َجِديَدًة،  َداَلَلًة 
 َ َعربَّ بَِأْن  ا  َشْأهَنَ َرَفَع  َولَِذا  َرَجِة،  الدَّ
َمْنِزَلًة  َأْعىَل  ُهَو  الَِّذي  ْذِكرِي  بِالتَّ َعْنَها 
)َفَمن  ))َقوُله:  َقاَل:  ْأنِيِث؛  التَّ ِمن 
َعالَمِة  ِمن  الَكِلَمَة  َأْطَلَق  َجاَءه(،...، 
لَِقْدِر  َتْرِفيًعا  ْتَبِة  الرُّ اِزِل  النَّ ْأنِيِث  التَّ
الَعِظيَمِة  املْدَرِك  اخَلِفيَّة  املْوِعَظِة  َهِذِه 

املْوِقع(()70(.
ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ   .2
ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ 

ک  ڑ  ڑ  ژ  ڈژ  ڈ 

ک چ ]سورة آل عمران: 86[.

)70( نظم الدرر: 4/ 131. 
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يِف  )الَبيَِّنات(،  َأنَّ  وَن  ُ املَفسِّ َيْذُكُر 
هَلُم  اهلُل   َ َبنيَّ َما  ا:  هِبَ ُيَراَد  َأْن  وُز  جَيُ اآلَيِة، 
ا:  هِبَ ُيَراَد  َأْن  وُز  َوجَيُ َواإِلْنِجيِل،  التَّوَراِة  يِف 
َواآلَياِت  الِكَتاِب  ِمن    بِيُّ النَّ بِِه  َأَتى  َما 

َواملْعِجَزاِت)71(. َواِهِد  َوالشَّ
َتْذِكرِي  َتْوِجيِه  يِف  ِقْيَل  َما  َوُمْنَتَهى 
َأنَّ  َمَع  الَكِريَمِة  اآلَيِة  يِف  )َجاَء(  الِفْعِل 
ُأُموٍر:  َثاَلَثُة  ُمَؤنٌَّث،  )الَبيَِّنات(  الَفاِعَل 
ْأنِيِث  اِزيُّ التَّ ل: َأنَّ الَفاِعَل ُمَؤنٌَّث جَمَ اأَلوَّ
ل  مَحْ َوالثَّاين:  أنِيِث.  التَّ َحِقيِقيَّ  َوَلْيَس 
)الَبيَِّنات(،  نَّ  أِلَ املْعَنى،  َعىَل  التَّذِكرِي 
 : الُعْكرَبِيُّ َقاَل  لِيِل؛  الدَّ بَِمْعَنى:  ُهَنا، 
چ:  ڈ  ڈ  چ  َتَعاىَل:  ))َقْوُلُه 
َغرْيُ  َنِة  اْلَبيِّ َتْأنِيَث  نَّ  أِلَ اَء؛  التَّ َحَذَف  إِنَّاَم 
لِيِل(()72(.  الدَّ بَِمْعَنى  ا  َ هنَّ َوأِلَ ؛  َحِقيِقيٍّ
احَلْنَبيِلّ  َعاِدٍل  ابُن  َذَكَرُه  الثَّالِث،  َواأَلْمر 
َبنْيَ  َفاِصٍل  ُوُجوِد  َوُهَو  هـ(،  )ت775 
الفعَل  َر  ))َوَذكَّ قَالَ:  َوَفاِعِلِه،  الِفْعِل 

 ،439  /1 وإعرابه:  القرآن  معاين  ينظر:   )71(
 /1 املجيد:  الــقــرآن  تفسري  يف  والوسيط 
ومفاتيح   ،381  /1 والكشاف:   ،460
 /1 التنزيل:  ومــدارك   ،283  /8 الغيب: 

 .272
)72( التبيان يف إعراب القرآن: 1/ 284. 

چ لِْلَفْصِل  ڈ ڈ  چ  قولِه:  يف 
بَِمْعَنى  أَلنَّه  ؛  َحِقيقيِّ َغرَي  َولَِكونِِه 
َعالَمِة  َحْذِف  واِز  جِلَ َوِقيَل:  الئِِل.  الدَّ
أنِيِث ِمن الِفعِل -إَِذا َكاَن ِفْعُل املَؤنَّث  التَّ

مًا(()73(. ُمَتَقدِّ

َتْذِكرِي  َبنْيَ  البَِقاِعيُّ  َرَبَط  ِحنْي  يِف 

َأنَّ  َوَوَجَد  الَكِريَمِة،  اآلَيِة  َوِسَياِق  الِفْعِل 
اِء ِمن الِفْعِل )َجاَء( َأْضَفى َعىَل  إِْسَقاَط التَّ
َقاَل:  ِة،  َوالَقْطِعيَّ ِة  الُقوَّ ِصَفَة  )الَبيَِّنات( 
الَقاِطَعة  َأْي  چ،  ڈ  ڈ  ))چ 
َء  يَشْ اَل  َقْطًعا،  اهللِ  َرُسوُل  ُه  َوَأنَّ َحقٌّ  بَِأنَّه 
ُظُهوِرِه  ِمن  َأَشدَّ  َواَل  َبَيانِِه  ِمن  َأْقَوى 
ِمن:  أنِيِث  التَّ َتاِء  إِْسَقاُط  بِِه  َأْشَعَر  باَِم 

جاء(()74(.
َتَعاىَل:  َقْولِِه  يِف  َوَرَد  َما  َذلَِك  َوِمْثُل 

ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  چ

ڭ  ڭ  ۓ  ےۓ  ے  ھ  ھ 
 ،]105 عمران:  آل  چ ]سورة  ڭ 
َتْذِكرَي  338هـ(  )ت  النَّّحاُس   َ َفسَّ َفَقد 
َمُل  حُيْ ِحني  يِف  اجَلْمِع،  َعىَل  بحمله  الِفْعِل 
))َجاءُهم  َقاَل:  اجَلاَمَعِة؛  َعىَل  ْأنِيِث  التَّ

 .452 )73( اللباب يف علوم الكتاب: 5/ 
)74( نظم الدرر: 4/ 476. 
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َعىَل  َوَجاَءهتم  اجَلِميِع  َعىَل  ر  ُمذكَّ
اِزي )ت  الرَّ َأَشاَر  اجَلاَمَعِة(()75(. يِف ِحني 
نَّ  أِلَ الَعاَلَمِة،  َحْذِف  َجَواِز  إِىَل  606هـ( 
))إِنَّاَم  َقاَل:  الَفاِعِل؛  َعىَل  ٌم  ُمَتَقدِّ الِفْعَل 
َيُقْل  ے چ َومَلْ  ے  ھ  ھ  ھ  چ  َقاَل: 
َواِز َحْذِف َعاَلَمٍة ِمَن اْلِفْعِل  ْم( جِلَ )َجاَءهْتُ
ًما(()76(.  ُمَتَقدِّ امْلَُؤنَِّث  ِفْعُل  َكاَن  إَِذا 
756هـ(  )ت  احَلَلبِيُّ  ِمنُي  السَّ َه  َوَوجَّ
)الَبيَِّنات(  الَفاِعِل  بَِكوِن  الِفْعِل  َتْذِكرَي 

ے  چ  َقاَل: ))َوَقوُله:  ْأنِيِث؛  التَّ اِزيَّ  جَمَ
َولَِكونِِه  لِْلَفْصِل  الِفْعل  ُيؤّنِث  ےچ مل 
الئِِل(()77(.  الدَّ بَِمعَنى  َحِقيِقيَّ  َغرْيَ 
الِفْعَل  َأنَّ  إِىَل  البَِقاِعيُّ  َذَهَب  ِحني  يِف 
َتْعِظيِم  َعىَل  اَلَلِة  لِلدَّ ْأنِيِث  التَّ عن  ُأْعِرَي 
َمْنِزَلتَِها،  َوَتْفِخيِم  َوُوُضوِحَها  )الَبيَِّنات( 
َوُوُضوِحَها  َعَظَمتَِها  ِمن  غِم  الرَّ َوَعىَل 
ِمن  ُقوا  َوَتَفرَّ إَِليهم  ُأنزَلْت  الَّذيَن  اْخَتَلَف 
بِاالْختاَِلِف  ُهم  َذمَّ ))َومَلَّا  َقاَل:  َبعِدَها؛ 
َتْقبِيِحِه  يِف  َزاَد  ِه  َذمِّ َعىَل  الَعْقُل  َدلَّ  الَِّذي 
الَعْقِل  هَنْي  َبْعَد  ِفيِه  َخاَلُفوا  م  ُ َبأهنَّ

 .174 )75( إعراب القرآن للنحاس: 1/ 
)76( مفاتيح الغيب: 8/ 317. 

)77( الدر املصون: 3/ 339. 

َواْبَتَدَأ  َأي  )من(  َفَقاَل:  ْقِل  النَّ وَواِضِح 
)َبْعِد  ِمن  ُهَو  الَِّذي  َماِن  الزَّ ِمن  اْختاِلُفهم 
ْأنِيِث  التَّ َعن  بِإِْعَرائِِه  َمُه  َوَعظَّ َجاَءُهم(  َما 
َوُيْعِليهم  َمُعُهم  جَيْ باَِم  َأي  )الَبيَِّنات( 
َوَيْنَفُعهم،  َفاَقُهم  اتِّ َوُيْوِجُب  َوَيْرَفُعهم 
َوَأْهَلَكُهم(()78(. اُق  االْفرِتَ َذلَِك  َفَأْرَداُهم 
ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  چ   .3
ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ 
ڱ چ ]سورة آل عمران: 184[. 
َنائِِب  إىَِل  املسَنُد  َب(  )ُكذِّ الِفْعُل  َجاَء 
َوَرَد  ِحني  يِف  ًرا،  ُمَذكَّ )ُرُسل(  الَفاِعِل 
آَخَر،  َمْوِضٍع  يِف  ًثا  ُمَؤنَّ َنْفُسُه  الِفْعُل 

ۉ  ۉ  چ  َتَعاىَل:  َقْولِِه  يِف  َوَذلَِك 
ائ  ائ  ى  ى  ې  ې  ې  ې 
األنعام:  چ ]سورة  وئ  ەئ  ەئ 
34[. َوَقد َذَهَب البَِقاِعيُّ إىَِل َأنَّ الِفْعَل 
ًرا  َب( َوَرَد، يِف آَيِة آِل ِعْمَراَن، ُمَذكَّ )ُكذِّ
الَِّذي  ْعِف  الضَّ ِمن  َنْوٍع  َأيِّ  إِلَِزاَلِة 
))َأْسَقَط  َقاَل:  ْأنِيُث؛  التَّ َعَليِه  َيُدلُّ 
َنْوِع  َعىَل  َدلَّْت  اَم  ُربَّ ا  َ هنَّ أِلَ ْأنِيِث  التَّ َتاَء 

َب ُرُسٌل((()79(. َضْعٍف َفَقاَل: )ُكذِّ

)78( نظم الدرر: 5/ 20. 
)79( نظم الدرر: 5/ 144. 
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ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  چ   .4
ٿ  ٿ  ٿ  ٿ 
ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ 
ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦڦ  ڤ  ڤ 
ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ 
ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ 

ڍ چ ]سورة النساء: 46[.
ْذِكرُي  التَّ ِفيِه  وُز  جَيُ ِجْنٍس  اْسُم  الَكِلُم: 
الَعائُِد  ِمرُي  الضَّ َجاَء  َوَقد  ْأنِيُث،  َوالتَّ
َوَيَرى  ًرا)80(.  ُمَذكَّ )َمَواِضعه(  يِف  إَِليِه 
َداَلَلًة  ُهَنا  ْذِكرِي  التَّ اْختَِياِر  يِف  البَِقاِعيُّ 
ُفوَن  رِّ حُيَ م  ُ َأهنَّ َأي  الَكاَلَم؛  ُيِريُد  ُه  َأنَّ َعىَل 
َكِلَمٍة  يِف  ْغيرَِي  التَّ نَّ  أِلَ الَكاَلِم،  َمَواِضَع 
ِه؛  ُكلِّ الَكاَلِم  َمْعَنى  َتْغيرِِي  إِىَل  ي  ُيَؤدِّ
ْت  َ ُغريِّ إَِذا  الَكِلَمُة  َكاَنِت  ))َومَلَّا  َقاَل: 
اِت،  بِالذَّ املْقُصوُد  َوُهَو  الَكاَلُم  َتبَِعَها 
َفَقاَل:  ِمرِي،  الضَّ بَِتْذِكرِي  َذلَِك  َعىَل  َه  َنبَّ
َفَيتم  َأْلَيُق،  بِِه  ِهَي  تِي  الَّ َأي  )َمَواِضعه( 
إَِذا  َما  َيْشَمُل  َوُهَو  َوإِْضاَلهُلُم،  َضاَلهُلُم 
َأو   ِ املَغريَّ َعن  َبِعيًدا  إَِلْيِه   ُ املَغريَّ املْعَنى  َكاَن 

)80( ينظر: التبيان يف إعراب القرآن: 1/ 363، 
والدر املصون: 3/ 696، واللباب يف علوم 

الكتاب: 6/ 406. 

َقِريًبا(()81(.
ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  چ   .5
ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ ڳ  ڳ 
چ ]سورة  ڻ ڻ  ڻ  ڻ 

.]78 األنعام: 
اْسِم  جَمِْيِء  ِعْنَد  وَن  النَّْحِويُّ َوَقَف 
ِمن  ْغِم  الرَّ َعىَل  ًرا  ُمَذكَّ )َهَذا(  اإِلَشاَرِة 
تِي  الَّ ْمُس  الشَّ َوُهَو  ُمَؤنٍَّث،  إِىَل  ُيِشرُي  ُه  َأنَّ
بَِأنَّ  َذلَِك  ُهوا  َوَوجَّ بِـ)َباِزَغة(،  َعْنَها   َ َعربَّ
الُِع  ْخُص َأو الطَّ ُء َأو الشَّ ْ املْعَنى َهَذا اليشَّ
َبْعُض  َوَذَهَب  َريب)82(،  الَكْوَكُب  َأو 
ْمِس  الشَّ َضْوَء  َرَأى  ُه  َأنَّ إِىَل  يَن  ِ املَفسِّ
))إِنَّاَم  َفُهو  َنْفَسَها؛  ْمَس  الشَّ َوَلْيَس 
َضْوَء  َرَأى  ُه  نَّ أِلَ َهِذِه  َيُقْل  َومَل  َهَذا  َقاَل 
َإىَل  ُه  َفَردَّ ْمِس؛  الشَّ َعنْيَ  َيَر  َومَل  ْمِس  الشَّ

آَخُروَن  وَن  َنْحِويُّ َوَذَكر  َعاِع(()83(.  الشُّ

 .292 )81( نظم الدرر: 5/ 
 ،53 )82( ينظر: إعراب القرآن للنحاس: 5/ 
165، والنكت يف  والكشف والبيان: 4/ 
البغوي:  تفسري  و   ،217 الكريم:  القرآن 
للباقويل  ــقــرآن  ال ـــراب  وإع  ،139  /2

 .619 املنسوب خطأ للزجاج: 2/ 
وزاد   ،165  /4 والــبــيــان:  الكشف   )83(
 /13 الغيب:  ومفاتيح   ،48  /2 املسري: 
 /1 الــقــرآن:  إعــراب  يف  والتبيان   ،46
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َل  مَحَ ُه  بَِأنَّ املْعَنى  َعىَل  احَلْمِل  َباِب  ِمن  ُه  َأنَّ
َعىَل  َوَلْيَس  وِر  النُّ َأو  َياِء  الضِّ َعىَل  ْمَس  الشَّ
َفُهَو  ْمَس؛  الشَّ َيَر  َومَل  ْوَء  الضَّ َرَأى  ُه  َأنَّ
نَّ  أِلَ َثٌة  ُمَؤنَّ ْمُس  َوالشَّ َهَذا،  َقاَل:  اَم  ))إِنَّ
َفحمَل  َوالنَّوِر،  َياِء  الضِّ بَِمْعَنى  ْمَس  الشَّ
ْذِكرِي  التَّ َعىَل  َوَأَعاَن  ْأِويِل،  التَّ َعىَل  الَكاَلم 
َعاَلَمُة  ِفْيَها  َلْيَس  ْمَس  الشَّ َأنَّ  َأْيًضا 

ْأنِيِث(()84(. التَّ
َأنَّ  إِىَل  آَخُروَن  وَن  ُ ُمَفسِّ َوَذَهَب 
اهللِ  َكاَلِم  ِمن  گچ  گ  چ  َقْوَلُه: 
َكاَلِم  ِمن  ڳچ  ڳ  چ  َوَقْوُلُه:  َتَعاىَل، 
َلْيَسْت  ُلَغتِِه  يِف  َها  َوَلَعلَّ  ،إِْبَراِهيَم

احَلَسِن  َأُبو  َقاَل  الَعَرِب؛  ُلَغِة  يِف  َكاَم  َثًة  ُمَؤنَّ
َأنَّ  ))َوِعْنِدي  479هـ(:  )ت  املَجاشعّي 

گچ  گ  گ  گ  چ  َتَعاىَل:  َقْوَلُه 
إِْخَباٌر ِمن اهللِ َتَعاىَل، َوَقوُلُه: چ ڳ ڳچ 
َثٌة يِف  ْمُس ُمَؤنَّ إِبَراِهيَم. َوالشَّ ِمن َكاَلِم 

 /7 ــقــرآن:  ال ألحــكــام  واجلــامــع   ،512
517، والبحر  27، ومدارك التنزيل: 1/ 

 .566 املحيط: 4/ 
 /2 املجيد:  الــقــرآن  تفسري  يف  الوسيط   )84(
291، وينظر: زاد املسري: 2/ 48، ومفاتيح 
إعــراب  يف  والتبيان   ،46  /13 الغيب: 
 /4 املحيط:  والبحر   ،512  /1 القرآن: 

 .566

ا يِف َكاَلم ِسَواُهم َفَيُجوُز  َكاَلِم الَعَرِب َفَأمَّ
َيُكْن  مَل   َوإِْبَراِهيُم َكَذلَِك،  َلْيَسْت  ا  َ َأهنَّ

يِف  َكاَن  َما  َتَعاىَل  اهلُل  َلَنا  َفَحَكى  ا  َعَربِيًّ
ُلَغتِِه(()85(.

َواْسَتْنَبَط  اآلَراَء  َهِذه  اِزي  الرَّ َوَذَكَر 
آَخَر،  َوْجًها  الُقرآيِنِّ  ْعبرِِي  التَّ َهَذا  ِمن 
ِر  بِاملَذكَّ ْعبرِِي  التَّ ِمن  الَغاَيَة  َأنَّ  َوُهَو 
َعن  التَّعبرِِي  ِعنَد  اأَلَدِب  ِرَعاَيُة  ُهَي 
الِّ  الدَّ ْفِظ  اللَّ استِعاَمِل  بَِعَدِم  ِة،  الّرُبوبِيَّ
ِمْنُه  ))امْلَْقُصوُد  َقاَل:  أنِيِث؛  التَّ َعىَل 
ِعْنَد  ْأنِيِث  التَّ َتْرُك  َوُهَو  َدِب،  اأْلَ ِرَعاَيُة 
ِة(()86(.  ُبوبِيَّ الرُّ َعىَل  الِّ  الدَّ ْفِظ  اللَّ ِذْكِر 
َهَذا  َعىَل  710هـ(  )ت  النََّسِفي  َوَواَفَقُه 
َأَراَد  ُه  نَّ أِلَ َره  َذكَّ ))َوإِنَّام  َقاَل:  التَّوِجيِه؛ 
اخَلرَبِ  ِمْثَل  املْبَتَدَأ  َجَعَل  نَّه  أِلَ َأو  الَِع  الطَّ
ِصَياَنَة  َوِفيِه  َمْعًنى،  َواِحٌد  يَشٌء  اَم  ُ هنَّ أِلَ
يِف  َقاُلوا  َوهِلََذا  أنِيِث  التَّ ُشْبَهِة  عن  بِّ  الرَّ
َمة  م َومَل َيُقوُلوا َعالَّ ِصَفاِت اهللِ َتَعاىَل َعالَّ
َعاَلَمِة  ِمن  َتَفاِدًيا  َأبَلَغ  الثَّاين  َكاَن  َوإِْن 

ونقل   ،218 الكريم:  القرآن  يف  النكت   )85(
 /4 املحيط:  البحر  صاحب  ــرأي  ال هذا 

566، وحاشية الصبان: 1/ 203. 
البحر  وينظر:   ،46  /13 الغيب:  مفاتيح   )86(

املحيط: 4/ 566. 
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البَِقاِعيُّ  َقَرَأ  ِحني  يِف  أنِيِث(()87(.  التَّ
ِحَواًرا  َعْلَها  جَيْ َومَل  َجِديَدًة  ِقَراَءًة  اآلَيَة 
َوَجَعَلَها  َوَنْفِسِه  إِْبَراِهيَم  َبنْيَ  ا  َداِخِليًّ

َأَراَد  ٍة  بِِدقَّ ا  َوَمْبنِيًّ َمْقُصوًدا  ا  ُلَغِويًّ َتْعبرًِيا 
إِىَل  ُيوِصَل  َأْن  َخاَللِِه  من   إِْبَراِهيُم

َثَة  املَؤنَّ ْمَس  الشَّ بَِأنَّ  ِرَساَلًة  املَخاَطبنَِي 
))َقاَل:  َقاَل:  َربًّا؛  َتُكوَن  َأْن  َتْصلُح  اَل 
َباِزَغة(  ْمَس  )الشَّ بَِعينِِه  َأي  َرَأى(  )َفَلامَّ 
وِر  النُّ اِق  َوإِرْشَ َهاِر  النَّ ُطُلوِع  ِعْنَد  َأي 
ًنا  ُمَبيِّ )َقاَل(  َعوا  ادَّ َما  ِفيِه  َعوا  ادَّ الَِّذي 
َما  َوُهَو  وِر  النُّ ِمن  َأْكرَبُ  ُهو  َما  لُِقُصوِر 
إَِشاَرَتُه  ًرا  ُمَذكِّ )َهَذا(  وُر)88(  النُّ َعْنُه 
اخَلرَبِ  َتْذِكرُي  َوُهَو  ِغ،  املَسوِّ لُِوُجوِد 
هَمِة،  التُّ َعن  إِْبَعاًدا  لَِتعِظْيِمَها  إِْظَهاًرا 
املَؤنََّث  َأنَّ  َعىَل  اأَلْمِر  ِل  َأوَّ ِمن  َوَتْنبِيًها 
ِفياَم  َقاَل  َكاَم   ) )َريبِّ ِة  ُبوبِيَّ لِلرُّ َيْصلُح  اَل 
الَِّذي  لْلَوْجِه  َبَياًنا  َذلَِك  َل  َعلَّ ُثمَّ  َمىَض؛ 
َفَقاَل:  ُشْبَهًة،  َفَأَوَرَث  َمىَض  َما  ِفيِه  َفاَرَق 
َأَفَلت(  )َفَلامَّ  َم  َتَقدَّ ا  مِمَّ َأي  َأْكرَب(  )َهَذا 

البحر  وينظر:   ،517  /1 التنزيل:  مدارك   )87(
املحيط: 4/ 566. 

عنه  ما  ومعنى  غامضا،  يبدو  قد  تركيب   )88(
النور، أي الذي يصدر عنه النور وهو يريد 

هنا: الشمس. 

َوَغلَب  ُظُهوُرَها  َفَخِفَي  َغُرَبْت  َأي 
بُِقْدِرِة  اَلِم  الظَّ َجْيُش  َوَهَزَمُه  ُنوَرَها 
بَِأنَّ  َح  َفرَصَّ َقوِم(  َيا  )َقاَل  ِم  الَعالَّ املِلِك 
ُرُؤوِس  َعىَل  َوَناَدى  عنَي،  َأمْجَ هَلُم  الَكاَلَم 
َهِذِه  َأنَّ  َلَنا  َوَيبُدو  اأَلشَهاِد(()89(. 
لَِتذِكرِي  البَِقاِعيُّ  اْسَتْنَبَطَها  تِي  الَّ اَلَلَة  الدَّ
املَؤنَِّث  َعىَل  َيُعوُد  الَِّذي  اإِلَشاَرِة  اْسِم 
ِمن  َوَتْنَطِلُق  ُهَنا،  َفٌة،  ُمَتَكلَّ مس(  )الشَّ
إِىَل  َنَظَر  إِْذ  َصاِحَبَها،  ُكُم  حَتْ َسابَِقٍة  ُرْؤَيٍة 

إِْنَسايِنٍّ  َمْنُظوٍر  ِمن  َوَتَعاىَل  ُسْبَحاَنه  بِّ  الرَّ
ْنَفنْيِ  الصِّ َأَحِد  َت  حَتْ َتْصنِيَفُه  ُيِريُد   ، َقارِصٍ

َوَتَعاىَل  ُسْبَحاَنه  ُه  َأنَّ يِف ِحني  اآلَخِر،  ُدوَن 
ٿ چ  ٿ  ٺ  َقاَل عن َنْفِسهچ 

.]11 الشورى:  ]سورة 
ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  6.چ 
ٴۇ  ۈۈ  ۆ  ۆ  ۇ 
ۋ ۋ ۅ ۅ ۉچ 

]سورة األعراف: 56[.
يِف  يَن  ِ َواملَفسِّ النَّحِويِّنَي  َكاَلُم  َكُثَر 
الَكِريَمِة،  اآلَيِة  يِف  )َقِريب(  َتذِكرِي  َتوِجيِه 

َيَأيِت: َما  ِفيَها  ِقيَل  َما  َوَأَهمُّ 
َعىَل  َتُدّل  مَل  إَِذا  )َقِريب(  َكِلَمَة  انَّ 

)89( نظم الدرر: 7/ 161. 
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التَّذِكرُي  ِفيَها  فَيُجوُز  النََّسِب  يِف  َقَراَبٍة 
ا  َ َأهنَّ ِحني  يِف  الَعَرِب،  َكاَلِم  يِف  أنِيُث  َوالتَّ
م  ُ َفإِهنَّ النََّسِب  يِف  الُقْرِب  َعىَل  َدلَّْت  إَِذا 
َوِقيَل  َثًة)90(.  ُمَؤنَّ إِاّل  ا  َيسَتعِمُلوهَنَ ال 
ا  َ َوَكَأهنَّ املَكاِن،  َتذِكرِي  َعىَل  َتُدّل  ا  َ إِهنَّ
َموِضٍع  يِف  َوالتَّقِديُر:  مِلَحُذوٍف  ِصَفٌة 

إِنَّ  وقيل  َقِريٍب)91(.  يَشٍء  َأو  َقِريٍب، 

َمعَنى:  َعىَل  حَمُموَلٌة  اآلَيِة  يِف  َة  مْحَ الرَّ

َأو  الّرحِم)93(،  َأو  الُغفَراِن  َأو  املَطِر)92(، 

 ،380  /1 للفراء:  القرآن  معاين  ينظر:   )90(
 ،108  /1 للنحاس:  القرآن  وإعــراب 
والبحر   ،16  /3 الــتــنــزيــل:  ــــوار  وأن
 /4 املــعــاين:  وروح   ،72  /5 املحيط: 

 .383- 380
و   ،216  /1 الــقــرآن:  جمــاز  يــنــظــر:   )91(
التنزيل:  ــوار  وأن  ،111  /2 الكشاف: 
 ،574  /1 التنزيل:  ــدارك  وم  ،16  /3
املعاين:  وروح   ،72  /5 املحيط:  والبحر 

 .383- 380 /4
 /1 لألخفش:  الــقــرآن  معاين  ينظر:   )92(
 ،411  /2 الــوجــيــز:  ــرر  ــح وامل  ،327
خطأ  املنسوب  للباقويل  القرآن  وإعراب 
 /2 املسري:  وزاد   ،619  /2 للزجاج: 
وروح   ،72  /5 املحيط:  والبحر   ،130

 .383- 380 املعاين: 4/ 
 /2 للنحاس:  الــقــرآن  ــراب  إع ينظر:   )93(
وزاد   ،411  /2 الوجيز:  واملحرر   ،57
130، ومفاتيح الغيب: 14/  املسري: 2/ 

َأو  اإِلْنَعاِم)95(،  َأو  الَعفِو  َأو  َواِب)94(،  الثَّ
نَّ  َوأِلَ َواِحٍد،  بَِمعًنى  ا  َ هنَّ أِلَ اإِلحَساِن)96(، 

إِنَّ  َوِقيَل  ا)97(.  َحِقيِقيًّ َليَس  مَحِة  الرَّ َتأنِيَث 
َماِن َأو  الَقِريَب َوالَبِعيَد -إَِذا َدالَّ َعىَل الزَّ
َواملَؤنَُّث  ُر  املَذكَّ ِفيهاَم  -َيسَتِوي  املَكاِن 
ة(  )َرمْحَ َأنَّ  َبْعُضُهم  َوَذَكر  َواجَلْمُع)98(. 

16، ومدارك   /3 التنزيل:  وأنوار   ،286
 /5 املحيط:  والبحر   ،574  /1 التنزيل: 

72، وروح املعاين: 4/ 380 -383. 
 ،241  /4 والــبــيــان:  الكشف  ينظر:   )94(
البحر  و   ،411  /2 الوجيز:  واملــحــرر 
 /4 املــعــاين:  وروح   ،72  /5 املحيط: 

 .383- 380
املجيد:  القرآن  تفسري  يف  الوسيط  ينظر:   )95(
 ،411  /2 الوجيز:  واملحرر   ،378  /2
الغيب:  ومفاتيح   ،130  /2 املسري:  وزاد 
 ،72  /5 املحيط:  والبحر   ،286  /14

وروح املعاين: 4/ 380 -383. 
 .252  /4 التمييز:  ذوي  بصائر  ينظر:   )96(

للزجاج:  وإعرابه  القرآن  معاين  ينظر:   )97(
 ،111  /2 والــكــشــاف:   ،344  /2
ومدارك  و   ،286  /14 الغيب:  ومفاتيح 
 /5 املحيط:  والبحر   ،574  /1 التنزيل: 

72، وروح املعاين: 4/ 380 -383. 
 ،241  /4 والــبــيــان:  الكشف  ينظر:   )98(
وتفسري   ،408  /1 التفسري:  وغــرائــب 
 /2 الوجيز:  واملحرر   ،199  /2 البغوي: 
وروح   ،72  /5 املحيط:  والبحر   ،411

املعاين: 4/ 380 -383. 
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َفاْكَتَسَبت  )اهلل(  ِر  املَذكَّ إِىَل  ُأِضيفت 
َرَجه)99(.  خُمْ َوُأْخِرَجت  التَّذِكرَي  ِمنُه 

)َرمَحة(  َأنَّ  إِىَل  آَخُروَن  َذَهَب  ِحني  يِف 
ْذِكرِي)100(.  التَّ املَصاِدِر  َوَحقُّ  َمصَدٌر، 

َوْزِن  َعىَل  )َقِريب(  بَِأنَّ  آَخُروَن  َوْاَعَتلَّ 
َه  ُشبِّ ُه  َوَلِكنَّ )َفاِعل(،  بَِمعَنى  )َفِعيل( 
)َمفُعول(؛  بَِمعَنى  الَِّذي  بـ)َفِعيل( 
َعىَل  املعَنى  إِنَّ  َوِقيَل  َبة)101(.  ُمَقرَّ َأي: 
ِمن  ُقْرٍب  َذاُت  اهللِ  َرمَحَة  َأنَّ  َأي  النََّسِب؛ 

.)102 املْحِسننَِي)
إِىَل  َعاُشور  بُن  اِهُر  الطَّ َأَشاَر  َوَقد 

 ،241  /4 والــبــيــان:  الكشف  ينظر:   )99(
والبحر   ،574  /1 التنزيل:  ومـــدارك 
 /4 املــعــاين:  وروح   ،72  /5 املحيط: 

 .383- 380
 ،241  /4 والبيان:  الكشف  ينظر:   )100(
ــوار  وأن  ،286  /14 الغيب:  ومفاتيح 
 /5 املحيط:  والبحر   ،16  /3 التنزيل: 

72، وروح املعاين: 4/ 380 -383. 
وإعراب   ،111  /2 الكشاف:  ينظر:   )101(
للزجاج:  خطأ  املنسوب  للباقويل  القرآن 
 ،574  /1 التنزيل:  ومدارك   ،619  /2

وروح املعاين: 4/ 380 -383. 
و   ،286  /14 الغيب:  مفاتيح  ينظر:   )102(
البحر املحيط: 5/ 72، وروح املعاين: 4/ 

 .383- 380

ًنا  ًمَبيِّ ِمنَها؛  َل  اأَلوَّ َح  َوَرجَّ الُوُجوِه،  َهِذِه 
التَّعبرِِي  يِف  ِة  الَعَربِيَّ ِة  ِدقَّ َباِب  ِمن  َهَذا  َأنَّ 
الُفُروِق  َبنْيَ  َوالتَّميِيِز  َطائِِف  اللَّ َعن 

َقاَل:  اِم؛  لإِِلهْبَ إَِزاَلًة  بِاأَلْلَفاِظ،  َواملَعايِن 
َوَأيِب  اِء  اْلَفرَّ -َقْوُل  -ِعْنِدي  ))َوَأْحَسُنَها 
َعىَل  ُأْطِلَق  إَِذا  َبِعيًدا  َأْو  َقِريًبا  َأنَّ  ُعَبْيَدَة: 
َمَع  َفُهَو  النََّسِب  ُبْعِد  َأْو  النََّسِب  َقَراَبِة 
َعىَل  ُأْطِلَق  َوإَِذا   ، ُبدَّ َواَل  بَِتاٍء  امْلَُؤنَِّث 
ُمَطاَبَقُة  ِفيِه  َجاَز  ُبْعِدَها  َأْو  امْلََساَفِة  ُقْرِب 
ْأِويِل  التَّ َعىَل  ْذِكرُي  التَّ ِفيِه  َوَجاَز  َمْوُصوِفِه 
َتَعاىَل:  اهلل  َقاَل  ْكَثُر،  اأْلَ َوُهَو  بِامْلََكاِن، 

ٹچ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  چ

ڀ  ڀ  چ  َوَقاَل:   ]83 هود:  ]سورة 
ْحَزاب:  ٺچ ]اأْلَ ٺ  ٺ  ٺ 

اآْلَية  َهِذه  يِف  إِْطاَلُقُه  َكاَن  َومَلَّا   .]63
امْلََساَفِة  ُقْرِب  ِمْن  ااِلْستَِعاَرِة  َوْجِه  َعىَل 
امْلَْعَنى  يِف  اْستِْعاَملِِه  يِف  ائِِع  الشَّ َعىَل  َجَرى 
اْلُفُروِق  َلِطيِف  ِمْن  َوَهَذا   ، ِقيِقيِّ احْلَ
اِم  هْبَ لإِْلِ إَِزاَلًة  ِك  امْلُْشرَتَ اْستِْعاَمِل  يِف  ِة  اْلَعَربِيَّ

ْمَكان(()103(. اإْلِ بِقدر 
َتذِكرَي  َأنَّ  البَِقاِعيُّ  َوَجَد  َوَقد 
اهللِ،  َرمَحِة  َتفِخيِم  َعىَل  َيُدلُّ  ُهَنا  )َقِريب( 

)103( التحرير والتنوير: 8 -ب/ 177. 
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ٍر؛  ُمَذكَّ إِىَل  إَِضاَفُتَها  َتذِكرَيَها  َغ  َوَسوَّ
ِذي  إِْكَرام  َأي  اهللِ(  َرمْحَت  )))إنَّ  َقاَل: 
َهِذِه  َعىَل  َيدُعوُه  مِلَن  َواإِلْكَراِم  اجَلاَلِل 
إِىَل  َضاَفتَِها  إِلِ بِالتَّذِكرِي  َمَها  َوَفخَّ َفِة،  الصِّ
َغرِي ُمَؤنٍَّث،... ، َفَقاَل: )َقِريب((()104(. 
الّدكُتور  ِعنَد  َنِجُدُه  َما  َذلَِك  ِمن  َوَقِريب 
َهَذا  يِف  مَلََس  الَِّذي  امرائِيِّ  السَّ َفاِضل 
ُه إَِشاَرٌة إِىَل َأنَّ اهلَل َتَعاىَل َوَرمَحَتُه  التَّذِكرِي بَِأنَّ
َعن   َ ))َعربَّ َقاَل:  املْحِسننَِي؛  ِمن  َقِريَباِن 
اْكَتَسَبت  َقِريٌب  اهللِ  َفَرمَحُة  بِالتَّذِكرِي  َنا  َربِّ
التَّذِكرَي  اْخَتاَر  مِلَاَذا  َأمٌر.  َهَذا  التَّذِكرَي، 

َأَراَد  َتَعاىَل  َنا  َربُّ أنِيِث؟.  التَّ َعىَل  َعْله  جَيْ َومَل 
ا  إِىَل َأنَّ َرمَحَتُه َوُهَو َقِريٌب ِكاَلمُهَ َأْن ُيِشرَي 
َقِريَبٌة  َوَرمَحُته  َقِريٌب  َوَتَعاىَل  ُسبَحاَنه  اهلُل 
َعىَل  َتُدلُّ  َكاَنت  َقِريبٌة  َقاَل  َلو  َأيًضا. 
َوَتَعاىَل  ُسبَحاَنه  اهلَل  َلِكنَّ  َفَقط  مَحِة  الرَّ

ەئ  ائ  ائ  ى  چ  َقِريٌب  ُهَو 
 ،]186 البقرة:  چ ]سورة  وئ  ەئ 
املحِسننَِي.  ِمن  َقِريٌب  َوَرمَحُته  ُهو  َأي 
املعَنى(()105(.  يف  ِع  التََّوسُّ َباِب  ِمن  َهَذا 

)104( نظم الدرر: 7/ 420. 
التنزيل:  من  نصوص  يف  بيانية  ملسات   )105(

 .1078

ُقرآيِنٍّ  اْستِعاَمٍل  َعىَل  البَِقاِعيُّ  َوَوَقَف 
ُقوُلُه  َوُهَو  االستِعاَمِل،  هِلََذا  ُمَشابٍِه  آَخَر 

ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  چ  َتَعاىَل: 
ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ
ڃ  ڃ ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ 
چ  چ  چ  ڃ  ڃ 
ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ چ 
الشورى:  چ ]سورة  ڈ ڎ  ڎ 
َعىَل  بِالتَّذِكرِي،  )َقِريب(  َجاَء  إِْذ   ،]18
ُمَؤنٍَّث  َعن  املْعَنى  يِف  َخرَبٌ  ا  َ َأهنَّ ِمن  ْغِم  الرَّ

اْسَتنَبَط  َوَقد  اَعة(،  )السَّ  : َحِقيِقيٍّ َغرِي 
َعن  التَّعبرَِي  َأَراَد  النَّصَّ  َأنَّ  َذلَِك  ِمن 
ا؛  َوُقْرهِبَ َأهَواهِلَا  َوَتفِخيِم  اَعِة  السَّ ِة  ِشدَّ

َغرَي  اَعِة  السَّ َتأنِيُث  َكاَن  ))َومَلَّا  َقاَل: 
َرَها  َذكَّ الَوْقِت،  بَِمعَنى  ا  َ هنَّ أِلَ َحِقيِقيٍّ 
َذاُت  ا  َ َأهنَّ َذلَِك  َفَأْفَهَم  )َقِريب(  َفَقاَل: 
َدائِِد  الشَّ ُذُكوُر  َشَدائَِدَها  َوَأنَّ  َدائِِد  الشَّ
ِمن  َلُه  مِلَا  ِق  الرَبْ مَلِْع  ِمن  ُع  َأرْسَ ا  ُقْرهَبَ َوَأنَّ 
إَِراَدِة  َعىَل  َرَها  َذكَّ َأو   ، احَلقِّ يِف  َباِت  الثَّ
َحْذِف  َعىَل  َأو  ُقِرْب،  َذات  َأي  َبِب  السَّ
َفُهَو  َحاٍل  ُكلِّ  َوَعىَل  جَمِيئَها،  َأي  ُمَضاِفه 
ِمن  ٍة  بَِمِظنَّ إِنََّك  َأي  َتْفِخيِمَها  َعىَل  َدالٌّ 
مِمَّا  بِِه  ُدوا  تِوعَّ َما  َفَيَقُع هِبم  الِقَياَمِة،  ُقْرِب 
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الَعدُل  ِفيَها  َفَيظَهُر  ِمْنُه،  اإِلْشَفاُق  َيْنَبِغي 
ُظُهوًرا  اأَلْعاَمِل  ِميِع  جِلَ الِقْسِط  بَِمَواِزيِن 
َوىَف،  َمن  ف  َفُيرَشِّ َأَحٌد  ِفيِه  َيَتاَمَرى  اَل 

َوَجَفا(()106(. َجاَر  َمن  ِزي  َوخُيْ
7.چ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ 
گ  گ  ک  ک  ک  ک 
ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گگ 
ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ 
هود:  چ ]سورة  ڻ  ڻ  ڻ 

.]67- 66
)َأَخَذ(  الِفْعِل  ِمن  التَّاء  َحْذِف  َويِف 
ِمن  َتٌق  ُمشَّ الِفْعَل  َأنَّ  َأَحُدَها:  َأقَواٌل؛  ُهَنا 
الِفْعَل  َأنََّث  َفَمن  املْصَدِر،  َمْذَهِب  يِف  ِفْعٍل 
َل َعىَل َتذِكرِي  مَحَ َر  َذكَّ ْفِظ َوَمن  اللَّ َل َعىَل  مَحَ
))املَصاِدَر  نَّ  أِلَ َوَذلَِك  املْصَدِر)107(، 
َفَيُجوُز  ِزِم،  الالَّ ْأنِيِث  بِالتَّ َلْيَس  َتْأنِيُثَها 
املَؤنَِّث  َلْفِظ  َعىَل  ِمْنَها  َخَرَج  َما  َتذِكرُي 
الَفاِصِل  لُِوُجوِد  الثَّايِن:  َوَتأنيِثه(()108(. 
الُِث:  َوالثَّ َوالَفاِعِل)109(.  الِفْعِل  َبنْيَ 

)106( نظم الدرر: 17/ 282. 
)107( ينظر: معاين القرآن للفراء: 1/ 125. 

)108( جامع البيان: 7/ 147. 
 /1 الــقــرآن:  ــراب  إع مشكل  ينظر:   )109(
 ،511  /1 التفسري:  وغــرائــب   ،368

َياِح)110(.  الصِّ َمْعَنى  َعىَل  ْيَحِة  الصَّ ُل  مَحْ
اِزيٌّ َوَلْيَس  ْيَحَة ُمَؤنٌَّث جَمَ ابُِع: َأنَّ الصَّ َوالرَّ

ا)111(. َحِقيِقيًّ
نحو:  )ت  الكرَمايِنُّ  َواَزَن  َوَقد 
َتَعاىَل:  َقولِِه  يِف  التَّذِكرِي  َبنْيَ  هـ(   505

ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  چ

هود:  چ ]سورة  ڻ  ڻ  ڻ 
َتَعاىَل:  َقولِِه  يِف  أنِيِث  َوالتَّ  ،]67

ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ  چ

هود:  ۉچ ]سورة  ۅ  ۅ 
َتُه،  َوَمِزيَّ ِمْنُهاَم  ُكلٍّ  ُحْسَن  ًنا  ُمَبيِّ  ،]94

ومفاتيح   ،130 النحو:  يف  الفكر  ونتائج 
إعراب  يف  والتبيان   ،370  /18 الغيب: 
علوم  يف  واللباب   ،705  /2 الــقــرآن: 
 /3 األقران:  ومعرتك   ،99  /2 الكتاب: 

 .292
)110( ينظر: األصول يف النحو 1/ 174مشكل 
يف  والوسيط   ،368  /1 القرآن:  إعــراب 
وتفسري   ،580  /2 املجيد:  القرآن  تفسري 
الوجيز:  واملــحــرر   ،455  /2 البغوي: 
 ،370  /18 الغيب:  ومفاتيح   ،186  /3
 ،705  /2 الــقــرآن:  ــراب  إع يف  والتبيان 
و   ،92  /9 ــقــرآن:  ال ألحــكــام  واجلــامــع 

معرتك األقران: 3/ 292. 
 ،368  /1 ــرآن:  ــق ال إعـــراب  مشكل   )111(

واملحرر الوجيز: 3/ 186. 
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َوَقاَل  )َوَأَخَذ(،  ُهَنا:  َقاَل  ))مِلَ  َقاَل: 
التَّذِكرُي  اجَلواُب:  )َوَأَخَذت(؟.  َبْعَدَها: 
َأيًضا  َأَخفُّ  َوُهَو  َأحَسُن،  احَلائِِل  َمَع 
َواَفَق  ُه  َلِكنَّ اُء،  التَّ َوُهَو  َحْرٍف،  لُِنقَصاِن 
ُقوُلُه:  َوُهَو  بَعَدَها،  َما  اأُلْخَرى  اآلَيِة  يِف 
يف  َجاَء  مَلَّا  اخَلِطيب:  َثُموُد(.  َبِعَدْت  )َكاَم 
يَِحة  الصَّ ًة  َوَمرَّ ْجَفة،  الرَّ ًة  َمرَّ ُشَعيب  ِة  ِقصَّ
ْأنِيُث ُحْسًنا(()112(.  ة، اْزَداَد التَّ لَّ ًة الظِّ َوَمرَّ

. إِيَقاِعيٌّ َلْفِظيٌّ  ُهَنا  َفالتَّعِليُل 
َعىَل  581هـ(  )ت  َهْييِلُّ  السُّ َوَوَقَف 
املوِضَعنِي  يِف  )َأَخذ(  الِفعِل  اْستِعاَمِل 
َبْيَنُهاَم؛  َوَواَزَن  أنِيِث  َوالتَّ التَّذِكرِي  َبَحاَلَتي 
اِء  التَّ ِذْكُر  اْسَتوى  َفإَِذا  ِقيَل:  ))َفإِْن  َقاَل: 
الَفاِعِل  َعن  املْفُصوِل  الِفْعِل  يِف  َوَتْرُكَها 
يِف  اِلْختَِصاِصَها  احِلْكَمُة  َفاَم  املَؤنَِّث، 
ِة  يِف ِقصَّ َوَحْذِفَها  ِة ُشَعيب،  يِف ِقصَّ الِفْعِل 
َظَلُموا  ِذيَن  الَّ )َوَأَخَذ  َقولِِه:  يِف  َصالِِح 
يِف  يَحَة  الصَّ َأنَّ  َفاجَلَواُب:  ْيَحُة(؟.  الصَّ
َواخِلْزِي،  الَعَذاِب  َمعَنى  يِف  َصالٍِح  ِة  ِقصَّ
َوَتَعاىَل:  ُسْبَحاَنُه  بَِقولِِه  ُمْنَتِظَمًة  َكاَنت  إِْذ 

ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ گ  گ  چ 

َفَصاَرت   ،]66 هود:  چ ]سورة  ڱ 

)112( غرائب التفسري: 1/ 511. 

َوَعن  اخِلْزِي  َذلَِك  َعن  ِعَباَرًة  يَحُة  الصَّ
َفَقِوَي  اآلَيِة،  يِف  املذُكوِر  الَعَذاِب 
َواهلُل  اأُلْخَرى،  اآلَيِة  بِِخاَلِف  التَّذِكرُي، 
ا  َمْعَنِويًّ َيبُدو  ُهَنا  َوَتعِليُلُه  َأْعَلُم(()113(. 

ْفِظ. بِاللَّ َتنِي  الِقصَّ ِسَياَق  َيربُِط 
َتذِكرَي  الَِبقاِعيُّ  َل  َعلَّ ِحني  يِف 
َهَذا  مرجعا  َداَللِيَّا،  ُهَنا  )َأَخذ(  الِفْعِل 
َة  الُقوَّ يَحَة:  الصَّ ُيْكِسُب  ُه  َأنَّ إِىَل  التَّذِكرَي 
خُمِيَفٌة؛  َصيَحٌة  َفِهَي  َوالتَّهِويَل،  َوالَعَظَمَة 
َتْظَهُر  الَِّذي  الَعيُب  ))َواخِلْزُي:  َقاَل: 
 َ َبنيَّ ُثمَّ  ِمْثِلِه؛  ِمن  َوُيَسَتَحى  َفِضيَحُتُه 

ولَِيائِِه  أِلَ إِْنَجائِِه  َبْعَد  بَِأْعَدائِِه  إِيَقاَعُه 
الِفْعِل:  بَِتذِكرِي  لأَِلْخِذ  ُمَعِظامًّ  َفَقاَل 
َوَأَشاَر  يَحُة(  الصَّ َظَلُموا  ِذيَن  الَّ )َوَأَخَذ 
َعاَلَمِة  بِإِسَقاِط  يَحِة  الصَّ َهِذِه  َعَظَمة  إِىَل 

ڻ  چ  َقوَله:  َعْنَها  َوَسبََّب  ْأنِيِث  التَّ
َعىَل  َساِقِطنَي  چ َأي  ڻ  ڻ  ڻ 

.)114 ُوُجوِههم(()
ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  8.چ 
پ  پ  پ  پ  ٻ 

ٺ  ٺ  ڀڀ  ڀ  ڀ 

)113( نتائج الفكر يف النحو: 132. 
)114( نظم الدرر: 9/ 325 -326. 
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ٺ چ ]سورة األنبياء: 73[.

اِء:  بِالتَّ َوَأْصُلُه  َمْصَدٌر،  )إَِقام( 
َوَقاَمت  ُحِذَفْت  َها  َوَلِكنَّ )إَِقاَمة( 
ِمرِي)116(  الضَّ َهاُء  َأو  اإِلَضاَفُة)115(، 
الثَّعَلبِيُّ  َقاَل  التَّعِويِض.  يِف  مَقاَمَها 

ُسُقوُط  استِجيَز  ))َوإِنَّام  )ت427هـ(: 
الِة(  الصَّ )َوإِقاِم  َقولِِه  ِمن  اهْلَاِء 
َوَما  اخَلاِفُض  َوَقاُلوا:  إِيَّاه،  َضاَفتِهم  إِلِ
َفِلَذلَِك  الَواِحِد.  احَلرِف  بِمنزَلِة  َخَفض 
الِة َأي  َأسَقُطوَها يِف اإِلَضاَفِة. َوإِقاِم الصَّ
جِل  ائَِدَة أِلَ الِة َفَحذَف اهَلاَء الزَّ إَِقاَمة الصَّ
َخَفَض  َوَما  اخَلاِفَض  نَّ  أِلَ اإِلَضاَفِة، 

 ،254  /2 للفراء:  القرآن  معاين  ينظر:   )115(
 ،398  /3 وإعـــرابـــه:  ــرآن  ــق ال ومــعــاين 
 ،53  /3 للنحاس:  ــرآن  ــق ال وإعــــراب 
التفسري:  وغرائب   ،144  /1 واملحتسب: 
للباقويل  ــرآن  ــق ال وإعـــراب   ،799  /2
وزاد   ،817  /3 للزجاج:  خطأ  املنسوب 
 /24 الغيب:  ومفاتيح   ،201  /3 املسري: 
 /2 الــقــرآن  إعــراب  يف  والتبيان   ،398
922، ومدارك التنزيل: 2/ 413، والبحر 
 /3 الفوائد:  وبدائع   ،428  /5 املحيط: 
35، والدر املصون: 8/ 183، و التحرير 

والتنوير: 18/ 249. 
البحر  40، و  )116( ينظر: املحرر الوجيز: 3/ 

املحيط: 5/ 428. 

َفاسَتغَنوا  الَواِحِد  َكاحَلرِف  ِعنَدُهم 
اهَلاُء  َكاَنت  إِْذ  اهَلاِء  ِمن  إَِليِه  بِاملَضاِف 
الَكِلَمِة  َأصَل  نَّ  َوأِلَ الَواِو،  ِمن  ِعَوًضا 
َعىَل  َة  مَّ الضَّ َفاسَتثَقُلوا  إِقَواًما  َأقومت 
َساِكَناِن  َحرَفاِن  َفاْجَتَمَع  ُنوَها  َفَسكَّ الَواِو 
إِىَل  َحَرَكَته  َوَنَقُلوا  الَواَو  َفَأْسَقُطوا 
َهاًء  املحُذوَفِة  الَواِو  ِمن  َوَأبَدُلوا  الَقاِف، 
لِلَحرِف(()117(.  َكالتَّكثرِِي  آِخِر احِلرِف  يِف 
َأَثِر  َعن  احَلَلبِيُّ  ِمنُي  السَّ َبَحَث  َوَقد 
 ، لِلنَّصِّ ويِتِّ  الصَّ اجَلانِِب  يِف  اِء  التَّ َحْذِف 
َبعَدُه،  َما  َناَسَب  احَلذَف  َهَذا  َأنَّ  ًنا  ُمَبيِّ
ذلك  ن  ))وَحسَّ اِء:  التَّ َحذِف  َعن  َقاَل 
تاٍء،  بغري  الزكاة(، وهو  )َوإِيَتآَء  قاَبَل  أنه 

ڀ  پ  چ  قولِه  بني  املوازنُة  فتقع 
ڀ چ(()118(. ڀ 

َحذِف  يِف  البَِقاِعيُّ  َوَجَد  ِحنَي  يِف 
َتعِظيِم  َعىَل  َدالَلًة  )إَِقام(  َكِلَمِة  ِمن  اِء  التَّ
))َومَلَّا  َقاَل  ِر؛  بِاملَذكَّ َعنَها  ِعبرِي  بِالتَّ الِة  الصَّ
ْكِر  َها بِالذِّ اِت، َخصَّ الُة ُأمَّ اخَلرْيَ َكاَنت الصَّ
اُج:  جَّ ڀ چ َقاَل الزَّ پ  َفَقاَل: چ 
يعني:  ْأنِيِث.  التَّ َتاِء  َعن  ِعَوٌض  اإِلَضاَفُة 

)117( الكشف والبيان: 7/ 109. 
)118( الدر املصون: 8/ 183. 
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الَقِليِل،  ِمن  اَل  الَغالِِب  ِمن  َفَيُكوُن 
ا  َ هنَّ أِلَ الِة  الصَّ َتعِظيَم  احَلذِف  رِسُّ  َوَكاَن 
إَِليِه  َأَشاَر  -مِلَا  َصاَلتَِنا  َعن  َنْقِصَها  َمَع 
نُّ  ِذِه املْنِزَلِة ِمن الَعَظَمِة َفاَم الظَّ احَلْذُف-هِبَ
الَكِريَم  النَّصَّ  َأنَّ  َأي  بَِصاَلتَِنا(()119(. 
ُه  نَّ أِلَ التَّذِكرِي  اْخَتاَر املْصَدَر )إَِقام( بِِصيَغِة 
ٍة َعىَل التَّعبرِِي يِف احَلثِّ  َيُصبُّ يِف إِْضَفاِء ُقوَّ

ا. هِبَ اَلِة َواالْلتَِزاِم  َعىَل الصَّ

پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  9.چ 
ٺ  ڀ  ڀڀ  ڀ  پ  پ  پ 

ٺ چ ]سورة الروم: 42[.
نَّ  أِلَ )َكاَن(  الِفْعِل  ِمن  اُء  التَّ ُأْسِقَطت 
َأو   ،)120( َحِقيِقيٍّ َغرُي  )َعاِقَبة(  َتأنِيَث 
املآِل  َأو  املَعاِد)121(،  بَِمعَنى  الَعاِقَبَة  نَّ  أِلَ
الُقرآيِنُّ  النَّصُّ  اْخَتاَر  َوَقد  َواملْنَتَهى)122(. 
الَعاِقَبِة،  َعن  بِالتَّذِكرِي  التَّعبرِِي  الَكِريُم 

)119( نظم الدرر: 12/ 449 -450. 
 /3 للنحاس:  القرآن  إعــراب  ينظر:   )120(
 /1 ــرآن:  ــق ال إعـــراب  ومشكل   ،181
والتبيان   ،381  /3 والكشاف:   ،246
ــدر  وال  ،483  /1 ــقــرآن:  ال إعـــراب  يف 

 .548 املصون: 4/ 
 /1 القرآن:  إعــراب  يف  التبيان  ينظر:   )121(

 .483
)122( ينظر: الدر املصون: 4/ 548. 

ُهَنا  الِفْعِل  َتذِكرَي  البَِقاِعيُّ  َه  َوجَّ َوَقد 
الَِّذي  َواحَلاِل  اأَلْمِر  ِعَظِم  إِىَل  إَِشاَرًة  ُه  بَِأنَّ
َعَذاًبا  اهلُل  َسُيَعذهُبم  إِْذ  إَِليِه؛  َسَيُؤوُلوَن 
َمُهواًل،  َعَذاهُبم  َكاَن  ))َومَلَّا  َقاَل:  َألِياًم، 
بَِتذِكرِي  َعَليِه  َدلَّ  َوبِياًل،  َشِديدًا  َوَأْمُرُهم 
آَخر  پچ َأي  پ  چ  َفَقاَل:  الِفعِل 

َأمره(()123(.
10. چ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک 
گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک 
ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳڳ  ڳ  ڳ 

ں ںچ ]يس: 77 -78[.
ِمن  اِء  التَّ َحْذَف  وَن  َغويُّ اللُّ َه  َوجَّ
َفاِعَلة،  َعن  َمْعُدوٌل  ُه  بَِأنَّ )َرِميم( 
َمْعُدوٌل  ُه  َأنَّ َعىَل  اَلَلِة  لِلدَّ اُء  التَّ َفُأْسِقَطت 
َقاَل  اَم  ))َوإِنَّ  : الُقرُطبِيُّ َقاَل  َأْصٍل؛  َعن 
َمْعُدوَلٌة  ا  َ هنَّ أِلَ َرِميَمٌة،  َيُقْل  َومَلْ  َرِميٌم 
َوْجِهِه  َعْن  َمْعُدواًل  َكاَن  َوَما  َفاِعَلٍة،  َعْن 

إِْعَرابِِه، َكَقْولِِه:  وًفا َعْن  َوَوْزنِِه َكاَن َمرْصُ
مريم:  چ ]سورة  چ  چ  ڃ  ڃ  چ 

َعْن  وَفٌة  َمرْصُ ا  َ هنَّ أِلَ اهْلَاَء،  َأْسَقَط   ]28
َوْزِن  َعىَل  ِصَفٌة  ُه  َوَلَعلَّ َباِغَيٍة(()124(. 

)123( نظم الدرر: 15/ 107. 
وينظر:   ،23  /4 الــبــغــوي:  تفسري   )124(
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اْساًم  َصاَر  )َفاِعل(  بَِمْعَنى  )َفِعيل( 
ُهَو  َأو  ْأنِْيِث،  التَّ إِىَل  َتْج  حَيْ َفَلْم  بِالَغَلَبِة 
َفَيْسَتِوي  )َمفُعول(،  بَِمْعَنى  )َفِعيل( 
اَء  التَّ َأنَّ  َأو  ْأنِيُث)125(،  َوالتَّ التَّذِكرُي  ِفيِه 
ا لِْلُمْبَتَدأ، َفاَل  نَّه َوَقَع َخرَبً ِمْنُه أِلَ ُأْسِقَطت 

ُشبَِّهْت  ا  َ َأهنَّ َأو  ْأنِيِث)126(،  التَّ إِىَل  َتاُج  حَيْ
َمْفُعول)127(.  بَِمْعَنى  الَِّذي  بـ)َفِعيل( 
َأَراَد  الَكِريَم  النَّصَّ  َأنَّ  البَِقاِعيُّ  َوَرَأى 
يِف  يَشٍء  َأْصَلُب  الِعَظاَم  َأنَّ  َعىَل  اَلَلَة  الدَّ
يِف  ُمَباَلَغًة  احَلَياِة،  َعن  َوَأْبَعُد يَشٍء  اجِلْسِم 
ُصَوِر  ِمن  ُصوَرٍة  يِّ  أِلَ َواْفتَِقاِرَها  ا  َمَواهِتَ
املْعَنى؛  َذا  هِبَ اِء  لإِِلحْيَ اَء  التَّ َفَحَذَف  احَلَياِة 

والوسيط   ،137  /8 والبيان:  الكشف 
 ،520  /3 املــجــيــد:  ــرآن  ــق ال تفسري  يف 
 /3 املسري:  وزاد   ،31  /4 والكشاف: 
القرآن:  إعراب  والتبيان يف   ،534- 533
القرآن:  ألحكام  واجلامع   ،1086  /2
 ،114  /3 التنزيل:  ومــدارك   ،58  /15
يف  واللباب   ،286  /9 املصون:  ــدر  وال
إرشــاد  و   ،265  /16 الكتاب:  علوم 
املعاين  وروح   ،181  /7 السليم:  العقل 

 .53 /12
)125( ينظر: أنوار التنزيل: 4/ 274، و الساج 

املنري: 3/ 365. 
)126( ينظر: الكشاف: 4/ 31، والبحر املحيط: 

 .84 /9
)127( توضيح املقاصد واملسالك: 3/ 1355. 

ٍء  يَشْ َأْصَلَب  الِعَظاُم  َكاَنِت  ))َومَلَّا  َقاَل: 
إَِذا  اَم  اَلِسيَّ احَلَياِة  َقُبوِل  َعن  َوَأْبَعَدُه 
َوِهَي(  )الِعَظام  َقاَل:  َوُأْرِفَتت  َبِلَيْت 
ِمن  َبيِلَ  َما  بِاْسِم  املَؤنَِّث  َعن  َأْخرَبَ  َومَلَّا 
أنِيِث  التَّ َتاَء  ُيْثبِْت  مَل  ِصَفٍة،  َغرِي  الِعَظاِم 
َمَع  َيُمرُّ  ُتَراًبا  َصاَرْت  َأي  )َرِميم(  َفَقاَل: 
التَّعبرِِي  اْختَِياُر  َدلَّ  َفَقد  َياِح(()128(.  الرِّ
-َعىَل  البَِقاِعيِّ  َنَظِر  -يِف  ًهَنا  ْذِكرِي  بِالتَّ

َوَصاَلَبتِِه. ِء  ْ اليشَّ ِة  ُقوَّ
ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ  11.چ 
ۅ ۅ ۉ ۉچ ]سورة الزمر: 19[.

