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ضوابط النرش

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 f�U�  Ë√  w�u{u*«Ë√  wLKF�«  Y���«  ZNM�  s� UNM�  Ãd�U�  Ë√  �U�dB� r�dJ�«  Ê¬dI�«
ÆWOM�b�«Ë W�dJH�« U�“u�—Ë WO�ö�ô« bzUIF�« d�u�
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 5�OD�« t�¬ vK�Ë ��« �‰u�— �bL� vK� �Âö��«Ë …öB�«Ë �� �bL(«
∫bF�Ë ¨Áô«Ë s�Ë s�d�UD�«

 ��J� ��b�« t ��u��«Ë �UI��« Èu�??�*« �« �WIO�œË �WB�U� �…dE� ÊU�
 �d �NE� ¨w�Ë�J�ô« qO'U� t�OL??�� �̀ B� b� Íc�« qO'« «c� ¡UM�√ s�
  U��b% t�«u� qO� � �‰u�Q� u� UL� Èu��*« «c� w�b� ¨¡ö�Ë UM�
 �« t� u?? ���d�«Ë lL�:« …œUOI� tK�R� U2 WO�U??��« ‚ö�_« Ë√ …bOIF�«

ÆÆÆW1dJ�« …UO(« ¡w�U�
 oOI% ÊËœ özU� s�b�« nI� ��«Ë ¨WO*UF�« dA�« Èu� X��UJ� bI�
 ‰uI� V�d� vK� ¨Âe�Ë …u� s� �XO�Ë√ U� qJ� ¨WO�«ËbF�« UN�UDD�
 ŸU���U� W�«b��« � � √b�� ¨WLOI��*« rN�UN�u�Ë … ��)« rN�“«u�Ë »U�A�«
 Ë√ ¨lL�:« � …�IH�«  UI�D�« ¡UM�≈Ë ‰U*« ‰c� qO�� s� ¨W�bOKI� ‚d�
 r�«Ë ¨® �„�d��Q��«© Ë ®WO�bI��«© Ë ®WO�b*«© r�U� w�ö�ô« œU�H�« W�U�≈
 WM�œË t�—U�Ë t�«d� s� rK�*« ÊU??��ô« ·d� ÊU� jD�*« «c� d�UE�
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 �UB�« tHK??� s� UN�—Ë ��« WO�U??��« �tK����Ë �t�L�O��Ë t�«d�√Ë ÁbO�UI�Ë
 —UDI� WO*UF�« WO�u??�U*«  �¡U�� Æ5K�UF�« tzULK�Ë  5??�UO*« t??�Lz√Ë
 � ®WO�NM*«© WD�UO� ‚«dA��ô« ¡U�Ë ÆWO�uK??��«Ë W�dJH�« ®W�d(«©
 ¨s�b�« s� W�UO��« qB�Ë WO�ULKF�U� W�UO��«  ¡U�Ë ¨wLKF�« Y���«
 VBF��«Ë s�b�« � uKG�« �« UL�b�√ ŸeM� ¨ÊUN�u� UO�b�« vK� dN�Ë
 Á�HJ�Ë tOK� »d(« Êö�«Ë d�ü« ¡UG�≈ b� �« qB� U2 ¨V??�cLK�
 dJ� q� c��Ë ÁœU(≈ � q??�u� Íc�« d�ü« W�U�� � ¨t�œ W�U��??�«Ë
 � …bOIF�« WFCF{Ë ÊU1ô« ÕË— ·UF{≈ t� b�F�U� � WO�U�ô« �d??I�ô

Æ”uHM�«
 UNHO�UJ�Ë ¨U� U�u� WHOF{ …d�dA�« œuN'« pK� WKOB� X�U� bI�
 ‰ö� s� w�Ë�J�_« q�«u��« ÊU�d� UMOK� lK� v�� ¨s??L��« WC�U�
 �«  —uD� ��«Ë ¨W�œU*« WHKJ��« WBO�—Ë ¨WO�U:« WOzUCH�«  «uMI�«
 Õö�ö� ŸËdA� q�  b��« ��« È�J�« W�UD�« Ác� X���ô« l�«u�
 Âö�ô« vK� Ê«ËbF�« ‰Ëœ  «d�U� X�«— bI� Æ°° œU� Ë√ œU�—ô«Ë
 UN�UDD� «ËcHM� ÊUDOAK� rN�H�√ «u�U� ”U�ô t�c� lOD��� U� ‰c��
 s�œ l�«d� s� lL�:« œuI� ��« “u�d�« ◊UI�≈ ∫UNL�√ …�D� —u�« �
 W�uL�*« l�«u*«Ë …—u�Q*«  «uMI�« Ác�  d�� bI� Æ5O??�UO� …œU� Ë√
 WFOA�« vK� …�G�« w��b�Ë XO��« q�« V�c� �« UN�H� V�M� UNK�Ë
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 q�√ …«œUF�Ë ®VBM�«© W�� Èd�ô« V�«c*« �« ¡w??��Ë lO??A��«Ë
 Ë ¡UM�ö� ÊUMF�« ‚ö??�«Ë WO�d??A�« ‚uI(« ‰«u�√ s� ¡«d�ù«Ë [X??O��«
 Â«uF�« � «u�e�e� Ê√ q�√ s� p�– q� [”UM�« bzUIF� «u��FO� —U??N�_«
 ”UM�« � »Ëc� p�c�Ë ¨r�¡UL��« «uDI??��Ë [rNM�œ l�«d0 r??�¡«b��«
 bI� Æ�« ¡«bM� b??�d�« �« r�u�b� s* �ôU� ÊuIK� ÊËœuF� ôË r??N�bOI�
 W�œU(ô« —UJ�_« W�U�≈ � W�bOKI��« jD)« s� �ö�b� WD)« Ác�  ¡U�
 —«u(U� XDI� b� —UJ�_« pK� Êô ¨UN�«d{√Ë W�d�—U��« Ë√ WO��—U*U�
 q�«œ s� ÊuB(« Âb� �« —«d�_« XH��U� [UN�öD� vK� qO�b�« W�U�«Ë
 W�ËeN*« n�«uF�« �« d�_« UMK�Ë√ «–« �«b??� ÊuLzU??A�� UM�«Ë ÆÊuB(«
  s� ��� —b� vK� UM�√ bO� ¨X���ô« t�« b�d� ÊUDO� V��� »U�AK�
 ÊUDOAK� qF�ôË tM�œ dBMO� – �UF�Ë t�U��??�– �« ÊQ� ‰ƒUH��«
 r�UMN�«Ë «–« ô« d??BM�« «c� oI���ôË Æ�«�B� �U�UDK??� 5M�R*« vK�
 œUN'«Ë [dJH�« ô« tC�UM�ô dJH�U� ¨UM�u�Ë � ÁËdN�√ Íc�« Õö��U�
 �«Ë �̈UOzUH� �«d�« fO�Ë tOK� —œU� q� vK� 5� ÷d� W�U��« Ác� �
 q�≠ ‚b�Ë ¨Â«b??�ô« X���Ë tKO�??� �« u�b� s� œb??�� ÊQ� 5L�

 F E D C B A @ ? > = زب ∫‰U� 5� ≠t�Q??�
Æرب Q ڃ چ چچ چ ڇ ڇ ڇ HG





UN�U�� Í√— s� �F� —UJ�«Ë ¡«—¬ s� UNMLC�� U�Ë Àu���«
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َدُة:  ُة الـُمَؤبَّ يَّ مِّ
ُ

أل
َ
أ

ْزَمُة َ�َقاَفٍة
َ
م �

َ
ْزَمُة َتَلق� أ

َ
أ

(اِإلْسر�ئ�لياُت � َفْهم �لُقر�ِن الَكريِم)

 w�UF�  ◊U��≈ s� t�  eOL��  U0 dEMK�  U��ô Y���«  Ê«uM� ÊuJ� U0—
 w�¬dI�« À«��« � �K��« —u�Q*« …UO� W�u1œ V��� Y�U��« bO��« tM�

Æ‰UO�_«Ë —uBF�« l� œb��*«
 cM� �UHOM� �«Ëe� WO�¬dI�« W�UI��«  e� ��« ® UOKOz«d�ô«© W�Q�� ÕdDO�
 s� t��d� bBI�Ë �U�UH� tO�« «uK�œ ”U�« Íb�« vK�Ë Âö�ö� ‰Ëô« —bB�«
 Á√�d� Íc�« rOEF�« Ê¬dI�« ��H� � t�U��≈Ë ÍœuNO�« dJHK� Z�Ë��«Ë q�«b�«

ÆW�«d)« s�≠t�U���– �«
 i�œ � ¡ULKF�«Ë  s�d�H*«  s� ��� ¡«—¬  Y�U��«  bO��«  f���«  b�Ë
 „�d �� � «uF�Ë b� s�d�H*« p��Ë« iF� Ê√ s� r�d�U� WOKOz«d�ô«  U�«Ëd�«

Ær���Ë ��� s�«Ë ��dI�« ‰U��«  UOKOz«d�ô« «ËË— s� vK� t� «uF� U�

د.ناجي حجالوي

الجامعة الّزيتونيّة- الجمهورية التونسية



األمية املؤّبدة: أزمة تلّق أم أزمة ثقافة
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توطئة:
الّتساؤل  من  املقال  هذا  إشكالّية  تنبع 
األوائل  املسلمني  تلّقي  يمّثل  هل  الّتايل: 
لإلرسائيلّيات أزمة فهم أّسسها األوائل أم 
تشّكل أزمة وعي وثقافة كّرسها املتأّخرون 
تدرجيّيا عرب الّسريورة الّتارخيّية؟. و تتزايد 
حجم  املرء  أدرك  إذا  الّتساؤل  هذا  أمهية 
يف  املرويات  هذه  تكتسبها  التي  األمهية 
يرتتب  ما  و  بالّدين  الوعي  ّدوائر  تشكيل 

عنها من أنامط التفكري و السلوك.
ال  قبائل  يعيشون  ال��ع��رب  ك��ان  مّل��ا 
والقول  الّتجاري  النّشاط  إالّ  بينهم  يوّحد 
إىل  االس��ت��امع  إالّ  جيمعهم  وال  الّشعري 
فقد  الكّهان،  وسج���ع  واملفاخرة  املنافرة 
بأّن  علام  غيابه،  الّديني  اخلطاب  سّجل 
ما  عىل  ب��ال��ّ�ورة  ينهض  اخلطاب  ه��ذا 
حتدثه املعجزة يف النّفوس، "إذ هي ركيزته 

األساسّية")1(.
وال عجب يف غياب هذا اخلطاب ألّن 
أّمّيون ليسوا بأهل كتاب. وحينئذ  العرب 

الّديني،  اخلطاب  قراءة  يف  الّسعفي،  وحيد   )1(
نجمة الّدراسات والنرّش والّتوزيع، تونس، 

2008، ص 13. 

األخبار  أمام  مرشعا  بابا  األمر  هذا  كان 
يف  الّسابقة  األخرى  الّثقافات  من  الوافدة 
فهم  أجل  من  اإلسالم  نزول  الّتاريخ عىل 
األبعاد  القرآنّية ذات  اآليات  يتنّزل من  ما 
احلال  هذا  كان  لقد  واإلشارّية.  الّرمزّية 
ومل  اإلسالمّية  الّدولة  فيه  ُتبن  مل  زمن  يف 
وتدرجيّيا  مؤّسساهتا.  وتقو  عودها  يشتّد 
كُثر الّدّس والوضع كرّدة فعل أمام تعاظم 
املادّية  الّسلطة  يف  املتمّثلة  اإلسالمّية  القّوة 
وجهة  املعرك��������ة  واّتذت  والعسكرّية. 
ُوجدت  حني  األمر  تشّعب  ولقد  ثقافّية، 
أحاديث تدعو إىل احلياد إزاء هذه الّظاهرة 
الّتي ُتسّمى باإلرسائيلّيات بدعوى اخلشية 
صحيحا  يكون  أن  ُيمكن  ما  تكذيب  من 
ويف  كذبا.  يكون  أن  ُيمكن  ما  وتصحيح 
"ال  قال:  الّرسول  أّن  يروى  الّصدد  هذا 
تكّذبوه��������م  وال  الكتاب  أهل  تصّدقوا 
وقولوا: آمنّا باهلل وما ُأنزل إلينا")2(. واّلذي 
يلفت الّدارس أّن العقل الّسليم ال يستسيغ 

الّرؤوف  عبد  طه  حتقيق  البخاري،  صحيح   )2(
سعد، كتاب تفسري القرآن، باب قولوا آمنّا 
 ،4485 عدد  حديث  إلينا،  أنزل  وما  باهلل 
جديدة  طبعة  اإلي���امن،  مكتبة  املنصورة، 

ومنّقحة، 2003، ص 926. 
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رسالة  بتبليغ  مكّلفا  رس��وال  أّن  بسهولة 
جديدة يقف هذا املوقف املحايد البارد من 
تنساب من رشيعة سابقة فقدت  مروّيات 
ألّنا  النّسخ،  بمفعول  وجودها،  مرّبرات 
العقل يف  نمّو  فرتات  من  لفرتة  استجابت 

تاريخ اإلنسانّية)3(.

من  امل��روّي��ات  ه��ذه  ُتثريه  ما  عىل  وكمثال   )3(
نموذجا  نورد  الّتجسيدّية  للنّزعة  تعميق 
روايته  يف  املتمّثل  منّبه  بن  وهب  عن  ورد 
أو  وذّريته،  آدم  اهلل  أسكن  مّلا  أّنه  الّتالية: 
زوجته اجلنّة وناه عن أكل الّشجرة وكانت 
بعض،  يف  بعضها  متشّعبة  غصونا  شجرة 
وكان هلا ثمر تأكله املالئكة خللودهم وهي 
الّثمرة اّلتي نى اهلل آدم عنها وزوجته، فلاّم 
أراد إبليس أن يستزهّلام دخل يف جوف حّية 
من  بختّية  كأّنا  قوائم  أربع  للحّية  وكانت 
احلّية  دخلت  فلاّم  اهلل.  خلقها  داّبة  أحسن 
من  فأخذ  إبليس  جوفها  من  خرج  اجلنّة 
وزوجته،  آدم  عنها  اهلل  نى  اّلتي  الّشجرة 
هذه  إىل  انظري  فقال:  حّواء،  إىل  هبا  فجاء 
طعمها  وأطيب  رحيها  أطيب  ما  الّشجرة 
وأحسن لونا، فأخذت حّواء فأكلت منها، 
ثّم ذهبت هبا إىل آدم، فقالت: ُانظر إىل هذه 
طعمها  وأطيب  رحيها  أطيب  ما  الّشجرة 
هلام  فبدت  آدم  منها  فأكل  لونا  وأحسن 
الّشجرة،  جوف  يف  آدم  فدخل  سوءاهتام، 
فناداه رّبه: يا آدم أين أنت؟. قال: أنا هذا يا 
، قال: أ ال ترج، قال: أستحي منك يا  ربُّ
رّب، قال: ملعونة األرض اّلتي ُخلقت منها 

االستغراب  هو  إليه  نخلص  واّل��ذي 
الّديني  الوعي  عىل  القائمون  كّرسه  ممّا 
أّمّية  كانت  ف��إذا  املختلفة،  األزمنة  عرب 
الوحي  إط��اره  يف  تنّزل  اّل��ذي  املجتمع 
اّلذي  البرشي  العقل  بدائّية  عن  يكشف 
يستند إىل الّتجسيد ورضب األمثلة املادية 
إىل  ترمز  اّلتي  كالّشجرة  املحسوسة  و 
تأكل  عاّم  وكالّسؤال  شجرة،  وال  احلرام، 
املالئكة يف اخلرب امُلشار إليه آنفا، فإّن اّلذي 

لعنة يتحّول ثمرها شوكا، قال: ومل يكن يف 
اجلنّة وال يف األرض شجرة كان أفضل من 
الّطلح والّسدر، ثّم قال: يا حّواء أنِت اّلتي 
غررت عبدي فإّنك ال حتملني محال إالّ محلته 
بطنك  يف  ما  تضعي  أن  أردت  فإذا  كرها، 
للحّية:  م��رارا، وق��ال  امل��وت  أرشف��ِت عىل 
أنت اّلتي دخل امللعون يف جوفك حّتى غّر 
عبدي، ملعونة أنِت لعنة تتحّول قوائمك يف 
بطنِك، وال يكن لِك رزق إالّ الرّتاب، أنت 
لقيِت  حيث  أع��داؤِك  وهم  آدم  بني  عدّوة 
لقيك  وحيث  بعقبه  أخ��ذِت  منهم  أح��دا 
وما  لوهب:  قيل  عمر:  قال  رأسِك،  شدخ 
ما  اهلل  يفعل  قال:  تأكل؟.  املالئكة  كانت 
البيان، مج1، حتقيق  الّطربي، جامع  يشاء. 
البكري أمحد عبد الّرزاق وخلف حمّمد عبد 
الّلطيف وعبد احلميد حممود مريس وحمّمد 
احلميد  عبد  وتقديم  إرشاف  عادل،  حمّمد 
ط  الّسالم،  دار  مرص،  املدكور،  املنعم  عبد 

2، 2007، ص ص342 -343. 
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املتأّخرين  اعتبار  هو  املتزايدة  األسئلة  يثري 
من  جزء  األسطورّية  ال��ّرواي��ات  هذه  أّن 
تنتج  أن  شأنا  من  مداخل  وأّن��ا  الّدين 
وبذلك  توضحها،  وأن  القرآنّية  املعاين 
سمة  إىل  ظرفّية  ظاهرة  من  األّمّية  تتحّول 
الفكر  وتطبع  الّديني  الوعي  تالزم  مؤّبدة 
واألُطر  األزمنة  اختالف  رغم  اإلسالمي 

املعرفّية املستجّدة.
مرّبرات الترّسب:

ُاصطلح  اّلتي  املروّيات  ترّسبت  لقد 
لغاية  باإلرسائيلّيات  تسميته������������ا  عىل 
املتضّمنة  اآليات  ببعض  املتعّلق  الّتوضيح 
إىل  حتتاج  جعلها  ممّ��ا  والّتعميم  للرّتميز 
أصح���اب  غري  العرب  كان  ومّلا  تفصيل. 
فإّن  األّمّية  من  امل��راد  املعنى  هو  و  كتاب 
الّسمة  هذه  وجدوا  قد  والنّصارى  اليهود 
إلطالق  مناسبا  مدخال  اآليات  بعض  يف 
تبنّي  مفّصلة  رواي��ات  لترسيب  العن����ان 
الغامض وتدّقق العم��وم. وانتعشت هذه 
التصّدي  حركة  ضعف  إزاء  ال��ّرواي��ات 
رّوج  ذل��ك  م��ن  العكس  ع��ىل  "بل  هل��ا، 
النّاس  ألسنة  عىل  وانترشت  هلا  البعض 
عىل  وعملوا  هبا  وُفتنوا  بالقبول  وتلّقوها 

تروجيها")4(.
تلوين  تعني  اإلرسائ��ي��ل��ّي��ات  إّن 
وال��نّ��ص��ارى  اليهود  ب��رواي��ات  األف��ك��ار 
املروّيات  لغلبة  باإلرسائيلّيات  وسّميت 
كّل  ليشمل  املفهوم  واّتسع  اإلرسائيلّية، 
الوافدة من خارج رصيح  الغريبة  األفكار 
القيل القرآين "وهي تشمل ما أورده اليهود 
من تزّيدات من كثرة ترحاهلم رشقا وغربا 

ببابل ومرص")5(.

دار  اإلرسائيلّيات،  نعناعة،  رم��زي  انظر   )4(
القلم، دمشق، ط1، 1970، ص 7. 

اإلسالمّية،  املعارف  دائ��رة  اخل��ويل،  أم��ني   )5(
مج5، ماّدة الّتفسري، ص 351.

»يف  مقالته  يف  اليعالويفيشري  حمّمد  وأّم��ا 
الفّن  رضوب  أّن  إىل  ال��ق��رآين«  القصص 
مسرتسال،  خطّيا  يعد  فلم  بالرّسد  تتالعب 
تارة  يرتاجع  متعّرجا،  ملتويا  أصبح  بل 
اجلامعة  حولّيات  انظر  أخ���رى.  ويقفز 
ص32.  سنة1985،  عدد24،  الّتونسّية، 
وقد ورد يف مقالة »قّص« من دائرة املعارف 
يتحّرجون  ال  القّصاصني  أّن  اإلسالمّية 
حتسني  أجل  من  حمّرفة  األحاديث  ذكر  من 
قصصهم، وبذلك يسامهون يف نرش اخلرافة 
عىل  العاّمة  فتتلّقفها  العجيبة،  واحلكايات 

أّنا أخبار حقيقّية:
 Encyclopédie De L›Islam، nouvelle
 édition، Tome IV، Charles

Pellat، article Kâss، p 764
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األن��واع  ع��ى  اإلرسائ��ي��ل��ّي��ات  تنقسم 
الّتالية:

النّوع األّول هو صحيح الّسند واملتن. 
والنّوع  ب��ه.  األخ��ذ  يمكن  ال��نّ��وع  وه��ذا 
وفيها  املتن،  أو  الّسند  ضعيف  هو  الّثاين 
حول  حيكت  العقل  يقبلها  ال  أساطري 
مثل  القرآن  يف  ال��واردة  اإلش��ارات  بعض 
يتمّثل  الّثالث  والنّوع  وماروت.  هاروت 
ظاهر  النّوع  وهذا  املوضوعة.  األخبار  يف 
يف  تطنب  حكايات  عىل  ينهض  الّتكّلف 
الّتفاصيل واملبالغات مثل احلديث املطّول 
الكريمة  حول أصناف اجلواهر واحلجارة 
بناء بيت املقدس. وهذا  ُاعتمدت يف  اّلتي 
كاإلطالة  بالعقائد  االّتصال  شديد  النّوع 
األعضاء  كذكر  وجتسيده  اهلل  وصف  يف 
تتعّدى  وقد  واألصابع،  اليد  يف  املتمّثلة 
األحكام  لتطال  العقيدة  اإلرسائيلّيات 
كان رجال  ومّلا  الّرجم.  قيل حول  كاّلذي 
النّصارى واليهود مطلعني عىل ما ورد يف 
كتبهم فانم ملا أسلموا لوَنوا املعاين القرآنية 

Encyclopédie de l’Islam، nou-
 velle édition، Tome IV، A.