 ) )َحقَّ الِفْعِل  ِمن  اُء  التَّ ُأْسِقَطِت 
 : اِزيٌّ جَمَ ُمَؤنٌَّث  َفاِعَلُه  َأنَّ  ِمن  ْغِم  الرَّ َعىَل 
ِل  املَتَمثَّ الَفاِصِل  لُِوُجوِد  َوَذلَِك  )َكِلَمة(، 
َولَِذلَِك  )َعَليِه(،  َواملْجُروِر  بِاجَلارِّ 

ڻ  ڻ  چ  آَخَر:  َموِضٍع  يِف  َقاَل 
الزمر:  چ ]سورة  ہ  ۀ  ۀ 
َوَفاِعِلِه  الِفْعِل  َبنْيَ  َيْفِصْل  مَل  ُه  نَّ أِلَ  ،]71
َغِويُّ  اللُّ ْعِليُل  التَّ َوَهَذا  َفاِصٌل)129(. 
ِعنَد  َعَليَها  املَتَعاَرِف  اأُلُسِس  َعىَل  َمْبنِيٌّ 

)128( نظم الدرر: 16/ 179. 
 /15 الــقــرآن:  ألحكام  اجلامع  ينظر:   )129(

 .245
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َأنَّ  البَِقاِعيُّ  َيَرى  ِحني  يِف  َغِويِّنَي.  اللُّ
نِي،  اللِّ َعىَل  َتُدلُّ  ا  َ هنَّ أِلَ ُأْسِقَطْت  اَء  التَّ
الَوِعيِد  ِسَياَق  ُتَناِسُب  اَل  َداَلَلٌة  َوِهَي 
ُجبَِل  مِلَا   وكان(( َقاَل:  ِهيِب؛  ْ َوالرتَّ
َفَقِة  الشَّ َوَمِزيِد  مَحِة  الرَّ َعِظيِم  ِمن  َعَليِه 
 ، َأْعَرَض،...  َمن  َعىَل  بِاأَلَسِف  َجِديًرا 
ِة  الَّ الدَّ ْأنِيِث  التَّ َتاَء  َوَأْسَقَط   ) َحقَّ )َأَفَمن 
اأَلَسِف  َعن  لِلنَّْهي  َتْأِكيًدا  نِي  اللِّ َعىَل 

.)130 َعَليهم(()
ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  12.چ 
ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ 
ڃ  ڄڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ 
چ ]سورة  چ  چ  ڃ  ڃ 

غافر: 51 -52[.
اآلَيِة  يِف  )َيْنَفع(  الِفْعِل  يِف  وُز  جَيُ
َد  رَّ جُيَ َوَأْن  أنِيِث  التَّ َتاُء  َتْلَحَقُه  َأْن  الَكِريَمِة 
َعْمرو  َوَأُبو  كثري  اْبن  ))َقَرَأ  َوَقد  ِمْنَها، 
اِء(()131(.  بِالتَّ َتْنَفع(  )اَل  َعامر  َواْبن 
َبنْيَ  َفاِصٍل  لُِوُجوِد  التَّذِكرُي  َجاَز  َوَقد 

)130( نظم الدرر: 16/ 481. 
وينظر:   ،572 الــقــراءات:  يف  السبعة   )131(
 ،323  /15 ــرآن:  ــق ال ألحــكــام  اجلــامــع 

ومدارك التنزيل: 3/ 216. 

نَّ  أِلَ َأو  )َمْعِذَرهتم()132(،  َوالَفاِعِل  الِفْعِل 
االْعتَِذاِر)133(. َمْعَنى  َعىَل  ُموَلٌة  حَمْ املْعِذَرَة 

الِفْعِل  َتْذِكرَي  البَِقاِعيُّ  َجَعَل  َوَقد 
اآلَيِة  يِف  املْعِذَرَة،  َأنَّ  َعىَل  َدلِياًل  )َيْنَفع( 
احَلَدَث:  ُن  َيَتَضمَّ ِمْيِميٌّ  َمْصَدٌر  الَكِريَمِة، 
َوَلْيَس  َوَمَكاَنُه،  َوَزَماَنُه  اْعتَِذاَرُهم 
ًدا  رَّ جُمَ احَلَدِث  َمْعَنى  ُن  َيَتَضمَّ َفَقط  َمصَدًرا 
)))َمعِذَرهتم(  َقاَل:  َواملَكاِن؛  َماِن  الزَّ ِمن 
َأَشاَر  -باَِم  َوَمَكانه  َوَزَمانه  اْعتَِذارُهم  َأي 
َأَشاَرت  -باَِم  ِمْيِميَّا...  املْصَدِر  َكوُن  إَِلْيِه 
بَِذلَِك  َفُعِلَم  لِلِفْعِل  التَّذِكرِي  ِقَراَءُة  إَِليِه 
االْعتَِذاِر  بَِغرِي  ِدَفاًعا  جَيُِدوَن  اَل  م  ُ َأهنَّ
إاِلَّ  َيْعَتِذُروَن  اَل  م  ُ هنَّ أِلَ َناِفِعهم  َغرُي  ُه  َوَأنَّ

بِالَكِذِب(()134(.
ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  13.چ 
چ  چ  چ  چ  ڃ 
ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ 
ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ 
ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ 

 /4 للنحاس:  الــقــرآن  ــراب  إع ينظر:   )132(
110، ورشح  املسالك: 2/  29، وأوضح 

الترصيح: 1/ 415. 
)133( ينظر: مفاتيح الغيب: 27/ 524. 

)134( نظم الدرر: 17/ 88. 
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غافر:  چ ]سورة  ک  ک  ک 
.]81- 79

)َأي(  اْستِْعاَمَل  َأنَّ  يُّ  خَمرَشِ الزَّ َذَكَر 
َجاَء  بِالتَّذِكرِي   )ِ اهللَّ آَياِت  )َفَأيَّ   : َقولِِه  يِف 
َقِليٌل؛  َوَتَأنِيُثَها  املْشُهوَرِة،  َغِة  اللُّ َعىَل 
اْسٌم  ا  َ هنَّ أِلَ َغِريٌب  )َأي(  َتْأنِيَث  نَّ  أِلَ
َجاَءت   :ِ اهللَّ آياِت  ))َأيَّ  َقاَل:  ُمْبَهٌم؛ 
َفَأيُة  َوَقوُلك:  املسَتِفيَضِة.  َغِة  اللُّ َعىَل 
ِر  املَذكَّ َبنْيَ  ْفِرقَة  التَّ نَّ  أِلَ َقِليٌل،  اهللِ  آَياِت 

َنْحو  َفاِت  الصِّ َغرِي  اأَلْساَمِء  يف  َواملَؤنَِّث 
َأْغَرُب  َأي  يِف  َوِهَي  َغِريٌب،  اَرة  َومِحَ ار  مِحَ

بُن  اِهُر  الطَّ َوَبَسَط  اِمِه(()135(.  هْبَ إِلِ

َقاَل:  َتْوِضيًحا؛  َوَزاَدُه  اأَلْمَر  َهَذا  َعاُشور 
ُأِضيَفْت  إَِذا   ) اْستِْعاَمِل )َأيٍّ ْكَثُر يِف  ))َواأْلَ
َهاُء  َتْلَحَقَها  اَل  َأْن  ْفِظ  اللَّ ُمَؤنَِّث  اْسٍم  إِىَل 

نَّ  ْأنِيِث اْكتَِفاًء بَِتْأنِيِث َما ُتَضاُف إَِلْيِه أِلَ التَّ
بِِصَفاٍت  َلْيَسْت  تِي  الَّ ْساَمِء  اأْلَ يِف  اْلَغالَِب 

مفاتيح  وينظر:   .181  /4 الكشاف:   )135(
التنزيل: 3/  534، ومدارك  الغيب: 27/ 
والدر   ،276  /9 املحيط:  والبحر   ،223
علوم  يف  واللباب   ،502  /9 املــصــون: 
 /3 املنري:  والــساج   ،91  /17 الكتاب: 
وإعراب   ،219  /8 البيان:  وروح   ،499

القرآن وبيانه: 8/ 524. 

بِاهْلَاِء  ثَِها  َوُمَؤنَّ ِرَها  ُمَذكَّ َبنْيَ  َق  ُيَفرَّ اَل  َأْن 

و  محارة.  للمؤنث  ُيَقاُل  َفاَل  اٍر  مِحَ َنْحَو 
اِم  هْبَ اإْلِ ِمَن  ِفيِه  باَِم  َوَيِزيُد  اْسٌم  )أّي( 
َقاَل  َفلَذلِك  إَِلْيِه  امْلَُضاُف  إِالَّ  ُه  ُ ُيَفسِّ َفاَل 
 ،ِ اهللَّ آَياِت  َة  َفَأيَّ ُدوَن:   ِ اهللَّ آياِت  َأيَّ  هنا 
يِف  )َأي(  ب  ْأنِيث  التَّ َعالَمة  اَق  إِحْلَ نَّ  أِلَ
َتْأنِيُث  اْلَغالِِب  َغرْيِ  َوِمْن  َقِليٌل،  َهَذا  ِمْثِل 

اْلُكَمْيِت)136(: َقْوِل  يِف   ) )َأيٍّ
ٍة ُسنَّ ِة  يَّ بَِأ َأمرْ  ِكَتاٍب  بَِأيِّ 

ُهمرْ َعاًرا عيّل وحتسب(()137). َتَرى ُحبَّ
يِف  اأَلكَثَر  َأنَّ  ِمن  ْغِم  الرَّ َوَعىَل 
ُدْوَن  ْذِكرِي  بِالتَّ )َأي(  اْستِْعاَمُل  ُهَو  َغِة  اللَّ
ِمن  اتََّضَح  َكاَم  َداِء،  النِّ َغرْيِ  يِف  أنِيِث،  التَّ
َكاَلِم الُعَلاَمِء، إِالَّ َأنَّ البَِقاِعيَّ َذَهَب إِىَل َأنَّ 
اَلَلِة  لِلدَّ ْأنِيِث  التَّ َعاَلَمِة  ِمن  )َأي(  ِريَد  جَتْ

َقاَل:  َوَعَظَمتَِها؛  اآلَياِت  َكْثَرِة  َعىَل 
)آَياتِِه(  َظٍة  حَلْ يِف  َأي  )َوُيريًكم(  ))َقوُله: 
ِمن  َغرِيَها  َويِف  ِفيَها  الَكبرَِيِة  الَكثرَِيِة  َأي 
َكْثَرِة  َعىَل  َوَدلَّ  اآلَفاِق،  َوِمن  َأْنُفِسُكم 

 /1 املحتسب:  يف:  للكميت  البيت   )136(
وينظر   ،137  /9 األدب:  وخزانة   ،183
العربية:  اللغة  شواهد  يف  املفصل  املعجم 

 .215 /1
)137( التحرير والتنوير: 24/ 219. 
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ْأنيِِث،  التَّ َتاِء  بِإِْسَقاِط  َوَعَظَمتَِها  اآلَياِت 
َداِء(()138(. النِّ َغرِي  املْسَتِفيُض يِف  ُهَو  َكاَم 

پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  چ   .14
ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ 

ٹٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ 

ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ 

ڄ  ڦڦ  ڦ  ڦ 

ڃ  ڄ  ڄ  ڄ 

ڇ  ڇ  چ  چ  چ  ڃچ  ڃ  ڃ 

ڇ چ ]سورة الشورى: 1 -5[.

َمَع  الِفْعَل  َأنَّ  إِىَل  وَن  َغِويُّ اللُّ اْلَتَفَت 
ْأنِيُث؛  َوالتَّ التَّذِكرُي  ِفيِه  وُز  جَيُ )املاَلئَِكِة( 

ٿ  چ  ))َوَقوُله:  اُء:  الَفرَّ َقاَل 
 ،]39 عمران:  آل  چ ]سورة  ٿ 
َوَكَذلَِك  أنِيِث.  َوالتَّ بِالتَّذِكرِي  ُيْقَرُأ 
اجَلْمِع:  ِمن  َأْشَبَههم  َوَما  املاَلئَِكِة  ِفْعُل 
)َيْعرُج  اُء:  الُقرَّ َوَقَرَأِت  ر.  َوُيَذكَّ ُيَؤنَُّث 
ې چ ]سورة املعارج:  املاَلئَِكُة(، َو چ 
چ ]سورة  ڤ  ٹ  چ  و   ]4
املالئَِكُة(  اُهم  و)َيَتَوفَّ  ،]28 النحل: 
إِىَل  َذَهَب  َر  َذكَّ َفَمن  َصَواٌب.  َوُكلٌّ 
َفِلَتْأنِيِث  َأنََّث  َوَمن  ْذِكرِي،  التَّ َمْعَنى 

 .125- 124 )138( نظم الدرر: 17/ 

االْسِم(()139(. َوَقد َجَعَل البَِقاِعيُّ التَّعبرَِي 
)املالئَِكة  َفَقاَل:  بِالتَّذِكرِي،  املاَلئَِكِة  َعن 
ُيَسبُِّحوَن( يِف َهِذِه اآلَيِة الَكِريَمِة، ُعُدواًل 
)املالئكة  اجَلائِِز:  أنِيِث  التَّ عن  َمقُصوًدا 
ِة  َوُقوَّ املَسبِِّحنَي  َكْثَرِة  إِىل  لإِِلَشاَرِة  ُتَسبُِّح( 
أنِيِث  التَّ َعن  ))َوَعَدَل  َقاَل:  التَّسبِيِح؛ 
اجَلمِع،  التَّذكرِي َوَضمرِي  إِىَل  لِّلفِظ  ُمَراَعاًة 
املَسبِِّحنَي  َوَكْثَرِة  التَّسبِيِح  ِة  ُقوَّ إِىَل  إَِشاَرة 
ْنِزيَه  التَّ ُيوِقُعوَن  َأي  )ُيَسبُِّحوَن(  َفَقاَل: 
َوالبَِقاِعيُّ  ُسبَحاَنُه(()140(.  هللِ  ْقِديَس  َوالتَّ
َتعبرٍِي  َعن  الُعُدوِل  ِفْكَرِة  إِىَل  ُهَنا،  ُيِشرُي، 
ٍة مِمَّا َيْدُخُل  ٍة َوَباَلِغيَّ الِيَّ إِىَل آَخَر لَِغاَياٍت مَجَ
ِخاَلِل  ِمن  ِة،  اأُلْسُلوبِيَّ اجَلاَملِيَّاِت  َباِب  يِف 
أنِيِث  َوالتَّ ْذِكرِي  التَّ َبنْيَ  ِة  الَباَلِغيَّ املَفاَضَلِة 

. لِلنَّصِّ الُقرآيِنِّ  َياِق  السِّ َضْوِء  يِف 
ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  15.چ 
ڀ  ڀڀ  پ  پ  پ  پ 

ڀچ ]سورة الزخرف: 11[.
َثَة  املَؤنَّ الَبْلَدَة  الَكِريُم  النَّصُّ  َوَصَف 

)139( معاين القرآن للفراء: 1/ 210، وينظر: 
معاين القرآن وإعرابه: 1/ 405، وإعراب 
يف  والوسيط   ،156  /1 للنحاس:  القرآن 

تفسري القرآن املجيد: 1/ 433. 
)140( نظم الدرر: 17/ 243. 
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َغويِّنَي  َأْكَثُر اللُّ  َ ٍر، ُهَو: )َمْيًتا(، َوَفسَّ بُِمَذكَّ
احَلْمِل  َباِب  ِمن  ُه  بَِأنَّ َذلَِك  يَن  ِ َواملَفسِّ
بَِمْعًنى  َوالَبَلَد  الَبْلَدَة  نَّ  أِلَ املْعَنى،  َعىَل 
املَكاِن  بَِمعَنى  الَبْلَدَة  نَّ  أِلَ َأو  َواِحٍد)141(، 
ِجني  ابُن  َوَذَهَب  َواملْوِضِع)142(.  َوالُقْطِر 
َأْشَبَهِت  َفْت  ُخفِّ مَلَّا  )َميِّت(  َكِلَمَة  َأنَّ  إِىَل 
َواملْوِت،  ِب  ْ َوالضَّ َكالَبْيِع  املْصَدَر، 
َوِمن  ْأنِيُث،  َوالتَّ التَّذِكرُي  ِفيَها  َفَيسَتِوي 
َوْصًفا  َوَقَع  إَِذا  املْصَدِر،  َتْذِكرُي  َيُكوُن  َثمَّ 

 ،71  /4 وإعرابه:  القرآن  معاين  ينظر:   )141(
الوجيز:  واملحرر   ،284  /3 والكشاف: 
5/ 158، وزاد املسري: 3/ 323، واجلامع 
ـــوار  وأن  ،56  /13 الـــقـــرآن:  ــام  ــك ألح
 /2 التنزيل:  ومدارك   ،127  /4 التنزيل: 
 ،224  /6 السليم:  العقل  وإرشاد   ،542

وروح املعاين 13/ 67. 
 ،140  /7 والبيان:  الكشف  ينظر:   )142(
 /3 املجيد:  القرآن  تفسري  يف  والوسيط 
 ،1060  /2 التفسري:  وغرائب   ،342
واملحرر   ،451  /3 البغوي:  وتفسري 
 /3 املسري:  وزاد   ،158  /5 الوجيز: 
 /13 القرآن:  ألحكام  واجلامع   ،323
 ،542  /2 الــتــنــزيــل:  ــــدارك  وم  ،56
يف  واللباب   ،361  /9 املحيط:  والبحر 
يف  والربهان   ،21  /18 الكتاب:  علوم 
يف  واإلتــقــان   ،359  /3 الــقــرآن:  علوم 
املعاين  وروح   ،133  /3 القرآن:  علوم 
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ِعْنَدئٍِذ)143(. ُمْسَتْنَكٍر   ، َغرْيَ مِلَُؤنٍَّث 
)َمْيًتا(  َتذِكرِي  يِف  البَِقاِعيُّ  َوَوَجَد 
َهِذِه  َأنَّ  إِىَل  إَِشاَرًة  لـ)الَبْلَدة(،  ِصَفًة 
َواجُلْوِع  ْعِف  الضَّ يِف  الَغاَيَة  َبَلَغِت  الَبْلَدَة 
َمَكاًنا  َأي  )))َبْلَدة(  َقاَل:  َوالَقْحِط؛ 
ُمْعَتُنوَن  لإِِلَقاَمِة  ِفيِه  النَّاُس  َتِمُع  جَيْ
إِْبَقائِِه  َدَواِم  َعىَل  ُمَتَعاِوُنوَن  بِإِْحَيائِِه 
)َميًتا( َأي َكاَن َقد َيبَس َنَباُتُه َوَعجَز َأْهُلُه 
ُه  َوَلَعلَّ بِِه،  لُِيْحَيى  إَِليِه  املاِء  إِْيَصاِل  َعن 
َأنَّ  إِىَل  إَِشاَرًة  املْيَت  َر  َوَذكَّ الَبَلَد  َأنََّث 
الَغاَيَة  َبَلَغ  َواملْوِت  ْعِف  الضَّ يِف  ُبُلوَغَها 
َأْهِلِه  َوَضْعِف  َنْفِسَها  يِف  َأْرِضِه  بَِضْعِف 
َواْضِمْحاَلِل  َماِن  الزَّ َوَقْحِط  إِْحَيائِِه  َعن 
َرَأى  َفَقد  َباِت(()144(.  النَّ ِمن  بِِه  َكاَن  َما 
اَلَلِة  لِلدَّ ُأنَِّثْت  الَبْلَدَة  َأنَّ  ُهَنا  البَِقاِعيُّ 
َويِف  املْوِت،  َحاَلَة  َوُبُلوِغَها  َضْعِفَها  َعىَل 
ًرا َداَلَلًة َعىَل  ُمَقابِِل َذلَِك َجاَء بِاملْيِت ُمَذكَّ
ا  َنَباهَتَ َوُشُمولِِه  تِِه  َوُقوَّ الَبْلَدِة  ِمن  نِِه  مَتَكُّ
َصبَّ  ُهَنا  ْذِكرَي  التَّ َفإِنَّ  َثمَّ  َوِمن  َوَأْهَلَها، 
الَبْلَدِة  َهِذِه  َمْوِت  َتوِكيِد  َعىَل  اَلَلِة  الدَّ يِف 

وبصائر   ،254  /2 املحتسب:  ينظر:   )143(
ذوي التمييز: 4/ 536. 

)144( نظم الدرر: 17/ 392. 
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ْغِم  الرَّ َوَعىَل  هَلَا،  َقاِسَيٍة  ُصوَرٍة  َوَرْسِم 
َوَتَعاىَل  ُسْبَحاَنُه  اهللِ  ُقْدَرَة  َفإِنَّ  َذلَِك  ِمن 
ِمن  ِل  املَنزَّ بِاملاِء  َلًة  ُمَتَمثِّ احَلَياَة  ِفْيَها  َتْبَعُث 

اَمِء. السَّ
ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  16.چ 
ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ 
ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ 
ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ 
چ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ 

]سورة الزخرف: 13-12[.
ِمرِي  الضَّ جَمِيَء  وَن  النَّْحِويُّ َه  َوجَّ
الَكِريَمِة،  اآلَيِة  يِف  )ُظُهوِره(،  يِف  )اهَلاِء( 
َواِحٍد  إِىَل  ُهوَر  الظُّ َأَضاَف  ُه  بَِأنَّ ًرا  ُمَذكَّ
ِجْنٍس،  اْسُم  ُه  وَكَأنَّ ْمِع؛  اجْلَ َمْعَنى  ِفيِه 
بَِأنَّ  َأو  ْنِد)145(،  َواجْلُ ْيِش  اجْلَ بَِمْنِزلِة  َوُهَو 
ِمرَي َيُعوُد َعىَل )َما( يِف: )َما َترَكُبوَن(،  الضَّ
بَِأنَّ  َأو  َواأَلْنَعاِم)146(،  الُفْلِك  َعىَل  َوَليَس 

 ،28  /3 للفراء:  القرآن  معاين  ينظر:   )145(
 ،67  /4 للنحاس:  ــرآن  ــق ال وإعــــراب 
 ،339  /6 للنحاس  ــرآن  ــق ال ــاين  ــع وم
مفاتيح  و   ،329  /8 والبيان:  والكشف 
ألحكام  واجلــامــع   ،621  /27 الغيب: 

القرآن: 16/ 65. 
ومعاين   ،202  /2 القرآن:  جماز  ينظر:   )146(
القرآن لألخفش: 2/ 513، وجامع البيان: 

َفَجاَز  ا  َحِقيِقيًّ َتْأنِيًثا  َلْيَس  ْأنِيَث  التَّ ))َهَذا 
ِمْن  ِعْنِدي  ُيَقاُل  َكاَم  ِفيِه  ْفُظ  اللَّ َتِلَف  خَيْ َأْن 

ُيَواِفُقَك(()147(. َمْن  النَِّساِء 
َتْعِليٍل  َعن  البَِقاِعيُّ  َيْبَحِث  َومَل 
َأَحِد  اِلْختَِياِر  َأو  ِمرِي،  الضَّ لَِتذِكرِي 
َوَجَد  اَم  َوإِنَّ َسابًِقا،  ُذِكَرت  تِي  الَّ اأَلْوُجِه 
َداَلَلًة  ِر  املَذكَّ ِمرِي  الضَّ إِىَل  الُعُدوِل  يِف 
ِمن  َأْقَوى  َكَر  الذَّ نَّ  أِلَ املْرُكوِب؛  ِة  ُقوَّ َعىَل 
َعىَل  ا  َردًّ ِمري  الضَّ ))َوأْفرَد  َقاَل:  اأُلْنَثى؛ 
بَِعِظيِم  الُقْدَرِة  َكاَمِل  َعىَل  َداَلَلًة  ْفِظ  اللَّ
بِالتَّذِكرِي  َتْنبِيًها  َأو  َوَبْحًرا  ا  َبرًّ يِف  التَّرْصِ
ِمن  َأْقَوى  الَذَكَر  نَّ  أِلَ املرُكوِب  ِة  ُقوَّ َعىل 

اأُلْنَثى(()148(.
ی  ی  ىئ  ىئ  ىئ  ېئ  چ   .17
خب  حب  جب  يئ  مئىئ  حئ  جئ  یی 

للنحاس:  القرآن  ــراب  وإع  ،574  /21
و   ،329  /8 والبيان:  والكشف   ،67  /4
تفسري البغوي: 4/ 155، واملحرر الوجيز: 
ومفاتيح   ،73  /4 املسري:  وزاد   ،48  /5
 /4 املحيط:  والبحر   ،621  /27 الغيب: 
185، واللباب  املصون: 5/  661، والدر 
يف علوم الكتاب: 8/ 463، وإرشاد العقل 

السليم: 8/ 41. 
)147( مفاتيح الغيب: 27/ 621. 

)148( نظم الدرر: 17/ 394. 
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مب چ ]سورة حممد: 18[.
ا)149(.  َعاَلَماهُتَ اَعِة:  السَّ اُط  َوَأرْشَ
ْذِكرُي  التَّ َمَعُه  وُز  جَيُ َتْكِسرٍي  ُع  مَجْ َوِهَي 

َعْنَها  ْعبرُِي  التَّ َوَرَد  َوَقد  أنِيُث.  َوالتَّ
بِالتَّذِكرِي يِف اآلَيِة الَكِريَمِة، َفَقاَل: )َجاَء(، 

البَِقاِعيُّ  َوَيَرى  )َجاَءت(.  َيُقْل:  َومَل 
أنِيَث  التَّ َتاَء  َأْسَقَط  الَكِريَم  النَّصَّ  َأنَّ 
َعاَلَماِت  ِة  ُقوَّ َعىَل  اَلَلِة  لِلدَّ الِفْعِل  ِمن 
ُتْنِذُر  تِي  الَّ ا  َأَماَراهِتَ َوُوُضوِح  اَعِة  السَّ
ِة  الُقوَّ َعىَل  ))َوَدلَّ  َقاَل:  َأْهَواهِلَا؛  بِِعَظِم 
َأي  اُطَها(  َأرْشَ )َجاَء  َفَقاَل:  الِفْعِل  بَِتذِكرِي 

ا(()150(. هِبَ املْنِذَراُت  َعاَلَماهُتا 

18. چ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ 
ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ 

ٴۇ چ ]سورة القمر: 19 -20[.
َعىَل  ًرا  ُمَذكَّ )ُمْنَقِعر(  الَوْصُف  َجاَء 

وغريب   ،215  /2 القرآن  جماز  ينظر:   )149(
القرآن  ومعاين   ،410 قتيبة:  البن  القرآن 
ــرآن  ــق ال ــاين  ــع وم  ،11  /5 ـــه:  ـــراب وإع
والعيون:  والنكت   ،477  /6 للنحاس: 
القرآن:  غريب  يف  واملفردات   ،299  /5
ومفاتيح   ،118  /4 املسري:  وزاد   ،450
ألحكام  واجلــامــع   ،51  /28 الــغــيــب: 

القرآن: 16/ 240. 
)150( نظم الدرر: 18/ 228. 

اْسُم  )َنْخل(  َموُصوَفُه  َأنَّ  ِمن  ْغِم  الرَّ
ْفِظ  اللَّ َعىَل  اًل  مَحْ التَّذِكرُي  ِفيِه  وُز  جَيُ ِجْنٍس، 

َوَرَد  َوَقد  املْعَنى)151(،  َعىَل  اًل  مَحْ أنِيِث  َوالتَّ

ېئ  ېئ  ېئ  چ  َتَعاىَل:  َقولِِه  يِف  ًثا  ُمَؤنَّ
َيُكوُن  َوَقد   .]7 احلاقة:  چ ]سورة  ىئ 
ُلَغَتنِي  النَّْخِل،  يِف  أنِيُث،  َوالتَّ التَّذِكرُي 
اِزي  لَِبْعِض الَعَرِب)152(. َوَجَعَل الَفْخُر الرَّ
َتذِكرِي  يِف  َبَب  السَّ ْويِتِّ  الصَّ َناُسِق  التَّ َطَلَب 
َهاُهَنا:  ))َقاَل  َقاَل:  )ُمْنَقِعر(؛  الَوْصِف 

وجامع   ،346  /3 املقتضب:  ينظر:   )151(
البيان: 2/ 210، ومعاين القرآن وإعرابه: 
النحو:  يف  واألصول   ،214  /5  ،89  /5
 ،166  /9 والبيان:  والكشف   ،413  /2
ومشكل إعراب القرآن: 2/ 700-699، 
والكشاف:   ،216  /5 الوجيز:  واملحرر 
4/ 436، والتبيان يف إعراب القرآن: 2/ 
 /17 القرآن:  ألحكام  واجلامع   ،1194
137، وأنوار التنزيل: 5/ 166، ومدارك 
 /1 املصون:  والــدر   ،403  /3 التنزيل: 
 /19 الكتاب:  علوم  يف  واللباب   ،426
 /3 الــقــرآن:  علوم  يف  والــربهــان   ،318
 ،471  /3 ــــران:  األق ومــعــرتك   ،362
وروح   ،171  /8 السليم:  العقل  وإرشاد 
والتنوير:  والتحرير   ،86  /14 املعاين 

 .194 /27
 /4 للنحاس:  الــقــرآن  ــراب  إع ينظر:   )152(

196، وزاد املسري: 4/ 200. 
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ِة:  اقَّ احْلَ يِف  َوَقاَل  النَّْخَل،  َر  َفَذكَّ ُمْنَقِعٍر 
َقاَل  َثَها،  چ َفَأنَّ ىئ  ېئ  ېئ  چېئ 

َأَواِخُر  َكاَنْت  وَرِة  السُّ تِْلَك  يِف  وَن:  ُ امْلَُفسِّ
ُمْسَتِمرٍّ  لَِقْولِِه:  َذلَِك  َتْقَتيِض  اآْلَياِت 
 ،19 اْلَقَمِر:  ]سورة  وُمْنَترِشٌ  وُمْنَهِمٍر 
اْلَكاَلَم  َفإِنَّ  َحَسٌن،  َجَواٌب  َوُهَو   ]7  ،11
بُِحْسِن  ُن  ُيَزيَّ امْلَْعَنى  بُِحْسِن  ُن  ُيَزيَّ َكاَم 
ْفِظ(()153(. َوَينقُل ابُن َعاِدِل احَلنَبيِلُّ َأنَّ  اللَّ
َثاَلَثِة  يِف  الَكِريِم  الُقرآِن  يِف  َوَرَد  )النَّْخل( 

ۆ ۈ  َمَواِضَع، َوِهَي: َقوُلُه َتَعاىَل: چ 
َوَقوُلُه  القمر:20[،  چ ]سورة  ٴۇ  ۈ 
ق:  چ ]سورة  ھ  ھ  چ  َتَعاىَل: 

ېئ  ېئ  ېئ  چ  َتَعاىَل  َوَقوُلُه   ،]10
))َفَحيُث   ،]7 احلاقة:  چ ]سورة  ىئ 
]َأي:  َذلَِك  املْخَتاُر  َكاَن  )ُمْنَقِعٍر(  َقاَل: 
اأَلْمِر  َحِقيَقِة  يِف  )املْنَقِعر(  نَّ  أِلَ التَّذِكرَي[، 
َفُهَو  )الَقْعر(،  َعَليِه  َوَرَد  ُه  نَّ أِلَ َكاملَْفُعوِل؛ 
َفاِعل  َو)الَباِسق(  َو)اخَلاِوي(  )َمْقُعوٌر(، 
َأْوىَل،  أنِيِث  التَّ َعاَلَمِة  ِمن  املفُعوِل  َوإِْخاَلء 
ا )الَباِسَقاُت( َفِهَي  َتُقوُل: اْمَرَأٌة َقتِيٌل. َوَأمَّ
َقاَم  اْسٌم  الُبُسوَق  نَّ  أِلَ َحِقيَقًة،  َفاِعاَلٌت 
)َحَسِن  َباِب  ِمن  َفُهَو  اخَلاِوَيُة  ا  َوَأمَّ ا،  هِبَ

)153( مفاتيح الغيب: 29/ 304. 

َفَكَأنَُّه  َموِضُعَها  )اخَلاِوي(  نَّ  أِلَ الَوْجِه(؛ 
َوَهَذا  املََواضع،  َخاِوَيِة(  )َنْخٍل  َقاَل: 
ُمَناِسٍب  بَِلْفٍظ  َأَتى  َحيُث  اإِلْعَجاِز  َغاَيُة 
َحْيُث  ِمن  َوالالِحَقِة  ابَِقِة  السَّ لأَِلْلَفاِظ 

ْفُظ(()154(. اللَّ
َتذِكرِي  إِىَل  َفَنَظَر  البَِقاِعيُّ  ا  َأمَّ
ُمْنَطِلًقا  َجِديَدًة،  َنْظَرًة  ُهَنا  الَوْصِف 
اإِلْنَساِن  َظاِهَر  ُيَقابُِل  ْفَظ  اللَّ َأنَّ  ِمن  ِفيَها 
َجاَء  َفَقد  َثمَّ  َوِمن  َباِطَنُه،  ُيَقابُِل  َواملْعَنى 
نَّ  أِلَ ْفِظ؛  اللَّ َعىَل  اًل  مَحْ ًرا  ُمَذكَّ الَوْصُف 
َيْنُظْر  َومَل  َحاهِلِم  َظاِهِر  إِىَل  َنَظَر  النَّصَّ 
)َأْعَجاُز(  م  ُ ))َكَأهنَّ َقاَل:  َباِطنَِها؛  إِىَل 
ُرُؤوُسَها.  ُقِطعْت  )َنْخٍل(  ُأُصوُل  َأي 
َحاهِلِم،  َظاِهِر  َعىَل  ُهَنا  احُلْكُم  َكاَن  َومَلَّا 
َعىَل  مُحَِل  الَباِطِن،  ُدوَن  اِهُر  الظَّ َوَكاَن 
ُمْنَقِصف  َأي  )ُمْنَقِعر(،  َقوُلُه:  ْفِظ  اللَّ
َوَأْصِل  َقْعِرِه  َأْسَفِل  ِمن  ع  ُمْنرَصِ َأي 
ِطَواٌل  م  ُ َأهنَّ إِىَل  ُيِشرُي  ْشبِيُه  َوالتَّ َمْغرِسِه، 
)احَلاقِة(  َويِف  ُرُؤوُسُهم،  ٌقِطَعت  َقد 
ِفيِه  الَِّذي  الَباِطِن  يِف  ْشبِيُه  التَّ َوَقَع 
ِطيَفُة،  اللَّ َواملَعايِن  ئِيَسُة،  الرَّ اأَلْعَضاُء 
اَل  النَّْخِل  َمْعَنى  َعىَل  اًل  مَحْ الَوْصَف  َفَأنََّث 

 .258 )154( اللباب يف علوم الكتاب: 18/ 
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الَِّذي  َوَهَذا  َأْعَلم(()155(.  -َواهلُل  لُِلْطِفَها 
َوَجِديٌد،  َلِطيٌف  َنَظٌر  ُهَنا  البَِقاِعيُّ  َيذُكُرُه 
َحْيُث  ِة،  وِفيَّ الصُّ َمَذاِهِب  ِمن  ُب  َيْقرَتِ
اِهُر  َفالظَّ َوَباِطًنا؛  َظاِهًرا  َغِة  لِلُّ َجَعَل 
ِوالَباِطُن  ِم،  املَتَكلِّ َظاِهِر  َعىَل  ُموٌل  حَمْ

َباِطنِِه. َعىَل  ُموٌل  حَمْ
ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  19.چ 
ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ 
چ  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۋۅ  ۋ 

]سورة احلديد: 22[.
)َأَصاَب(  الِفْعِل  ِمن  اُء  التَّ ُأْسِقَطِت 
ُه  نَّ أِلَ ْأنِيِث،  َوالتَّ ْذِكرِي  التَّ َجائُِز  َوُهَو  ُهَنا، 
َوِمن  بَِفاِصٍل)156(،  الَفاِعِل  َعن  َمْفُصوٌل 
َقوُلُه  ِكيِب،  ْ الرتَّ َهَذا  ِمْثِل  يِف  أنِيِث،  التَّ

چ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  چ  َتَعاىَل: 
َّالبَِقاِعيَّ  َأن  َغرَي   ،]5 احلجر:  ]سورة 
إِىَل ِعَظِم  إَِشاَرٌة  َيَرى َأنَّ َتذِكرِي الِفعَل ُهَنا 
املَؤنَِّث  ِفعَل  َر  ))َوذكَّ َقاَل:  ؛  ِّ الرشَّ َوْقِع 
أنِيِث َغرَي َحِقيِقيٍّ  التَّ التَّذِكرِي لَِكوِن  اجَلائِِز 
َأَصاَب(  )َما   : ِّ الرشَّ َوْقِع  ِعَظِم  إِىَل  إَِشاَرًة 

 .116- 115 )155( نظم الدرر: 19/ 
)156( ينظر: البحر املحيط: 10/ 111، وروح 

املعاين: 14/ 186. 

يِف  َوِهَي  ُمِصيَبة(  )ِمن  َفَقاَل:  ْفَي  النَّ َد  َوَأكَّ
َأنَّ  إِالَّ  رَشٍّ  َأو  َخرْيٍ  ِمن  آٍت  لُِكلِّ  اأَلْصِل 

.)157()) ِّ بِالرشَّ َها  َخصَّ الُعْرَف 
ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  چ   .20
ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ 
ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ 
ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ 
ى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ 
ۆئ  ۇئۇئ  وئ  وئ  ەئ  ەئ  ائ  ائ  ى 
چ  ېئ  ېئ  ېئ  ۈئ  ۈئ  ۆئ 

]سورة املمتحنة: 4[.
بِالِفْعِل  أنِيِث  التَّ َتاِء  اُق  إِحْلَ وُز  جَيُ
َتْأنِيَث  نَّ  أِلَ ِمْنَها،  ِريُدُه  َوجَتْ )َبَدا( 

َولُِوُجوِد   ،)158( َحِقيِقيٍّ َغرْيُ  )الَعَداَوة( 
َوَرَأى  َوَفاِعِلِه.  الِفْعِل  َبنْيَ  َفاِصٍل 

َتذِكرَي  اْخَتاَر  الَكِريَم  الُقرآَن  َأنَّ  البَِقاِعيُّ 
الَعَداَوِة  ِة  ُقوَّ َعىَل  اَلَلِة  لِلدَّ ُهَنا  الِفعِل 
َكاَنْت  َوإِْن  َوالَكاِفِريَن  املْؤِمننَِي  َبنْيَ 

َعىَل  املْؤِمُن  َكاَن  ))َومَلَّا  َقاَل:  َمْسُتوَرًة؛ 
ُيْفِهُم  باَِم   َ َعربَّ الَكاِفِر،  ِة  بِلَّ جِلِ ٍة  ُمَضادَّ ٍة  ِجبِلَّ

)157( نظم الدرر: 19/ 294. 
 /4 للنحاس:  الــقــرآن  ــراب  إع ينظر:   )158(

272، واملحرر الوجيز: 5/ 295. 
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َها  َوَلِكنَّ َموُجوَدًة  َكاَنْت  الَعَداَوَة  َأنَّ 
ا  هِتَ ُقوَّ َعىَل  َداالًّ  َفَقاَل  َمْسُتوَرًة،  َكاَنْت 
ُظُهوًرا  َظَهَر  َأي  )َوَبدا(  الِفْعِل:  بَِتذِكرِي 

.)159 َعِظياًم(()
گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  21.چ 
ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ 
ڱ چ ]سورة القلم: 49 -50[.
الِفْعِل  ِمن  ْأنِيِث  التَّ َتاِء  إِْسَقاُط  وُز  جَيُ
وُز  َوجَيُ الِقَراَءِة،  َهِذِه  يِف  َكاَم  )َتَداَرَكه(، 
َوابِن  َعبَّاس  ابِن  ِقَراَءِة  يِف  َكاَم  بِِه  اُقَها  إِحْلَ
)َتَداَرَكْتُه()160(،  َكْعب:  بِن  َوُأيّب  َمْسُعود 
َغرُي  ُمَؤنٌَّث  َعَمَة  النِّ َأنَّ  الَتذِكرِي  َوَتوِجيُه 
َتذِكرَي  َن  َحسَّ الَفْصَل  َأنَّ  َأو   ،)161( َحِقيِقيٍّ
يِف  البَِقاِعيُّ  مَلََس  ِحني  يِف  الِفعِل)162(. 

َداَلَلًة  )َتَدارَكُه(  الِفْعِل  ِمن  اِء  التَّ إِْسَقاِط 

 .497 )159( نظم الدرر: 19/ 
 ،178  /3 للفراء:  القرآن  معاين  ينظر:   )160(
املسري:  وزاد   ،354  /5 الوجيز:  واملحرر 

 .326 /4
 /5 للنحاس:  الــقــرآن  ــراب  إع ينظر:   )161(
واجلامع   ،354  /5 الوجيز:  واملحرر   ،12

ألحكام القرآن: 18/ 254. 
ومفاتيح   ،596  /4 الكشاف:  ينظر:   )162(
 /5 التنزيل:  وأنــوار   ،617  /30 الغيب: 

237، و إرشاد العقل السليم: 9/ 19. 

َم  ))َوَعظَّ َقاَل:  اإِلْحَساِن؛  َتْعِظيِم  َعىَل 
َفاُعِل  التَّ َوِصيَغِة  بِالتَّذِكرِي  اإِلْحَساَن 
إِْدَراًكا  َأْدَرَكُه  َأي  )َتَداَرَكُه(  َفَقاَل: 

َعِظياًم(()163(.
22. چ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ چ ]سورة 

احلاقة: 13[.
نَّ  أِلَ ًرا،  ُمَذكَّ )ُنِفَخ(  الِفْعُل  َجاَء 
َوَمْفُصوٌل  ْأنِيِث)164(،  التَّ اِزيُّ  جَمَ الَفاِعَل 
البَِقاِعيُّ  َوَيَرى  بَِفاِصٍل)165(.  الَفاِعِل  َعن 
ْفَخِة؛  النَّ ِة  ُقوَّ َعىَل  اَلَلِة  لِلدَّ َتْذِكرَيُه  َأنَّ 
ًثا  ُمَؤنَّ إَِلْيِه  املْسَنُد  َكاَن  َوإِْن  َرُه  ))َوَذكَّ َقاَل: 
ْأنِيِث  التَّ َحِقيِقيَّ  َغرْيَ  َولَِكْونِِه  لِْلَفْصِل 

ْفِخ(()166(. ِة النَّ اَلَلِة َعىَل ُقوَّ َولِلدَّ
ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  چ   .23
ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ 
ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ 
ائ  ى  ى  ې  ې  ې  ې 

)163( نظم الدرر: 20/ 332. 
)164( ينظر: معاين القرآن وإعرابه: 5/ 216، 
وروح   ،257  /10 املــحــيــط:  والــبــحــر 

املعاين: 15/ 50. 
ومفاتيح   ،601  /4 الكشاف:  ينظر:   )165(
الغيب: 30/ 624، والبحر املحيط: 10/ 

257، وروح املعاين: 15/ 50. 
)166( نظم الدرر:20/ 352. 
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ۆئ  ۇئ  وئۇئ  وئ  ەئ  ەئ  ائ 
ىئ  ېئېئ  ېئ  ۈئ  ۈئ  ۆئ 
چ ]سورة  ی  ی  ی  ىئ  ىئ 

املزمل: 15 -19[.
)ُمْنَفِطر(  اخَلرَبِ  جَمِْيَء  وَن  َغِويُّ اللُّ  َ َفسَّ

مِلَُؤنٍَّث،  َخرَبٌ  ُه  َأنَّ ِمن  ْغِم  الرَّ َعىَل  ًرا  ُمَذكَّ

اَمَء  السَّ َأنَّ  ِمْنَها  بَِأْقَواٍل؛  اَمء(،  )السَّ َوُهَو: 
ْأنِيُث)167(،  َوالتَّ ْذِكرُي  التَّ ِفيِه  وُز  جَيُ مِمَّا 
َعاَلَمِة  ِمن  ُلو  َوخَيْ اِزيٌّ  جَمَ ُمَؤنٌَّث  ا  َ أهنَّ َأو 
ْذِكرُي  َر َفَجاَز ِفيِه التَّ ْأنِيِث َفَأْشَبَهِت املَذكَّ التَّ
َعىَل  اَمِء  السَّ بَِحْمِل  َأو  ْأنِيُث)168(،  َوالتَّ
)ُمْنَفِطر(  َأنَّ  َعىَل  َأو  ْقِف)169(،  السَّ َمْعَنى 

 ،127  /1 للفراء:  القرآن  ينظر: معاين   )167(
 ،42  /5 للنحاس:  ــقــرآن  ال ـــراب  وإع
مشكل  و   ،163  /1 والبيان:  والكشف 
وتفسري   ،769  /2 الــقــرآن:  ـــراب  إع
 /5 الوجيز:  واملحرر   ،91  /1 البغوي: 
 ،693  /30 الغيب:  ومفاتيح   ،389
 ،1248  /2 القرآن:  إعراب  يف  والتبيان 

 .362 و الربهان يف علوم القرآن :3/ 
 ،199  /3 للفراء:  القرآن  ينظر: معاين   )168(
وإعراب القرآن للنحاس: 5/ 42، و زاد 
444، ومفاتيح الغيب: 30/  املسري: 2/ 

 .693
ومعاين   ،274  /2 القرآن:  جماز  ينظر:   )169(
القرآن وإعرابه: 5/ 243، ومشكل إعراب 
 ،642  /4 والكشاف:   ،769  /2 القرآن: 

َقاُلوا:  َكاَم  النََّسِب،  َمْعَنى  َعىَل  َجاَءْت  ُهَنا 
َأو  إِْرَضاٍع)170(،  َذاُت  َأي  ُمْرِضع،  اْمَرَأٌة 
ٌء ُمْنَفِطٌر  اَمء يَشْ ِء، َأي: السَّ َعىَل إِْضاَمِر يَشْ
ِفيِه  وُز  جَيُ ِجْنٍس  اْسُم  ُه  َأنَّ َعىَل  َأو  بِِه)171(، 
البَِقاِعيُّ  َوَذَهَب  ْأنِيُث)172(.  َوالتَّ ْذِكرُي  التَّ
إِىَل  لإِِلَشاَرِة  ْذِكرَي  التَّ اْخَتاَر  النَّصَّ  َأنَّ  إِىَل 

املسري:  وزاد   ،389  /5 الوجيز:  واملحرر 
 ،693  /30 الغيب:  ومفاتيح   ،356  /4
 ،1248  /2 القرآن:  إعــراب  يف  والتبيان 
وأنوار التنزيل: 5/ 257، ومدارك التنزيل: 
 ،319  /10 املحيط:  والبحر   ،559  /3
 ،479  /19 الكتاب:  علوم  يف  واللباب 

والربهان يف علوم القرآن: 3/ 362. 
 /5 ــه:  وإعــراب الــقــرآن  معاين  ينظر:   )170(
 /5 للنحاس:  القرآن  ــراب  وإع  ،243
 ،769  /2 القرآن:  إعراب  42، ومشكل 
الغيب:  ومفاتيح   ،642  /4 والكشاف: 
القرآن:  إعراب  يف  والتبيان   ،693  /30
2/ 1248، والبحر املحيط: 10/ 319، 
 ،479  /19 الكتاب:  علوم  يف  واللباب 

 .362 والربهان يف علوم القرآن: 3/ 
 ،257  /5 التنزيل:  أنـــوار  ينظر:   )171(
والبحر   ،559  /3 التنزيل:  ومـــدارك 
علوم  يف  والربهان   ،318  /10 املحيط: 

 .362 القرآن: 3/ 
 ،318  /10 املحيط:  البحر  ينظر:   )172(
 ،479  /19 الكتاب:  علوم  يف  واللباب 

والربهان يف علوم القرآن: 3/ 362. 
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اَمِء؛  اْنِفَطاِر السَّ إِىَل  َيِة  الَعِظيَمِة املَؤدِّ ِة  دَّ الشِّ
اِمَل  الشَّ اجِلْنَس  املَراُد  َكاَن  ))َومَلَّا  َقاَل: 
ُمْنَشّق  َأي  )ُمْنَفِطر(  َفَقاَل:  َر  َذكَّ لِْلُكلِّ 
ِمن  ِط  املَتَفرِّ َتَزاُيَل  بِّ  الرَّ َهْيَبِة  ِمن  ُمَتَزايِل 
ْلِك، َوَلو َأنََّث َلَكاَن َظاِهًرا يِف َواِحَدٍة  السِّ
َأْيًضا  ْذِكرِي  التَّ اْختَِياِر  َويِف  اَمَواِت،  السَّ ِمن 
ائَِدِة  الزَّ ِة  دَّ الشِّ إِْفَهاُم  َوِهَي  ُأْخَرى،  َلِطيَفٌة 
يِف  ُهَو  َما  اْنِفَطاِرِه  إِىَل  ي  املَؤدِّ اهَلوِل  يِف 
َأَشدُّ  يِشٍء  ُكلِّ  يِف  َكَر  الذَّ نَّ  أِلَ ِة  دَّ الشِّ َغاَيِة 
لِْلَيِوِم  ِوياًل  هَتْ ه  ُكلُّ َوَذلَِك  اأُلْنَثى،  ِمن 

املْذُكوِر(()173(.
ِمن  َعاُشور،  بُن  اِهُر  الطَّ َه  َوجَّ َوَقد 
َعن  الُعُدوُل  َهَذا  املْحَدثنَِي،  يَن  ِ املَفسِّ
لَِتْخِفيِف  َطَلًبا  َجاَء  ُه  بَِأنَّ ِر  املَذكَّ إِىَل  املَؤنَِّث 
َثِقيَلٍة  ِصيَغٍة  َعىَل  ُه  نَّ أِلَ )ُمْنَفِطر(  الَوْصِف 
اآْلَيِة  يِف  اْلُعُدوَل  ))َوَلَعلَّ  َقاَل:  َرْأيِِه؛  يِف 
ائِِع يِف اْلَكاَلِم اْلَفِصيِح  َعِن ااِلْستِْعاَمِل الشَّ
ْذِكرِي  ْأنِيِث، إِىَل التَّ اَمِء َعىَل التَّ يِف إِْجَراِء السَّ
بِِه  ِجيَء  مَلَّا  ُه  نَّ أِلَ اْلَوْصِف  لَِتْخِفيِف  إِيَثاًرا 
امْلِيُم  ا  َومُهَ ِزَياَدٍة  بَِحْريَفْ  ُمْنَفِعٍل  بِِصيَغِة 
إَِذا  َقِل  لِلثِّ َضًة  ُمَعرَّ اْلَكِلَمُة  َكاَنِت  وُن  َوالنُّ
ا َحْرٌف َزائٌِد آَخُر َثالٌِث، َوُهَو َهاُء  ُأحْلَِق هِبَ

)173( نظم الدرر: 21/ 27. 

اْلَكاَلُم  ُبُه  نَّ جُيَ ثَِقٌل  ِفيَها  َفَيْحُصُل  ْأنِيِث  التَّ
مَلْ  ا  َ َأهنَّ َتَرى  َأاَل  اْلَفَصاَحِة  َغاَيَة  اْلَبالُِغ 

ٻ  ٱ  چ  َقْولِِه:  يِف  ْذِكرِي  التَّ َعىَل  ِر  جَتْ
َلْيَس  إِْذ   ]1 چ ]سورة االنفطار:  ٻ 
َوُهَو  َواِحٌد  َمِزيٌد  َحْرٌف  إِالَّ  اْلِفْعِل  يِف 
ا  َ هنَّ أِلَ اْلَوْصِل  ْمَزِة  هِبَ اْعتَِداَد  اَل  إِْذ  وُن  النُّ

َبْعَدَها  َفَجاَءْت  اْلَوْصِل،  َحاَلِة  يِف  َساِقَطٌة 
َصويِتٌّ  َتْفِسرٌي  ُه  انَّ َأي  ْأنِيِث(()174(.  التَّ َتاُء 
َساِن.  اللِّ َعىَل  بِالَكِلَمِة  ْطِق  النُّ لَِتْخِفيِف 

تفسري وجيه ومقبول. وهو 
للبحث صلة يف العدد القابل

ان شاء اهلل –تعاىل -

)174( التحرير والتنوير: 29/ 276 -277. 
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اختار السيدان الباحثان هذا املوضوع )كما صرحا بذلك( السباب، أحدها: 
الكشف عن جانب مهم من جوانب القرآن يتجلى فيه حوار األديان.
والثاني: الوقوف على حمطة من حمطات )التواصل احلضاري(.

والثالث: بيان أن القصة القرآنية تعّد رافداً من روافد احلكم 
التصرفات  على  األخالقي  والثراء  العربة  عن  فضال  الشرعي، 

والسلوك.
األديان  خطابه  يف  الكريم  القرآن  أن  الباحثان  اثبت  وقد 

األخرى، قد سنَّ مبدأ )احلوار الثقايف( والسيما احلوار الفقهي معها، تعزيزاً 
ملبدأ )التواصل احلضاري(.
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املقدمة
بسم اهلل الرمحن الرحيم

والصالة  العاملني،  رب  هلل  احلمد 
صلوات  حممد  وآل  حممد  عىل  والسالم 
-بقدر  التأمل  إن  أمجعني،  عليهم  اهلل 
اخلطاب  )ألفاظ  -يف  البرشية  الطاقة 
علاًم  حتمل  التي  ومبانيه(  ومعانيه، 
حسب  كل  األجيال  تستمطره  متجددًا، 
وعيه وفهمه)1(. وقد أدىل الباحثان دلومها 
القرآن  بشفاعة  هلل  تقربًا  املضامر؛  هذا  يف 

ڤ  ڤ  ڤ  چ  مشفع  شافع  ألنه  لكريم؛ 
ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ چ 
]سورة الشعراء: 88–89[ وال بد للبحث 

أن يبني يف املقدمة عدة أمور بدأها بـ:
القرآين  اخلطاب  إن  البحث:  أمهية 

-كاألمة  األمم  من  ألمة  موجهًا  يكن  مل 
من  بطائفة  خيتص  مل  –كام  العربية 
كانت  –وإنام  –كاملسلمني  الطوائف 
الكفار،  إىل:  موجهة  منها(  )الكثري 
وملا  والنصارى)2(...  اليهود،  املرشكني، 

النص  يف  تأمالت  ــد/  زاه األمــري  عبد  د.   )1(
القرآين/ 4. 

يف  ــرآن  ــق ال الطباطبائي/  حسني  حممد   )2(
اإلسالم/ 23. 

القرآن  خطابات  يتتبع:  البحث  كان 
فيه  ملا  األخرى؛  الديانات  ألصحاب 
أمهية  تتجىل  لذا  وتواصل؛  حوار  من 
مل  املوضوع  إن  دام  ما  املوضوع وتتضح؛ 
أكاديمية  دراسة  إطار  يف  قبل  من  يبحث 

. متخصصة
اخلطاب  اعتامد  إن  البحث:  مشكلة 
املوجه لألديان األخرى، بوصفه  القرآين 
اإلسالم  يف  رشعي  حكم  ًعىل  دليال 
عند  سيام  ال  املعامل،  واضحة  غري  مسألة 
أم  املطلق؟.  باإلجياب  هي  هل  الفقهاء، 
وسطية  حالة  هناك  أم  املطلق؟.  بالرفض 
مدرسة  ومن  آلخر،  فقيه  من  ختتلف 
هل  األخري  بلحاظ  و  ألخرى.  فقهية 
تتعداه  أم  الرشعي؟.  احلكم  عىل  تقترص 
من  –ولو  باحلكم  مدخليه  ماله  إىل 
وضبط  الداللة،  مديات  –كتحديد  بعيد 

دالالت األلفاظ.
منهجية البحث: تتجىل منجية البحث 
اآليات  حتديد  أحدها:  عدة:  أمور  يف 
ألصحاب  خطابًا  املتضمنة  القرآنية 
بمدى  التأمل  والثاين:  األخرى،  األديان 
احلكم  )دائرة  بـ  اخلطابات  تلك  صلة 
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)املنهج  تبني  والثالث:  الرشعي(، 
الرتتيب  أي:  املادة،  عرض  يف  الفقهي( 
)الطهارة(،  بـ  بدءًا  الفقه،  أبواب  بحسب 
إتباع  والرابع:  )الديات()3(،  بـ  وانتهاًء 
استطعنا  –ما  اآلراء  عرض  يف  املقارنة 
بني  تقريب  من  فيها  –ملا  سبياًل  ذلك  إىل 
املذاهب)4( وتواصل معريف يف إطار الفقه 
وبني  اإلسالمي،  الفكر  مدرسة  داخل 

عنها. املتفرعة  الفقهية  مدارسه 
عىل:  البحث  قام  البحث:  خطة 
وقد  مباحث،  و)ثالثة(  ومتهيد،  مقدمة، 
)مخسة(  عىل  منهام  مبحث  كل  تضمن 
)اخلامتة  بـ  البحث  ختم  ثم  مطالب، 
وثبت  البحث،  هوامش  البحث،  ونتائج 

املصادر واملراجع(.

تفسري  يف  حمارضات  زاهد/  األمري  عبد  د.   )3(
آيات األحكام/ 38، مقدمات منهجية يف 
تفسري النص القرآين/ 131، منهج املقداد 
السيوري يف كنز العرفان )بحث(/ 235، 
يف  جولة  اخلــراســاين/  زاده  واعــظ  حممد 
مقدمة  يف  منشور  )بحث(  األحكام  آيات 

كنز العرفان، 1/ 12. 
للفقه  العامة  األصول  احلكيم/  تقي  حممد   )4(
كنز  مقدمة  القايض/  حممد   ،10 املقارن/ 

العرفان يف فقه القرآن، 1/ 33. 

من  البحث  انطلق  البحث:  فرضية 
اعتامد  يصح  هل  هي:  كربى،  فرضية 
األديان  ألصحاب  القرآين  اخلطاب 
أم ال؟.  دلياًل عىل حكم رشعي  األخرى 
وإذا كان اجلواب بـ )نعم( فكيف؟. وعند 

َمْن ِمَن الفقهاء؟. وإىل أي مدى؟.
القرآنية  اآليات  البحث:  حدود 
الديانات  ألصحاب  خطابًا  املتضمنة 
)احلكم  بـ  صلة  هلا  والتي  األخرى، 
الرشعي( يف الدين اإلسالمي. واخلطابات 
ثالثة  البحث،  عليها  وقف  التي  القرآنية 
األول(:  )اخلطاب  هي:  خطابات، 
الوارد   ،العذراء ملريم  املالئكة  خطاب 
42(، و)اخلطاب  يف سورة )آل عمران/ 
الكتاب،  الثاين(: خطاب حممد ألهل 
 ،)64 عمران/  )آل  سورة  يف  الوارد 
اليهود  خطاب  الثالث(:  و)اخلطاب 
يف  الوارد  لبعض،  بعضهم  والنصارى 
سورة )التوبة/ 30 -31(. واقترص تأمل 
الذكر.  اآلنفة  اخلطابات  عىل  البحث 
وأما  حكم(،  )خطاب  فهو  األول،  أما 
اآلخران، فهام خطابان عقائديان؛ سخرا؛ 

خلدمة احلكم.
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من  اإلفادة  يمكن  منه:  اإلفادة  جمال 
منها  متعددة،  جماالت  يف  الدراسة  هذه 
)التفسري، الفقه، األصول، حوار األديان، 
األلفاظ،  داللة  احلضاري،  التواصل 
اختالف  الفقهية،  املدارس  الفكر، 
الفقهاء، مناهج املفسين آيات األحكام، 
تأريخ  اإلسالمية،  املذاهب  بني  التقريب 

األمم...(.
تكفلت  ونتائجه:  البحث  خامتة 
البحث  فرضية  عىل  )اإلجابة(  اخلامتة 
توصل  التي  النتائج  بوصفها  الكربى؛ 

البحث. إليها 
 : لتمهيد ا

العنوان(: مفاهيم  )حتديد  يف  مطالب 
مفهومي  حتديد  )األول(:  املطلب 

)التأمل، واخلطاب ( عند اللغويني:
• التأمل عند أيب هالل العسكري )ت/ 	

به  املؤمل  ))النظر  هو:  395هـ(، 
معرفة ما يطلب(()5(.

• َل 	 وقال الرازي )ت/ 666هـ(: ))َتَأمَّ
اليشَء: نظَر إليه مستبينًا لُه(()6(.

)5( أبو هالل العسكري/ الفروق اللغوية/ 87. 
)6( الرازي/ خمتار الصحاح/ مادة: )َأَمل(. 

• 707هـ(: 	 )ت/  الفيومي  وقال 
وهو:  تدبرته،  إذا  اليشَء:  ْلُت  ))َتَأمَّ
أخرى؛  بعد  مرة  فيه  النظر  إعادتك 

حتى تعرفه(()7(.
• )ت/ 	 االفريوزآبادي  عند  َل(  )َتَأمَّ و 

817هـ(: )) َتَلبََّث يف النظر(()8(.
• بني 	 ))الكالم  فهو:  اخِلَطاب،  أما 

متكلم وسامع(()9(.
حتديد  يف  تأمل  )الثاين(:  املطلب 

مفهومي ) التأمل، واخلطاب ( لغويًا:
• اللغوية 	 التعريفات  يف  البحث  تأمل 

اآلنفة الذكر، ثم صنفها عىل صنفني. 
أما الصنف )األول(، فريى أصحابه: 
لتحقيق  النظر(؛  )التأمل=  إن 
هذا  وأصحاب  واالستبيان.  املعرفة، 
التعريف هم: )أبو هالل العسكري، 
وأما  آبادي(.  الفريوز  و  الرازي، 
إن  صاحبه:  فريى  )الثاين(،  الصنف 
هذا  وصاحب  التدبر(.  )التأمل= 

)الفيومي(. التعريف، هو: 

)7( الفيومي/ املصباح املنري/ مادة: )َأَمل(. 
مادة:  املحيط/  القاموس  آبــادي/  الفريوز   )8(

)َأَمل(. 
)9( الفيومي/ املصباح املنري/ مادة: )َخَطَب(. 
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• و 	 النظر(،  )التأمل=  بني  العالقة  إن 
األول  ألن  قائمة؛  التدبر(  )التأمل= 
أو  املعرفة  لتحقيق  النظر؛  )التأمل(: 
االستبيان، أي: ملعرفة اليشء )املتأمل 
له.  واالستبيان  إليه(،  املنظور  فيه= 
و)الثاين( التأمل: التدبر، وهو: إعادة 
النظر يف )املتأمل فيه= املتدبر فيه( مرة 
أو  املعرفة،  حتقق  حتى  أخرى؛  بعد 
-لغرض  –املتكرر  بنظر  التأمل  هو: 

. اإلستنباط)10( 
املطلب )الثالث(: خالصة واستنتاج:

• به )النظري 	 يراد  النظر(  إن )التأمل= 
الفكري(؛ ألن النظر نوعان )برصي= 
وعىل  ي(.  فكر   = و)قلبي  حيس(، 
اإلقبال  به:  يراد  التأمل  فإن  هذا 
وحيد  فيه)11(.  ر  امُلَفكَّ نحو  بالِفْكر 
-معرفته/  اليشء  إدراك  طلب  بـ: 

استبيانه –من جهة الفكر)12(.

والتفكر:  التدبر  العويدي/  كاظم  جبار   )10(
به  املـــرّصح  غــري  احلكم  الستنباط  منهج 

)بحث(/ 35.
اللغوية/  الفروق  العسكري/  هالل  أبو   )11(

 .87
)12( املصدر نفسه/ 86. 

• إعادة 	 وهو:  التدبر(،  )التأمل=  إن 
)املتأمل  اليشء  -يف  -تكراره  النظر 
حتى  مرة  بعد  مرة  املتدبر(  فيه= 
واالستنباط  املرجوة،  املعرفة  حتقق 

املطلوب.
• أوسع 	 )التدبر(  بمعنى  التأمل  إن 

داللة من التأمل بمعنى )النظر(؛ ألن 
األول: نظر بتكرار، والثاين: نظر بال 
التوكيد، وعىل  يفيد  تكرار. والتكرار 

هذا فهو أوكد من الثاين.
• بـ 	 عنون  البحث  إن  التأمل:  خالصة 

مفهوميه،  أحد  به:  وأريد  )التأمل(، 
الفكري(  النظري=  )التأمل  هو: 
التأمل  بني  العالقة  فإن  هذا  وعىل 
بمفهومه  والتأمل  املفهوم،  هبذا 
من  وخصوص  عموم  عالقة  العام 
وليس  نظر،  تأمل  كل   (( ألن  وجه؛ 
النظر  ألن  تأماًل(()13(؛  نظر  كل 
أما  و)قلبي(،  )برصي(،  نوعان 
فال  البرصي  وأما  تأمل  ففيه  القلبي 
تأمل فيه، وإن كان البحث يرى: إن 
التأمل  عىل  مقدم  البرصي  التأمل 

)13( املصدر نفسه/ 87. 
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أحيانًا  البرصي  التأمل  ألن  القلبي؛ 
نحو:  )املعنى(،  ملعرفة  طريقًا  يكون 
تعاىل:  قوله  يف  )َعاَلْ(  إىل  نظرنا  لو 
ڤ..چ  ڤ  ٹ  چ...ٹ 

أهنا  لعرفنا  91[؛  املؤمنون:  ]سورة 
إىل  نظرنا  ولو  لترصفها)14(؛  )فِْعٌل(؛ 

ڇ  ڇ  چ...  )َعىَل( يف قوله تعاىل: 
چ ]سورة إبراهيم:  ڍ  ڍ 
(؛ ألهنا  13[؛ لعرفنا أهنا )َحْرُف َجرٍّ
)التوكل(  الفعل  معنى  أوصلت 
جل  اهلل(  اجلاللة=  )لفظ  باالسم 
)َعىَل(  إىل  َنَظرنا  ولو  جالله)15(، 
– العقييل  ُمَزاحم  الشاعر  قول  يف 
يف  بيضها  عطشى  قطاة  ترك  يصف 
َبْعَدَما  َعَلْيِه  ِمْن  –))َغَدْت  الفالة 
أهنا  لعرفنا  ظُِمُؤَها...(()∗(؛  َتمَّ 
َفْوِقِه؛  ِمْن  أي:  )َفْوَق(،  بمعنى  اسم 

 /1 امْلُْحِسَبة،  َمة  امْلَُقدِّ ُح  رَشْ َباَبَشاذ/  ابن   )14(
 .237

 /1 امْلُْحِسَبة،  َمة  امْلَُقدِّ ُح  رَشْ َباَبَشاذ/  ابن   )15(
 .238

))َتِصلُّ  ومتامه:  العقييل،  مُلزاحم  البيت   )*(
سيبويه/  ]ظ:  جَمَْهِل((.  بَِزْيَزاَء  َقْيٍض  َوَعْن 
ُح  رَشْ َباَبَشاذ/  ابن   ،310  /2 الكتاب، 

َمة. امْلَُقدِّ

إن  وعليه:  عليها)16(.  )ِمْن(  لدخول 
يراد  هنا،  القرآين  اخلطاب  يف  التأمل 
التدبر  تكرار  أي:  النظر،  إعادة  به: 
ألصحاب  القرآين  اخلطاب  يف 
حتى  مرة  بعد  مرة  األخرى  األديان 
)اإلستنباط(.  الفقهية  املعرفة  حتقق 
هبذا  كثرية  بحوث  َيْت  ُسمِّ وقد 
كبار  لباحثني  املعنى  وهبذا  االسم، 
البحث  ميادين  يف  معه  ال  وأسامء 
الفقهي  العلمي بشكل عام والبحث 
بشكل خاص، منها: )تأمالت حول 
فضل  حسني  حممد  للعالمة  املرأة(، 
اهلل )ت/ 1432هـ()17(، و)تأمالت 
ألستاذنا  القرآين(،  النص  يف 
كاظم  األمري  عبد  الدكتور:  الكبري 
يف  اإلثبات  )نظرية  و  زاهد)18( 
منهجية  وقفات  األصويل،  الفكر 

 /1 امْلُْحِسَبة،  َمة  امْلَُقدِّ ُح  رَشْ َباَبَشاذ/  ابن   )16(
237، ابن هشام/ مغني اللبيب، 1/ 127. 
)17( ظ: حممد حسني فضل اهلل/ تأمالت حول 

املرأة، ط7، املالك/ بريوت، د. ت. 
تأمالت  زاهد/  كاظم  األمري  عبد  د.  ظ:   )18(
يف النص القرآين/ ط 1، مؤسسة القضاء/ 

النجف األرش، 1998 م. 
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منهجية  و)تأمالت  وتأمالت()19(، 
اإلسالمي()20(  التاريخ  قراءة  حول 
و)وجع  اهلل،  حّب  حيدر  للشيخ: 
وسياسية  فكرية  تأمالت  احلرية، 
لنبيل   ،)الصادق اإلمام  حياة  يف 
اللغة  يف  و)تأمالت  صالح)21(،  عيل 
احلبايب)22(،  عزيز  ملحمد  والنحو(، 
منهجي  بحث  قرآنية:  و)تأمالت 
ملوسى  الكريم(،  القرآن  علوم  يف 
و)فلسفة  اإلبراهيم)23(،  إبراهيم 
املعرفة  تشكيل  يف  القرآن  مرجعية 
علم  لتطوير  تأمالت  الدينية، 

يف  املنهج  مسألة  اهلل/  حّب  حيدر  ظ:   )19(
ومالحظات/  وقفات  الديني،  الفكر 

 .322– 291
)20( ظ: املصدر نفسه/ 359 –390. 

احلرية،  وجــع  صــالــح/  عــيل  نبيل  ظ:   )21(
اإلمام  حياة  يف  وسياسية  فكرية  تأمالت 
ــريوت،  ب الــغــديــر/  ط1،   /الصادق

1419 م. 
اللغة  يف  تأمالت  احلبايب/  عزيز  حممد  ظ:   )22(
للكتاب/  العربية  ــدار  ال ط1،  والنحو/ 

تونس، 1980 م. 
ــم/  ــي ــراه اإلب ــم  ــي ــراه إب ــى  ــوس م ظ:   )23(
علوم  يف  منهجي  بحث  قرآنية،  تأمالت 
عامن،  عامر/  دار  ط1،  الكريم/  القرآن 

1409هـ. 

عيل  نجف  للشيخ:  األصول(، 
. املريزائي)24( 

)األول(:  املبحث 
العذراء ملريم  املالئكة  خطاب 

ۀ  ڻ  ڻ  چ  تعاىل:  قال 
ہ...چ  ہ  ہ  ہ  ۀ 

]سورة آل عمران: 42[.
ركز البحث يف اخلطاب اإلهلي املوجه 
أم   ،العذراء ملريم  املالئكة  لسان  عىل 
املسيحية،  الديانة  صاحب   ،املسيح
الطهارة  ألن  )الطهارة(:  مفهوم  عىل 
فهي  الرشعي(،  )احلكم  بـ  صلة  هلا 
القرآن(  )فقه  ترتيب  عند  األبواب  أول 
الفقهاء.  عند  الفقهية  األبواب  بحسب 
وقد تناول البحث هذا املفهوم بالدراسة 
والتفسري(،  )اللغة/  مها:  جانبني،  من 

)اللغة(. بـ  بدأ  وقد 

فلسفة  املـــريزائـــي/  ــيل  ع نــجــف  ظ:   )24(
املعرفة  تشكيل  يف  ــرآن  ــق ال مرجعية 
األصول  علم  لتطوير  تأمالت  الدينية، 
)دراســات  كتاب:  يف  منشور  )بحث(، 
الثاين(/  اجلزء  القرآين،  النص  تفسري  يف 
الفكر  لتنمية  ــارة  ــض احل مــركــز  ط2، 

2010م.  اإلسالمي/ بريوت، 
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مفهوم  حتديد  )األول(:  املطلب 
)الطهارة( عند اللغويني:

• العسكري 	 أيب هالل  عند  الطهارة  إن 
)منافاة  تعني:  395هـ(،  )ت/ 
)اخِلْلقة/  يف  وتكون  العيب(، 
)هو  فنحو:  اخللقة،  يف  أما  واملعاين( 
طاهر اجلسد(، وأما يف املعاين، فنحو: 

)هو طاهر األخالق()25(.
• فالطهارة 	 الرازي )ت/ 666هـ(،  أما 

َنس  )الدَّ من  النَّزاهة  تعني:  عنده، 
ومن  )النََّجس(،  ومن  الَوَسخ(،   =

)الَعيب()26(.
• الفيومي 	 عند  الطهارة  أن  حني  يف 

من  النََّقاء  تعني:  770هـ(،  )ت/ 
والرباءة  )النََّجس(،  ومن  َنس(،  )الدَّ

من العيب)27(.
• )ت/ 	 اجلرجاين  الرشيف  وعند 

النظافة)28(. الطهارة، هي:  816هـ( 
• )ت/ 	 آبادي  الفريوز  عند  أما 

اللغوية/  الفروق  العسكري/  هالل  أبو   )25(
 .295

)26( الرازي/ خمتار الصحاح/ مادة: )َطُهَر(. 
)27( الفيومي/ املصباح املنري/ مادة: )َطُهَر(. 
)28( الرشيف اجلرجاين/ التعريفات/ 116. 

الكف  تعني:  الطهارة،  فإن  817هـ( 
عن اإلثم)29(.

حتديد  يف  تأمالت  )الثاين(:  املطلب 
مفهوم اللغويني:

• إن الطهارة عند أيب هالل العسكري، 	
تعني: )منافاة العيب(، وهي نوعان: 
)معنوية(،  وطهارة  )مادية(،  طهارة 
قسامن:  فهي  املادية،  الطهارة  أما 
نحو:  نس،  الدَّ من  طهارة  األول: 
الَوَسخ؛  من  أي:  طاهرة،  امرأة  هذه 
النظافة،  تعني:  هنا،  فالطهارة  لذا 
نحو:  النَّجس،  من  طهارة  والثاين: 
احليض.  من  أي:  طاهر،  امرأة  هذه 
هو  فنحو:  املعنوية،  الطهارة  وأما 

طاهر األخالق.
• إن الطهارة عند )الرازي/ والفيومي( 	

وتشمل  والنقاء(،  )النزاهة/  تعني: 
املستوى  هي:  مستويات،  ثالثة 
األول: النزاهة من الدنس، واملستوى 
الثاين: النزاهة من النجس، واملستوى 

الثالث: الرباءة من العيب.

مادة:  املحيط/  القاموس  آبادي/  الفريوز   )29(
)َطُهَر(. 
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• فالطهارة 	 اجلرجاين،  الرشيف  أما 
من  النزاهة  )النظافة=  هي  عنده، 

نس(. الدَّ
• معنى 	 أعطى  فقد  آبادي،  الفريوز  أما 

مغايرا، هو: الكف عن اإلثم.
• القول: 	 يمكن  التأمالت:  ختام  يف 

هلا  اللغويني  عند  الطهارة  إن 
العام،  أما  وخاص.  عام،  اطالقان: 
والرباءة،  النقاء،  النزاهة،  به:  فرياد 
)الدنس،  الثالث  باملستويات 
اخلاص،  وأما  والعيب(.  النجس، 

فهو: الكف عن اإلثم.
مفهوم  حتديد  )الثالث(:  املطلب 

)الطهارة( عند املفسين:
معان  )الطهارة(  لـ  املفسون  ذكر 
ودرجها  جّلها،  عىل  البحث  وقف  عدة، 
التي  للمصادر  الزمني  السبق  حسب 

وردت فيها، وعىل التفصيل اآليت:
• األفعال، 	 من  يستقذر  مما  رك:  طهَّ

لـ  املعنى  وهذا  اليهود،  به  قرفك  ومما 
)الزخمرشي، ت/ 538هـ()30(.

• بـ 	 و  الكفر،  عن  )اإليامن(  بـ  رك:  طهَّ

)30( الزخمرشي/ الكشاف، 1/ 355. 

القول  وهذا  املعصية.  عن  )الطاعة( 
الطربيس )ت/ 548هـ( ونسبه  ذكره 
95هـ(  )ت/  جبري  بن  سعيد  لـ: 
واحلسن البرصي )ت/ 110هـ()31(.

• التي 	 واألقذار  األناس  من  رك:  طهَّ
)احليض/  من  للنساء  تعرض 
صاحلة  رصت  أي:  والنفاس(، 
ذكره  القول  وهذا  املسجد.  خلدمة 
أبو  )الزجاج(:  لـ  ونسبه  الطربيس، 
)ت/  السي  بن  إبراهيم  إسحاق، 

310هـ()32(.
• الذميمة، 	 )األخالق(  من  رك:  طهَّ

القول  وهذا  الردّية.  و)األفعال( 
ذكره الطربيس، ومل ينسبه ألحد)33(.

• أما صاحب امليزان )ت/ 1400هـ(، 	
بـ)العصمة(،  الطهارة  فس  فقد 
اعتصامها  ))وتطهريها:  قال:  حيث 
ما  عىل  واستدل  اهلل(()34(،  بعصمة 
وهو  اآليات(.  )سياق  بـ  إليه  ذهب 

)31( الطربيس/ جممع البيان، 2/ 264. 
)32( املصدر نفسه، 2/ 264. 
)33( املصدر نفسه، 2/ 264. 

)34( حممد حسني الطباطبائي/ امليزان يف تفسري 
القرآن، 3/ 188. 
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التطهري  إن  القائل:  الرأي  قبل  وإن 
حتيض،  ال  بتوالً  جعلها  به:  يراد 
فتهيأ هلا بذلك أال تضطر إىل اخلروج 
عليه  عقب  ألنه  الكنيسة)35(؛  من 
إال  به(()36(،  بأس  ))ال  ذكره:  بعد 
قال:  حيث  إليه،  ذهب  ما  ح  رجَّ أنه 
األوفق  هو  ذكرناه  الذي  أن  ))غري 

.)37( بسياق اآليات(( 
حتديد  يف  تأمالت  )الرابع(:  املطلب 

مفهوم املفسين:
• وردت 	 املفسين  عند  الطهارة  إن 

املستوى  هي:  مستويات،  مخسة  عىل 
نس/  )الدَّ من  الطهارة  )األول(: 
)الثاين(:  واملستوى  والنجس(، 
الذميمة(،  )األخالق  من  الطهارة 
من  الطهارة  )الثالث(:  واملستوى 
والبغي،  كالسوء،  ة(،  الرديَّ )األفعال 
منافاة  الطهارة:  )الرابع(:  واملستوى 
واملستوى  املعصية،  ومنافاة  الكفر، 

)اخلامس(: الطهارة: العصمة.

)35( املصدر نفسه، 3/ 188. 
)36( املصدر نفسه، 3/ 188. 
)37( املصدر نفسه، 3/ 188. 

• إن املفسين ال خيتلفون عن اللغويني 	
يف املستويني )األول/ والثاين(.

• مفهوم 	 )الثالث(  املستوى  إن 
مفهوم  عىل  املفسون  أضافه  جديد 

اللغويني.
• املفهوم 	 يف  تقارب  الرابع  املستوى  يف 

بني )اللغويني/ واملفسين(.
• أن 	 البحث:  إليه  يذهب  الذي 

املستوى  يف  و)املفسين(  )اللغويني( 
املعنى  مصاديق  بعض  ذكروا  الرابع 
ألن  امليزان؛  صاحب  تبناه  الذي 
الكفر،  منافاة  اإلثم  عن  )الكف 
مصاديق  بعض  املعصية=  ومنافاة 
ملفهوم  تأصيل  هذا  ويف  العصمة(. 
وللمفسين  )اخلامس(،  املستوى 
التفسري  أئمة  ألن  السبق؛  قصب 
بعض  ذكر  يف  آبادي  الفريوز  سبقوا 
سامه  الذي  وهو  العصمة،  مصاديق 

البحث بـ )اإلطالق اخلاص(.
• )العصمة( 	 بمعنى  الطهارة  إن 

امليزان،  صاحب  عند  استقر  مفهوم 
عند  مصاديقه  بعض  ذكرت  وإن 
اللغويني.  وبعض  القدماء،  املفسين 
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البحث:  إليه  ذهب  ما  يقوي  وهذا 
خاص=  )معنى  هلا  الطهارة  إن 
املعنى  عليه  ينطبق  ومن  العصمة(، 
العام،  املعنى  عليه  ينطبق  اخلاص، 
بينهام  أي:  صحيحًا  العكس  وليس 

عموم وخصوص من وجه.
املطلب )اخلامس(: خالصة واستنتاج:

• املالئكة 	 خطاب  يف  الطهارة  إن 
اإلطالقان:  حتتمل   العذراء ملريم 
من  النزاهة  )العام(:  اإلطالق 
والعيب(،  النجس،  )الدنس، 
العصمة،  )اخلاص(:  واإلطالق 
األول  اإلطالق  حدود  أن  إال 
يف  الرشعي(،  احلكم  الفقه=  )دائرة 
)دائرة  الثاين  اإلطالق  حدود  حني 

العقيدة(.
• يتبناه البحث: إن الطهارة يراد 	 الذي 

املعنى  ألن  )اخلاص(؛  املعنى  هبا: 
ويستدل  العام  املعنى  يشمل  اخلاص 
الدليل  أما  مها:  بدليلني،  ذلك  عىل 
)التطهري(  عطف  اهلل  إن  )األول(: 
واالصطفاء  )االصطفاء(  عىل 
بمقتىض  يستلزم  اإلهلي(  )االختيار 

)الثاين(:  والدليل  )العصمة(،  العقل 
بحق  النازلة  التطهري  آية  يف  إن 
 :أصحاب الكساء، من أهل البيت

چ... ڎ ڈ ڈ ژ ژ 

کچ  ک  ک  ڑ  ڑ 
عطف   ]33 األحزاب:  ]سورة 
الرجس(،  )إذهاب  عىل  )التطهري( 
)املعنى  يريد  أنه  عىل  داللة  هذا  ويف 

العصمة(. اخلاص= 
• يف 	 استعملت  بمفهوميها  الطهارة  إن 

تواصل  هذا  ويف  اإلسالمي،  الدين 
عن  األخرى،  األديان  مع  حضاري 

طريق القرآن الكريم.
املبحث )الثاين(: 

الكتاب خطاب حممد ألهل 
ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  چ  تعاىل:  قال 
ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ 
چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ 
ڎ  ڌ  ڌ  ڍڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ 
آل  ]سورة  ڈچ  ڈ  ڎ 

عمران: 64[.
اإلهلي  اخلطاب  يف  البحث  اعتنى 
املوجه عىل لسان حممد ألهل الكتاب–



تأمالت يف اخلطاب القرآين الصحاب االديان االخرى

260

–عىل  هنا)38(  املسيحية  الديانة  أصحاب 
استدالل فقهاء املدارس اإلسالمية يف هذا 
قراءة  )حكم:  لـ  تعرضهم  عند  اخلطاب 
هذا  البحث  تناول  وقد  للقرآن(.  املجنب 

احلكم بالدراسة يف مطلني، مها:
قراءة  حكم  بيان:  )األول(:  املطلب 

املجنب للقرآن:
انقسم الفقهاء يف حكم قراءة املجنب 
للقرآن عىل فريقني، وعىل التفصيل اآليت:

الفرع )األول(: فريق املجوزين:
الفقهاء(،  الفريق )مجهور  ويمثل هذا 
واملالكية(،  احلنفية،  )اإلمامية،  وهم: 
اتفقوا  وإن  الفريق  هذا  وأصحاب 
اختلفوا  أهنم  إال  القراءة،  )جواز  عىل: 
وعىل  اجلواز،  تفصيالت  يف  بينهم  فيام 

التفصيل اآليت:
• فرقوا 	 اإلمامية  إن  )اإلمامية(:  أوال: 

بني )سور: العزائم/ وغري العزائم(، 
بـ)حرمة  قالوا  فقد  العزائم  أما 
وأما  بينهم،  خالف  بال  قراءهتا( 
مها:  رأيان،  فيها  فلهم  العزائم،  غري 

والنصارى(،  )اليهود/  الكتاب:  أهــل   )38(
وأحلق هبم املجوس. 

ذهب  فقد  املشهور:  الرأي  )األول(: 
بـ  القول  إىل  الرأي  هذا  أصحاب 
تفصيل  عىل  ولكن  قراءهتا(،  )جواز 
)سبع:  كانت  إن  اآليت:  النحو  وعىل 
قراءهتا:  فحكم  دون(  فام  آيات، 
كانت  إن  و  كراهة(،  بغري  )اجلواز: 
قراءهتا:  فحكم  آيات(  )سبع:  فوق 
الكراهة  أن  إال  )اجلواز: عىل كراهة( 
وتقل  املقروءة،  اآليات  بزيادة  تزداد 
و)الثاين(:  املقروءة.  اآليات  بقلة 
اختاره  وقد  املشهور:  غري  الرأي 
حكم  قالوا:  حيث  اإلمامية،  بعض 
–)اجلواز  العزائم  عدا  -ما  قراءة 
إىل  االلتفات  دون  من  مطلقًا( 
الرأي  يف  الذكر  اآلنفة  التفصيالت 

املشهور)39(.
• حنيفة 	 أبو  ذهب  حنيفة(:  )أبو  ثانيًا: 

قراءة  )جواز(  إىل:  150هـ(  )ت/ 
دون اآلية)40(.

فقه  يف  العرفان  كنز  السيوري/  املقداد   )39(
النجفي/  حسن  حممد   ،77  /1 القرآن، 

جواهر الكالم، 3/ 42، 67. 
أمحد   ،78 املحىل، 1  الظاهري/  ابن حزم   )40(
املرتىض الزيدي/ رشح األزهار، 1/ 107. 
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ثالثًا: )مالك بن أنس (: ذهب مالك 
بن أنس )ت/ 179هـ(: اىل جواز قراءة 

التّعوذ)41(. اآلية واآليتني، عىل سبيل 
املانعني: فريق  )الثاين(:  الفرع 

)الشافعي(،  الفريق:  هذا  ويمثل 
و)أمحد بن حنبل(:

• الشافعي 	 ذهب  )الشافعي(:  أوالً: 
جواز  عدم  إىل:  204هـ(  )ت/ 

القراءة مطلقًا)42(.
• بن 	 أمحد  قال  بن حنبل(:  )أمحد  ثانيًا: 

الشافعي  بقول  241هـ(  حنبل )ت/ 
نفسه)43(.

دليل  يف  تأمالت  )الثاين(:  املطلب 
القائلني بـ )اجلواز(:

لـ  مستندًا  القرآين  اخلطاب  كان  ملا 
)اجلواز(؛ لذا ركز البحث عىل التأمل يف 
دليل القائلني باجلواز، وأعرض عن أدلة 

باخلطاب. صلته  لعدم  بالعدم؛  القائلني 

املالكي/ بداية املجتهد  القرطبي  ابن رشد   )41(
وهناية املقتصد، 1/ 135. 

)42( النووي الشافعي/ املجموع رشح املهذب، 
 .156 /2

 /1 املغني،  احلنبيل/  املقديس  قدامه  ابن   )43(
 .134

• بـ )اجلواز( باخلطاب 	 القائلون  استدل 
ڤ..چ  ڤ  ڤ  چ  القرآين: 
ورد  حيث   ،]64 عمران:  آل  ]سورة 
 ضمنًا يف كتاب النبي األكرم حممد
–والروم:  الروم  عظيم  هرقل  إىل: 
– املسيحية  الديانة  عىل  كتاب  أهل 
عظيم  هرقل  إن  االستدالل:  ووجه 
أن  له  والبد  جمنب(،  )كافر  الروم 
للخطاب  –املتضمن  الكتاب  يقرأ 
القرآين -وال بد له أن يقرأ؛ ألنه لو مل 
بعثة  من  الفائدة  الكتاب النتفت  يقرأ 
الكتاب إليه. ومن قراءة هرقل لكتاب 
لآلية  املتضمن   األكرم الرسول 
من  القرآن  قراءة  عىل  اجلواز  يستدل 

قبل املجنب )44(.
• قراءة 	 )جواز(  بـ  اإلمامية  استدل 

تعاىل:  بقوله  العزائم،  سور  عدا  ما 
]سورة  ڑ..چ  ژ  ژ  ڈ  چ... 

املزمل: 20[. ووجه االستدالل: إن 
)ما(: اسم موصول بمعنى )الذي(، 
وهو لفظ من ألفاظ العموم، أي: إن 

فقه  يف  العرفان  كنز  السيوري/  املقداد   )44(
القرآن، 1/ 78. 
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وغري  العزائم،  سور  تشمل  القراءة 
خصصت  القراءة  أن  إال  العزائم، 
احلديث  من  بمخصص  العزائم  بغري 
أي:  املعصوم،  عن  الصادر  الرشيف 
العزائم،  سور  خّرج  املخصص  إن 
وقرص القراءة عىل ما سواها، فإن ما 

سواها باق عىل )اجلواز( )45(.
• )جواز( 	 يف  اإلمامية  فقهاء  اختلف 

اتفاقهم  بعد  العزائم،  عدا  ما  قراءة 
العزائم  سور  قراءة  )حرمة(  عىل: 
الثابتة  )األحاديث(  تعارض  بسبب 

التي استدل هبا)46(.
املطلب )الثالث(: تأمل يف آراء فقهاء 

املذاهب اخلمسة:
• اإلسالمية 	 املذاهب  فقهاء  إن 

املالكية،  احلنفية،  )اإلمامية،  اخلمس 
عىل  انقسموا  واحلنابلة(  الشافعية، 
فريقني يف: بيان )حكم: قراءة املجنب 
فقد  )األول(:  الفريق  أما  للقرآن(. 

 ،235 )45( العالمة احليل/ تذكرة الفقهاء، 1/ 
فقه  يف  العرفان  كنز  السيوري/  املــقــداد 

القرآن، 1/ 77. 
النارضة يف أحكام  البحراين/ احلدائق  )46( ظ: 

العرتة الطاهرة، 3/ 141. 

الفريق  القراءة، وأصحاب هذا  جوز 
واملالكية(.  احلنفية،  )اإلمامية،  هم: 
م  حرَّ فقد  )الثاين(:  الفريق  أما  و 
القراءة، وأصحاب هذا الفريق، هم: 
يمكن  وعليه  واحلنابلة(.  )الشافعية، 
وما  زوا(،  )جوَّ اجلمهور  إن  القول: 

موا(. عداهم )حرَّ
• اجلمهور، 	 رأي  إن  للبحث:  يبدو 

مستنده  ألن  )الراجح(؛  الرأي  هو 
ألهل   حممد خطاب  هو:  قرآين، 
عظيم  هرقل  إىل  املوجه  الكتاب 
وقد  املسيحية،  الديانة  أتباع  الروم 
للنبي  الفعلية  السرية  يف  ضمنًا  ورد 
به  االستدالل  وكان   ،حممد

)عقليًا(.
• الرأي 	 هو  )اإلمامية(،  رأي  إن 

وذلك  املجوزين؛  آراء  من  )الراجح( 
لسببني، مها:

اإلمامية  رأي  ألن  )األول(:  السبب 
قراءة  حرمة  يف  )املانعني(  رأي  وافق 
يف  معهم  اختلف  وإن  العزائم،  سورة 
اإلمامية  عند  )احلرمة(  ألن  )املقدار(؛ 
العزائم(،  )سور/  بـ  ختتص  )جزئية(، 
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املانعني )كلية(  أن )احلرمة( عند  يف حني 
والعزائم  كلها.  القرآن  سور  تشمل 
املقدار  هذا  ويف  القرآن.  سور  من  جزء 
اإلمامية،  بني  والتقاء(  )تقارب/ 
واحلنابلة(.  الشافعية/  و)املانعني= 
)اإلمامية(– رأي  إن  )الثاين(:  والسبب 
)املجوزين(،  رأي  –وافق  منه  املشهور 
ألن  )املقدار(؛  يف  معهم  اختلف  وإن 
)دون  حنيفة:  أيب  عند  اجلواز  مقدار 
)اآلية/  مالك:  عند  ومقداره  اآلية(، 
اإلمامية:  عند  ومقداره  واآليتان(، 
)سبع: آيات عىل كراهة(، إال أن الكراهة 

بقلتها. وتقل  القراءة،  بزيادة  تزاد 
املطلب )الرابع(: تأمل يف آراء فقهاء 

اإلمامية:
يف  متثل  اإلمامية  فقهاء  رأي  إن 

التفصيل اآليت: شقني، وعىل 
• حكم قراءة: سور العزائم: )احلرمة(. 	

بينهم.  فيه  خالف  ال  احلكم  وهذا 
)الشافعية/  يوافقون  هبذا  وهم 
إليه؛  يذهبون  ما  بعض  يف  واحلنابلة( 
املطلقة=  )احلرمة  بـ  يقوالن  ألهنام 
سور القرآن الكريم كلها(، واإلمامية 

سور  اجلزئية=  )احلرمة  بـ  يقولون 
من  جزء  العزائم  وسور  العزائم(، 

سور القرآن الكريم.
• العزائم: 	 سور  عدا  ما  قراءة:  حكم 

خالف  فيه  احلكم  وهذا  )اجلواز(. 
بينهم -واخلالف حاصل يف )املقدار( 
قولني،  -عىل  قراءته  جتوز  الذي 
)غري  واآلخر:  )مشهور(،  أحدمها: 
أما  اآليت:  التفصيل  وعىل  مشهور(، 
– أصحابه  فريى  )املشهور(:  الرأي 
حكم  -أن  اإلمامية  فقهاء  جل  وهم 
بعدد=  املقيد  )اجلواز  هو:  القراءة، 
آيات(،  سبع  كراهة=  عىل  جواز 
فهي  الكراهة،  يف  تفصيل  عىل 
السبع،  عىل  القراءة  بزيادة  تزداد 
واإلمامية  السبع.  عن  بقلتها  وتقل 
)احلنفية/  يوافقون  احلكم  هذا  يف 
وإن  اجلواز،  أصل  يف  واملالكية( 
هي  أمور،  أربعة  يف  معهم  اختلفوا 
الكراهة،  زيادة  الكراهة،  )املقدار، 
)الرأي  الرأي  وأما  الكراهة(.  وقلة 
غري املشهور(، فريى أصحابه –وهم 
حكم  -أن  اإلمامية  فقهاء  بعض 
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أي:  املطلق(،  )اجلواز  هو:  القراءة، 
القرآن  سور  بعدد=  املقيد  )غري 
خيلفون  أهنم  إال  كلها(،  الكريم 
خمالفة  واحلنابلة(  )الشافعية/ 
من  الرأي  هذا  أصحاب  ألن  كلية؛ 
اإلمامية، يقولون بـ )اجلواز املطلق(، 
يقولون  واحلنابلة،  الشافعية  حني  يف 

املطلقة(. )احلرمة  بـ 
• هو 	 ما  اإلمامية  رأي  يف  التفصيل  إن 

)االجتهاد(،  ثمرات  من  ثمرة  إال 
رأي  من  أكثر  ولَّد  الذي  فهو 
اآلراء  وكثرة  التفصيالت؛  وأوجد 
اللذان  مها  التفصيالت،  وتشعب 
)فقهًا  منه  وجعال  )ثراًء(،  أكسباه 
به،  اخلاص  برأيه  متثل  شموليًا( 
واحتوى الرأي اآلخر كليًا أو بعضًا، 
اجلزئيات،  يف  معه  اختلف  وإن 
وهذه  واملديات  والتفصيالت، 
املذاهب  مع  والتوافقيات  الصالت 
إال  هي  ما  األخرى  األربعة  الفقهية 
املذاهب، وباب  للتقريب بني  جسور 
احلضاري=  )التواصل  أبواب  من 
وفقه  اإلمامي،  الفقه  بني  الفقهي( 

وهذه  األخرى.  اإلسالمية  املذاهب 
اإلمامي  الفقه  تاريخ  يف  مرشقة  نقطة 

حتسب له ولفقهائه األفذاذ.
املطلب )اخلامس(: خالصة واستنتاج

• لسان 	 -عىل  القرآين  اخلطاب  إن 
–ألهل   حممد األكرم  النبي 
مع  حضاري(،  )تواصل  يف  الكتاب 
اإلسالم،  سبقتا  ديانتني  أصحاب 
-وإن  املعمورة  أرجاء  عىل  زالتا  وما 
من  نزل  مما  يشء  أيدهيام  بني  يبَق  مل 
من  عهد  قريبة  السامء–أحدمها 
وأخرى  املسيحية(  )الديانة  اإلسالم 
)الديانة  اإلسالم  من  عهد  بعيدة 
من  رأي  ًعىل  طبعا  وهذا  اليهودية(، 
نزول  سبب  يف  )العموم()47(  يرى 
اخلطاب  إن  أي:  القرآين،  اخلطاب 
القرآين فيه: )يا أهل الكتاب(، وهو: 
وإن  واليهود،  النصارى  يشمل  عام 
إن  القائل:  الرأي  يتبنى  البحث  كان 
)نصارى  هو  اخلطاب،  نزول  سبب 
عام  أنه  يرى  أنه  إال  نجران()48(، 

)47( ظ: الطربيس/ جممع البيان، 2/ 581. 
)48( املصدر نفسه، 2/ 581. 
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ألن  كلهم  الكتاب(  )أهل  يشمل 
خصوص السبب ال خيصص املورد.

• للقرآن 	 احلضاري(  )التواصل  جتىل 
األخرى،  الديانات  أصحاب  مع 
عند  واملشرتكات(  )الثوابت/  يف 
املشرتكات:  تلك  ومن  كافة  األديان 
الواحد(،  اإلله  عبادة  )التوحيد= 
نصَّ  ما  وهذا  به(،  الرشك  و)عدم 
قال:  حيث  القرآين  اخلطاب  عليه 

ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  چ..ڄ 

چ..چ ]سورة آل عمران: 64[.
• إن هذا اخلطاب ورد يف سرية عملية 	

خطاب  ضمن   حممد للنبي 
إىل  عليه  اهلل  صلوات  منه  موجٍه 
أتباع  من  الروم،  عظيم  )هرقل( 
هرقل  قراءة  ومن  املسيحية.  الديانة 
اخلطاب؛  قراءة  للكتاب–والزمه 
مجهور  –أفاد  ضمنًا  فيه  ورد  ألنه 
املجنب  قراءة  )جواز(  الفقهاء 
)كافر  اإلسالم  نظر  يف  ألنه  للقرآن 
إن  القول:  يمكن  وهبذا  جمنب(. 
اإلمام:  أو  الني  -سرية  )السرية( 
صلوات اهلل عليهام –رافد من روافد 

)القصة(  أن  مثلام  الرشعي  احلكم 
رافد من روافده.

• ألصحاب 	 القرآين  اخلطاب  إن 
تكون  أن  يمكن  األخرى  الديانات 
يصح  إذ  الرشعي(؛  )احلكم  بـ  له 
االستدالل به عىل )حكم رشعي( يف 
اخلطاب  أصل  إن  العلم  مع  اإلسالم 
ال عالقة له باحلكم الرشعي –مل يكن 
خطاب حكم –وإنام هو وارد يف باب 
العقيدة، فهو هنا إلرساء )التوحيد(، 

و)نفي الرشك(.
)الثالث(:  املبحث 

والنصارى(  )اليهود/  خطاب 

بعضًا بعضهم 
ڱ  ڱ  چ  تعاىل:  قال 
ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ 
ہہ  ہ  ہ  ۀۀ  ڻ 
ےۓ  ے  ھ  ھ  ھ  ھ 
ۇ  ڭ  ڭ  ڭڭ  ۓ 
ۈ  ۆ  ۆ  ۇ 
ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ 
ې  ې  ې  ۉ  ۉ 
وئ  ەئەئ  ائ  ائ  ى  ېى 
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التوبة:  ]سورة  ۇئچ  وئ 
.]31–30

احلكم  حتديد  )األول(:  املطلب 
املستقى من اخلطاب:

اخلطاب  هذا  من  الفقهاء  استقى 

)الذمي  –هي:  قياس  –صغرى  مقدمة 
مقدمة  إىل  املقدمة  هذه  وبضم  مرشك(، 
)كل  هي:  قياس،  –كربى  أخرى 
تعاىل:  قوله  من  املستقاة  َنِجٌس(،  مرشك 

ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  چ...ٿ 

ڤ..چ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ 
ملا  القول  ألن  28[؛  التوبة:  ]سورة 
مفاده:  فإن  إنام(؛  احلرص:  )أداة  بـ  تصدر 
املرشك)49(.  غري  اإلنسان  من  نجس  ال 
اإلمامية- -عند  اآلتية  النتيجة  حتصلت 
النتيجة  هذه  وطبعًا  نجس(.  )الذمي 
القائم  العقيل(  )املنهج  وفق:  تقررت 
النحو  وعىل  املنطقي()50(،  )القياس  عىل: 

اآليت:

فقه  يف  العرفان  كنز  السيوري/  املقداد   )49(
القرآن، 1/ 90 -91. 

)50( ظ: حممد رضا املظفر/ املنطق، 2/ 229–
خالصة  الفضيل/  اهلــادي  عبد  د.   ،230

املنطق/ 53. 

الذمي مرشك ــــــــــــــــــــــــــ مقدمة )1(
وكل مرشك نجس ـــــــــــــــــــ مقدمة )2(
ــــــــــــــــــــــــــــ النتيجة)51( الذمي نجسـ 
)احلكم(  يف  تأمل  )الثاين(:  املطلب 

الذي قررته املقدمة )األوىل(:
-الذي  املرشك  -نجاسة  احلكم  إن 
بني  خالف  حمل  )األوىل(  املقدمة  قررته 

الفقهاء، فقد انقسموا عىل رأيني مها:
الرأي )األول(: رأي )اإلمامية(:

نجاسة  أن  إىل:  )اإلمامية(  ذهب 
املرشك )عينية/ ال حكمية()52(، أي: هو 
باملاء.  يطهر  ال  واخلنزير(  كـ)الكلب/ 
من  69هـ(  )ت/  عباس  ابن  قال  وبه 

الصحابة)53(.
الرأي )الثاين(: رأي )اجلمهور(:

نجاسة  أن  إىل:  الفقهاء  مجهور  ذهب 
ألهنم  عينية(؛  ال  )حكمية/  املرشك 
يغتسلون  ال  إهنم  بـ:  النجاسة  فسوا 
أو  النجاسات  يتجنبون  وال  اجلنابة،  من 

العرفان يف فقه  املقداد السيوري/ كنز  )51( ظ: 
القرآن، 1/ 93. 

)52( املصدر نفسه، 1/ 91. 
)53( الزخمرشي/ الكشاف، 2/ 261. 
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. اعتقادهم)54(  كناية عن خبث 
املطلب )الثالث(: احلكم املرتتب عىل 

القول بـ )نجاسة املرشك(:
أن  قرر  أن  بعد  الكريم  القرآن  إن 
هو  حكاًم  عليه  رتب  نجس(،  )املرشك 
حيث  احلرام  املسجد  دخول  عن  )املنع( 

ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  چ...  قال: 
التوبة:  ]سورة  ڤ..چ  ڤ  ٹ 
املساجد  إىل  املنع  تسية  أن  إال   ،]28
وعىل  الفقهاء،  بني  خالف  حمل  األخرى 

اآليت: التفصيل 
الفرع )األول(: رأي )اإلمامية(:

يشمل  املنع  أن  إىل:  اإلمامية  ذهب 
عىل  واستدلوا  األخرى()55(؛  )املساجد 
عيل  املؤمنني  أمري  عن  روي  بام  ذلك: 
))لتمنعن  قال:  حيث   ،طالب أيب  بن 
مساجدكم هيودكم و نصاراكم...(()56(.

الفرع )الثاين(: رأي )املالكية(:
يف:  رأهيم  يف  اإلمامية  )مالك(  وافق 

)54( السخيس/ املبسوط، 1/ 47. 
فقه  يف  العرفان  كنز  السيوري/  املقداد   )55(

القرآن، 1/ 92. 
)56( القايض/ دعائم اإلسالم، 1/ 149. 

تسية )املنع( إىل املساجد األخرى)57(.
الفرع )الثالث(: رأي الشافعية:

الشافعي إىل: أن )املنع( يقترص  ذهب 
إىل  ى  ُيَسَّ  وال  احلرام(،  )املسجد  عىل 

املساجد األخرى)58(.
الفرع )الرابع(: رأي )احلنفية(:

املنع  عدم  إىل:  حنيفة  أبو  ذهب 
املسجد  دخول  يمنعوا  ال  أي:  مطلقًا، 
املساجد  من  غريه  دخول  وال  احلرام، 

األخرى)59(.
فقهاء  رأي  تأمل يف  )الرابع(:  املطلب 

)اإلمامية(:
• )املرشك/ 	 بني  يفَرقوا  مل  اإلمامية  إن 

أي:  النجاسة،  حكم  يف  والذمي( 
نجس  واملرشك  مرشك،  الذمي  طاملا 
الذمي  فإن  العينية عندهم.  بالنجاسة 

نجس بالنجاسة العينية كذلك)60(.

 /2 القرآن،  أحكام  املالكي/  عريب  ابن   )57(
 .469

)58( النووي الشافعي/ املجموع رشح املهذب، 
 .174 /2

 /4 القرآن،  أحكام  احلنفي/  اجلصاص   )59(
 .279

فقه  يف  العرفان  كنز  السيوري/  املقداد   )60(
القرآن، 1/ 91. 
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• إن تعليق )احلكم( عىل )املشتق( يدل 	
احلكم،  يف  علة  منه  املشتق  أن  عىل 
نحو: )أكرم العلامء(. وتعليق احلكم 
)العلامء(  املشتق  عىل  )اإلكرام( 
)العلم(  منه  املشتق  أن  عىل  يدل 
العلامء  أكرم  أي:  احلكم،  يف  علة 
ال(.  اجلهَّ )أِهِن  ونحو:  لعلمهم. 
املشتق  عىل  )اإلهانة(  احلكم  وتعليق 
منه  املشتق  أن  عىل  يدل  )اجلهال( 
أكرم  أي:  احلكم،  يف  علة  )اجلهل( 
الكريم  والقرآن  جلهلهم.  اجلهال؛ 
املرشكني،  ذكر  بعد  عقب  حني 

ٹ  ٹ  چ...ٿ  قائاًل: 
ڤ...چ  ڤ  ٹ  ٹ 
امنعوا  مفاده:   ]28 التوبة:  ]سورة 
ُعلَِّق  أي:  لنجاستهم،  املرشكني؛ 
ألهنا  عىل)النجاسة(؛  )املنع(  احلكم 
غسلوا  فلو  وعليه  احلكم.  يف  )علة( 
إال  يزدادوا  مل  غسلة  سبعني  أبداهنم 

نجاسة)61(.
املطلب )اخلامس(: خالصة واستنتاج

فقه  يف  العرفان  كنز  السيوري/  املقداد   )61(
القرآن، 1/ 91. 

• الفقهاء، 	 عند  نجس  املرشك  إن 
نجاسته،  نوع  يف  اختلفوا  أهنم  إال 
نجاسته  إن  )اإلمامية(:  عليه  فالذي 
)مجهور  عليه  والذي  )عينية(، 
الفقهاء(: إن نجاسته )حكمية(. ويف 
خالف  حمل  احلرام  املسجد  دخول 
هي:  أقوال،  ثالثة  عىل  الفقهاء،  بني 
قالوا:  واملالكية،  اإلمامية  )األول(: 
 + احلرام  املسجد  الكيل=  )ملنع  بـ 
و)الثاين(:  األخرى(،  املساجد 
اجلزئي=  )ملنع  بـ  قالوا:  الشافعية، 
و)الثالث(:  فقط(،  احلرام  املسجد 
مطلقًا(.  املنع  )عدم  بـ  قالوا:  احلنفية 
والذي يذهب إليه البحث: إن الرأي 
)اإلمامية(؛  رأي  هو:  )الراجح(، 
 البيت أهل  بروايات  مؤيد  ألنه 
قبل  من  )كيل(  بتأييد  مؤيد  وألنه 
من  )جزئي(  بتأييد  ومؤيد  املالكية. 
باملنع  قالوا  ألهنم  الشافعية؛  قبل 
اجلزئي،  باملنع  قال  وهو  الكيل، 
وما  اإلمامية.  وافق  اجلزء  هذا  ويف 
ويمكن  املذاهب.  بني  تقريب  هذا 
بـ  قائل  إنه  الشافعي:  يناقش  أن 
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هنا؛  مبناه  خالف  ولكنه  )القياس(، 
عىل  األخرى  املساجد  يقس  مل  ألنه 
العلة  إن  العلم  مع  احلرام،  املسجد 
احلرام  املسجد  دخول  من  املانعة 
املساجد  يف  موجودة  )النجاسة( 
فقد  حنيفة،  أبو  أما  األخرى)62(. 
خمالفة  واملالكية  اإلمامية  خالف 
)كلية(، وخالف الشافعي يف املسجد 
ودليل  عداه.  فيام  ووافقه  احلرام 
النص  يف  النهي  محل  إنه  حنيفة:  أيب 
احلج،  عىل  ٹچ  ٿ  چ  القرآين: 
النهي  يستلزم  ال  احلج  عن  والنهي 
عن الدخول)63(. وهو دليل فيه نظر؛ 
من  القرب  يستلزم  الدخول  ألن 

عنه)64(. املنهي 
• خيتلف 	 ال  اإلمامية  عند  الذمي  إن 

النجاسة؛  حكم  يف  املرشك  عن 
القياس  قررها  نتيجته  نجاسته  ألن 
من  مستقاة  وصغراه  كرباه  املنطقي: 
القرآن الكريم. والقياس املنطقي: إذا 

)62( املصدر نفسه، 1/ 92. 
)63( اجلصاص/ أحكام القرآن، 4/ 279. 

فقه  يف  العرفان  كنز  السيوري/  املقداد   )64(
القرآن، 1/ 91. 

نتيجته  فإن  )يقينية(  مقدماته  كانت 
إن  ومثلام  أيضًا.  )يقينية(  تكون 
الذمي  فإن  )عينية(،  نجاسته  املرشك 
رتبوا  لذا  أيضًا؛  )عينية(  نجاسته 
هي:  عدة،  أحكامًا  )الذميني(  عىل 
فضل  ما  –وهو  سؤرهم)65(  )نجاسة 
–ونجاسة طعامهم، أي:  من رشاهبم 
ونجاسة  طعام)66(،  من  برشوه  ما 
أما  برطوبة)67(.  بارشوه  يشء  كل 

ۅ  ۅ  ۋ  چ...  تعاىل:  قوله 
غري  فهو  ې...چ)68(،  ۉ  ۉ 
وإنام  اإلمامية،  عند  عمومه  عىل  جاٍر 
التخصيص  وبمقتىض  خمصص،  هو 
محلوا الطعام يف النص القرآين هنا عىل 
)احلبوب، وشبهها من اجلامدات()69( 
 ،الصادق اإلمام  عن  روي  فقد   .

بـ  الكتاب  أتوا  الذين  طعام  فسَّ  أنه 

)65( املصدر نفسه، 1/ 92. 
)66( الطويس/ اخلالف، 6/ 23 –24. 

فقه  يف  العرفان  كنز  السيوري/  املقداد   )67(
القرآن، 1/ 92. 

)68( الطويس/ اخلالف، 6/ 23 –24. 
 ،404 االنتصار/  املــرتــىض/  الرشيف   )69(

العالمة احليل/ خمتلف الشيعة، 8/ 318. 
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واحلبوب(()70(  الشعري،  ))احلنطة، 
املسلمني،  مساجد  خول  من  ومنعهم 
احلرام  املسجد  بني:  فرق  دون  من 
املرشك  منع  علقوا  ألهنم  وغريه؛ 
للحكم  علة  فهي  )النجاسة(،  عىل 
عندهم، والذمي ال خيتلف عنه؛ ألن 
)النجاسة(  املرشك  يف  املانعة  العلة 
أن  هذا  والزم  الذمي،  يف  موجودة 

يعطى الذمي حكم املرشك.
• ويف ختام هذه اخلالصة واالستنتاج: 	

للقرآن  احلضاري  التواصل  جتىل 
الديانات  أصحاب  مع  الكريم، 
الديانتني  أتباع  سيام  وال  األخرى 
خالل  من  واليهودية(،  )املسيحية/ 
هل  )الذات(:  صفة  حتديد  )أوالً(: 
هي مرشكةٌ  أم ال؟. وعىل األول: هل 
هل  األول  وعىل  ال؟.  أم  نجسة  هي 
األول  وعىل  حكمية؟.  أم  عينية  هي 
من  الذات  عىل  يرتتب  ما  حتديد  يتم 
هي:  واألحكام،  )ثانيًا(:  يف  أحكام 
طعامهم  نجاسة  سؤرهم،  نجاسة 
املبارش بالرطوبة ما عدا اجلامدات من 

)70( الكليني/ الكايف، 6/ 241. 

احلبوب، كـ )احلنطة/ والشعري( عند 
مساجد  دخول  من  منعهم  اإلمامية، 
وبعض  اإلمامية،  عند  املسلمني 
األخرى.  اإلسالمية  املذاهب  فقهاء 
إىل  الوصول  كيفية  يف  التأمل  وعند 
أفادوا  قد  اإلمامية  أن  نجد  احلكم: 
بصيغة  جاء  )عقائدي(  نص  من: 
أن  )صلح  أنه  إال  اخلربية(،  )اجلملة 
اإلستنباط()71(  لقياس  صغرى  يقع 
هبا:  جتلت  نقطة  وهذه  عندهم. 
)منهج  يف  اإلعتقادية  األصول  آثار 

اإلستنباط()72(.
البحث: ونتائج  اخلامتة 

)دراسة  دفتيه  بني  البحث  قدم 
أبرزت  معارصة،  برؤية  مقارنة(،  فقهية 
الفقهية  املذاهب  بني  )التقريب(  مدى 
بينها  فيام  الفقهي(  و)احلوار  اإلسالمية، 
تعامل  مدى  عن  وأفصحت  جهة،  من 
)فقه القرآن( مع األديان األخرى بوصفه 
احلضاري(  )التواصل  سلم  من  سلاًم 

للفقه  العامة  احلكيم/ األصول  تقي  )71( حممد 
املقارن/ 16. 

)72( ظ: د. عبد األمري زاهد/ مسالك اإلستنباط 
عند فقهاء املذاهب اإلسالمية/ 3. 
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يف  البحث  توصل  وقد  الكريم،  للقرآن 
ونتائج  )عامة(،  نتائج  إىل  الدراسة،  هذه 

)خاصة(:
أوالً: من )النتائج العامة( التي توصل 

إليها البحث:
ينظم -  أن  حاول  ألنه  القرآن؛  عاملية 

املسلم.  أخيه  مع  املسلم  عالقة 
فيها  يكن  مل  األرض  كانت  وملا 
–إال  اإلسالم  –غري  الديانات  من 
تعرض  وقد  واليهودية(،  )املسيحية/ 
هذا  ويف  ألتباعهام.  خطابه  يف  القرآن 

إثبات لعامليته.
)التواصل -  بني  عالقة  هناك 

ويف  القرآن(.  و)عاملية  احلضاري(، 
للقرآن  احلضاري  التواصل  إثبات 

لعامليته. إثبات 
ألصحاب -  القرآنية  اخلطابات  إن 

وقف  التي  األخرى،  الديانات 
بنود  من  بندًا  متثل  عليها،  البحث 
الذي  الدويل(،  القرآين  )الدستور 
يبني كيفية التعامل مع أتباع الديانات 
األخرى، عىل أرجاء املعمورة اليوم. 
املواطنة(؛  )حق  لـ  التفاتة  هذا  ويف 

وطن  معهم  جيمعنا  منهم  ثلة  ألن 
واحد.

الرشيعة -  أحكام  بني  ترابط  هناك 
والفقه(،  األخالق،  )العقائد،  الثالثة 
والفقه(؛  )العقائد،  بني  سيام  وال 
أثر  للعقيدة  أن  أثبت  البحث  ألن 
يؤيد  ومما  اإلستنباط(؛  )منهج  يف 
وقعت  العقيدة  نصوص  أن  ذلك: 
وهي- اإلستنباط،  لقياس  صغرى 
حكم،  نصوص  –ليست  األصل  يف 
ولكن بضمها إىل كربى قياس أنتجت 
ملا ذهب  تأييد  هذا  حكاًم رشعيًا. ويف 
إليه البحث من أن )القصة( رافد من 
األخرى  والعقيدة هي  احلكم،  روافد 
ويف  أيضًا.  احلكم  روافد  من  )رافد( 
هذا متاسك يف الرؤية الفكرية القرآنية، 
النص،  يف  الكامنة  الطاقات  وتفجري 

واستثامرها خلدمة احلكم الرشعي.
التي  اخلاصة(  )النتائج  ومن  ثانيًا: 

توصل إليها البحث:
• إطالق 	 اطالقان:  هلا  الطهارة  إن 

الرشعي=  احلكم  )دائرة  حدوده 
)دائرة  حدوه  وإطالق  النزاهة(، 
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عموم  وبينهام  العصمة(،  العقيدة= 
الطهارة  وإن  وجه.  من  وخصوص 
إعالء  يف  استعملت  قد  بمفهوميها، 
مريم  وحياة   .العذراء مريم  شأن 
متثل جزءًا من تاريخ الديانة املسيحية. 
يف  استعمال  أنفسهام  واملفهومان 
)الفقه،  أعني  الرشيعة،  علوم  بعض 
)تواصل  هذا  ويف  والعقيدة(. 
عن  املسيحية،  الديانة  مع  حضاري( 

طريق القرآن الكريم.
ثبت )املصادر واملراجع(

أوالً: ]املصادر القديمة[:
• )ت/ 	 أمحد  بن  طاهر  َباَبَشاذ:  ابن 

469هـ(.
خالد  « تح:  امُلْحِسَبة،  َمة  امُلَقدِّ ُح  رُشْ

الكويت،  الكريم/ ط1، د. ط/  عبد 
1976م.

• أمحد املرتىض الزيدي )ت/ 840 هـ(.	
صنعاء،  « ط/  د.  األزهار/  رشح 

1400 هـ.
• )ت/ 	 أمحد  بن  يوسف  البحراين: 

1186 هـ(.
العرتة  « أحكام  يف  النارضة  احلدائق 

االيرواين/  تقي  حممد  تح:  الطاهرة، 
األرشف،  النجف  مط/  د.  ط1، 

1377 هـ.
• عيل 	 بن  أمحد  بكر،  أبو  اجلصاص: 

)ت/ 370 هـ(
الصادق  « حممد  تح:  القرآن،  أحكام 

الرتاث  إحياء  دار  ط1،  القمحاوي/ 
العريب/ بريوت، 1412 هـ.

• ابن حزم الظاهري: أبو حممد، عيل بن 	
أمحد )ت/ 456 هـ(

الرتاث  « إحياء  جلنة  تح:  املحىل، 
ط/  د.  اجلديدة،  اآلفاق  دار  العريب/ 

بريوت، د. ت.
تذكرة الفقهاء، تح: مؤسسة آل البيت  «

قم،  مط/  د.  ط1،  الرتاث/  ألحياء 
1414 هـ.

• احلسن 	 منصور،  أبو  )العالمة(:  احليل 
بن يوسف )ت/ 726 هـ(.

النرش  « مؤسسة  تح:  الشيعة،  خمتلف 
النرش  مؤسسة  ط1،  اإلسالمية/ 

اإلسالمية/ قم، 1410 هـ.
• )ت/ 	 بكر  أيب  بن  حممد  الرازي: 

666هـ(.
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الفكر  « دار  ط1،  الصحاح/  خمتار 
العريب/ بريوت، 1997 م.

• ابن رشد القرطبي املالكي: أبو الوليد، 	
رشد  بـابن  امللقب  أمحد،  بن  حممد 

احلفيد )ت/ 595 هـ(
تح:  « املقتصد،  وهناية  املجتهد  بداية 

عبد  اإلمامية:  بآراء  ومقارنة  حتقيق 
التميمي/  وجاسم  الوردي،  األمري 
للتقريب  العلمي  املجمع  ط1، 
طهران،  اإلسالمية/  املذاهب  بني 

1431هـ.
• بن 	 حممود  القاسم،  أبو  الزخمرشي: 

عمر ناملعتزيل )ت/ 538 هـ(.
الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل  «

التأويل،  وجوه  يف  األقاويل  وعيون 
عبد  حممد  وصححه:  وضبطه  رتبه 
الكتب  دار  ط4،  شاهني/  السالم 

العلمية/ بريوت، 1427 هـ.
• أمحد 	 بن  حممد  بكر،  أبو  َخيِس:  ْ السَّ

)ت/ 490 هـ(
رايض  « حممد  تصحيح:  املبسوط، 

بريوت،  املعرفة/  دار  ط3،  احلنفي/ 
1398 هـ(.

• السيوطي: جالل الدين، عبد الرمحن 	
بن أيب بكر )ت/ 911 م(

حممد  « تح:  القرآن،  علوم  يف  اإلتقان 
الكتب  دار   ،1 ط  هاشم/  سامل 

العلمية/ بريوت، 1428 هـ.
• حممد 	 بن  عيل  اجلرجاين:  الرشيف 

)ت/ 816 هـ(.
الرتاث  « إحياء  دار  ط1،  التعريفات/ 

العريب/ بريوت، 1424 هـ.
• احلسني 	 بن  عيل  املرتىض:  الرشيف 

املوسوي )ت/ 436 هـ(.
رضا  « حممد  تقديم:  االنتصار، 

احليدرية/  املطبعة  ط1،  اخلرسان/ 
النجف األرشف، 1391 هـ.

• الطربيس: أبو عيل، الفضل بن احلسن 	
)ت/ 548 هـ(.

القرآن،  « تفسري  يف  البيان  جممع 
هاشم  وتعليق:  وحتقيق  تصحيح 
إحياء  دار  ط1،  املحلاليت/  الرسويل 

الرتاث العريب/ بريوت، 1986 م.
• الطويس: أبو جعفر، حممد بن احلسن 	

)ت/ 460 هـ(
جواد  « اخلرسان،  عيل  تح:  اخلالف، 
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نجف/  مهدي  وحممد  الشهرستاين، 
قم،  اإلسالمية/  النرش  مؤسسة  ط1، 

1409 هـ.
• اهلل 	 أبو بكر، حممد بن عبد  ابن عريب: 

)ت/ 543 هـ(.
وتعليق:  « مراجعة  القرآن،  أحكام 

دار  ط1،  عطا/  القادر  عب  حممد 
الكتب العلمية/ بريوت، 1408 هـ.

• يعقوب 	 بن  حممد  آبادي:  الفريوز 
)ت/ 817 هـ(.

وتقديم:  « إعداد  املحيط،  القاموس 
ط2،  املرعشيل/  الرمحن  عبد  حممد 
بريوت،  العريب/  الرتاث  إحياء  دار 

1424 هـ.
• )ت/ 	 حممد  بن  أمحد  الفيومي: 

770هـ(.
وراجعه:  « به  اعتنى  املنري،  املصباح 

ط1،  الواحد/  عبد  زينهم  عزت 
مكتبة اإليامن/ املنصورة، د. ت.

• حممد 	 بن  النعامن  حنيفة،  أبو  القايض: 
املغريب )ت/ 363 هـ(.

عيل  « بن  آصف  تح:  اإلسالم،  دعائم 
املعارف/  دار  ط1،  فييض/  أصغر 

القاهرة، 1383 هـ.
• موفق 	 احلنبيل:  املقديس  قدامه  ابن 

)ت/  أمحد  بن  اهلل  عبد  الدين، 
620هـ(.

املغني )هو: رشح خمترص أيب القاسم،  «
 334 )ت/  اخِلْرِقي  حسني  بن  عمر 
بريوت،  الفكر/  دار  ط1،  هـ(/ 

1404 هـ.
• الكليني: أبو جعفر، حممد بن يعقوب 	

)ت/ 239 هـ(
عيل  « وتعليق:  تصحيح  الكايف، 

الكتب  دار  ط3،  الغفاري/  أكرب 
اإلسالمية/ طهران، 1388 هـ.

• بن 	 الدين  حمي  الشافعي:  النووي 
رشف )ت/ 676 هـ(.

حممود  « تح:  املهذب،  رشح  املجموع 
بريوت،  الفكر/  دار  ط1،  مطرحي/ 

1417 هـ.
• حممد، 	 أبو  األنصاري:  هشام  ابن 

)ت/  يوسف  بن  الدين  مجال 
761هـ(.

األعاريب،  « كتب  عن  اللبيب  مغني 
تح: أبو عبد اهلل، عيل عاشور اجلنويب/ 
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العريب/  الرتاث  إحياء  دار  ط2، 
بريوت، 1428هـ.

• أبو هالل العسكري: احلسن بن عبد 	
اهلل )ت/ 395 هـ(.

ووضع  « عليه  عّلق  اللغوية،  الفروق 
السود/  عيون  باسل  حممد  حواشيه: 
بريوت،  العلمية/  الكتب  دار  ط1، 

2009 هـ.
ثانيًا: ]املراجع احلديثة[:

• حيدر حممد كامل حّب اهلل )الشيخ(.	
الديني  « الفكر  يف  املنهج  مسألة 

 ،1 ط  ومالحظات/  وقفات 
االنتشار العريب/ بريوت، 2007م.

• عبد األمري كاظم زاهد )الدكتور(.	
»  ،1 ط  القرآين/  النص  يف  تأمالت 

األرشف،  النجف  القضاء/  مؤسسة 
1998 م.

األحكام/  « آيات  تفسري  يف  حمارضات 
ط 1، العارف للمطبوعات/ بريوت، 

1430 هـ.
مسالك اإلستنباط عند فقهاء املذاهب  «

مقارنة/  حتليلية  دراسة  اإلسالمية، 
كلية  طلبة  عىل:  ألقيت  حمارضات 

الدرايس  للعام  الكوفة  جامعة  الفقه، 
2009/ 2010 م.

النص  « تفسري  يف  منهجيه  مقدمات 
للطباعة  الضياء  ط1،  القرآين/ 
األرشف،  النجف  والتصميم/ 

1429 هـ
كنز  « يف  السيوري  املقداد  منهج 

جملة  يف  منشور  )بحث(/  العرفان 
لسنة   ،)36( العدد  البيت/  أهل  فقه 

)1425هـ(.
• )الدكتور(.	 الفضيل  اهلادي  عبد 
خالصة املنطق/ ط1، دار األضواء/  «

النجف األرشف، 1987 م.
• هـ(.	  1424( احلكيم  تقي  حممد 
املقارن/  « للفقه  العامة  األصول 

بريوت،  الدولية/  املؤسسة   ،4 ط 
1422هـ.