Rippin، Article TAFSĪR، p 91

الكتب.  ه��ذه  م��ن  أذه��ان��م  يف  علق  ب��ام 
اإلشارات  بعض  مع  تتقاطع  فأحاديثهم 
أخرى،  أحيانا  وتفارقها  أحيانا  القرآنّية 
من  مقبولة  احلكاية  جتعل  الّطريقة  وهذه 
احلكايات  هذه  ومن  اإلسالمي،  الّضمري 
ملعاين  خمالفة  فيجعلها  الوضع  يف  يبالغ  ما 
القرآن كقّصة جرادة مع سليامن والّشيطان. 
أّنا تتوّسط بني  ومن براعة هذه القصص 
هذا  عىل  األدّلة  النعدام  واإلنكار  القبول 
النّمرود.  رأس  يف  البعوضة  كقّصة  وذاك 
تنّد  اإلرسائيلّيات ال  أقسام  »فإّن  وعموما 

عن املقبول واملرفوض ومتوّقف فيه«)6(. 
الّسؤال  هو  املجال  ه��ذا  يف  وامل��ه��ّم 
املعنى  توّضح  األخبار  أّن هذه  الّتايل: هل 
فهم  دون  حت��ول  حجاب  إىل  تتحّول  أم 

الكتاب؟.
أبيها  بكرة  عىل  الّتفسري  كتب  تسلم  مل 
من هذه الّظاهرة إن بنسبة قليلة أو كبرية، 
تتعّلق  آراء  ُجلة  عىل  الّتابعون  اعتمد  فقد 
وعىل  والّصحابة  الّرسول  من  بالّتفسري 
يف  جاء  وما  الكتاب  أهل  من  أخ��ذوه  ما 

دار  اإلرسائيلّيات،  نعناعة،  رم��زي  انظر   )6(
القلم، دمشق، ط. 1، 1970، ص 85. 
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يف  تفنّنوا  قد  القّصاص  إّن  ثّم  كتبهم.)7( 
الّتزّيد والوضع)8( مستغّلني يف ذلك النّمط 

)7( م. ن، ص 18. 
أكاذيب  من  اخل��واّص  حتذير  يف  ورد  وق��د   )8(
وتعليق  حتقيق  للّسيوطي،  ال��ُق��ّص��اص 
املكتب  بريوت،  الّصّباغ،  لطفي  بن  حمّمد 
اإلسالمي، ط2، 1984، ص189، أّن ابن 
َأْكَثَر  َوَضَع  َقْد  الَكِديِمي  »َلَعلَّ  ق�ال:  حّبان 
ِمْن َأْلِف َحِديٍث«. وعن أيب الوليد الّطياليس 
قال: كنُت مع شعبة، فدنا منه شاّب، فسأله 
قال:  أنت؟.  أقاّص  له:  فقال  حديث.  عن 
نعم. قال: اذهب، فإّنا ال نحّدث الُقّصاص. 
فقلت له: مل يا أبا بسطام؟!. قال: يأخذون 
ن،  م.  ذراعا.  فيجعلونه  شربا  منّا  احلديث 
ص 276 -277، وهلؤالء القّصاص قدرة 
املقام  بحسب  القرآنّية  املعاين  توظيف  عىل 
عدي  ابن  أّن  ذلك  من  فيه،  يكونون  اّلذي 
ببغداد  كان  ق��ال:  الكرابييس  احلسني  عن 
جيتمع  احلّجام  مرحوم  أبو  له  يقال  قاّص 
النّاس إليه، فقال يوما: سلوين عن الّتفسري 
وراء  م��ن  رج��ل  فقام  الّتفسري.  وتفسري 
أصلحك  مرحوم  أبا  يا  فقال:  الّدرابزين 
له:  فقال  الفاعلة!.  ابن  يا  فقال: طعنة  اهلل. 
رجل دعا لك ثّم تقول له مثل هذه املقالة؟. 

فقال: نعم!. أمل تسمع قول اهلل تعاىل: چ ائ 
ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ 
چ. م. ن، ص279. وقد أورد  ۆئ 
بشري بن سعيد أّنه يقول: اّتقوا اهلل وحتّفظوا 
أبا  نجالس  رأيتنا  لقد  ف��واهلل  احلديث  من 
وحيّدثنا  اهلل  رس��ول  عن  فيحّدث  هريرة، 

الّثقايّف الّسائد القائم عىل املشافهة، فاختلط 
ما  »لكثرة  الّتابعني  بالنّابل يف كتب  احلابل 
أخذوه عن اّلذين دخلوا اإلسالم من امللل 
األحبار  ككعب  اإلسالم  لنزول  الّسابقة 
والّسدي  جريج  واب��ن  منّبه  بن  ووه��ب 

وحمّمد بن إسحاق وغريه«)9(.
ومّلا ورد الّتفسري، يف أّول العهد، جزءا 
مل  التي  واألخ��ب��ار  األح��ادي��ث  كتب  من 
تدّون إال يف زمن متأخر نسبيا فإّن امتزاجه 
وميسورا.  سهال  أمرا  كان  باإلرسائيلّيات 
االلتباس  ه��ذا  إىل  الّسيوطي  أش��ار  وق��د 
اّلتي  األسانيد  اخترصوا  بقوله:»خالئق 
ونقلوا  األئّمة  إىل  امل��روّي��ات  فيها  ُترفع 
الّدخيل  هنا  من  فدخل  ت��رتى،  األق��وال 
والتبس الّصحيح بالعليل ثّم صار كّل من 
بباله يشء  يصّح له قول يورده ومن خيطر 

بعض  فأسمع  يقوم  ثّم  األحبار  كعب  عن 
عن  اهلل  رسول  حديث  جيعل  معنا  كان  من 
 .اهلل رسول  عن  كعب  وحديث  كعب 
انظر ابن كثري، البداية والنّهاية، ج8، ط1، 
ص  1348ه���،  العلمّية،  كردستان  مطبعة 
109 وسري أعالم النّبالء، ج3، ص 436. 
واملفرّسون،  الّتفسري  الّذهبي،  حسني  حمّمد   )9(
ت،  د.  ط1،  ب��ريوت،  القلم،  دار  م��ج1، 

ص216. 
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يعتمده، ثّم ينقل ذلك عنه من جييء بعده 
ما  إىل حترير  ملتفت  له أصال غري  أّن  ظاّنا 
ورد عن الّسلف الّصالح ومن ُيرجع إليهم 

يف الّتفسري«)10(.
واّلذي زاد الّطني بّلة والعليل عّلة هو 
الفرق فطغى  املذهبي بني  الرّصاع  احتدام 
الّتزّيد عىل الّرسول فاجرُتحت آراء أمالها 
القرآنّية.  بالّداللة  ُالصقت  ثّم  املذهب 
وهذا أيضا أمر سّهل بدوره رواج األخبار 
فكُثر  األخ���رى.  الّثقافات  من  ال��واف��دة 
الّسلوك  أمام  فعل  كرّدة  والوضع  الّدّس 
الّتمييزي اّلذي يفّضل العنرص العريّب عىل 
غريه من األجناس. واّلذي حتسن اإلشارة 
جت��اوزت  قد  الوضع  حركة  أّن  هو  إليه 
والرّتهيب  بالرّتغيب  املتعّلقة  املواضيع 
املواضع  ببعض  اإلش��ادة  إىل  الفضائل  يف 
وانظر  واألج��ن��اس.  واألق��وام  واألماكن 
أّن  من  أمني  أمحد  حسني  إليه  أشار  ما  إىل 
املفتوحة  واملدن  واألمصار  األقاليم  أهايل 
هذا  عىل  ُتثني  أحاديث  وضعوا  املختلفة 

علوم  يف  اإلتقان  الّسيوطي،  الّدين  جالل   )10(
ت،  د.  املعرفة،  دار  بريوت،  ج2،  القرآن، 

ص 226. 

منه  أو جتعل  أهله،  وعىل  ذاك،  أو  اإلقليم 
اإلقليم املفّضل عند اهلل تعاىل من بني كاّفة 
األمصار من قبيل: »ستفتحون مرص، فإذا 
فتحتموها فأحسنوا إىل أهلها، واستوصوا 
بقبطها خريا، فإّن هلم منكم صهرا وذّمة«، 
و »إذا فتح اهلل عليكم بعدي مرص فاّتذوا 
أجناد  خري  اجلند  فذلك  كثيفا،  جندا  فيها 
األرض«، و »اهلل اهلل يف قبط مرص، فإّنكم 
عّدة  لكم  ويكونون  عليهم  ستظهرون 

وأعوانا يف سبيل اهلل«)11(.
سبيل  عىل  اخللق،  قّصة  يف  املتأّمل  إّن 
العهد  وثِني  ال��ّط��ربي  تفسري  يف  امل��ث��ال، 
حرفّيا  يكون  يكاد  تشاهبا  جيد  القديم)12( 
بي�ن الّروايتني. وال غرو يف ذلك، فالّراوي 
هو  الّطربي  تفسري  يف  احلكاية  قّص  اّلذي 
أبو عبد  بن سيج  بن كامل  منّبه  بن  وهب 

)11( انظر حسني أمحد أمني، دليل املسلم احلزين 
إىل مقتىض الّسلوك يف القرن العرشين، دار 

الرّشوق، ط2، بريوت، 1985، ص 53. 
الّشجرة  اإلصحاح}2{،  الّتكوين،  سفر   )12(
املحّرمة، 15 -17 وخلق املرأة 18 -25. 
 ،15-  1 اإلنسان  سقوط  اإلصحاح}3{، 
اإلنسان  وطرد   19-  16 اإلنسان  وعقاب 
جامع  وال��ّط��ربي،   .24-  20 اجل��نّ��ة  م��ن 

البيان، مج1، ص ص342 -343. 
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نسبة  الّذماري  له  ويقال  الّصنعاين،  اهلل 
من  ال��ّراوي  هذا  وك��ان  اليمن.  يف  لذمار 
أبناء فارس، أصلهم من خرسان من هراة، 
إىل  بالنّسبة  فبدا  والكتب،  بالكتابة  عليام 
خبريا  األّولني  أخبار  عىل  مّطلعا  حماوريه 
عىل  وه��و  للكتب  ودارس���ا  فيها  ورد  بام 
حديثي  أمّيني  خياطب  بكونه  قْبلّية  معرفة 
تلقيهم  درجات  تتفاوت  بالكتاب،  العهد 
بالكتابة  درايتهم  تفاوت درجات  بحسب 
أهل  بمعرفة  قيست  ما  إذا  تتضاءل  هي  و 
فقد »قامت اإلرسائيلّيات يف  الكتاب هبا، 
مقابال  اإلسالمي  العريب  الّديني  اخلطاب 
يف  فقامت  الكتاب  بنت  "كانت  لألّمّية، 
هؤالء  ولع  بدا  وقد  الاّلكتاب")13(.  وجه 
كنه  يف  املتزايدة  ورغبتهم  الّشديد  املتلّقني 
يف  والغريبة،  املغيوبة  األمور  من  الّدقيق 
ليملؤوا  املالئكة  تأكل  عاّم  إّي��اه  سؤاهلم 
إىل  فاحتاجوا  أذهانم  يف  داللّيا  فراغا  به 
قصصّية  بمضامني  الّرغبة  ه��ذه  إشباع 
خ��وارق  م��ن  تلو  ال  الّتفصيل  ش��دي��دة 

)13( وحيد الّسعفي، يف اإلرسائيلّيات وإكساب 
اخلطاب الّديني العريب اإلسالمي الرّشعّية، 
ج2،  عدد51،  الّتونسّية،  اجلامعة  حولّيات 

سنة 2006، ص 299. 

تغّذي اخليال أكثر ممّا تقارب احلقائق. ويف 
املرمى  أرك��ون  حمّمد  أصاب  الّصدِد  هذا 
كان  الوسطى  العصور  يف  »أّنه  اعتباره  يف 
الالوعي  إحياءات  كّل  من  يتغّذى  املخيال 
التصورات  من  الكثري  لتقّبل  مستعّد  وهو 
اخلارقة للطبيعة وبالتايل فقد كانت األمور 
األخروّية وقصص البعث والنّشور واجلنّة 
والنّار وما بعد املوت تشغل عقول الناس 
التهييج  ألدب��ي��ات  ثمينة  م��ادة  وتشكل 
حمّققة  واقعّية  أمورا  متّثل  كانت  واإلثارة. 
الوعي  إىل  بالنّسبة  الّشّك  إليها  يرقى  ال 
الّشعبي  ال��وع��ي  ك��ان  وق��د  القروسطي 
امل��ث��رية  ال��ق��ص��ص  هب���ذه  ك��ث��ريا  يستمتع 
منها  املزيد  ويطلب  الرهيبة  واألحاسيس 
وهي أحاسيس خيتلط فيها اخلوف باخلنوع 
واألمل  املحّددة  غري  باملطالب  والرفض 
واحلاجة إىل اهلروب والّرغبة احلارقة وكّل 
ببعض  بعضها  تنصهر  كانت  املشاعر  هذه 
يسيطر  كان  اّل��ذي  العام  اخليال  وتشّكل 
رغم  العصور  تلك  يف  النّاس  وعي  عىل 
للّتصدي  والفلسفة  الكالم  حماوالت علم 

إليها بمفعول عقالنّيتها«)14(.

الفكر  يف  األنسنة  نزعة  أرك���ون،  حممد   )14(
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الكتاب  أه��ل  مساءلة  ف��إّن  وعموما 
إّنام ينهضان عىل مرتكزات  واألخذ عنهم 
ثالثة: املرتكز األّول صّحة الّرواية، والّثاين 
والّثالث  للرّشيعة،  عنهم  يؤخذ  ما  موافقة 
عقدّيا  ك��ان  إن  املنقول  املوضوع  طبيعة 
هذه  ف�ي  اخلطر  أّن  إاّل  ترشيعّيا)15(،  أو 
القصصّية  النّزعة  املسألة هو أن تسري هذه 
القرآين  امللفوظ  ملقاصد  يف شعاب مضاّدة 
وتسوق املفرّس إىل مناقضة اآلية من حيث 
عىل  القرآين،  فاخلطاب  يشعر،  مل  أم  شعر 
آدم  بني  تسويته  يف  رصيح  املثال،  سبيل 
وحّواء انطالقا من الّضمري واألفعال اّلتي 
وهذا  ون��ي��ا)16(،  أم��را  املسؤولّية  حتّملهام 
الّتسوية والنّدّية بني آدم  القائم عىل  املعنى 
وحّواء يضيع يف القّصتنْي إن يف الّتوراة أو 
ليوّرط حّواء يف رسعة  الّطربي،  يف تفسري 
آلدم،  غوايتها  يف  ثّم  للخطيئة  استجابتها 
للمرأة  الّدونّية  النّظرة  ق  ُتعمَّ ث��ّم  وم��ن 

العريب، تعريب هاشم صالح، دار الساقي، 
ط1، س1997، ص531. 

اإلرسائيلّيات  الّذهبي،  حسني  حمّمد  انظر   )15(
يف الّتفسري واحلديث، مكتبة وهبة، القاهرة، 

ط4، 1990، ص 49 وما بعدها. 
)16( انظر اآليتنْي 35 و36 من سورة البقرة 2. 

فيكون  الّدين،  باسم  استغالهلا  َعن  وُيرَشْ
وطمسا  القرآين  للخطاب  حجابا  الّتفسري 
الّتلقي  بمفعول  توضيحه  من  بدال  ملعانيه 

اخلاطئ و بمفعول اخللط بني مستوياته.
إّن النّاظر يف اآلية 46 من املائدة 5 )17( 
يرى أّن كّل كتاب ساموّي يصّدق الكتاب 
بني  اّل��ذي  بعبارة  إليه  مشريا  سبقه  اّل��ذي 
يدْيه، إالّ أّن مفرّسي القرآن خلطوا املعنى 
اّلذي أشارت  باملعنى  اآلية  الوارد يف هذه 
إليه اآلية 92 من األنعام 6 )18( مّلا استعملت 
العبارة نفسها، وهي »َبنْيَ َيَدْيه«، ولو كان 
الّتوراة كام فهموه  العبارة هو  القصد هبذه 
لدعت اآلية أتباع الّرسول حمّمد أن يكونوا 
هيودا، واحلال أّن املقصود باّلذي بني يدْيه 
هو »تفصيل الكتاب« الوارد يف القرآن إىل 
املعنى  وانظر  واملتشاب��ه.  امُلحكم  جانب 

پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  چ   )17(
ٺ  ٺ  ٺ  ڀڀ  ڀ  ڀ  پ  پ 
ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ 

ٹ ڤ ڤ چ. 
ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  چ   )18(
ک  کک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ 
ڳ  ڳ  ڳ  گڳ  گ  گ  گ 

ڱ چ. 
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فاطر)19(35  سورة  من   31 اآلية  يف  نفسه 
واآلية 97 من البقرة 2 )20(واآلية 30 من 

سورة األحقاف)21(46.
يرّبر  أّن  نعناعة  رم��زي  ح��اول  ولئن 
بعضها  تصّدق  الّساموّية  الكتب  بأّن  ذلك 
فيام  تتبّدل  وقد  العقيدة  أصول  يف  بعضا 
يتعّلق بأشياء)22( فإّنه مل ينتب����ه إىل تفصيل 
املصحف  م��ن  ج��زء  ه��و  اّل���ذي  الكتاب 
يؤّكد  ذل��ك  من  العكس  عىل  بل  اإلم��ام 
هي  الّسابقة  بالكتب  القرآن  عالقة  »أّن 
عالقة تأييد كّل وتصديق ملا بقي منها عىل 
تغيري  ملا طرأ عليه���ا من  أصله وتصحيح 

وتبديل«)23(.
مصادر  اىل  ديورانت  ُول  أش��ار  لقد 

پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  چ   )19(
ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀڀ  ڀ  پ  پ 

ٺ چ. 
ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  چ   )20(
ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک 

ڳ ڱ ڱ چ. 
ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  چ   )21(
ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ 

ڄ ڄ ڃ ڃ چ. 
ص  اإلرسائيلّيات،  نعناعة،  رمزي  انظر،   )22(

 .27
)23( م. ن، ص 30. 

اجلزي���رة،  أساطري  »كانت  بقوله:  الّتوراة 
املعني  هي  والفرات،  دجلة  بني  ما  ويعني 
قصص  الّتوراة  منه  أخذت  اّلذي  الغزير 
يرجع  اّلتي  والّطوفان  والغواية  اخللق 
عهدها إىل ثالثة قرون ق. م. ولعّل اليهود 
زمن  البابل  األدب  من  بعضها  أخذوا  قد 
قبل  أخذها  أّن  ال��ّراج��ح  وم��ن  أرسه��م. 
ذلك العهد بزمن طويل من مصادر سامّية 
بالد  يف  منترشة  كانت  قديمة  وسومرّية 

الرّشق األدنى«)24(.
كامن  ذكره،  سلف  فيام  الغريب،  إّن 
يف الّتعارض الرّصيح مع ما ذكره الّرسول 
ممّا أخرج اإلمام أمحد والبزار عن جابر أّنه 
قال: نسخ عمر كتابا من الّتوراة بالعربّية، 
فجاء به النّبّي فجعل يقرأ ووجه رسول اهلل 
يتغرّي فقال له رجل من األنصار: وحيك يا 
 ،ابن اخلّطاب أما ترى وجه رسول اهلل
فقال الّرسول: ال تسألوا أهل الكتاب 
ظّلوا  وق��د  هيدوكم  لن  فإّنم  يشء  عن 
تصّدقوا  أو  بحّق  تكّذبوا  أن  إّم��ا  وإّنكم 

)24( ُول ديورانت، قّصة احلضارة، ترجة بدران، 
والّتوزيع،  للنرّش  اجليل  دار  ج2،  م��ج1، 

بريوت، د. ت، ص 368. 
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بباطل واهلل لو كان موسى بني أظهركم ما 
حّل له إالّ أن يّتبعني)25(. 

أّن  املروّيات  اضطراب  يف  يزيد  وممّا 
قد  الكتاب  أهل  أّن  يعتقدون  املسلمني 
األخذ  وجييزون  جهة  من  كتاهبم  حّرفوا 
يستسيغون  فكيف  أخر،  جهة  من  عنهم 
ما  األخبار  من  أّن  والسّيام  عنهم،  األخذ 
األحبار  كعب  نى  قد  عمرا  أّن  إىل  يشري 
إىل  بالنّفي  إن فعل  الّتحديث وتوّعده  عن 
بالده قائال: »لترتكّن احلديث عن األّول أو 

ال أحلقنّك بأرض الِقردة«. 
أبرز  من  ال��دّج��ال  املسيح  قّصة  إّن 
الّروايات  هذه  أّن  عىل  الّدالة  العالمات 
قد  إس��الم��ّي��ة  غ��ري  ثقافة  م��ن  ال��ّدخ��ي��ل��ة 
مازجتها ومتاهت معها واّتذت من نقاط 
الكتساب  حّجة  بينهام  وااللتقاء  الّتشابه 
املصداقّية)26( وقد ذهب الّرسول فيام روي 

رشح  الباري  فتح  العسقالين،  حجر  ابن   )25(
وأب��واب��ه  كتبه  رّق���م  ال��ب��خ��اري،  صحيح 
قام  الباقي،  عبد  ف��ؤاد  حمّمد  وأح��ادي��ث��ه: 
بإخراجه وحتقيقه وأرشف عىل طبعه: حمّب 
العالمة:  تعليقات  عليه  اخلطيب،  الّدين 
دار  باز، ج13،  بن  اهلل  بن عبد  العزيز  عبد 

املعرفة، بريوت، 1379ه�، ص 334. 
)26( حتسن العودة ملزيد توضيح هذا العنرص إىل 

الكتاب عن  أّنه قال: »ال تسألوا أهل  عنه 
أّول عهد  النّهي يف  بان هذا  يشء«، ولرّبام 
بعضها  األم��ور  اختالط  خشية  اإلس��الم 
ببعض ثّم تطّورت العالقة هبذه الّروايات 

وقيل إّنه ني تنزيه ال ني حتريم.
وقد ذهب ابن تيمّية يف مقّدمة الّتفسري 
باب  »من  اإلرسائيلّيات  قبول  إمكانية  إىل 
  . االع��ت��ق��اد«)27( ب��اب  من  ال  االستشهاد 
اهلنّي  من  ليس  أّن��ه  تيمية  اب��ن  ف��ات  وق��د 
كثرة  أّن  إذ  ��ن،  احل��ّدّيْ هذْين  بني  الفصل 
إىل  به  اإلي��امن  ي��وّرث  بالّشء  االستشهاد 
يف  يعتمد  دليال  يضحى  إذ  االعتقاد،  حّد 
ويبدو  تصديقات.  إىل  الّتصّورات  حتويل 
أّن اعتبار أمحد بن حنبل أّن ثالثة ليس هلا 
واملغازي«)28(  واملالحم  »الّتفسري  أصول: 

املسيحي  التأثري  كتابه  بوهندي يف  مصطفى 
بريوت،  الطليعة،  دار  القرآن،  تفسري  يف 
الفصل  بالّتحديد  و   ،2004 سنة  ط1، 
ص228- ص  الدّجال،  املسيح  الثالث: 

 .254
الّتفسري،  أص��ول  يف  مقّدمة  تيمّية،  اب��ن   )27(
الكريم،  القرآن  دار  زرزور،  عدنان  حتقيق 
الكويت، ط1، 1971، ص 57 وما بعدها. 
ج2،  القرآن،  علوم  يف  اإلتقان  الّسيوطي،   )28(

ص 227. 
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ينسف جدوى رواياهتا وحّتى االستشهاد 
أشياء  عىل  الّروايات  هذه  رّكزت  وإذ  هبا 
وردت عاّمة يف النّّص القرآين فإّن الّتوّسع 
فيها ال فائدة منه كمعرفة نوع الّشجرة اّلتي 
كلب  لون  معرفة  أو  موسى  عنها  اهلل  كّلم 

أهل الكهف.
واملتأّمل فيام ورد عن عبد اهلل بن عمر 
أّن النّبّي قال: »حّدثوا عن بني إرسائيل 
االضطراب  عن  يتساءل  ح��رج«)29(،  وال 
ينهى عن األخذ عن  احلاصل بني حديث 
أهل الكتاب وآخر يبيحه، وال جدوى يف 
ذلك ملا يتضّمنه من اعرتاف بدونّية ما جاء 
به اإلسالم من أّنه آية إّما أن تنسخ الرّشائع 
منها،  أحسن  أو  بمثلها  تأيت  أن  وإّما  قبله 
يدري  من  أّول  الّدين  هذا  صاحب  ألّن 
حيدث  أن  شأنا  من  ال��ّرواي��ات  ه��ذه  أّن 
العقدّية  الّرؤية  وض��وح  يف  االضطراب 

أيب  عن  والّساقي  والرّتمذي  مسلم  رواه   )29(
يف  تتمّثل  زي��ادة  أخ��رى  رواي��ة  ويف  سعيد. 
حرج  وال  إرسائيل  بني  عن  »حّدثوا  قوله: 
فإّنكم ال حُتّدثون عندهم شيئا إالّ وقد كان 
كثري،  ابن  مثال  انظر  منه«.  أعجب  فيهم 
البداية والنّهاية، ج1، حتقيق عبد اهلل بن عبد 
املحسن الرّتكي، دار هجر للّطباعة والنرّش، 

ط1، 1997، ص 8. 