• حممد حسن النجفي )ت/ 1266هـ(.	
رشائع  « رشح  يف  الكالم  جواهر 

وتعليق:  وحتقيق  تصحيح  اإلسالم، 
الرتاث  إحياء  دار  اإلستادي/  رضا 

العريب/ د. ط/ بريوت، د. ت.
• )ت/ 	 الطباطبائي  حسني  حممد 



تأمالت يف اخلطاب القرآين الصحاب االديان االخرى

276

1402هـ(.
أمحد  « تر:  اإلسالم،  يف  القرآن 

املحبني/  مؤسسة   ،1 ط  احلسيني/ 
قم، 1425هـ.

ط3،  « القرآن/  تفسري  يف  امليزان 
للمطبوعات/  األعلمي  مؤسسة 

بريوت، ا391 هـ.
• )ت/ 	 اهلل  فضل  حسني  حممد 

1432هـ(.
ط7،  « املرأة/  حول  إسالمية  تأمالت 

املالك/ بريوت، د. ت.
• كلية 	 مؤسس  املظفر:  رضا  حممد 

)ت/  األرشف  النجف  يف  الفقه 
1964 م(.

النجف  « الضياء/  دار  ط3،  املنطق/ 
األرشف، 1968 م(.

• حممد عزيز احلبايب.	
ط1،  « والنحو/  اللغة  يف  تأمالت 

تونس،  للكتاب/  العربية  الدار 
1980م.

• )معارص(.	 القايض  حممد 
القرآن،  « فقه  يف  العرفان  كنز  مقدمة 

هـ(/   826 )ت/  السيوري  للمقداد 

ط 1، دار اهلدى/ قم، 1419 م
• اخلراساين 	 زاده  واعظ  حممد 

)معارص(.
دار  « كلمة  األحكام،  آيات  يف  جولة 

اإلسالمية/  املذاهب  بني  التقريب 
يف  العرفان  كنز  مقدمة  يف  منشورة 
)ت/  السيوري  للمقداد  القرآن  فقه 
قم،  اهلدى/  دار  ط1،  826هـ(/ 

1419 م.
• موسى إبراهيم اإلبراهيم.	
يف  « منهجي  بحث  قرآنية،  تأمالت 

علوم القرآن الكريم/ ط1، دار عامر/ 
عامن، 1409هـ.

• املريزائي.	 عيل  نجف 
تشكيل  « يف  القرآن  مرجعية  فلسفة 

علم  لتطوير  تأمالت  الدينية،  املعرفة 
كتاب:  يف  منشور  )بحث(،  األصول 
القرآين،  النص  تفسري  يف  )دراسات 
احلضارة  مركز  ط2،  الثاين(/  اجلزء 
بريوت،  اإلسالمي/  الفكر  لتنمية 

2010م.
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ُيثبت البحُث أن القرآن الكريم له خصوصيات يف استعمال األلفاظ 
الباحثة  السيدة  وتتخذ  خاصة.  باستعماالت  اختص  منها  كثرياً  وان 

حلقيقة  وتعرض  لبحثها  جمااًل  الكريم  القرآن  يف  )الَيمِّ(  مفردة 
تارخيية مهمة اختلفت املصادر يف ضبطها وحتديدها وهي: 
أخرى  وأمور  الزينة(  )يوم  و  حكمه  ومكان  موسى  فرعون 
ذكرها القرآن الكريم يف مواضع متعددة من سرده قصة موسى.
وبالنظر لطول البحث، وجتاوزه احلد املقرر لكل حبث، 

املباحث وحذف اخلرائط واملالحق.  فقد قامت اجمللة باختصار بعض 
فمعذرة للسيدة الباحثة.
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تقديم:
اللفظ  يف  البحث  قضّية  تعّد 
العربية  اللغة  لدارس   ً مهاّم  أمرًا  القرآيّن 
واسعة  جماالت  تفتح  ألنـّها  ومتذوقها؛ 
العام،  سياقها  يف  املفردة  عن  للبحث 
من  الكريم  القرآن  به  اّتصف  ما  مظهرة 
اختيار  طبيعة  من  نابع  وانسجام  تناسق 
األلفاظ املالئمة لسياقاهتا، وهو أمر يدفع 
إىل  والوصول  واالستقراء  التتّبع  إىل  املرء 
أكثر  وبشكل  متكامل،  نظام  يف  النتائج 
الداللة  إجياد  حماولة  تكون  لذا  انضباطًا؛ 
عن  بعيدًا  القرآنّية  للمفردات  احلقيقّية 
حماكاة آراء اللغوّيني واملفّسين وتكرارها 
القرآيّن  النّص  يف  النظر  إمعان  دون  من 
عدم  أو  اآلراء  هذه  صّحة  وبيان  نفسه، 
للباحث  عنه  غنى  ال  متطّلبًا  صحتها 
أّن  التوّجه  هذا  يف  ودليلنا  الدقيق، 
كّل  مقصود،  فنّي  تعبري  القرآيّن  ))التعبري 
فنّيًا  وضعًا  وضع  فيه  حرف  كّل  بل  لفظة 
اآلية  الوضع  هذا  يف  تراَع  ومل  مقصودًا، 
روعي  بل  وحدها  السورة  وال  وحدها 
وممّا  كّله.  القرآيّن  التعبري  الوضع  هذا  يف 
يدّل عىل ذلك اإلحصاءات التي أظهرهتا 

بوضوح  بّينت  والتي  احلديثة  الدراسات 
لكّل حرف  ٳّنام ُحسب  الكريم  القرآن  أّن 
فيه  يزداد  أن  يمكن  ال  وأّنه  حسابه  فيه 
وما  واحد(()1(،  حرف  منه  حُيذف  أو 
فإّن  انتخابًا  انتخبت  قد  احلروف  دامت 
األلفاظ ال حمالة مل خترج عن هذا التخرّي، 
بألفاظ  القرآن  يأيت  أْن  الطبيعّي  غري  ومن 
سياقات  من  خمتلفة  مواضع  يف  مرتادفة 
أّي  حتت  واحد  معنى  عىل  لتدّل  نصوصه 
بعض  حاول  التي  املسّوغات  من  مسّوغ 
بعض  ورود  لتربير  إجيادها  اللغة  علامء 
بحّجة  القرآيّن  النّص  سياق  يف  األلفاظ 
فقالوا:  العرب)2(،  لغات  غري  من  أهّنا 
من  أكثر  عىل  يشتمل  الكريم  القرآن  إّن 
وإزاء  العرب،  لغات  غري  من  لفظة  مائة 
يف  العلامء  آراء  اختلفت  األلفاظ  هذه 

ې  ې  ې  ۉ  چ  اآلية:  أمثال  تفسري 
ېچ ]سورة الزمر: 28[ واآلية: چ ڭ 
ٴۇۋ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ 
 ،]44 فصلت:  ]سورة  چ  ۅ  ۋ 

)1( التعبري القرآيّن: د. فاضل السامرائّي: 12. 
)2( يراجع تفصيل ذلك يف املزهر للسيوطّي: 1/ 
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يف  يكون  أْن  ترفض  فئة  بني:  وانقسموا 
القرآن كالم غري عريّب، وفئة تقول بوقوع 
غري العريّب فيه، وفئة مجعت الرأيني معًا)3(.
خصوصّيات  له  الكريم  والقرآن 
كثريًا  اختّص  فقد  األلفاظ،  استعامل  يف 
ليس  أمر  وهو  خاّصة،  باستعامالت  منها 
 الكريم الرسول  أخبار  ففي  بجديد 
بتخرّي  العناية  اشّد  عني  أّنه  عىل  يدّل  ما 
أّنه  عنه  ُأثر  فقد  انتقائه،  وحسن  اللفظ، 
نفيس  أحدكم  يقولّن  )ال  يقول:  كان 
َلِقسة(  نفيس  يقول:  ولكن  خبيثة، 
اخلبث  املسلم  اإلنسان  ينسب  أْن  كراهة 
هذه  إىل  القدماء  أشار  وقد  نفسه)4(،  إىل 
اجلاحظ  فتحّدث  كتاباهتم،  يف  املسألة 
والتبيني(  )البيان  كتابه  يف  255هـ(  )ت 

الشافعّي:  الرسالة:  املثال:  سبيل  عىل  ينظر   )3(
-17  /1 عبيدة:  أبو  القرآن:  جماز   ،40
 ،8-  5  /1 الطربّي:  البيان:  جامع   ،18
يف  العرب  وسنن  اللغة  فقه  يف  الصاحبي 
كالمها: ابن فارس: 62، أقباس الرمحن يف 
أدّلة نفي العجمة عن القرآن: 137 -145، 
العريّب:  األدب  يف  النثرّية  األساليب  تطّور 

أنيس املقديّس: 45. 
)4( احليوان: اجلاحظ: 1/ 335، وينظر احلديث 
يف املعجم املفهرس لألحاديث النبوّية: 6/ 

 .135

أحّق  ًوغريها  ألفاظا  الناس  استعامل  عن 
الناس  يستخّف  ))وقد  قال:  إذ  منها، 
بذلك  أحّق  وغريها  ويستعملوهنا  ألفاظًا 
منها، أال ترى أّن اهلل تبارك وتعاىل مل يذكر 
يف القرآن اجلوع إال يف موضع العقاب أو 
الظاهر،  والعجز  املدقع  الفقر  موضع  يف 
ويذكرون  السغب  يذكرون  ال  والناس 
اجلوع يف حال القدرة والسالمة، وكذلك 
به  يلفظ  القرآن  جتد  ال  ألّنك  املطر؛  ذكر 
وأكثر  والعاّمة  االنتقام،  موضع  يف  إال 
وبني  املطر  ذكر  بني  يفصلون  ال  اخلاّصة 
العاّمة  ذكر الغيث... واجلاري عىل أفواه 
غري ذلك، ال يتفّقدون من األلفاظ ما هو 
أحّق بالذكر وأوىل باالستعامل، وقد زعم 
النكاح  لفظ  ذكر  جيد  مل  أّنه  القّراء  بعض 
يف القرآن إال يف موضع التزويج، والعاّمة 
وأضعفهام،  اللغتني  اقّل  استخّفت  رّبام 
اللغة  أصل  يف  اقّل  هو  ما  وتستعمل 
وأكثر(()5(،  أظهر  هو  ما  وتدع  استعامالً 
ولكّن  اللغة  أصل  يف  موجودة  فاأللفاظ 
أو  اخلّفة  هو  هلا  العاّمة  الستعامل  الداعي 
الثقل يف النطق بعيداً عن الفروق الداللّية 

)5( البيان والتبيني: 1/ 20. 
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الدقيقة يف معانيها، أّما يف القرآن فلم ترد 
تقابل  يامنّية  لفظة  ألهّنا  )النكاح(؛  لفظة 
أو  قريش،  لغة  يف  )التزويج(  معناها  يف 
تقابل  هذلّية  لفظة  ألهّنا  )اجلوع(؛  لفظة 
قريش،  لغة  يف  )السغب(  معناها  يف 
وإّنام  هذلّية)6(،  ألهّنا  )املطر(؛  لفظة  أو 
املناسب من  لفظة يف مكاهنا  كّل  وضعت 
لفظة  كّل  أّن  بل  واملعنى،  الداللة  حيث 

مقصودة يف موضعها.
املوضوع  فإّن  املنطلق  هذا  ومن 
يتناول:  )اليّم(  لفظة  يف  للبحث  األساس 
علامء  عند  )اليّم(  لفظة  داللة  من  التحّقق 
للفظة  مساويًا  بدياًل  عّدها  من  اللغة 
رسيانّية  لفظة  بأهّنا  القول  أو  )البحر(، 
وأهّنا  قبطّية،  أو  عربانّية،  أو  األصل، 
هلا  نظري  وجود  من  الرغم  عىل  اقتبست 
يف  داللتها  من  والتحّقق  العربّية)7(،  يف 

 40  /1 السيوطّي:  اإلتقان:  ظ:  لالستزادة   )6(
وما بعدها. 

 ،407  /1 اإلتقان:  املثال:  سبيل  عىل  ظ:   )7(
 ،209 التبيان يف تفسري غريب القرآن: 1/ 
العربّية:  اللغة  فقه  يف  نصوص   ،290
اللغة:  يف  الرتادف   ،27  /2 بكر:  يعقوب 

حاكم مالك الزيادّي: 174. 

القرآنّية  القرآيّن من خالل اآليات  السياق 
التي وردت فيه، وإثبات موقعها اجلغرايّف 
الصحيح من خالل إثبات الدليل التارخيّي 
أرض  عىل  اللفظة  وجود  حقيقة  لتأكيد 

الواقع.
النّص  سياق  يف  )اليّم(  لفظة  وردت 
جاءت  إسالمّية؛  لفظة  وهي  القرآيّن، 
دليل  وال  مرارًا،  احلكيم  الكتاب  يف 
ترد  مل  إذ  عربّية)8(؛  غري  أهّنا  زعم  ملْن 
الفرتة  عن  نقلت  التي  النصوص  يف 
املجاميع  مثل  يف  اإلسالم  لظهور  السابقة 
من  إلينا  وصلت  التي  واخلطب  الشعرّية 
مْن  حّجة  بذلك  فتسقط  العرص)9(،  ذلك 
دخلت  أعجمّية  لفظة  عّدها  إىل  ذهب 
واختلطت  القرآن  نزول  قبل  العربية  إىل 
بكالم  ختتلط  فكيف  العرب،  بكالم 
نقل  فيام  هلا  متحّقق  وجود  وال  العرب 

املحّقق  هامش  اجلواليقّي:  املــعــّرب:  ظ:   )8(
حممود حممد شاكر: 355. 

أبو  األصمعّيات:  املثال:  سبيل  عىل  ينظر   )9(
املفضلّيات:  قريب،  بن  امللك  عبد  سعيد 
)اليّم(  لفظة  تــرد  مل  إذ  الضّبّي،  املفّضل 
)يمم(  لفظة  وردت  حني  يف  األّول،  يف 
الثاين)ظ:  يف  )قصد(  بمعنى  )يممت(  و 

املفضلّيات: 69، 71(. 
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إلينا من مصادر تلك الفرتة؟.
معنى  عىل  )اليّم(  لفظة  وداللة 
التأّمل  من  مزيد  إىل  حيتاج  رأي  )البحر( 
أن  سنحاول  ما  وهو  العميقني  والنظر 
إجياد  حماولني  دراستنا،  خالل  من  نبّينه 
خالل  من  اللفظة،  هلذه  احلقيقية  الداللة 
ثّم  أّوالً،  للفظة  املعجمّية  الداللة  بيان 
نصل  ما  مؤّكدين  القرآيّن،  السياق  داللة 

التارخيّية. احلقائق  بدالئل  إليه 
)اليّم(  لفظة  داللة 

املعاجم: أصحاب  عند 
مل حيّدد اللغويون فرقاً واضحاً يمكن 
فاصلة  عليه يف وضعهم حدودًا  االعتامد 
واّتفقوا  )البحر(،  و  )اليّم(  داللة  بني 
وأّول  اآلخر،  عىل  داّل  كليهام  أّن  عىل 
أمحد  بن  اخلليل  الفهم  هذا  طرح  من 
العني،  كتابه  يف  )ت175هـ(  الفراهيدّي 
الذي  البحر  ))اليّم:  )اليّم(:  عن  قال  إذ 
ال ُيدرك قعره وال شّطاه... ويقال اليّم: 
ميموم:  فهو  الرجل  ُيّم  وتقول:  جلّته، 
يّم  ويقال:  فيه.  وغرق  اليّم  يف  وقع  إذا 
عليه.  فغلب  اليّم  عليه  طام  إذا  الساحل: 
اليامم  يقولون:  احلاممة…  والياممة: 

عن  وقال  احلامم(()10(،  يألف  كام  يألف 
به الستبحاره،  ))البحر سمـّي  )البحر(: 
استبحر  وتقول:  وسعته.  انبساطه  وهو 
يف العلم، وتبّحر الراعي: وقع فـي رعي 
يف  يقابل  اخلليل  عند  فاليّم  كثري(()11(، 
مواصفات  ضمن  ولكن  البحر،  معناه 
ال  الذي  البحر  عىل  داّل  فهو  خاّصة، 
اّتسع  ما  أي  شّطاه،  وال  قعره  ُيدرك 
وقد  إدراكه،  يمكن  ال  حّدًا  عمقه  وبلغ 
فقط،  البحر  جلّة  عىل  بعضهم  عند  يدّل 
رسيايّن  لفظًا  كونه  إىل  اخلليل  يرش  ومل 
أّية  من  العربّية  إىل  نقل  أّنه  أو  األصل 
بالبحر  مبارشة  فّسه  بل  أخرى،  لغة 

وعىل وفق الوصف املذكور يف أعاله.
اآلنفني  القولني  عند  توّقفنا  ولو 
وتساءلنا  و)البحر(  )اليّم(  يف  للخليل 
–من  لوجدنا  بينهام  الفاصل  الفرق  عن 
يف  واقع  الفرق  –أّن  اخلليل  كالم  خالل 
العمق والسعة؛ إذ كالمها منبسط وواسع 
وأوسع  من)البحر(  أعمق  )اليّم(  ولكّن 
وال  قعره  ُيدرك  ال  الذي  البحر  فهو  منه، 

)10( كتاب العني: مادة )يم(: 8/ 431. 
)11( املصدر السابق: مادة )بحر(: 3/ 219. 
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حيّدد  أن  يمكن  ال  الفرق  وهذا  شّطاه، 
وجه  عىل  بينهام  الفاصلة  احلدود  للناظر 

اليقني.
كتابه  يف  )ت321هـ(  دريد  ابن  أّما 
اخّتذ موقفا ًحمايدًا من  اللغة( فقد  )مجهرة 
القرآن،  يف  )البحر(  عىل  )اليّم(  داللة 
يف  فّسوه  ))اليّم  )اليّم(:  عن  فقال 
التنزيل: البحر، وزعم قوم أهّنا رسيانّية، 
رأيه  يذكر  ال  فهو  اعلم(()12(،  واهلل 
فّسوا  من  رأي  لنا  ينقل  وإّنام  رصاحة 
اللفظة يف كتاب اهلل تعاىل، فهو غري منكر 
وال مؤّيد، ولكنّه يعرتض عىل َمْن ذهب 
أهّنا لفظة رسيانّية بقوله: )زعم قوم(  إىل 
و )واهلل أعلم(، والذي نراه أّن ابن دريد 
حتّرج يف عرض رأيه يف )اليّم(؛ ألّنه لفظ 
قرآيّن، والدليل أّنه يعرض رأيه فيه عاّمة 
قال:  إذ  )اليامم(،  معنى  عىل  تعليقه  يف 
الواحدة  الطري،  من  رضب  ))واليامم: 
هلا  كان  بامرأة  الياممة  وسمّيت  ياممة. 
إذا  الرجل،  َيّممت  وُيقال:  حديث… 
قصدُته(()13(، فاليّم عنده يدّل عىل معنى 

)12( مجهرة اللغة: 1/ 171. 
)13( املصدر السابق: 1/ 248. 

هو  القرآيّن  النّص  يف  ورد  وما  القصد، 
السبب  وهلذا  التفسري؛  بعلامء  خاّص  أمر 
ال  )البحر(  لفظة  عند  يقف  عندما  فهو 
دالة  لفظة  هي  وإّنام  لليّم  مرادفة  يعّدها 
كّلها،  جزئّياته  يف  املعروف  البحر  عىل 
–والعرب  معروف  ))البحر:  فيقول: 
إذا  بحرًا  والعذب  امللح  املاء  تسّمي 

چ  ڀ ڀ  ڀ  چ  التنزيل  كثر–ويف 
امللح  يعني   ]19 الرمحن:  ]سورة 
يف  الرجل  وتبّحر  اعلم.  واهلل  والعذب 
فهو   ،)14( فيهام((  اّتسع  إذا  والعلم  املال 
يتابع اخلليل يف أّن البحر يدّل عىل السعة 
من  موقفه  يف  يرتّدد  ولكنّه  واالنبساط، 
قرآنّية  لفظة  لكوهنا  )اليّم(  لفظة  داللة 
السبب  وهلذا  معناها؛  جزم  يستطيع  ال 
بقوله  رسيانّية  أهّنا  يرى  مْن  يصف  فهو 
)زعم( ولكنّه عندما يتحّدث عن )اليّم( 
بمعناه  يقول  فهو   ً ًعربّيا  لفظا  بوصفه 

بـ)القصد(. عليه  ويدّلل 
يف  )ت370هـ(  األزهرّي  أّما 
هو  )اليّم(  أّن  جزم  فقد  اللغة(  )هتذيب 
)البحر( وأصله لفظة رسيانّية تّم تعريبها 

)14( املصدر السابق: 1/ 217. 
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معروف،  وهو  البحر،  ))اليّم:  فقال: 
العرب،  فعّربته  بالسيانّية،  وأصله 
عىل  ))اليّم((  اسم  ويقع  )ياّم(.  وأصله 
النهر  وعىل  ُزعافًا،  ملحًا  ماؤه  كان  ما 
أن  أنكر  ثّم  املاء(()15(،  العذب  الكبري 
ال  الذي  البحر  عىل  داالً  اليّم  يكون 
اخلليل  رأي  وهو  شطـّاه  وال  قعره  ُيدرك 
الذي نقله الليث؛ ألّن )اليّم( له ساحل، 
 ،موسى قّصة  يف  ورد  ما  والدليل 
اخلليل،  قول  عىل  ينطبق  ال  أمر  وهو 
ولدته  حني  موسى  أّم  ))وأمرت  فقال: 
وخافت عليه فرعون أن جتعله يف تابوت 
النيل بمرص،  اليّم، وهو هنر  تقذفه يف  ثّم 

ٺ  چ  تعاىل:  اهلل  قال  عذب،  وماؤه 
39[ فجعل  ]سورة طه:  چ  ٺ  ٺ 
بطالن  عىل  دليل  كّله  وهذا  ساحاًل  له 
الذي ال  البحر  إّنه  الليث يف)اليّم(:  قول 
لنا  فحّدد  شطـّاه(()16(.  وال  قعره  يدرك 

اليّم بأّنه هنر النيل الواقع يف مرص.
اللغة  علامء  رأي  األزهرّي  لنا  ونقل 
)اليّم(  عن  رأيه  معرض  يف  بـ)اليامم( 

)15( هتذيب اللغة: 15/ 642. 
)16( املصدر السابق: 15/ 642. 

فإّن  الطري،  من  )اليامم(  ))وأّما  فقال: 
سمعت  قال:  )ت224هـ(  عبيد  أبا 
من  اليامم  يقول:  )ت189هـ(  الكسائّي 
واحلامم  البيوت،  يف  تكون  التي  احلامم 
اليامم  األصمعّي:  وقال  قال:  الربّي. 

رضب من احلامم برّي …(( )17(.
))كّل  فهو:  )البحر(  يف  رأيه  أّما 
والنيل  دجلة  مثل  ماؤه،  ينقطع  ال  هنر 
الكبار  العذبة  األهنار  من  أشبههام  وما 
هو  الذي  الكبري  البحر  وأّما  بحار،  فهي 
يكون  فال  الكبار  األهنار  هذه  مغيض 
ماؤه إال ملحًا أجاجًا وال يكون ماؤه إال 
فامؤها  العذبة  األهنار  هذه  وأما  راكدًا، 
ألهّنا  بحارًا  األهنار  هذه  وسمّيت  جار، 
فاليّم  شقًا(()18(،  األرض  يف  مشقوقة 
داللته،  يف  للبحر  مرادف  األزهرّي  عند 
الكبار  األهنار  عىل  كالمها  ويطلقان 
وعىل  ماؤها،  ينقطع  ال  التي  العذبة، 
راكدًا  ماؤها  يكون  التي  الكبرية  البحار 
ينقطع  ال  التي  األهنار  أّما  أجاجًا،  ماحلًا 
اللفظ؛  هذا  عليها  ينطبق  فال  ماؤها 

)17( املصدر السابق نفسه. 
)18( املصدر السابق: 5/ 39. 
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وبذلك تندرج ألفاظ: )النيل( و)البحر( 
اليّم. تسمية  ضمن 

قد  الرأي  هذا  وفق  عىل  واألزهرّي 
وقع يف خلط لغوّي إذ فّس سبب تسمية 
األهنار الكبرية بالبحر بقوله: ))وسّميت 
يف  مشقوقة  ألهّنا  بحارًا؛  األهنار  هذه 
ينطبق  أمر  وهو  شــّقـًا(()19(،  األرض 
ومنقطعتها،  املياه  اجلارية  األهنار  عىل 
بحرًا  اجلارية  األهنار  لتسمية  الداعي  فام 
وغري اجلارية ال ُيطلق عليها هذا االسم، 
ثم أشار إىل أّن ما ُيطلق عليه لفظة البحر 

اليّم. تسمية  بالضورة  عليه  ينطبق 
يف  393هـ(  )ت  واجلوهرّي 
)الصحاح( مل يأت برأي جديد خاّص به 
بشكل  اللفظة  هذه  عن  قيل  ما  مجع  وإّنام 
حمّددة،  غري  )اليّم(  داللة  فجعل  عام 
البحر  عىل  وداّلة  القصد،  عىل  داّلة  فهي 
تيّممته  قصدته…  ))يّممته:  فقال:  أيضًا 
للصالة،  الصعيد  وتيّممت  تقصّدته. 
وقصدته  والتوّخي،  التعّمد  وأصله: 
وقد  البحر،  واليّم:  سواه…  من  دون 
يف  طرح  إذا  ميموم  فهو  الرجل  يّم 

)19( املصدر السابق نفسه. 

البحر(()20(، أّما )البحر( فهو: ))خالف 
واتساعه  لعمقه  بحرًا  سّمي  يقال:  الرّب، 
و)بحور(،  و)بحار(  )أبحر(  واجلمع 
الفرس  ويسّمى  بحر…  عظيم  هنر  وكّل 
أي  بحر  وماء  بحرًا…  اجلري  الواسع 
اجلوهرّي  عند  فـ)اليّم(  ملح(()21(. 
ما  و)البحر(  البحر،  وهو  القصد،  هو 
واّتسعت مساحته، وكّل هنر  ازداد عمقه 
الوقت  يف  )يّم(  وهو  )بحر(  هو  عظيم 
عند  )اليّم(  داللة  تتسع  وبذلك  نفسه، 
بداللة  حمّددة  غري  لتصبح  اجلوهرّي 
عّدة  لتشمل  دالالهتا  اتسعت  وإّنام  معينة 
احلقيقّي. معناها  إىل  معاٍن جمازّية مضافة 

)ت  فارس  ابن  رأي  عند  ولنقف 
يقرتب  الذي  اجلوهرّي  معارص  395هـ( 
جديد  برأّي  يأِت  مل  إذ  رأيه،  من  كثريًا 
أصبحت  )اليّم(  داللة  إّن  بل  أيضًا، 
معنى،  من  أكثر  عىل  تشتمل  عاّمة  عنده 
)البحر(  وهي  حالة،  يف  )القصد(  فهي 
الكبري(،  )النهر  وهي  أخرى،  حالة  يف 
))تيّممت  فقال:  أيضًا،  املالح(  و)املاء 

)20( الصحاح: 5/ 2064 -2065. 
)21( املصدر السابق: 2/ 585. 
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الصعيد:  وتيّممت  قصدته،  اليشء: 
أي  ورحمي  بسهمي  وتيّممته  تعّهدته 
البحر،  واليّم:  سواه…  من  دون  قصدته 
ميموم.  فهو  البحر  يف  وقع  إذا  يّم  يقال: 
يقال  طائر،  واليامم:  اخلليل،  ذلك  حكى 
الشيبايّن:  وحكى  الوحيّش…  احلامم  هو 

رجل ميّمم: يظفر بكل ما يطلب(()22(.
أّما عن )البحر( فقال: ))بحرُت أذن 
الناقة: إذا شققتها، وهي البحرية. وكانت 
فلم  أذهنا  شّقوا  أبطن  سبعة  نّتجت  إذا 
معروف  والبحر  عليها،  حيمل  ومل  تركب 
فرس  ويقال:  التساعه،  بذلك  وسمّي 
بحر إذا كان واسع اجلري… واملاء البحر: 

امللح، يقال: أبحر املاء: ملح(()23(.
السابقني  آراء  نقل  إىل  التوّجه  وهذا 
ال ينطبق عىل ابن فارس واجلوهرّي فقط 
اللغوّيني،  من  بعدهم  جاء  َمْن  شمل  بل 
مثل ابن منظور )ت711هـ( فقد كّرر ما 
ويّم  البحر،  ))اليّم:  فقال:  سابقوه  قاله 
الرجل فهو ميموم إذا طرح يف البحر... 

معجم  وينظر:   ،940  /3 اللغة:  جممل   )22(
مقاييس اللغة: 6/ 152 -153. 

معجم  وينظر   ،117  /1 اللغة:  جممل   )23(
مقاييس اللغة: 1/ 201. 

عليه  وطام  اليّم  غّطاه   : ياّمً الساحل  ويّم 
عليه(()24(. فغلب 

817هـ(  )ت  آبادي  الفريوز  أّما 
))اليّم:  فيقول:  املحيط(  )القاموس  يف 
السامل،  مجع  جيمع  وال  يكّس  ال  البحر 
فيه،  ُطرح  ميموم  فهو  بالضم  وُيّم 
واليمم حمّركة،  كاليامم،  الوحيش  واحلامم 
والتيّمم:  بنجد،  وماء  األشرت  وسيف 
القصد  والياممة:  والتعّمد.  التوّخي 
غلبه  بالضم  الساحل  ويّم  كاليامم… 
البحر فطام(()25(، أّما رأيه يف البحر فهو: 
واملاء  فقط…  امللح  أو  الكثري  ))املاء 
واستبحر:  ملحًا…  أي  بحرًا  وجده 

انبسط(()26(.
عند  )اليّم(  لفظة  أّن  نرى  سبق  ممّا 
اللغوّيني تدّرجت عرب العصور وتطّورت 
حمّدد  بيشء  املقّيدة  اخلاّصة  الداللة  من 
فهي  املقيّدة،  غري  العاّمة  الداللة  إىل 
البحر  الفراهيدّي:  أمحد  بن  اخلليل  عند 
وعند  شّطاه،  وال  قعره  ُيدرك  ال  الذي 

)24( لسان العرب، ماّدة )يمم(: 12/ 647. 
)25( القاموس املحيط: 4/ 193. 

)26( املصدر السابق: 1/ 367 -368. 
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األزهرّي:  وعند  القصد،  دريد:  ابن 
تعني:  عربّية  وليست  رسيانّية  لفظة 
هناية  يف  اليّم  داللة  اّتسعت  ثّم  النيل، 
القرن الرابع اهلجرّي وما بعده لتدّل عىل 
حلالته،  ختصيص  أّي  دون  من  )البحر( 
القصد  مثل  أخرى،  دالالت  جنب  إىل 
واملاء  الكبري  والنهر  اجلوهرّي،  عند 
املالح عند ابن فارس، ثّم استقّرت داللة 
لتصبح  اهلجرّي  الثامن  القرن  يف  )اليّم( 
مثلام  )البحر(  عىل  مطلقة  عاّمة  داللتها 
والفريوز  منظور  ابن  عند  ذلك  نجد 

آبادي.
القرآيّن: السياق  يف  )اليّم(  داللة 

يمكن  ال  لليّم  احلقيقّية  الداللة  إّن 
إىل  النظر  خالل  من  إال  تتحّدد  أن 
السياق القرآيّن الذي وردت فيه، وإجياد 
وألّن  األلفاظ؛  بني  الرابطة  العالئق 
يف  سابقًا  ذكرنا  –مثلام  إسالمّية  اللفظة 
احلقيقّية  الداللة  –فإّن  البحث  مقّدمة 
داللّيًا  تتحّدد  أن  يمكن  ال  اللفظة  هلذه 
النّص  يف  موقعها  استقصاء  بعد  إال 

القرآيّن.
سياق  يف  )اليّم(  لفظة  وردت 

تكّرر  آيات،  سبع  يف  القرآنّية  اآليات 
وهي  مّرتني  إحداها  سياق  يف  وجودها 

كاآليت:
1 .:فيام خيّص موسى

قال تعاىل: چ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ - 
ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ 
ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ 
ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹٹ 

]سورة طه: 39-38[. ڦ چ 
ٿ -  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  چ  تعاىل:  قال 

ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿٿ 
ڄ  ڦ  ڦ  ڦڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ 
]سورة  چ  ڄ  ڄ  ڄ 

القصص: 7[.
فيام خيّص فرعون وجنوده:. 2

• ٹ 	 ٿ  ٿ  چ  تعاىل:  قال 
]سورة  ڤچ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ 

طه: 78[.
• گ 	 گ  ک  چ  تعاىل:  قال 

]سورة الذاريات:  چ  ڳ ڳ  گ  گ 
.]40

• ڻ 	 ڻ  چ  تعاىل:  قال 
ہ  ہ  ۀۀ  ڻ  ڻ 
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ھچ  ہ  ہ 
]سورة القصص: 40[.

• ھ 	 ھ  ہ  قال تعاىل: چ 
ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ 
األعراف:  ]سورة  ڭچ  ڭ 

.]136
فيام خيّص قارون:. 3

ۉ -  ۅ  ۅ  چ  تعاىل:  قال 
ائ  ىائ  ى  ې  ې  ې  ې  ۉ 
ۆئ  ۆئ  ۇئ  وئۇئ  وئ  ەئ  ەئ 
ىئ  ىئ  ېئېئ  ېئ  ۈئ  ۈئ 
]سورة  یچ  ی  ی  ىئ 

طه: 97[.
لفظة  وردت  اآليات  هذه  مقابل  يف 
داللة  فيه  تتطابق  ال  سياق  يف  )البحر( 
وردت  الذي  السياق  مع  فيه  اللفظة 
مع  يتناىف  أمر  وهو  )اليّم(  لفظة  فيه 
يعني  )البحر(  أّن  إىل  ذهبت  التي  اآلراء 
–ومن  سابقًا  الحظنا  –مثلام  )اليّم()27( 
)البحر(  بني  ربطت  التي  اآليات  هذه 

:موسى وقّصة 

)27( ظ: معجم القرآن، قاموس مفردات القرآن 
وغريبه: عبد الرؤوف املرصّي: 2/ 284. 

ٹ -  ٹ  ٹ  ٿ  چ  تعاىل:  قوله 
ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ 

ڦ چ ]سورة البقرة: 50[.

ٺ -  ٺ  ٺ  چ  تعاىل:  قوله 
ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ 

ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹٹ 

ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ 

]سورة  ڃچ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ 

يونس: 90[.
ٻ -  ٻ  ٻ  ٱ  چ  تعاىل:  قوله 

ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ 
ٿچ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ 

]سورة طه: 77[.
ٿ -  ٿ  ٿ  چ  تعاىل:  قوله 

ڤ  ڤ  ٹٹ  ٹ  ٹ  ٿ 
]سورة  چ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ 

الشعراء: 63[.
ڄ -  ڦ  ڦ  چ  تعاىل:  قوله 

ڃڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ 
الدخان:  ]سورة  چ  چ  چ  چ 

.]24- 23
يف  وردت  التي  اآليات  بقية  أّما 
أغلبها  يف  فكانت  )البحر(  لفظة  سياقها 
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اهلل هبا عىل  أنعم  التي  النعم  تتحّدث عن 
البرش)28(. بني 

التي  اآليات  املقارنة بني  ومن خالل 
التي  واآليات  )اليّم(  لفظة  فيها  وردت 
خيّص  فيام  )البحر(  لفظة  فيها  وردت 
عّدة،  أمور  لنا  تتبنّي   موسى قّصة 

منها:
• خاّصة 	 لفظة  تكن  مل  )اليّم(  لفظة  إّن 

فليس  معّينة،  تارخيّية  حقبة  أو  بزمان 
ورودها يف معرض احلديث عن فرتة 
يعني  إرسائيل  بني  حياة  من  معّينة 
أو  الفرتة،  بتلك  خاّصة  لفظة  أهّنا 
املتعّلقة  اآليات  هذه  يف  جاءت  أهّنا 
من  مستمّدة  ألهّنا  عنهم  باحلديث 
الذي  العرص  يف  اللغوّي  تراثهم 
لفظة  استعامل  والدليل  عاشوه؛ 
تلك  عن  احلديث  سياق  يف  )البحر( 
يف  استعملتا  فاللفظتان  أيضًا،  الفرتة 
من  معّينة  فرتة  عن  احلديث  معرض 
وبذلك  فرعون،  مع   موسى نزاع 

الرشبايّص:  أمحد  د.  القرآن:  أدب  من  ظ:   )28(
96 -102، وتنظر اآليات: األنعام/ 97، 
النحل/ 14،  إبراهيم/ 32،  يونس/ 22، 

اإلرساء/ 66، لقامن/ 31. 

لفظة  أهّنا  إىل  ذهب  من  رأي  يسقط 
خاّصة بتلك الفرتة)29(.

• داللة 	 عن  ختتلف  )اليّم(  داللة  إّن 
القرآنّية  اآليات  )البحر( والدليل هو 
عندما  إرسائيل  فبنو  السابقة، 
وقطعوه،  جاوزوه  البحر  يف  ساروا 

چٺ ٺ ٺ ٺ ٿ 

ٹ  ٹ  ٹٹ  ٿ  ٿ  ٿ 

ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ 

ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ 

 ،]90 يونس:  ]سورة  چ  ڃ 

ٹ  ٿ  ٿ  چ  تعاىل:  وقال 
]سورة  ڤچ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ 

ہ  چ  تعاىل:  وقال   ،]78 طه: 
ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ 
ڭچ  ڭ  ۓ  ۓ 
ومثلام   ،]136 األعراف:  ]سورة 
فإّن  السابقة  اآليات  من  معلوم  هو 
إرسائيل  بني  تبعوا  وجنوده  فرعون 
القرآن  ولكّن  البحر  يف  سريهم  يف 
وإّنام  البحر  يف  غرقوا  أهّنم  يذكر  مل 
يسّميه  –مثلام  النبذ  أو  اإلغراق  وقع 

)29( ظ: مرص يف القرآن والسنّة: 87. 
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القرآن–يف )اليّم( وهو أمر مل يرش إليه 
أغلب املفّسين)30(.

• القرآيّن 	 السياق  يف  )اليّم(  لفظة  إّن 
فيه  ُألقي  الذي  املكان  أّن  إىل  تشري 
فرعون،  فيه  غرق  والذي  موسى، 
مكان  هو  العجل  فيه  ُنسف  والذي 
ما  إذا  يتحّقق  ال  أمر  وهو  واحد، 

النيل. اليّم هو  أّن  افرتضنا 
• أّن 	 وهو  إليه  التنّبه  ينبغي  آخر  أمر 

وهربوا   موسى مع  ساروا  الذين 
مل  الغرق  أدركه  حني  فرعون  من 
حلظة  يف  إرسائيل  بني  عاّمة  يكونوا 
شائع  هو  مثلام  مرص  من  خروجهم 
)أصحاب  هم  وإّنام  املفّسين،  لدى 
وهم  القرآن  يسّميهم  مثلام  موسى( 
معه  وهربوا  به  آمنوا  الذين  السحرة 
واستبداده،  فرعون  جربوت  من 
إرسائيل  بني  خروج  أّن  يعني  وهذا 
من مرص تّم بعد أْن غرق فرعون، أّما 
واهلرب  البحر  يف  املواجهة  حلظة  يف 

 /2 الكّشاف:  املــثــال:  سبيل  عىل  ظ:   )30(
 /3 البيضاوّي:   ،415  ،317  /3  ،148
25، 4/ 21، 128، ابن كثري: 2/ 242، 

 .3 الطربّي: 27/ 

موسى  أصحاب  فكان  فرعون  من 
هم أبطال هذه القّصة.

وإلقاء نظرة رسيعة عىل اآليات التي 
بارتباط  يوحي  )اليّم(  لفظة  فيها  وردت 

أحداث: بثالثة  اللفظة  هذه 
 	 احلدث األول: خيّص والدة موسى

وخوف أّمه عليه من بطش فرعون.
وجنوده 	  فرعون  خيّص  الثاين:  احلدث 

وأصحابه   بموسى وحلاقهم 
وغرقهم يف اليّم.

احلدث الثالث: خيّص قارون واختاذه 	 
بني إرسائيل. يعبده مع  إهلًا  العجل 

ارتباط  عىل  الوقوف  ولغرض 
ينبغي  السابقة  األحداث  هبذه  اللفظة 
هبذه  املرتبطة  احلقائق  عند  الوقوف 
أْن  وسنحاول  اإلمكان،  قدر  األحداث 
ترتيبها  بحسب  األحداث  هذه  نعرض 
أو  )اليّم( بشكل مبارش  بلفظة  وارتباطها 

مبارش. غري 
احلدث األّول:. 1

الرضيع،  موسى  احلدث  هذا  خيّص 
اإلهلّي  الوحي  بقّصة  مبارشة  ويتعّلق 
امرأة  كانت  إذ  موسى،  أّم  إىل  املوّجه 
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باهلل  املؤمنني  ومن  إرسائيل،  بني  من 
والدالئل  له،  واملوّحدين  سبحانه وتعاىل 
فاهلل  القرآيّن،  النّص  من  كثرية  ذلك  عىل 
سبحانه وتعاىل اختّص أّم موسى بالوحي 

ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ  إذ قال سبحانه: چ 
ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿٿ 
ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦڦ  ڤ  ڤ  ڤ 
]سورة القصص: 7[،  ڄچ  ڄ 
َمْن  إال  إهلّية ال خيتّص هبا  والوحي مرتبة 
عن  النظر  بغّض  صادقًا  إيامنًا  مؤمنًا  كان 
رؤيا  أو  إهلام  هو  هل  الوحي  هذا  طبيعة 
يف املنام أو عىل لسان نبّي يف وقتها ال عىل 
سبحانه  اهلل  أوحى  مثلام  هلا،  النبّوة  وجه 
وتعاىل إىل مريم وهي ليست بنبّية)31(.
فضاًل عن أّن القرآن الكريم قد رّصح 
به  املؤمنني  أم موسى كانت من  بأّن  لفظًا 

ڱ  چ  تعاىل:  قوله  بدليل  سبحانه 
ڻ  ڻ  ڻ  ںں  ڱ  ڱ  ڱ 
ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ 

]سورة القصص: 10[. ھ چ 

ألفاظ  مفردات  البيايّن: 78،  اإلعجاز  )31( ظ: 
تفسري   ،858 )وحــــى(:  ـــاّدة  م ــرآن:  ــق ال

البيضاوّي: 4/ 21.

اإلهلّي  لألمر  موسى  أّم  امتثلت  لقد 
ومل  به،  وتعاىل  سبحانه  اهلل  أمرها  الذي 
يف   موسى بإلقاء  القيام  عن  تتواَن 
من  به  تشعر  كانت  ممّا  الرغم  عىل  اليّم 
آخر  دليل  وهذا  عليه،  واخلوف  احلزن 
حتّمل  عىل  وقدرهتا  إيامهنا  عظم  عىل 
كافأها  وقد  عاتقها  عىل  امللقاة  املسؤولّية 
ما  هلا  حّقق  بأن  صربها  عىل  سبحانه  اهلل 
قال  إليها،  موسى  إرجاع  من  به  وعدها 

ۇئ  وئ  وئ  ەئ  ەئ  چ  سبحانه وتعاىل: 
ېئ  ۈئ  ۈئ  ۆئ  ۆئ  ۇئ 
چ  ی  ىئ  ىئ  ىئ  ېئ  ېئ 

]سورة القصص: 13[.
وردت قصة إلقاء أّم موسى لرضيعها 
)طه(  و  )القصص(  مها:  سورتني  يف 
السورتني  يف  القّصة  سياق  أّن  واملالحظ 
خيتلف من ناحية استعامل األلفاظ يف كّل 
فقال  إيضاحه،  املراد  للغرض  تبعًا  منهام 

چٺ  القصص:  سورة  يف  سبحانه 
ٹ  ٹ  ٿ  ٿٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ 
ڦ  ڦڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ 
ڄچ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ 
طه  سورة  يف  بينام   ،]7 القصص:  ]سورة 
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پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  چ  قال: 
ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ 
ٹ  ٹٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ 
]سورة  چ  ڤ ڦ  ڤ ڤ  ڤ  ٹ 
)القصص(  سورة  ففي   ]39-  38 طه: 

اليّم،  يف  اإللقاء  لفظة  سبحانه  استعمل 
القذف  لفظة  استعمل  )طه(  سورة  وىف 
إلقاء اليشء عىل جهة اإلكراه  الذي يعني 
والقهر)32(، إذ كرهت أّم موسى أْن تضعه 
اليّم  يف  ذلك  بعد  وترميه  التابوت  يف 
أكرب  كان  القتل  من  عليه  خوفها  ولكّن 
من عاطفة األمومة لدهيا وهو األمر الذي 

دفعها إىل هذا العمل.
سورة  يف  اآلية  فإّن  ذلك  عن  فضاًل 
إىل)أّم(  موّجهًا  حديثًا  كانت  )القصص( 
كان  لذا  الرضيع؛  وليدها  إلقاء  بشأن 
األمومة  عاطفة  ُيراعي  القرآيّن  السياق 
خوف  من  يصحبها  وما  موسى(  عند)أّم 
معها  رقيقًا  وتعاىل  سبحانه  فكان  عليه 
األمر  وهذا  أوالً  ترضعه  بأن  فخاطبها 
عىل  مشغولة  أّم  ذهن  إىل  يتبادر  ما  أول 

الرّمايّن،  القرآن:  إعجاز  يف  النكت  ظ:   )32(
ضمن ثالث رسائل يف إعجاز القرآن: 89. 

وليدها: هل هو جائع أو ال؟. فال مصدر 
وتعاىل  سبحانه  إّنه  ثم  سواها،  للغذاء 
خوفها  بمسألة  اليّم(  يف  )اإللقاء  ربط 

ٹ  ٿ  چ  هلا:  فقال  فرعون  من  عليه 
لفظ  يف  فكان  چ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ 
مراعاة  والتأيّن  اإلمهال  معنى  اإللقاء 
يصيبها  أن  ممكن  هو  وما  النفسّية  حلالتها 
الرضيع؛ لذا  ابنها  من خوف وحزن عىل 
بجعله  وتكريمه  إليها  بإرجاعه  طمأهنا 
هو  إذ  هلا  تكريم  وهو  املرسلني  من 
املؤمنة  املرأة  وهي  البنها  ترجتيه  ما  غاية 
هلا  مؤّكدًا  الكالم  جاء  وقد  سبحانه،  به 
الفاعل  واسم  االسمّية  اجلملة  بصيغة 
يف  واستقراره  األمر  ثبوت  عىل  الداّل 
هلا  سبحانه  وعده  فكان  تعاىل  اهلل  علم 
واقع ال حمالة، فضاًل عن حتّقق أمر نجاته 

من فرعون وأعوانه فيام بعد.
احلديث  فكان  )طه(  سورة  يف  أما 
تعداد  سياق  يف   موسى إىل   ً موّجها 
سياق  السياق  فكان  عليه،  سبحانه  نعمه 
إىل  سبحانه  اهلل  وحي  من  كان  بام  إخبار 
ارتباط  عىل  اآلية  دّلت  وقد  موسى،  أّم 
وعدم  احلدوث  بسعة  اإلهلّي  الوحي 
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استعمل  لذا  فيه؛  اإلمهال  يف  التهاون 
الوحّي  إىل  مضافة  )إذ(  القرآيّن  النّص 
للداللة  تستعمل  و)إذ(  أوحينا(،  )إذ 
املضاف  يف  مضّمن  ومعناها  الزمن،  عىل 
بحسب  معناه  عرّب  بيانًا  لكونه  إليه؛ 
رسعة  عن  وعرّب  إليه)33(،  املضاف  ذلك 
هذا  يف  )القذف(  لفظة  بإيراد  احلدوث 
-أّن  –سبحانه  أخرب  وهلذا  السياق، 
يف   موسى قذف  تضّمن  الوحي 
تضّمنه  ما  اليّم وهو  قذفه يف  ثّم  التابوت 
اليّم  إلقاء  أّما مسألة  الوحي ألّم موسى، 
رميه  عىل  مرتّتب  أمر  فهو  بالساحل  له 
للداللة  اإللقاء  استعمل  لذا  اليّم؛  يف 
بني  فام  احلدث،  يف  واإلمهال  التأيّن  عىل 
موسى  أّم  فيه  ألقت  -الذي  املكانني 
التقطه  الذي  واملكان  فيه،  رضيعها 
وهو  بقليلة  ليست  –مسافة  فيه  فرعون 
أّن  وبام  البحث،  خالل  سنوضحه  ما 
املهّيأ  املرسل  النبي  موسى  مع  احلديث 
الذي  السياق  كان  الرسالة  أعباء  لتحّمل 
جاءت فيه اآلية ينبئ عن حجم املسؤولّية 
بأّنه  اإلحياء  عن  فضاًل  عاتقه،  عىل  امللقاة 

)33( ظ: الفروق يف اللغة: 267. 

حيث  طفولته  منذ  سبحانه  بعنايته  حماط 
يكون سبحانه  أفال  قًوة،  وال  له  ال حول 

قادرًا عىل حفظه بعد ذلك.
قوله  ففي  اآليات،  سياق  إىل  ولنعد 

ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  چ  تعاىل: 
طه:  ]سورة  چ  ٺ ٺ  ٺ  ٺ 

ٹ  ٹ  ٿ  چ  تعاىل:  وقوله   ،]39
القصص:  ]سورة  چ  ڤ  ٹ  ٹ 
سبق  قد  )يف(  اجلر  حرف  أّن  نجد   ]7
عىل  ليدّل  و)اليّم(  )التابوت(  لفظة 
أي  والشمول  واإلحاطة  الظرفّية  معنى 
موسى  جسد  احتوى  قد  التابوت  أّن 
القذف،  بعد  اجلهات  مجيع  من  الرضيع 
مجيع  من  بالتابوت  اليّم  أحاط  ثم 
السياق  أّن  نجد  أّننا  حني  يف  اجلهات، 
تفيد  التي  استعمل)الباء(  القرآيّن 
للتابوت  اليّم  إلقاء  عند  املالصقة  معنى 
اليّم  بني  املالصقة  أّن  فأفاد  بالساحل 
فقط  واحدة  جهة  من  وقعت  والساحل 

بعكس ما حدث يف داللة )يف(.
وتعاىل  سبحانه  اهلل  أحاط  لقد 
اإلهلّية  والرعاية  بالرمحة   موسى
تضعه  بأن  موسى  ألّم  الوحي  كان  وما 
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ڀ  پ  پ  چ  له  رمحة  إال  التابوت  يف 
الكريم  والقرآن  چ  ٺ ڀ  ڀ  ڀ 
املوضع  هذا  يف  إال  )التابوت(  يذكر  مل 
وتعاىل  سبحانه  عّرف  آخر  وموضع 

ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ  چ  فقال:  بامهّيته 

ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ 
ائ  ائ  ى  ى  ې  ې 
ۇئ  ۇئ  وئ  وئ  ەئ  ەئ 
ېئ  ېئ  ېئ  ۈئ  ۈئ  ۆئ  ۆئ
البقرة:  ]سورة  چ  ىئ ىئ  ىئ 
معنى  يرد  أْن  املعقول  من  وليس   ]248
فام  خمتلفًا  اآليتني  يف  )التابوت(  لفظة 
موسى  قّصة  من  )طه(  سورة  يف  ورد 
سورة  يف  ورد  ملا  احلدث  سبق  إىل  يشري 
حتمله  يشء  من  أكرم  وهل  )البقرة(، 
 موسى النبي  فيه  ليوضع  املالئكة 
بقي  الذي  اإلرث  وهو  اليّم  يف  وُيلقى 
سنوات  مدى  عىل  إرسائيل  بنو  يتوارثه 
 ،داود زمن  إىل  وصل  حتى  طويلة 
ويؤّيد ما ذهبنا إليه أّن بعض املصادر)34( 
أنزل  وتعاىل  سبحانه  اهلل  بأّن  ذكرت 

األنــبــيــاء  قــصــص  يف  املــبــني  ــور  ــن ال ظ:   )34(
واملرسلني: نعمة اهلل اجلزائرّي: 251. 

ونوديت  )التابوت(  موسى  أّم  عىل 
اليّم،  يف  فاقذفيه  التابوت  يف  ضعيه  أْن 
املرأة  وهي  موسى  أّم  أّن  الطبيعي  ومن 
ما  التابوت وإال  املؤمنة عرفت حّق هذا 
ويقينها  لعلمها  إال  فيه  تضعه  أْن  قبلت 
من  إليها  موّجه  اهلّي  أمر  هو  القاءه  أّن 

سبحانه. اخلالق 
وتعاىل  سبحانه  رمحته  مظاهر  ومن 
له  عدو  فرعون  أّن  أخربه  أّنه  بموسى 

سبحانه وهو عدو ملوسى أيضًا، چٿ 
ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹٹ  ٿ  ٿ  ٿ 
 ]39 طه:  ]سورة  ڦچ  ڤ  ڤ 
أْن  وملوسى  هلل  عدو  هو  ملن  تيّس  فكيف 

ويرّبيه؟. يتكّفله 
موسى  أّن  يعلم  فرعون  كان  لقد 
داخله  ولكن  إرسائيل،  بني  من  الرضيع 
الذي سيزيل  أّنه: هل هذا هو  الشّك يف 
الشّك  هذا  قطع  ولكنّه  ال؟.  أو  ملكه 
توّسالت  كانت  ومّلا  قتله  عىل  بالعزم 
اختاذه ولدًا  آسيا زوجة فرعون جاّدة يف 
مل  ألهّنا  هلا  مواساة  فيه  ليكون  تركه  هلا 
وليكن  تتمنّى)35(،  الذي  الولد  ترزق 

)35( ظ: املصدر السابق: 252، 268. 
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إذا  عليه  القضاء  يستطيع  كي  عينه  أمام 
فيه. يؤكد شّكه  أّي ترّصف  منه  بدر  ما 

قوله  سياق  يف  مجيلة  التفاتة  وهناك 
فالصنع  چ  ڦ ڤ  ڤ  چ  تعاىل: 
تقّدم  ما  عىل  وإحكامه  العمل  ترتيب 
منه  املراد  إىل  يوصل  وبام  به،  علم 
يقال  وال  صانع  للنجار  قيل  ولذلك 
سبق  قد  النجار  ألّن  صانع  للتاجر 
باب  أو  رسير  من  عمله  يريد  بام  علمه 
أما  املراد  إىل  توصل  التي  وباألسباب 
سوف  أّنه  أجتر  إذا  يعلم  فال  التاجر 
سبحانه  فاستعمل  ال)36(،  أو  يربح 
أّنه  إىل  لإلشارة  )ُتصنع(  لفظة  وتعاىل 
بالرعاية  الصغري  الطفل  هذا  سيتكّفل 
له  حّدده  الذي  املقام  إىل  يوصله  حّتى 
أّن  فيه  شّك  ال  وممّا  الرسالة،  مقام  وهو 
الذي  املعنى  تؤّدي  ال  أخرى  لفظة  أّية 

سياقها. يف  اللفظة  هذه  أّدته 
الدالالت  بعض  وّضحنا  أن  بعد 
لفظة  فيها  الواردة  باآليات  تتعّلق  التي 
عّدة  نستنتج   يتعّلق بموسى ممّا  )اليّم( 

أمور:

)36( ظ: الفروق يف اللغة: 128. 

من -  املختارة  الوسيلة  مّثل  )اليّم(  إّن 
موسى  حلفظ  وتعاىل  سبحانه  اهلل 

ونجاته من بطش فرعون.
أّم -  تستطيع  مكان  هو  )اليّم(  إّن 

عند  بسعة  إليه  الوصول  موسى 
اخلوف  وهو  إلقائه  رشط  حدوث 
عليه من اهلالك، فال بّد من أن يكون 
فيه  تعيش  الذي  مسكنها  من  قريبًا 
أن  دون  من  إلقائه  تستطيع  بحيث 
يالحظها أحد، ورّبام يكون يف داخل 
الوضع  ويف  ًله،  حماذيا  أو  مسكنها 
الدور  يتخّلل  ال  البحر  فإّن  الطبيعّي 
التي  املنطقة  يف  هلا  حماذيًا  يكون  وال 

أّم موسى. فيها  تعيش 
فيام خيّص فرعون:- 

الفرعون  تسمية  عن  القرآن  سكت 
موسى،  عهد  يف  مرص  حيكم  كان  الذي 
عنه  ذكرها  التي  الصفات  ولكّن 
كافية  اهلل  لعنة  هبا  استحّق  التي  وأعامله 
هذه  جانب  إىل  عليه)37(،  لالستدالل 
عن  تتحّدث  آيات  عّدة  وردت  اآليات 

الدين  عّز  الكريم:  القرآن  موازين  ظ:   )37(
بليق: 1/ 280. 
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– اليّم  يف  وجنوده  فرعون  غرق  قّصة 
قّصة  -والستكامل  آنفًا  الحظنا  مثلام 
بّد  ال  أحداث  من  هبا  حييط  وما  الغرق 
التي  القرآنّية  اآليات  بقّية  إىل  النظر  من 

حتّدثت عن هذا املوضوع، من ذلك:
ٻ -  ٻ  ٻ  ٱ  چ  تعاىل:  قوله 

ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ 
ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ 
ٹ ڤ  ٹ  ٿ ٿ ٹ ٹ 

]سورة طه: 77 -78[. ڤ چ 
ى -  ې  ې  ې  ې  چ  تعاىل:  قوله 

وئ  ەئ  ەئ  ائ  ائ  ى 
ۈئ  ۈئ  ۆئ  ۆئ  ۇئ  ۇئ  وئ 
ی  ىئ  ىئ  ىئ  ېئ  ېئ  ېئ 
الشعراء:  ]سورة  چ  ی  ی 
سبحانه:  قال  ثّم   ،]56-52

ٻ  ٱ  يت  ىت  چمت 

پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ 
ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀڀ  ڀ  پ 
ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ 
ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹٹ 
ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ 
چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ 

الشعراء:  ]سورة  چچ  چ 
.]66- 60

ڤ -  ڤ  ڤ  ٹ  چ  تعاىل:  قوله 
ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ 
ڃ  ڃ ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ 
]سورة الدخان:  چ چ  چ  چ 

.]24- 22
واملالحظ من خالل اآليات السابقة 
متعّلقة  آيات  ًمن  سابقا  ذكرناه  وما 
يف  التوّهم  أّن  وجنوده  فرعون  بغرق 
)البحر(  للفظة  )اليّم(  معنى  مساواة 
غرق  بقّصة  اللفظتني  ارتباط  من  جاء 
هو  هنا  نحاوله  وما  وجنوده،  فرعون 
كيفّية غرق فرعون وحتديد  إىل  الوصول 
الحقًا  للوصول  فيه  غرق  الذي  املكان 
يف  وداللته  )اليّم(  معنى  حتديد  إىل 

القرآيّن. السياق 
املوعد  الزينة،  يوم  من  القّصة  تبدأ 
تبعّية  من  السحرة  فيه  انفصل  الذي 
فرعون ليؤمنوا بام جاء به موسى وبآياته 
أتباعه،  من  وليصبحوا  هبا،  جاء  التي 

ک  چ  فرعون:  لسان  عىل  تعاىل  قال 
گ  گ  گ  ک  ک  ک 
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ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ 
ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ 
ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ 
 57 طه:  ]سورة  چ  ھ  ھ  ھ  ہ 
-59[، ونصوص القرآن مل ترش إىل يوم 

يدّل عىل  ممّا  املوضع  إال يف هذا  )الزينة( 
يف  خصوصّية  عىل  داّلة  اللفظة  هذه  أّن 
التي  الزمنّية  الفرتة  تلك  يف  االستعامل 
االنفصال  حلظة  وبعد  فرعون،  عاشها 
 ملوسى اإلهلّي  األمر  جاء  تلك 

ڦ  چ  لياًل،  معه  آمن  بمن  لإلرساء 
]سورة  چ  ڄ ڄ  ڄ  ڦ 

ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  چ   ،]23 الدخان: 
ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ 
]سورة  چ  ٿ ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ 
هم   موسى مع  سار  ومن   ،]77 طه: 
سبحانه  وصفهم  إذ  خاّصة  اهلل  عباد 
سبحانه  به  آمنوا  ألهّنم  )عبادي(  بقوله: 
وهم  تعاليم،  من  موسى  به  جاء  وبام 
بنو  بالعباد  املقصود  وليس  قليلة،  فئة 
يف  اإليامن  يتأّصل  مل  ألهّنم  إرسائيل 
العبودّية  ذّل  من  ألفوه  بعدما  قلوهبم 
نفوسهم  فأرشبت  مرص  يف  واهلوان 

دين  ونسوا  واملذّلة  اخلضوع  إلفة 
 ،ويعقوب واسحق  إبراهيم  آبائهم 
وعندما  املرصّيني،  قدماء  وثنّية  وألفوا 
واقعهم  من  انتشاهلم   موسى حاول 
يتّبعه إال  ودعوهتم إىل مبادئه الرسالّية مل 
تعاىل:  قال  خوف)38(،  عىل  قومه  من  فئة 

ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  چ 

ڑ  ڑ ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ 
گ  گ  گ  ک  ک  ک  ک 
لذا  83[؛  يونس:  ]سورة  چ  گ
سبحانه  اهلل  يصفهم  أن  املستحيل  من 
غرق  بعد  حّتى  وهم  )عبادي(  بلفظة 
وطغيانه  جربوته  من  ونجاهتم  فرعون 
ودعوته  بموسى  ثقتهم  عدم  أظهروا 
عندما أقدموا عىل عبادة العجل ومتّردوا 
هي  وكثرية  اإلهلّية،  موسى  أوامر  عىل 
إرسائيل  بني  حال  وصفت  التي  اآليات 

:موسى مع 
ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  چ   -
ڀ  پ  پ  پ  پ 
ٺ  ڀ  ڀ  ڀ 

التفسري  يف  ــة  إســالمــّي دراســــات  ظ:   )38(
 .84 العزب موسى:  والتاريخ: حممد 
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ٿ  ٺ  ٺ  ٺ 
ٹ  ٿٿ  ٿ 
ٹ ٹ ٹ ڤ ڤچ 

]سورة إبراهيم: 6[.
گ  گ  ک  ک  ک  ک  چ   -

ڳ  ڳ  گ  گ 

ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ 

ۀ  ڻۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں 

ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ 

ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ 

چ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ 

]سورة البقرة: 54 -55[)39(.
بني  القرآيّن  النّص  يصف  فلم 
إحياء  إرسائيل إال بوصف )قوم موسى( 
منه إىل أّن صربه عىل متّردهم وعنادهم إّنام 
هو تكريم ملوسى؛ ألهّنم قومه وليس 
ألمر آخر، وقوم هبذه الصفات ال يمكن 
وعظمته  فرعون  جربوت  يواجهوا  أن 
جهارًا  موسى  بمباديء  إيامهنم  ويعلنوا 
عيانًا  وعيده  فيتلّقوا  أتباعه  وأمام  أمامه 

األنعام/   ،153 النساء/  اآليــات:  ينظر   )39(
154، األعراف/ 138 -144، األعراف/ 

148 -152، إبراهيم/ 6 -8. 