وأصول الّدين اجلديد.
»ُبعثت  حديثا  اعُترب  ما  إىل  والنّاظر 
أّمّية  أّم��ة  »نحن  وكذلك  أّم��ّي��ة«  أّم��ة  إىل 
هكذا  ال��ّش��ه��ر  نكتب  وال  نحسب  ال 
هذه  أّن  بوضوح  يكشف  وه��ك��ذا«)30( 
األوىل  ال��ّص��ورة  هي  كانت  إن  ال��ّص��ورة 
فام  الوحي  فيها  نزل  اّلتي  الّثقافّية  للحالة 
هذا  اإلس��الم  وإخ��راج  لتأبيدها  الّداعي 
تالزمه  فيه  قاّرة  حالة  واعتبارها  املخرج 
وتطبع ثقافته. وانظر إىل ما ذهب إليه حمّمد 
»ُجّل  أّن  الّصدد، من  دّروزة، يف هذا  عّزة 
ما ُروي عن ُمسِلمة أهل الكتاب كان عىل 
صورة الّتدقيق يف الغوامض إْن أجوبة عىل 
أسئلة من املسلمني عن جزئّيات األحداث 
مسائل  عن  أجوبة  وإْن  والّشخصّيات 
أجوبتهم  يف  يصدرون  كانوا  وقد  قرآنّية. 

عاّم كان لدهيم من األسفار«)31(. 

)30( صحيح البخاري، حتقيق طه عبد الّرؤوف 
 ،النّبّي قول  باب  الّصوم،  كتاب  سعد، 
عدد  حديث  نحسب«،  وال  نكتب  »ال 
طبعة  اإلي��امن،  مكتبة  املنصورة،   ،1913

جديدة ومنّقحة، 2003، ص 393. 
ُكتب  يف  اإلرسائيلّيات  حول  دروزة،  عّزة   )31(
اإلسالمي،  الوعي  جمّلة  يف  مقال  الّتفسري، 

الكويت، س 2، ع19، 1386 ه�. 
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تشكيل  يف  الّروايات  هذه  أّثرت  وقد 
الفرق  بعض  وتكوين  العقائد  بعض 
حّتى  اهلل  مرض  قالوا:  اّلذين  كاملشّبه�����ة 
عادته املالئكة وبكى عىل طوفان نوح حّتى 
حتته  من  ليئّط  العرش  وإّن  عيناه،  رمدت 

كأطيط الّرحل اجلديد)32(.
األسايس  اإلرسائيلّيات  مدخ�����ل  إّن 
عىل  املعتمد  هو  و  باملأثور  الّتفسري  هو 
املروّيات والسّيام أّن الّثقافة كانت ناهضة 
عىل احلفظ واملشافهة. واملهّم أّن زعامء هذا 
عن  لألخذ  ومانعا  حرجا  جيدوا  مل  الّتّيار 
أهل الكتاب خاّصة أّن االّتفاق بني القرآن 
وقد  القرآن،  يف  الّذكر  رصيح  وال��ّت��وراة 
اإلسالمي  الّتفسري  مذاهب  صاحب  اهّتم 
ابن عّباس باإلكثار من هذا األخذ. يقول 
بالّتصديق  ذلك  من  »وأج��در  قولدزهير: 
ال  كان  عّباس  ابن  أّن  تفيد  اّلتي  لألخبار 
اّلتي  األحوال  يف  يرعى  أن  غضاضة  يرى 
علمها  عنده  يرجو  من  إىل  الّشّك  خيامره 
فروة  بن  غيالن  وهو  اجللد  أبا  وخاّصة 

حمّمد  حتقيق  والنّحل،  امللل  الّشهرستاين،   )32(
الفاضّل، ج1، بريوت -لبنان،  القادر  عبد 

املكتبة العرصّية، 2006، ص 84. 

أمني  عّمقها  الفكرة  وهذه  األزدي«)33(. 
دائرة  يف  القول  من  إليه  ذهب  فيام  اخلويل 
يأخذ  ابن عّباس  «إّن  املعارف اإلسالمّية: 
أسلموا  اّلذين  عن  القصص  من  الكثري 
سالم،  بن  اهلل  وعبد  األحبار  كعب  مث���ل 
تطابق  حّتى  جديدة  صياغة  ويصيغه����ا 
املروّيات  هذه  أّن  والواقع  ال��ق��رآن«)34(. 
هيمنت يف األذهان عىل القيل القرآين وهو 
ما ال يستسيغه الّرسول نفسه و ال صاحب 

الفطرة السليمة أو العقل القويم.
ال���ّرواي���ات  ب��ع��ض  أّن  وال��غ��ري��ب 
تتناقض مع ما نى عنه الّرسول من كتابة 
األحاديث. فقد جاء عن عبد اهلل بن عمرو 
بن العاص أّنه كان يكتب كّل ما يسمعه من 
وقالوا  ذلك  عن  الّصحابة  فنهاه  الّرسول 
والّرضا  الغضب  يف  يتكّلم  النّبّي  »إّن  له: 
إىل  ذلك  فذكر  تسمع.  ما  كّل  تكتب  فال 
قال:  فيه،  ما  إىل  بإصبعه  فأومأ  اهلل  رسول 

اإلسالمي،  الّتفسري  مذاهب  قولدزهير،   )33(
الّسنة  مطبعة  احلليم،  عبد  النّجار  تعريب 
م،  القاهرة، 1374 ه�/ 1955  املحّمدّية، 

ص 85 وص88. 
العربّية،  الرّتجة  املعارف اإلسالمّية،  دائرة   )34(

ماّدة ابن عّباس، ج1، ص 20. 
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منّي  خرج  ما  بيده  نفيس  الّذي  فو  ُاكتب 
اإلرسائيلّيات  أّن  فاملالحظ  حّق«)35(،  إالّ 
منذ  اإلسالمّية  الّثقافة  إىل  ترّسبت  قد 
وقت مبّكر عىل عهد الّتنزيل ألّن الّصحابة 
الّتفاصيل  عىل  احل��رص  شديدي  كانوا 
الّتجسيدّية  باألمثلة  البدائي  العقل  لولع 
الّتفاسري  يف  ولوجا  األّي��ام  عرب  وتزايدت 
الّتفسري  يف  الّدخل  وكثر  اخلرق  »فاتّسع 
تفعل  الكثرية،  األقوال  إىل  األمر  آل  حّتى 
قبلها  الّتي  كفعل  املفرّسين  من  طبقة  كّل 
من زيادة الوجوه واالختيارات كام تراهم 
وينسبون  تفاسريهم  يف  ب��ه  ُي��رّصح��ون 
ولقد  ومذاهبهم«)36(.  آرائهم  إىل  األقوال 
نفاقا  أسلم  وقد  األحبار  كعب  أّن  ُروي 
عليهم  وُي��س��ّه��ل  املسلمني  خي��دع  لكي 
ذلك  فعل  وقد  عليهم.  حيكيه  ما  تصديق 
األخبار.  يف  به  يكذب  فيام  دينهم  ليشّوه 
وقد حامت حوله شكوك فيام يتعّلق بقتل 

دار  )35( مسند أمحد، رشح أمحد شاكر، ج10، 
املعارف، مرص، 1948، ص ص50 -52. 
)36( انظر نجم الّدين الّطويف البغدادي، اإلكسري 
يف قواعد علم الّتفسري، خمطوطة مصّورة يف 
نعناعة،  رمزي  عن  نقال  األزهرّية  املكتبة 

اإلرسائيلّيات، ص 165. 

إىل  نعناعة  رم��زي  ذه��ب  وإن  ع��م��ر)37(، 
كعب  من  عمر  عىل  املؤامرة  هذه  تكذيب 
احُلسنْي  بن  حمّمد  أخرب  وقد  األحبار)38(. 
القّطان، أّن أمحد بن كامل القايض، حّدثه 
خاّلد،  بن  بكر  أيب  عن  اهلروي،  سعد  أبو 
القّطان:  سعيد  بن  ليحيى  »ُقلت  ق��ال: 
تركت  اّلذين  هؤالء  يكون  أن  تشى  أما 
حديثهم خصامؤك عند اهلل تعاىل، قال: أَلن 
أن  من  إيّل  أح��ّب  خصامئي  ه��ؤالء  يكون 

.)39(»يكون خصمي رسول اهلل
ولقد كان مقاتل بن سليامن عىل صلة 
أن  أراد  ومّلا  العّباس،  بني  بخلفاء  وثيقة 
يتقّرب منهم عرض عليهم أن يضع بعض 
سبيل  عىل  للمهدي  قال  وقد  األحاديث، 
أحاديث  لك  وضعُت  »إنشئَت  املثال: 
يل  حاجة  ال  املهدي:  فقال  العّباس.  يف 

 .168 ص  اإلرسائيلّيات،  نعناعة،  رمزي   )37(
ولالستزادة من هذه املعلومات انظر رشيد 

رضا، جمّلة املنار، ج9، مج27، ص 697. 
)38( رمزي نعناعة، م. ن، ص 181. 

)39( اخلطيب البغدادي، الكفاية يف علم الّرواية، 
حتقيق أبو عبد اهلل الّسورقي وإبراهيم محدي 
د.  املنّورة،  املدينة  العلمّية،  املكتبة  املدين، 

ت، ص 44. 
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غرابة  وال  األم��ر«)40(،  عن  فيها وأعرض 
أّن  عىل  احلديث  رجال  اّتفق  فقد  ذلك  يف 
مقاتل بن سليامن وّضاع وحديثه ال يشء. 
الوّضاعني  أّن  إىل  النّسائي  ذه��ب  وق��د 
لألحاديث عن الّرسول أربعة: إبراهيم 
ببغداد  وال��واق��دي  باملدينة  حييى  أيب  بن 
بن  وحمّمد  بخراسان  سليامن  بن  ومقاتل 
سعيد املعروف باملصلوب بالّشام علام بأّن 
بالّتشبيه  تقول  اّلتي  بآرائه  ُاشتهر  مقاتال 
أفرط  لقد  أبو حنيفة:  فيه  قال  والّتجسيم. 
اهلل  جعل  حّتى  الّتشبيه،  إثبات  يف  مقاتل، 
مثل خلقه)41(. ولقد توّكأ مقاتل بن سليامن 
عىل أّن األحداث الّدينّية واألخبار املتعّلقة 
تصديقها  يسّهل  مما  عليها  شاهد  ال  هبا 
جاءه  فقد  تكذيبها  عىل  األدل��ة  يستبعد  و 
لون  عن  سأله  سائال  أّن  له  وق��ال  رج��ل 
مليْدر  إّنه  وقال:  الكهف،  أصحاب  كلب 

هتذيب  ال��ع��س��ق��الين،  حجر  اب��ن  ان��ظ��ر   )40(
املعارف  دائ��رة  مطبعة  ج10،  الّتهذيب، 
النّظامّية، اهلند، ط1، 1326ه�، ص 283. 
نقد  يف  االع��ت��دال  ميزان  الّذهبي،  انظر   )41(
البجاوي،  حمّمد  عّل  حتقيق  ج4،  الّرجال، 
دار املعرفة للّطباعة والنرّش، بريوت -لبنان، 

ط1، 1963، ص ص 173 -174. 

قلَت  أال  مقاتل:  له  فقال  ل��ه:  يقول  ما 
عليك  يرّد  أحدا  جتد  مل  قلته  ولو  أبقع  هو 
رواي��ات  تضافرت  وهكذا  ق��ول��ك)42(. 
الوضع مع روايات ُاصطلح عىل تسميتها 
من  الّظاهرة  وحتّولت  باإلرسائيلّيات، 
ترسيبات من خارج الفضاء اإلسالمي إىل 
املتعّلقة  الّثقافة  داخل  من  إسالمّي  إنتاج 
بالنّبوءة والّرسالة، وإذ وجد اّلذين دخلوا 
اإلسالم من أهل الكتاب مّتكأ عىل األمّية 
فإّن  ثقافتهم  تسم  و  العرب  تطبع  الّتي 
حيث  من  األّمّية  دائرة  من  وّسعوا  هؤالء 
دوائرها  وتضييق  عنها  االبتعاد  أرادوا 
أو  ناشئة  فرقة  أو  قائمة  لسياسة  إن خدمة 
يف  أخرى،  مّرة  فاملتأّمل،  معتمل.  مذهب 
تفسري مقاتل بن سليامن جيده مطابقا ملا ورد 
يف الّتوراة واإلنجيل يف مستوى تصّورات 
وتفاصيل، وقد أخلد إىل اخلرافة كتوّسعه 
يدّل  مّم��ا  ومَح��ل��ت��ه)43(  الكريس  وص��ف  يف 

الّتهذيب،  هتذيب  العسقالين،  حجر  ابن   )42(
ج10، ص 282. 

حتقيق  تفسريه،  يف  سليامن  بن  مقاتل  أورد   )43(
إحياء  دار  ج5،  شّحاتة،  حممود  اهلل  عبد 
الرّتاث، بريوت، ط1، 1423ه�، ص 222 
لكل  أمالك،  أربعة  الكريس  يل: »حيمل  ما 
خرة  الصَّ أقدامهم حتت  أربعة وجوه،  ملك 
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بالّتجسيد  بالولع  مفعم  بدائّي  عقل  عىل 
ابتدائّية  مرحلة  عىل  بذلك  داالّ  والّتمثيل 
الّتعّقل  نحو  البرشّية  املسرية  تاريخ  من 
أّن  الّتجريد. واملهّم  القدرة عىل  البادي يف 
بذكر  هيتّمون  ال  باإلرسائيلّيات  اآلخذين 
يكتفون،  وإّنام  فيها  يدّققون  وال  األسانيد 
يف أحسن األحوال، بذكر كونا واردة عن 

وهب بن منّبه.
صعوبة  ال���ّدارس  عىل  خيفى  ال  وإذ 
األخب����ار  ه��ذه  صّحة  عىل  االس��ت��دالل 
إليها  وأشار  بذلك  أحّس  قد  الّطربي  فإّن 
تقوم  بذلك  خرب  »وال  بقول����ه:  رصاحة 
إذ  هو،  وال  هلا  الّتسليم  فيجب  احلّجة  به 
يدّل  ممّ��ا  وصفنا،  ما  عىل  خرب  به  يكن  مل 
بغريه  فيمّثل  واملقاييس  باالستدالل  عليه 

مخسامئة  مسرية  السفىل  األرض  حتت  التي 
عام، وما بني كل أرض مسرية مخسامئة عام. 
ملك وجهه َعىَل صورة اإِلْنَسان، َوُهَو سيد 
لآلدميني  ال��رزق  اهلل  يسأل  وهو  الصور، 
األنعام- سيد  ص��ورة  َع��ىَل  وجهه  وملك 
للبهائم.  ال��رزق  اهلل  -يسأل  الثور  وه��و 
وملك وجهه َعىَل صورة سيد الطري -َوُهَو 
النرس-وهو يسأل اهلل الرزق للطري. وملك 
عىل صورة سيد السباع -وهو األسد -وهو 

يسأل اهلل الرزق للسباع«. 

ويستنبط علمه من جهة االجتهاد«)44(. إاّل 
القصص  قد وقع يف أرس  ذاته  الّطربي  أّن 
الوافدة وأخبارها، كام وقعت اإلشارة إليه 
آنفا، رغم هذا املوقف النّقدي منها. ويبدو 
اّلذي  هو  والّتفسري  الّتاريخ  بني  جعه  أّن 
باإلرسائيلّيات  األخذ  بني  يتذبذب  جعله 
خيف  مل  ولذلك  هل��ا.  الّتصّدي  وحم��اول��ة 
اعتذاره عن ترّسب هذا النّوع من األخبار 
هذا  كتايب  يف  كان  فام  قوله:  يف  أعامله  إىل 
أو  قارئه  يستنكره  ممّ��ا  الّتاريخ  ويقصد 
ُيعرف  مل  أّنه  أجل  من  مسامعه  تستشنعه 
احلقيقة،  يف  معنى  وال  الّصّحة  يف  وجه  له 
ُأيت  وإّنام  ِقبلنا  من  ذلك  ُيؤت  مل  أّنه  فيعلم 
أّديناه عىل  وإّنام  إلينا  ناقليه  بعض  ِقبل  من 
أّن  يبدو  وبذلك  إلينا«)45(.  ُأّدي  ما  نحو 
اخللط  مسؤولّية  من  ذّمته  بّرأ  قد  الّطربي 
األخبار  من  الغّث  بني  واجلمع  والّتخليط 
لبعض  إيراده  وسيضحى  منها.  والّسمني 
الّروايات وإن بدت غريبة إّنام هو من باب 

دار  مج3،  البيان،  جامع  الّطربي،  انظر   )44(
املعارف، 1957، ص 64. 

حتقيق  واألم��م،  امللوك  تاريخ  ال��ّط��ربي،   )45(
دار  ط2،  ج1،  إبراهيم،  الفضل  أبو  حمّمد 

املعارف، 1967، ص ص 7 -8. 
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الّصدق والنّزاهة واملوضوعّية العلمّية.
ف��ال خي��ف��ي موقفه  ك��ث��ري  اب���ن  وأّم����ا 
ال��ّرواي��ات  ه��ذه  بعض  م��ن  املستغرب 
منّبه  بن  وهب  أورده  خرب  عىل  كتعليقه 
يف  ثعبان  إىل  حتّولت  اّلتي  العصا  قّصة  يف 
يقول:  إذ  األعراف  سورة  من   107 اآلية 
إاّل  أعلم«)46(.  واهلل  غرابة،  فيه  قول  «هو 
هو  بسهولة  ُيستساغ  ال  اّل��ذي  األم��ر  أّن 
إيراد هذه احلكايات ثني العمل الّتفسريي 
املتعّلق بكتاب اهلل رغم االعرتاف بغرابتها 
يف  الّديني)47(  للمعقول  مطابقتها  وعدم 
قفزات  البرشي  العقل  فيه  حّقق  زم��ن 

ج2،  العظيم،  القرآن  تفسري  كثري،  اب��ن   )46(
املكتب اجلامعي احلديث، د.  اإلسكندرّية، 

ت، ص 271. 
تفسري  يف  فرعون  مع  موسى  قصة  انظر   )47(
خاتم  حكاية  و  كثري،  البن  العظيم  القرآن 
عند  وم��أج��وج  ي��أج��وج  قّصة  و  سليامن 
الّطربي. الّطربي، جامع البيان، مج7، ص 
أهل  قّصة  وكذلك   .5422- ص5421 
الّثعلبي  تفسري  يف  يوسف  وذئب  الكهف 
الّراعي  يقوله  البهائم وتفهمام  تتكّلم  حيث 
الكشف  الّثعلبي،  والّذئب.  الكلب  مثل 
اإلمام  حتقيق  القرآن،  تفسري  عن  والبيان 
أيب حمّمد بن عاشور، مراجعة وتدقيق نظري 
الّساعدي، ج10، دار إحياء الرّتاث العريب، 

بريوت، ط1، 2002، ص 51. 

عرب  وامل��ع��ارف  العلم  مستوى  يف  نوعّية 
هذه  تغرّي  مل  وإن  مستحدثة  علمّية  مناهج 
الّطفرات العلمّية شيئا من عقول القائمني 
عىل الّشأن الّديني، إذ مل هتّب رحيها عىل ما 
تكتفي  متحّجرة  تفكري  أنامط  من  ُينتجون 
باالجرتار وتستشهد بأخبار عجيبة وغريبة 
حدا  ممّا  إرسائيلّيات  أّن��ا  إقرارهم  رغم 
برمزي نعناعة إىل اعتبار أّن: »هذا ال�ب 
تشّكل  يف  فعله  يفعل  مازال  القصص  من 
النّاس.  العديد من  الوعي اإلسالمي عند 
وكان من األوىل حسب رأيه باملفرّسين أالّ 
ُكتبهم  ُيطّهروا  يشتغلوا هبا وقد آن هلم أن 
إذ  و  اخل��راف��ات«)48(.  هذه  من  وعقوهلم 
النزعة  حتقيق  امكانية  إزاء  حتفظا  نبدي 
تصبح  كي  الثقافات  من  لثقافة  الطهورية 
الدواخل  و  الشوائب  من  صافية  نقي�����ة 
ينتجها  التي  الثقافات  بني  الوشائج  ألن 
الروابط  متشعبة  و  عديدة  البرشي  العقل 
تّقدم هو اخللط  إليه مما  الذي نخلص  فإن 
البادي يف عدم التمييز بني مستويات تلّقي 
من  البرشي  و  جهة  من  االهل��ي  اخلطاب 
عىل  االستدالل  تّم  ثم  من  و  أخرى  جهة 

)48( رمزي نعناعة، اإلرسائيلّيات، ص 265. 
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ال  بام  االيامن  عىل  و  منها  ليس  بام  العقيدة 
يميت إليه بصلة و لربام طال ذلك األحكام 
و منه تتجىل خطورة اإلرسائيليات الثقافية 

قدر جتل خطرها.
املتعّلق  النّقدي  العمل  ظّل  لق��������د 
املحّدثني  منه�������ج  رهني  باإلرسائيلّيات 
والّتدقيق  األساني�����د  فحص  يف  املتمّثل 
ترّسبت  وإذ  وعدالتهم.  ال��ّرواة  جرح  يف 
املنهج  هذا  ضوء  يف  املتهافتة)49(  األخبار 

ال��ّداّب��ة  ح��ول  األخ��ب��ار  من  الكثري  ُروي   )49(
ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  چ  القرآن  يف  املذكورة 
ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ 
گ گ گ گچ ]سورة النّمل: 82[. 
أّنا داّبة ليس هلا ذنب ولكن هلا  نذكر منها 
حلية، وروى ابن جريج قال: "رأسها رأس 
الّثور وعيناها عني خنزير وأذنا أذن الفيل 
وقرنا قرن أيل وصدرها صدر أسد ولونا 
لون نمر وخارصهتا خارصة هّر وذنبها ذنب 
كبش وقوائمها قوائم بعري بني كّل مفّضلني 
وخاتم  موسى  عصا  معها  ذراعا  عرش  إثنا 
ُنكتته يف جبهته  إالّ  يبقى مؤمن  سليامن فال 
نكتة بيضاء ييضء هلا وجهه وال يبقى كافر 
إالّ نكتته بخاتم سليامن فيسّود هبا وجهه". 
القرآن،  تنزيل  يف  الّتفسري  معامل  البغوي، 
الّرّزاق املهدي، ج3، دار إحياء  حتقيق عبد 
1420ه�،  ط1،  بريوت،  العريب،  ال��رّتاث 
ص 516. ومن أغرب ما قيل يف هذه الّداّبة 
عن  رجل،  وروى  طالب:  أيب  بن  عّل  أّنا 

يستدعي  ممّا  دقيق  غري  أّن��ه  ذلك  فمعنى 
بالكّلّية  استبداله  أو  مراجعت����ه  من  املزيد 
موقع  بني  الّتمييز  قبيل  من  آخر  بمنهج 
خاتم  شخص  يف  الّرسالة  وموقع  النّبوءة 
النّبيئني علام بأّن حمّمدا جمتهد يف النبوءة 

معصوم يف الّرسالة)50(. 

دابة  يقول:  اجلعفي  جابر  قال:  عيينة،  ابن 
الّدين  شمس  انظر   .عل األرض 
الّرجال،  نقد  يف  االعتدال  ميزان  الّذهبي، 
حتقيق عّل حمّمد البجاوي، ج1، دار املعرفة 
 ،1963 ط1،  ب��ريوت،  والنرّش،  للّطباعة 

ص 384. 
إىل  املنترصين  أّن  إىل  اإلش��ارة  تفوتنا  ال   )50(
رصامة منهج احلديث يستشهدون بأدّلة من 
 قبيل ما ُأثر عن أيب بكر وعمر وعائشة
واألخبار  األحاديث  غرائب  عن  نوا  أّنم 
ال��نّ��اس هبذه  ت��ش��ّوش��وا ع��ىل  وق��ال��وا: ال 
تصّورات  عندهم  تنشأ  ألّن��ه  األح��ادي��ث 
من  وغريها  والّتشبيه  كالّتجسيم  باطلة 
عدم  بسبب  والعقائد  الّتصّورات  منكرات 
فهمهم هلذه املعاين. ومّلا كان مالك بن أنس 
بالنّقل  اآلخ��ذة  املدينة  مدرسة  سليل  هو 
منهج  عن  األّم��ة  تنّكبت  ومّل��ا  وبالعقل. 
عندها  وشاعت  أمرها  اضطرب  مالك 
حول  قريسة،  هشام  انظر  اإلرسائيلّيات. 
الّرؤية  تصحيح  يف  املقاصدي  املنهج  أمّهّية 
املجّدد،  الّزيتوين  جمّلة  يف  مقال  الّترشيعّية، 
 ،2015 -سبتمرب  –أوت  جويلية  عدد2، 

ص ص 38 -39. 
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ول��ق��د ان��ت��ب��ه اب���ن ع��ط��ّي��ة األن��دل��يس 
حم��ارصة  يف  املحّدثني  منهج  قصور  إىل 
قوال  له  ونورد  منها.  واحلّد  اإلرسائيلّيات 
حتديد  يف  املفرّسون  فيه  خاض  بام  متعّلقا 
سليامن:  النّبّي  إىل  سبأ  ملكة  بلقيس  هدّية 
فرأيت  تفصيلها  يف  النّاس  بعض  »أكَثَر 
لعدم صّحته«)51(. وعموما  اختصار ذلك 
فقد أكثر ابن عطّية يف تفسريه من إشارات 
الّرفض لإلرسائيلّيات من قبيل »ال تصّح« 
حسب  ف��احل��ّل  منكرة«.  أخ��ب��ار  »ه��ي  و 
حّد  إىل  الّروايات  هذه  اختصار  هو  رأيه 
تبسيط  من  فيه  تتسّبب  ملا  عنها  االستغناء 
ما  و  اخلرافة  من  وتقريبه  الّديني  الوعي 
الساذج.  التلقي  رضوب  من  عنه  تكشف 
بقول  كثري  اب��ن  رّصح  امل��ج��ال  ه��ذا  ويف 
عطّية  ابن  رأي  من  رصاحة  أكثر  يتضّمن 
من  وهو  دليل  بال  باطل  قول  »هذا  وهو: 
هذا  تعّلق  وإن  األق����وال«)52(.  أسخف 

)51( ابن عطّية، املحّرر الوجيز يف تفسري الكتاب 
الّشايف  عبد  ال��ّس��الم  عبد  حتقيق  العزيز، 
بريوت،  العلمّية،  الكتب  دار  ج1،  حمّمد، 

ط1، 1422ه�، ص 350. 
)52( انظر ابن كثري، البداية والنّهاية، حتقيق عبد 
اهلل بن عبد املحسن الرّتكي، ج2، دار هجر 

حتديد  يف  يتمّثل  خمصوص  بمقام  ال��ّرأي 
مريم  سورة  يف  الواردة  »تقيًّا«  لفظة  معنى 

ژ ژ ڑ ڑ  چ  الّتالية  19 يف اآلية 
 .]18 مريم:  ]سورة  چ  ک  ک  ک  ک 

تقّيا  أّن  اعتبار  بني  االختالف  وقع  وقد 
رجل وبني كون العبارة صفة له.

املنزع  ذا  ال��ّزخم��رشي  أّن  وامل��الح��ظ 
املعتزيل نجده يسرتسل أحيانا يف استعراض 
ُيستساغ عقلّيا.  أمر ال  اإلرسائيلّيات وهو 
الّشعراء،  من   32 لآلية  تفسريه  وانظر 
فاغرا  أشعر  ذكرا  ثعبانا  أّن  "ُروي  يقول: 
حليه  وضع  ذراع��ا،  ثامنون  حليْيه  بني  فاه، 
عىل  األع��ىل  وحليه  األرض  يف  األس��ف��ل 
سور القرص، ثّم توّجه نحو فرعون ليأخذه 
فوثب فرعون من رسيره وهرب وأحدث 

ومل يكن أحدث قبل ذلك")53(.
إىل  االنتباه  هو  باملالحظة  اجلدير  إّن 
هبذه  السنّة  كأهل  يأخذون  إذ  املعتزلة  أّن 
قاطع  دليل  فذلك  املصنوعة،  األخ��ب��ار 

للّطباعة والنرّش والّتوزيع واإلعالن، ط1، 
1997، ص439. 

الكّشاف عن حقائق غوامض  الّزخمرشي،   )53(
الّتنزيل، ج2، دار الكتاب العريب، بريوت، 

ط3، 1407ه�، ص 138. 
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موّحد  ميسم  ذات  الّثقافّية  الّسنّة  أّن  عىل 
األفكار  إنتاج  يف  متحّكم  امليسم  وه��ذا 
والّتصّورات املوّحدة وإن جنح الّزخمرشي 
إىل عدم األخذ هبذه األخبار بصفة مطلقة، 
رفضه  ع��ن  امل��واط��ن  بعض  يف  رّصح  إذ 
إّن  كقوله:  الّروايات،  هذه  ملثل  الرّصيح 
واجلرب  احلشو  أهل  يورده  ممّا  ونحوه  هذا 
اّلذين دينهم هبت اهلل وأنبيائه وأهل العدل 
ورواياهتم  مقاالهتم  من  ليسوا  والّتوحيد 

بحمد اهلل بسبيل)54(.
خطورة  إىل  تنّبه  فقد  خلدون  ابن  أّما 
امل��ف��رّسي��ن يف أخ��ذ هذه  ال��ّت��س��اه��ل م��ن 
الّروايات يقول: »وأبعد من ذلك وأعرق 
تفسري  يف  املفرّسون  يتناقله  ما  الوهم  يف 

سورة الفجر وقوله تعاىل زب ٿ ٿ ٹ       ٹ 
ويبدو  رب)55(.  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ    ٹ 
ما  هو  ذلك  عىل  املفرّسين  محل  اّل��ذي  أّن 
ذات  لفظة  يف  اإلع��راب  صناعة  اقتضته 
عىل  العامد  ومحلوا  إرم  صفة  أّن��ا  العامد 
األساطني فتعنّي أن يكون بناء ورشح هلم 

الكّشاف عن حقائق غوامض  الّزخمرشي،   )54(
الّتنزيل، ج2، ص 457. 

)55( الفجر 89/ 6 -7. 

ذلك بقراءة ابن الّزبري بعاد إرم، باإلضافة 
من غري تنوين ثّم وقفوا عىل تلك احلكايات 
اّلتي هي أشبه باألقاصيص املوضوعة اّلتي 
عداد  يف  املنقولة  الكذب  إىل  أق��رب  هي 
اخليام  عامد  هي  فالعامد  وإالّ  املضحكات 
وإن ُأريد هبا األساطني فال بدع يف وصفهم 
بام  العموم  عىل  وأساطني  بناء  أهل  بأّنم 
ُاشتهر من قّوهتم ال أّنه بناء خاّص يف مدينة 
قراءة  ُأضيفت كام يف  وإن  أو غريها  معّينة 
القبيلة  الفصيلة إىل  الّزبري فعىل إضافة  ابن 
كام تقول قريش كنانة وإلياس م� وربيعة 
نزار من غري رضورة إىل هذا احلمل البعيد 
اّلذي جيلب لتوجيهه أمثال هذه احلكايات 
مثلها  عن  اهلل  كتاب  يتنّزه  اّلتي  الواهية 

لُبعدها عن الّصّحة«)56(.
أمحد  بذله  اّل��ذي  املجهود  إىل  وانظر 
ش���اكر يف الّتصّدي إىل اإلرسائيلّيات ثني 
كثري  ابن  تفسري  حتقي���ق  يف  املتمّثل  عمله 
األساني���د  من  جتريده  بمقتىض  واخترصه 
الّتفسري  بعم����دة  وساّمه  واإلرسائيلّيات 

)56( ابن خلدون، املقّدمة، تعليق عبد اهلل حمّمد 
 ،2004 ط1،  يعرب،  دار  ج1،  دروي��ش، 

ص 99. 
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هذه  أّن  باعتبار  كثري)57(  بن  احلافظ  عن 
األخبار تتضّمن إطالة ال فائدة فيها فضال 
ُيلحق حتريفا  عاّم تتضّمنه من طابع خرايّف 
وتبديال يف العقائد والّتصّورات الّدينّية وما 
تقدير أّن الّرسول قال: »بّلغوا عنّي ولو آية 
بني إرسائيل وال حرَج«)58(،  وحّدثوا عن 
فظّلت َمْعربا معّبدا يكتيس رشعّية مستمّدة 
ترّسبت  النّبّي  عن  صادرة  توجيهات  من 
األخذ  أّن  إالّ  الّروايات.  هذه  خالله  من 
هبا أو الّصمت إزاءه������ا دليل عىل نقص 
مقارنة  اجلديدة  املحّمدّية  الّرسالة  هذه 
املجال  هذا  ويف  والنرّصانّية.  اليهودّية  مع 
اّتذ القرطبي موقفا رافضا بصورة قطعّية 
»اإلرسائيلّيات  يقول:  فهو  األخبار  هلذه 
الباّت، فاعرض  العلامء عىل  مرفوضة عن 
عن سطورها برصك واصمم عن سامعها 
أذنيك فإّنا ال تعطي فكرك إالّ خياال وال 

تزيد فؤادك إالّ خباال«)59(.

)57( رمزي نعناعة، اإلرسائيلّيات، ص 324. 
)58( صحيح البخاري، حتقيق طه عبد الّرؤوف 
سعد، كتاب أحاديث األنبياء، باب ما ذكر 
 ،3461 عدد  حديث  إرسائيل،  بني  عن 
جديدة  طبعة  اإلي���امن،  مكتبة  املنصورة، 

ومنّقحة، 2003، ص 728. 
الربدوين  أمحد  حتقيق  الّتفسري،  القرطبي،   )59(

وأّما قاسم القْييس بصفته مفتي الّديار 
العراقّية فإّنه ُيعرب عن متنّيه لو أّن املسلمني 
األخ��ب��ار  ه��ذه  م��ن  تفاسريهم  ط��ّه��روا 
الّزائفة. ويشاطره يف هذا املوقف اآللويس 
يف روح املعاين حني اعترب أّن جيع ما ورد 
فيها أمور ظنّية ال سند يعّول عليه ألكثرها 
وأّنا أخبار منكرة وكلامت مزّورة)60(. فال 
ذهب  ما  األلويس  يتبنى  أن  إٍذ  حني  غرو 
إليه ابن القّيم اجلوزية من رأي مفاده أن: 
»العجب ليس من جرأة من وضع القّصة، 
و كذب عىل اهلل، و إّنام العجب ممّن ُيدخل 
هذا احلديث يف كتب العلم من التفسري و 
غريه، و ال ُيبنّي أمره. و ال ريب أن هذا و 
أمثاله من صنع زنادقة أهل الكتاب الذين 
بالرسل  الّسخرّية  و  االستهزاء  قصدوا 

الكرام عليهم الّصالة و الّسالم«)61(.
التفاتة  تفسريه  يف  رضا  لرشيد  إّن  ثّم 

الكتب  دار  ج15،  أطفيش،  وإب��راه��ي��م 
املرصّية، القاهرة، ط2، 1964، ص 210. 
القرآن  تفسري  يف  املعاين  روح  اآلل��ويس،   )60(
عبد  ع��ّل  حتقيق  املثاين،  والّسبع  العظيم 
العلمّية،  الكتب  دار  ج3،  عطّية،  الباري 

بريوت، ط1، 1415ه�، ص 359. 
)61( م ن، ج 8، ص ص 86 -87 
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مهّمة وتنبيها خطريا عىل آثار هذه املروّيات 
يقول:  الّسائد،  الّديني  الوعي  يف  الّسلبّية 
جوهرها  يف  الكثرية  الّروايات  تلك  »وأّما 
وكتابتها  وعرضها  وط��وهل��ا  وم��ق��داره��ا 
اإلرسائيلّيات  من  فكّلها  فيها  ُكتب  وما 
أمثال  املسلمني  إىل  نقله�����ا  الّتي  الباطلة 
هبا  فاغرّت  منّبه  بن  ووهب  األحبار  كعب 
صّحت  إن  والّتابعني،  الّصحاب���ة  بعض 
منها  الّسيوطي  خلّص  وقد  عنهم،  الّرواية 
أن  يصّح  يشء  منها  وليس  املنثور  الّدّر  يف 
ُيسّمى دّرة ومل يذكر احلافظ ابن كثري منها 
الكثري عىل سعة اّطالعه، وقد اّتبع يف هذا 
عمدته يف الّتفسري ابن جرير الّطربي ولكن 
تبعا  املتأّخرين  من  بعضها  ذكر  اآلل��ويس 
لغريه«)62(. ويف هذا االجّتاه أشار أمحد أمني 
إىل أّن نصيبا كثريا من األخبار قد دخل إىل 
بن  ووه��ب  األحبار  كعب  من  املسلمني 

منّبه ممّا أفسد عليهم دينهم)63(.

اهليئة  ج9،  امل��ن��ار،  تفسري  رض��ا،  رشيد   )62(
 ،1990 القاهرة،  للكتاب،  العاّمة  املرصّية 

ص 164. 
جلنة  مطبعة  اإلس��الم،  فجر  أم��ني،  أمح��د   )63(
ط9،  القاهرة،  والنرّش،  والرّتجة  الّتأليف 

1964، ص 161. 

ت��ّل��ف��ه  م���ا  س����وء  ع���ىل  أدّل  وال 
اإلرسائيلّيات عىل تناول القرآن والوقوف 
يف  رض��ا  رشيد  إليه  نّبه  ممّ��ا  معانيه  عىل 
اعتباره أّن من سوء حّظ املسلمني أّن أكثر 
هذه  عن  قارئه  يشغل  الّتفسري  يف  ُكتب  ما 
فمنها  الّسامية.  واهلداية  العالية  املقاصد 
اإلعراب  بمباحث  القرآن  عن  يشغله  ما 
وما  الّروايات  بكثرة  عنه  يلّقنه  وبعضها 
اإلرسائيلّيات.  خرافات  من  به  ُمزجت 
واملهّم أّن أكثر ما ُروي يف الّتفسري باملأثور 
عن  وش��اغ��ال  ال��ق��رآن  ع��ىل  حجابا  مّثل 
املنّورة  لألنفس  امُلزّكية  العالية  مقاصده 
سندا  هلا  قيمة  ال  رواي��ات  »إّنا  للعقول. 
إىل  النّظر  س��وء  فمن  وم��وض��وع��ا«)64(. 
منعدم  أّنه  املنهج  هذا  خالل  من  القرآن 
املنهج  ه��ذا  وي���زداد  والّتحقيق  الّضبط 
تعقيدا  يزداد  الوضع  أّن  علمنا  إذا  ضعفا 
بن  وهب  أو  األحبار  كعب  إىل  ُنسب  إذا 
منّبه أو غريمها. ولرّبام تزّيد هذان الّرجالن 
عن أصل الّروايات الواردة ذاهتا من قبيل 
الّدّجال  املسيح  وظهور  اجلّساسة  حديث 
وغري  عيسى  ون���زول  املنتظر  وامل��ه��دي 

)64( رشيد رضا، تفسري املنار، ج1، ص 10. 
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و  وعالماهتا  الّساعة  أحاديث  من  ذلك 
الثقافة  التي طبعت  يبدو أن هذه اهلشاشة 
امللل  التلقي من  أفق  التفسريية و وسمت 
إىل  بوهندي  مصطفى  دفع  ما  هو  السابقة 
اعتبار أن: »العقائد اإلرسائيلية قد طبعت 
من  تضمنته  ما  و  الرتاث  و  التفسري  كتب 
عقائد و مفاهيم و أفكار منحرفة مأخوذة 
عن اإلرسائيليات، مل يكن سببه هو ما راج 
العقائد  هذه  من  اإلسالمي  املجتمع  يف 
يرجع  إنام  و  فقط،  املفاهيم  و  األفكار  و 
اإلسالمية  العلوم  إىل  أس��ايس،  بشكل  و 
التفسري، حيث  نفسها، و عىل رأسها علم 
سامهت بقواعدها و أصوهلا و مناهجها و 
مصادرها و رجاالهتا يف رواية هذه األخبار 
و الرتويج هلا و تزكيتها و تقديسها و رفعها 
إىل درجة النص النازل من السامء، بل إىل 
درجة تأطري النص القرآين نفسه، فال ُيفهم 

إال يف ضوئها«)65(.
اإلرسائيلّيات و رضورة الّتخّلص:

التفكري  معامل  تشوه  اإلرسائيليات  إن 

يف  املسيحي  التأثري  ُبوهندي،  مصطفى   )65(
تفسري القرآن، دار الطليعة للطباعة و النرش 

بريوت، لبنان، ط1، سنة2004، ص5. 

النّظر  بغض  صفائه  عن  تزحيه  و  الديني 
ترج  و  ذلك،  وراء  الكامنة  الّدوافع  عن 
مرتبطا  ساذج���ا  خمرجا  الديني  التفكري 
و  فيها  تنّزل  التي  املكان  و  الزمان  بحدود 
تشّده إليها فيظل رهينا هلا غري قابل للتطوير 
و التجديد أو التحديث و ال عجب إذا بدا 
البدائية و  البداوة و  التّدين مطبوعا بطابع 
الرغبة يف التجسيد و اِدعاء معرفة تفاصيل 
حيث  ال���ربزخ  بشقيه:  الغيب  ع��امل  م��ن 
فيه و اآلخرة و ما  ُألف  القرب و ما  عذاب 
و  اجلنة  و  املستقيم  كالرصاط  فيها  ُصنّف 

النار.
م��س��ؤول��ّي��ة  األوائ�����ل  حت��ّم��ل  وإذا 
دون  اإلرسائيلّيات  دّون���وا  حني  اخللط 
تفاسريهم  هب��ا  وخلطوا  ومتحيص  نقد 
يف  إجيابّيا  دورا  هلا  أّن  ظاّنني  وأحاديثهم 
مسؤولّية  فإّن  الرّشيعة،  أو  العقيدة  فهم 
املتأّخرين أعظم درجة مّلا قبلوا هبا، واحلال 
بصورة  تغرّيت  قد  املعرفّية  األرضّية  أّن 
كّلّية. وإذا كانت مرّبرات األخذ هبا قديام 
زال  قد  املرّبر  فإّن هذا  الكتابّية  األّمّية  هي 
عىل  واالّط���الع  وال��ق��راءة  املعرفة  بتقّدم 
الّتناول  وط��رق  املقارنة  األدي��ان  مناهج 
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الّتسّلح  إّن  الّدينّي����ة.  بالّظاهرة  املتعّلقة 
متام  يتناقض  الفاحصة  النّقدّية  باألدوات 
الّدعوة إىل عدم تصديق أهل  املناقضة مع 
املوقف  هذا  ألّن  تكذيبهم  وال  الكتاب 
من  خرافّية  ظواهر  إزاء  الّسلبّية  إىل  دعوة 
الّسحرّية  الّرؤية  اّلتي تعّمق  الّثقافة اهلزيلة 
إزاء العامل. إّنا روايات ال راويا حمّددا هلا، 
ومتون ال عالقة هلا بحركة الواقع وحيوّية 
املروّيات  هبذه  األخذ  إّن  الّسليم.  العقل 
يؤّبد األّمّية يف ثقافة أّمة تعمل جاهدة عىل 
مقاومتها ورفعها. ويبدو أّن الّتصّدي هلذه 
األّمّية املؤّبدة يتّم بطريقتني بارزتني األوىل 
النّقدّية  الّروح  نرش  يف  تتمّثل  مبارشة  غري 
وإشباع النّوازع العقلّية كي تعّم املجاالت 
شاملة  م��راج��ع��ة  يف  وال��ّث��ق��اف��ّي��ة  الفنّية 
ملتطّلبات  استجاب  وإن  اّلذي  للموروث 
نّدت يف زمن مىض فإّنا ما عادت تقنع يف 
زمن متجّدد. والّثانية مبارشة وتتجّسد يف 
االنكباب عىل استخراج هذه املروّيات من 
كّل مصنّف ُحش هبا، وُتعنون باسمه من 
قبيل إرسائيلّيات جامع البيان أو الكّشاف 

أو تفسري القرآن العظيم.
واّلذي خيلص إليه الّدارس هو الغرابة 

ممّا كّرسه القائمون عىل الوعي الّديني عرب 
املجتمع  أّمّية  كانت  فإذا  املختلفة.  األزمنة 
عن  يكشف  الوحي  إطاره  يف  تنّزل  اّلذي 
إىل  يستند  اّل��ذي  البرشي  العقل  بدائّية 
يف  بالرّتادف  األخذ  إىل  ويميل  الّتجسيد 
الّلغة ورضب األمثلة كالّشجرة اّلتي ترمز 
يثري  اّل��ذي  ف��إّن  شجرة،  وال  احل��رام،  إىل 
أّن  املتأّخرين  اعتبار  هو  املتزايدة  األسئلة 
هذه الّروايات األسطورّية جزء من الّدين 
وأّنا مداخل صاحلة من شأنا أن توّضح 
املعاين القرآنّية، وبذلك تتحّول األّمّية من 
الّثقافّية  املالبسات  اقتضتها  ظرفّية  ظاهرة 
سمة  إىل  بالّتنزيل  احل��اّف��ة  واالجتامعّية 
الفكر  وتطبع  الّديني  الوعي  تالزم  مؤّبدة 
واألُطر  األزمنة  اختالف  رغم  اإلسالمي 

املعرفّية املستجّدة.
النّسخ  مقولة  الّشافعي  أّس��س  لقد 
الّثاين  وعّمق الفكرة املتمّثلة يف أّن الوحي 
الوحي  ينسخ  أن  بإمكانه  الّسنّة  يف  الوارد 
اخللط  وه��ذا  ال��ق��رآن.  يف  املتمّثل  األّول 
بأّن  والّزعم  القول:  إىل  الغزايل  حمّمد  دعا 
120 آية من آيات الّتنزيل احلكيم ُنسخت 
أّن  عىل  دّل��ت  غريبة  محاقة  الّسيف،  بآية 
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العقل  الّتخّلف  أّيام  يف  املسلمة  اجلامهري 
القرآن  جهلوا  حضارتنا  من  والعلمي 
اهلل،  إىل  يدعون  كيف  اجلهل  هبذا  ونسوا 
ولعّل من أسباب فشل الّدعوة اإلسالمّية 
يف أداء رسالتها الظّن بأّن الّسيف هو اّلذي 
باّتفاق  باطل  وهذا  الّتبليغ  واجب  يؤّدي 

العقالء)66(.
ال��ق��رآن  يف  ال��ق��ص��ص  ك��ان��ت  وإذا 
الّتجارب  لتوسيع  العربة  أخذ  تستهدف 
قّصة  فإّن  مضت  بأحداث  واالستئناس 
أهل الكهف -مثال -تكشف بوضوح أّن 
الوعي الّديني لدى املسلمني اّلذي يتخّبط 
يف أزمةوهي أزمة تلّق بامتياز وهو ما يتجىّل 
يف املستويات الّتالية: املستوى األّول يدعو 
القّصة  هذه  خالل  من  القرآين  اخلطاب 
سابق.  ثقايّف  نموذج  عىل  القياس  نبذ  إىل 
الّطارئة  للقضايا  حاّل  القياس  كان  ولو 
عىل  بعثهم  تّم  عندما  الكهف  أهل  لقاس 
ما كانوا عليه قبل نومهم. واملستوى الّثاين 
يتجىّل يف بساطة العقل العريب زمن الّتنزيل 
وعدم قدرته عىل الّتجريد جعال منه عقال 

)66( حمّمد الغزايل، كيف نتعامل مع القرآن، ص 
ص 82 -83. 