ڄ  ڦ  ڦ  چ الناس:  أمام 
چ  ڃ ڃ  ڄ  ڄ  ڄ 
وال   ،)40(]124 األعراف:  ]سورة 
وخاّصته  اهلل  عباد  يكونوا  أن  إال  يمكن 

چ  چ  ڃ  چ  بقوهلم:  فرعون  فيواجهوا 

ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ 
ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ ڎ  ڎ  ڌ  ڌ 
چ ]سورة األعراف:  ک ک  ڑ 
125 -126[، وقال تعاىل عىل لساهنم: 

ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  چ 

ۉ  ۉ  ۅ  ۅ ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ ۆ 
ەئ  ائ  ائ  ى  ى  ې  ې  ې  ې 
ۈئ  ۈئ  ۆئ  ۆئ ۇئ  ۇئ  وئ  وئ  ەئ 
ويف   ،]73–  72 طه:  ]سورة  چ  ېئ 
مارسوا  أهّنم  إىل  إشارة  اآليات  هذه 
وضغطه  هلم  فرعون  إكراه  حتت  السحر 

. عليهم
وقال تعاىل عىل لساهنم أيضًا: چھ 
ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ےۓ  ے 
ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ چ 
أّول  فهم   ،]51–  50 الشعراء:  ]سورة 
ُيستبعد  –وال  موسى  بدعوة  آمن  من 

)40( ظ: طه/ 71، الشعراء/ 49. 
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كالمهم  -ألّن  إرسائيل  بني  إىل  انتامؤهم 
بأهّنم  يوحي  قد  فرعون  عىل  ورّدهم 
وتعاىل  سبحانه  اهلل  وحدانّية  يعرفون 
ارتكبوا  ما  عىل  اهلل  مغفرة  يطلبون  وهم 
هذه  يعرفون  يكونوا  فقد  الذنوب  من 
من  ذاكرهتم  حفظته  ما  نتيجة  األمور 
األنبياء  هبا  جاء  التي  التوحيد  ديانة 
موسى  وصفهم  ولذلك  السابقني 

ڱ  ڱ  ڳ  چ  آمنوا باهلل:  الذين  بـ)قومه( 
ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ 
ھ ھ  ہ ہ ھ  ہ  ہ  ۀ ۀ 
ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ 

]سورة يونس: 84 -86[. ڭ چ 
لقد حّدد األمر اإلهلّي وجهة موسى 
وأخاه هارون  ومن آمن هبام بالذهاب 
منها  جيعلوا  وأن  إرسائيل  بني  بيوت  إىل 

ڭ  چ  سبحانه:  قال  هلم،  وجهة 
ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ 
ۉ  ۅ  ۅ  ۋ 
]سورة  چ  ې ې  ې  ۉ
أّن   موسى أحّس  وقد   ،]87 يونس: 
اهلل سبحانه  دعا  لذا  قد جاء؛  اإلهلّي  املّد 

ەئ  ائ  ائ  ى  ى  چ  وتعاىل: 

ۆئ  ۇئ  ۇئ  وئ  وئ  ەئ 
ىئ  ىئ  ېئ  ېئ ېئ  ۈئ  ۈئ  ۆئ 
حئ  جئ  ی  ی  ی  ی  ىئ 
يونس:  ]سورة  چ  جب  يئ  ىئ  مئ 
هذه  عىل  سبحانه  اهلل  رّد  فكان   ،]88

ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  چ  الدعوة: 
ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ 

چ ]سورة يونس: 89[، وسياق  ڀ 

سبحانه  اهلل  أّن  إىل  يشري  القرآنّية  اآليات 
مستقيم  باجتاه  السري  إىل  موسى  وّجه 
وبيوهتم  إقامتهم  مكان  جيعل  وأن 
إهلّية  حلكمة  إليها  يسريوا  التي  وجهتهم 
موسى  فامتثل  بعد،  فيام  تّتضح  سوف 
وهارون وسارا يف البحر، وما نذهب 
البحر  هو  هنا  بالبحر  املقصود  أّن  إليه 
خالل  من  سنؤّكده  أمر  وهو  األمحر 

التارخيّية. الداللة 
إرسائيل  بني  أّن  سبحانه  أخرب  وقد 
املجاوزة  متّت  أن  وبعد  البحر،  جاوزوا 

ې  چ  بجنوده:  فرعون  اتبعهم 
ائ  ائ  ى  ى  ې  ې  ې 
ۆئ  ۇئ  ۇئ  وئ  وئ  ەئ  ەئ 
ىئ  ېئ  ېئ  ېئ  ۈئ  ۈئ  ۆئ 
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]سورة  چ  ی  ی  ی  ىئ  ىئ 
أّن  يعني  ممّا   ،]56-  52 الشعراء: 
تّم بعد فرتة زمنّية  إرساء موسى وأتباعه 
استغرقها فرعون حلشد جنوده من سائر 
خط  ملتابعة  هبم  والسري  البالد  جهات 

أدركوهم  وقد  وأصحابه  موسى  سري 
چ  ىت مت  چ  مرشقني، 
أّن  عن  فضاًل   ،]60 الشعراء:  ]سورة 
أصحاب  أّن  لنا  يبنّي  القرآيّن  السياق 
األمر  وهذا  چ  ېئ  ۈئ  چ موسى 
اهلائلة  إرسائيل  بني  أعداد  مع  يتناىف 
حسبام  مرص  يف  يعيشون  كانوا  ممّن 
ارسائيل  بنو  )وأرحتل  التوراة:  تذكر 
نحو  فكانوا  سكوت  إىل  رعمسيس  من 
ماعدا  املشاة  الرجال  من  ألف  مئة  ستة 
 :12( )اخلروج  واألوالد(  النساء 
وتوالدوا  إرسائيل  بنو  )ونام   ،))37
أكتظت  حّتى  جّدا  وعظموا  وتكاثروا 

.))7 هبم األرض( )اخلروج )1: 
مل  القرآيّن  السياق  أّن  واملالحظ 
مّرة  إال  إرسائيل(  )بني  لفظة  يستعمل 
ما  يؤّيد  ممّا  اإلرساء،  حادثة  يف  واحدة 
بني  من  هم  السحرة  أّن  من  إليه  ذهبنا 

ٺ  ٺ  ٺ  چ  إرسائيل خاّصة، 
ٹ  ٹ ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ 

ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ 

ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ 

 .]90 يونس:  ]سورة  چ  ڃ ڃ 

تفيد  )ببنّي(  يف  الباء  بأّن  يوحي  فالسياق 
لبعض  حدثت  املجاوزة  وأّن  التبعيض، 
بموسى  آمن  من  وهم  إرسائيل،  بني 
فقد  اآليات  بقّية  أّما  فقط،   وهارون

ٱ  چ  )عبادي(،  لفظة  استعملت 
پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ 
ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ 
وكأّن   ،)41(]77 طه:  ]سورة  چ  ٿ
أن  يريد  يونس  سورة  يف  اآليات  سياق 
 وهارون بموسى  اجلامعة  هذه  حيّدد 
من  قليلة  فئة  وهم  فقط  هبام  آمن  ومن 

أنفسهم. السحرة  وهم  إرسائيل،  بني 
فئة  الفئتني:  بني  اللقاء  تّم  أن  وبعد 
الفردّية  وإمكانّياهتم  وأتباعه  موسى 
وجنوده  فرعون  وفئة  املتواضعة، 
واملتطّورة  اهلائلة  العسكرّية  وإمكانّياته 
يأيت،  أن  اإلهلّي  للنرص  بّد  ال  كان 

)41( ظ: الشعراء/ 52، الدخان/ 23. 
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پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  چ

ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ ڀ  پ  پ 
ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ 
ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ
ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ 
چ  چ چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ 
]سورة الشعراء: 61 -66[، وهنا يشري 
املعجزة،  حدوث  إىل  الكريم  القرآن 
فانفلق  البحر  أّن موسى رضب  وهي 
ارتفاعها  يف  متّثل  فرقة  كّل  فرقتني،  إىل 
عىل  حدث  فاالنفالق  عظياًم،  طودًا 
بأّن  يوحي  األمر  وهذا  البحر  سطح 
حاسمة  جاءت  هذه  االنفالق  حادثة 
شّقي  أّحد  فارتفع  املواجهة  حلادثة 
بّر  إىل  ليوصلهم  وأتباعه  بموسى  البحر 
النجاة، يف حني أّن الشّق اآلخر انخفض 
)اليّم(  يف  ليغرقهم  وجنوده  بفرعون 

تعاىل: قوله  بدليل 
ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  چ   -
ے ۓ ۓ ڭ ڭ چ 

]سورة األعراف: 136[.
- چ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ 

ڤ چ ]سورة طه: 78[.

ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  چ   -
ڳچ ]سورة الذاريات: 40[.

ال  )اليّم(  يف  حدث  فاإلغراق 
عىل  املرتّتبة  احلكمة  هي  ما  ولكن  حمالة، 
وصوله  حني  إىل  فرعون  إغراق  تأخري 

يف  إغراقه  باإلمكان  وكان  اليّم  إىل 
السؤال  هذا  عىل  واجلواب  البحر؟. 
يريد  كان  لو  وتعاىل  سبحانه  اهلل  أّن 
يف  األمر  ألحدث  فرعون  إغراق  جمّرد 
يف  إغراقهم  من  قصد  ولكنّه  البحر، 
أخرى  ونعمة  آخر  أثر  إحداث  )اليّم( 
سابقًا  علمنا  فقد  إرسائيل،  بني  عىل 
موسى  وجهة  أّن  اآليات  سياق  من 
نحو  تعاىل  اهلل  بأمر  كانت  وأنصاره 
األمر  وهذا  إرسائيل،  بني  إقامة  مقّر 
أراد  وتعاىل  سبحانه  اهلل  أّن  لنا  يوحي 
بني  أنظار  أمام  فرعون  غرق  حيدث  أن 
فرعون  أرهبهم  الذين  وهم  إرسائيل 
لفرتة  لسلطانه  وأخضعهم  وأذهّلم 
)وهكذا  التوراة:  يف  ورد  فقد  طويلة، 
االرسائيلنّي  اليوم  ذلك  يف  الرّب  أنقذ 
جثث  وشاهدوا  املرصّيني،  يد  من 
شاطيء  عىل  مطروحة  املرصّيني 
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االرسائيلّيون  شهد  وعندما  البحر. 
الرّب  هبا  عامل  التي  العظيمة  القّوة 
وآمنوا  الرّب  الشعب  خاف  املرصّيني، 
 :14( )اخلروج  عبده(  وبموسى  به 
موسى  فإّن  عرفنا  ومثلام   ،))31-30
وجنوده  فرعون  بغرق  أخربهم  كان  لو 
لقوله؛  مصداقّية  قلوهبم  يف  وجد  ما 
يغرق  أن  اإلهلّية  احلكمة  اقتضت  لذا 
ويف  إرسائيل،  بني  أنظار  أمام  فرعون 
قال  سكناهم،  مقّر  من  قريب  موضع 

ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  چ  تعاىل: 
ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ ڈ  ڎ 

يونس:  ]سورة  چ  ک ک  ک 

ہ  ہ  چ تعاىل:  وقال   ،]92
ے  ھ  ھ  ھ  ھ 
چ  ڭ ۓ  ۓ  ے 

.]56-55 الزخرف:  ]سورة 
آخر،  منحى  أخذ  اإلغراق  إّن  ثّم 
الظلم  حجم  مع  تتناسب  وكيفّية 
فرعون  مارسه  الذي  واالضطهاد 
أخذ  فقد  إرسائيل،  بني  بحّق  وجنوده 

ڻ  چ  تعاىل:  قال  النبذ،  صورة 
ہ  ہ  ۀ  ۀ ڻ  ڻ  ڻ 

]سورة  چ  ھ  ہ  ہ 
إللقاء  اسم  والنبذ   ،]40 القصص: 
لالستغناء  وإظهارًا  به،  استهانة  اليشء 
البشارة  جاءت  أيضا  وهنا  عنه)42(، 
بني  أنظار  أمام  فرعون  فغرق  بالنجاة، 

بني  لكّل  املطلقة  بالنجاة  بشارة  إرسائيل 
واستعباده  فرعون  ظلم  من  إرسائيل 

گ  گ  ک  چ  تعاىل:  قال  هلم، 
ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ 
]الصاّفات:  چ  ڱ  ڱ  ڳ 

ې  چ  تعاىل:  وقال   ،]115-  114
ائ  ائ  ى  ى  ې  ې  ې 
ۇئ  وئ  وئ  ەئ  ەئ 
پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ 
چ  ڀ ڀ  ڀ  پ  پ 
فاآلية   ،]6-  5 القصص:  ]سورة 
األرض:  يف  املستضعفني  كّل  شملت 
من  دعوته  بدء  يف   بموسى آمن  من 
مل  ومن  بعد،  فيام  آمن  ومن  السحرة، 

به. يؤمن 
نفسها  السابقة  املسألة  لنؤّكد  ونعود 
من  قريب  موقع  هو  )اليّم(  أّن  من 

 .294 اللغة:  )42( ظ: الفروق يف 
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متخّلل  هو  بل  ال  إرسائيل،  بني  سكنى 
أيضًا،  بالبحر  مّتصل  وهو  لدورهم، 
مثلام  مطلقًا  انفصاالً  عنه  منفصل  غري 
مجيعا  األمور  هذه  )النيل(،  يف  احلال  هو 
وهي  مهّمة  حقيقة  إىل  توصلنا  بدورها 
البحر  هو  يكون  أن  يمكن  ال  اليّم  أّن 
حمّددًا  يكون  أن  يمكن  ال  وأّنه  نفسه، 
كثري  ذلك  إىل  ذهب  مثلام  النيل  بنهر 
موقعه  أّما  واملفّسين،  اللغوّيني  من 
بعد  -فسيّتضح  نرى  احلقيقّي–حسبام 
بتلك  املتعّلقة  التارخيّية  احلقائق  بيان 
من  كّل  فيها  عاش  التي  الزمنّية  الفرتة 

الذي عارصه. موسى والفرعون 
فرعون مرص:

ُعرف لقب )فرعون( عند املرصّيني يف 
عهد األرسة الرابعة، وكان يطلق للداللة 
امللك،  فيه  يسكن  كان  الذي  القرص  عىل 
وهذه  الكبري(،  )البيت  حرفّيًا  ويعني 
التسمية –أي البيت الكبري -أطلقت أوالً 
عىل  أطلقت  ثّم  بأكملها  احلكومة  عىل 
امللك، وهذا اللقب يقال له باهلريوغليفّية 
اإلرسائيلّيون  ذلك  بعد  وحّرفه  )پرعو( 
هبذه  مستعماًل  وبقي  )فرعون(  إىل 

ونظرًا  احلارض)43(،  عرصنا  حتى  الصيغة 
ذكر  حتايش  يف  القدماء  املرصّيني  لرغبة 
مبارشة  إليه  اإلشارة  وجتنّب  امللك  اسم 
إىل  كانوا يشريون  فقد  لقدسّيته وعظمته، 
امللك  فيه ويقصدون  الذي يسكن  القرص 
للداللة  فرعون  لقب  يستعمل  ومل  نفسه، 
عهد  منذ  إال  رسمّيًا  نفسه  امللك  عىل 
اختّص  وقد  عرشة)44(،  الثامنة  األرسة 
القرآيّن  النّص  يف  )فرعون(  اللقب  هذا 
وما   ،موسى عارص  الذي  بالفرعون 
املؤّرخني  بني  كثرية  االختالفات  زالت 
 موسى عارص  الذي  الفرعون  بشأن 
لبنّي  اخلروج  عرصه  يف  حدث  الذي  أو 
إرسائيل من مرص، ولكن أرجح اآلراء أّن 
أواخر عهد رعمسيس  اخلروج حدث يف 

الثاين )الفرعون يف الكتاب املقّدس(.
أبناء  أّحد  هو  الثاين  ورعمسيس 
)تويا(،  املدعّوة  زوجته  من  األّول  سيتي 
أخيه  مركز  اغتصاب  عىل  اخلفاء  يف  تآمر 

الفتح  إىل  العصور  أقدم  من  مرص  تاريخ   )43(
الفاريّس: 49. 

القديمة:  الشعوب  وتقاليد  عــادات  ظ:   )44(
 ،203-  202 وزميله:  اهلل  عبد  فاضل  د. 

مقّدمة يف تأريخ احلضارات القديمة: 35. 
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ويّل العهد، وقام يف آخر أّيام والده بحركة 
العرش،  عىل  هبا  استوىل  فجائّية  حكومّية 
يف  له  والده  إرشاك  ذلك  له  سّهل  وقد 
قبل  والده  تويّف  وقد  حياته،  حال  احلكم 
توّليه  عىل  سنة  ثالثني  بمرور  حيتفل  أن 
 1292 )حوايل  املرصّية  اململكة  عرش 
مسّلتني  نصب  من  يتمّكن  فلم  ق.م( 

عملهام لذكرى هذا التعيني)45(.
دعائم  الثاين  رعمسيس  وّطد  وقد 
البالد  عاصمة  طيبة  يف  بسعة  ملكه 
)عىل  الدلتا  بالد  -من  فأرسع–حاالً 
)أوپت(  بعيد  ليحتفل  طيبة  إىل  األرجح( 
الرسمّي،  آمون  بمعبد  العظيم  السنوّي 
الكهنة  تعضيد  عىل  جاللته  حاز  وهناك 
هبّمة  الدينّية  االحتفاالت  بإقامة  فبدأ 
هبذه  يقوم  كان  وقد  امللل،  تعرف  ال 
أّيام  والده  عن  نيابة  االحتفاالت 

حياته)46(.
الثاين(  والدالئل عىل أّن )رعمسيس 
كثرية،  موسى  عارص  الذي  الفرعون  هو 

)45( ظ: تاريخ مرص من أقدم العصور إىل الفتح 
الفاريس: 279. 

)46( ظ: املصدر السابق: 281. 

أكثر  إىل  ليصل  به طوياًل  العمر  امتّد  فقد 
حكمه  فرتة  له  فأتاحت  عامًا  تسعني  من 
عامًا   67 من  نحوًا  بلغت  التي  الطويلة 
م(  ق.   1225-  1292 من  )حكم 
املعامرّية  اآلثار  من  عدد  تشييد  فرصة 
فهو  آخر،  فرعون  أّي  شّيده  ما  يفوق 
أكرب بنّائّي عرص الدولة احلديثة يف مرص، 
من  مرص  يف  أثرّية  منطقة  نجد  نكاد  فال 
دون أن يرد فيها اسمه، فضاًل عن الظلم 
عىل  إرسائيل  بنو  لقيه  الذي  واالستبعاد 
إهناكهم  بسبب  حكمه  فرتة  أّبان  يديه 
لرصوحه  املستمّرة  البناء  أعامل  يف 

.)47 العظيمة)
فرعون: شخصّية 

الفرعون  أّن  إىل  القرآيّن  النّص  أشار 
ذلك  بعد  اّدعى  ثّم  األصنام  يعبد  كان 
قال  اآلهلة،  كّل  عىل  وسيادته  الربوبّية 

ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  چ  تعاىل: 
ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ 
ڻ  ڻ  ڻ  ں  ڱں 

القديم:  األدنــى  الرشق  تأريخ  معامل  ظ:   )47(
191، بنو إرسائيل يف القرآن والسنّة: حممد 

سيد طنطاوي: 19. 
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ہچ  ۀ  ۀ  ڻ 
127[، وقال سبحانه  ]سورة األعراف: 

چ  ڃ  ڃ  چ  فرعون:  عن  حديثه  يف 
أّما   ،]24 النازعات:  ]سورة  چچ 
تنصيب  أّن  إىل  فتشري  التارخيّية  املصادر 

عند  مألوفًا  أمرًا  يكن  مل  ُيعبد  إهلًا  النفس 
هذا  مثل  إىل  املصادر  ترش  فلم  الفراعنة، 
األمر عندهم، وأّول من استحدث عبادة 
الثالث  امنوحتب  هو  احلّي  شخصه 
استحدث  إذ  م(  ق.   1375-  1411(
)يت(  زوجته  وعبادة  احلّي  شخصه  عبادة 
يف  عالنّية  هبا  البدء  عىل  جيرؤ  مل  ولكنّه 
ألّن  السودان؛  يف  بعيدًا  بدأها  بل  مرص 
وجود  هلا  يسبق  مل  احلّي  امللك  عبادة 
إىل  القرآيّن  النّص  ويشري  مرص)48(،  يف 
الترصيح  عىل  جتّرأ  موسى  فرعون  أّن 
بعبادة شخصه احلّي يف مرص، مقّر عبادة 
]سورة  چچ  چ  ڃ  ڃ  چ  اآلهلة، 
املصادر  تذكره  وممّا   ،]24 النازعات: 
النوبة يف  أنشأ يف  الفرعون رعمسيس  أّن 

القديم:  األدنــى  الرشق  تأريخ  معامل  ظ:   )48(
األنبياء  قصص  يف  املــبــني  الــنــور   ،176

واملرسلني: 268. 

مرص  ملعبودات  معابد  ستة  مرص  جنوب 
جانب  إىل  ُيعبد  جاللته  وكان  العظمى، 

كإله عظيم)49(. املعبودات  هذه 
السلطة  صاحب  هو  فرعون  كان 
املرصّيون  حيرتمه  البالد،  يف  املطلقة 
اآلهلة  أبناء  من  ويعّدونه  ويقّدسونه، 
امللك  وكان  عمياء،  طاعة  فيطيعونه 
يتقّبل  أو  العيد)50(،  أّيام  رعّيته  يستقبل 
وهو  مّتسع  هبو  أو  فسيح  فناء  يف  اجلزية 
فرعون  كان  ومّلا  العرش،  عىل  جالس 
شؤون  مجيع  عىل  اإلرشاف  يستطيع  ال 
بموّظف  استعان  فقد  لوحده  اململكة 
املنصب  هذا  ظهر  وقد  الوزير،  هو  كبري 
األهرام)51(،  بناة  عرص  يف  مّرة  ألّول 
رجال  أكثر  كان  الوزير  أّن  ومعلوم 
كان  ألّنه  للفرعون  تبعة  املرصّية  اململكة 
احلكومة  موظفّي  ألعامل  املبارش  الرئيس 

)49( ظ: تاريخ مرص من أقدم العصور إىل الفتح 
الفاريّس: 300. 

إىل  موسى  فرعون  دعا  السبب  هلذا  ورّبام   )50(
لقاءه يف يوم الزينة، فهو من أعياد الفرعون 

الرسمّية. 
-188 القديمة:  العصور  يف  مرص  ظ:   )51(

 .189
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زد  وكتبة،  إدارّيني  من  كاّفة  الفرعونّية 
عىل  اإلرشاف  يتوىّل  كان  أّنه  ذلك  عىل 
وكان  بالدولة،  خاّصة  ثانوّية  أمور  عّدة 
بارعًا  يكون  أن  ذلك  فوق  فيه  ُيشرتط 
يلّقب  ما  كثريًا  كان  حّتى  العامرة  فّن  يف 
األمر  وهذا  امللك()52(،  أشغال  بـ)رئيس 
النّص  إليه  أشار  ما  لنا  يفّس  أن  يمكن 
وزيره  من  فرعون  طلب  من  القرآيّن 
تعاىل:  قال  له رصحًا،  يبني  بأن  )هامان( 

چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  چ 

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

]سورة القصص: 38[.
إال  ممنوعًا  بالفرعون  االّتصال  وكان 
خلاّصة اخلاّصة، أّما األشخاص العادّيون 
منه  االقرتاب  عىل  جيرؤون  يكونوا  فلم 
واهللع  اخلوف  عليهم  استوىل  وقد  إال 
فكان  األرض،  عىل  ساجدين  وخيّرون 
مقامه  عُظم  ولذلك  إهلًا  يعّد  الفرعون 
ذكر  جيتنبون  صاروا  حّتى  رعّيته  بني 

)52( ظ: تاريخ مرص من أقدم العصور إىل الفتح 
الفاريس: 54. 

إليه،  اإلشارة  أرادوا  إذا  شخصّيًا  اسمه 
التي كان  العبارات واملجازات  أكثر  وما 
يف  الفرعويّن  القرص  موّظفوا  يستعملها 
ُيسمح  يكن  مل  كام  مليكهم،  إىل  اإلشارة 
كانوا  بل  مبارشة،  إليه  بالتحّدث  هلم 
وقد  فحسب)53(،  حضته  يف  يتحّدثون 
احلوار  قضّية  إىل  القرآيّن  النّص  أشار 
فاملتعارف  وفرعون،  موسى  بني  املبارش 
فرعون،  بيت  يف  وترّبى  نشأ  موسى  أّن 
فرعون  لزوجة  االبن  بمثابة  كان  وأّنه 
احلديث  يف  األلفة  فقضّية  )آسيا(، 
خاّصة  من  بأّنه  للعاّمة  السابقة  واملعرفة 
فرعون هي التي أتاحت له هذه الطالقة 

يف احلوار من دون خوف.
بني إرسائيل: الفرعون من  موقف 

املرصّيني  شعور  عىل  ترّتب  لقد 
بوصفهم  إرسائيل  بني  نحو  العدائّي 
املحتّل  -عدوهم  للهكسوس  أنصارًا 
يشغلوهنم  مرص  فراعنة  بعض  أخذ  -أن 
يف األعامل الشاّقة إذالالً هلم، وقد بلغت 
رعمسيس  زمن  يف  االضطهاد  ذروة 

القديمة:  الشعوب  وتقاليد  عــادات  ظ:   )53(
 .214- 213
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التاسعة  األرسة  ملوك  أعظم  الثاين 
وهم  إرسائيل  بنو  يكن  ومل  عرشة)54(، 
األعامل  هذه  طبيعة  ألفوا  قد  الرعاة 
احلقول،  يف  العمل  عىل  فُأجربوا  الصعبة 
العبودّية  عيشة  وعاشوا  الطني،  بناء  ويف 
وقد  هلم،  الفراعنة  تسخري  خالل  من 
ورد  إذ  القضّية  هذه  التأريخ  لنا  حفظ 
مرصّيتني  بردّيتني  يف  إرسائيل  بني  اسم 
موسى  رع  عهد  إىل  بتأرخيهام  تعودان 
-1292( الثاين(  )رعمسيس  الكبري 
وهي  إحداها  يف  ورد  م(،  ق.   1225
)بكنفتاح(  إىل  )كويس(  الكاتب  رسالة 
قوهتم، وأعط  اجلنود  ))أعط  فيها:  يقول 
أنا  احلجارة.  ينقلون  الذين  العربيو  أيضًا 
امللك رع موسى... الخ((، وأّما الرسالة 
)كجاناهو(  اىل  )كينا(  من  فهي  الثانية 
سيدي  به  أمرين  ما  ))أطعت  فيها:  يقول 
والعربيو  أرزاقهم  اجلنود  أعط  قائاًل: 
هليكل  احلجارة  ينقلون  الذين  أيضًا 
رع  عناية  إليه  انرصفت  الذي  الشمس 

حممد  العربّية:  اجلزيرة  شبه  يف  اليهود  ظ:   )54(
يف  إسالمّية  دراسات   ،23 العقييّل:  ارشّيد 
موسى:  العرب  حممد  والتأريخ:  التفسري 

84، مرص يف القرآن والسنّة: 74. 

)عربيو(  ومصطلح   ،)55(  )) موسى... 
بقايا  عىل  املرصّيون  أطلقه  )عبريو(  أو 

اهلكسوس يف مرص)56(.
كيف وصل موسى اىل مكان

 إقامة )فرعون(:
إىل  الرضيع  موسى  وصول  ومسألة 

فكرتني: فرعون حتتمل  قرص 
• موسى 	 أّم  تكون  أن  األوىل:  الفكرة 

بني إرسائيل  أفراد  تسكن يف مساكن 
التي تقع بالقرب من معبد )سوتخ(، 
الفرع  عىل  تطّل  املساكن  وهذه 
احلالة  هذه  ويف  للنيل،  البيلوزّي 
النّص  يف  املذكور  )اليّم(  يكون 
موسى  وإلقاء  النيل،  هو  القرآيّن 
املجرى  إىل  سيوصله  الرضيع 
بالبحرية  املرتبط  )الرتعة(  الصناعّي 
حمالة  ال  فرعون  قرص  أمام  الواقعة 
بعض  يلتقطه  أن  سهاًل  أمرًا  فيكون 
عىل  الفرعون  يتعّرف  ثّم  ومن  أهله، 
برشته  لون  خالل  من  موسى  إنتامء 

أمحد  التأريخ:  يف  واليهود  العرب  ظ:   )55(
سوسة: 283. 

)56( ظ: املصدر السابق نفسه. 
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يف  صدقه  ندرك  أمر  وهو  األبيض 
تلك  عصور  من  بقيت  التي  الرسوم 
سمر  املرصّيني  تظهر  التي  الفرتة 
السامّيني  ُتظهر  أهّنا  حني  يف  البرشة 
سابقًا،  وّضحنا  مثلام  اللون،  بيض 
املرصّيني  عند  البرشة  سمرة  تعود  إذ 
احلال  مثلام هو  األفريقّية  إىل أصوهلم 
تقطن  التي  )السمر(  اجلامعات  يف 
قاّرة  من  الرشقّي  الشاميّل  القسم 
القريبني  احلامّيني  من  وهم  أفريقيا، 
وتوجد  السامّية،  األقوام  من 
اجلنوبّية  األقوام  من  عنارص  فيهم 
والنبط،  والزنج  كاألحباش  أيضا 
عرق  عاّم  بوجه  عليهم  والغالب 

املتوّسط)57(. البحر 
مقبولة  كانت  وإن  السابقة  والفرضّية 
الذي  القرآيّن  النّص  مع  تتعارض  أهّنا  إال 

يربط )اليّم( بثالثة أحداث:
إلقاء موسى يف )اليّم(.- 
هرب موسى مع السحرة من فرعون.- 

القديمة،  احلضارات  تأريخ  يف  مقّدمة  ظ:   )57(
13، تاريخ مرص  حضارة وادي النيل: 2/ 

من أقدم العصور إىل الفتح الفاريّس: 18. 

بعد -  )اليّم(  يف  وإلقاءه  العجل  نسف 
خروج بني إرسائيل من مرص.

تتطابق  قد  كانت  وإن  الفرضّية  وهذه 
أهّنا  إال  والثاين،  األّول  احلدثني:  مع 

تتعارض مع احلدث الثالث.
• أّن 	 فيها  فنرى  الثانية:  الفكرة  أّما 

أرض  يف  تسكن  كانت  موسى  أّم 
البحر  ذراع  من  بالقرب  جاسان 
السويس(،  بـ)خليج  املسّمى  األمحر 
البحر  يف  الرضيع  موسى  إلقاء  وأّن 
سيوصله إىل قرص الفرعون من خالل 
البيلوزّي  الفرع  مع  املرتبطة  القناة 
يف  )اليّم(  حتّدد  الفكرة  هذه  للنيل، 
النّص القرآيّن بأّنه ذراع البحر األمحر 
أّنه  وبام  السويس(،  بـ)خليج  املسّمى 
البحر  عن  خيتلف  البيئّية  صفاته  يف 
األخرى  املائّية  واملسّطحات  والنهر 
بام  إال  القرآيّن  النّص  يصفه  مل  لذلك 
حماط  ألّنه  )اليّم(؛  بلفظة  أي  يناسبه 

باليابسة من ثالث جهات.
األحداث  مع  تتطابق  الفكرة  هذه 
يف  )اليّم(  لفظة  هبا  إرتبطت  التي  الثالث 

النّص القرآيّن مثلام سنالحظ.
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يوم الزينة:
يوم  موعد  حتديد  إىل  التوراة  ترش  مل 
القرآيّن،  النّص  يف  املذكور  )الزينة( 
التي  املعجزات  أّن  إىل  أشارت  ولكنّها 
جتري  كانت   موسى يد  عىل  جرت 
كان  ولكنّه  ومسمعه،  فرعون  مرأى  عىل 
ورد  فقد  تأّثر،  دون  من  قرصه  إىل  يعود 
منزله  إىل  فرعون  )وانرصف  التوراة:  يف 
من غري أن يرتك ذلك أثرًا يف قلبه()سفر 

اخلروج )7: 24((.
أّن  إىل  التارخيّية  املصادر  وتشري 
باحتفاالت  حيتفلون  كانوا  الفراعنة 
يف  يوجد  كان  عاّمة  وكقاعدة  عديدة، 
رئييّس  عيد  من  أكثر  أو  عيد  مدينة  كّل 
أساطري  من  هاّمة  ألحداث  كذكرى 
اإلله  ميالد  عيد  ذكرى  فمثاًل  اآلهلة، 
تقسيم  وأوائل  عدّوه،  عىل  وانتصاره 
الزمن كيوم العام اجلديد أو أّول يوم من 
آلمون– مرص  يف  تقام  وكانت  الشهر، 
عىل  أعياد  -ثالثة  للبالد  الرسمّي  اإلله 
حسب التقويم السنوّي، وهي أعياد ثابتة 
إلحيائها  والنفقات  اخلريات  هلا  وقفت 
هو  األعياد  هذه  أكرب  وكانت  سنة،  كّل 

الذي  العظيم  السنوّي  )أوپت(  عيد 
إىل  يمتّد  وقد  يومًا  عرش  أحد  مّدته  تبلغ 
الفرعون)58(،  أسابيع بحسب رغبة  ثالثة 
كبري يف  احتفال  يقوم  العيد  وإلحياء هذا 
)آمون(  اإلله  أتباع  فيقوم  األقرص  معبد 
من  آمون  متثال  ونقل  املعبد  بزيارة 
به  العودة  ثّم  ومن  األقرص  إىل  الكرنك 
األقرص  مدينة  وتعّد  الكرنك)59(،  إىل 
هي  القديمة  املرصّية  الدينّية  الوجهة  من 
ويمّثل  الكون  خلق  منه  بدأ  الذي  املكان 
حلظة  لذكرى  إحياء  )أوپت(  احتفال 
هذا  يف  نفسه  اإلله  جيّدد  لذا  هذه؛  اخللق 
جتّدد  كذلك  اجلديد  امللك  وروح  اليوم، 
يوم  هو  يكون  أن  ُيستبعد  وال  نفسها، 
وال  نفسه،  فرعون  ميالد  بعيد  االحتفال 
شّك يف أّنه اليوم املناسب إلهناء غطرسته 

وغروره.
واسم )أوپت OPET( الذي حيمله 
معبد األقرص يعني يف الوقت نفسه كلمة 
)حريم(، ويعتقد أّن الفرعون يف كّل عام 

)58( ظ: تاريخ مرص من أقدم العصور إىل الفتح 
الفاريّس: 194. 

)59( ظ: ديانة مرص القديمة: 276، تاريخ مرص 
من أقدم العصور إىل الفتح الفاريّس: 268. 
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يذهب إىل هذا املعبد هو وزوجته ليحتفل 
معنى  لتفسري  واألقرب  زواجه)60(،  بعيد 
جيّسد  آمون  اإلله  أّن  هو  )أوپت(  كلمة 
من  لينتقل  الفرعون  شخص  يف  نفسه 
إليه من خالل جسد والدته  أبيه  شخص 
اخللق  للحظة  جتسيد  هو  العيد  فهذا 
خيلو  ال  الفكرة  وهذه  هذه،  والتكوين 
ذلك  يف  املرصّي  الدينّي  الفكر  منها 

الوقت.
العيد  هبذا  اإلحتفال  يستمّر  قد 
املغنّون  يقوم  وفيها  أسابيع  ثالثة  ملّدة 
والراقصون والراقصات بتقديم عروض 
الطعام  بباعة  الشوارع  وتزدحم  مبهجة 
فهو  التذكارّية،  واهلدايا  والرشاب 
وإعدادات  طويلة،  زمنّية  فرتة  يستغرق 
يف  التجّمل  تعني  فالزينة  هائلة،  برشّية 
اللباس واحليّل، والتفاخر بني الناس فهي 
سبب من أسباب اجلامل والفتنة، فهي يف 
وهو  نقمة)61(،  وإّنام  نعمة  ليست  األكثر 
يف  ملوسى  فرعون  قول  مع  يتناسب  أمر 

)60( ظ: ديانة مرص القديمة: 275. 
)61( ظ: معجم القرآن، قاموس مفردات القرآن 

وغريبه: 1/ 259. 

ہ  ہ  ہ  ۀ  چ  القرآيّن:  النّص 
چ ]سورة طه: 59[. ہ ھ ھ ھ 
الفرعون رعمسيس  لقد كانت أعياد 
سابق،  فرعون  أّي  أعياد  من  عددًا  أكثر 
التي  املساّلت  كثرة  ذلك  يعضد  وممّا 
أّنه  املصادر  وتذكر  احتفاالته،  يف  أقامها 
ثالثون  العرش  توليه  عىل  مىض  عندما 
عهد  عظياًم  احتفاالً  لذلك  أقام  عامًا 
)خامويس(  املحبوب  نجله  إىل  إدارته 
وكهنة  سحرة  رئيس  وقتئذ  كان  الذي 
هذا  بعد  رعمسيس  عاش  وقد  بتاح، 
يف  أقام  أخرى  سنة  عرشين  االحتفال 
أثنائها ما ال يقّل عن تسع احتفاالت بني 
سنة  بني  ترتاوح  مّدة  واآلخر  واحد  كّل 

وثالث سنوات)62(.
إىل  )آمون(  اإلله  يعود  وعندما 
وغالبًا  )طيبة(  الفرعون  يرتك  الكرنك 
ما يرتك يف املعبد بوابة بربجني ضخمني، 
وعدة  لنفسه  ضخمة  متاثيل  أو  ومتثاالً 
مسالت ختليدًا هلذا االحتفال)63(، واملهم 

)62( ظ: تاريخ مرص من أقدم العصور إىل الفتح 
الفاريّس: 268، 311. 

)63( ظ: املصدر السابق نفسه. 
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إىل  الشعب  يتطّلع  أن  األعياد  هذه  يف 
صورة  إىل  يتطّلع  وأن  سّيده(،  )مجال 
اإلله التي كانت خترج من حمراهبا وتنتقل 
صيوانًا  يشبه  فيام  األقداس  قدس  إىل 
بالتامئم  املناسبة  هلذه  تزيينها  بعد  خفيفًا 
وقالئد الذهب)64(، ورّبام من هنا جاءت 
القرآيّن،  النّص  يف  الزينة(  )يوم  تسمية 
لشعبه  اإلله  فيه  يتزّين  الذي  اليوم  ألّنه 
جمّسدا بشخص الفرعون، وعيد )أوپت( 
بعيد  الفرعون  فيه  حيتفل  الذي  اليوم  هو 
ميالده وتتجّدد يف شخصه روح اإلله يف 

اليوم. هذا 
امللكّية  أعياد  أّن  به  املسّلم  ومن 
املرصّي  نظر  يف  يكسوها  كان  الكبرية 
يف  تستقّر  الدولة  ففكرة  دينّي،  طابع 
هذه  وعىل  إله،  امللك  أّن  مبدأ  عىل  نظره 
التي  وهي  كّلها،  عبادته  تقوم  الفكرة 
تضع امللك عىل اتصال مبارش باآلهلة)65(، 
–أي  اللحظة  هذه  قدسّية  من  وانطالقًا 
إجراء  فإّن  باإلله-لذا  االتصال  حلظة 
نطاق  عن  خيرج  ال  العيد  هذا  مراسيم 

)64( ظ: ديانة مرص القديمة: ارمان: 250. 
)65( ظ: املصدر السابق: 275. 

فإّن  وبالفعل  املقّدسة،  املدينة  )طيبة( 
معبد  يف  مراسيمه  جترى  )أوپت(  عيد 

)األقرص( الواقع يف طيبة.
حيتفل  بأن  جارية  العادة  كانت  لقد 
سنة،  كّل  العيد  هذا  بذكرى  املرصّيون 
يزيد  الذكرى  هبذه  االحتفال  أّن  غري 
فخامة وأهّبة عند انقضاء ثالثني عامًا عىل 
بعيد)سد(  حيتفل  كان  حيث  امللك  حكم 
الثالثني)66(،  العرش  تويّل  ذكرى  أي 
أي  )سد(  االسم  هبذا  العيد  هذا  وسمّي 
مرور  -إىل  األرجح  –عىل  إشارة  الذنب 
ارتداء  عىل  الطويلة  الزمنّية  املّدة  تلك 
رداء  وهو  لفرعون،  امللكّي  الثوب 
اخللف  من  وينتهي  الكتف  فوق  يثّبت 
امللك  احتفل  الكيفّية  وهبذه  أسد،  بذيل 
أو  الرتع،  بحفر  أو  احلربّية  بانتصاراهتم 

الضخمة)67(. الرتاثّية  العامرات  تشييد 
أّنه  الزينة  يوم  بشأن  نرّجحه  وما 
مّرة  من  أكثر  سنة  الثالثني  فرتة  جتاوز 
غرقه،  عند  املتقّدم  فرعون  عمر  بحكم 

القديمة:  الشعوب  وتقاليد  عــادات  ظ:   )66(
 .215

إىل  العصور  أقــدم  من  مرص  تاريخ  ظ:   )67(
الفتح الفاريّس: 25. 
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عند  الرسايّل  الفكر  تكامل  أّن  عن  فضاًل 
موسى من حلظة انتشاله إىل مبعثه رسوالً 
إىل فرعون يقرتب من هذه الفرتة الزمنّية 
أكثر،  أو  تقريبًا  سنة  بثالثني  املحّددة 
التي  والفخامة  األهّبة  سمة  أّن  إىل  إضافة 
إىل  الشبه  قريبة  االحتفال  هذا  هبا  يتمّتع 
إليه  أشار  الذي  الوصف  من  كبري  حّد 
الزينة، قال تعاىل:  القرآيّن عن يوم  النّص 

ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  چ 

چ ]سورة طه: 59[، وحرش الناس  ھ 
زمنّيًا  استعدادًا  يتطّلب  الكثافة  هبذه 
يتطّلبها  التي  اإلعدادات  إلجراء  طوياًل 

هذا االحتفال.
طيبة وانحراف )قنا(:

من  يقرتب  األمحر  البحر  كان  لقد 
النيل عند نقطتني، مها:

• )السويس(.	 القلزم  بحر  عند 
• القاهرة.	 النيل عند  –تفّرع  ثنية )قنا( 

لربط  قناتني  املرصّيون  حفر  وقد 
النقطتني،  هاتني  عند  بالنيل  األمحر  البحر 
)قناة  األوىل  القناة  مكان  وّضحنا  وقد 
سيزوسرتس( فيام سبق، وسنّوضح الثانية 

هنا.

ثنية  النيل يف  البحر األمحر من  يقرتب 
النيل  ربط  عىل  الفراعنة  عمل  إذ  )قنا(، 
الواقعة  )قفط(  منطقة  يف  األمحر  بالبحر 
بمنطقة  )طيبة(  من  والقريبة  النيل  عىل 
خالل  من  األمحر  البحر  عىل  )القصري( 
نقلها  ثّم  ومن  البضائع،  لنقل  بّري  طريق 
يف  الواقع  البحرّي  األسطول  خالل  من 

منطقة القصري.
كيفّية املواجهة بني موسى وفرعون:

يومًا  الزينة(  )يوم  حتديد  إّن 
 موسى دعوة  وعرض  للمواجهة 
مألوفًا  أمرًا  يعّد  الناس  أنظار  أمام 
العسكرّية  التقاليد  ألّن  املرصّيني؛  عند 
توجب  الفرتة  تلك  يف  السائدة  املرصّية 
موعد  عىل  املتخاصامن  الطرفان  يّتفق  أن 
 موسى أّن  وبام  املعركة،  لبدء  ومكان 
ذاته  يف  فالتحّدي  ومأله،  فرعون  حتّدى 
الفرعون  له  حّدد  لذا  معركة؛  يشّكل 
اغرتارًا  للمواجهة  موعدًا  الزينة  يوم 
له،  الناس  وعبادة  وجربوته  بقّوته  منه 
ولكن عىل الرغم من ذلك فقد تراجعت 
املواجهة  عند  موسى  أمام  الفرعون  قّوة 
كهنة  من  السحرة  بموسى  آمن  أن  بعد 
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إعالن  املوقف  فاستوجب  فرعون)68(، 
وإّتباعه  ومالحقته  موسى  عىل  احلرب 
سيطرة  عن  خارجًا  بوصفه  عليه  للقضاء 

فرعون. )اإلله( 
موسى  بأّن  القرآيّن  النّص  وخيربنا 
الفرتة  وأّن  فرعون،  من  وأتباعه  هرب 
كانت  اجلمعني  بني  الفاصلة  الزمنّية 
بمقدار الفرتة بني حلظة اإلرساء ورشوق 
إىل  يدعونا  األمر  وهذا  الشمس، 
عن  خارجًا  موسى  كان  فإذا  التساؤل: 
يأمر  مل  فلامذا  مرص،  يف  الفرعون  قانون 
عىل  قادر  وهو  الناس  أنظار  أمام  بقتله 

ذلك؟.
السؤال  هذا  عىل  نجيب  أن  يمكن 
بأّن فرعون مل خيرج عن التقاليد املّتبعة يف 
عسكرّية،  بحملة  والبدء  احلرب  إعالن 
إىل مستشاريه  امللك  يرجع  أن  بّد من  فال 
وإن  حّتى  احلرب  شّن  يف  رأهيم  ألخذ 
إعالن  وبعد  ذلك،  عىل  مصّماًم  كان 
أوامره  يصدر  امللك  كان  احلرب  قرار 

 ،260 ارمــان:  القديمة:  مرص  ديانة  ظ:   )68(
الفتح  إىل  العصور  أقــدم  من  مرص  تاريخ 

الفاريّس: 337. 

احلملة)69(،  لبدء  وإعداده  اجليش  بتجهيز 
رأي  ألخذ  مقصودًا  كان  فالتأخري 
اجليش. لتجهيز  واالستعداد  املستشارين 

إليه  ينبغي االنتباه  األمر اآلخر الذي 
وسياسّيًا  دبلوماسّيًا  كان  الفرعون  أّن 
مل  وأّنه  الناس يف حديثه مع موسى،  أمام 
يظهر تأّثره بام جاءه به من دعوته إىل دين 
وأصحابه  قتله  عملّية  فإّن  لذا  التوحيد؛ 
ثقتهم  تزعزع  سوف  شعبه  أنظار  أمام 
فرتكه  به،  ثقتهم  عن  فضاًل  فرعون  بآهلة 
ينرصف أمام أنظارهم ولكنّه كان يالحقه 
يف احلقيقة –يف اخلفاء -واالفرتاض الذي 
من  تبعه  ومن  موسى  أّن  هو  هنا  نطرحه 
السحرة أرسعوا بعد صدور األمر اإلهلّي 
البحر  إىل  بسعة  فانرصفوا  باإلرساء 
مالحقة  من  هبا  هيربوا  سفينة  ليستقّلوا 
حدث  وبالفعل  وأسطوله،  فرعون 
يمكن  نقطة  أقرب  إىل  نظرنا  فإذا  ذلك، 
أهّنم توّجهوا  باجتاهها لوجدنا  أن يسريوا 
القصري  منطقة  يف  األمحر  البحر  إىل 
التوّجه  ألّن  أمامهم  املتاح  )األسطول( 

القديمة:  الشعوب  وتقاليد  عــادات  ظ:   )69(
 .260
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النقل  خط  بوصفه  خطرًا  كان  النيل  إىل 
وجنوده،  الفرعون  سيطرة  حتت  الواقع 
إىل  بالتوّجه  اإلهلّي  األمر  جاء  هنا  ومن 
أرض  يف  الواقعة  إرسائيل  بني  مساكن 
األمحر  البحر  ذراع  من  بالقرب  جاسان 

السويس(. )خليج 
فرعون:	  غرق 

قضّية  إىل  التارخيّية  املصادر  ترش  مل 
التارخيّي  الواقع  ولكّن  فرعون،  غرق 
النّص  ذكرها  التي  احلقيقة  هذه  أثبت 
رّبام  أمر  إىل  إشارته  خالل  من  القرآيّن 
وهو  فرعون  بغرق  مبارشة  عالقة  له 
عىل  مرص  يف  حدث  الذي  االضطراب 
ففي  واخلارجّي،  الداخيّل  الصعيدين 
الشأن الداخيّل تشري املصادر إىل حدوث 
أّما  واقتصادّية،  طبيعّية  اضطرابات 
املصادر  فتشري  الطبيعّية  االضطرابات 
أّبان  طبيعّية  كارثة  أو  زلزال  حدوث  إىل 
تلك الفرتة مل حتّدد ماهّيتها أّدت إىل غرق 
الكارثة  وهذه  املاء)70(،  حتت  كاملة  مدن 

أثرّية  مناطق  عن  الكشف  مقال:  ظ:   )70(
 /5  /23 س9  بمرص:  دمياط  يف  غارقة 

2006 ع2512: ص 1. 

ودمارها  مدن  إغراق  إىل  أّدت  الطبيعّية 
قال  القرآيّن،  النّص  إليه  أشار  ما  وهو 

ٹ  ٹٹ  ٹ  ٿ  چ  تعاىل: 
ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤڤ  ڤ 
ڃ  ڃ  ڄڄ  ڄ  ڄ  ڦ 
وقال   ،]54 األنفال:  ]سورة  ڃچ 

ەئ  ائ  ائ  ى  ى  چ  تعاىل: 
ۆئ  ۇئ  ۇئ  وئ  وئ  ەئ 
ىئ  ىئ  ېئېئ  ېئ  ۈئ  ۈئ  ۆئ 
حئ  جئ  ی  ی  ی  ی  ىئ 
ٻ  ٻ  ٱ  حب  جب  يئ  ىئ  مئ 
پ  پ  پ  ٻ  ٻ 

يونس:  ]سورة  چ  ڀ  ڀ  پ 

88-89[، فالنّص القرآيّن خيربنا بأّن اهلل 
 موسى لدعوة  استجاب  قد  سبحانه 
بحدوث الطمس عىل أموال آل فرعون.
االقتصادّية  االضطرابات  وأّما 
حدث  الذي  األوضاع  يف  والتدهور 
بني  خروج  إىل  يعود  فرّبام  مرص  يف 
اعتمدت  الذين  وهم  مرص  من  إرسائيل 
أعامل  يف  املرصّية  اإلمرباطورّية  عليهم 
األيدي  مّثلوا  فقد  واحلقول،  البناء 
شّكلوا  إذ  الفرعونّية  للدولة  العاملة 
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فتدهورت  االقتصادّية،  احلياة  لّب 
وأّن  سّيام  ال  بسببهم  االقتصادّية  احلياة 
فرعون،  غرق  بعد  حتمّيًا  كان  خروجهم 
حدثت  التي  العارمة  الثورة  تكون  ورّبام 
)حوايل  مرنبتاح  حلكم  الثالثة  السنة  يف 
بني  فيها  واشرتك  م(  ق.   1223 سنة 
وفلسطني  سوريا  غريّب  وأهايل  إرسائيل 
إرسائيل  بني  خروج  بقضّية  عالقة  هلا 
الثورة  هذه  حوادث  سري  أّما  مرص،  من 
ما  عنها، وكّل  التأريخ شيئًا  لنا  ينقل  فلم 
وصل إلينا خاّصًا هبا أنشودة النرص التي 
هؤالء  عىل  مرنبتاح  فوز  ألجل  وضعت 
الثورة)71(،  هذه  يف  املتمّردين  العصاة 
تسجيل  يف  الفراعنة  عادة  عىل  جريًا 

الفوز وإن كانوا خارسين يف املعركة.
مرص  شهدت  فقد  آخر  صعيد  وعىل 
إذ  مضطربة  سياسّية  أحداث  جمموعة 
والتفّسخ  االنحالل  أّن  إىل  املصادر  تشري 
دّب يف االمرباطورّية املرصّية التي امتّدت 
عرشة  الثامن  وهي  سالالت  ثالث  إىل 
فانحّطت  والعرشون،  عرشة  والتاسع 

إىل  العصور  أقــدم  من  مرص  تاريخ  ظ:   )71(
 .314 الفاريّس:  الفتح 

التاسع  الساللة  أواخر  يف  سياسّيًا  مرص 
الثاين  رعمسيس  خلف  جيد  مل  إذ  عرشة، 
 1215-  1225( مرنبتاح  ابنه  وهو 
األحجار  قطع  يف  رغبته  يشبع  ما  ق.م( 
فعل  مثلام  طيبة  إىل  ونقلها  املحاجر  من 
عىل  طائلة  أمواالً  بإنفاقهم  أسالفه 
االقتصادّي  الوضع  لتدهور  رّبام  البناء 
أجداده  آثار  إىل  جلأ  لذا  لالمرباطورّية؛ 
أحجار  من  يريد  ما  منها  وأخذ  فهدمها 
حّتى  اهلدم  ذلك  من  تسلم  ومل  ملبانيه 
حكم  فرتة  طول  ولعّل  نفسه،  أبيه  آثار 
األموال  يف  وإرسافه  الثاين  رعمسيس 
الضخمة  العامرات  لتشييد  الشديد  وحّبه 
إليه  تصبو  ما  انجاز  من  منفتاح  منع 
غاّصة  كانت  أّيامه  أّن  عن  فضاًل  نفسه، 

يكن  فلم  والفتوحات  احلربّية  باحلركات 
األحجار  لقطع  الوقت  من  مّتسع  لديه 
هدم  إىل  جلأ  لذا  طيبة  يف  له  معبد  لبناء 

اخلاّص)72(. معبده  ليبني  آبائه  معابد 

تركة  العرش  مع  مرنبتاح  ورث  لقد 
امتألت  طويلة  فرتة  حكم  أب  من  ثقيلة 

نمري:  القديمة:  العصور  يف  مرص  ظ:   )72(
 .119
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الثقيلة  والنفقات  املرهقة،  باحلروب 
ومنشآت  كثرية  عامئر  عىل  الباهظة 
سّن  جاوز  قد  مرنبتاح  كان  وقد  باذخة، 
ويل  حني  الكهولة  جاوز  بل  الشباب، 
وهتاونًا  ضعفًا  سّبب  ممّا  أبيه  بعد  العرش 
عىل  وتآمر  تدّخل  مع  البالد  إدارة  يف 

احلكومة)73(. دوائر 
حكم  بعد  مرنبتاح  وفاة  وبعد 
فرتة  وفاته  تلت  سنوات،  عرشة  دام 
أصابت  التي  االضطرابات  من 
األخطار  ظّلت  فقد  االمرباطورّية، 
مّثل  حيث  جانب  كّل  من  تنوشها 
من  فرتة  رعمسيس  بن  مرنبتاح  عهد 
من  فيها  الدولة  جنحت  التي  الفرتات 
وقد  الضعف،  هّوة  إىل  القّوة  ذروة 
الداخل،  يف  اهنيار  إىل  أمرها  انتهى 
اخلارج،  من  إمرباطورّيتها  وانحالل 
الداخل  من  مرص  فيها  انقسمت  حيث 
منها  بكّل  استقّل  دويالت  أو  أقسام  إىل 
األجانب  االنقسام  هذا  شّجع  ممّا  أمري، 

القديمة: نمري: 81،  )73( ظ: مرص يف العصور 
الفتح  إىل  العصور  أقــدم  من  مرص  تاريخ 

الفاريّس: 318. 

عليها  فتأّلبت  بعد  فيام  مرص  غزو  عىل 
سورّي  أمري  فمّد  اخلارج  من  الشعوب 
نفوذه عىل الواليات املرصّية واحدة بعد 
تقريبًا،  البالد  مجيع  شمل  حّتى  األخرى 
االضطرابات  هـذه  مّدة  إىل  هنتد  ومل 
املرصّية  االمرباطورّية  أّن  الثابت  لكّن 
التفّكك  نحـو  بسعة  سائرة  كانت 
بعد  للفراعنة  تقم  ومل  واالنقسـام)74( 

قائمة. ذلك 
املرصّية  اآلثار  يف  اخلروج  ذكر  وعن 
حادثة  إال  هلا  تفسري  ال  ثابتة  أحداثًا  نجد 
تذكر  مل  أهّنا  من  الرغم  عىل  اخلروج، 
املرصّية  التواريخ  يف  ورد  فقد  رصاحة، 
وانحطاط  احلربّية،  الغزوات  توّقف  خرب 
قرن  نصف  حوايل  ملّدة  امللكّية  القّوة 
وظهور  منفتاح،  امللك  وفاة  عقب 
مثلام  للحكم لسنوات،  مّدعني وخمتلسني 
)هراس(،  بردية  يف  رصاحة  ذلك  جاء 
البالد  وصارت  مدير  يكن  مل  )حيث 

يف  مقّدمة   ،119 السابق:  املصدر  ظ:   )74(
 ،67-  66 القديمة:  احلضارات  تأريخ 
 ،80  ،79 ــة:  ــنّ ــس وال ــرآن  ــق ال يف  ــرص  م
الفتح  إىل  العصور  أقدم  من  مرص  تاريخ 

الفاريّس: 318. 



لفظة )اليم( يف القرآن الكريم

316

الواحد  وكان  املدن،  لوالة  خاضعة  مّدة 
العاّمة  األعامل  وتوّقف  اآلخر،  يذبح 
مكثت  وقد  الصناعات(،  وتعّطلت 
سنة  ستني  مّدة  رعمسيس  بعد  البالد 
اخلطر  إزاء  كياهنا  عىل  احلفاظ  حتاول 
املضنية  اجلهود  وبذل  نحوها  الزاحف 
كام  املرصّية  اإلمرباطورّية  عىل  لإلبقاء 
كام  توسيع حدودها  هي من دون حماولة 
مع  ولكنّهم  الفراعنة  من  أجدادهم  فعل 

يفـلحوا)75(. لـم  ذلك 
خروج بني ارسائيل من مرص:	 

زمنًا  أمضوا  قد  إرسائيل  بنو  كان 
مرص  يف  واهلوان  العبودّية  ذّل  يف  طوياًل 
واملذّلة،  اخلضوع  إلفة  نفوسهم  فأرشبت 
واسحق  إبراهيم  آبائهم  دين  ونسوا 
املرصّيني  قدماء  وثنّية  وألفوا  ويعقوب، 
وفجأة  الغالب،  تقليد  يف  املغلوب  شأن 
الوهدة،  هذه  من  موسى  انتشلهم 
اقتناعًا  ال  بجلدهم  نجاة  معه  فخرجوا 

ڇ  ڇ  چ  هلا)76(،  واستيعابًا  بدعوته 

إىل  العصور  أقــدم  من  مرص  تاريخ  ظ:   )75(
الفتح الفاريّس: 318، 319. 

التفسري  يف  ــة  إســالمــّي دراســــات  ظ:   )76(
 ،84 موسى:  العزب  حممد  والــتــأريــخ: 

ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ 
]سورة  ڑچ  ژ  ژ  ڈ 

يونس: 83[.
وهذا  اهلجرة  هذه  تأريخ  يعرف  وال 
فهناك  التحديد،  وجه  عىل  اخلروج 

يف  م(  ق.   1290( حوايل  يف  يعّينها  من 
لفظة  أّن  من  الرغم  عىل  رعمسيس  عهد 
يف  حجرّي  لوح  عىل  وردت  )إرسائيل( 
وما  الثاين،  رعمسيس  ابن  مرنبتاح  عهد 
املؤّرخني  بني  كبرية  االختالفات  زالت 
بشأن تأريخ خروج اإلرسائيلنّي من مرص 
أّنه تّم يف عهد اهلكسوس،  فبعضهم يرى 
األرسة  عهد  يف  تّم  أّنه  يرى  وبعضهم 
الثامنة عرشة، وهم حّتى يف هذا خيتلفون 
يف  اخلروج  حدوث  يعتقد  من  فمنهم 
 1447-1501( الثالث  حتومتوس  زمن 
ق. م(، ومنهم من يظّن أهّنم خرجوا من 
الثاين )1448- امنوحتب  مرص يف عهد 
الثالث  امنوحتب  زمن  أو  ق.م(   1420
من  ومنهم  ق.م(،   1375-  1411(
اخناتون  ثورة  إثر  أهّنم خرجوا عىل  يرى 

الفتح  إىل  العصور  أقدم  من  مرص  تاريخ 
الفاريّس: 313. 
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كام  الدينّية،  م(  ق.   1358-1375(
عهد  يف  خرجوا  أهّنم  يرى  من  منهم  أّن 
اخذوا  أهّنم  يرّجح  حيث  )مرنبتاح( 
يتذّمرون يف أواخر عهد رعمسيس الثاين 
األعامل  إىل  متيل  ال  طائفة  كانوا  ألهّنم 
العديدة،  مبانيه  تطّلبتها  التي  الشاّقة 
ومل  الشعب  أفراد  من  العديد  هلا  وسّخر 
ينجحوا  مل  أهّنم  كام  ذلك،  من  يستثنهم 
يف اخلروج من مرص إال يف عهد مرنبتاح 
)1225-1215 ق.م()77(، وهذا الرأي 

األخري هو األقرب لدينا.
انتقال بني إرسائيل

 إىل الضّفة األخرى من اليّم:
بني  خروج  أّن  املصادر  تذكر 
)أرض  سكناهم  مدينة  من  كان  إرسائيل 
األمحر،  البحر  ذراع  من  القريبة  جاسان( 
أو  آالف  ستة  بحواّل  عددهم  ويقّدر 

)77( ظ: معامل تاريخ الرشق األدنى القديم: د. 
حممد أبو املحاسن عصفور، هامش املؤّلف 
اهلامش )1(:  رقم  مرنبتاح،  يف حديثه عن 
يف  والــيــهــود  الــعــرب   ،285 ص193، 
العصور  يف  مرص   ،286-  285 التاريخ: 
يف  مــرص   ،118  ،115 نمري:  القديمة: 

القرآن والسنّة: 139. 

خروجهم  قبل  وأهّنم  نفس،  آالف  سبعة 
تسّمى  نقطة  عند  توّقفوا  مرص  من 
بحر  يعربوا  أن  قبل  احلريوث(  )فم 
عربوا  -وأهّنم  األمحر  البحر  سوف–أي 
رأس  قرب  صفون(  )بعل  موضع  من 
الغريّب  الشاطيء  عىل  السويس  خليج 
البحر  اجلهة األخرى من  إىل  ليعربوا  منه 
2(()ظ:   :14( اخلروج  )سفر  األمحر 
خارطة رقم )6((، وأهّنم توّجهوا للسري 
إىل األرض املقّدسة بمحاذاة البحر، وقد 
حيث  سيناء  يف  طوياًل  يتجّولون  ظّلوا 
هذا  يف  معروفة  التيه  وقّصة  كثريًا  قاسوا 
املوضع، ثّم اخّتذت هذه اجلامعة مكانًا هلا 

يف جنوب صحراء سيناء)78(.
ونسفه  العجل  عبادة 

عىل يد موسى وإلقاءه يف اليّم:
اجلهة  إىل  إرسائيل  بني  انتقال  بعد 
ذراع  األمحر(  )البحر  من  األخرى 
بـ)بحر  التوراة  يف  يسّمى  ما  أو  السويس 
حّتى  البحر  بمحاذاة  ساروا  سوف( 

 ،457 التأريخ:  يف  واليهود  العرب  ظ:   )78(
التوراة حّتى  تواريخ وأحداث  التناقض يف 

سبي بابل: حممد قاسم حممد: 145. 
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)جبل  من  قريبة  منطقة  إىل  وصلوا 
عليه  صعد  الذي  اجلبل  وهو  حوريب( 
اهلل  من  التوراة  رشيعة  لتلّقي   موسى
اجلبل  هذا  ويسّمى  وتعاىل،  سبحانه 
بـ)جبل موسى(، و)جبل سيناء(، و)جبل 
إرسائيل  بني  أّن  يف  شّك  وال  اهلل()79(، 
بعد خروجهم من  ينتظرون موسى  كانوا 

مرص قريبًا من هذا اجلبل.
 موسى من  إرسائيل  بنو  طالب 
ونجاهتم  البحر،  عبورهم  بمجّرد 
من  آهلة  هلم  جيعل  أن  فرعون  آل  من 
التي  األصنام  تلك  مثل  األصنام، 
عاكفني  هبم  مّروا  الذين  القوم  وجدوا 
النّص  ذكره  أمر  وهو  عبادهتا،  عىل 

ٻ  ٱ  چ  تعاىل:  قال  القرآيّن، 
پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ 
ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ ڀ 
چ  ٹ ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ ٿ  ٿ 
اآلية  وهذه   ،]138 األعراف:  ]سورة 

 ،)3  :19(  ،)1  :3( اخلــروج  سفر  ظ:   )79(
سفر   ،)1  :25(  ،)18  ،16  ،13  :24(
ظ:   ،)10  :4(  ،)19  ،6-  2 )ا:  التثنية 
التوراة:  ــداث  وأح تواريخ  يف  التناقض 
145، العرب واليهود يف التأريخ: 477. 

القوم كانت لدهيم شذرات  أّن  تشري إىل 
متكاملة،  ديانة  وليست  الديانة  من  فقط 
عن  موسى  قول  الرأّي  هذا  يرّجح  وممّا 

ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  چ  القوم:  هؤالء 
]سورة  چ  ڄ ڄ  ڄ  ڦ  ڦ 
تشري  )مترّب(  فكلمة   ،]139 األعراف: 
إىل  والتكّس  التحّطم  إىل  معناها  يف 
التي  هذه  لألصنام  فعبادهتم  شظايا، 
شظّية  جمّرد  كان  إّنام  القوم  عليها  عكف 
وقد  املرصّية)80(،  العبادة  من  خربة 
وقال  شديدًا  توبيخًا  موسى  وّبخهم 

چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  هلم: 
]سورة  چ  ڇ چ  چ  چ 
إرسائيل  بني  ولكّن   ،]140 األعراف: 
مل يرجعوا عن غّيهم فام أن ذهب موسى 
حّتى  )حوريب(  جبل  عىل  الرّب  ملالقاة 
وفرضّية  يعبدونه،  إهلًا  العجل  اختذوا 
تتحّقق هنا؛ ألهّنا  النيل ال  )اليّم( هو  أّن 
إللقاء  مرص  إىل  موسى  عودة  تستدعي 
إرسائيل  بنو  عبده  الذي  العجل  بقايا 
وهلذا  اليّم،  يف  وألقاه  موسى  ونسفه 

التفسري  يف  ــة  إســالمــّي دراســــات  ظ:   )80(
والتاريخ: 86، 90. 
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أّن )اليّم(  البحث من  فإّن ما نفرتضه يف 
ببحر  املسّمى  األمحر  البحر  ذراع  يمّثل 

األقرب. هو  السويس 
التوراة  يف  ورد  سوف(  و)بحر 
أن  أو  السويس،  خليج  يكون  قد  بأّنه 
متصلة  كانت  إذ  املّرة،  البحريات  تكون 
فضاًل  الوقت،  ذلك  يف  السويس  بخليج 
خليج  يعني  أيضًا  سوف(  )بحر  أّن  عن 
ببحر  املقصود  أّن  فاألغلب  العقبة)81(، 
وذراعيه:  األمحر  البحر  هو  )سوف( 

والعقبة)82(. السويس  خليجّي 
فإّننا  سابقًا  ذكرناه  ما  ضوء  ويف 
سوف  لبحر  العاّمة  الداللة  نحّدد 
الداللة  من  إرسائيل  بني  عربه  الذي 
إىل  والعقبة(  السويس  )خليجّي:  عىل 
وهو  فقط  السويس  خليج  عىل  الداللة 
ذكرها  التي  )اليّم(  داللة  مع  يتطابق  ما 
يف  )اليّم(  لفظة  داللة  فتكون  القرآن، 
يف  خيتلف  مائّي  مسّطح  اجلغرايّف  مكّوهنا 

18(، سفر امللوك  )81( ظ: سفر اخلروج )13: 
األّول )9: 26(. 

وأحــداث  ــواريــخ  ت يف  التناقض  ظ:   )82(
يف  والــيــهــود  الــعــرب   ،140 الــتــوراة: 

 .479 التأريخ: 

ممتّد  خليج  فهو  البحر،  عن  مواصفاته 
بني  دور  من  كثريًا  يقرتب  اليابسة،  يف 
ممّا  دورهم،  متخلاًل  يكون  وقد  إرسائيل 
يف  الرضيع  موسى  إلقاء  إمكانّية  حيّقق 
فضاًل  أحد،  إليه  ينتبه  أن  دون  من  املاء 
فرعون  قرص  إىل  وصوله  إمكانّية  عن 
تثبت  التي  التارخيّية  احلقائق  بحسب 
صناعّي  بممّر  السويس  خليج  ارتباط 
أمام  تقع  بحرية  أو  ترعة  يف  املاء  يوصل 
الفرضّية حتّقق  إّن هذه  ثّم  قرص فرعون، 
عبده  الذي  العجل  بقايا  إلقاء  إمكانّية 
البعيدة  جهته  من  اليّم  يف  إرسائيل  بني 
فيتحّقق  قريبًا من صحراء سيناء  الواقعة 
بذلك ارتباط األحداث الثالث املرتبطة 
داللة  عىل  اعتامدًا  واحد  موقع  يف  باليّم 
بدالً  التارخيّية  واحلقائق  القرآيّن  السياق 
توّزع األحداث  أقوال  من االستناد عىل 
يتحّقق  وبذلك  خمتلفة،  مواقع  عىل 
أّن  وهو  البحث  من  األساس  اهلدف 
اعتباطًا  باأللفاظ  جاء  ما  القرآيّن  النّص 
سياقها  يف  لفظة  كّل  وضعت  وإّنام 
استعمل  ما  وأّنه  هلا،  املناسب  ومكاهنا 
املفردات  من  وسواها  )اليّم(  لفظة 
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لعقولنا  اإلعجاز  جانب  ليتحّقق  إال 
الكتاب  هذا  أرسار  إدراك  عن  القارصة 
خبري  رّب  من  صدر  نّص  فهو  العظيم، 
 به حمّمد يأِت  عامل بدقائق األمور ومل 

عندّياته. من 
أهم مصادر البحث ومراجع:

القرآن الكريم.
• جالل 	 القرآن:  علوم  يف  اإلتقان 

السيوطي  الرمحن  عبد  الدين 
مكتبة  رشكة  ط3،  )ت911ه(، 
وأوالده،  احللبّي  البايب  ومطبعة 

مرص، 1951م.
• مرص 	 تأريخ  من  ومسمّيات  أسامء 

حمّمد،  السّيد  كامل  حمّمد  القاهرة: 
واهليئة  بغداد،  الثقافّية،  الشؤون  دار 
القاهرة،  للكتاب،  العاّمة  املرصّية 

1986م.
• نارص 	 التأويل:  وأرسار  التنزيل  أنوار 

عمر  بن  اهلل  عبد  سعيد  أيب  الدين 
البيضاوّي)ت  الشريازّي  حمّمد  بن 
للنرش  شعبان  مؤّسسة  685هـ(، 
اجليل،  دار  بريوت،  والتوزيع، 

1330هـ.

• والسنّة: 	 القرآن  يف  إرسائيل  بنو 
بغداد،  ط1،  طنطاوي،  سّيد  حمّمد 

1966م.
• إىل 	 العصور  أقدم  من  مرص  تاريخ 

األستاذ  تأليف  الفاريّس:  الفتح 
د.  ترمجة:  بريستد،  هنري  جيمس 
وصّححه:  راجعه  كامل،  حسن 
ط2،  بك،  الغمراوي  حسنني  حممد 
1416ه،  القاهرة،  مدبويل،  مكتبة 

1996م.
• القرآن: 	 غريب  تفسري  يف  التبيان 

اهلائم  حممد  بن  أمحد  الدين  شهاب 
أنور  فتحي  د.  حتقيق:  الشافعّي، 
الدابويّل، ط1، دار الصحابة للرتاث، 

القاهرة، 1992.
• مالك 	 حاكم  اللغة:  يف  الرتادف 

واإلعالم،  الثقافة  وزارة  الزيادّي، 
بغداد، 1980م.

• األدب 	 يف  النثرّية  األساليب  تطّور 
دار  ط5،  املقديّس،  أنيس  العريّب: 

العلم للماليني، بريوت، 1974م.
• صالح 	 فاضل  د.  القرآين:  التعبري 

للطباعة  الكتب  دار  السامرائي، 
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والنرش، جامعة املوصل، 1988م.
• املقّدس: 	 للكتاب  التطبيقّي  التفسري 

ط1،  وزمالؤه،  بارتون  بروس  د. 
رشكة ماسرت ميديا، مرص، 1997م.

• الدين 	 عامد  الكريم:  القرآن  تفسري 
القريش  عمر  بن  إسامعيل  الفداء  أبو 
املنار،  مطبعة  ط1،  764هـ(،  )ت 

القاهرة، 1347هـ.
• التناقض يف تواريخ وأحداث التوراة 	

بابل: حمّمد قاسم  من آدم حّتى سبّي 
للطباعة  برس  ستار  مطابع  حمّمد، 

والنرش، قطر، 1992م.
• ضمن 	 القرآن،  إعجاز  يف  النكت 

القرآن،  إعجاز  يف  رسائل  ثالث 
حمّمد  د.  اهلل،  خلف  حمّمد  حتقيق: 
املعارف،  دار  ط2،  سالم،  زغلول 

مرص، 1968م.
• جامع البيان يف تأويل آي القرآن: أبو 	

)ت  الطربّي  جرير  بن  حمّمد  جعفر 
ومطبعة  مكتبة  رشكة  ط3،  310ه(، 
وأوالده،  احللبّي  البايب  مصطفى 

مرص، 1388ه، 1968م.
• بحر 	 بن  عمرو  عثامن  أبو  احليوان: 

عبد  حتقيق:  255ه(،  )ت  اجلاحظ 
مطبعة  ط2،  هارون،  حممد  السالم 
وأوالده،  احللبي  البايب  مصطفى 

مرص، 1965م.
• التفسري 	 يف  إسالمّية  دراسات 

موسى،  العزب  حمّمد  والتأريخ: 
للدراسات  العربّية  املؤّسسة  ط1، 

والنرش، بريوت، 1980م.
• ديانة مرص القديمة، نشأهتا وتطّورها 	

وهنايتها يف أربعة آالف سنة: أدولف 
أبو  املنعم  عبد  د.  ترمجة:  إرمان، 
ط1،  شكرّي،  أنور  حمّمد  د.  و  بكر 
1415ه،  القاهرة،  مدبويّل،  مكتبة 

1995م.
• يارسوالف 	 القديمة:  املرصّية  الديانة 

قّدورّي،  أمحد  د.  ترمجة:  ترشين، 
وزارة  طه،  ماهر  حممود  د.  مراجعة: 
األعىل  املجلس  مطابع  الثقافة، 

لآلثار، القاهرة، 1987م.
• الشافعّي 	 أدريس  بن  حمّمد  الرسالة: 

حمّمد  أمحد  حتقيق:  )ت204ه(، 
احللبّي  البايب  مطبعة  ط1،  شاكر، 

وأوالده، مرص، 1358ه، 1940م.
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• املجد 	 فرعون  الثاين،  رمسيس 
)ت  كتشن  كينيث  واإلنتصار: 
العاّمة  املرصّية  اهليئة  1932م(، 

للكتاب، 1998م.
• عبد 	 صابر  التأريخ:  يف  الصهيونّية 

القاهرة  مكتبة  طعيمة،  الرمحن 
اجلديدة، )د. ت(.

• القديمة: 	 الشعوب  وتقاليد  عادات 
عامر  د.  و  الواحد  عبد  فاضل  د. 
للطباعة  الكتاب  دار  سليامن، 
1399ه،  املوصل،  جامعة  والنرش، 

1979م.
• حقائق 	 التأريخ،  يف  واليهود  العرب 

األثرّية:  املكتشفات  تظهرها  تأرخيّية 
العريّب  ط2،  سوسة،  أمحد  د. 
دمشق،  والطباعة،  والنرش  لإلعالن 

1972م.
• هالل 	 أبو  اللغة:  يف  الفروق 

العسكرّي، ط1، دار األفاق اجلديدة، 
بريوت، 1393ه، 1973م.

• د. 	 وحضارهتا:  تأرخيها  فلسطني: 
احّتاد  منشورات  غربية،  الدين  عّز 

املؤرّخني العرب، 1981م.

• جماز القرآن: أبو عبيدة معمر بن املثنّى 	
التيمّي )ت210ه(، عارضه بأصوله 
سزكني،  فؤاد  حمّمد  د.  عليه:  وعّلق 
القاهرة،  للطباعة،  غريب  دار 

1988م.
• إبراهيم 	 القديمة:  العصور  يف  مرص 

أمحد  عيّل،  زكّي  الدين،  سيف  نمري 
األستاذ  راجعه  هاشم،  نجيب 
النارش:  ط2،  غربال،  شفيق  حمّمد 
1418ه،  القاهرة،  مدبويّل،  مكتبة 

1998م.
• عبد 	 أمحد  د.  والسنّة:  القرآن  يف  مرص 

مرص،  املعارف،  دار  يوسف،  احلميد 
1973م.

• القديم، 	 األدنى  والرشق  مرص 
حمّمد  القديمة:  املرصّية  احلضارة 
اجلامعّية،  املعرفة  دار  مهران،  بّيومّي 

القاهرة، 1989م.
• القديم 	 األدنى  الرشق  تأريخ  معامل 

جميء  إىل  العصور  أقدم  )من 
املحاسن  أبو  حمّمد  د.  اإلسكندر(: 
العربّية،  النهضة  دار  ط2،  عصفور، 

بريوت، 1981م.
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• بن 	 حممد  بن  املفضل  املفضليات: 
حتقيق  178هـ(،  )ت  الضبّي  يعىل 
وعبد  شاكر  حممد  أمحد  ورشح: 
دار  ط3،  هارون،  حممد  السالم 

1963م. املعارف، مرص، 
• أمحد 	 د.  اليهودّية:  األديان:  مقارنة 

املرصّية،  النهضة  مكتبة  شلبّي، 
القاهرة، 1966م.

• مقّدمة يف تأريخ احلضارات القديمة، 	
اجلزء الثاين: حضارة وادي النيل: طه 
والطباعة  التجارة  رشكة  ط2،  باقر، 
1375ه،  بغداد،  املحدودة، 

1956م.
• القرآن: د. أمحد الرشبايّص، 	 من أدب 

دار املعارف، مرص، 1976م.
• الدين 	 عّز  الكريم:  القرآن  موازين 

الفتح  دار  ط2،  األّول،  اجلزء  بليق، 
1404ه،  بريوت،  والنرش،  للطباعة 

1984م.
• دانيال، 	 كلني  اآلثار:  علم  موسوعة 

دائرة  يوسف،  ليون  ترمجة:  ج1، 
ج2،  1990م،  بغداد،  األعالم، 
والنرش،  للرتمجة  املأمون  دار 

1990م. بغداد، 
• القديمة 	 األدنى  الرشق  نصوص 

بريتشارد،  القديم:  بالعهد  املتعّلقة 
والقصص  األساطري  ج1، 
املرصّية،  اجلنائزّية  والنصوص 
تعريب  بريتشارد،  جيمس  النارش: 
زايد، مطبعة  د. عبد احلميد  وتعليق: 

هيئة اآلثار املرصّية، 1977م.
• د. 	 العربّية:  اللغة  فقه  يف  نصوص 

العربّية،  النهضة  دار  بكر،  يعقوب 
مطابع دار لبنان، بريوت، 1971م.

• األنبياء 	 قصص  يف  املبني  النور 
واملرسلني: السّيد نعمة اهلل اجلزائرّي 
منشورات  ط5،  1112ه(،  )ت 
يف  ومطبعتها  احليدرّية  املكتبة 

1968م. النجف، 
• د. 	 العربّية:  اجلزيرة  شبه  يف  اليهود 

عاّمن،  ط1،  العقييّل،  ارشّيد  حمّمد 
1401ه، 1980م.
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اختذ السيد الباحث من اآلية )48( من سورة املائدة منطلقا 
لبحثه، اذ أنها تفيد داللة واضحة على هيمنة القرآن الكريم على 
هيمنة  أن  اىل  الباحث  وخلص  املقدسة.  السماوية  الكتب  بقية 

الكتاب تعين هيمنة االسالم على بقية الشرائع بوصفها 
نتيجة حتمية هليمنة الكتاب، الذي ُعدَّ احلجة البالغة 

والدليل الرئيس على بقية االدلة.
شريعة  هيمنة  أن  يثبت  أن  الباحث  حاول  كما 

الشرائع  والغاء  التعددية  مبدأ  نفي  يعين  ال  االسالم 
تفصيل علمي  الشرائع، يف  تلك  أثر  انتهاء  يعين  بل  األخرى؛ 

وداللي سنلمحه يف ثنايا البحث.
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توطئة.
املبحث  مفردات  استيعاب  لغرض 
عىل  لزم  الكريم  القرآن  نظر  وجهة  من 
)الدين(  مفهوم  عند  يقف  أن  الباحث 
ثن  ومن  و)الشـريعة(،  و)اإلسالم( 
وجهة  من  )اهليمنة(  مفردة  عند  الوقوف 
نظر الباحث بوصف املفاهيم أعاله حماور 
مرقاًة  ذلك  كل  ليكون  ومفرداته  البحث 

للدخول إىل جوهر املبحث.
الـدين:

يقول  الدين  معنى  بيان  معرض  يف 
ين يقال للطاعة واجلزاء،  الراغب: »والدِّ
كامللَّة،  يُن  والدِّ للشـريعة،  واستعري 
واالنقياد  بالطاعة  اعتبارًا  يقال  لكنّه 
تعاىل:  بقوله  مستدالًّ  للرشيعة«)1(، 
رب]سورة  چ  چ  چ  ڃ  زبڃ 
نقاًل  املجليس  وقال   ،]19 عمران:  آل 
االنقياد  هو  »الدين  إّن:  الكيدري  عن 
قال  حني  يف  له«)2(،  واإلذعان  للحّق 
الدين  من  »الظاهر  إّن:  األنصاري 

)1( الراغب، مفردات ألفاظ القرآن: 323. 
)2( املجليس، بحار األنوار: 65/ 314. 

االنقياد«)3(،  ترادف  التي  العبادة  هو 
بمعناه  الدين  الطباطبائي  عّرف  وقد 
املسلوكة  الطريقة  »هو  قائاًل:  العام 
السعادة  إىل  الوصول  هبا  يقصد  التي 
الغاية  هي  احلقيقّية  والسعادة  احلقيقّية 
حسب  اليشء  يطلبها  التي  املطلوبة 
الكامل  بوسائل  وجتّهزه  وجوده  ترّكب 
حسن  ذهب  حني  يف  خارجيًا«)4(،  طلبًا 
واحد  »أصل  الدين  أّن  إىل  املصطفوي 
من  جنس  وهو  كلَّها،  فروعه  يرجع  إليه 
يف  الواحد  األصل  إّن  والذّل...  االنقياد 
قبال  واالنقياد  اخلضوع  هو  املاّدة:  هذه 
منه  ويقرب  معّينة،  مقّررات  أو  برنامج 
واملقهورّية  واملحكومّية  والتعّبد  الطاعة 
أو  حكم  أو  أمر  مقابل  يف  والتسليم 

قانون أو جزاء«)5(.
وجهة  من  الدين  إّن  القول  ويمكن 
الرشائع  جمموعة  هو  الباحث:  نظر 
القيمية  والنظم  الكونية  األُصول  من 

)3( االنصاري، مطارح األنظار: 63. 
 /7 القرآن:  تفسري  يف  امليزان  الطباطبائي،   )4(

 .198
)5( حسن املصطفوى، التحقيق يف كلامت القرآن 

الكريم: 3/ 288.
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األنبياء  عىل  املنزلة  اإلهلية  واألحكام 
والعمل  هبا  االعتقاد  يلزم  التي  مجيعًا، 
انقيادًا  التسليم  نحو  عىل  بموجبها 
وباقي  اإلنسان  عالقة  تنظيم  بغية  وحّبًا، 

املوجودات.
هو  الذي  االعتقاد  من  يأيت  فالدين 
إىل  يفضـي  الذي  الذهن  حركة  خماض 
الدين  ضمنها  من  التي  األشياء  حقائق 
تقود  ومقّررات  برامج  من  يتضّمن  بام 
والتسليم  االعتقاد  مرتبة  إىل  اإلنسان 
ما  هو  االعتقاد  أّن  سّيام  وال  يؤمن،  بام 
اإلمام  عن  ُنقل  فقد  القلب،  عليه  ُعِقَد 
إاّل  الدين  »هل  قال:  أّنه   الصادق

ڦ  ڦ  زب  يقول:  تعاىل  اهلل  إّن  احلب، 
عىل  رب«)6(،  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ 
أساس ذلك قال ابن اجلوزي: »إّنام الدين 

هو املنعقد بالقلب«)7(.
اإلسالم:

مفهوم   املؤمنني أمري  حّدد 
 :فقال عنه  ُينقل  عاّم  )اإلسالم( 

)6( الصدوق، اخلصال: 21. 
)7( ابن اجلوزي، زاد املسري يف علم التفسري: 1/ 

 .267

هو  والّتسليم  الّتسليم،  هو  »اإلسالم 
اليقني، واليقني هو الّتصديق، والّتصديق 
هو اإلقرار، واإلقرار هو األداء، واألداء 
اإلسالم   عّرف فقد  العمل«)8(،  هو 
التسليم  أّنه  إىل  فأشار  علوي  منظور  من 
بأّنه  والتسليم  طاعته،  يف  والدخول  هلل 
يكون  إّنام  احلّق  التسليم  إذ  اليقني، 
له،  سّلم  َمن  صّدق  تيّقن  فمن  باليقني، 
وما  ورسله  باهلل  اإلقرار  بأّنه  والتصديق 
األداء،  بأّنه  واإلقرار  البّينات،  من  جاء 
أي: أداء ما أقّر به من الطاعات، واألداء 

.)9( العمل  بأّنه 
اإلسالم   مقصده من  املراد  ولعّل 
احلقيقي الذي هو بعني اهلل سبحانه الذي 
يفضـي إىل رضاه تعاىل، بحكم أّن الظاهر 
فعن  بالشهادتني،  القول  هو  اإلسالم  من 
هو  »اإلسالم  قال:   الصادق اإلمام 
ال  أن  شهادة  الناس،  عليه  الذي  الظاهر 
 ،اهلل رسول  حمّمدًا  وأّن  اهلل،  إاّل  إله 
وحّج  الزكاة،  وإيتاء  الصالة،  وإقام 

)8( الكليني، الكايف: 2/ 45، الرشيف الريض، 
هنج البالغة: 4/ 29/ خ125. 

)9( ظ: الشهيد الثاين، حقائق اإليامن: 128
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فهذا  رمضان،  شهر  وصيام  البيت، 
مع  األمر  هذا  معرفة  واإليامن  اإلسالم، 
هذا، فإن أقّر هبا ومل يعرف هذا األمر كان 

مسلاًم وكان ضااّلً«)10(.
)اإلسالم(  يف  العلامء  آراء  أّما 
أّن  إىل  الرازي  ذهب  فقد  متباينة،  فهي 
وهو  االستسالم،  عن  عبارة  »اإلسالم 
الصادرة  للتكاليف  االنقياد  إىل  إشارة 
وترك  اخلضوع  وإظهار  تعاىل  اهلل  عن 
من  يقرتب  التعريف  وهذا  التمّرد«)11(، 
املذكورة  تعريفاته  بعض  يف  الدين  مفهوم 
»اإلسالم  إّن  الكركي  قال  حني  يف  آنفًا، 
الشهادتني  بإظهار  واإلذعان  االنقياد  هو 
املجلسـي  ذكر  حني  يف  هبام«)12(،  والتلّفظ 
هو  »اإلسالم  قوله:  الكيدري  عن  نقاًل 
أي  اليقني،  هو  والتسليم  التسليم... 
لغة  اإلسالم  ألّن  له،  والزم  عنه  صادر 
أّما  والتسليم«)13(،  االنقياد  مطلق  هو 
القول  فقد مجع بني  الغطاء  جعفر كاشف 
بالشهادتني واالعتقاد بمضامينهام، فقال: 

)10( الكليني، الكايف: 2/ 24/ ح4. 
)11( الرازي، التفسري الكبري: 9/ 17/ 122. 

)12( الكركي، رسائل الكركي: 3/ 172. 
)13( املجليس، بحار األنوار: 65/ 316. 

بمضمون  االعتقاد  عن  عبارة  »اإلسالم 
إله  ال  أن  )أشهد  وهي:  الشهادة،  كلمتي 
إاّل اهلل، وحمّمدًا رسول اهلل( أو مع قوهلام، 
وكان مقتضـى ذلك االعرتاف بجميع ما 

.)14(»جاء به النبّي
حيسب  تقّدم  ما  أساس  فعىل 
الشـريعة  -بوصفه  اإلسالم  أّن  الباحث 
والنظم  الكونية  األُصول  املحّمدية-هو 
ُأنزلت  التي  اإلهلية  واألحكام  القيمية 
يلزم  إذ  حصـرًا   حمّمد النبي  عىل 
عىل  بموجبها  والعمل  هبا  االعتقاد 
تنظيم  بغية  وحّبًا،  إنقيادًا  التسليم  نحو 
املوجودات،  باقي  مع  اإلنسان  عالقة 
قوله:  عند  وقفة  للبحث  أّن  خيفى  ال  كام 
]سورة  رب  چ  چ  چ  ڃ  زبڃ 
الدين  ماهّية  لبيان   ]19 عمران:  آل 
واإلسالم واملقصد منهام عىل وفق النّص 

الكريم.
الرشيعة:

منها  ويراد  الشـريعة  مفردة  تأيت 
ويراد  تأيت  وقد  اإلهلية،  الشـرائع  إحدى 

عن  الغطاء  كشف  الغطاء،  كاشف  جعفر   )14(
مبهامت الرشيعة الغّراء: 4/ 481. 
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وهبذا  الشـرعية،  األحكام  جمموعة  منها 
الشـريعة  أّن  الباحث  حيسب  اللحاظ 
يلزم  التي  اإلهلية  األحكام  جمموعة  هي: 
انقيادًا  التسليم  نحو  عىل  بموجبها  العمل 
اهلل  مع  اإلنسان  عالقة  تنظيم  بغية  وحّبًا، 
وبقّية  نفسه  مع  وعالقته  جهة،  من  تعاىل 
ويف  ُأخرى،  جهة  من  البرش  من  جنسه 
آية  يف  الشـريعة  مقصد  عن  البحث  حال 

ڱ  ڱ  ڱ  زب  تعاىل:  لقوله  اهليمنة 
الشـريعة  املراد من  نجد  رب  ں  ڱ 
الوقوف  يلزم  ممّا  اإلهلية،  والطريقة  السنّة 
و  َعًة((  ))رِشْ لفظتي  بني  الفارق  عند 

))ِمنَْهاًجا((.
من  املراد  أّن  إىل  الطربي  ذهب 
ما  وكّل  بعينها  الشـريعة  الشـرعة: 
ومنه  رشيعة،  فهو  يشء  من  فيه  رّشعت 
لرشوع  رشائع،  اإلسالم  رشائع  سّميت 
الطريق  أصله  فإّن  املنهاج  أّما  فيه،  أهله 
املباركة  اآلية  ومقصد  الواضح،  البنّي 
أهل  لكّل  ومنهاجًا  رشعًة  جعلنا  أّننا 
ذكر  حني  يف  األُمم)15(،  أّيتها  منكم  مّلة 

تأويل  عن  البيان  جامع  الــطــربي،  ظ:   )15(
القرآن: 6/ 321 –323. 

للطريقة  استعريت  الشـريعة  أّن  الراغب 
اإلهلية)16(، وهلذا يسعى البحث إىل إثبات 
تعّددها  يمكن  خمتلفة  طرائق  للرشائع  أّن 
نبي  سنّة  يعني  الذي  النهج  خالف  عىل 
الراغب  استدّل  وقد  الشـريعة،  تلك 

بقوله تعاىل: زب چ چ چ چ ڇ ڇ 
عىل   ،]13 الشورى:  ]سورة  رب  ڇ  ڇ 
إمكان تعّدد الرشائع قبال الدين الواحد، 
التي  األُصول  إىل  »إشارة  هي  بقوله 
ذلك  يفيض  إذ  امللل«)17(،  فيها  تتساوى 
واملنهاج،  الرشيعة  من  أعّم  الدين  أّن  إىل 
يف  اإلهلية  املضامني  تعني  الرشيعة  وأّن 
معّينني  قومًا  تعني  التي  الرسالة  نطاق 
قبل  املنزلة  الكتب  خيّص  فيام  الناس  من 

القرآن الكريم ومتّثل اجلميع بعد نزوله.
لزم  البحث  مفردات  عرض  بعد 
عىل  )اهليمنة(  مفهوم  عند  الوقوف 
وجهة  من  فاهليمنة  القرآين  املنظور  وفق 
األُسس  من  جمموعة  هي  الباحث:  نظر 
هلا  الـُمعّززة  واألدّلة  القرآنية  والقواعد 
التشـريعات  مجيع  عىل  حكمها  يف  النافذة 

)16( الراغب، مفردات ألفاظ القرآن: 450. 
)17( الراغب، مفردات ألفاظ القرآن: 450. 
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إليها  ُيرجع  التي  واألرضية،  الساموية 
اإلنسان  يرجوه  الذي  اخلري  مبدأ  لتدعيم 

يف تلبية حاجاته كاّفة.
أّن  نجد  أعاله  للتعريف  وبالنظر 
نستطيع  الكريم  القرآن  يف  اهليمنة  نظرية 

وصفها عىل أهّنا هي:
ورشيعة  الكريم  القرآن  إىل  النظر 
الكتب  عىل  احلاكم  أهّنا  عىل  اإلسالم 
املصّدق  لقيموميتها،  الساموية  والشـرائع 
ملا  الناسخ  وكّلياهتا،  وألُسسها  هلا 
املرجع  ورشائعها،  فروعها  من  اختلف 
املتعّهد  اهلل  رشيعة  فهي  منها،  حّرف  فيام 
الصاحلة  سننها،  يف  املتكاملة  بحفظها، 
هبا  العمل  ُمربئ  خلامتيتها،  البشـر  جلميع 
دون سواها، مستوعبة حلاجات اإلنسان 
العامل  حضارة  بناء  عىل  القادرة  كّلها، 

. ليتها لشمو
ملفردات  بيان  من  تقّدم  ما  كّل  بعد 
وجود  إىل  النظر  نلفت  البحث،  هذا 
بعض الشبهات أو االستفهامات العلمية 
التي تصّب يف مصّب حمور البحث، منها 
مقتضاه:  إشكال  عىل  للرّد  سنعرضه  ما 
متّممًة  أو  تأِت رشيعة اإلسالم مكّملًة  مل 

الشـرائع  بــل  األُخــر،  الشـرائع  لبقيــة 
اهلل  من  منزلــًة  أهّنـا  بحكم  كـاملــة 
ظرف  -بمقتضـى  الـقرآن  وبنّص  تعـاىل 
ليس  الرشائع  تعّددية  فإّن  نزوهلا-وهبذا 
حلني  ألُخرى  رشيعة  نسخ  منها  املقصد 
اإلسالم، فضاًل عن  االنتهاء عند رشيعة 
وراء  الداعي  ما  مفاده:  الذي  التساؤل 

اإلهلي؟. الترشيعي  التعّدد  هذا 
التلّون  هذا  وراء  من  املقصد  وما 
الوحي  زمن  طول  عىل  التشـريع  يف 
نبي  إىل  وصوالً   آدم من  اإلهلي 

اإلسالم؟.
تعّدد  وجود  بلزوم  سّلمنا  ما  وإذا 
لشـرائع السامء فهل يقتضـي هذا استدامة 

هذه التعّددية التشـريعية واستمرارها؟.
فرضيًة  نفرتض  أن  يمكن  كام 
وارداته  تعاىل  اهلل  مشيئة  بمقتىض  هي: 
النبي  رشيعة  تكون  أن  يمكن  أال 
األُوىل  الشـريعة  هي   املصطفى
هذا  دون  من  البشـر  جلميع  واألخرية 
والكتب  والُرسل،  األنبياء  من  الكم 
وال  املتعّددة؟.  والشـرائع  الساموية، 
القرآن  وحدة  عىل  نّص  قد  أن  سّيام 
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ې  ۉ  زب  تعاىل:  لقوله  األُّمة  بوحدة 
رب  ى ى  ې  ې  ې 
»عىل  أهّنم  أي   ،]19 يونس:  ]سورة 
عليها«)18(!!. الناس  فطر  التي  اهلل  فطرة 

وإثارات  فرضيات  من  تقّدم  ما  كّل 
خالل  من  عنه  اإلجابة  سنحاول  وأسئلة 
اهلل  شاء  إن  املبحث  هذا  وحماور  مطالب 

تعاىل.
املطلب األول:

مفهوم التعدّدية الدينية:
إذا كانت التعّددية الدينية متّثل موضع 
فإّنه  والباحثني  املفّكرين  من  جلملة  أمهّية 
الرغم من هذه األمهية  القول عىل  يمكن 
املهتّمني  أغلب  يتبنَّ  مل  االهتامم  وذلك 
خالله  من  يوّضح  حمّددًا،  تعريفًا  هبا 
مفرداته،  وباقي  وُأسسه  املفهوم  هوية 
صعودًا  تّتسع  تعريفاهتم  أغلب  كانت  إذ 
ُأخر،  فكرية  مصطلحات  لتشمل  ونزوالً 
أثار  من  أّول  »هو  نجاد  ميمندي  وُيعّد 
احلديث  العصـر  يف  الدينية«)19(  التعّددية 

)18( مغنية، الكاشف: 4/ 144. 
ومــقــاالت:  رســائــل  السبحاين،  جعفر   )19(
 /293/ مؤّسسة اإلمام الصادق ج2/ 
http:// ima - ــرتوين ــك ال ــرتوين ـــوقــع  ــك ال مــوقــع 

ٻ  ٻ  چٱ  تعاىل:  بقوله  مستداّلً 
پ  پ  پ  ٻ  ٻ 
ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ 
ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ 
]سورة البقرة: 62[،  ٹ چ  ٹ  ٹ 
يف حني أّن البعد الداليل لآلية ال ُيفيد ما 
استدّل به)20(، فضاًل عن هذا نجد كتابني 

 sadeq. com/ ar/ index/
book?bookID=62&page=13

التي  ــات  واآلي املباركة  اآليــة  أّن  بلحاظ   )20(
إرسائيل  بني  عىل  معرتضًة  جاءت  سبقتها 
بسوء مقابلتهم لرسل اهلل وأنعمه جّل وعال 
واملسكنة،  الذّلة  رضب  عليهم  جرت  وما 
فتأيت اآلية املباركة مبرّشًة لصاحلي األُمم من 
املباركة- اآلية  -أي  فهي  وغريهم،  اليهود 
بصدد تأسيس مبدأ عام يف التقييم عىل وفق 
أّن  عىل  ينّص  املبدأ  وهذا  اإلهلية،  املعايري 
تقييم  أساس  مها  الصالح  والعمل  اإليامن 
عرصها  يف  عملت  ُأّمــة  فكّل  لذا  ــراد،  األف
وعملت  السامء  تعاليم  من  نبّيها  به  جاء  بام 
أفراد  عىل  خوف  وال  ناجية،  فإهّنا  صاحلًا؛ 
جزاء  إّن  أي  حيزنون،  والهــم  ــة  األُّم تلك 
عند  معّد  الصالح،  عملهم  وثواب  إيامهنم 
عىل  املعلول  ترّتب  قبيل  من  وهــذا  رهبــم، 
ابن  والتنوير،  التحرير  ظ:  التاّمة.  العّلة 
الرمحن،  مواهب   ،531  /1  /1 عاشور: 
مكارم  األمثل،   ،377  /1 السبزواري: 

شريازي: 1/ 207. 
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سادا وقد مزجا يف ميدان نظرية التعّددية 
كام هو آت )21(:

هيك(  لـ)جون  الدين  فلسفة  األّول: 
بوصفها  املسألة  عرض  يف  الكاتب  سعى 
ثّم  املوحاة،  الساموية  للكتب  جديدًا  فهاًم 

سعى إىل إثبات كالمه بقّوة.
اآلخر: الصـراطات املستقيمة، تأليف 
رأي  تبنّى  الذي  رسوش،  الكريم  عبد 
بصورة  أفكاره  صياغة  وأعاد  هيك  جون 

حكايات ومتّثالت.
املفهوم:

مفهوم  أّن  إىل  هيك  جون  ذهب 
كّلها  األديان  »أنَّ  هو  الدينية  التعّددية 
للحقيقة  الشكلية  املظاهر  هي  إّنام 
فضل  ال  سواسية  فكّلها  الواحدة، 
يظهر  وهنا  اآلخر...  عىل  ألحدها 
فهي  الدينية؛  للتعّددية  العقدي  املعنى 
يفرض  جديد!.  دين  إذًا  احلقيقة  يف 
ببعضها!  األديان  عالقة  يف  حكاًم  نفسه 

ومقاالت:  رسائل  السبحاين،  جعفر  ظ:   )21(
 /293/ مؤسسة اإلمام الصادق ج2/ 
http:// ima - ــرتوين ــك ال ــرتوين ـــوقــع  ــك ال مــوقــع 
 sadeq. com/ ar/ index/

book?bookID=62&page=13

تعبري  حّد  عىل  العليا  باحلقيقة  وعالقتها 
دينًا  ليس  أّنه  واألظهر  هيك«)22(،  جون 
أو  توافقي  نظام  هو  بل  جديدًا  سامويًا 
احلقيقة  إىل  للوصول  اّتفاقي  مسلك 
أو  مساس  دون  من  بمسلكه  كّل  العليا 
يسعى  آخر  دين  تسخيف ألي  أو  تعّدي 

نفسها. احلقيقة  إىل 
التعّددية  مفهوم  جوهر  قّيد  حني  يف 
إذ  باحلّرية  بريي  نذير  عادل  الدينية 
قيدًا  أو  حّدًا  تعرف  ال  »احلّرية  إّن  يقول 
ثقافية  خصيصة  جمتمع  لكّل  أّن  غري 
إىل  تنتهي  أاّل  للحّرية  ينبغي  )دينية( 
استفزازها  أو  منها  السخرية  أو  امتهاهنا 
ممّا  اخلصوصيات  تلك  أّن  سياّم  وال 
احرتامها  عىل  املجتمعات  تعارفت 
حسام  أشار  حني  يف  وتقديسها«)23(، 
املسألة  هذه  أّن  إىل  وغريه  العبيدي  عيل 
عّرف  فقد  الدين،  فلسفة  مسائل  من 
لظاهر  بتفسري  »تعنى  بأهّنا  التعّددية 

)22( سعد بن مطر العتيبي، التعّددية الدينية رؤية 
الكرتوين،  موقع  الفقهي،  امللتقى  تأصيلية: 

 fiqh. islammessage. com
جمّلة  األديــان:  حوار  بريي،  نذيري  عادل   )23(

العميد/ جمّلد 4/ عدد 13/ 52. 
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تتجاوز  وهي  واستيعاهبا،  األديان  تعّدد 
والتساهل  التسامح  ملبدأ  العلمي  املنظور 
يكون  ال  بموجبه  تنظري  إىل  الديني، 
معنّي  دين  عىل  حكرًا  واحلقيقة  احلّق 

بذاته«)24(.
تعريفات  من  ورد  ملا  استقرائنا  عرب 
نجد  الدينية  التعّددية  ملفهوم  حتديد  أو 
له  واملرّوجون  رّواده  حاول  املفهوم  هذا 
أن يعّدوه موضوعًا دينيًا، بيد أّن الباحث 
واجتامعي  سيايس  موضوع  أّنه  حيسب 
القصوى  الغاية  ألّن  دينيًا،  يكون  أن  قبل 
للتعايش  واقعية  فلسفة  وضع  للمسألة 
السلمي بني األُمم والشعوب، بعد رواج 
وغياب  جهة  من  احلضارية  الصـراعات 
فلسفة موضوعية حتتوي اآلخر وتستقطبه 
هذا  ُأخرى،  جهة  من  تغّيبه  أن  دون  من 
إذا ما أخذنا باحلسبان أّن التعّددية الدينية 
واحلوار،  التعايش  حدود  عن  خترج  مل 
التوّجه  هلذا  املنّظرين  أّن  فاألظهر  وإاّل 
خارج  من  النظر  يف  جهودهم  »يرّكزون 

التعّددية  العبيدي،  حسن  عيل  حسام   )24(
الدينية-املفهوم واالجّتاهات: جمّلة العميد/ 

جمّلد 4/ عدد 13/ 99. 

الرغم  عىل  الديني«)25(  والنّص  الدين 
ترتّكز عىل  دينية  يتناولون قضايا  أهّنم  من 
اخلالص  فكرة  األّول  مها:  اثنني  حمورين 
أي إّن السعادة األبدية منحصـرة بدين أم 
األديان والشـرائع  معّينة من دون  رشيعة 
هوية  حتديد  يف  يتعّلق  واآلخر  األُخر، 
مطلق،  أم  نسبي  أهو  وماهيته،  احلّق 
احلّق  حتديد  يمكن  ذلك  خالل  من  إذ 
مقولة  حتديد  يمكن  ثم  ومن  واحلقيقة، 
من  تقّدم  ملا  تبعًا  أيضًا  الدينية  التعّددية 
لنا القول  أّننا يمكن  حمورين رئيسني، بيد 
إّن اجّتاه التعّددية باملآل يّتجه نحو بوصلة 
حمورًا  يكون  أن  قبل  االجتامعي  األمن 

أسلفنا. دينيًا كام 
الدينية: التعّددية  أهداف 

الدينية  التعّددية  أهداف  حماكمة  عند 
معرفة  يمكننا  واجّتاهاهتا  )الرائجة( 
من  واملقصد  وغايتها  النظرية  موضوع 
عند  الوقوف  ثّم  ومن  حراكها،  وراء 
والتعّددية  ومآهلا،  النظرية  تلك  هوية 
اجتامعية  أم  األصل  يف  دينية  الدينية 
وسياسية واقتصادية قبل أن تكون دينية.

)25( املصدر نفسه: جمّلد 4/ عدد 13/ 116. 
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تكمن  الدينية  التعّددية  فأهداف 
احلّرية  سّيام  وال  احلّرية،  حتقيق  يف 
اآلخر  متنح  التي  والعقدية  الفكرية 
احلوار  حتقيق  عن  فضاًل  الوجود،  حّق 
التساهل  حتقيق  عىل  عالوًة  الديني، 
ستحّقق  كام  االجتامعيني،  والتسامح 
مستوى  عن  فضاًل  األديان  بني  الوحدة 
الدائرة األضيق من دائرة الدين الواحد، 
غري  عقاًل  النظرية  أهداف  لنا  وسُتؤّمن 
متّد  كام  احلقيقة،  يبسط  ألّنه  متعّصب 
الدعم  من  بالكثري  اإلنسانية  املعرفة 
النظرية وتعمل  تأّمله هذه  ممّا  وغري ذلك 
األهداف  تلك  قراءة  وعند  لتأمينه)26(، 
الدينية  التعّددية  عىل  احلكم  يمكن  مليًا 
أن  قبل  وسياسية  اجتامعية  أهّنا  الرائجة 
وجود  غايتها  أّن  بحكم  دينيًة،  تكون 
وتعّزز  احلوار  تفتح  سليمة  أفكار 
لتأمني  التساهل،  وحتّقق  التسامح 
هنا  ومن  إنسانية،  اجتامعية  عالقات 
التعّددية  أّن  العلوم  بحر  حسن  أّكد 
فلسفة  يف  املباحث  أهّم  من  الدينية 

التعّددية الدينية نظرة  ظ: حيدر حب اهلل،   )26(
يف املذهب البلورايل: 39 -42. 

املحور  هذا  أّن  إىل  خلص  ثّم  الدين، 
كقاعدة  وظيفيًا  دورًا  يلعب  أن  »بإمكانه 
واالحتكاكات  العالقات  جمال  يف  كّلية 
بني  واالجتامعية  والسياسية  الثقافية 
مقصد  تكون  وهبذا  املجتمعات«)27(، 
وأهدافها  التعّددية  رؤى  حتقيق  الوظيفة 
اجتامعي  منطق  تأسيس  يف  تكمن  التي 
ديني  حمور  إىل  النظر  دون  من  تعايشـي 
مفهوم  فيه  يندرج  أن  يمكن  معنّي 
نفسها  التعّددية  مفهوم  أو  األفضل 

اجتامعيًا. ال  دينيًا  منطلقًا  بوصفها 
واجّتاهاهتا: الدينية  التعّددية  أنامط 

من خالل النظر يف االجّتاهات القاّرة 
يف األوساط الثقافية التي رصدت مقولة 
ماهية  حتديد  يمكن  الدينية،  التعّددية 
يمكن  إذ  أيضًا،  وموضوعه  املفهوم 

باآليت)28(: فيها  القول  اختزال 

التعّددية  العلوم،  بحر  الدين  عّز  حسن   )27(
الدينية يف الفكر اإلسالمي: 61. 

الدينية–نقد  التعّددية  رضائي،  حمّمد  ظ:   )28(
معارصة،  نصوص  جمّلة  بحث،  وحــل: 
املستقيمة  الطرق  عدد 19/ سنة 2010م، 
ترمجة وتعليق حيدر حب اهلل: جمّلة نصوص 
معارصة، عدد 5/ سنة 2006م، فؤاد كامل 
املختصـرة،  الفلسفية  املوسوعة  وآخرون، 
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انحصار . 1 وهو  احلصـري:  االجّتاه 
أو  واحد  دين  يف  واحلقيقة  احلّق 
األديان  بقية  وأّن  غرُي،  ليس  رشيعة 
احلقيقة،  من  نصيب  هلا  والشـرائع 
اخلالص  عىل  ينطبق  ما  وهذا 
إاّل  يناهلا  ال  إذ  األبدية  والسعادة 
أتباع تلك الرشيعة فحسب، وغريها 
معّينة،  بشـروط  األُخر  الشـرائع  من 
انتساب  احلّق  امتالك  يف  والعّلة 
اإلهلية،  للقّوة  الساموية  الشـرائع 
اإلسالم  رسالة  يف  احلال  هي  كام 
اإلهلية  الرساالت  لبقّية  الناسخ 
تكون  أن  التي سبقته، رشيطة  األُخر 
سابقة  رشيعة  لكّل  اإلمكانية  هذه 
بظهور  أمده  ينتهي  زماين  بقيد  مقّيدة 
نعّد  وبذلك  الالحقة،  الشـريعة 
وبقّية  اإلسالم  رشيعة  بني  العالقة 
القول  تقتضـي  عالقة  الشـرائع 
االعتقاد  نتيجة  الطولية  بالتعّددية 
مع  احلاصلة  التعّددية  ال  بالنسخ، 

ايران،  يف  املعارص  الديني  الفكر  اجّتاهات 
املفهوم  الدينية/  التعّددية  حمّمدي،  جميد 
العبيدي:  حسن  عيل  حسام  واالجّتاهات، 

جمّلة العميد/ جمّلد4/ عدد 13. 

أن  يمكن  إذ  الناسخ  الدين  وجود 
كأن  العرضية  بالتعّددية  نسّميها 
الدين  وجود  مع  األديان  كّل  تقبل 

الناسخ كّل يف وقت معًا.
االجّتاه الشمويل: وهي رؤية الهوتية . 2

رّوج  ثّم  راند()*( ومن  )كارل  تبنّاها 
يطّورها  أن  قبل  هيك(  )جون  هلا 
إذ  متقّدمة،  شمولية  مرحلة  إىل 
العامل  من  الرؤية  هذه  انطلقت 
املسيحية  الديانة  إّن  بالقول  املسيحي 
ولكن  واخلالص،  باحلّقانية  حتظى 
غري  يناهلا  أن  يمكن  األبدية  السعادة 

املسيحيني.
االجّتاه . 3 وهو  الدينية:  التعّددية  اجّتاه 

بحّقانية  القول  إىل  يذهب  الذي 
بعدم  القول  عن  فضاًل  األديان  كّل 
فلكّل  بدين معنّي،  انحصار اخلالص 

ــة  ــي ــس ــن اجل ـــــــاين  امل ـــــــويت  اله عــــــامل   )*(
وعاملًا  فيلسوفًا  يعد  )4091م-8491م( 
عىل  باالنفتاح  اشتهر  كاثوليكيًا،  إهلــيــًا 
بعض  ــع  وض ــه  إن الــقــول  يمكن  اآلخـــر، 
ُأسس النظرية الشمولية للتعددية الدينية... 
https:// إلــكــرتوين:  موقع  ويكيبيديا 

ar.wikipedia.org/wiki
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األصالة  وله  به  اخلاّص  طريقه  دين 
خيلص  ثّم  ومن  السعادة  بلوغ  يف 
عىل  األديان  مجيع  أّن  إىل  االجّتاه  هذا 
مستوى واحٍد من احلقيقة واحلّقانية، 
وتقييميًا  معرفيًا  اجّتاهًا  يتبنّى  فهو 
ألتباع  والصواب  احلّق  ُيعطي 
الروحي  اإلرث  ذات  الديانات 

واحلضاري.
الدينية: التعّددية  أسباب 

نظرية  والدة  وراء  أّن  الباحث  يرى 
يف  ثقافتها  وشيوع  الدينية  التعّددية 
ما  أمّهها  أسباب  جمموعة  املتأّخر  العصـر 

يأيت:
غياب تسليط الضوء عىل رؤية كونية . 1

متكاملة. إهلية 
فهي . 2 اإلهلية،  الرشائع  متثيل  ضعف 

إلرادة  مطابقة  غري  سلبية  متّثالت 
السامء.

التي . 3 والفنّية  العلمية  اآلليات  غياب 
اإلهلية  الرؤية  تلك  تصدير  تتبنّى 

بجامعيتها. املهيمنة  الكونية 
الديني-. 4 الصـراع  حدود  تعّدي 

الفكرية  حدوده  -من  احلضاري 

املشـروعة إىل رصاعات غري مرشوعة 
الشعوب  عىل  الويالت  إىل  آلت 

واألُمم.
فكريًا . 5 اآلخر  الغاء  مبدأ  إشاعة 

وسلوكيًا.
قراءًة . 6 وقراءته  الديني  النّص  فهم 

السامء  معايري  خارج  صحيحة  غري 
وضوابطها.

النّص  ولعّل من أهّم األسباب قراءة 
وجود  ذلك  من  املسّوغ  ليس  إذ  الديني، 
وإّنام  عدمه؛  من  اجلامع  الديني  النّص 
الوحي،  بمقتىض  قراءًة  قراءته  يف  املسّوغ 
تصنيف  بريي  نذير  عادل  أّكد  هنا  ومن 
كام  ضاّلة،  وقراءة  بريئة  قراءة  إىل  القراءة 
هي احلال يف قراءة النّص القرآين، إذ يلزم 
أن تكون قراءته موضوعيًة يكون مرجعها 
ُأسسًا وقواعد يتعّلق بعضها باملأثور ومنه 
يتعّلق  ما  ومنه  والبالغة  بالبيان  يتعّلق  ما 
باجلوانب العلمية وغري ذلك من املعارف 
داللة  عند  الوقوف  أمل  عىل  اإلنسانية 

النّص)29( ومقصد الشارع املقّدس.

جمّلة  األديان:  حوار  بريي،  نذيري  عادل   )29(
 .69 العميد/ جمّلد 4/ عدد 13/ 
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الدينية  التعّددية  أّن  تقّدم  ممّا  نخلص 
يف  معرفية  مساحة  أخذت  قد  الرائجة 
أكثر  الساموية  الشـرائع  نصوص  فهم 
واحلقيقة  احلّق  أّن  بلحاظ  حتتمل  ممّا 
أقّرته  ما  يقينًا وهو  نسبية  قضية مطلقة ال 
واملنطق،  والعقل  املقّدسة  النصوص 
رضورة  عىل  العقالء  تسامل  عن  فضاًل 
فاحلركة  واحدًا،  تعاىل  اهلل  دين  يكون  أن 
ُمعقلنة،  حركة  »هي  الساموية  الترشيعية 
املصالح  من  ثابتة  ُأسس  عىل  ومبنية 
تعّدد  بعدم  اعتقدنا  هنا  ومن  واملفاسد، 
لوح  يف  الثابت  وأّن  الواقعية،  األحكام 

الواقع يشء واحد، وحكم واحد«)30(.
مبادئ  تبنّي  قطعًا  ينايف  ال  وهذا 
التعايش والتسامح واحلوار وقبول اآلخر 
أزمة  فقداهنا  مثَّل  التي  الوجود  وحّق 
وأخالقية  وسياسية  واجتامعية  حضارية 
غري  حراك  إىل  واألُمم  باملجتمعات  آلت 

مشـروع.
مل  الكريم  القرآن  إّن  القول  فصفوة 
هيمل هذا املبدأ إطالقًا؛ بل صّورت لنا آية 

التعّددية  العلوم،  بحر  الدين  عّز  حسن   )30(
الدينية يف الفكر اإلسالمي: 63. 

عاّم  املختلفة  الكتاب  رؤية  حقيقة  اهليمنة 
األوساط  يف  الدينية  التعّددية  عن  ُأشيع 

ڱ  ڱ  ڱ  چ  تعاىل:  قال  احلداثوية، 
ڱ ںں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ 
ھ  ھھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ 
ڭ  ۓ  ۓ  ے  ھے 
فاآلية  ۇچ،  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ 
الدينية  التعّددية  بوقوع  علنًا  تصـّرح 
الوحي  زمن  صعيد  عىل  ومشـروعيتها 
»مذهب  أّن  بيد  اإلهلي،  اجلعل  بموجب 
من  كاٍف  قدر  عىل  املجال  هذا  يف  القرآن 
ويفسح  وصياغًة،  مضمونًا  الوضوح 
الوحدة  حسِّ  بني  للتوازن  واسعًا  جماالً 
بني  أي  بالتعّددية«)31(،  االعرتاف  وبني 
الرشائع  جلميع  املرّشع  وحدة  إىل  االنتامء 
اآلخر  وقبول  الدين  ووحدة  الساموية 

ېى  چ  تعاىل:  لقوله  فكريًا،  ال  عمليًا 
وئۇئ  وئ  ەئ  ائەئ  ائ  ى 
ېئېئ  ېئ  ۈئ  ۈئ  ۆئ  ۆئ  ۇئ 
حئ  یجئ  ی  ی  ىئی  ىئ  ىئ 
مب  خب  حب  يئجب  ىئ  مئ 

)31( جورج قرم، تعّدد األديان وأنظمة احلكم: 
 .254
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چ  يت  ىت  ختمت  حت  جت  ىبيب 
اآلية  جتّسد  إذ   ،]15 الشورى:  ]سورة 
الدين  الوسطية بني وحدة  املباركة حقيقة 
وهيمنة رشيعة اإلسالم من جهة وإشباع 

فكرة التعّددية الدينية عمليًا.

نظر  وجهة  من  الدينية  فالتعّددية 
يراها  ما  -بحسب  الكريم  القرآن 
رشيعة  بأّن  االعتقاد  الباحث-هي 
إهلية  لرشائع  ناسخًة  جاءت  اإلسالم 
متعاقبة  البشـر  عىل  تعاىل  اهلل  أنزهلا 
تغيري  أّثرت عىل  بموجب عوامل  تكامليًا 
ذلك  لينتهي  احلكم،  ثّم  ومن  املوضوع 
اإلهلية  الشـرائع  تعّدد  يف  التكاميل  التقّفي 
يف  والتاّمة  اجلامعة  اإلسالم  رشيعة  إىل 

كاّفة. مضامينها 
والعمل  االعتقاد  يكون  هنا  ومن 
رشعًا  أوجب  اخلامتة  بالشـريعة 
دونه  ما  عىل  املتكامل  هليمنة  وعقاًل 

ی  ی  ی  چ  تعاىل:  قال  مطلقًا، 
يف   ،]32 يونس:  ]سورة  حئچ  جئ 
قبال  املهيمنة  الشـريعة  تكّفلت  حني 
قوله  عىل  بناًء  االعتقاد،  بحّرية  ذلك 

ڃ  ڃ  ڃ  ڄڃ  ڄ  ڄ  چ   تعاىل: 

الكهف:  ]سورة  چچ  چ  چ 
االنفتاح  ولزوم  احلوار  ورضورة   ]29

ہ  ہ  چ  تعاىل:  اهلل  قال  اآلخر،  عىل 
ھھ  ھ  ھ  ہ  ہ 
ڭ  ڭ  ڭ  ۓڭ  ۓ  ے  ے 
ۋ  ٴۇ  ۈۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ 
 ]125 النحل:  ]سورة  ۋچ 
قوله  وفق  عىل  بسالم  التعايش  لغرض 

ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  چ  تعاىل: 
پ  پ  پ  پ  ٻ 
 ،]25 احلديد:  ]سورة  ڀچ  ڀ 
ولكّل  رشيعًة  للمسلمني  فإّن  َثمَّ  ومن 
أّن  حلاظ  مع  رشيعًة  الكتاب  أهل  من 
العالقة  من  النمط  هبذا  اآلخر  قبول 
هبذا  اآلخر  وقبول  التعّددية،  قبول  معناه 
التعّددية  قبول  معناه  العالقة  من  النمط 
النّص  ورؤية  اإلسالم  رشيعة  بثوب 
الكريم، يف حني أّن رؤية بعض الباحثني 
التقّبل  أساس  عىل  مبنية  التعّددية  لبنية 
التقّبل  ال  عيشًا  الواقعي  العميل  التعاميل 
بأفضلية  اإلقراري  االعتقادي  الديني 
ال  اآلخر  فقبول  لزومًا،  اآلخر  الدين 
الدين  مع  دينيًا  تساويه  أو  هيمنته  يعني 
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اإلقرار  بالضورة  تلزم  وال  املهيمن، 
اإلسالم  دعا  بل  حمّصلًة،  دينه  بتكامل 
وترك  له  احلّق  كشف  بعد  اآلخر  لقبول 
من  به  مرهون  فاألمر  له،  االختيار  حّرية 
الديني  التكامل  صفة  وراء  سعيه  حيث 
هلذه  يفتقر  الذي  دينه  عىل  بقاؤه  أو 
ليس  التعّددية  مبنى  فإن  وعليه  الصفة، 
بعض  افرتضه  كام  اجتامعيًا  وال  سياسيًا 

عمليًا. الباحثني 
املطلب الثاين: 

تعّدد الشـرائع: البعد الواقعي 
واملنظور القرآين.

املحور  هو  التعّددية  حمور  يكن  مل   
من  الكبري  احلّيز  له  كان  الذي  الوحيد 
املعارص،  للفكر  الساخنة  املوضوعات 
حاله  الباحثني،  قضايا  أهّم  أحد  كان  إذ 
الضوء  ُسّلط  التي  األُخر  املحاور  كبقية 
عليها كمبدأ التسامح والتعايش والتعاون 
وما  العنف  ونبذ  اآلخر  وقبول  واحلوار 
موضوع  أّن  إاّل  أسلفنا،  كام  ذلك  شابه 
التعّددية يكاد خيتلف عن املفردات األُخر 

بلحاظ ما يأيت:
فرعية . 1 ُتعّد  املوضوعات  أغلب  إّن 

األخرية  بوصف  بالتعّددية  موازنة 
القاعدة التي إذا تّم إقرارها لزم إقرار 
بإقرار  أي  رضورًة،  متعّلقاهتا  مجيع 
حتميًا  التسليم  يكون  التعّددية  مبدأ 

ببقّية املفردات.
من . 2 آنفًا  املذكورة  املفردات  ُتعّد 

من  بوصفها  الفكرية  املسّلامت  قبيل 
القضايا التي قّرت يف أذهان العقالء، 
عقاًل  املقبول  غري  من  أضحى  إذ 
أو  اآلخر  تلغي  ساموية  رسالة  وجود 
عىل  تتسامح  ال  أو  التعايش  ترفض 
أّن هذه  بحكم  اإلقصاء،  مبدأ  أساس 
الفطرية  اإلنسان  طبيعة  من  املفردات 

التي ُجبَِل عليها.
أهّم . 3 آنفًا  املذكورة  املفردات  ُتعّد 

الساموية  الرشائع  موضوعات 
أّن مجيعها  الرغم من  ومقصدها، عىل 
حيث  من  إجرائيًا  التعّددية  تنفي 
بلحاظ  اإلنسان،  لدن  من  مؤّداها 
الكونية  برؤيتها  رشيعة  كّل  اعتقاد 
وأحكامها التشـريعية من دون التسليم 

بصّحة رؤى الرشائع األُخر.
وجهة  من  التعّددية  عن  فاحلديث 
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ضمن  من  بات  الكريم  القرآن  نظر 
الكريم  فالقرآن  الساخنة،  املوضوعات 
التي  الدينية  التعّددية  بني  ابتداًء  فّرق 
اهلل  دين  أّن  بحكم  باملآل  وجودها  ينفي 
للحديث  سنتعّرض  ما  -وهذا  واحد 
للتعّددية  رؤيته  خالف  -عىل  بعُد  إليه 
مواطن  يف  وجودها  أّكد  التي  الشـرعية 
بمقتضـى  حدودها  قّيد  أّنه  إاّل  ُأخر، 
يف  عندها  الوقوف  يمكن  خصائص 
رأي  عند  نقف  ولكي  البحث،  طّيات 
القرآن الكريم عىل أصل التعّددية وباقي 

لزم بحث حمورين مهّمني مها: تفريعاهتا 
الرؤية  وفق  عىل  التعّددية  أوالً: 

القرآنية.
ُتعّد . 1 التشـريعية  التعّددية  مقولة  إّن 

جمموعة  هبا  رّصحت  قرآنيًة  مقولًة 
وصّدقت  املبدأ  هذا  أقّرت  آيات 
نفي  أو  إنكاره  عّدت  بل  وقوعه، 
عن  فضاًل  الكفر  قبيل  من  وقوعه 

ڑ  چڑ  تعاىل:  لقوله  الضالل 
ک  ک  ک  ک 
ڳچ  ڳ  گ  گ  گ  گ 
وقوله   ،]136 النساء:  ]سورة 

ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  چ  سبحانه: 
چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ 

]سورة النحل: 36[. ڇچ 
آية . 2 داللة  ِعرَب  الكريم  القرآن  نّص 

ڱ  ڱ  چ  تعاىل:  لقوله  اهليمنة 

ڱ ڱ ںچ، وقوله تعاىل: 
ڃچ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  چ 

وجوب  عىل   ،]36 النحل:  ]سورة 
اجلعل  بحكم  الشـرائع  تعّددية 
اجلعل  هذا  إذ  اإلهلي،  التشـريعي 
حكمة  بمقتضـى  يكون  أن  من  البّد 
أسباب  وجود  عن  فضاًل  تعاىل،  اهلل 
النظر  يمكن  اجلعل  هذا  وراء  تكمن 

إليه يف املحور الالحق.
رصاحًة . 3 الكريم  القرآن  تبنّى 

وإقرار  الساموية  الكتب  تصديق 
ڇ  چ  تعاىل:  لقوله  رساالهتا 
ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ 
من  فاملراد  چ،  ڈ ڎ  ڎ 

ڎ  ڌ  ڌ  چ  قوله:  من  الكتاب 
التوراة  »يعني  إّنام  چ  ڈ ڎ 
توحيد  من  فيهام  وما  واالنجيل 
بالكتاب  املراد  وقيل  وعدله...  اهلل 
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األنبياء«)32(،  عىل  املنزلة  الكتب 
عىل  »الشهادة  املباركة  اآلية  ويف 
الذين  سل  الرُّ وأّن  إهلية،  كتب  أهّنا 
عند  من  يفرتوها  مل  هبا  جاؤوا 
رسالتهم  يف  يكذبوا  ومل  أنفسهم 
القول  ومفاد  هبا«)33(،  وتبليغهم 
وشـرائعها- الساموية  الكتب  إّن 
كالقرآن  -هي  القرآين  املنظور  يف 
انتساهبا،  قدسية  حيث  من  الكريم 
دعوى  وصدق  مضامينها،  وعظيم 
رسلها، وهي رشائع جمزية ملن عمل 
لقوله  آنذاك،  أحكامها  بتكّلف 

ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  چ  تعاىل: 
ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ 
ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ 
چ  ائ ائ  ى  ى  ې  ې 
فالقرآن   ،]69 املائدة:  ]سورة 
بتصديقه  التصديقية  التعّددية  أقّر 

الساموية. للكتب 
وفق . 4 -عىل  التعّددية  وقوع  ُيعّد 

القرآن:  تفسري  يف  البيان  جممع  الطربيس،   )32(
 .112 /6 /2

)33( السببزواري، مواهب الرمحن: 11/ 305. 