يتلّقى األخبار اخلرافّية من خارج  ساذجا 
الّثالث  واملستوى  القرآن.  لفهم  القرآن 
للّثقافة  الّصفة  ه��ذه  مالزمة  يف  يتجىّل 
ما  فأضحى  األزمنة  تغرّي  رغم  اإلسالمّية 
الفقهاء واالصوليني جزءا من  قاله بعض 
الّدين فتلّقته األجيال املتعاقبة بكّل وثوق 
ويقني فأضحى املتدّين يف الّزمن املتأّخر ال 
يعدو أكثر من ماسح لغبار عارق بأحذية 

املتقّدمني.
بتلّقيهم  األوائل  املسلمون  دّشن  لقد 
من  إليهم  ترّسبت  اّلتي  األخبار  الّسلبي 
كانوا  ألّنم  تلّق  أزمة  الّسابقة  الّثقافات 
املنتظر  من  وك��ان  وبالغة  فصاحة  أه��ل 
اخلطاب  مع  كبرية  بإجيابّية  يتفاعلوا  أن 
القّصاصني  وراء  انساقوا  ولكنّهم  القرآين 
بالّتصديق ولرّبام أغراهم بذلك ما تضّمنه 
القرآن ذاته من قصص غري قليلة إذ ال يكاد 
قومه.  مع  قّصة  من  رسول  وال  نبّي  خيلو 
ولقد تعاظمت هذه األزمة العليقة بطبيعة 
قنّنه  بام  القديمة  للّثقافات  العريب  التلّقي 
ترشيعّية.  أصول  من  رسالته  يف  الّشافعي 
هو  بسبيل  فيه  نحن  فيام  املهّم  والعنص���ر 
القياس.  يف  املتمّثل  الّترشيعّي  األس��اس 
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لقد بات الوعي الّديني رهني هذا العنرص 
األوىل  اإلسالمّية  بالفرتة  االرتباط  شديد 
بمقتضاه  الّزمان  يف  املتأّخر  املسلم  يقيس 
ما طرأ من مستجّدات يف حياة النّاس عىل 
نزول  شهدت  اجتامعّية  سياقات  يف  نّد  ما 
الوحي فظّل املتلّقي لألفكار الّدينّية النّابعة 
من القرآن يف احلارض أمام استنساخ للفرتة 
أمّية  أخ��رى  م��ّرة  بذلك  فتأّبدت  األوىل 
املجتمع اّلذي شهد الّظاهرة القرآنّية ألّول 
اإلسالم يف  ُيقّدم  أن  فال غرو حينئذ  مّرة. 
صورته  عىل  والعرشين  احل��ادي  القرن 
الّصورة  أّنه  عىل  البدوّية  البدائّية  األوىل 

النّموذجّية لإلسالم.
عن  الكبري  املعجم  يف  الّطرباين  روى 
»إذا  ق��ال:  اهلل  رس��ول  أّن  حنبل  بن  معاذ 
ُذهب يب فعليكم بكتاب اهلل أحّلوا حالله 
جذرا  املتن  هذا  يمّثل  حرامه«.  وحّرموا 
مشرتكا بني أغلب الفرق واملذاهب أضاف 
إليه  نبّي وأضاف  عبارة وسنّة  احلاكم  إليه 
اإلمام أمحد عبارة وسنّة اخللفاء الّراشدين 
إليه  وأضاف  بالغيب  علم  وهو  املهدّيني 
الّشيعة أهل بيتي وأضاف الرّتمذي وعرتة 
ُيمّيز  اّل��ذي  املعيار  فأضحى  بيتي،  أهل 

أو  دموّيا  أو  سياسّيا  غريه  عن  املسلم  به 
الّدينّية.  والّرابطة  الّتقوى  بدال من  مذهبّيا 
إّن هذه الّتحريفات والّتزّيد والسّيام باسم 
الّسنّة القولّية قد جعل الّدارس أمام إسالم 

تارخيي ال بإزاء تاريخ اإلسالم.
»ل��ق��د ك��ان م��ن ال��ّس��ه��ل يف ال��ق��رون 
اهلزيلة  األخبار  تنترش  أن  األوىل  اهلجرّية 
املعاين وأن تشيع وأن ال نجد من يستنكرها 
األرض��ّي��ة  أّن  باعتبار  سامعيه  ب��ني  م��ن 
تؤمن  مازالت  آن��ذاك  الّسائدة  املعرفّية 
بشكل األرض املسّطح وأّن ناية األرض 
درج  يقوم  حيث  ق��اف  جبل  يف  اليابسة 
امللكوت  إىل  األموات  عليه  يصعد  طويل 
بحر  خلف  متتّد  البحر  ناية  وأّن  األعىل 
الّظلامت وأّن مضيق جبل طارق هو آخر 
خصب  جمال  الكون  جماهل  وأّن  املعمورة 
لنسج الكثري من اخلرافات ولكّن األرضّية 
املعرفّية قد تغرّيت بمقتىض الّتقّدم العلمي 
حينئذ  داعي  فال  والّتجارب،  والّرحالت 
الوعي  عىل  تسيطر  خراف����ات  الستمرار 

الّديني«)67(.

اإلرهاب،  منابع  جتفيف  شحرور،  حمّمد   )67(
الفصل الّسابع، مقاصد الرّشيعة، ص680.
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إن اإلرسائيليات التي تعود املفرّسون 
أن حيشوا هبا كتبهم عىل حّد عبارة التهامي 
الوعي  أن  مالحظة  عىل  حييل  ن��ق��رة)68( 
ملء  اخلرافات  هذه  شّكلته  اّلذي  الّديني 
باملصادرات اّلتي من شأنا اغتيال العقل، 
وتدجينه  تكبيله  األح���وال  أحسن  ويف 
جتارب  إىل  واالن��ش��داد  الّتقليد  بمفعول 
وأفهام تارخيّية. و إذا ُاهتم بعض الصحابة 
أبو  بينهم  من  و  احلديث  يف  بالتدليس 
الرواية عن كعب األحبار  فإن  هريرة)69(. 
هذا  دل��س  و  الكتاب  أه��ل  من  غ��ريه  أو 
يرتتب  ما  فإن  أسلم  قد  كان  ولو  الكتايب 
عن هذا التدليس هو مترير عقائد و مفاهيم 
بل  الصحابة،  إىل  منسوبة  الكتاب  أهل 
كثريين  جيعل  مما  النبي،  إىل  مرفوعة  و 
يعتقدون أنا من الوحي النازل من السامء، 

 shahrour. org/ wp -content/
gallery/ Books/ book5. pdf

يف  القصة  سيكولوجية  نقرة،  التهامي   )68(
الرشكة  منقحة،  و  مزيدة  طبعة  ال��ق��رآن، 
التونسية للتوزيع، تونس، ط2، سنة1987، 

ص34. 
سري  ال��ذه��ب��ي،  ال��دي��ن  ش��م��س  ان��ظ��ر   )69(
الرسالة،  مؤسسة  ج2،  النبالء،  أع��الم 

ط7سنة1990، ص 602

أهل  قرأه  مما  فهي  ذلك  خالف  احلقيقة  و 
كانوا  و  أناجيلهم  و  توراهتم  يف  الكتاب 
العربية.  باللغة  اإلس��الم  ألهل  ُيقِرئونه 
جيب  لإلرسائيليات  خطري  مدخل  هو  و 

التأمل فيه)70(.
خامتة:

العربّية  الّثقافة  أوضاع  يف  املتأمل  إّن 
تستفّزه  كثرية  أمور  عىل  يقف  اإلسالمّية 
باملعقول  العجيب  اختالط  أبرزها  من 
ممّا  بصحيحها،  الّروايات  من  والّضعيف 
يتسّبب يف إحداث تناقض بني القيل القرآين 
األخبار  هذه  عليه  حتتوي  وما  جهة  من 
جهة  من  ساذجة  أفكار  من  وامل��روّي��ات 
أخرى. وال غرو يف ذلك ما دامت الّثقافة 
نزل  وقد  الّشفوّية،  بطابع  تّتسم  الّسائدة 
الّثقافّية  الّسمة  الوحي مشافهة جماراة هلذه 
فعّمق هذه الّسمة. وإذا كان اهلل قد تكّفل 
فإّن ما دون ذلك قد خالطه  الّذكر  بحفظ 
والقّصاصون  املغازي  وأصحاب  ال��ّرواة 
وقد  وخراف���ات،  قصص  من  بام وضعوه 

يف  املسيحي  التأثري  بوهندي،  مصطفى   )70(
ط1،  بريوت،  الطليعة،  دار  القرآن،  تفسري 

سنة2004، ص ص193 -194. 
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وجد الكتابّيون منهم منفذا يتمّثل يف انتامء 
خاّص  هلا  كتاب  ال  أمّية  أّمة  إىل  املتلّقني 
فكان الّتلّقي الّسلبي املتجّل يف االندهاش 

واالنبهار.
الّتلقي  م��ن  ال��نّ��وع  ه��ذا  ُب���ّرر  ول��ئ��ن 
سائدا  كان  اّلذي  املعريف  السقف  بمقتىض 
آنذاك، فإّن اّلذي ال جيد الّدارس تربيرا له 
واالنبهار  االندهاش  هذا  استمرارية  هو 
تضمناه  فيام  واالعتقاد  تصديقهام  بمقتىض 
العقل  فيه  أفكار خارقة يف زمن حّقق  من 
الوعي  مستوى  يف  هائلة  ثورات  البرشي 
العلمّية  احلقائق  مستوى  يف  كام  املنهجي 

واملعرفّية.
آثار  من  الّثقافّية  األج��واء  تنقية  إّن 
اهلّينة ألّنا  بالعملّية  الّسلبي ليست  الّتلّقي 
من  ترفع  شاملة  تنويرّية  حركة  تستوجب 
تضمن  درجة  إىل  الّديني  الوعي  مستوى 
حت��ّررا من اخل��راف��ات واألوه���ام وه��و ما 

يتطّلب جهودا جاعية وزمنا طويال.
قائمة املصادر:

• أمحد ابن حنبل، مسند أمحد، رشح أمحد 	
شاكر، دار املعارف، مرص، 1948.

• الّتفسري، 	 أصول  يف  مقّدمة  تيمّية،  ابن 

القرآن  دار  زرزور،  ع��دن��ان  حتقيق 
الكريم، الكويت، ط1، 1971.

ابن حجر العسقالين:
• هتذيب الّتهذيب، مطبعة دائرة املعارف 	

النّظامّية، اهلند، ط1، 1326ه�.
• البخاري، 	 صحيح  رشح  الباري  فتح 

حمّمد  وأحاديثه:  وأب��واب��ه  كتبه  رّق��م 
الّدين  حمّب  حتقيق  الباقي،  عبد  فؤاد 
ب���ريوت،  امل��ع��رف��ة،  دار  اخل��ط��ي��ب، 

1379ه�.
• واألهواء 	 امللل  يف  الفصل  حزم،  ابن 

ط1،  األدبّية،  املطبعة  ج4،  والنّحل، 
مرص، 1317ه�.

• اهلل 	 عبد  تعليق  املقّدمة،  خلدون،  ابن 
حمّمد درويش، ج1، دار يعرب، ط1، 

.2004
• تفسري 	 يف  الوجيز  املحّرر  عطّية،  ابن 

الّسالم  عبد  حتقيق  العزيز،  الكتاب 
الكتب  دار  ج1،  حمّمد،  الّشايف  عبد 

العلمّية، بريوت، ط1، 1422ه�.
ابن كثري:

• كردستان 	 مطبعة  والنّهاية،  البداية 
العلمّية، ط1، 1348ه�.
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• اإلسكندرّية، 	 العظيم،  القرآن  تفسري 
املكتب اجلامعي احلديث، د. ت.

• اآللويس، روح املعاين يف تفسري القرآن 	
عّل  حتقيق  املثاين،  والّسبع  العظيم 
الكتب  دار  ج3،  عطّية،  الباري  عبد 

العلمّية، بريوت، ط1، 1415ه�.
• حتقيق 	 البخاري،  صحيح  البخاري، 

املنصورة،  سعد،  ال���ّرؤوف  عبد  طه 
مكتبة اإليامن، طبعة جديدة ومنّقحة، 

.2003
• تفسري 	 عن  والبيان  الكشف  الّثعلبي، 

بن  حمّمد  أيب  اإلم��ام  حتقيق  ال��ق��رآن، 
ع��اش��ور، م��راج��ع��ة وت��دق��ي��ق نظري 
العريب،  الرّتاث  إحياء  دار  الّساعدي، 

بريوت، ط1، 2002.
جالل الّدين الّسيوطي:

• القرآن، بريوت، دار 	 اإلتقان يف علوم 
املعرفة، د. ت.

• حتذير اخلواص من أكاذيب القصاص، 	
حتقيق و تعليق حممد بن لطفي الصباغ، 
ط2،  اإلس��الم��ي،  املكتب  ب���ريوت، 

.1984
• علم 	 يف  الكفاية  البغدادي،  اخلطيب 

الّسورقي  اهلل  عبد  أبو  حتقيق  الّرواية، 
وإبراهيم محدي املدين، املكتبة العلمّية، 

املدينة املنّورة، د. ت.
• نقد 	 م��ي��زان االع��ت��دال يف  ال��ّذه��ب��ي، 

البجاوي،  حمّمد  عّل  حتقيق  الّرجال، 
دار املعرفة للّطباعة والنرّش، بريوت-

لبنان، ط1، 1963.
• حقائق 	 ع��ن  ال��ك��ّش��اف  ال��ّزخم��رشي، 

يف  األقاويل  وعيون  الّتنزيل  غوامض 
العريب،  الكتاب  دار  التأويل،  وجوه 

بريوت، ط3، 1407ه�
• 	 ،}2{ اإلص��ح��اح  ال��ّت��ك��وي��ن،  سفر 

وخلق   17-  15 املحّرمة،  الّشجرة 
 ،}3{ اإلص��ح��اح   .25-  18 امل���رأة 
وعقاب   ،15-  1 اإلن��س��ان  سقوط 
اإلنسان 16 -19 وطرد اإلنسان من 

اجلنّة 20 -24.
• بريوت، 	 املعرفة،  دار  األّم،  الّشافعي، 

.1990
شمس الّدين الّذهبي:

• ال��ّرج��ال، 	 نقد  يف  االع��ت��دال  م��ي��زان 
دار  ج1،  البجاوي،  حمّمد  عّل  حتقيق 
املعرفة للّطباعة والنرّش، بريوت، ط1، 
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.1963
• الرسالة، 	 مؤسسة  النبالء،  أعالم  سري 

ط7، سنة 1410ه�/ 1990م
• حتقيق 	 والنّح���ل،  امللل  الّشهرستاين، 

بريوت- الفاضّل،  القادر  عبد  حمّمد 
لبنان، املكتبة العرصّية، 2006.

• أمحد 	 حتقيق  ال��ّت��ف��س��ري،  ال��ق��رط��ب��ي، 
الربدوين وإبراهيم أطفيش، دار الكتب 

املرصّية، القاهرة، ط2، 1964.
حممد بن جرير الّطربي:

• تاريخ امللوك واألمم، حتقيق حمّمد أبو 	
ط2،  املعارف،  دار  إبراهيم،  الفضل 

.1967
• البكري 	 حتقيق  مج1،  البيان،  جامع 

عبد  حمّمد  وخلف  ال��ّرزاق  عبد  أمحد 
مريس  حممود  احلميد  وعبد  الّلطيف 
وتقديم  إرشاف  عادل،  حمّمد  وحمّمد 
عبد احلميد عبد املنعم املدكور، مرص، 

دار الّسالم، ط 2، 2007
• مقاتل، 	 تفسري  سليامن،  ب��ن  مقاتل 

دار  شّحاتة،  حممود  اهلل  عبد  حتقيق 
إحياء الرّتاث، بريوت، ط1، 1423ه

• نجم الّدين الّطويف البغدادي، اإلكسري 	

خمطوطة  الّتفسري،  علم  ق��واع��د  يف 
مصّورة يف املكتبة األزهرّية.

املراجع:
• أمحد أمني، فجر اإلسالم، مطبعة جلنة 	

القاهرة،  والنرّش،  والرّتجة  الّتأليف 
ط9، 1964.

• يف 	 القصة  سيكولوجية  نقرة،  الّتهامي 
القرآن، طبعة مزيدة و منقحة، الرشكة 
ط2،  ت��ون��س،  للتوزيع،  التونسية 

.1987
• حسني أمحد أمني، دليل املسلم احلزين 	

إىل مقتىض الّسلوك يف القرن العرشين، 
دار الرّشوق، ط2، بريوت، 1985.

• اهليئة 	 ج9،  املنار،  تفسري  رضا،  رشيد 
القاهرة،  للكتاب،  العاّمة  املرصّية 

.1990
• دار 	 اإلرسائيلّيات،  نعناعة،  رم��زي 

القلم، دمشق، ط1، 1970.
• قولدزهير، مذاهب الّتفسري اإلسالمي، 	

مطبعة  احلليم،  عبد  النّجار  تعريب 
الّسنة املحّمدّية، القاهرة، 1374 ه�/ 

1955 م.
• الفكر 	 يف  األنسنة  نزعة  أركون،  حممد 
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دار  صالح،  هاشم  تعريب  العريب، 
الساقي، ط1، 1997.

• حمّمد اليعالوي، يف القصص القرآين، 	
الّتونسّية،  اجلامعة  حولّيات  يف  مقال 

عدد24، سنة1985
حمّمد حسني الّذهبي:

• واحلديث، 	 الّتفسري  يف  اإلرسائيلّيات 
مكتبة وهبة، القاهرة، ط4، 1990.

• القل�������م، 	 دار  املفرسون،  و  التفسري 
بريوت، ط1، د. ت.

• وال��ق��رآن، 	 الكتاب  ش��ح��رور،  حمّمد 
والّتوزيع،  والنرّش  للّطباعة  األه��ايل 

دمشق، د ت.
• حمّمد عّزة دروزة، حول اإلرسائيلّيات 	

يف ُكتب الّتفسري، مقال يف جمّلة الوعي 
ع19،   ،2 س  الكويت،  اإلسالمي، 

1386 ه�.
• مصطفى ُبوهندي، التأثري املسيحي يف 	

للطباعة  الطليعة  دار  القرآن،  تفسري 
والنرش، لبنان، ط1، سنة2004

• املنهج 	 أمّه��ّي��ة  ح��ول  قريسة،  هشام 
ال���ّرؤي���ة  ت��ص��ح��ي��ح  امل��ق��اص��دي يف 
الّزيتوين  جمّلة  يف  مقال  الّترشيعّية، 

-سبتمرب  جويلية  ع��دد2،  امل��ج��ّدد، 
.2015

وحيد الّسعفي:
• اخلطاب 	 وإكساب  اإلرسائيلّيات  يف 

الرّشعّية،  اإلسالمي  العريب  الّديني 
عدد51،  الّتونسّية،  اجلامعة  حولّيات 

ج2، 2006.
• نجمة 	 ال��ّدي��ن��ي،  اخل��ط��اب  ق���راءة  يف 

تونس،  والّتوزيع،  والنرّش  الّدراسات 
.2008

• ترجة 	 احلضارة،  قّصة  ديورانت،  ُول 
للنرّش  اجليل  دار  ج2،  مج1،  بدران، 

والّتوزيع، بريوت، د. ت.
• 	 Encyclopédie De L›Islam،

 nouvelle édition، Tome

 IV، Charles Pellat، article

.Kâss

• 	 Encyclopédie de l’Islam،
 nouvelle édition، Tome

 IV، A. Rippin، Article

.TAFSĪR
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ْفِسيِر ُر َوَمَناهِج ال�َّ لَتَدب�
َ
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الدكتور الشيخ عبد الله أحمد اليوسف

القطيف - اململكة العربية السعودية
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املقدمة:
ِحيِم ِن الرَّ مْحَ بِْسِم اهلّلِ الرَّ

وال��ص��الة  ال��ع��امل��ني  رب  هلل  احل��م��د 
واملرسلني  األنبياء  أرشف  عىل  والسالم 
وصحب����ه  الطاهرين  الطيبني  وآله  حممد 

املنتجبني األخيار وبعد:
وأح��س��ن  األع����امل  أف��ض��ل  م��ن  إن 
الكريم  بالقرآن  والعناية  االهتامم  األفعال 
ومدارسة  وتدبرًا  وتفسريًا  وحفظًا  تالوة 
ُأنزل  إنام  فالق���رآن  فيه،  جاء  بام  وعماًل 
وإرشاداته  هديه  وفق  ونسري  به،  ليعمل 

وأحكامه. وتعاليمه 
فهمه  بالقرآن جيب  العمل  ومن أجل 
هو  التدبر  ويعد  أحكام�����ه،  واستيعاب 
الطريق الطبيعي لفهم القرآن فهاًم عميقًا، 
يف  التدبر  عىل  نفسه  القرآن  حّث  ولذلك 
قوله  يف  كام  منه،  مواضع  ع��دة  يف  آياته 

گ  گ  گ  گ  ک  چ  ت��ع��اىل: 
ڳ ڳ چ ]سورة حممد: 24[.

القرآن  فهم  يتحقق  أن  يمكن  وال 
ومعرفة أرساره وكنوزه ومراميه من دون 
أن نتدبر بعمق يف آياته، ونتأمل فيام احتواه 
من كنوز املعرفة والعلم واحلكمة والرتبية 

واألخالق، ونستنطق أوامره ونواهيه.
مطالبه  واستيعاب  القرآن  فهم  وألن 
التطبيق  نحو  الرئيسة  االنطالق  نقطة  هو 
فيجب  وأحكامه  القرآن  ملفاهيم  العمل 
جاء  بام  ونعمل  وسوره؛  آيات����ه  نتدبر  أن 
وتعاليم  ودينية،  فقهية  أحك������ام  من  فيه 
ووصايا وإرش�������ادات قرآنية، ووجوب 
واجتناب  وأحكامه  ب��أوام��ره  االل��ت��زام 

نواهيه وزواجره.
عىل  نعمل  أن  كمسلمني  وعلين���������ا 
أشد  به  والعناية  وتعاهده،  القرآن  تعظيم 
وتالوته  قراءته  عىل  واحل��رص  العناية، 
نق����رأ  أن  يصح  ال  ولذلك  فيه،  والتدبر 
القرآن جمرد قراءة عابرة، أو تالوة جمردة، 
ألن تالوة القرآن بدون تدبر يعني حتويله 
بدون  وكلامت  معان،  بدون  حروف  إىل 

مفاهيم، وألفاظ بدون رؤى!.
وم��ن ي��ع��رف ال��ق��رآن ال��ك��ري��م حق 
معه  ويتفاعل  التأثر،  أشد  به  يتأثر  املعرفة 
بكل كيانه أشد التفاعل؛ وقد أشار القرآن 

ڈ  چ  الكريم بنفسه لذلك يف قوله تعاىل: 
ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ 
ڳ  ڳ  گگ  گ  گ  ک 
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ڳ ڳ ڱ ڱ چ ]سورة 
احلرش: 21[.