من  الشـرائع  -يف  القرآنية  الرؤية 
يف  وقوعها  أنكر  إذ  األديان،  دون 
األديان بلحاظ أّن الدين واحد لقوله 

چ  چ  ڃ  ڃ  چ  وعال:  جّل 
]سورة آل عمران: 19[،  چچ 
إىل  التعّددية  ننسب  أن  يمكن  ال  إذ 
املباركة  النصوص  تشري  إذ  الدين، 
تعاىل:  لقوله  الصـراط  وحدة  إىل 
]سورة  ٹچ  ٹ  ٹ  چ

الصـراط  ووحدة   ،]6 الفاحتة: 
الكونية  الرؤية  وحدة  منها  يلزم 
أّن  بموجب  التباين  تقبل  ال  التي 
حني  يف  واحد،  والـُمرِسل  الباعث 
بموجب  السبل  تعّدد  القرآن  أجاز 

چڱ  تعاىل:  لقوله  الشـرائع  تعّدد 
ويف  ںچ،  ڱ  ڱ  ڱ 
أّن  الكريم  القرآن  يبنّي  آخر  مقام 
النبي  -رشيعة  اإلسالم  رشيعة 
لزم  ممّا  عينه،  اهلل  دين  حمّمد-هي 
رشيعة  أو  سبيل  أي  اّتباع  عن  النهي 

چ  چ  چ  تعاىل:  لقوله  ُأخرى، 
ڇ  ڇ  ڇڇ  چ  چ 
ڎچ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ 
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تدّل  إذ   ،]153 األنعام:  ]سورة 
بشـريعة  التمّسك  لزوم  عىل  اآلية 
من  وطريقها،  ومنهجها   النبي
اليهودية  من  الشـرائع  يبغوا  أن  دون 
األديان  عن  فضاًل  والنصـرانية 

األُخر وعبادة األوثان)34(.
ڇ . 5 چ  اهليمنة  آية  داللة  بحكم 

ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ 
چ  ڈ ڈ  ڎ  ڎ  ڌ 
قوله  من  املباركة  اآلية  وداللة 

چ  چ  چ  چ  چ  تعاىل: 
ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ
القرآن  ينّص  چ  ڎ ڌ  ڌ 
التعّددية  عرص  هناية  عىل  الكريم 
بالتشـريع  العمل  ولزوم  التشـريعية 
املستقيم  بالصـراط  املتمّثل  د  املوحِّ

چ  چ  چ  چ  چ لقوله: 
املباركة  اآلية  عرّبت  إذ  چ  ڇ ڇ
»وحدة  إىل  إشارة  باإلفراد  عنه 
يسعون  الذي  واهلدف  له  الداعيني 
واحد  احلّق  ألّن  واملسعى،  إليه 

تأويل  عن  البيان  جامع  الــطــربي،  ظ:   )34(
القرآن: 8/ 104. 

مجع  يف  أّن  كام  مظاهره،  بجميع 
الباطل«)35(  كثرة  الداللة عىل  السبل 
سبيل  أو  رشيعة  أي  أّن  بلحاظ 
النبي  اإلسالم-رشيعة  رشيعة  غري 
بإزاء  متكاملة  غري  حمّمد-تعّد 
الكامل  فإتباع  القرآن،  رشيعة 

عقاًل. أوجب 
الدليل . 6 -بمقتىض  الكريم  القرآن  عّد 

للحّق  تعّددًا  الدين  -تعّدد  العقيل 
ال  واحد  حّق  اهلل  دين  أّن  بحكم 
والتعّددية  عقاًل،  جتزئته  يمكن 
بحكم  والتقسيم  النسبية  إىل  تؤول 
والتغرّي  للتجزئة  قابل  التعّدد  أّن 
يصّح  ال  ما  وهذا  بالعوارض  والتأّثر 

ی  ی  ی  چ  تعاىل:  قال  قطعًا، 
 ،]32 يونس:  ]سورة  چ  حئ  جئ 

ک  ک  ک  ڑ  ڑ  چ  تعاىل:  وقوله 
 ،]36 يونس:  ]سورة  گچ  ک 
بحكم أّن احلّق واحد ال يمكن جتزئته 
احلّق  قبال  الظّن  تفيد  التعّددية  وأّن 

الثابت.
التشـريع . 7 يف  التعّددية  بأّن  اإليامن 

)35( السبزواري، مواهب الرمحن: 14/ 460. 



طالل فائق الكاميل

343

تباينية، فهي تعّدد  تعّددية تكاملية ال 
الشـريعة  فعمل  ذايت،  ال  موضوعي 
السابقة  الرشيعة  بطول  هو  الالحقة 
العقدية  النظم  سّيام  وال  بعرضها،  ال 

چ  چ چ  والقيمية، قال تعاىل: چ 
ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ 
ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ 
ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژژ 
 ،]13 الشورى:  ]سورة  کچ 

ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  چ  وقوله: 
ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ 

]سورة األنبياء: 25[. ٺ چ 

رشيعة . 8 -غري  اإلهلية  الرشائع  تعّددية 
بلحاظ  مؤّقتة  -تعّددية  اإلسالم 
تنتهي  التي  الشـرائع  وقت  حمدودية 
شـريعة  -إىل  النسخ  -بحكم  مجيعها 
العوارض  لتقّبل  مهّيأة  غري  ثابتة 
بحكم  ومتامها،  كامهلا  حيث  من 
الدين  ألُصول  األخرية  جامعية 
جلميع  هي  التي  وفروعه  الوحدوي 
آية  أّن  املثال  سبيل  فعىل  الرشائع، 
قوله  من  النعمة  وامتام  الدين  اكامل 

ڇ  چ  چ  چ  چ تعاىل: 

ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ 
 ،]3 املائدة:  ]سورة  چ  ڌ ڌ 
 عيل والية  هو  نزوهلا  داعي  كان 
ويشري  للمؤمنني،  إمامًا  وتنصيبه 
القضية  هذه  أّن  إىل  الَسنَْد  حمّمد 

دائرة  من  وليست  الدين  دائرة  من 
ُأصول  من  فهي  الشـريعة  خصوص 
فروعه)36(،  من  وليست  الدين 
أّن اإلمامة جاءت  ننتهي إىل  وبذلك 
بحكم  وخامتيته  الدين  جلامعية  تتّمة 
الدين  خلود  دواعي  أحد  أهّنا 
املؤقتة  التعّددية  قبال  ووحدته 

چ  چ  چ  تعاىل:  قوله  بداللة 
ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ ڇ  ڇ ڇ  چ  چ 
املائدة:  ]سورة  چ  ڈ  ڎ  ڎ 
تبليغ  عدم  بني  فالتالزم   ،]67
الرسالة ووجوب اإلبالغ عن والية 
اإلمام يشري بام ال يقبل الشّك إىل 
الرسالة  )الدين(  الوالية من متام  أّن 

الرشيعة. سنخ  من  وليس 
حلركة . 9 القرآنية  الرؤية  بمقتىض 

العوملة،  ــة،  ــداث احل السند،  حمــّمــد  ظ:   )36(
اإلرهاب يف ميزان النهضة احلسينية: 21. 
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ُعّدت  تتّمتها  وسنن  اإلهلي  التشـريع 
املكّون  يف  التعّددية  حركة  مساحة 
التشـريعي فحسب، من دون نظامي 
النتهائهام  والقيمي  العقدي  املكّونني 
قال  النسبي،  غري  املطلق  املعيار  إىل 

ېئ  ېئ  ۈئ  ۈئ  ۆئ  تعاىل: چ 
چ  ىئ ىئ ی ی ی ی ېئ ىئ
من  يستفاد   ]62 األحزاب:  ]سورة 
السنّة يف  املراد من  املباركة »أّن  اآلية 
اإلهلية  القوانني  املوارد:  هذه  مثل 
تتغرّي  ال  التي  واألساسية...  الثابتة 
العقيدة  ثوابت  وهي  مطلقًا«)37( 

واألخالق.
الكريم . 10 القرآن  إّن  القول  يمكن 

التعّددية  تفعيل  عىل  عمل  قد 
اجرائيًا،  والفكرية  التشـريعية 
بالتعّددية  تسميتها  يمكن  إذ 
للتعايش  قبوله  بمقتىض  اإلجرائية، 
قبيل  من  ال  املسلم  غري  اآلخر  مع 
أّن  بحكم  وآمن؛  اعتقد  بام  إقراره 
نظام  اإلسالمي  اإلداري  النظام 

كتاب  تفسري  األمثل يف  مكارم شريازي،   )37(
 .484 اهلل املنزل: 10/ 

االعتقاد  ُيوجب  واجتامعي  مدين 
ينبذ  بل  الفكرية؛  احلّرية  عىل أساس 
قبيل  من  ويعده  إكراه  هو  ما  كّل 

جئ  ی  چ  تعاىل:  قال  العبودية، 
 ]256 البقرة:  ]سورة  چ  مئ  حئ 

چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  وقوله: 
]سورة الكهف: 29[. چ چ 

وجود . 11 عىل  الكريم  القرآن  حرص 
األُخر،  الشـرائع  مع  مشرتكات 
التعّددية  أنامط  أحد  ذلك  وعّد 

چڤ  تعاىل:  قال  ومراتبها،  اجلزئية 
ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ 
ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ 
چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ 
]سورة  چ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ 
من  الرغم  فعىل   ،]64 عمران:  آل 
داللة  بقرينة  لالحّتاد  دعوة  أهّنا 

ڦ  ڦ  ڤ  چ  تعاىل:  قوله 
مع  للتعايش  دعوة  تعّد  ڦچ، 
إشارة  فهي  إمجاالً  وقبوله  اآلخر 
وإشارٌة  جهة،  من  اآلخر  قبول  إىل 
وتفعيله  اجلزئي  التعّدد  إمضاء  إىل 
وجود  بحكم  ُأخرى،  جهة  من 
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ال  عقديًا  عليها  مّتفق  مشرتكات 
تفصياًل. هبا  االعتقاد  بحكم 

تعاىل: . 12 قوله  سياق  من  نستفيد 
چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ  چ

ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ 
ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ ڈ  ڈ 
الشورى:  ]سورة  چ  ک ک  ک 
بدرجة  اإلهلية  الشـرائع  أّن   ،]13
واملعارف  املضامني  يف  القرب  من 
ببعضها  يصل  الذي  احلّد  إىل  الكّلية 
التباين  أّن  حني  يف  التطابق،  إىل 
التشـريعية،  األحكام  يف  واضح 

ڱ  ڱ  چ تعاىل:  قوله  بدليل 
فبينهام  چ،  ں ڱ  ڱ 
ال  إذ  وجه،  من  وخصوص  عموم 
هناك  تكون  أن  القرب  ذلك  ينايف 
تلك  ألّن  ُأّمة،  بكل  خاّصٌة  رشيعٌة 
هو  بام  حمدودة  »كانت  الشـرائع 
ُأممهم واملوافق  املناسب حلال  األهّم 
خالف  عىل  استعدادهم«)38(،  ملبلغ 
رشيعة  ُعّدت  التي  اإلسالم  رشيعة 

)38( الطباطبائي، امليزان يف تفسري القرآن: 18/ 
 .28

هيمنتها  وأّن  الشـرائع  لبقّية  جامعة 
مرجعيتها  قبيل  من  جاء  عليها 
حاكميتها  عن  فضاًل  الشـرائع  لبقّية 
يصّح  لذا  هلا،  ناسخة  أهّنا  بموجب 
متّثل  اإلسالم  رشيعة  إّن  القول 
»أمجع  بوصفها  اجلامعة،  التعّددية 
االختالفات  وأّن  املنزلة،  الرشائع 
وحدته  عىل  اهلل  دين  يف  الواقعة 
الساموي  الوحي  ناحية  من  ليست 
بعد  الناس  بغي  من  هي  وإّنام 

.)39( علمهم« 
من  التشيعية  التعّددية  مسّوغ  ثانيًا: 

منظور قرآين.
تعّدد  املسّوغ وراء  أّن  الباحث  حيسب 
الرشائع وأسباب وجودها عىل وفق رؤية 

القرآن الكريم ما يأيت:
ى . 1 ى  ې  چ  تعاىل:  اهلل  قال 

وئ  ەئ  ەئ  ائ  ائ 
]سورة  چ  ۆئ  ۆئ  ۇئ  ۇئ  وئ 
النحل: 93[، إّن داللة اآلية يف أعاله 

وداللة قوله تعاىل: چ ۉ ې ې 

)39( الطباطبائي، امليزان يف تفسري القرآن: 18/ 
 .28
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ىچ  ى  ې  ې 
الباحث  ]سورة يونس: 19[ تقودان 
عليها  كان  التي  الفطرة  أّن  الظّن  إىل 
يف  -بل  ُأّمتهم  وحدة  زمن  يف  الناس 
أي ظرف آخر -يمكن أن تكون سببًا 

هي  كام  واختالفهم  الناس  لضالل 
سبٌب هلدايتهم، إذا مل ُتستثمر احلقائق 
لدن  من  السليمة  بالصورة  الفطرية 
اإلنسان، كام هي احلال يف أثناء تغّيب 
التمثيل  مواطن  يف  احلقائق  تلك 
اإلنسان  طبيعة  بلحاظ  الشـرعي، 
جهة،  من  والعقلية  النفسية  التكوينية 
اإلهلية  األوامر  المتثال  واستعداده 
تعاىل:  قال  ُأخرى،  جهة  من  سلوكيًا 

ېئ  ېئ  ېئ  ۈئ  ۈئ  ۆئ  چ 

كام   ،]3 اإلنسان:  ]بسورة  چ  ىئ 

أّن  اآلية  مقصد  إّن  القول  يمكن 
الفطرة  عىل  »موّحدين  كانوا  الناس 
))َفاْخَتَلُفوْا((  احلّق...  عىل  ومّتفقني 
فال  واألباطيل«)40(،  اهلوى  باّتباع 
مسّوغًا  األُّمة  وحدة  نعّد  أن  يمكن 
لتوحيد الرساالت يف رسالة واحدة.

)40( البيضاوي، تفسري البيضاوي: 2/ 224. 

والرسل . 2 األنبياء  تعّدد  من  الغاية  إّن 
يصّوره  كام  الرشائع  عن  فضاًل 
الناس  اجّتاهات  تعّدد  الكريم  القرآن 
لقوله  آرائهم  وتباين  وافرتاقهم 

ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  وعال:  جّل 
ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ 
ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ 
]سورة  کچ  ک  ک  ڑ  ڑ 
ُأّمًة  الناس  فكان   ،]213 البقرة: 
بينهم  اختالف  ال  »ساذجًة  واحدًة 
وبانت  االختالفات  ظهرت  حّتى 
وأنزل  األنبياء  اهلل  فبعث  املشاجرات 
االختالف  به  لريفع  الكتاب  معهم 
حمفوظة  االجتامع  وحدة  إىل  ويرّدهم 
إىل  أّدى  ومّما  املرّشعة«)41(،  بالقوانني 
األُّمة وجود فرق ومذاهب  اختالف 
أّن  -بلحاظ  متعّددة  واجّتاهات 
أطراف  وجود  باالختالف  القول 
السبب  كان  -كام  متعّددة  متنازعة 
أّن  بدليل  األنبياء،  تعّدد  وراء  نفسه 
))بصيغة  النَّبِيِّنَي  عرضت((  اآلية 

 /4 القرآن:  تفسري  يف  امليزان  الطباطبائي،   )41(
 .95
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جهة،  من  اإلفراد  من  بدالً  اجلمع 
بني  دعوهتم  أنامط  تعّدد  ودليل 
بكليهام  أو  َوُمنِذِريَن((  يَن  ِ ))ُمَبرشِّ

من جهة ُأخرى.
آيات . 3 ضمن  يف  الكريم  القرآن  عّد 

لقوله:  اهليمنة  آية  منها  متعّددة 
ںچ،  ڱ  ڱ  ڱ  چڱ 

ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  چ  وقوله: 
 ،]36 النحل،  ]سورة  ڃچ  ڃ 
اجلعل  بحكم  الشـرائع  تعّدد  لزوم 
أصاًل  املعطوف  اإلهلي  التشـريعي 
تباين  بلحاظ  التكويني  اجلعل  عىل 
األحكام  إىل  املفتقر  اإلنسان  قدرات 
الدين  صدر  ذكر  فقد  دومًا، 
الرغم من تساوي  أّنه عىل  الشريازي 
األشياء - ومنها اإلنسان -من حيث 

ڦ  ڦ  چ  تعاىل:  لقوله  النوع  اّتفاق 
]سورة  ڄچ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ 
واقع  املاهية  تفاوت  فإّن   ،]3 امللك: 
أفراد  خيتلف  إذ  الناس،  أفراد  بني 
النوع  يف  اّتفاقها  بعد  واحدة  ماهية 
متأّثرًة  تباعًا  تأيت  الحقة  بُأمور 

ٹ  چ  تعاىل:  قال  متعّددة،  بعوامل 

 ]14 نوح:  ]سورة  ٹچ  ٹ 
ى  ى  ې  ې  چ  وقال: 
 ،]32 الزخرف:  ]سورة  چ  ائ 
بحسب  اإلنسان  أفراد  اختالف  وأّن 
بالعوارض)42(،  اختالف  النشأة  هذه 

التبليغ وصوالً  التدّرج يف  ممّا يوجب 
اإلنسان  افتقار  بحكم  األحكام،  إىل 
العقلية  النظرية  القّوة  تكامل  إىل 
وكلتا  اإلجرائية،  العملية  والقّوة 
القّوتني تفتقر إىل املجاهدة والرياضة 
 - يفتقر  فإّنه  وبالنتيجة  والوقت، 
تنسجم  عديدة  -لشـرائع  اإلنسان 
العقيل  ُأفقه  وسعة  نضجه  ومستوى 
التدّرج  نحو  عىل  ولو  والفكري 
املعارف  تقّبل  عىل  قدرته  حلني 
ونشأته  العوارض  بمقتضـى  العالية 

التكوينية.
الشـرائع . 4 تعّدد  أرسار  أهّم  من  لعّل 

األنبياء  تعّدد  رضورة  الساموية 
الرسالة  تبليغ  حصـر  فإّن  والرسل، 
البرش  يقود  معنّي،  بنبي  الساموية 

أرسار  الشريازي،  حممد  الدين  صدر  ظ:   )42(
اآليات: 139. 
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اهلل  دون  من  وعبادته  النبي  تأليه  إىل 
يكون  أن  يلزم  أّنه  سّيام  وال  تعاىل، 
إلثبات  باملعجزات  معّززًا  النبي 
القرآن  لنا  عرض  فقد  دعواه،  صدق 
أو  أنبياءها  أهّلت  ُأمم  الكريم قصص 
باهلل،  الرشك  درجة  إىل  هبم  غالت 

ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  چ 

ڻ  ڻ  ڻ  ڻ 
ہہ  ہ  ہ  ۀۀ 
ھ  ھ  ھ  ھ 
ڭ  ڭڭ  ۓ  ےۓ  ے 
التوبة:  ]سورة  ڭچ 
يمتلك  بام  كان  ذلك  كّل   ،]30
وسلوكي  عقيل  تكامل  من  األنبياء 
عالوًة عىل معجزاهتم بوصفها خارج 
فكيف  الطبيعة...  نواميس  حدود 

احلال لو كان ثّم نبي واحد؟!!.
سبقت . 5 التي  الرشائع  خلو  أو  ندرة 

القواعد  من  اإلسالمية  الشـريعة 
متّيزت  التي  واألُصولية  الفقهية 
إذ  األُخر،  الشـرائع  دون  من  هبا 
باكتشاف  احلركة  حّرية  منحتها 
أغلب  أّن  بحكم  الشـرعي،  احلكم 

مرهونة  كانت  السابقة  التشـريعات 
وحتريف  والنزاعات  باالختالفات 
تعاليم  عن  واستكبارهم  الرساالت 
الُرسل والصّد عنهم يف كّل الظروف 
ُأسس  وضع  إىل  االلتفات  دون  من 
الشـرائع  إليها  دعت  التي  اخلري  ُأّمة 

ڳ  ڳ  چ  تعاىل:  لقوله  كّلها 
 ،]104 عمران:  آل  ]سورة  ڳچ 
عىل  األُمم  تلك  متّرد  عن  فضاًل 
لقوله جّل وعال:  الساموية،  الشـرائع 

ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  چ 

ڭ  ۓ  ےۓ  ے  ھ  ھ  ھ 
عمران:  آل  ]سورة  چ  ڭ  ڭ 
جاءهم  ممّا  الرغم  فعىل   ،]105
االختالف  من  املانعة  الدالئل  من 
عزفوا  الدين  ُأصول  يف  واالفرتاق 
قال  ورسله)43(،  اهلل  طاعة  عن 

ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  چ  تعاىل: 
ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ 
البقرة:  ]سورة  چ  ې  ۉ 
كتب  تقّدم  ما  بمقتىض  ونجد   ،]87

 /2 والتنوير:  التحرير  عاشور،  ابن  ظ:   )43(
 .43 /4
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وصايا  عن  عبارة  األُخر  الرساالت 
األعّم  يف  ونصائح  وإرشادات 
لأُلسس  تفتقر  تكاد  وهي  األغلب، 

واألُصولية. الفقهية  والقواعد 
الساموية . 6 والكتب  الرشائع  تعّدد  ُعّد 

ملا  واالختبار،  البالء  بمنزلة 
تعاىل:  لقوله  اهليمنة  آية  به  رّصحت 

ں  ں ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  چ 

ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ 
فاآلية  چ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ 
وجوه  أحد  وبيان  التعليل  مقام  يف 
الشـرائع، والعّلة يف  ترّدد  احلكمة يف 
بأّن  تعّلقت  تعاىل  اهلل  إرادة  أّن  ذلك 
يتمّيز  إذ  للبشـر،  امتحانًا  يكون ذلك 

الطالح)44(. من  الصالح  عربه 
النضج . 7 جانب  أمهّية  من  الرغم  عىل 

العقيل الذي نّبهنا عليه يف أعاله، فإّن 
واالستعدادات  القابليات  ضعف 
ممّا  أيضًا،  الشـرائع  تعّدد  إىل  يؤول 
تعاىل  اهلل  حكمة  بموجب  يقتضـي 
القتضاء  تبعًا  هدايته  الدين  يقّدم  أن 

 /11 الرمحن:  مواهب  السبزواري،  ظ:   )44(
 .311

وعىل  البرشي،  املجتمع  يف  احلاجة 
رشائعها  السامء  أنزلت  األساس  هذا 
ما  عهد  كّل  يف  فأعطته  لإلنسان، 
متوّقفة  املالءمة  وهذه  يالئمه)45(، 
النفس  قوى  تنظيم  مقدار  عىل 
متام  نحو  وترويضها  اإلنسانية 
ومقدار  جهة،  من  )العدالة(  احلكمة 
رشيعة  لقبول  اإلنسان  استعداد 
وتطبيق  مكّوناهتا  وُأسس  السامء 

ذلك سلوكيًا من جهة ُأخرى.
بوقوع  االعتقاد  إىل  املطلب  خيلص 
أرسل  تعاىل  اهلل  بأّن  واإليامن  التعّددية، 
ألقوام  والرشائع  الرسل  من  عددًا 
كّل  لتكون  األُّمة،  تلك  ظرف  بمقتىض 
االنتهاء  حلني  لأُلخرى  مكّملة  رشيعة 
الرؤية  عن  فضاًل  اخلامتة،  الشـريعة  عند 
تكون  تكاد  التشـريعية  للتعّددية  القرآنية 
التشـريعات  صعيد  عىل  نوعها  من  فريدة 
الدينية  التعّددية  أنكرت  إذ  الساموية، 
وجود  وأّيدت  الوحدوي،  الدين  بحكم 
أنامط  عىل  بل  مطلقة  ال  تشـريعية  تعّددية 
والتكاملية  والتصديقية  اجلامعة  منها 

)45( ظ: كامل احليدري، فلسفة الدين: 151. 
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واإلجرائية. واملؤقتة  واجلزئية 
واملنضبطة  املقنّنة  التعّددية  هذه 
التي  هي  خمتلفة  وبأنامط  دقيقة  بمعايري 
ألن  آخر  دافعًا  الكريم  للنّص  أعطت 
يتصّدر يف مرجعيته وحاكميته أي هيمنته 

عىل بقّية الكتب الساموية.
الثالث: املطلب 

الدين ووحدة  اإلسالم  رشيعة  هيمنة 
تعّدد  وجود  بلزوم  سّلمنا  ما  إذا 
هذه  استدامة  ينبغي  فهل  السامء  لشـرائع 

واستمرارها؟. التشـريعية  التعّددية 
استدامة  ألّن  عقاًل  حمال  وهذا 
الدور،  يستلزم  واستمرارها  التعّددية 
ومن  إشكال،  دون  من  باطل  والدور 
هنائية  رشيعة  بوجوب  القول  وجب  هنا 
هذا  هبذا  اإليفاء  والستيعاب  مطلقًا، 
نظر  وجهة  وبيان  التساؤيل  املنطلق 
أمّهها  الوقوف عند حماور  لزم  فيه  القرآن 

ما يأيت:
اإلسالمية: والرسالة  القرآن  خامتية 

املحور مقصده  الوقوف عند هذا  إّن 
االستفهامات  من  جمموعة  عن  اإلجابة 
عند  االنتهاء  من  الغاية  عىل  حتوم  التي 

ُأخرى  بعبارة  أو  اإلسالم؟.  رشيعة 
وجود  مع  اإلنسان  تطور  ينتهي  هل 
وضعنا  ما  إذا  سّيام  وال  خامتة؟.  رشيعة 
الرشائع  تعّدد  من  العّلة  أّن  احلسبان  يف 
وسلوكيًا؟. عقليًا  اإلنسان  تطّور  مواكبة 

ولإلجابة عن هذا نقول:
ې  چ  آية  مدلول  عن  النظر  بغض 
وئ  وئ  ەئ  ەئ  ائ  ائ  ى  ى 
األحزاب:  ]سورة  ۆئچ  ۇئ  ۇئ 
اخلامتية،  مفهوم  حتديد  يف  وبعدها   ]40
الشاهد  حمّل  يف  احلديث  سُيختصـر 

واإلشكال املطروح.
من . 1 ثابتًا  أصاًل  اإلمامة  كانت  إذا 

التشـريع  يف  املعتمدة  الدين  ُأصول 
نقول  أن  يستلزم  فهذا  الساموي، 
هو  كان  إذا  النبي  أو  الرسول  إّن 
املقّدس،  الشارع  حكم  بيان  املتكّفل 
رشعيًا  أصاًل  بوصفها  اإلمامة  فإّن 
امتدادًا  تعاىل  اهلل  جعلها  قد  ثابتًا، 
ديمومة  عىل  للحفاظ  النبي  لوظيفة 
رشيعة  يف  اإلمامة  نجد  وهلذا  الدين، 
الزمني  حّيزها  أخذت  قد  اإلسالم 
املتطّلبات  مجيع  استيعاب  من 



طالل فائق الكاميل

351

اإلنسان  حياة  متّس  التي  الشـرعية 
نّواب  املختلفة، فضاًل عن  يف جماالته 
الذين  الغيبة  عصـر  قبل   اإلمام

أخذوا دورهم الزمني أيضًا.
غياب . 2 بعد  العاّمة  النيابة  نظام  اعتامد 

قوله  بداللة   ،املعصوم اإلمام 
ېئ  ېئ  ېئ  ۈئ  چ  تعاىل: 
یچ  ی  ی  ىئ  ىئ  ىئ 

»النيابة  وأّن   ،]59 النساء:  ]سورة 
اإلمام  عن  صدرت  التي  هي  العاّمة 
الوالية  أعطت  تي  الَّ وهي  الغائب، 
أوجدت  التي  وهي  للنّواب،  العاّمة 
ما  بموجب  القائمة«)46(  املرجعّية 
قال:  أّنه   الصادق اإلمام  عن  نقل 
صائنًا  الفقهاء  من  كان  من  »فأّما 
هلواه،  خُمالفًا  لدينه،  حافظًا  لنفسه، 
أن  فللعوام  مواله،  ألمر  ُمطيعًا 
تعطي  ال  هذه  والنيابة  ُيقلِّدوه«)47(، 

اإلمام  )موسوعة  الوثقى  العروة  رشح   )46(
عيل  لشيخ  اخلوئي  أبحاث  تقرير  اخلوئي(، 
مرتىض  الكتاب  مقّدمة   8  /1 الــغــروي: 

احلكمي. 
ح   /94  /18 الشيعة:  وسائل  العاميل،   )47(

20، املجليس، بحار األنوار: 2/ 88. 

التي  التشـريعية  الوالية  حّق  للفقيه 
بل  املعصوم؛  اختصاص  من  هي 
ووالية  احلكم  كشف  والية  متنحه 
يف  حديثنا  حمل  هو  الذي  اإلفتاء 
غري  املسائل  بني  اهلّوة  ردم  عملية 
واحلكم  اإلنسان  لتطّور  املتناهية 

منها. الرشعي 
ُأسس . 3 عىل  اخلامتة  الشـريعة  تضّمن 

يمكن  وُأصولية  فقهية  وقواعد 
يف  متغرّي  وجود  عند  إليها  الرجوع 
ومن  وتطّورها  احلياة  موضوعات 
رشعيًا  حالًّ  تكون  أن  يمكن  ثّم 
القواعد  وهذه  ومنطقيًا،  واقعيًا 
سمة  الرشيعة  متنح  األُصول  وتلك 

الديمومة ال حمالة.
كون . 4 صالحية  أسباب  أهّم  من  لعّل 

اخلامتة  الشـريعة  اإلسالم  رشيعة 
الكريم بوصفه معجزة  القرآن  وجود 
ال  إذ  واخلالدة،  الدائمة  الرسول 
الرساالت  معجزات  مجيع  أّن  خيفى 
عن  فضاًل  حّسية  تكون  تكاد  األُخر 
عقلية  معجزة  فالقرآن  مؤقتة،  أهّنا 
عقلية  كانت  وإّنام  حّسية  وليست 
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لتساير كّل عقل وزمان.
بوصفه . 5 الكريم  القرآن  تبنّى 

اإلسالم  لشـريعة  اخلاتم  الكتاب 
ال  نسبية،  غري  مطلقة  قضايا 
تقّبلها  أو  عليها  االختالف  يمكن 
ل لبعض منها كام  للعوارض، بل ُأصِّ
ل لبعض آخر، عالوًة عىل وضع  ُأصِّ
لتجسيد  واألدوات  اآلليات  بعض 
موازنًة  سلوكيًا،  وتطبيقها  املفاهيم 
الساموية  الكتب  يف  موجود  هو  بام 

األُخر.
مرحلة . 6 يف  اإلنسان  يصل  أن  يمكن 

أعىل  إىل  البشـرية  املسرية  من مراحل 
ثّم  ومن  العقيل،  اإلدراك  مراتب 
وإيضاحها  املفاهيم  لبيان  يفتقر  ال 
املفاهيم  تلك  لتطبيق  افتقاره  بقدر 
حدث  ما  وهذا  العقلية،  واملنتجات 
عىل  الوحي  نزول  بعد  اإلنسان  مع 
اخلاتم  الكتاب  تبنّي  وبعد   اخلاتم
والقواعد  العقلية  األُسس  لكّل 
إىل  اإلنسان  محلت  التي  املنطقية 
والثقايف  الفكري  »النضج  مرتبة 
االستمرار  عىل  قادرًا  يكون  بحيث 

املستمّرة  باالستعانة  طريقه  يف 
دون  من  والتعليامت...  باألُصول 

أن حيتاج إىل رشيعة جديدة«)48(.
خمزون . 7 عىل  الكريم  القرآن  تضّمن 

السابقة  األُمم  جتارب  حيمل  تارخيي 
الرساالت  تعاليم  عالوًة عىل خمزون 
الساموية األُخر التي مجعت يف رسالة 
فالقرآن  وكامهلا،  متامها  بعد  واحدة 
القضايا  تلك  مجيع  اختزل  أّنه  بحكم 
زمن  عارصوا  من  عىل  حّجًة  ُعّد 
القيامة،  يوم  إىل  بعده  وما  الوحي 

ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  چ  تعاىل:  قال 
ٿ ٿ ٿ ٿ چ ]سورة األنعام: 
هو  ))َبَلَغ((  الكلمة  فمعنى   ،]19
بعدكم«)49(،  من  القرآن  بلغه  »ومن 
الدائمي،  اخلاتم  الكتاب  أّنه  بحكم 
حيتاجه  ما  »لكّل  اشتامله  عن  فضاًل 
الثقلني  يبّلغ  الذي  فإّن  اإلنسان، 
املعارف  جلميع  وافيًا  يكون  أن  البّد 
يف  دخل  له  يكون  وما  واألحكام 

كتاب  تفسري  األمثل يف  مكارم شريازي،   )48(
 .426 اهلل املنزل: 10/ 

)49( الفراء، معني القرآن: 1/ 329. 
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التكاميل«)50(  وسريه  الفرد  سلوك 
عقاًل.

بحكم تعّرض عموم الكتب الساموية . 8
يمكن  ال  ما  -وهذا  للتحريف 
املقّدسة  الكتب  تعّدد  بلحاظ  إنكاره 
تلك  تعّرض  -لزم  اليوم  املتداولة 
أّن  الشـرائع للتحريف عينه بموجب 
الرئيس  ُتعّد املصدر  الساموية  الكتب 
التشـريعات،  لعموم  األّول  واملرجع 
كتاب  وجود  حتّتم  ذلك  كّل  قبال 
الساموية  الكتب  عىل  هييمن  ساموي 
وأمينًا  هلا  مرجعًا  ويكون  األُخر 
بحفظه،  اهلل  تعّهد  بموجب  عليها 

ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  چ تعاىل:  لقوله 
]سورة احلجر: 9[. ڱ ڱ ڱچ 
وتعّدد  الشـرائع  تعّدد  فكرة  لعّل 
حقب  طول  عىل  والرسل  األنبياء 
»من  جلانب  التمهيد  مقصدها  الوحي 
قادرًا  اإلنسان  ليكون  التكامل  مسرية 
نحو  الصعب  الطريق  هذا  سلوك  عىل 
منهج  الستقبال  األهلية  وينال  التكامل 
آخر  يد  عىل  الطريق  هلذا  وجامع  كامل 

)50( السبزواري، مواهب الرمحن: 13/ 141. 

وهبذا  تعاىل«)51(،  اهلل  قبل  من  ُأرسل  نبي 
استمرار  فكرة  بطالن  نبعد  أن  يمكن 

الدور. مسألة  بحّجة  الترشيعات  تعّدد 
الدين: ووحدة  االسالم 

إىل  املبحث  أن عرضنا يف توطئة  سبق 
اصطالحًا،  والدين  اإلسالم  بني  الفرق 
فهو  املحور  هذا  عرب  إليه  نسعى  الذي  أّما 
)اإلسالم  املقولتني  بني  املطابقة  مقدار 
مالحظة  مع  قرآين،  منظور  من  والدين( 
ومنطقيًا  عقليًا  الرؤية  تلك  قبول  إمكانية 

وتارخييًا.
الدين  أّن  الكريم  القرآن  تبنّى 
ُيعّد  إذ  إطالقًا،  تعّدده  يمكن  ال  واحد 
الساموية  الشـرائع  بأحد  اإلسالم  تسمية 
الدين  هو  اإلسالم  فإّن  وإاّل  تساحمًا، 

ڃ  چ تعاىل:  قوله  بداللة  باملحّصلة  بعينه 
آل  ]سورة  چ  چ چ  چ  ڃ 
يف  نفسها  اآلية  أّن  بقرينة   ،]19 عمران: 
مقام بيان العّلة وراء اختالف الناس مع 
لقوله:  حينها  يف  الساموية  الكتب  وجود 

ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ 

)51( مكارم شريازي، األمثل يف تفسري كتاب اهلل 
املنزل: 10/ 426. 
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ژ  ژ ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ 
گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ 
چ، وهذا يعني »أّن االختالفات  گ
ليست  وحدته  عىل  اهلل  دين  يف  الواقعة 
الساموي وإّنام هي من  الوحي  ناحية  من 

بغي الناس بعد علمهم... وأّن الشـريعة 
املاضية«)52(،  للشـرائع  جامعة  املحّمدية 
القرآن  عموم  سياق  من  نلمسه  ما  هذا 
تصّب  التي  اآليات  عن  فضاًل  الكريم 
الدين  وحدة  عن  احلديث  مصّب  يف 
الشواهد  هذه  ومن  فيه،  اختلف  وما 

چ  چ  چ  چ  چ  وعال:  جّل  قوله 
ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ 
ڑ  ڑ  ژ  ژ ڈ  ڈ  ڎ  ڎ 
الشورى:  ]سورة  چ  ک  ک  ک 
لبيان  تعقبها  التي  اآلية  تأيت  بل  13[؛ 

ۀ  چ لقوله:  وماهيته  االختالف  حال 
ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ 
ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ
آل  ]سورة  چ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ 
تاريخ  إىل  وبالعودة   ،]14 عمران: 

القرآن:  تفسري  يف  امليزان  الطباطبائي،   )52(
 .28- 27 /18

چ  چ  الوحي ووقت نزول آية چ 
ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ 
 ]3 املائدة:  ]سورة  چ  ڌ  ڌ  ڍ 
والدين  اإلسالم  مقولتي  حقيقة  تتبنّي 

مطابقتهام. ومدى 

وللنظر يف إمكانية صّحة املطابقة بني 
يأيت: بام  املفردتني يمكن االستدالل 

واحد . 1 الرشائع  انتساب  مصدر  أّن 
يكون  أن  من  والبّد  تعاىل؛  اهلل  وهو 
األخري،  باملآل  أيضًا  وحدويًا  الدين 
األديان- تعّدد  عقاًل  يمكن  ال  إذ 
إمكانية  -مع  واحدًا  والـُمرّشع 
لذا  والسبل،  الشـرائع  تعّدد  قبول 
يقتضـي ذلك أن يكون مجيع دعوات 
بسننه  والتعّبد  الدين  لوحدة  الرسل 

ٻ  ٱ  چ  تعاىل:  قال  وأحكامه، 
پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ 

]سورة  ٺچ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ 

ۋ  ۋ  چ  وقوله:   ،]25 األنبياء: 
ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ 

ې ى ى ائ چ ]سورة 

الزخرف: 45[.
استقرائيًا، . 2 فرضناه  ما  بموجب 
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تعّدد  من  الغايات  إحدى  تكون 
تكامل  جلانب  التمهيد  الشـرائع 
لتقّبل  استعداده  وإمكانية  اإلنسان 
قبول  حتّتم  إذ  التاّم،  الكامل  الدين 
سبل  من  الدين  مقّدمات  مجيع 
أصله،  من  فرعًا  وعّدها  ورشائع 
قال  كّله،  من  ينفصل  ال  وجزءًا 

ڇ  ڇ  ڇ  چ تعاىل: 
ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ 
چ  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈڈ 

النساء: 165[. ]سورة 
حسبان . 3 عىل  األدّلة  أهّم  من  لعّل 

للدين  منتمية  السابقة  الشـرائع 
تاّمة  بشـريعة  االنتهاء  الوحدوي 
وكتاب ساموي  عاملية،  جامعة شاملة 

معصوم من اخلطأ، قال تعاىل: چچ 
ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  چڇ  چ 
ڌ ڎ ڎ ڈ چ ]سورة 

النساء: 82[.
ُيعد من ضمن االستدالل العقيل عىل . 4

والوحدوية  املقّيدة  التعّددية  صّحة 
بني  مشرتكات  وجود  املطلقة 
األُصول  يف  الساموية  الرشائع 

تسلسل  تطابق  عن  فضاًل  والفروع، 
مع  وتشـريعيًا،  تارخييًا  الوحي  نزول 
حوادث  من  األغلب  األعّم  تطابق 
القّصة القرآنية بام ذكر يف بقية الكتب 
بتعّرضها  االعتقاد  من  الرغم  عىل 
مجيع  أّن  الظّن  فأكرب  لذا  للتحريف، 
هي  فام  واحد،  لدين  تنتمي  الرشائع 
تكميليًا  ترّتب  تسلسلية  وجوه  إاّل 
فعالقة  للدين،  األكمل  الوجه  لبناء 
ببعضها  بعضها  الساموية  الشـرائع 
الوصول  بغية  تكميلية  عالقة  اآلخر 
أّما  وكامله،  اإلسالم  دين  متام  إىل 
-رشيعة  اإلسالم  رشيعة  عالقة 
السابقة  -بالشـرائع   حمّمد النبي 
مطلقة،  تكميلية  عالقة  فهي  عليها 
تطويرية  املسرية  أّن  عىل  يدّل  وهذا 

الكيّل. )الكامل(  نحو  تّتجه 
الشـرائع . 5 إحدى  تكون  أن  فرض  مع 

املضامني  يف  كاملة  السابقة  الساموية 
رسالة  أي  فإّن  األحكام،  يف  وتاّمة 
العبث  قبيل  من  ُتعّد  بعدها  من  تأيت 
اإلهلية  الرسالة  رشوط  لتوافر 
عىل  جيري  ال  ما  وهذا  اجلامعة، 
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حلكمته،  الرشيعة  ُمنشئ  تعاىل  اهلل 
التباينات  بوجود  التسليم  حيّتم  ممّا 
الشـرائع اإلهلية وال سيام  النسبية بني 
من  يستدّل  إذ  الشـرعية،  األحكام 
واحدة  عة  ُمرشِّ قّوة  وجود  عىل  ذلك 
السبل  تعّدد  ُتقّدر  التي  هي  حكيمة 

وصوالً إىل الدين الواحد واجلامع.
القرآين احلاكي عن . 6 لقد متّيز اخلطاب 

ودعوهتم،    األنبياء  حال  لسان 
الكتب  يف  نفسه  اخلطاب  وكذا 
من  الرغم  -عىل  األُخر  الساموية 
نحو  عىل  ولو  بتحريفها  االعتقاد 
يدعو   خطاهبم -بأّن  اإلمجال 
إشارة  التوحيد  وهذا  التوحيد،  إىل 
اإلسالم- وما  الدين،  وحدة  إىل 
-إاّل  القرآنية  الرؤية  وفق  عىل 
عنده  تنتهي  إذ  لذلك،  مصداٌق 
التلّفظ  لزوم  ولعّل  الشـرائع،  مجيع 
مبدأ  تأكيد  هبام  واإليامن  بالشهادتني 
من  الدين  وحدة  لتعزيز  التوحيد 
التي  الرسول  خامتية  وإثبات  جهة 
والرسل  التشـريعات  عنده  تنتهي 

األظهر. عىل 

عىل . 7 الضوء  الكريم  القرآن  سّلط 
وواقع  واإلسالم  الدين  مفرديت 
رؤية  وفق  عىل  فاإلسالم  مطابقتهام، 
وليس  للدين  اسم  الكريم  القرآن 
تعاىل:  لقوله   حمّمد لشـريعة 

چچ  چ  چ  ڃ  چڃ 

حني  يف   ،]19 عمران:  آل  ]سورة 
أسلفنا،  كام  الطريقة  هي  الرشيعة  أّن 
من  جمموعة  عن  عبارة  والدين: 
معارف  وُأصول  اعتقادية،  ُأصول 
الفروع،  أركان  إليه  يضّم  كونية، 
فال  اآلداب،  الفروع  إىل  ويضّم 
يصّح إذًا نسخ الدين بدين آخر، ألّن 
وإذا  كونية،  رؤى  عن  عبارة  الدين 
صادقة  الكونية  الرؤى  هذه  كانت 
للبديل والتغيري، وقد  قابلة  فهي غري 
حمّمد  ومنهم  الباحثني  بعض  استدّل 
اإلسالم هو  من  املراد  أّن  السند عىل 
الكريم  القرآن  بنّص  تعاىل  اهلل  دين 
لسان  عىل  نقلت  آيات  وبداللة 

.)53(األنبياء

يف  مــعــارصة  بحوث  السند،  حممد  ظ:   )53(
الساحة الدولية: 18 -22. 
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ہ  ہ  ہ  چ  تعاىل:  اهلل  قال 
ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ 

]سورة  ڭچ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ 

تعاىلچٿ  وقال   ،]132 البقرة: 
ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ 

ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ 

ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ 

ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ 

 ،]136 البقرة:  ]سورة  ڇچ  ڇ 

ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  چ  تعاىل:  وقوله 
ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ 
 ،]67 عمران:  آل  ]سورة  ۋچ 

ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  چ  تعاىل:  وقوله 
ھھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ 
األنعام:  ]سورة  ۓچ  ے  ے  ھ 

ڑ  ژ  ژ  چ  تعاىل:  وقوله   ،]161
چ ]سورة األعراف:  ڑ ک ک 

ۆئ  ۆئ  چ  تعاىل:  وقوله   ،]126
يوسف:  ]سورة  ۈئچ  ۈئ 

يستفاد  التي  اآليات  من  وغريها   ،]101
نفسه. املطلب  سياقها  مدلول  من 

ومناقشة: تعقيب 
قد  أّنه  املبحث  توطئة  يف  عرضنا  قد 

الشـرائع  تعّدد  أّن  ُيشكل  أو  ُيستفهم 
الباحثني  ذهب  كام  منها،  املقصد  ليس 
اإلسالم  رشيعة  عند  االنتهاء  عاّمة 
الشـرائع  ــ  هي  وإّنام  وكامهلا،  لتاممها 
نسخ  مبدأ  إذ  أصاًل،  وتاّمة  كاملة  ــ 
هلا  ليس  مقولة  ُأخرى  برشيعة  الرشيعة 
تعاىل  اهلل  يرسل  أن  يعقل  ال  إذ  صّحة، 
جلَّ  كامله  بحكم  تاّمة  غري  ناقصًة  رسالًة 

وعال.
يأيت: بام  ذلك  نجيب عن 

قد . 1 الكريم  القرآن  إّن  نقول  ابتداًء 
السابقة  الساموية  الكتب  وصف 
آية  باقة  يف  هو  كام  والنور  باهلدى 

ڍ  ڇ  چ  تعاىل:  لقوله  اهليمنة 
وقوله:  ڎچ  ڌ  ڌ  ڍ 

ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  چٺ 

ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ 
ڤ ڤ چ، فالشـرائع اإلهلية 
فهي  الساموية،  كتبها  إىل  تستند  عاّمة 
مّتصفة باهلدى والنور ال شّك، لكنّها 
اإلسالم  ورشيعة  بالقرآن  موازنة 
إىل  السبزواري  أشار  فقد  ختتلف، 
تضّمن  شّك  دون  من  الرغم  عىل  أّنه 
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األُخر  اإلهلية  والشـرائع  الكتب 
موازنة  تبقى  والنور،  اهلداية  عىل 
من  جزئية  اإلسالم  ورشيعة  بالقرآن 
للمعارف  اجلامع  بوصفهام  جزئياته 

كاّفة)54(. واألحكام 

الرساالت . 2 مجيع  بتامم  سّلمنا  إذا 
إىل  يقودنا  ذلك  فإّن  وكامهلا،  اإلهلية 
-جلَّ  تعاىل  اهلل  عىل  بالعبث  القول 
وعال من كّل عبث -بلحاظ السؤال 
وراء  من  الغاية  ما  مقتضاه:  الذي 
فرق  وما  أصاًل؟.  الشـرائع  تعّدد 

التعّددية؟. أوجبت  التي  الشـرائع 
وكامهلا . 3 الشـرائع  بتامم  القول  إّن 

نجد  بل  منتٍف؛  خمالف  أمر  مجيعها 
الرساالت  بني  واضحًا  التباين 
متعّلقًا  كان  ما  سّيام  وال  الساموية 
التباين  يصل  ثّم  ومن  باجلزئيات 
األحكام  بعض  يف  التناقض  حدِّ  إىل 

ٻ  ٱ  چ  تعاىل:  قال  والرؤى، 
]سورة  پچ  ٻ  ٻ  ٻ 

املائدة: 46[.
واالختالف . 4 التباين  شمل  لقد 

)54( السبزواري، مواهب الرمحن: 11/ 276. 

الواحدة  الشـريعة  التأريخ  بمقتضـى 
كام  ومدارس  مذاهب  صارت  إذ 
-عىل  األناجيل  تباين  يف  احلال  هي 
تباين  من  تضّمنته  -وما  املثال  سبيل 
قال  واألحكام،  املضامني  يف  واضح 

ک  ک  ک  ڑ  ڑ  چ  تعاىل: 
]سورة  چ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک 

.]4 البينة: 
مل تتبّن رشيعة اإلسالم عاّمًة والقرآن . 5

الرشائع  نقص  مبدأ  خاّصًة  الكريم 
إىل  ينتهي  هذا  التبنّي  إذ  السابقة، 
وعال  -جلَّ  اهلل  عند  بالنقص  احلكم 
رشيعة  َعّدت  -وإّنام  نقص  كّل  من 
قبيل  من  التعّدد  ذلك  اإلسالم 
إىل  أرشنا  كام  التكاملية  التعّددية 
الشـرائع  أّن  بحكم  قبل،  من  ذلك 
لبعضها  بعضها  مكّمل  مجيعها 

گ  ک  ک  چ  تعاىل:  لقوله  اآلخر 
ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ 
9[، يف حني  چ ]سورة الصّف:  ڱ 
باإلظهار  إاّل  يظهر  ال  »الظهور  أّن 
تعاىل:  قوله  بداللة  التامم«)55(،  وهو 

)55( الرازي، التفسري الكبري: 15/ 29/ 298. 
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ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ 

]سورة املائدة: 3[. ڇ چ  ڇ 
بمقتىض . 6 التعّددية  مبدأ  قبول  إّن 

وتقّبلهم  الناس  استعدادات  تباين 
إّنام  آخر،  إىل  ظرف  من  لألحكام 

املؤّقتة،  التعّددية  مقولة  قبول  مفاده 
حمكومٍة  رشائع  وجود  تتبنّى  التي 
ومن  بانتفائه،  تنتفي  خاّص  بظرف 

ٻ  چ  تعاىل:  قوله  ذلك  جنس 
پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ 
ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ 
ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ 
]سورة  ٹچ  ٹ  ٿ  ٿ 
رضورة  عن  فضاًل   ،]77 املائدة: 
االنتفاء  يتحّقق  الذي  الالزم  وجود 
به، وهي الشـريعة الناسخة للشـرائع 
آية  داللة  ولعّل  )املنتفية(،  السابقة 

ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  اهليمنة 
ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ 
ک  ڑ  ڑ  ژژ  ڈ 
ڳ  گ  گ  گ  گ  کک  ک 
تقودنا القول بالنسخ كام  ڳچ  ڳ 

أرشنا إىل ذلك من قبل.

لقد تسامل العقالء عىل أّن التشـريعات . 7
معّدلة  أو  ناسخة  ُتعّد  املتأّخرة 
كان  إذا  املتقّدمة، خصوصًا  للشـرائع 
القرآن  أقّره  ما  وهذا  واحدًا،  املرّشع 

ٻ  ٻ  چ  تعاىل:  لقوله  الكريم 
ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ 
ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀڀ 

]سورة البقرة: 106[. ٿ چ 
داعي هيمنة رشيعة اإلسالم:

القرآن  التسليم هبيمنة  أّن  ال شّك يف 
هبيمنة  االعتقاد  إىل  يقودنا  الكريم 
الكتاب  أّن  بحكم  اإلسالمية  الشـريعة 
اإلسالمي  الترشيع  مصادر  أهّم  هو 
الرئيسة، وأّن كّل ما تّم عرضه يف طّيات 
الكريم  للقرآن  خصائص  من  البحث 
الكتب  بقّية  عىل  املصطفى  بوصفه 
باصطفاء  القول  يستلزم  وهذا  اإلهلية، 

بالضورة. املقّدسة  اإلسالمية  الشـريعة 
لكثري  عرضه  جرى  ممّا  الرغم  فعىل 
أو  الساموية  الكتب  بني  املشرتكات  من 
أو  القدسية  حيث  من  اإلهلية،  الشـرائع 
عن  فضاًل  العاملية  أو  للسامء  االنتساب 
العقدية  النظم  يف  الكّليات  مشرتكات 
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األحكام  وبعض  واألخالقية  والقيمية 
واضحًا  املائز  نجد  وغريها،  الرشعية 
الرسالة  أّن  بحكم  الشـرائع  بني  وجليًا 
املذكورة  املفردات  تلك  تبنّت  اإلسالمية 
تفّرعاهتا  لبعض  التأصيل  نحو  عىل  آنفًا 
من  اآلخر  بعضها  تعميق  عن  فضاًل 
كثرة  أو  املصاديق  أو  األُسس  حيث 
التي  املساحة  أو  واألدوات  اآلليات 
بغريها  موازنة  الرسالة  هذه  عليه  محلت 

األُخر. من 
سبيل  -عىل  العاملية  إسباغ  ولعّل 
االصطفاء  لظاهرة  مصداقًا  -يعّد  املثال 
الرشيعة  أهّنا  بحكم  ال  اإلسالم  لشـريعة 
أو  املهيمن  الكتاب  صاحبة  أو  اخلامتة 
يمّيزها  ما  وجليل  خصائصها  لعظيم 
اهلل  ألّن  بل  فحسب؛  الشـرائع  بقية  من 
اصطفاها عىل غريها يف املشرتكات عّمن 

سواها.
والباحثون  املفسون  استدّل  فقد 
الشـرائع  عاملية  عىل  عاّمة  االسالميون 

چ  چ  چ  چ  تعاىل:  بقوله  الساموية 
ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ 
ژژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ 

]سورة  کچ  ک  ک  ڑ  ڑ 
الرساالت  فهذه   ،]13 الشورى: 
-كانت  اإلسالم  رشيعة  عدا  اإلهلية-ما 
باملستوى  ليست  حدود  يف  »تتحّرك 
بالغها  مضمون  كان  وإن  العاملي 

األدائي  التكليف  دون  من  عامليًا«)56( 
يف  عامليًة  املضامني  زالت  وما  واقعيًا،  هلا 
للدين  كانت  األنبياء  دعوة  فإّن  أصلها، 
اختالف  من  الرغم  عىل  العاملي  الواحد 

رشائعهم. وتعّدد  سبلهم 
الرساالت  حدود  إّن  قيل  هنا  ومن 
مجاعة  خاطبت  فإهّنا  امتّدت  مهام  األُخر 
واضحًا  نراه  ما  وهذا  الناس  من  معّينة 
وموسى  وإبراهيم  نوح  رشيعة  حركة  يف 
مل  عاّمة  كانت  وإن  فهي   وعيسى

تتمّكن أن متتد خارج وجود ُأممهم)57(.
أّن  إىل  تقّدم  ما  كّل  بعد  نخلص 
رشيعة  أو  القرآن  هيمنة  موضوع 
الساموية  الكتب  بقية  عىل  اإلسالم 
مبدأ  نفي  يعني  ال  اإلهلية  والرشائع 
الشـرائع  إلغاء  يعني  وال  التعّددية 

)56( كامل احليدري، فلسفة الدين: 167. 
)57( ظ: املصدر نفسه: 167. 
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تلك  أثر  انتهاء  يعني  بل  األُخر، 
الشـرائع  تعّدد  أّن  بحكم  الشـرائع، 
املطلقة،  الوحدوية  قبال  مقّيدة  تعّددية 
النبي  اإلسالمية-رشيعة  الشـريعة  وأّن 
تعاىل  اهلل  اصطفاها  -رشيعة   حمّمد
الذايت  وكامهلا  متامها  بحكم  ومّيزها 
األُخر  الرساالت  أّن  وبحكم  جهة،  من 
األُخرى حّتى  تلو  تتكامل واحدًة  كانت 
هو  الذي  الوحدوي  الدين  يف  استقّرت 
نطلق  أن  يمكن  الذي  اإلسالم  رشيعة 
جهة  من  التكاميل  باالصطفاء  عليه 

چ  چ  چ  چ  چ  آية:  بداللة  ُأخرى 
ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ 
ڑ  ڑ  ژ  ژ ڈ  ڈ  ڎ  ڎ 
الشورى:  ]سورة  چ  ک ک  ک 
هوية  حتديد  بصدد  فاآلية   ،]13
هبا؛  الرشائع  وعالقة  اإلسالم  رشيعة 
بمضامينها  التمّسك  لزوم  صّورت  بل 
ورشائعها  بسننها  والتعّبد  املعرفية 

ک  ک  ڑ  ڑ  چ  نفسها  اآلية  بداللة 
رشيعة  اصطفاء  فبموجب  چ،  ک
وبطالن  بسننها  التعّبد  لزم  اإلسالم 
تعاىل:  قال  الشـرائع،  من  بغريها  التعّبد 

ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  چ 

چ  چ چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ 

ما  وهذا   ،]85 عمران:  آل  ]سورة 
هيمنة  بأحّقية  القول  إىل  بنا  يفيض 
الشـرائع  بقّية  عىل  اإلسالم  رشيعة 

الشـرائع  تلك  والنتهاء  وكامهلا  لتاممها 
تعاىل:  لقوله  الواحد  الدين  بحكم  هبا 
]سورة  چ  چ چ  چ  ڃ  ڃ  چ 

.]19 آل عمران: 
املصادر واملراجع.

بعد القرآن الكريم.
• أبو 	 الدين  مجال  اجلوزي،  ابن 

حممد  بن  عيل  بن  الرمحن  عبد  الفرج 
علم  يف  املسري  زاد  )ت597هـ(، 
التفسري، حتقيق: عبد الرزاق املهدي، 
النارش: دار الكتاب العريب -بريوت، 

ط1، 1422هـ.
· ابن 	 الطاهر  حمّمد  عاشور،  ابن 

عاشور، تفسري التحرير والتنوير، دار 
سحنون -تونس.

· رشح 	 اخلوئي،  املوسوي  القاسم  أبو 
اإلمام  )موسوعة  الوثقى  العروة 
اخلوئي(، تقرير أبحاث اخلوئي لشيخ 
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مرتىض  الكتاب  مقّدمة  الغروي،  عيل 
احلكمي.

· سعيد 	 أيب  الدين  نارص  البيضاوي، 
الشريازي،  حمّمد  بن  عمر  بن  عبداهلل 
تفسري البيضاوي، مؤّسسة األعلمي، 

الطبعة األُوىل، 1410هـ -1990م.
· الغطاء 	 كشف  الغطاء،  كاشف  جعفر 

حتقيق:  الغّراء.  الرشيعة  مبهامت  عن 
اإلسالمي–فرع  اإلعالم  مكتب 
عباس  –املحققون:  خراسان 
الذاكري  رضا  حممد  التربيزيان، 
سنة  احليل،  احلليم  وعبد  )طاهريان( 
الطبع: 1422، املطبعة: مطبعة مكتب 
مركز  النارش:  اإلسالمي،  اإلعالم 

انتشارات دفرت تبليغات اسالمى.
· وأنظمة 	 األديان  تعّدد  قرم،  جورج 

احلكم، دار الفارايب -بريوت، الطبعة 
الرابعة،  الطبعة  1979م،  األُوىل، 

2011م.
· الرشيف الريض، هنج البالغة، حتقيق: 	

املعارف  دار  عبدة،  حمّمد  الشيخ 
للمطبوعات، بريوت -لبنان.

· الشهيد الثاين، حقائق اإليامن، حتقيق: 	

إرشاف:  الرجائي/  مهدي  السيد 
النارش: مكتبة  املرعيش،  السيد حممود 
النجفي  املرعيش  العظمى  اهلل  آية 
مطبعة  املطبعة:  املقدسة،  –قم  العامة 

سيد الشهداء، ط1: 1409.
· النارش 	 اخلصال،  كتاب  الصدوق، 

1389هـ- الصدوق،  مكتبة 
1368ش.

· حسن املصطفوى، التحقيق يف كلامت 	
نرش  دار  النارش:  الكريم.  القرآن 
كاويان،  چاپخانهء  املطبعة:  كتاب، 

طهران.
· حسن عّز الدين بحر العلوم، التعّددية 	

العارف  اإلسالمي،  الفكر  يف  الدينية 
الطبعة  لبنان-بريوت،  للمطبوعات، 

األُوىل، حزيران )يونيو( 2011م.
· حتقيق: 	 الشيعة،  وسائل  العاميل،  احلّر 

الرتاث،  إلحياء  البيت  آل  مؤسسة 
ط2، 1414هـ.

· الدينية 	 التعّددية  اهلل،  حّب  حيدر 
الغدير  البلورايل(،  املذهب  يف  )نظرة 
األُوىل،  الطبعة  والنشـر،  للدراسات 

1421هـ -2001م.
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· ألفاظ 	 مفردات  األصفهاين،  الراغب 
ذوي  منشورات  الكريم،  القرآن 
السادسة، 1431هـ- الطبعة  القربى، 

1388ش.
· الرازي، فخر الدين حمّمد بن عمر بن 	

التميمي  عيل  بن  احلسن  بن  احلسني 
أو  الكبري  التفسري  الشافعي،  البكري 

مفاتيح الغيب، املكتبة التوفيقية.
· أرسار 	 الشريازي،  حمّمد  الدين  صدر 

حممد  وتصحيح:  مقدمه  اآليات. 
انجمن  انتشارات  النارش:  خواجوى 
ط  ايران  فلسفه  و  حكمت  اسالمى 

حمرم احلرام 1402–آبان 1360 ش
· جرير، 	 بن  حمّمد  جعفر  ابو  الطربي، 

)جامع  املعروف  الطربي  تفسري 
إحياء  دار  القرآن(،  تأويل  عن  البيان 
-بريوت،  لبنان  العريب،  الرتاث 

الطبعة األُوىل.
· الطربيس، أبو عيل الفضل بن احلسن، 	

دار  القرآن،  تفسري  يف  البيان  جممع 
مكتبة احلياة -بريوت.

· السبزواري، 	 املوسوي  األعىل  عبد 
القرآن،  تفسري  يف  الرمحن  مواهب 

الطبعة اخلامسة، 1431هـ -2010م، 
مطبعة نگني.

· زياد، 	 بن  حييى  زكريا  ابو  الفراء، 
يوسف  أمحد  حتقيق:  القرآن،  معاين 
نجايت-حمّمد عيل النّجار، مصـر اهليئة 

املرصية، الطبعة الثانية، 1980م.
· املوسوعة 	 وآخرون،  كامل  فؤاد 

اجّتاهات  املختصـرة،  الفلسفية 
ايران، جميد  املعارص يف  الديني  الفكر 

حمّمدي.
· املحقق 	 الكركي،  رسائل  الكركي، 

حممد  الشيخ  حتقيق:  الكركي، 
النرش  مؤسسة  النارش:  احلسون، 
املدرسني  جلامعة  التابعة  اإلسالمي 

بقم املرشفة، ط1 ربيع الثاين 1412.
· الكليني، حمّمد بن يعقوب بن إسحاق 	

عيل  حتقيق:  الكايف،  )ت329هـ(، 
دار  النارش:  ط5،  الغفاري،  أكرب 

الكتب اإلسالمية، طهران.
· القارئ، 	 دار  الدين،  فلسفة  كامل، 

الطبعة السابعة، 1431هـ -2010م.
· حمّمد 	 الكاشف.  مغنية،  جواد  حمّمد 

للماليني،  العلم  لدار  مغنّية،  جواد 
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 ،1978 )يناير(  الثاين  كانون  ط2 
بريوت –لبنان.

· حتقيق: 	 األنوار،  بحار  املجليس، 
الباقر  حممد  امليانجي،  إبراهيم  السيد 
الرتاث  إحياء  دار  النارش:  البهبودي، 
ط3/  –لبنان،  –بريوت  العريب 

1403هـ –1983 م.
· العوملة، 	 احلداثة،  السند،  حمّمد 

احلسينية،  النهضة  ميزان  يف  اإلرهاب 
حتقيق: عيل األسدي، النارش: باقيات، 
1427هـ– ط1:  وفا،  املطبعة: 

2006م.
· يف 	 امليزان  الطباطبائي،  حسني  حمّمد 

األعلمي،  مؤّسسة  القرآن،  تفسري 
1417هـ- املحّققة،  األُوىل  الطبعة 

1997م.

· يف 	 معارصة  بحوث  السند،  حمّمد 
االبحاث  مركز  الدولية،  الساحة 
ط1،  املقّدسة،  قم  العقائدية، 

1428هـ.
· منتظري، من املبدأ إىل املعاد حوار بني 	

طالبني. الطبعة، النارش: انتشارات دار 
شعبان  ط1  القدس،  املطبعة:  الفكر، 

املعظم 1425هـ.
· األنظار، 	 مطارح  االنصاري، 

كتاب  حجري/  طبع  مالحظات: 
 )166  /8 )گلپايگاين  خطي  نسخه 

ط1.
· يف 	 األمثل  الشريازي،  مكارم  نارص 

النشـر  دار  املنزل،  اهلل  كتاب  تفسري 
-ايران،   عيل اإلمام  ملدرسة 
1426هـ -1384ش، الطبعة األُوىل، 

التصحيح الثالث.
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بسم اهللّ الرمحن الرحيم
ًا ونذيرًا،  أنزل كتابه هدًى ونورًا، وبعث حمّمدًا رسوله مبرشِّ احلمد هللّ الذي 
جس وطّهرهم تطهريًا،  والصالة والسالم عىل أهل بيته الذين أذهب اهللّ عنهم الرِّ

أبدًا كثريًا. الدائم عىل أعدائهم  والّلعن 
شّتى  -طرقًا  األرسار  منهم  اهللّ  األبرار-قّدس  علامؤنا  انتهج  فقد  وبعد، 
احلاشية  املثال:  باب  من  فتجد  والتحقيق،  التأليف  ألوان  من  خمتلفة  وأنحاء 
والتهذيب،  والتنقيح  أنواعه،  -بمختلف  والرشح  واالستدراك  والتعليق، 
الختالف  نتيجًة  وذلك  العلمّية؛  األساليب  وسائر  واالقتصار،  واالختيار 
لتناسبها  أو  وكيفًا،  نوعًا  املطالب  لتفاوت  أو  الكتابة،  من  واألهداف  األغراض 

.... حجاًم وكاّمً
االعتناء  جيب  وأنحائها،  أقسامها  بجميع  التآليف  من  األنامط  هذه  أّن  عىل 
عدم  أو  املراجعة  عدم  من  بأحدها،  االهتامم  يف  التقصري  دون  سواء،  حدٍّ  عىل  هبا 
ينبغي  الذي  املجيد  تراثنا  من  -تعّد  اخلاّصة  أمهّيتها  إىل  -مضافًا  لكوهنا  االّطالع، 

احلفاظ عليه.
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االعتناء،  وعدم  االزدراء  تعاين  التآليف  من  واسعة  مجلًة  أّن  له  يؤسف  ممّا  أّن  إالّ 
فكثرٌي  واملنتخبات،  املخترصات  ونحو  العلمّية،  واملجاميع  األدبّية،  الكشاكيل  نحو 
األصل  وجود  مع  واملخترص  باملنتخب  هيتّمون  ال  بالرتاث  عالقة  هلم  ليس  ممّن 
جهدًا  مؤّلفه  فيه  بذل  فكري  وتراٌث  مستقّل،  تأليٌف  منهام  كالًّ  أّن  مع  منه،  املنتخب 

مشكورًا. علمّيًا 
من  هائل  كمٌّ  وأماُمنا  هبا،  اخلاّصة  أمهّيتها  هلا  والتلخيصات  املنتخبات  هذه  إّن 
معرفة  اختيار  كتاب  نحو  واملخترص،  املنتخب  منها  وبقي  أصلها  ضاع  التي  املؤّلفات 
الرجال لشيخ الطائفة الطويس )ت 460 هـ( الذي انتخب فيه واختار من كتاب معرفة 
الرجال للشيخ حمّمد بن عمر بن عبد العزيز الكيش رمحهام اهللّ تعاىل. واألصل مفقوٌد، 

انتخابه واختياره. وكاد أن يضيع لوال ما قام به شيخ الطائفة من 
له  تعّرض  ما  رغم  إلينا  وصل  و  الزمان  عوادي  من  حمفوظًا  األصل  كان  لو  ثمَّ 
الرتاث من اهلجامت الرشسة التي تساوق قتل البرش وذبح األبرياء، وال حيق احلط من 
قيمته أو عدم االعتداد به، فهو تراث فكري،، فعىل سبيل املثال بني أيدينا كتاب الشايف 
املغني  كتاب  عىل  به  رّد  الذي  هـ(   436 )ت  اهلدى  علم  املرتىض  للرشيف  اإلمامة  يف 
يستغني  ال  ذلك  مع  ظهرانينا،  بني  األصل  وجود  فمع  اهلمداين،  اجلّبار  عبد  للقايض 
املؤّلف  لتلميذ  الشايف  تلخيص  كتاب  وهو  منتخبه  من  واملحّققني  الباحثني  من  أحٌد 
النقض واإلبرام  إّن كالًّ منهام يعّد أخا اآلخر، يف جمال  الطائفة الطويس، بل  شيخ 

يف باب اإلمامة.
ين الرازي للشيخ حمّمد بن عيل  ونموذٌج آخر منتخب الفهرست للشيخ منتجب الدِّ
املرعيش  اهللّ  آية  مكتبة  يف  فريدة  خمطوطة  -فلها  البهائي  الشيخ  -جّد  العاميل  اجلُباعي 
وكانت  كثريًا،  اختالفًا  بينهام  فوجدت  سنني،  قبل  األصل  مع  بمقابلتها  قمُت  النجفي، 

نسخة اجلباعي عىل اختصارها من أصّح نسخ الفهرست.
وال ُأريد اإلسهاب يف هذا الشأن، إالّ أّننا مّلا كنّا بصدد استعراض أحد النامذج الرتاثّية 
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من االنتخاب واالختصار رأيُت إلفات األنباه إىل هذا اجلانب املغفول عنه أمرًا رضورّيًا.
فبني أيدينا نموذج علمّي رائد لالنتخاب واالختصار يف الرتاث، وهو خمترص تفسري 
القّمي البن العتائقي، وقبل أن نخوض غامر البحث عن هذا املخترص وأمهّيته ومنهجه، 

نذكر نتفًا من سرية مؤّلفه ابن العتائقي احليل.
ابن العتائقي يف سطور:

بن  إبراهيم  بن  حمّمد  بن  إبراهيم  بن  حمّمد  بن  الرمحن  عبد  ين  الدِّ كامل  الشيخ  هو 
الغروي. احليّل  العتائقي  بن  يوسف  بن  عيل 

أبيه بشهرين..، وإّنه ولد  بعد وفاة  السيفّية  احلّلة  بالعتائق يف ضواحي  إّنه ولد  قيل: 
755 هـ(، كام  الكايش )ت  بن حمّمد  ين عيل  الدِّ الشيخ نصري  سنة )699 هـ(. أخذ عن 

يظهر من تواليفه.
حمّمد  بن  إبراهيم  بن  حمّمد  بن  الرمحن  »عبد   :الطهراين بزرك  آقا  الشيخ  قال 
العتائقي  بابن  املعروف  ين،  الدِّ كامل  الصويف،  الطبيب،  األديب،  املهندس،  يوسف  بن 
جامعًا  كان  أّنه  املوجودة،  تصانيفه  من  يظهر  وباجلملة  التصانيف...  صاحب  احليّل، 

العلوم«. أنواع  للفنون، ماهرًا يف احلكمة والكالم والريايض والطّب وغريها من 
املنتخب. الدّر  790 هـ، ألّنه فرغ فيها من مطالعة كتابه  19 شّوال سنة  تويّف بعد 
النجف  الغروّية يف  أغلبه بخّطه يف اخلزانة  تتوّفر  تراثًا علمّيًا ضخاًم،  خّلف املرتجم 
األرشف، وإّن املتصّفح ألسامء مؤّلفاته ليقف عىل عبقرّية ابن العتائقي، وأّنه كان ماهرًا 
يف شّتى العلوم، مصنّفًا فيها، حميطًا بأنواع الفنون من الفقه واألصول والتفسري وعلوم 
األدب والبالغة والطب والفلسفة، واهليأة واحلكمة والكالم وغري ذلك، وإليك أسامء 

مؤّلفاته:
اختيار حقائق اخللل يف دقائق احليل.. 1
اختيار كتاب األوائل؛ أليب هالل العسكري.. 2
اإلجازة، كتبها لتلميذه عىل ظهر املجّلد الثالث من رشح هنج البالغة.. 3
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للخواجة . 4 التذكرة  كتاب  من  الرابع  الباب  رشح  األبعاد،  مقادير  معرفة  يف  اإلرشاد 
الطويس.

األعامر، نسبه إليه األفندي.. 5
األضداد يف الّلغة.. 6
األماقي يف رشح اإليالقي، يف الطّب، نسختها بخّط املؤّلف يف اخلزانة الغروّية.. 7
اليقني، واألصل للعاّلمة احليّل.. 8 اإليضاح والتبيني يف رشح منهاج 
البسط والبيان يف رشح جتريد امليزان، رشح به جتريد املنطق للخواجة الطويس.. 9

جتريد النّية من الرسالة الفخرّية، طبع يف جمّلة خمطوطاتنا )العدد الثاين، ص217(.. 10
للخجندي . 11 التلويح  كتاب  به  رشح  التنقيح،  أرسار  إىل  التلويح  رشح  يف  الترصيح 

الطبيب اإلصفهاين.
سنة . 12 الرتاث  دار  منشورات  من  طبع  احلاجبّية،  عىل  واملآخذ  النحوّية  احلدود 

1434هـ.
الغري، . 13 فرحة  كتاب  فيه  اخترص  الغروّية،  احلضة  تصحيح  يف  الربهانّية  الدالئل 

اْلَعاّلَمة احليّل. إىل  طبع منسوبًا 
درر النقاد يف رشح اإلرشاد، يعني إرشاد األذهان للعاّلمة احليّل.. 14
الدّر املنتخب من لباب األدب، يف فنون األدب والبالغة.. 15
الرسالة املفردة يف األدوية املفردة، يف الطّب.. 16
الرّد عىل املناظرات العرش، رّد هبا عىل املناظرات التي أوردها ابن شقيف احلمريي . 17

يف كتاب روضة املشتاق فيام بني الزيدّية واإلثني عرشّية من االفرتاق.
من . 18 للحّق  املخالف  أّن  و  الفرق،  علم  يف  رسالة  الفائقة،  وامللحة  الفارقة  الرسالة 

أهل القبلة هل هو كافر أم ال؟.
رشح . 19 فيها  اخترص  العلم،  رسالة  رشح  زبدة  أو  املناهج،  لرشح  املكّملة  الرسالة 

البحراين. العلم البن سعادة  ين الطويس ورسالة  الدِّ العلم للخواجة نصري  رسالة 
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الدّر النفيس من رسالة إبليس، اخترص فيه كتاب: رسالة إبليس إىل إخوانه املناحيس، . 20
للحاكم اجلشمي البيهقي )413 -494 هـ(.

أبعاد األفالك والكواكب.. 21 املفيدة لكّل طالب يف معرفة مقادير  الرسالة 
الچغميني.. 22 ملّخص  رشح 
الوجيز.. 23 التهذيب، ذكره يف تفسريه  رشح 
املتنّبي، هلا نسخة يف اخلزانة الغروّية.. 24 رشح ديوان 
الساسانّية أليب دلف.. 25 القصيدة  رشح 
رشح هنج البالغة، رشح مبسوط كبري، بقي منه املجّلد األّول والثالث.. 26
نصري . 27 للموىل  اهليأة  علم  يف  الزبدة  تعريب  كتاب  رشح  الزبدة،  تعريف  يف  الشهدة 

ين عيل بن حمّمد بن عيل الكاشاين احليّل، وهو ترمجة كتاب زبدة اإلدراك يف هيأة  الدِّ
الطويس. ين  الدِّ للخواجة نصري  األفالك 

الوّراق . 28 ابن  أرجوزة  رشح  وهي  املعارف،  صفوة  رشح  يف  للعارف  الصفوة  صفوة 
الكتبي.

غرر الغرر و درر الدرر، خمترص أمايل الرشيف املرتىض، يشتغل بتحقيقها أحد املحّققني . 29
بطهران.

املنطق.. 30 علم  يف  القويم،  والنهج  املستقيم  القسطاس 
املعيار، عّده حمّمد بن يونس الشوهيي يف براهني العقول من الكتب املنطقّية، ولعّلها . 31

البن العتائقي.
ين حممود الشريازي.. 32 خمترص رشح حكمة اإلرشاق، و األصل لقطب الدِّ
الكالم عنها.. 33 يأيت  القّمي، وسوف  خمترص تفسري 
الناسخ واملنسوخ، طبع مّرتني: األُوىل بتحقيق عبد اهلادي الفضيل، واألُخرى بإعداد . 34

ثامر اخلفاجي.
الرسول . 35 عبد  حيدر  األخ  بتحقيقها  يشتغل  العزيز،  الكتاب  تفسري  يف  الوجيز 
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عوض.)1(
القّمي. انتهى الكالم عن املؤّلف، ونبدأ اآلن باحلديث عن كتابه خمترص تفسري 

تفسري القّمي:
القّمي، فهو بحٌث طويل  البحث واملناقشة حول أصل تفسري  التعّرض إىل  نريد  ال 
ليس هذا حمّله، إالّ أّننا و مّلا كنّا بصدد التعريف بمخترصه، ال بأس أن نورد نبذة يسرية 

فنقول: عن األصل، 
املصنّفات  أشهر  من  القّمي  هاشم  بن  إبراهيم  ابن  لعيّل  القرآن  تفسري  كتاب  يعترب 
التفسريّية وأقدمها، فقد وصل إلينا بعد طيلة عرشة قرون وأكثر ساملًا من عوادي الزمان، 
معتمٌد، صحيح  ثبٌت  احلديث،  »ثقة يف  وأثنى عليه، وقال:  النجايش مصنِّفه  ترجم  وقد 

املذهب، سمع فأكثر«)2(.
والنجايش،  الشيخ  ذكره  فقد  العلامء،  عند  واسعة  شهرة  القّمي  تفسري  القى  وقد 

والذهبي وابن حجر يف مصنّفاهتم، ونسبوه له)3(.
وكتابه  التبيان،  تفسريه  يف  الشيخ  عنه  نقل  فقد  مصنّفاهتم،  يف  عنه  النقل  أكثروا  كام 

اإلمامّية. الشيعة  األربعة عند  الكتب احلديثّية  املشهور هتذيب األحكام، وهو أحد 
يف  شهرآشوب  وابن  البيان،  جممع  تفسريه  يف  الطربيس  عنه  نقل  السادس  القرن  ويف 

مصنّفاته كمناقب آل أيب طالب....
ويف القرن الثامن اهلجري اخترصه ابن العتائقي احليّل، كام اخترصه الكفعمي أيضًا 
علامئنا  عند  التفسري  هذا  أمهّية  عىل  يدّل  فإّنام  يشء  عىل  دلَّ  إْن  وهذا  التاسع،  القرن  يف 

مصنّفاهتم. يف  عليه  واعتامدهم  األقدمني، 

)1( الحظ مقالة السيد حسن املوسوي الربوجردي: )جهود ابن العتائقي يف جمال التأليف(، يف العدد 
الثاين من جملة خمطوطاتنا، فقد أحص فيه مؤلفات ابن العتائقي املخطوط منها واملطبوع.

)2( رجال النجايش، ص197 .
)3( الفهرست للشيخ، ص115؛ رجال النجايش، ص197، ميزان االعتدال، ج3، ص111، لسان 

امليزان، ج4، ص191؛ فهرست النديم، ص55 .
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اختصارات تفسري القّمي:
الثمني،  التفسري  هذا  باختصار  قام  الذي  الوحيد   العتائقي ابن  الشيخ  يكن  مل 

القّمي: باختصار تفسري  قام  إليك أسامء من عثرنا عليهم ممّن  ونحن نسد 
الكفعمي.. 1 الشيخ  تأليف  القّمي؛  إبراهيم  بن  عيل  تفسري  اختصار 

ين  الدِّ تقي  للشيخ  القّمي  إبراهيم  بن  عيل  تفسري  اختصار  بزرك:  آقا  الشيخ  قال 
احلارثي،  اجلبعي  اللويزي  الكفعمي  صالح  بن  حمّمد  بن  احلسن  بن  عيل  بن  إبراهيم 

)املتوىّف سنة 905(.
من  فرغ  اختصاراته،  من  مجلة  فيها  بخّطه،  كبرية  جمموعة  »عندي  الرياض:  يف  قال 

بعضها سنة 852 هـ، ومن بعضها سنة 848 هـ... وعدَّ منها هذا«)4(.
بن . 2 حمّمد  بن  الرمحن  عبد  ين  الدِّ كامل  للشيخ  إبراهيم،  بن  عيل  تفسري  خمترص 

وبحثنا. دراستنا  حمّل  وهي  العتائقي،  ابن  إبراهيم 
لبعض األصحاب:. 3 القّمي،  إبراهيم  بن  خمترص تفسري عيل 

النصريي  رضا  حمّمد  املريزا  عنه  »ينقل  وقال:  بزرك  آقا  الشيخ  ذكره  ...هكذا 
إيّن  األئّمة:  تفسري  أّول  يف  قال  حيث  للقمي،  كأصله  أّنه  معتقدًا  األئّمة،  تفسري  يف 
ذكر  ألّنه  شيئًا؛  القّمي  هاشم  بن  إبراهيم  بن  عيل  احلسن  أيب  تفسريي  من  تركُت  ما 
بن  عيل  أّلفه  ممّا   األئّمة عن  املروي  التفسري  من  خمترص  أّنه  الصغري  كتابه  أّول  يف 
مع  القّمي،  أّلفه  ممّا  املخترص  أّن  يعني  للمخترص،  بيان  ممّا  كلمة  أّن  حمسب  إبراهيم« 
غري  تأليف  هذا  غري  املخترص  ظاهر،  هو  كام  القّمي،  املؤّلف  املروي  للتفسري  بيان  أّنه 

العامل«)5(. واهللّ  القّمي، 
لبعض األصحاب:. 4 القّمي،  إبراهيم  بن  خمترص تفسري عيل 

آية  مكتبة  يف  جمموعة  ضمن  يف  نسخته  توجد  حيث  اسمه،  عىل  نتعّرف  مل  ممّن  وهو 

)4( الذريعة، ج1، ص355، الرقم 1871 .
)5( الذريعة، ج20، ص191، الرقم: 2523 .
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يِّد املرعيش النجفي، بخّط سالم اهللّ بن عارف بن حمّمد مودغاي، كتبها يف شهر  اهللّ السَّ
رمضان سنة 939.

بن  عيل  تفسري  باختصار  قام  الطلبة  بعض  »إّن  مضمونه:  ما  مقّدمته  يف  ورد  وقد 
مع  وقابلته  تداركتها،  النواقص  بعض  من  خيلو  ال  اختصاره  كان  ومّلا  القّمي،  إبراهيم 
اهللّ  عبد  أيب  اإلمام  خزانة  يف  املوجود]ة[  إبراهيم،  بن  عيل  تفسري  من  األصل  نسخة 

.)6(»احلسني
لبعض األصحاب:. 5 القّمي،  إبراهيم  بن  خمترص تفسري عيل 

بخط  منه  نسخة  القرآن،  آخر  إىل  الطالق  سورة  من  يبتدأ  ناقص،  اختصار  وهو 
شعبان   23 اخلميس  يوم  منه  فرغ  الكركي،  العايل  عبد  بن  عيل  بن  ين  الدِّ بدر  بن  حمّمد 

سنة 1088 هـ)7(.
القّمي، للموىل حمّمد بن أمحد بن حسني احلائري، . 6 إبراهيم  تلخيص تفسري عيل بن 

948هـ)8(. سنة  كتبت  اإليراين،  الربملان  مكتبة  يف  نسخة  منه  توجد 
إىل  ترجع  واحدة  عدا  جّلها  أّن  و  خاّصة  املخترصات،  هبذه  االهتامم  ينبغي  قلت: 
عند  خاّصة  القّمي،  تفسري  أصل  مع  مقابلتها  جتدر  كام  ذلك،  قبل  وما  العارش  القرن 

الثمني. التفسري  هذا  حتقيق 
مضافًا إىل ذلك: فإّن هذه اجلهود العلمّية هلي تنّم عىل اهتامم العلامء بتفسري عيل بن 

وأّنه كان موضع مراجتهم و رعايتهم. القّمي،  إبراهيم 
القّمي: لتفسري  واختصاره  العتائقي  ابن 

بكالم  فنبدأ  البحث،  موضع  وهو  العتائقي،  ابن  به  قام  الذي  االختصاص  وأّما 
إبراهيم  بن  عيل  تفسري  »خمترص   :قال بكالمه،  تيّمنًا  تعريفه  يف  بزرك  آقا  الشيخ 

)6( فهرس خمطوطات مكتبة آية اهللّ املرعيش النجفي، ج2، ص71 .

)7( فهرس خمطوطات مكتبة آية اهللّ املرعيش النجفي، ج24، ص177 .
)8( فهرس خمطوطات مكتبة جملس الشورى اإلسالمي، املخترص، ص203 .
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منه  أسقط  العتائقي،  بن  إبراهيم  بن  حمّمد  بن  الرمحن  عبد  ين  الدِّ كامل  للشيخ  القّمي، 
احلّجة  ذي  غّرة  يف  منه  فرغ  األنبياء،  تنزيه  عدم  يف  الظاهرة  اآليات  وبعض  األسانيد، 
الروضات،  صاحب  اْلَعاّلَمة  يِّد  السَّ عند  كانت  والنسخة  وسبعامئة،  سّتني  و  سبع  سنة 

انتهى. فقال: )هو يف ما يقرب من عرشة آالف بيت()9(. 
ما  نفسه  الكتاب  من  واحد  موضع  يف  ورد  فقد  الكتاب،  تأليف  تاريخ  عن  ا  وأمَّ
الصحيح:  اليوم -وهو سنة سبع وثالثني وسبعمئة -()10(، ولعّل  )املجمع عليه  نّصه: 
)ثامنني( بدالً من: )ثالثني(، كام جاء يف موضع آخر ما نّصه: )أقول: هو إىل اآلن–هو 

التأليف)12(. تاريخ  يطابق  مل  الشكلني  سنة سبع وثامنني وسبعمئة()11(، وكال 
وأّما خمطوطاته، فهي هذه:

وهي . 1  ،282  /1 بالرقم:  املرّشفة،  قم  يف  املرعيش  يِّد  السَّ اهللّ  آية  مكتبة  نسخة 
مطابقة  لعدم  خالفه؛  الظاهر  لكن  املؤّلف،  بخّط  إهّنا  قيل  مصّححة،  قديمة  نسخة 

اخلّط)13(.
نسخة مكتبة جملس الشورى اإلسالمي يف طهران برقم: 12216، كتبها حسام بن . 2

984هـ)14(. 2 شهر صفر من سنة  الثالثاء  يوم  العلوي، يف  بن حمّمد  ين  الدِّ نارص 
من . 3 أهّنا  والظاهر   ،12641 برقم:  أيضًا،  اإلسالمي  الشورى  جملس  مكتبة  نسخة 

العارش)15(. القرن 
خّط . 4 عن  مستنسخة  أهّنا  والظاهر   ،34 برقم:  إصفهان  مكتبات  إحدى  من  نسخة 

)9( الذريعة، ج20، ص190، الرقم: 2522 .
)10( خمترص تفسري القّمي، ص330 .
)11( خمترص تفسري القّمي، ص338 .

)12( الحظ: جملة خمطوطاتنا، العدد الثاين، ص415.
)13( فهرس خمطوطات مكتبة آية اهللّ املرعيش النجفي، ج1، ص309 .
)14( فهرس خمطوطات مكتبة جملس الشورى اإلسالمي، 35/ 210 .
)15( فهرس خمطوطات مكتبة جملس الشورى اإلسالمي، 36/ 204 .
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نقل  التي  أهّنا  والظاهر  اجلنات،  روضات  صاحب  يِّد  السَّ متّلك  وعليها  املؤّلف، 
عنها)16(.

العتائقي يف اختصاره: ابن  أهداف 
واملنهج  االختصار،  هذا  أسباب  عن  الكتاب  عىل  مقّدمته  يف  نفسه  املؤّلف  أفصح 

فقال: فيه،  املّتبع 
مّلا وقفت عىل كتاب األُستاذ الفاضل عيل بن إبراهيم بن هاشم القّمي، ريض  »إيّن 
بإسقاط  أخترصه  أن  فأحببت  لالختصار،  قاباًل  ضخاًم  كتابًا  فوجدته  وأرضاه،  عنه  اهللّ 
منه،  البّد  ما  إالّ  لشهرته،  الكريم  القرآن  لفظ  بعض  وحذف  واملكّررات،  األسانيد 

وبحذف ما فائدته قليلة، و رّبام أضيف إىل الكتاب ما يليق به.
)ب(،   فالباقر لقبه،  ألّول  أرمزه  قد   األئّمة من  إماٍم  عن  إسناٍد  وكّل 

والصادق )ص( وهكذا باقي األئّمة«)17(.
وقال يف آخر الكتاب ما نّصه:

ابن  إبراهيم  بن  عيل  كتاب  من  أجزاء  السبع  من  ونّقحناه  احتويناه  ما  آخر  »وهذا 
عن  آياته  بأّول  واكتفينا  أسانيده،  وحذفنا   ،املعصومني األئّمة  عن  رواه  هاشم، 
ما  إليه  وأضفنا  ونّقحناه  فيها،  فائدة  ال  بل  قليلة،  فائدته  وما  املكّرر  وحذفنا  باقيها، 
خطر بالبال ممّا يناسبه، ورددنا كّل ما جاء ظاهره من عدم العصمة لألنبياء واألولياء، 
فإّن  فليتأّمل.  الرجل،  هذا  يقول  ما  مثل  ليس   الطاهرين البيت  أهل  مذهب  فإّن 

القبائح. مجيع  عن  األئّمة  و  األنبياء  وتنزيه  القبائح،  عن  األنبياء  تنزيه  يزيد  مذهبهم 
واعلم أّن لنا يف كثري من هذا الكتاب نظر؛ فإّنه ال يوافق مذهبنا الذي هو اآلن جممع 

عليه.
وخمترصه،  الكتاب  منّقح  العتائقي،  ابن  إبراهيم  بن  حمّمد  بن  الرمحن  عبد  وكتب 

)16( فهرس خمطوطات مكتبات إصفهان، ص115 .
)17( خمترص تفسري القّمي، ص557 .
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احلّجة  غّرة ذي  أمجعني، وذلك يف  وآله  اهللّ عىل حمّمد  العاملني، وصىّل  رّب  واحلمد هللّ 
حمّمد  سّيدنا  عىل  اهللّ  وصىّل  وحده،  هللّ  واحلمد  هجرّية،  وسبعامئة  وسّتني  سبع  سنة 

وسّلم«)18(. وآله 
ُأمور: عّدة  هنا  كالمه  من  نستخلص  أقول: 

أهدافه من االختصار، وهي كالتايل: أّوالً: 
وبذلك . 1  ،األنبياء عصمة  خيالف  ما  نحو  والعقيدة،  املذهب  يوافق  ال  ما  حذف 

إىل  نسبته  يصّح  ال  ما  كّل  عن  وتنقيحه  الرتاث  غربلة  إىل  العتائقي  ابن  يدعو 
.األئّمة

القرآن، مما يستغنی عنه.. 2 بالكّلية، وحذف بعض لفظ  الكتاب  حذف األسانيد من 
حذف الروايات املتكّررة يف الكتاب.. 3

النقاط: هذه  إىل  ونضيف  مقّدمته،  يف  العتائقي  ابن  ذكره  ما  هنا  إىل 
كمناقشة . 4 جّدًا،  ومهّمة  رضورّية  تعليقات  الكتاب  عىل  العتائقي  ابن  عّلق 

القرآن  علوم  إىل  التعّرض  أو  والروايات،  اآليات  داللة  يف  البحث  أو  األخبار، 
بن  عيل  أقوال  ومناقشة  فقهّية،  مسائل  يف  التفسري  من  واالستفادة  والقراءات، 

قليل. بعد  ذلك  ل  نفصِّ وسوف  إبراهيم. 
اإلضافة عىل ما ورد يف التفسري ممّا مل يذكره القّمي أو مل يتعّرض له؛ كوجوه ُأخرى . 5

الغريبة وغري ذلك. يف تفسري اآليات، أو إضافة تعبريات لغوّية لأللفاظ 
ييل: كام  االختصار،  يف  منهجه  ثانيًا: 

االختصار.. 1 من  أغراضه  عن  خارجة  كانت  ولعلها  الواردة،  األسانيد  حذف 
إىل . 2 بالرجوع  عنه  يستغنى  ممَّا  لشهرته  الكريم،  القرآن  ألفاظ  بعض  حذف 

القارئ. ذهن  أو  املصحف، 
وبحذف ماال فائدة مرجوة من ذكره.. 3

)18( خمترص تفسري القّمي، ص41 .
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بيانه.. 4 بسط  يأيت  وسوف  التفسري،  من  القمي  ذكره  ما  عىل  اإلضافة 
األنبياء . 5 كعصمة  االعتقادية،  الثوابت  خيالف  ممَّا  اآلية  تفسري  يف  ورد  ما  يف  املناقشة 

ة، وغري ذلك. واألئمَّ
يف . 6 الصواب  وذكر  تفسريه،  يف  القمي  ذكرها  التي  التفسريية  الوجوه  يف  املناقشة 

ذلك.
العتائقي: ابن  اختصار  أمهّية 

جهات: عّدة  يف  القّمي  تفسري  من  العتائقي  ابن  اختصار  أمّهّية  تتجىّل 
فقد  القّمي،  تفسري  وهتذيب  باختصار  قام  من  أّول  هو  العتائقي  ابن  إّن  األُوىل: 

املضامر. هذا  يف  السبق  قصب  حاز 
من  الكتاب  أصل  عىل  القّمي  لتفسري  اختصاره  يف  اعتمد  العتائقي  ابن  إّن  الثانية: 
آخر  تفسري  مع  ومطالبه  رواياته  اختلطت  قد  املوجود  التفسري  إّن  حيث  القّمي،  تفسري 

القّمي. إبراهيم  بن  لغري عيل 
يديه  بني  كان  الذي  القّمي  تفسري  أّن  آخر خمترصه،  العتائقي يف  ابن  الثالثة: رّصح 
بل  املستقّلة،  واملجّلدات  األجزاء  منه  املراد  وليس  أجزاء،  سبعة  يف  كان  واخترصه 

للطربي. املرتىض  لشيعة  املصطفى  بشارة  نحو  نفسه،  املؤّلف  قّسمها  التي  األجزاء 
ابن  عيل  تفسري  مع  العتائقي  البن  القّمي  تفسري  خمترص  بني  املقابلة  مع  الرابعة: 
إبراهيم القّمي املوجود بني أيدينا نالحظ اختالفات كثرية يف نقل األقوال واألحاديث.
إىل  أّوله  من  الكريم،  للقرآن  كاملة  تفسريّية  دورة  يعّد  املخترص  هذا  إّن  اخلامسة: 
مناقشة،  مع  نقلها  التي  أو  العتائقي،  ابن  ارتضاها  التي  التفاسري  عىل  مشتماًل  آخره، 

فالحظ. بالوجيز،  املسّمى  العتائقي  ابن  تفسري  غري  آخرًا  تفسريًا  ُيعّد  وبذلك 
ما  انتقاء  بمجّرد  يقْم  مل  القّمي،  لتفسري  اختصاره  يف  العتائقي  ابن  أّن  السادسة: 
عند  يعّلق  أن  أراد  بل  فقط،  صحيحًا  جيده  مل  ما  بحذف  أو  فحسب،  التفسري  من  راقه 

االختصار، ويورد بعض ما يراه خطًأ، ويناقشه ويلفت األنظار إىل الصحيح من اخلطإ، 
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الغلط. من  والصواب 
الرتاث  تصحيح  جمال  يف  رائدة  علمّية  خطوة  اّتبع  العتائقي  ابن  فإّن  وبذلك، 
الكريم  القرآن  صيانة  يف  مشكورًا  وعلمّيًا  عملّيًا  جهدًا  وبذل  والتفسريي،  احلديثي 

الصحيحة. غري  الروايات  من  يشوبه  عاّم  وحفاظته  به،  يليق  ال  عاّم  وتفسريه 
العتائقي: ابن  تعليقات  من  نامذج 

الرتاث  تصحيح  يف  النقدّية  العتائقي  ابن  تعليقات  عن  احلديث  بنا  جری  ومّلا 
القارئ  ليقف  النامذج،  هذه  بعض  إىل  اإلشارة  يف  بأسًا  أرى  ال  والتفسريي،  احلديثي 

العتائقي يف هذا الكتاب. ابن  الكريم عىل صدق ما نّدعيه، ويّطلع عىل جهد 
ييل: ما  إىل  القّمي  تفسري  عىل  العتائقي  ابن  تعليقات  تقسيم  يمكن 

بحثًا  والروايات  اآليات  من  يستفيد  تارًة  فرتاه  والكالم،  بالعقيدة  يرتبط  ما  أّوالً: 
والعقائدي. الكالمي  مؤّيدًا عىل مذهبه  والروايات  اآليات  يرى يف  أو  كالمّيًا، 

)ص70(،  العصمة  )ص59(،  الكفر  و  اإليامن  )ص58(،  اخلالفة  بحث  الحظ: 
البيت عىل الصحابة )ص103(،  تفضيل األنبياء عىل املالئكة )ص100(، تقديم أهل 
)ص142(،  اهللّ  رسول  بعد  املؤمنني  أمري  خالفة  )ص104(،  باجلرب  القول  بطالن 

الضاّلة )ص210(. املذاهب 
منها: نامذج  وإليك  وفنونه،  القرآن  علوم  يف  األقوال  خمتلف  إىل  التعّرض  ثانيًا: 

تعاىل:  قوله  نزول  سبب  )ص87(،  القرآن  ترتيب  )ص42(،  البسملة  جزئّية 
زبڦ  ڄ  ڄ  ڄ  رب ص104(.

ابن  تعليقات  هبا  زخرت  وقد  القّمي،  إبراهيم  بن  عيل  الشيخ  أقوال  مناقشة  ثالثًا: 
التفسري: عىل  العتائقي 

• ڳ 	 ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  چ  تعاىل:  قوله  يف  القّمي  تفسري  مناقشة 
ڱچ )ص149(.

• چ. 	 ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  چ  تعاىل:  قوله  تفسري  يف  القّمي  مناقشة 



دراسة وعرض: حممد حسني الواعظ النجفي

379

)ص171(.
منها: اآلخر  البعض  وتوضيح  املروّية،  األخبار  و  األحاديث  مناقشة  رابعًا: 

• 	.)50 )ص  البرش  عىل  إبليس  تسليط  رواية 
• مناقشة اخلرب املروي يف قوله تعاىل: )واتُل عليهم ما تتلو الشياطني...( )ص66(.	

مبهمة: لكلامت  لغوّية  تفسريات  طرح  و  لغًة،  الكلامت  توضيح  خامسًا: 
• الرياش )ص168(.	
• الصاعقة )ص172(.	
• النصب واللغوب )ص425(.	
• رضيع )ص526(.	

قراءات ُأخرى: اآلية، وذكر  قراءة  البحث يف وجوه  سادسًا: 
• سورة النساء، اآلية 24 )ص121(.	
• سورة املائدة، اآلية 5 )ص 155(.	
• سورة األعراف، اآلية 143 )ص 172(.	

وما  الفقه،  أحكام  يف  اآليات  من  االستفادة  أو  فقهّية،  مباحث  استخراج  سابعًا: 
القرآن: بفقه  يسّمى 

• الزواج من الكتابّية )ص 83(.	
• تذكية اجلنني من األنعام )ص136(.	
• الزواج من الكافرة )ص 139(.	
• قطع يد السارق )ص 140(.	
• حكم الغنيمة يف احلرب )ص 191(.	

القّمي: ذكره  ما  إىل  ُأخرى، مضافًا  آراء  إضافة  ثامنًا: 
• سورة البقرة، اآلية 238 )ص 87(.	
• سورة النساء، اآلية 78 )ص 126(.	
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• سورة املائدة، اآلية 112 )ص 155(.	
العاّمة يف تفسري اآليات ومناقشتها: آراء  تاسعًا: طرح 

• 4 )ص138(.	 املائدة، اآلية  سورة 
• سورة املائدة، اآلية 38 )ص 140(.	
• سورة األنفال، اآلية 1 )ص184(.	

عىل  تارخيّية  إشارات  إضافة  أو  تارخيّيًا،  والروايات  األخبار  مناقشة  عارشًا: 
األخبار:

• سورة األنفال، اآلية 1 )ص 182(.	
• سورة األنفال، اآلية 1 )ص 185(.	
• سورة األحزاب، اآلية 45 )ص 415(.	

ال  إذ  كشحًا؛  عنها  ونطوي  عنها،  الطرف  نغّض  النامذج  من  الكثري  وهنالك  هذا، 
وزيادة. كفاية  الشواهد  من  ذكرنا  وفيام  بسطها،  املقام  يسع 

الرتاث: و  التحقيق  جمال  يف  نقرتح  وختامًا 
املخترصات  العتائقي وسائر  القّمي البن  أّوالً: االستفادة من كتاب خمترص تفسري 
مع  وطبعه  القّمي،  إبراهيم  بن  عيل  تفسري  وهو  الكتاب،  أصل  حتقيق  يف  واملنتخبات 

صاحبه. ومنزلة  وشأنه  بالكتاب  يليق  علمي  حتقيق 
عىل  القّمي  لتفسري  خمترصه  يف  املوجودة   العتائقي ابن  تعليقات  إدراج  ثانيًا: 

وفهرسة. بحثًا  هبا  واالهتامم  الكتاب،  أصل 



381

املقدمة
ِحيِم الرَّ مْحَِن  الرَّ اهللَِّ  بِْسِم 

وَن، واَل ُيَؤدِّي  ِذي اَل َيْبُلُغ ِمْدَحَته اْلَقاِئُلوَن، واَل حُيِْص َنْعاَمَءه اْلَعادُّ احْلَْمُد هللَِّ الَّ

َلْيَس  ِذي  الَّ اْلِفَطِن،  َغْوُص  َينَاُله  َمِم، واَل  اهْلِ ُبْعُد  ُيْدِرُكه  اَل  ِذي  الَّ امْلُْجَتِهُدوَن،  ه  َحقَّ
َفَطَر  مَمُْدوٌد،  َأَجٌل  واَل  َمْعُدوٌد،  َوْقٌت  واَل  َمْوُجوٌد  َنْعٌت  واَل  حَمُْدوٌد،  َحدٌّ  لِِصَفتِه 

َياَح بَِرمْحَتِه... اخْلاََلِئَق بُِقْدَرتِه، وَنرَشَ الرِّ
تتميز  التي  الفصحى،  العربية  باللغة  الكريم  القرآن  وتعاىل  سبحانه  اهلل  أنزل 
اخلصوصيات  لتلك  البعض  فهم  لعدم  ونظًرا  والبالغية،  اللغوية  بخصوصيتها 

البالغي والنحوي. عوا زوًرا وهبتاًنا وجود أخطاء عديدة عىل املستوى  أدَّ فقد 
وانه  املجيد،  الكتاب  هذا  عظمة  هذا  بحثنا  اثناء  يف  اللبيب  القارئ  وسيجد 
متيزوا  ممن  واالكاديميني  األعالم،  العلامء  من  الكثري  انربى  وقد  خالدة،  معجزة 
باإلستيعاب العميق ملفردات القرآن الكريم، وبينوا ما للقرآن الكريم من إعجاز 
متكامل، رادين احلجر عىل رؤوس أولئك الذين نالوا منه، مما ينم عن قصورهم 

العزيز احلكيم. وتقارصهم يف فهم كتاب اهلل 
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القرآن  ساحة  عن  للدفاع  اجلد  ساعد  عن  الغيارى  من  املجدون  شمر  هنا  ومن 
االمس  علامء  بني  ذلك  يف  فرق  وال  إطالع،  وسعة  خربة  من  امتلكوه  بام  الكريم، 
يمثل  ألنه  الكريم،  القرآن  حب  وهو  واحد  جمرى  يف  يصب  ففكرهم  اليوم  وعلامء 
اهنم  اذ  عليتهم  من  بل  مسلمني  كوهنم  اإلسالمي،  الترشيع  يف  األول  املقدس  الرافد 
واألدبية،  والعلمية  الرشعية  املسؤولية  باب  ومن  عليهم  لزاًما  فكان  االسالم  حصون 
أْن يعضوا عىل نواجذهم، وجيردوا سيوفهم، ويشمروا عن سواعدهم من أجل كتاب 

املجيد... اهلل 
وهكذا كان، فقد حفلت املجالت العربية، ومنها العراقية وعىل األخص املجالت 

وشؤونه. علومه،  خمتلف  ويف  القرآنية  االبحاث  تلك  من  بكثري  الغراء  النجفية 
العربية  النجفية  املجالت  صفحات  عىل  القرآنية  الدراسات  تلك  وامتدت 
واملنترشة عىل ربوع الغري املعطاء، فكانت متنوعة يف الطرح واالسلوب واملوضوعات 

منه. يقرتف  الذي  وبحره  وأسلوبه  علمه  عامل  فلكل  والرباهني،  واألدلة  واملفاهيم 
هلا،  فهرًسا  واصنف  القرآنية،  والدراسات  األبحاث  أمجع  ال  مِلَ  نفيس،  يف  فقلُت 
نقاط  أحقق  قرآنيًة، وبذلك  البحث )833( دراسًة  تعاىل أحصيت يف هذا  اهلل  وبفضل 

منها: عدة 
البيانية، والعلمية . 1 اولئك األعالم وبيان مدى مقدرهتم  التنويه ألبحاث ودراسات 

يف ذلك العلم.
اإلشارة . 2 يف  العليا  الدراسات  طلبة  من  واالكاديميني،  العلامء،  من  الباحثني  خدمة 

الرجوع واالستفادة من  ليتسنى هلم  النجفية  املجالت  األبحاث يف  تلك  إىل مواطن 
العلمية. فيوضاهتا 

اآليت: النحو  عىل  اخلصوص  هبذا  عميل  منهجية  كانت  وقد 
علمية.. 1 قيمة  من  هلا  ملا  البحثية  املجالت  عىل  ركزت 
العنوانات.. 2 ترتيب  املعجم يف  نظام  اتبعت 
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ذكرت اسم البحث باخلط الغامق، واسم الباحث، مع ذكر املجلة، واجلهة املصدرة . 3
الصفحات. والتاريخ، وعدد  والعدد،  هلا، 

وضعت رموز خمترصة )ع= العدد، س= السنة، ج= اجلزء، ص= الصفحة(.. 4
املجالت كشاف 

املجالت ثبت 
جملة )آداب الكوفة(، جملة علمية فصلية حمكمة تعنى بالدراسات اإلنسانية، تصدر . 1

الكوفة. عن كلية اآلداب -جامعة 
الرتاثية . 2 والبحوث  بالدراسات  تعنى  مصورة  فصلية  جملة  نجفية(،  )آفاق  جملة 

د.  حتريرها:  ورئيس  صاحبها  األرشف،  النجف  بشؤون  املتخصصة  واملعارصة 
اجلبوري. كامل سلامن 

الرتاث . 3 مؤسسة  عن  تصدر  مستقلة  علمية  ثقافية  أدبية  جملة  )االصالة(،  جملة 
أ. د. حسن عيسى احلكيم. التحرير:  النجفي، رئيس 

وتعنى . 4 احلسينية  النهضة  يف  متخصصة  فصلية  احلسيني(،  )االصالح  جملة 
احلسينية  للعتبة  التابع  احلسينية،  الدراسات  مركز  عن  تصدر  الدينية  بالدراسات 

املقدسة -النجف االرشف.
تصدرها . 5 الدين،  ضوء  عىل  الثقافة  بتعميم  تعنى  إسالمية  نرشة  )األضواء(،  جملة 

الدينية. العلوم  طلبة  مجاعة 
جملة )اإليامن(، جملة دينية تأرخيية أدبية، صاحبها ورئيس حتريرها املسؤول: الشيخ . 6

احلكيم. الطباطبائي  هادي  السيد  التحرير:  رئيس  اليعقويب،  موسى 
الدراسات . 7 معهد  عن  تصدر  الدينية،  باملعرفة  تعنى  فصلية  جملة  )الربهان(،  جملة 

النجف األرشف. العقلية يف 
املسؤول: . 8 ومديرها  صاحبها  العامة،  األخالق  ختدم  اسبوعية  )احلضارة(،  جملة 

املصوري. حممد حسن 
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الشيخ . 9 االمتياز:  صحاب  جامعة،  اجتامعية  أدبية  علمية  شهرية  )الدليل(،  جملة 
التحرير: عبد اهلادي األسدي. موسى األسدي، رئيس 

جملة )الذكوات(، يصدرها االحتاد العام لألدباء والكتاب/ فرع النجف االرشف.. 10
االرشف، . 11 النجف  يف  األدبية  الرابطة  مجعية  تصدرها  ثقافية  جملة  )الرابطة(،  جملة 

الدين. التحرير: د. مصطفى مجال  رئيس 
الكوفة.. 12 جملة )السدير(، تصدر عن كلية اآلداب -جامعة 
حممد . 13 صاحبها:  عامة،  ثقافية  أسبوعية  أدبية  علمية  اإلسالمي(،  )العدل  جملة 

الكتبي. رضا 
واحلديث، . 14 القديم  الكالم  وعلم  العقيدة  بمسائل  تعنى  فصلية  )العقيدة(،  جملة 

التابع  النجف االرشف،  للدراسات االسرتاتيجية يف  املركز اإلسالمي  تصدر عن 
هاشم  السيد  التحرير:  رئيس  الصايف،  أمحد  السيد  بإرشاف:  العباسية.  للعتبة 

امليالين.
ورئيس . 15 صاحبها  واآلداب،  والعلوم  للسياسة  شهرية  نصف  )العقيدة(،  جملة 

اخلاقاين. فاضل  حتريرها: 
الكلية . 16 عن  تصدر  حمكمة،  فصلية  علمية  جملة  اجلامعة(،  اإلسالمية  )الكلية  جملة 

اجلامعة -النجف االرشف. اإلسالمية 
د. . 17 العام:  املرشف  الكوفة،  جامعة  من  بدعم  تصدر  حمكمة  دولية  )الكوفة(،  جملة 

الكوفة. ياسني -رئيس جامعة  عبد  عقيل 
تصدر . 18 حمكمة،  فصلية  علمية  عراقية  وطنية  جملة  وآداهبا(،  العربية  )اللغة  جملة 

الكوفة. -جامعة  اآلداب  كلية  عن 
جملة )املبني(، تعنى بالفكر اإلسالمي املعارص، تصدر عن مؤسسة شهيد املحراب، . 19

النارص. الشيخ غالب  التحرير:  القريش، رئيس  باقر رشيف  الشيخ  بإرشاف: 
ورئيس . 20 صاحبها  واالجتامع.  والتاريخ  واالدب  بالعلم  تعنى  )املعارف(،  جملة 
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الطالقاين. حسن  حممد  السيد  حتريرها: 
الدراسات . 21 مركز  عن  تصدر  فْصليَّة،  صيَّة  ختصُّ فكرية  جملة  )املنهج(،  جملة 

الصدر. حممد  الشهيد  السيد  فكر  التخصصية يف 
السيد . 22 أدبية عامة، صاحبها ورئيس حتريرها:  جملة )النجف(، جملة إسبوعية علمية 

فياض. هادي 
التحرير . 23 مجعية  تصدرها:  العامة،  اإلسالمية  الثقافة  لنرش  الثقايف(،  )النشاط  جملة 

الثقايف يف النجف األرشف، رئيس التحرير املسؤول: الشيخ عبد الغني اخلضي، 
احلكمي. مرتىض  التحرير:  مدير 

جملة )اهلدى(، تعنى بشؤون األدب والتاريخ والفكر، تصدر عن احلنانة -النجف . 24
الشامع. التحرير: هاشم  السيد مقتدى الصدر، رئيس  العام:  االرشف، املرشف 

تعنى . 25 سنوية  نصف  رائدة  ختصصية  جملة  اإلسالمية(،  واملخطوطات  )الوثائق  جملة 
بعلم املخطوطات والوثائق اإلسالمية، تصدر عن مركز األمري إلحياء الرتاث 
ظاهر  جهاد  عيل  التحرير:  ورئيس  العام  املرشف  األرشف،  -النجف  اإلسالمي 

احلساين، مدير: حسني جهاد ظاهر احلساين.
جملة )بحوث ودراسات إسالمية(.. 26
النجف احلضاري . 27 بالبحوث والدراسات حول تراث  جملة )تراث النجف(، تعنى 

التحرير:  رئيس  البدري،  سامي  السيد  العام:  واملرشف  املؤسسة  رئيس  والديني، 
د. ستار جرب االعرجي.

الرتاثية . 28 والبحوث  بالدراسات  تعنى  سنوية،  دورية  املنتدى(،  )حولية  جملة 
أمانة  تصدر  املعظم،  ومسجدها  الكوفة  مدينة  بشؤون  املتخصصة  واملعارصة 
اخللخايل،  تقي  السيد موسى  العام:  املرشف  به،  امللحقة  واملزارات  الكوفة  مسجد 

التحرير: د. كامل سلامن اجلبوري. رئيس 
-النجف . 29 العلمية  الرتقية  ألغراض  حمكمة  اكاديمية  جملة  املنتدى(،  )حولية  جملة 
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األرشف، رئيس التحرير: أ. د. عبد االمري كاظم زاهد.
إسترشاقية(.. 30 )دراسات  جملة 
التخصصية يف احلوزة . 31 باألبحاث  تعنى  جملة )دراسات علمية(، جملة نصف سنوية 

األرشف،  النجف  يف  الصغرى(  )اآلخوند  العلمية  املدرسة  عن  تصدر  العلمية، 
الغريفي[. املوسوي  جواد  السيد  التحرير:  ]رئيس 

ُمثل . 32 مؤسسة  عن  تصدر  والثقافة،  بالفكر  تعنى  فصلية  معارصة(،  )قراءات  جملة 
الثقافية يف النجف األرشف، املرشف العام: السيد أيوب الفاضيل، رئيس التحرير: 

د. عيل عباس االعرجي.
تصدر . 33 حمكمة،  فصلية  علمية  جملة  االنسانية(،  للعلوم  للبنات  الرتبية  )كلية  جملة 

الكوفة. -جامعة  للبنات  الرتبية  كلية  عن 
االنسانية(،. 34 الدراسات  )كلية  جملة 
جملة )كلية الفقه(، تصدر عن اجلامعة املستنرصية -كلية الفقه يف النجف األرشف.. 35
-جامعة . 36 الفقه  كلية  عن  تصدر  حمكمة،  علمية  فصلية  جملة  الفقه(،  )كلية  جملة 

الكوفة.
تصدرها . 37 القرآنية،  واملعارف  بالدراسات  تعنى  متخصصة  فصلية  )مآب(،  جملة 

املحراب. شهيد  بمؤسسة  القرآنية  الشؤون  دائرة 
والوثائق . 38 املخطوطات  بشؤون  تعنى  متخصصة  فصلية  جملة  )خمطوطاتنا(،  جملة 

الفكرية. الشؤون  قسم  املقدسة،  العلوية  العتبة  النصوص، تصدر عن  وحتقيق 
مركز . 39 عن  تصدر  حمكمة،  علمية  فصلية  جملة  الكوفة(،  دراسات  )مركز  جملة 

الكوفة. جامعة  الكوفة،  دراسات 
احلكمة . 40 مؤسسة  عن  تصدر  البيت،  أهل  فكر  بنرش  تعنى  ثقافية  )ينابيع(،  جملة 

التحرير:  رئيس  القايض،  احلسني  عبد  السيد  العام:  املرشف  اإلسالمية،  للثقافة 
فالح حسن عيل العيل.
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حرف االلف
جملة . 1 زوين.  حممود  حممد  د.  موضوعية.  قراءة  الكريم  القرآن  يف  الدعاء  آيات 

)ينابيع(، ع4، حمرم -صفر، 1426هـ، ص 54 -62.
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ع11،  النجفية(،  )األصالة  جملة  عنوز.  عباس  صباح  د.  انموذجا(.  القرآن  تفسري 

2008م، ص 4 -5.
الغرايب. . 4 عيل  حممد  جاسم  د.  موضوعية.  دراسة  البقرة  سورة  يف  يسألونك  آيات 
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عباس . 5 عادل  د.  الغائبة.  الفريضة  اجلهاد  مقولة  مشوعية  واندحار  السيف  آية 

النرصاوي. جملة )العقيدة(، ع6، 1436ه= 2015م، ص 363 -396.
آية القوامة بني اللغة واملجتمع. د. عبد عيل حسن اجلاسمي. جملة )ينابيع(، ع51، . 6
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1434هـ= . 7 ع52،  )ينابيع(،  جملة  مرزة.  حاتم  سعد  السالم.  عليه  نوح  سفينة  آية 

2013م، ص 116 -120.
البيان دراسة يف منهج الرصف . 8 اإلبدال الرصيِفّ الصويِتّ يف صيغة )افتعل( يف جممع 

ع9،  وآداهبا(،  العربية  )اللغة  جملة  العلواين.  شنوف  اهلل  عبد  نسين  د.  العريب. 
1431هـ= 2010م، ص 125 -149.

إبراهيم بن حممد الثقفي مفرسًا. د. حسن الربيعي. جملة )ينابيع(، 24، 1429هـ= . 9
2008م، ص 44 -51.

صالح . 10 جليلة  د.  القرآين.  النص  يف  املعنى  يف  املتشاهبة  للسياقات  الداللية  األبعاد 
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اإلسالمية  )الكلية  جملة  رايض.  قائد  متارض  العباس،  عبد  فضيلة  د.  صاحب، 
اجلامعة(، ع31/ ج2، 1436ه= 2015م، ص 329 -367.

إعداد جميب سعد . 11 الكريم دراسة حتليلية داللية.  القرآن  النفسية لأللفاظ يف  األبعاد 
الكرعاوي. جملة )مركز دراسات الكوفة(، ع20، 2011م، ص 207 -227.

الزهرة . 12 عبد  سريوان  د.  الكوفة.  أهل  عند  األثري  التفسري  داعية  مسعود  ابن 
2011م،  1432هـ=   ،30-  29-  28- ع27  النجفية(،  )األصالة  جملة  اجلنايب. 

ص 74 -76.
النرصواي. جملة . 13 عباس  عادل  د.  القرآنية.  الداللة  ومنهجه يف كشف  ابن معصوم 

)ينابيع(، ع29 -30، 1430هـ= 2009م، ص 26 -29.
اجلمل. . 14 عيل  عبد  حسام  د.  الكريم.  القرآن  يف  ووظائفها  ودالالهتا  املصادر  أبنية 

-341 2015م، ص  1436هـ=  اجلامعة(، ع31/ ج1،  )الكلية اإلسالمية  جملة 
.379

كاظم . 15 االمري  عبد  د.  املنهج.  يف  قراءة  الكريم  القرآن  تفسري  يف  العلمي  االجتاه 
زاهد. جملة )الكلية اإلسالمية اجلامعة(، ع3، 1429هـ= 2008م ص 7 -29.

املفهوم. . 16 أبعاد  يف  -دراسة  والعموم  واالطالق  العموم  بني  واالفرتاق  االتفاق 
2008م،  1428هـ=  ع6،  )مآب(،  جملة  اجلنايب.  الزهرة  عبد  سريوان  د. 

ص56-39.
الزهرة . 17 عبد  سريوان  د.  القرآين.  النص  يف  الشيطان  إىل  بالنزوغ   يوسف اهتام 

اجلنايب. جملة )ينابيع(، ع63، 1436هـ= 2015م، ص 19 -23.
وردة . 18 عليوي،  رايض  انتصار  د.  القرآن.  ألفاظ  معجم  يف  القراءات  اختالف  أثر 

صالح نغامش. جملة )كلية الفقه(، ع9، 1430هـ= 2009م، ص 105 -126.
أثر إغفال السياق يف االبتعاد عن الداللة املرادة يف اخلطاب القرآين. د. رحيم كريم . 19

اجلامعة(،  اإلسالمية  )الكلية  جملة  املحنى.  هادي  عيل  حسني  د.  الرشيفي،  عيل 
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ع35/ ج1، 1437هـ= 2015م، ص 437 -454.
جملة . 20 املريي.  هاشم  فاطمة  االسالمي.  املجتمع  صناعة  يف  القرآنية  األخالق  أثر 

)ينابيع(، ع56، 1435هـ= 2014م، ص 92 -95.
السعيدي. . 21 عبد  مجعة  حممد  والسنة.  الكتاب  منظور  من  واالنحراف  االستقامة  أثر 

جملة )مآب(، ع10، 1430هـ= 2009م، ص 111 -129.
اجلاسمي. . 22 حسن  عيل  عبد  د.  الكريم.  القرآن  من  آيتني  سياق  يف  احلريف  األثر 

األول  -ترشين  ايلول  1436هـ=  احلجة  -ذو  القعدة  ذو  ع65،  )ينابيع(،  جملة 
2015م، ص 10 -15.

أ. د. جملة )الكلية اإلسالمية . 23 القرآين.  املعنى  بيان  الداللة املعجمية لأللفاظ يف  أثر 
اجلامعة(، ع35/ ج1، 1437هـ= 2015م، ص 97 -116.

كاظم . 24 عصام  د.  أنموذًجا،  التنقيط  عدم  القراءات  اختالف  يف  القرآين  الرسم  أثر 
.84- 63 2011م، ص  الكوفة(، ع22،  الغالبّي. جملة )مركز دراسات 

سامي . 25 حسني  د.  باألثر.  التفسري  موضوعية  يف  والضعيفة  املوضوعية  الرواية  أثر 
.303- 289 2007م، ص  1428هـ=  الفقه(، ع5،  شريعيل، جملة )كلية 

جملة . 26 عيل.  أمحد  سعدون  د.  أ.  العربيِة.  قواننِي  استنباِط  يف  القرآيّن  الشاهِد  أثُر 
.83- 65 2015م، ص  1436هـ=  )الكلية اإلسالمية اجلامعة(، ع31/ ج1، 

يِفّ يف داللة لفظة )ظهر( ومشتقاهتا يف القرآن الكريم. رجاء حمسن محد. . 27 األثر الرصَّ
.426- 401 2013م، ص  1435هـ=  العربية وآداهبا(، ع18،  جملة )اللغة 

جملة . 28 محد.  حمسن  رجاء  القرآين.  النّص  يف  املعنى  توجيه  يف  والوصل  الفصل  أثر 
)كلية الرتبية للبنات للعلوم االنسانية(، ع11، 2012م، ص 77 -85.

»املفاعيل . 29 الكريم  القرآن  يف  اإلعرابية  األوجه  تعدد  يف  القرآنية  القراءات  أثر 
)الكلية  جملة  سلطان.  محيد  عباس  إبراهيم،  خليل  الدين  ضياء  حممد  أنموذجًا«. 

اإلسالمية اجلامعة(، ع31/ ج1، 1436ه= 2015م، ص 579 -616.
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اإلسالمية اجلامعة(، ع31/ ج2، 1436هـ= 2015م، ص 15 -29.
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ج2،  ع35/  اجلامعة(،  اإلسالمية  )الكلية  جملة  كشيش.  كاظم  عالوي  672هـ(. 
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