أن  املؤمن  عىل  تعاىل  اهلل  توفيق  ومن 
الكريم،  القرآن  عىل  بالتتلمذ  عليه  ينعم 
عرب تدبر آياته، والتأمل والتفكر يف أرساره 

تعاليم��ه،  تطبيق  عىل  والعمل  وعجائبه، 
واالستفادة  ونواهيه،  بأوامره  وااللتزام 
منه يف كل شؤون احلياة اخلاصة والعامة!.
وتتناول هذه الدراسة املخترصة أمهية 
التدبر يف القرآن الكريم، وبيان  ورضورة 
كام  والتدبر،  بالرأي  التفسري  بني  الفرق 
التفسريية كتفسري  املناه���ج  أبرز  إىل  نشري 
بالسنة،  القرآن  وتفسري  بالقرآن،  القرآن 

مع رضب األمثلة والنامذج عىل ذلك.
املبحث األول:

التدبر والتفسري بني املرشوع واملمنوع:
يف  التدبر  عى  احلث  األول:  املطلب 

القرآن الكريم:
يف  التدبر  عىل  الكري���م  القرآن  َحثَّ 
آياته، وفهم حقائق���ه ومقاصده ومراميه، 
وخاص��ه  متشاهباته،  من  حمكامته  ومعرفة 
من عامه، وناسخه من منسوخه، وجممله 
إجالية  معرفة  إىل  حيتاج  وهذا  ومقيده، 

بمقدمات التفسري والتدبر، واتباع مناهج 
الكريم  ال��ق��رآن  لفهم  املعتربة  التفسري 

وتفسري آياته الرشيفة.
نفسه  الكريم  ال��ق��رآن  يف  ج��اء  وق��د 
تعاىل:  كقوله  آي��ات��ه،  يف  بالتدبر  األم��ر 

ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  چڇ  چ  چچ 

ڈچ ]س��ورة  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ 
ڄ  چ  ت��ع��اىل:  وق��ول��ه   ]82 ال��ن��س��اء: 
ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ 
وقوله   ]29 ص:  چچ ]س��ورة  ڃ 

گ  گ  گ  گ  ک  چ  ت��ع��اىل: 
 .]24 حم��م��د:  ڳچ ]س���ورة  ڳ 
يف  التدبر  إىل  تدعو  الرشيفة  اآليات  فهذه 
القرآن الكريم، والتأمل والتفكر يف آياته، 

ومعرفة أرساره وعجائبه وكنوزه.
عىل   اخلوئي السيد  أكد  وق�����د 
بقوله:  الكريم  القرآن  يف  التدبر  رضورة 
العزيز،  الكتاب  يف  الشديد  احلث  »ورد 
التدبر يف معاين  وىف السنة الصحيحة عىل 
القرآن والتفكر يف مقاصده وأهدافه. قال 

گ  گ  گ  گ  ک  چ  تعاىل:  اهلل 
ڳ ڳ چ ]سورة حممد: 24[، ويف 
توبيخ عظيم عىل ترك  الكريمة  هذه اآلية 
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التدبر يف القرآن«)1(. ويضيف قائاًل: »فإن 
نظامًا  اهلل  أنزله  الذي  الكتاب  هو  القرآن 
ويستضيئون  دنياهم،  يف  به  الناس  يقتدي 
وهذه  أخ��راه��م،  إىل  سلوكهم  يف  بنوره 
والتفكر  فيه  بالتدبر  إال  حتصل  ال  النتائج 
يف معانيه، وهذا أمر حيكم به العقل، وكل 
يف  اآليات  من  أو  األحاديث  من  ورد  ما 

فضل التدبر فهي ترشد إليه«)2(.
أمهية  عىل  تأكيد  الرشيفة  السن��ة  ويف 
أن  واعتب����ار  الكريم،  القرآن  يف  التدبر 
غري  من  الكري��م  للقرآن  املجردة  القراءة 
فيها،  خري  ال  وأرساره  آلياته  وفهم  تدبر 
نفس�ه-أن  القرآن  أمرنا  -كام  واملطلوب 
حتى  وتفك����ر  وتأمل  بتدبر  القرآن  نق�رأ 
ونعمل  ومرامي��ه،  مقاص��������ده  نستنطق 
الوقوع  ونتجنب  وتعاليم�����ه،  بأوام����ره 
فقد ورد عن رسول  نواهيه وزواجره،  يف 

اخلوئي،  السيد  ال��ق��رآن،  تفسري  يف  البيان   )1(
– بريوت  للمطبوعات،  األعلمي  مؤسسة 
–1974م،  1394ه�  الثالثة  الطبعة  لبنان، 

ص29. 
اخلوئي،  السيد  ال��ق��رآن،  تفسري  يف  البيان   )2(
– بريوت  للمطبوعات،  األعلمي  مؤسسة 
–1974م،  1394ه�  الثالثة  الطبعة  لبنان، 

ص30. 

��ٍر«)3(.  إاّلبِ��َت��َدبُّ ِق���راَءَة  »ال  قوله:   اهلل
وعنه يف ُخطَبِة الَغديِر: »َمعارِشَ الّناِس!. 
َتَدبَُّروا الُقرآَن، َوافَهموا آياتِِه، َوانُظروا إىل 

ُه«)4(. بِعوا ُمَتشاهِبَ حُمَكامتِِه، وال َتتَّ
يِف  َخرَي  ال  »أال   :عّل اإلمام  وقال 
قال:   وعنه ٌر«)5(.  َتَدبُّ فيها  َليَس  ِقراَءٍة 
ُه  َفإِنَّ بِِه؛  َواعَترِبوا  الُقرآِن  آياِت  »َتَدبَّروا 

أبَلُغ الِعرَبِ«)6(.

)3( كنز العاّمل: املتقي اهلندي، مؤسسة الرسالة، 
ب���ريوت -ل��ب��ن��ان، طبع ع��ام 1409ه����-

1989م، ج 10 ص 176 ح 28917. 
)4( االحتجاج: ج 1 ص 146 ح 32 عن علقمة 
 ،الباقر اإلم��ام  عن  احل�مي  حمّمد  بن 
اإلم��ام  عن   106 ص  الواعظني:  روض��ة 
 209 ص   37 ج  األنوار:  بحار   ،الباقر

ح 86. 
)5( أصول الكايف: ج 1 ص 85 ح 3 عن احللبي 
األخبار:  معاين   ،الصادق اإلم��ام  عن 
عن  الثاميل  مح��زة  أيب  عن   1 ح   226 ص 
ص  العقول:  حتف   ،عنه الباقر  اإلم��ام 
األن��وار: ج 2 ص 49 ح 8؛  204، بحار 
الدارمي: ج 1 ص 94 ح 302 عن  سنن 
 176 5 ص  الفردوس: ج  عباد،  بن  حييى 
 ح 7879 عن ابن عمر عن رسول اهلل
ح   261 ص   10 ج  ال��ع��اّمل:  كنز  نحوه، 

 .29387
)6( غرر احلكم: مؤسسة األعلمي للمطبوعات، 
بريوت، الطبعة األوىل 1407ه� –1987م، 

ج 3 ص 284 ح 4493. 
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وقال اإلمام احلسن: »إنَّ َمن كاَن 
ِ��م،  َرهبهِّ ِمن  َرسائَِل  الُقرآَن  َرَأُوا  َقبَلُكم 
يِف  دوَنا  وَيَتَفقَّ يِل،  بِاللَّ َيَتَدبَّروَنا  َفكانوا 

النَّهاِر«)7(.
عىل   العابدين زين  اإلم��ام  وأك��د 
والتدبر يف خزائن  والنظر  التأمل  رضورة 
ال��ُق��رآِن  »آي��اُت  بقوله:  الكريم  ال��ق��رآن 
ام ُفتَِحت ِخزاَنٌة َينَبغي َلَك أن  َخزائُِن، َفُكلَّ

َتنُظَر ما فيها«)8(.
 الصادق اإلم��ام  دع��اء  من  وك��ان 
َيقَرَأ:  أن  َقبَل  بَِيمينِِه  الُقرآَن  َيأُخُذ  حنَي 
ُهمَّ إيّن أشَهُد أنَّ هذا ِكتاُبَك  ِ، اللَّ »بِسِم اهللَّ
بِن  ِد  مَّ حُمَ َرسولَِك  َعىل  ِعنِدَك  ِمن  امُلنَزُل 
لِساِن  َعىل  الّناِطُق  وِكتاُبَك   ،ِ اهللَّ َعبِد 
فيِه  َنَظري  َفاجَعل  ُهمَّ  اللَّ َرس��ولِ��َك... 
اعتِبارًا،  وِفكِري  رًا،  َتَفكُّ وِقراَءيت  ِعباَدًة، 
فيِه،  َمواِعِظَك  بَِبياِن  َعَظ  اتَّ مِمَِّن  َواجَعلني 

)7( التبيان يف آداب محلة القرآن: ص 54. 
عّدة   ،2 ح   574 ص   2 ج  الكايف:  أصول   )8(
بعد  »العلم«  بزيادة   267 ص  ال��داع��ي: 
»خ��زائ��ن« وك��المه��ا ع��ن ال��زه��ري، بحار 
األنوار: ج 89 ص 216 ح 22. الوايف، ج 
10، ص 239 -240، ح 8999. وسائل 

الشيعة، ج 6، ص 198، ح 7222.

َواجَتَنَب َمعاِصَيَك، وال َتطَبع ِعنَد ِقراَءيت 
وال  َسمعي،  َعىل  وال  َقلبي،  َعىل  ِكتاَبَك 
جَتَعل َعىل َبرَصي ِغشاَوًة، وال جَتَعل ِقراَءيت 
ُر آياتِِه  َر فيها، َبِل اجَعلني أَتَدبَّ ِقراَءًة ال َتَدبُّ
وأحكاَمُه، آِخذًا برَِشائِِع دينَِك، وال جَتَعل 
َهذَرَمًة)9(،  ِقراَءيت  وال  َغفَلًة،  فيِه  َنَظري 

حيُم«)10(. ؤوُف الرَّ إنََّك أنَت الرَّ
َرَأيُت  »ما  العّباس:  بن  إبراهيم  وعن 
َعِلَم...  إاّل  َقطُّ  ُيسَأُل َعن يَشٍء   ضا الرهِّ
ُلُه انتِزاعاٍت  ُه وَجواُبُه ومَتَثُّ وكاَن َكالُمُه ُكلُّ
َثالَثٍة،  ُكلهِّ  يف  خَيتُِمُه  وك��اَن  الُقرآِن،  ِمَن 
وَيقوُل: َلو أَردُت أن أختَِمُه يف أقَرَب ِمن 
َقطُّ  بِآَيٍة  َمَررُت  ما  ولِكّني  َتمُت،  خَلَ َثالَثٍة 

إالّفَكَّرتُ فيها، ويف أيهِّ يشَ
ُكلهِّ  يف  أختُِم  رِصُت  َفِلذلَِك  َوقٍت؟.  أيهِّ 

َثالَثٍة أّياٍم«)11(.

ويقال  واملش،  الكالم  يف  الرسعة  اهلذرمة:   )9(
)النهاية: ج 5 ص 256  للتخليط: هذرمة 

هذرم(. 
)10( اإلقبال: ج 1 ص 231 عن عّل بن ميمون 
ص  االختصاص:  االك���راد،  أيب  الصانع 
141، بحار األنوار: ج 89 ص 207 ح 2 
و 4. يف املصدر: »تتمت«، والتصويب من 

املصادر االخرى. 
)11( عيون أخبار الرضا: ج 2 ص 193 ح4، 
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عىل  احلاثة  وغريها  األحاديث  وهذه 
القرآن  لفضل  واملبينة  القرآن،  يف  التدبر 
والتدبر يف آياته، وبيان أمهيته ورضورته، 
إنام  الكريم  القرآن  أن  حقيقة  عىل  تؤكد 
بنوره،  به، واالقتداء  بام جاء  للعمل  أنزل 
وهذا األمر ال يتحقق إال بالتدبر يف القرآن 
آياته  وتفسري  أحكام�����ه،  وفهم  الكريم، 
الرشيفة، والتفكر والتأم�����ل يف مقاصده 

ومعانيه ودالالته.
التفسري  عن  النهي  الث������اين:  املطلب 

بالرأي:
تضافرت األحاديث الرشيفة الواردة 
 األطهار بيته  وأهل   اهلل رسول  عن 
بالرأي،  القرآن  تفسري  عن  والنهي  باملنع 
قال:  أن��ه   ِ اهللَّ رس��وُل  عن  روي  فقد 
 َ َفرسَّ َمن  آَمَن يب  ما  ُ جلَّ جالُله:  اهللَّ »قاَل 
»َمن  قال:   وعنه َك��الم��ي«)12(.  بَِرأيِه 

 ،1023 ح   758 ص  للصدوق:  األم��ايل 
املناقب البن شهر آشوب: ج 4 ص 360 
بحار  الورى: ج 2 ص 63،  إعالم  نحوه، 

األنوار: ج 49 ص 90 ح 3. 
قم،  البيت،  أهل  مؤسسة  بحاراألنوار:   )12(
الطبعة الرابعة 1409ه� -1989م، ج 89، 

ص 107، ح 1. 

َمقَعَدُه  ْأ  َفْلَيَتَبوَّ ِعلٍم  بَغرِي  القرآِن  يف  قاَل 
ِمن الناِر«)13(. وعنه قال: »َمن قاَل يف 
القرآِن بَغرِي ما ِعلٍم جاَء َيوَم الِقياَمِة ُملَجاًم 
 قال: »أكَثُر  بلِجامٍ مِن ناٍر«)14(. وعنه 
ُل  تِي ِمن َبعدي رُجٌل َيَتأوَّ ما أخاُف عىل أمَّ

القرآَن َيَضُعُه عىل غرِي َمواِضِعِه«)15(.
أن  »إّي��اك   : املؤمنني  أم��ري  وق��ال 
عن  تفّقهه  حّتى  ب��رأي��ك  ال��ق��رآن  تفرّس 

العلامء«)16(.
 َ َفرسَّ »َمن   :الّصادُق اإلماُم  وقال 
بَِرأيِه َفأصاَب مل ُيؤَجْر، وإن أخَطَأ  القرآَن 

كاَن إثُمُه عَليِه«)17(.
تفسري  ع��ن  النهي  يف  واألح��ادي��ث 
الذي  لكن  مستفيض����ة،  بالرأي  القرآن 
القرآن  تفسري  معنى  هو  هنا  حتريره  جيب 
يف  اإلنسان  يقع  ال  حتى  وتعريفه  بالرأي 

املحذور واملمنوع.
األعالم  العلامء  كلامت  اختلفت  وقد 

)13( كنز العاّمل: ج 2، ص 160، ح 2958. 
)14( بحار األنوار: ج 89، ص 112. 

واملستفيد،  املفي����د  آداب  يف  املريد  منية   )15(
اإلسالمي،  اإلعالم  الثاين، مكتب  الشهيد 

قم، الطبعة الثانية 1414ه�، ص 369. 
)16( بحار األنوار، ج 89، ص 107، ح 2. 

)17( بحار األنوار: ج 89، ص 110، ح 11. 
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يف حترير هذا املوضوع، وقد أوضح السيد 
والتدبر  التفسري  بني  الفرق   اخلوئي

والتفسري بالرأي حيث قال ما نصه:
القن���اع،  كش��ف  هو  التفسري  »إن 
ظاهره،  عىل  اللفظ  مح����ل  منه  يكون  فال 
ولو  يكش����ف،  حتى  بمستور  ليس  ألنه 
بالرأي،  تفسريًا  فليس  تفسري  أنه  فرضنا 
وإنام  املتواترة،  الناهية  الروايات  لتشمله 
اللفظ،  من  العرف  تفهمه  بام  تفسري  هو 
نج  خطب  من  خطبة  يرتجم  ال��ذي  فإن 
العرف  يفهمه  ما  –بحسب  البالغة–مثاًل 
القرائن  تدل  ما  وبحسب  ألفاظها،  من 
من  هذا  عمله  يعد  ال  واملنفصلة،  املتصلة 

التفسري بالرأي.
بال���رأي  التفسري  معنى  أن  وحيتمل 
مراجعة  غري  من  الفتوى  يف  االستق��الل 
يف  الكتاب  ق��رن��اء  أن��م  م��ع   ،األئمة
إليهم،  االنتهاء  ولزوم  التمسك،  وجوب 
اإلطالق  أو  بالعموم  اإلنسان  عمل  فإذا 
الوارد يف الكتاب، ومل يأخذ التخصيص أو 
من  هذا  كان   األئمة عن  الوارد  التقييد 
اللفظ  محل  اجلملة  وعىل  بالرأي،  التفسري 
القرائن  ع��ن  الفحص  بعد  ظ��اه��ره  ع��ىل 

املتصلة واملنفصلة من الكتاب والسنة، أو 
بالرأي  التفسري  من  يعد  ال  العقل  الدليل 
بل وال من التفسري نفسه، عىل أن الروايات 

إىل الرجوع  عىل  دلت  املتقدمة 
من  امل��راد  أن  البني  ومن  فيه.  بام  والعمل 
ذلك الرجوع إىل ظواهره، وحينئذ فال بد 
العمل  غري  بالرأي  التفسري  من  يراد  وأن 

بالظواهر جعًا بني األدلة«)18(.
عدم  يف  القبلة  أهل  بني  خالف  وال 
جواز التفسري بالرأي، إذا كان هناك نص 
يفرّس اآلية، ويعارض الرأي ذلك النص، 
ويظهر من كلامت العلامء أّن معنى التفسري 
معنى  يف  امل��ف��رّس  يقول  أن  ه��و  ب��ال��رأي 
اللفظ  ظاهر  يؤّيده  ال  ما  اآلية  أو  الكلمة 
بوجه من الوجوه، وال يوجد نّص يوافقه 

.)19(أو أهل بيته يف رأيه من النبي
القرآن  تفسري  »إّن  املفيد:  الشيخ  قال 
ال يؤخذ بالرأي، وال حيمل عىل اعتقادات 

)18( البيان يف تفسري القرآن، السيد اخلوئي، ص 
 .270– 269

)19( تفسري القرآن املجيد، الشيخ املفيد، حتقيق: 
اإلعالم  مكتب  أي��ازي،  عل  حممد  السيد 
1424ه�،  األوىل  الطبعة  قم،  اإلسالمي، 

ص 21. 
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موضع  يف  ويقول  واأله���واء«.  الرجال 
جيوز  ال  تعاىل  اهللَّ  كتاب  تأويل  »إّن  آخر: 
األهواء،  معانيه  حتمل  وال  الرأي،  ة  بأدلَّ

ومن قال فيه بغري علم فقد غوى«.
األّول  ال��ن��ص  يف  وص��ف��ه  ف��ال��ذي 
يف  فرّسه  واأله��واء،  الرجال  باعتقادات 
هذا النص بأّنه قول بال علم. ثم يقول يف 
مقام ثالث: »من تأّول القرآن بام يزيله عن 
واالستعارة  فيه  املجاز  وادّع��ى  حقيقته، 
بذلك،  أبطل  فقد  قاطع����ة،  حجة  بغري 
الضالل«  وارتكب  املحظور،  عىل  وأقدم 
الرأي  هوية  املفيد[  ]الشيخ  حيّدد  وهكذا 
املذموم، ويكشف موقفه الواضح منه)20(.
بالرأي  التفسري  أن  يتضح  تقدم  ومما 
تفسري  يعني  فاألول  التدبر،  عن  خيتلف 
تعاىل،  اهلل  أراد  ما  بغري  الكريم  القرآن 
وامل��ص��ال��ح  األه����واء  وف���ق  ت��ف��س��ريه  أو 
أو تفسريه بغري علم ومعرفة،  الشخصية، 
حيتمل،  ال  ما  الكريم  القرآن  حتميل  أو 
القرآن  تكييف  أو  يصح،  ال  بام  تأويله  أو 

)20( تفسري القرآن املجيد، الشيخ املفيد، حتقيق: 
اإلعالم  مكتب  أي��ازي،  عل  حممد  السيد 
1424ه���  األوىل  الطبعة  قم،  اإلسالمي، 

ص 21.

واالجتاهات  وامليول  الرغبات  بحسب 
أشبه ذلك من  الفكرية والكالمية... وما 

أنواع وصور التفسري بالرأي.
الكريم  القرآن  يف  التدبر  معنى  أم���ا 
ملعرفة  اجلهد  وب���ذل  العقل  إعامل  فيعني 
آليات  الذكر احلكيم وفق  آيات  املراد من 
التفك����ر  يعني  فالتدبر  العلمي،  املنهج 
القرآنية،  الفهم لألرسار  والتأمل وحماولة 
واستخالص املعارف القرآنية، واكتشاف 

أغوار القرآن وكنوزه.
املطلب الثالث: تعريف التدبر:

ما  نقرأ  التدبر  معنى  من  املزيد  ملعرفة 
التدبر  مفهوم  حول  األعالم  العلامء  قاله 
كام  لغوي�����ًا  فالتدبر  واصطالحًا،  لغويًا 
يعرفه الراغب األصفه���اين هو: »التفكري 

يف دبر األمور«)21(.
وعرف بأنه: النظر يف دبر األمور: أي 
أن  إالَّ  التفكر،  من  قريب  وهو  عواقبها. 
الدليل، والتدبر  بالنظر يف  التفكر ترصف 

الراغب  ال��ق��رآن،  غريب  يف  امل��ف��ردات   )21(
–لبنان،  بريوت  املعرفة،  دار  األصفهاين، 
–2001م،  1422ه���  الثالثة  الطبع��������ة 

ص171. 
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ترصف بالنظر يف العواقب)22(.
»التدبر:  الطربيس:  الشيخ  ويق������ول 
بني  والفرق  األم��ور.  عواقب  يف  النظر 
القلب  التدبر ترصف  إن  والتفكر:  التدبر 
ترصف  والتفكر:  العواقب،  يف  بالنظر 

القلب بالنظر يف الدالئل«)23(.
أن  فريى  الطباطبائي  العالمة  أم�����ا 
وهو  الشء  بعد  الشء  أخذ  هو:  »التدبر 
يف مورد اآلية التأمل يف اآلية عقيب اآلية 
أو التأمل بعد التأمل يف اآلية لكن ملا كان 
فيه،  اختالف  ال  القرآن  أن  بيان  الغرض 
آية واحدة  أزيد من  بني  يكون  إنام  وذلك 
اآلية  يف  التأمل  أعني  األول  املعنى  كان 
عقيب اآلية هو العمدة وإن كان ذلك ال 

ينفى املعنى الثاين أيضًا«)24(.

الفقهية،  واأللفاظ  املصطلحات  معجم   )22(
ص   ،1 ج  املنعم،  عبد  الرمحن  عبد  حممود 

 .451
الشيخ  ال��ق��رآن،  تفسري  يف  البيان  جممع   )23(
لبنان،   � ب��ريوت  املعرفة،  دار  ال��ط��ربيس، 
ج3،  -1986م،  1406ه���  األوىل  الطبعة 

ص 124. 
العالمة  ال���ق���رآن،  تفسري  يف  امل��ي��زان   )24(
العريب،  ال��رتاث  إحياء  دار  الطباطبائي، 
1427ه�– األوىل  الطبعة  –لبنان،  بريوت 

2006م. ج5، ص 16.. 

بالرأي  التفسري  أن  سبق  مما  فاتضح 
مم��ن��وع،  ف����األول  ال��ت��دب��ر،  ع��ن  خيتلف 
لفهم  عنه  حميص  ال  بل  مطلوب،  والثاين 
السبب  وهلذا  وتفسريه.  الكريم  القرآن 

ک  چ  آية  يف  بأن  الطربيس:  الشيخ  قال 
ڳچ  ڳ  گ  گ  گ  گ 
]سورة حممد: 24[ داللة عىل بطالن قول 
ظاهر  من  يشء  تفسري  جيوز  ال  قال:  من 

القرآن إال بخرب وسمع)25(.
الطويس  الشيخ  قال  ذلك  وبمث���ل 
اآلية:  تفسري  يف  الواحد  باحلرف  قال  إذ 

ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  چ 

ب��أن   ]24 حم��م��د:  ڳچ ]س����ورة 
قلوهبم  عىل  أم  ب���ه  ويعتربوا  فيه  يتفكروا 
أن  عىل  هلم  تنبيهًا  ذلك  من  يمنعهم  قفل 
يمنع  ما  عليها  وليس  بخالف���ه.  األم��ر 
النظر يف  التدبر والتفكر والتدب����ر يف  من 
موجب األمر وعاقبت��ه، وعىل هذا دعاهم 
عىل  حجة  ذل��ك  وىف  ال��ق��رآن.  تدبر  إىل 
بطالن قول من يقول ال جيوز تفسري يشء 

الشيخ  ال��ق��رآن،  تفسري  يف  البيان  جممع   )25(
الطربيس، ج9، ص 158.. 
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من ظاهر القرآن إال بخرب وسمع)26(.
الثاين: املبحث 

مناهج يف التفسري والتدبر:
التفسريية  املناهج  توج�د جمموعة من 
القرآن  تفسري  يف  املفرسين  عند  املتبع����ة 
تقسيمه  يمكن  لكن  فيه،  والتدبر  الكريم 
إىل قسمني أساسيني، ومن كل قسم يتفرع 

منه جمموعة من املناهج، وهي:
أواًل: التفسري بالعقل، ويشمل:

التفسري بالعقل الرصيح النظري.. 1
التفسري يف ضوء املدارس الكالمية.. 2
النظر . 3 القائم عىل  االجتهادي  التفسري 

والتفكري. والتأمل 
ثانيًا: التفسري بالنقل، ويشمل:

تفسري القرآن بالقرآن.. 1
تفسري القرآن بالسنة.. 2
الصحاب���������ة . 3 بأقوال  القرآن  تفسري 

والتابعني.
هذه  بعض  إىل  ب��اإلش��ارة  ونكتفي 
يف  أرشنا  وقد  شديد،  باختصار  املناهج 

الطويس،  الشيخ  القرآن،  تفسري  يف  )26( التبيان 
منشورات ذوي القربى، قم، الطبعة األوىل 

1431ه�، ج 9، ص 303. 

بالرأي ومعنى  التفسري  املبحث األول إىل 
التدبر، ونشري هنا إىل التفسري باملأثور.

الق���رآن  تفسري  منهج  األول:  املطلب 
بالقرآن:

أخرى،  بآية  آية  تفسري  به  واملقصود 
ب��آي��ات أخ��رى م��ن سور  آي��ات  أو ع��دة 
متعددة، وهذا املنهج يف التفسري من أقدم 
وأحسنها  أسامها  ومن  التفسريية،  املناهج 
اآليات  من  املقصود  لتبيني  وأصحه����ا 
 :اهلل رس��ول  عن  ورد  فقد  الرشيفة، 
َبعضًا،  َبعُضُه  ُب  ُيَكذهِّ َينِزل  مَل  الُقرآَن  »إنَّ 

ُق َبعُضُه َبعضًا«)27(. َبل ُيَصدهِّ
وقال أمري املؤمنني –وهو يشري إىل 
بعضًا-:  بعضه  يفرس  الكريم  القرآن  أن 
بِِه،  وَتنِطقوَن   ، بِ��هِ ُتبرِصوَن  اهللَِّ  »كِتابُ 
بَِبعٍض،  َبعُضُه  وَينِطُق  بِ�����ِه  وَتسَمع����وَن 
يِف  خَيَتِلُف  وال  َبعٍض،  َعىل  َبعُضُه  وَيشَهُد 

.)28(»ِ ِ، وال خُيالُِف بِصاِحبِِه َعِن اهللَّ اهللَّ

)27( مسند ابن حنبل: ج 2 ص 602 ح 6714، 
النبالء: ج 16 ص 241 الرقم  سري أعالم 
169 كالمها عن عمرو بن شعيب عن ابيه 
ح   193 ص   1 ج  العاّمل:  كنز  ج��ده،  عن 

 .978
اخلطبة   ،308 ص  ج2،  البالغة:  نج   )28(
133، بحار االنوار: ج 89 ص 22 ح 23. 
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أن  إىل  املفرسين  معظم  أش��ار  وق��د 
املناهج،  أفضل  التفسري من  املنهج يف  هذا 
واستفادوا منه يف الكثري من املوارد، وتظهر 
أمهية هذا املنهج يف التفسري املوضوعي؛ إذ 
ال يمكن حتقيقه إال بتفسري القرآن بالقرآن، 
كام أنه ال يمكن االستغناء عنه يف التفسري 

الرتتيبي، ألن هذا جي
التفسري بالرأي املنهي عنه.

املطلب الثاين: نامذج من تفسري القرآن 
بالقرآن:

واألمثلة  النامذج  من  الكثري  توج����د 
الدالة عىل تفسري القرآن بالقرآن، ونكتفي 

باإلشارة إىل بعضها فيام يل:
َنَزَلت: . 1 مَلّا  اهللَّ ]بن مسعود[:  عن عبد 

ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  چ 

َشقَّ   ]82 األنعام:  پچ ]س��ورة 

ذلَِك َعىَل امُلسِلمنَي، َفقالوا: يا َرسوَل 
نا ال َيظِلُم َنفَسُه؟. ِ، أيُّ اهللَّ

ُك،  الرشهِّ ُهَو  إنَّام  ذلَِك،  َليَس   :قاَل
أمَل َتسَمعوا ما قاَل ُلقامُن اِلبنِِه وُهَو َيِعُظُه: 

ڄ  ڄ  ڦ  ڦڦ  ڦ  ڤ  ڤ  چ 

ڄچ ]س����������ورة لقامن: 13[)29(.

)29( صحيح البخاري: ص 1262 ح 3246، 

قوله . 2 َتفسرِي  -يف   عّل اإلمام  قال 
ۈچ  ۆ  ۆ  ۇ  چ  ت��ع��اىل: 
]سورة البقرة: 124[: أِي امُلرِشكنَي؛ 

َك ُظلاًم بَِقولِِه: چڦ  ى الرشهِّ ُه َسمَّ نَّ أِلَ
ڄ ڄ ڄچ ]سورة لقامن: 

.)30(]13
العسكري-يِف . 3 اإلم��ام  عن  روي 

َتعاىل:  َقوُلُه  إَليِه:  املَنسوِب  التَّفسرِي 
ڄچ  ڄ  ڦ  ڦ  چڦ 

)عز   ُ اهللَّ أَم��رَ   :امُلؤِمننَي أمرُي  قاَل 
امُلنَعِم  َطريَق  َيسَألوُه  أن  ِعباَدُه  وجل( 
ّديقوَن  َوالصهِّ بِّيوَن  النَّ وُهُم:  َعَليِهم؛ 
أن  و  َوال���ّص���احِل���وَن،  ���َه���داُء  َوال���شُّ
َيسَتعيذوا )ب���ِِه( ِمن َطريِق املَغضوِب 
 ُ اهللَّ قاَل  الَّذيَن  الَيهوُد،  وُهُم  َعَليِهم؛ 

ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  چ  فيِهم:  َتعاىل 
ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چچ  چ  چ  ڃ 

سنن   ،197 ح   65 ص  مسلم:  صحيح 
الدّر  الرتمذي: ج 5 ص 262 ح 3067، 
األخ��رية  والثالثة   49 ص   3 ج  املنثور: 
نحوه؛ جممع البيان: ج 4 ص 506، التبيان 
كالمها   204 ص   4 ج  القرآن:  تفسري  يف 

نحوه، بحار األنوار: ج 66 ص 150. 
)30( االحتجاج: ج 1 ص 591 ح 137، بحار 

األنوار: ج 90 ص 116 ح 1. 
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أن  و   ،]60 املائدة:  چ ]س��ورة  ڍ 

الّضاّلنَي،  َطريِق  ِمن  بِ��ِه  َيسَتعيذوا 
فيِهم:  َتعاىل   ُ اهللَّ ق��اَل  ��ذي��َن  الَّ وُه��ُم 

پ  ٻ  ٻ  ٻ  چٻ 

ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ 

ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ 
ٹچ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ 

]سورةاملائدة: 77[ وُهُم النَّصارى.
َمن  ُك��لُّ   :امُلؤِمننَي أم��رُي  ق��اَل  ُث��مَّ 
َعَليِه، وضالٌّ َعن  َفُهَو َمغضوٌب   ِ بِاهللَّ َكَفَر 

ِ )عز وجل()31(. َسبيِل اهللَّ
َقولِِه . 4 َعن   احلسن اإلمام  ُسئَِل  مَلّا 

چ ]سورة  پ  پ  چ  َتعاىل: 
 ،ٌد ا الّشاِهُد َفُمَحمَّ الربوج: 3[: أمَّ
ا املَشهوُد َفَيوُم الِقياَمِة، أما َسِمعَتُه  وأمَّ

ڀ  ڀ  ڀ  چ  َي��ق��وُل:  ُسبحاَنُه 
ٺچ  ٺ  ٺ  ٺ 
وق���اَل:   ،]45 األح����زاب:  ]س���ورة 

ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  چۀ 

 :31( التفسري املنسوب إىل اإلمام العسكري(
اآلي��ات  ت��أوي��ل   ،23 ح   31–  30 ص 
فيه  وليس   15 ح   30 ص   1 ج  الظاهرة: 
بحار   ،..أمرياملؤمنني ق��ال  ث��ّم  ذيله: 

األنوار: ج 25 ص 273 ح 20. 

ھ چ ]سورة هود: 103[)32(.
يف . 5  الصادق اإلم���ام  ع��ن  روي 

ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  چ  َتعاىل:  َقولِِه 
ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ 
 :]7 املجادلة:  چ ]س��ورة  ٹ 
ِمن  بائٌِن  الّذاِت،  واِحِديُّ  واِحٌد،  ُهَو 
َخلِقِه، وبِذاَك َوَصَف َنفَسُه وُهَو بُِكلهِّ 
َواإِلحاَطِة  بِاإِلرشاِف  حُميٌط)33(،  يَشٍء 

ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  چ  َوال��ُق��دَرِة، 
ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ 
سبأ:  گچ ]سورة  گ  گ  گ 
نَّ  3[ بِاإِلحاَطِة َوالِعلِم ال بِالّذاِت؛ أِلَ
اأَلماِكَن حَمدوَدٌة حَتوهيا ُحدوٌد أرَبَعٌة، 

َفإِذا كاَن بِالّذاِت َلِزَمَها احَلواَيُة)34(.

كشف   ،708 ص   10 ج  البيان:  جممع   )32(
ج  األن��وار:  بحار   ،169 ص   2 ج  الغّمة: 
الثعلبي: ج 10 ص  89 ص 263؛ تفسري 
 182 ص   9 ج  األوس��ط:  املعجم   ،166
مطالب   ،احلسني عن  نحوه   9482 ح 
املهّمة  الفصول   ،18 ص   2 ج  السؤول: 

البن الصّباغ: ص 153. 
)33( قوله تعاىل يف اآلية 54 من سورة فّصلت: 

چ جت حت خت مت ىت چ. 
 ،5 ح   177 ص   1 ج  ال��ك��ايف:  أص��ول   )34(
التوحيد: ص 131 ح 13 كالمها عن عمر 
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اهلاشمي: . 6 الفضل  بن  اهللَّ  عبد  عن 
 ٍد مَّ حُمَ بَن  َجعَفَر   ِ اهللَّ َعبِد  أبا  َسَألُت 

ڇ  ڇ  چ  وجل(:  )عز   ِ اهللَّ َقوِل  َعن 
ڇ ڇ ڍڍ ڌ ڌ ڎ ڎ 

الكهف:  چ ]س��ورة  ژ  ڈ  ڈ 

وَتعاىل  َت��ب��اَرَك   َ اهللَّ إنَّ  َفقاَل:   ،]17
داِر  َعن  الِقياَمِة  َيوَم  الّظامِلنَي  ُيِضلُّ 
َوالَعَمِل  اإِليامِن  أهَل  وهَيدي  َكراَمتِِه، 
ق��اَل )عز  َك��ام  ��تِ��ِه،  َج��نَّ إىل  ال��ّص��الِ��ِح 

چچ  چ  ڃ  چ  وج��ل(: 
ڇچ ]سورةإبراهيم:  ڇ  ڇ  چ 

ٹ  چ  وج���ل(:  )ع��ز  وق���اَل   .]27
ڤ  ڤ  ڤ  ٹ 
ڄ  ڦ  ڦڦ  ڦ  ڤ 
ڃچ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ 

]سورة يونس: 9[)35(.
َمسَعَدَة . 7 عن  مسلم،  بن  ه��ارون  عن 

 ِ َعبِداهللَّ أبا  َسِمعُت  َصَدَق����ة:  بن 
بِاملَعروِف  اأَلمِر  َعِن  -وُسئَِل  َيقوُل 

األنوار: ج 3 ص 322 ح  اذينة، بحار  بن 
 .19

التوحيد: ص 241 ح 1، معاين األخبار:   )35(
ص 21 ح 1، بحار األنوار: ج 5 ص 199 

ح 21. 

��ه��ِي َع��ِن امُل��ن��َك��ِر، أواِج���ٌب ُهَو  َوال��نَّ
َفقيَل  ال،  َفقاَل:  َجيعًا؟.  ��ةِ  األمَّ َعىَل 
الَقِويهِّ  َعىَل  ُهَو  إنَّام  ق��اَل:  ومِلَ؟.  َل��ُه: 
بِاملَعروِف ِمَن امُلنَكِر، ال  امُلطاِع، العامِلِ 
َسبياًل  هَيَتدي  ال  اّلذي  عيِف  الضَّ َعىَل 
إىَل  احَل��قهِّ  ِمَن  َيقوُل   ، أيٍّ ِمن  أيٍّ  إىل 
 ِ ِكتاُب اهللَّ َوالّدليُل َعىل ذلَِك  الباِطِل، 

ڳ ڳ ڳ  )عز وجل( َقوُلُه: چ 
ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں 
عمران:  آل  ڻچ ]س������ورة  ں 
، َكام قاَل  104[ َفهذا َخاصٌّ َغرُي عامٍّ

ې  ې  ې  چ  وج��ل(:  )عز   ُ اهللَّ

ەئچ  ائ  ائ  ى  ى 
َيُقل:  ومَل   ]159 األع��راف:  ]س��ورة 
َقوِمِه،  ُكلهِّ  َعىل  وال  موسى،  ِة  أمَّ َعىل 
��ُة  َواألمَّ خُمَتِلَفٌة،  أَم��ٌم  َيوَمئٍِذ  وُه��م 
)عز   ُ اهللَّ ق��اَل  َكام  َفصاِعدًا،  واِح��َدٌة 

ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ  وجل(: چ 
چ ]سورة النحل: 120[، َيقوُل:  ڤ 
ِ )عز وجل(، وَليَس َعىل َمن  ُمطيعًا هللَّ
َحَرٍج،  ِمن  اهُلدَنِة  هِذِه  يف  ذلَِك  َيعَلُم 
َة َلُه وال ُعذَر وال طاَعَة. إذا كانَ ال ُقوَّ
ِ َيقوُل-وُسئَِل  وَسِمعُت أبا َعبد ِاهللَّ
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 »إنَّ  بِيهِّ َعِن احَلديِث الَّذي جاَء َعِن النَّ
َكِلَمُة َعدٍل ِعنَد إماٍم جائٍِر«  أفَضَل اجِلهاِد 
َبعَد  َيأُمَرُه  أن  َعىل  هذا  قاَل:  َمعناُه؟.  ما 
وإاّل  ِمنُه،  َيقَبُل  ذلَِك  َمَع  وُهَو  َمعِرَفتِِه، 

َفال)36(.
القرآن  تفسري  منهج  الثالث:  املطلب 

بالسنة:
املناهج  أق��دم  من  املنهج  هذا  ويعترب 
شيوعًا  وأكثرها  أيض���������ًا،  التفسريي�����ة 
النقل  التفسري  وانتشارًا، وهو أح�د أقسام 
له مكانة  املنهج  باملأثور، وهذا  التفسري  أو 
حمط  وه��و  املفرسين،  بعض  عند  خاصة 
ال  أنه  إىل  ذهب  من  هناك  بل  اهتاممه���م؛ 
املعصوم،  عن  ورد  بام  إال  التفسري  جيوز 
التفسريية؛ وهو قول  املناهج  بقية  ورفض 
ألنه  به  األخ��ذ  يمكن  وال  عليه،  م��ردود 
التدبر  إىل  الكريم  القرآن  دعوة  مع  يتناىف 

يف آياته.

)36( فروع الكايف: ج 3 ص 56 ح 16، هتذيب 
األحكام: ج 6 ص 141 –142 ح 360، 
ح  و   236 ح   103 ص  األن���وار:  مشكاة 
237، بحار األنوار: ج 97 ص 93 ح 92 

و 93. 

التفسري  بمنهج  األخذ  أن  شك  وال 
ورد  ما  لفهم  ومفيد  مهم  منهج  بالسنة 
لآليات  وخصوصًا  الكريم  ال��ق��رآن  يف 
املتشاهبات أو التي حيتاج فيها إىل مراجعة 
قول املعصوم كام أشار القرآن الكريم إىل 

ڭ  ڭ  ڭ  چ  تعاىل قوله  يف  ذلك 
آل  چ ]س���ورة  ۈ  ۈ  ۆ  ۇۆ  ۇ 

عمران: 7[.
بن  عبداهلل  املنهج  ه��ذا  سلك  ومم��ن 
عباس وهو القائل: »ما أخذت من تفسري 
ط��ال��ب«)37(.  أيب  ب��ن  ع��ل  فعن  ال��ق��رآن 
التفسري  من  تعلمت  ما  »ُج��ّل  وق��ول��ه: 
يعني  مما   .)38(»طالب أيب  بن  عل  من 
فتفسريه  التفسري،  م��ن  امل��أث��ور  اع��ت��امده 
وإن  أكثره،  يف  النقل  النمط  عىل  يعتمد 
إعطاء  بعد  امل��وارد،  يف  به  يرصح  ال  كان 

تلك الكلية العامة.

حممد  السيد  عباس،  بن  اهلل  عبد  )37( موسوعة 
مهدي اخلرسان، مركز األبحاث العقائدية، 
ص   ،2 ج  1428ه���،  األوىل  الطبعة  قم، 
املرعش  السيد  احلق،  إحقاق  رشح   .325

النجفي، ج 7، ص 641. 
 ،40 ج  املجليس،  العالمة  األن��وار،  بحار   )38(
ابن  السيد  ال��س��ع��ود،  سعد   .157 ص 

طاووس، ص 285. 
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بالسنة  التفسري  الراب����������ع:  املطلب 
وحجية األخبار:

إىل  بالسنة  التفسري  يف  املفرس  حيتاج 
ومتنًا،  س��ن��دًا  ال��رواي��ات  صحة  معرفة 
ال��وق��وع يف اإلرسائ��ي��ل��ي��ات  واج��ت��ن��اب 
فاألخذ  الصحيحة،  غري  ال��رواي��ات  أو 
بالتفسري الروائي يتوقف عىل توافر رشائط 
فيام  خصوصًا  هبا  نأخذ  حتى  فيه  احلجية 

يرتبط بآيات األحكام، وآيات العقائد.
املتواترة  األحاديث  أن  املعلوم  ومن 
أهل  وأئمة   اهلل رس��ول  عن  ال��واردة 
تفيد  التفسري ألنا  تعد حجة يف   البيت

العلم واليقني، وبالتايل يؤخذ هبا.
ثالثة  عىل  فتنقسم  اآلحاد  أخبار  أما 

أقسام وهي:
اخلرب الواح�������د املحفوف بالقرائن: . 1

بالقرائن  وطريقه معترب، ألنه حمفوف 
والشواهد التي تفيد الصدق واليقني، 
يف  حجة  األخ��ب��ار  م��ن  ال��ن��وع  فهذا 

التفسري ألنه يفيد العلم أيضًا.
أخبار اآلحاد الضعيفة: وهي األخبار . 2

معترب  سن���د  هلا  وليس  املتواترة،  غري 
ال  األحاديث  من  النوع  وهذا  أيضًا، 

معترب،  وغري  التفسري،  يف  حجة  يعترب 
ألنا ال تفيد العلم.

وممن ذهب إىل هذا الرأي من الفقهاء 
األخبار  حجية  يرى  حيث  اخلوئي  السيد 
القطعية يف التفسري، وعدم حجية األخبار 
»وال  نصه:  ما   يقول إذ  الضعيفة، 
عليه  دل  إذا   قوهل��م ثبوت  يف  شبهة 
طريق قطعي ال شك فيه، كام أنه ال شبهة 
ضعيف  خرب  عليه  دل  إذا  ثبوته  عدم  يف 

غري جامع لرشائط احلجية«)39(.
أخبار اآلح���اد املعتربة: وهي األخبار . 3

الظن  وتفي��د  معترب،  طريق  هلا  التي 
وهذا  اليقني.  ت��ورث  وال  بالصحة، 
النوع ينقسم إىل ثالثة أنواع: صحيحة 
خمتلفة  آراء  وتوجد  وموثقة،  وحسنة 
أو  اعتباره��ا  يف  األع��الم  العلامء  بني 
يف  وحمله  التفسري،  يف  اعتبارها  عدم 

علم األصول.
تفسري  من  نامذج  اخل����امس:  املطلب 

بالسنة: القرآن 
توج������د الكثري من األمثلة والنامذج 

اخلوئي،  السيد  القرآن،  تفسري  يف  البيان   )39(
ص398. 
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عن  ورد  إذ  التفسري،  من  النوع  هذا  عىل 
 البيت أهل  أئمة  وعن   ،اهلل رسول 
اآلي��ات  لبعض  وب��ي��ان  ورشح  تفسري 

القرآنية، ونذكر بعضًا منها وهي:
معنى . 1 يف   اهلل رس��ول  ع��ن  روي 

ڤ  چ  َت��ع��اىل:  َق��ولِ��ِه  وس��ط��ًا يف 
ڤ ڤ ڤچ ]سورة البقرة: 

143[ قال: َعدال)40(.
َق��ولِ��ِه . 2 يف   اهلل رس��ول  ع��ن  روي 

ائچ ]س��ورة  ى  چ  َت��ع��اىل: 
البقرة: 152[ قال: اذُكروين يا َمعرَشَ 
الِعباِد بِطاَعتي، أذُكرُكم بَِمغِفَريت)41(.

ح   2675 ص   3 ج  البخاري:  صحيح   )40(
 207 ص   5 ج  ال��رتم��ذي:  سنن   ،6917
ح 2961، مسند ابن حنبل: ج 4 ص 22 
اخلدري؛  سعيد  أيب  عن  كّلها   11068 ح 
بصائر الدرجات: ص 82 ح 4 عن ميمون 
البن  املناقب   ،الباقر اإلم��ام  عن  البان 
شهرآشوب: ج 4 ص 179 عن محران بن 
بحار   ،الباقر اإلمام  عن  أبيه  عن  أعني 

األنوار: ج 23 ص 342 ح 25. 
)41( الفردوس: ج 3 ص 150 ح 4405، الدّر 
املنثور: ج 1 ص 360 نقاًل عن أيب الشيخ 
وكالمها عن ابن عباس، سنن الرتمذي: ج 
ج  اإليامن:  3603، شعب  ح   581 ص   5
1 ص 453 ح 688، تفسري الطربي: ج 2 

ُس��ئِ��َل . 3 ]امل��دائ��ن��ي[:  جعفر  أيب  ع��ن 
ٱ  چ  اآلَي���ِة:  ه��ِذِه  َع��ن    بِيُّ النَّ
پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ 
 ]125 األنعام:  چ ]س��ورة  پ 
َرسوَل  يا  َصدَرُه  َيرَشُح  َكيَف  قالوا: 
ُح  َفَينرَشِ فيِه  َيقِذُف  نوٌر  قاَل:  ِ؟.  اهللَّ
ِمن  لِذلَِك  َفَهل  قالوا:  وَينَفِسُح.  َلُه 
أماَرٍة ُيعَرُف هِبا؟. قاَل: اإِلناَبُة إىَل داِر 
الُغروِر،  داِر  َعن  َوالتَّجايف  اخُللوِد، 
َواالستِعداُد لِلَموِت َقبَل الفوت)42(.

ُكم . 4 روي عن اإلمام عّل: أال ُأخرِبُ
َتعاىل   ِ اهللَّ ِك��ت��اِب  يف  آَي���ٍة  بِ��َأف��َض��ِل 

ی  چ   :ِ اهللَّ َرس��وُل  هِب��ا  َثنا  َحدَّ
مئ  حئ  جئ  ی  ی 
چ ]س��ورة  حب  جب  يئ  ىئ 
 : ها َلَك يا َعِلُّ ُ الشورى: 30[ َساَفرسهِّ
أو  ُعقوَبٍة  أو  َمَرٍض  ِمن  أصاَبُكم  ما 

جبري  بن  سعيد  عن  كّلها   37 ص   2 اجلزء 
من دون إسناٍد إليه. 5. الرمحن: 60. 

 ،26 ص   8 اجل��زء   5 ج  الطربي:  تفسري   )42(
املصنّف البن أيب شيبة: ج 8 ص 126 ح 
14 عن عبد اهللَّ بن مسعود وكالمها نحوه، 
تفسريابن كثري: ج 3 ص 327، الدّر املنثور: 
ج 3 ص 83؛ جممع البيان: ج 4 ص 561 

نحوه، بحار األنوار: ج 65 ص 236. 
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أيديُكم،  َكَسَبت  َفباِم  نيا  الدُّ يِف  َبالٍء 
َعَليِهُم  ُيَثنهَِّي  أن  ِمن  أكَرُم  َتعاىل   ُ َواهللَّ
ُ َتعاىل  الُعقوَبَة يِف اآلِخَرِة، وما َعَفا اهللَّ
أن  ِمن  أحَلُم  َتعاىل  َفاهلّلُ  نيا  الدُّ يِف  َعنُه 

َيعوَد َبعَد َعفِوِه)43(.
آية . 5 تفسري  يف   عّل اإلم���ام  ق��ال 

َلنا  َفضَّ وج���ل(  )عز   َ اهللَّ إنَّ  التطهري: 
َكذلَِك  َيكوُن  ال  وَكيَف  الَبيِت،  أهَل 
ِكتابِِه:  يف  َي��ق��وُل  وج��ل(  )ع��ز   ُ واهللَّ

ژ  ژ  ڈ  ڈ  چڎ 

کچ  ک  ک  ڑ  ڑ 
َفَقد  33[؟!.  األح���زاب:  ]س���ورة 
ُ ِمَن الَفواِحِش ما َظَهَر ِمنها  َرنا اهللَّ َطهَّ

.)44( وما َبَطَن، َفَنحُن َعىل ِمنهاِج احَلقهِّ

)43( مسند ابن حنبل: ج 1 ص 185 ح 649، 
 ،449 ح   240 ص   1 ج  يعىل:  أيب  مسند 
الرقم   262 ص   8 ج  ال��ك��امل:  هت��ذي��ب 
 195 ص   7 ج  كثري:  ابن  تفسري   ،1694
كّلها عن أيب سخيلة، كنز العاّمل: ج 2 ص 
ح   167 ص  الدعوات:  4591؛  ح   497
ح   188 ص   78 ج  األن��وار:  بحار   ،465

 .45
)44( تأويل اآليات الظاهرة: ج 2 ص 458 ح 
22 عن حمّمد بن عامرة عن اإلمام الصادق 
نحوه،  ص400  املسرتشد:   ،أبيه عن 

بحار األنوار: ج 25 ص 213 ح 4. 

فرّس اإلم�ام احلسني معنى الصمد . 6
چ  پ  چ  َت��ع��اىل:  َق���ولِ���ِه  يف 
َمُد:  الصَّ  :]2 اإلخ���الص:  ]س��ورة 
الَّذي  َمُد:  َوالصَّ َلُه.  َجوَف  ال  الَّذي 
الَّذي ال  َمُد:  انَتهى ُسؤَدُدُه. َوالصَّ َقِد 
َمُد: الَّذي ال  َيأُكُل وال َيرَشُب. َوالصَّ
َمُد: الّدائُِم الَّذي مَل َيَزل و  َيناُم. َوالصَّ

الَيزاُل)45(.
َقولِِه . 7 تفسري  يف   الباقر اإلمام  قال 

ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  چ  ت���ع���اىل: 
ڱ ڱ چ ]سورة اإلرساء: 110[: 
اإِلجهاُر: أن َترَفَع َصوَتَك ُتسِمُعُه َمن 
ُتسِمَع  ال  أن  َواإِلخفاُت:  َعنَك،  َبُعَد 

َمن َمَعَك إاّلَيسريًا)46(.

ج  البيان:  جممع   ،3 ح   90 ص  التوحيد:   )45(
10 ص 861 كالمها عن اإلمام الباقر عن 
أبيه، معاين األخبار: ص 7 ح 3 عن أيب 
عن  أبيه  عن  الصادق  اإلمام  عن  البخرتي 
جّده عنه، املصباح للكفعمي: ص 441 
نحوه، بحار األنوار: ج 3 ص 223 ح 12؛ 
املعجم الكبري: ج 2 ص 22 ح 1162 عن 
كنز  صدره،  وفيه   اهلل رسول  عن  بريدة 

العاّمل: ج 2 ص 15 ح 2952. 
تفسري   ،30 ص   2 ج  ال��ق��ّم��ي:  تفسري   )46(
 177 ح   342–  341 ص   2 ج  العّيايش: 
عن سليامن نحوه، بحار األنوار: ج 82 ص 
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َقولِِه . 8 تفسري  يف   الباقر اإلمام  قال 
ڑچ  ڑ  ژ  چ  َت���ع���اىل: 
ٍد  ُمَتَعمهِّ َغ��رَي   :]3 امل��ائ��دة:  ]س���ورة 

إِلِثٍم)47(.
9 . الّصاِدِق اإِلم��اِم  َع��ِن  ُزراَرَة  عن 

: چٱ  ُ قال: ُقلُت َلُه: ما َيقوُل اهللَّ

پچ  پ  پ  ٻ  ٻٻ  ٻ 
 :قاَل 1[؟.  ]س���ورةاألن���ف���ال: 
ُكلُّ  وِهَي   ،سوِل ولِلرَّ  ِ هللَّ اأَلنفاُل 
حُيَمَل  أن  َغرِي  ِمن  أهُلها  َجال  أرٍض 
ِركاٍب،  وال  ِرجاٍل  وال  بَِخيٍل  َعَليها 

.)48(سوِل ِ ولِلرَّ َفِهَي َنفٌل هللَّ
10 . :يب َجعَفٍر عن زرارة: ُقل�������ُت أِلَ

وُقلَت:  َعِلمَت  أيَن  ِمن  ين  ُ ُت��ربِ أال 
وَبعِض  أِس  ال���رَّ بَِبعِض  املَسَح  إنَّ 

جَلنِي؟. الرهِّ
]قاَلُه[  ُزراَرُة،  يا  قاَل:  ُثمَّ  َفَضِحَك، 

72 ح 1 و ص 133 ح 9. 
)47( تفسري القّمي: دار الرسور، بريوت –لبنان، 
 1 ج  –1991م،  1411ه���  األوىل  الطبعة 

ص 162. 
)48( هتذيب األحكام: ج 4 ص 132 ح 368، 
تفسري العّيايش: ج 2 ص 53 ح 15 نحوه، 
بحار األنوار: ج 93 ص 211 ذيل ح 10. 

ِ؛  اهللَّ ِمَن  الِكتاُب  بِِه  وَنَزَل   ،ِ اهللَّ َرسوُل 
پ  چ  َيقوُل:  وج��ل(  )عز   َ اهللَّ نَّ  أِلَ
َينَبغي  ُه  ُكلَّ الَوجَه  أنَّ  پچ َفَعَرفنا 

ڀ  ڀ  چ  ق���اَل:  ُث��مَّ  ُي��غ��َس��َل،  أن 
َفقاَل:  الَكالِم  َبنَي  َفَصَل  چ،  ُثمَّ  ڀ 
حنَي  چ َفَعَرفن����ا  ٺ  چڀ 

بَِبعِض  املَسَح  چ أنَّ  ٺ  چ  ق��اَل: 
جَلنِي  الرهِّ َوَص��َل  ُثمَّ  الباِء،  مِلَكاِن  أِس  ال��رَّ

أِس َك��ام َوَص���َل ال��َي��َدي��ِن بِ��ال��َوج��ِه،  بِ��ال��رَّ
ٺچ  ٺ  ٺ  چ  َف��ق��اَل: 
املَسَح  أنَّ  أِس  بِ��ال��رَّ َوَصَله  حنَي  َفَعَرفنا 
 ِ اهللَّ َرسوُل  ذلَِك   َ َفرسَّ ُثمَّ  َبعِضها،  َعىل 

َفَضيَّعوُه. لِلّناِس 
چ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  ق��اَل:  ُث��مَّ 
ڇ  چ  چ  چ 
مَل  إن  ال��ُوض��وَء  َوَض��َع  ڇچ، َفَلاّم 
َمسحًا؛  الَغسِل  َبعَض  أثَبَت  املاَء،  جَتُِدوا 
َوَصَل  ڇچ ُثمَّ  چ  قاَل:  ��هُ  نَّ أِلَ
هِبا چ ڇچ، ُثمَّ قاَل: }ِمنُه{ أي ِمن 
ُه َعِلَم أّن ذلَِك أَجَع مَل جَيِر  نَّ ِم؛ أِلَ َيمُّ ذلَِك التَّ
عيِد  الصَّ ذلَِك  ِمن  َيعَلُق  ُه  نَّ أِلَ الَوجِه؛  َعىَل 

بَِبعِض الَكفهِّ وال َيعَلُق بَِبعِضها.
ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  چ  ق����اَل:  ُث���مَّ 
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چ  ڈ  ڎ  چ  الّديِن  چ يِف  ڎ 
]سورة املائدة: 6[، َواحَلَرُج: الّضيُق)49(.

تفسري . 11 يف   الصادق اإلم��ام  ق��ال 
وئ  ەئ  ەئ  ائ  چ  َتعاىل:  َقولِِه 
ۇئچ ]سورةالنساء:  ۇئ  وئ 

شِد: ِحفُظ املاِل)50(. 6[: إيناُس الرُّ
تفسري . 12 يف   الكاظم اإلم���ام  ق��ال 

ک  ک  چ  َت��ع��اىل:  َق��ولِ��ِه 
گچ ]سورة األعراف:  گ  ک 
جَتديِد  َمَع  َعَم  النهِّ ُم  هَلُ ُد  ��دهِّ جُيَ  :]182

املَعايص)51(.
قولِِه . 13 تفسري  يف   الباقر اإلمام  قال 

الكايف: ج 1 ص 30 ح 4، هتذيب  )49( فروع 
ال  من   ،168 ح   99 ص   1 ج  األحكام: 
حي�ه الفقيه: ج 1 ص 128 ح 212، علل 
الرشائع: ص 279 ح 1، عوايل الآليل: ج 2 
ص 194 ح 90 وفيه صدره إىل»فضّيعوه«، 

بحار األنوار: ج 77 ص 289 ح 46. 
ح   222 ص   4 ج  الفقيه:  حي�ه  ال  من   )50(
 247 ص   1 ج  العّيايش:  تفسري   ،5523
بحار  نحوه،  يعقوب  بن  يونس  ح 26 عن 

األنوار: ج 72 ص 6 ح 16. 
 568 ح   342 ص  عرش:  السّتة  االصول   )51(
ج  القّمي:  تفسري  إبراهيم،  بن  عمرو  عن 
اإلم��ام  عن  اجل��ارود  أيب  عن   249 ص   1

 .. الباقر

ڀ  پ  پ  پ  چ  َت��ع��اىل: 
ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ 

ٺ چ ]سورةالرعد: 43[: إّيانا 

ُلنا وأفَضُلنا وَخرُينا َبعَد  َعنى، وَعِلٌّ أوَّ
.)52( بِيهِّ النَّ

ونكتفي بذكر هذه األمثلة من تفسري 
الرشيفة  اآليات  لبعض  بالسن�����ة  القرآن 
الوارد تفسريها عن رسول اهلل وأئمة 
أبانوا  حيث   األطه�������ار البيت  أهل 
غوامضها وأرساره���ا وكنوزها ومراميها 
ومقاصدها؛ فه������م الراسخون يف العلم 
بالتفسري  التامة  املعرف���������ة  لدهيم  الذين 

والتأويل آليات الذكر احلكيم.
النتائج: 

التدبر . 1 نفسه عىل  الكريم  القرآن  حيث 
املجردة،  التالوة  آياته، وينهى عن  يف 
ويوبخ تاركي التدبر، ويدعو إىل فهم 

)52( أصول الكايف: ج 1 ص 229 ح 6، تفسري 
بصائر   ،77 ح   236 ص   2 ج  العّيايش: 
الدرجات: ص 216 ح 20 كّلها عن بريد 
ص   2 ج  واجلرائح:  اخلرائج  معاوية،  بن 
السامن،  الوليد  بن  اهللَّ  عبد  عن   8 ح   799
بحار   ،22 ص   1 ج  اإلس����الم:  دع��ائ��م 

األنوار: ج 23 ص 191 ح 11.
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حقائق القرآن ومقاص�����ده ومراميه، 
ومعرف�����������ة حمكامته من متشاهباته، 
وخ��اص��ه م��ن ع��ام��ه، ون��اس��خ��ه من 

منسوخه، وجممله ومقيده.
يف . 2 التدبر  عىل  الشديد  التحريض  إن 

مراميه  فهم  ورضورة  الكريم  القرآن 
أن  حقيقة  عىل  يؤكد  إنام  ومقاصده، 
بام  للعمل  أنزل  إنام  الكري�م  القرآن 
ج����������اء به، واالقتداء بنوره، وهذا 
األم���ر ال يتحقق إال بالتدبر يف القرآن 
الكريم، وفه��������م أحكامه، وتفسري 
يف  والتأمل  والتفكر  الرشيفة،  آياته 

مقاصده ومعانيه ودالالته.
يتضح من خالل الدراسة أن التفسري . 3

فاألول  التدبر،  عن  خيتلف  بالرأي 
بغري  الكري��������م  القرآن  تفسري  يعني 
وفق  تفس�����ريه  أو  تعاىل،  اهلل  أراد  ما 
أو  الشخصي�����ة،  واملصالح  األهواء 
حتميل  أو  ومعرفة،  علم  بغري  تفسريه 
القرآن الكريم ما ال حيتمل، أو تأويله 
بام ال يصح، أو تكييف القرآن بحسب 
ال��رغ��ب��ات وامل���ي���ول واالجت���اه���ات 
الفكرية والكالمية... وما أشبه ذلك 

بالرأي.  التفسري  وص��ور  أن��واع  من 
الكريم  القرآن  يف  التدب����ر  معنى  أما 
اجلهد  وب��ذل  العقل  إع��امل  فيعني 
احلكيم  الذكر  آيات  من  املراد  ملعرفة 
فالتدبر  العلمي،  املنهج  آليات  وفق 
الفهم  وحماولة  والتأمل  التفكر  يعني 
واستخالص  القرآني�������ة،  لألرسار 
أغوار  واكتش����اف  القرآنية،  املعارف 
ال��ق��رآن وك��ن��وزه؛ ول��ذل��ك ف��األول 
ممنوع ومنهي عنه أما الثاين فمطلوب 

وحمثوث عليه.
أفضل . 4 م��ن  بالقرآن  ال��ق��رآن  تفسري 

استفاد  وقد  التفسريي��������ة،  املناهج 
املوارد،  من  الكثري  يف  منه  املفرسون 
التفسري  يف  املنهج  هذا  أمهية  وتظهر 
إال  حتقيقه  يمكن  ال  إذ  املوضوعي؛ 
أنه  كام  بالقرآن،  الق������رآن  بتفسري 
التفسري  يف  عنه  االستغناء  يمكن  ال 
املفرس  جينب  ه��ذا  ألن  ال��رتت��ي��ب��ي، 
الوقوع يف التفسري بالرأي املنهي عنه.

بالسنة . 5 القرآن  تفسري  بمنهج  األخذ 
يف  ورد  ما  لفهم  ومفيد  مهم  منه���ج 
لآليات  وخصوص����ًا  الكريم  القرآن 
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إىل  فيها  حيتاج  التي  أو  املتشاهبات 
وهذا   .   املعصوم  قول  مراجع����ة 
التفسريية،  املناهج  أقدم  من  املنهج 
أحد  وهو  وانتشارًا،  شيوعًا  وأكثرها 
التفسري  أو  النقل  التفسري  أقس������ام 
باملأثور، وهذا املنهج له مكانة خاصة 
ع��ن��د ب��ع��ض امل��ف��رسي��ن، وه���و حمط 

وعنايتهم. اهتاممهم 
منهج . 6 يف  امل��ف��رس  ي��أخ��ذ  ال  ح��ت��ى 

أو  باإلرسائيليات  بالسنة(  )التفسري 
إىل  حيتاج  الصحيحة،  غري  الروايات 
ومتنًا،  سندًا  الروايات  صحة  معرفة 
أن  الروائي جيب  بالتفسري  فاألخ�����ذ 
فيه  احلجية  توافر رشائط  يتوقف عىل 
يرتبط  فيام  خصوصًا  هبا  نأخذ  حتى 

بآيات األحكام، وآيات العقائد.
املصادر واملراجع:

خري ما نبتدئ به: القرآن الكريم.
عيسى - 1 بن  عل  احلسن  أبو  اإلرب��ل، 

كشف  ه�(،   693 )ت  الفتح  أيب  بن 
الغمة يف معرفة األئمة، دار املرتىض، 
األوىل  ال��ط��ب��ع��ة  -ل��ب��ن��ان،  ب���ريوت 

1427ه� -2006م.

رشف - 2 السيد  النجفي،  األسرتابادي 
اآليات  تأويل  احلسيني،  عل  الدين 
الطاهرة،  العرتة  فضائل  يف  الظاهرة 
مؤسسة  االستادويل،  حسني  حتقيق: 
الثانية  الطبعة  قم،  اإلسالمي،  النرش 

1417ه�.
األنديمشكي، حممد الصاحلي، تفسري - 3

منشورات   ،العسكري اإلم�������ام 
األوىل،  الطبعة  ق��م،  القربى،  ذوي 

1384ه�. ش.
بن - 4 حممد  األحسائي،  جهور  أيب  ابن 

عل بن إبراهيم بن حسن بن إبراهيم 
العزيزية  اللئايل  عوايل  )ت909ه�(، 
إحياء  دار  الدينية،  األح��ادي��ث  يف 
–لبنان،  ب���ريوت  ال��ع��ريب،  ال���رتاث 

الطبعة األوىل 1430ه� -2009م.
بن - 5 عبداهلل  بكر  أب��و  شيبة،  أيب  اب��ن 

املصنف،  الكويف )ت235ه�(،  حممد 
الطبعة  –لبنان،  بريوت  قرطبة،  دار 

األوىل 1427ه� -2006م.
بن - 6 أمح��د  اهلل  عبد  أب��و  حنبل،  اب��ن 

)ت  الذهل  الشيباين  حنبل  بن  حممد 
بن  أمح��د  مسند  855م(،  241ه���/ 
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حنبل، دار صادر، بريوت –لبنان.
ابن شعبه احلراين، أبو حممد احلسن بن - 7

عل بن احلسني، حتف العقول عن آل 
اإلسالمي،  النرش  مؤسسة  الرسول، 

قم، الطبعة الثانية 1404ه�.
حممد - 8 جعفر  أب��و  آش��وب،  شهر  اب��ن 

ب��ن ع��ل ال���رسوي امل��ازن��دراين )ت 
طالب،  أيب  آل  مناقب  588ه�����(، 
البقاعي،  يوسف  وفهرسة:  حتقيق 
دار األضواء، بريوت -لبنان، الطبعة 

الثانية 1412ه� -1991م.
ابن الصباغ املالكي، عل بن حممد بن - 9

الفصول  855ه���(،  )ت  املكي  أمحد 
ووثق  حققه  األئمة،  معرفة  يف  املهمة 
الغريري،  ق عليه: سامي  أصوله وعلَّ
 � قم  والنرش،  للطباعة  احلديث  دار 

إيران، الطبعة األوىل 1422ه�.
بن - 10 عل  القاسم  أبو  ط��اووس،  ابن 

)ت  حممد  ب��ن  جعفر  ب��ن  م��وس��ى 
مؤسسة  األع��امل،  إقبال  664ه���(، 
الطبعة  ب��ريوت،  العريب،  التاريخ 

األوىل 1425ه� � 2004م.
بن - 11 إسامعيل  الفداء  أبو  كثري،  ابن 

الدمشقي  ض��وء  بن  كثري  بن  عمر 
كثري:  اب��ن  تفسري  774ه����(،  )ت 
حتقيق:  العظي�������م،  القرآن  تفسري 
سامي بن حممد السالمة، دار طيبة، 

الطبعة الثانية 1420ه� –1999م.
بن - 12 حممد  ع��ب��داهلل  أب��و  ال��ب��خ��اري، 

صحيح  256ه����(،  )ت  إسامعيل 
ال��ب��خ��اري، امل��ك��ت��ب��ة ال��ع��رصي��ة، 
بريوت-لبنان، طبع عام 1424ه�-

2003م.
عل - 13 بن  احلسني  بن  أمحد  البيهقي، 

بن موسى اخلراساين )ت 458ه�(، 
العلمية،  الكتب  دار  اإليامن،  شعب 
1410ه�- األوىل  الطبعة  بريوت، 

1990م.
الرتمذي، أبو عيسى حممد بن عيسى - 14

892م(،  279ه���/  )ت  سورة  بن 
اإلسالمية  املكتبة  الرتمذي،  سنن 
ل��ل��ط��ب��اع��ة وال���ن���رش وال��ت��وزي��ع، 
املكتبة  وطبع���ة  –تركيا.  اسطانبول 
الطبعة  -لبنان،  بريوت  العرصية، 

األوىل 1426ه� –2006م.
بن - 15 الواحد  عبد  اآلمدي،  التميمي 
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احلكم  غ��رر  510ه����(،  )ت  حممد 
األعلمي  مؤسسة  ودررال��ك��ل��م، 
الطبعة  بريوت،  للمطبوع�������ات، 

األوىل 1407ه� –1987م.
بن - 16 حممد  جعفر  أبو  العامل،  احلر 

1104ه����(،  )ت  ع��ل  ب��ن  احلسن 
حتصيل  إىل  الشيعة  وسائل  تفصيل 
البيت  آل  مؤسسة  الرشيعة،  مسائل 
-لبنان،  ب��ريوت  ال��رتاث،  إلحياء 

الطبعة األوىل 1413ه� � 1993م.
)ت - 17 فهد  بن  حممد  بن  أمحد  احل��ل، 

ونجاح  ال��داع��ي  ع��دة  841ه�����(، 
امل��وح��دي  أمح��د  حتقيق  ال��س��اع��ي، 
االسالمي،  الكتاب  دار  القّمي، 
الطبعة األوىل 1407ه� –1987م.

مهدي، - 18 حممد  السيد  اخل��رس��ان، 
مركز  عباس،  بن  اهلل  عبد  موسوعة 
الطبعة  ق��م،  العقائدية،  األبحاث 

األوىل 1428ه�
اخل���وئ���ي، ال��س��ي��د أب���و ال��ق��اس��م - 19

يف  البيان  1413ه�(،  )ت  املوسوي 
األعلمي  مؤسسة  القرآن،  تفسري 
–لبنان،  بريوت  للمطبوع���������ات، 

الطبعة الثالثة 1394ه� –1974م.
الذهبي، شمس الدين حممد بن أمحد - 20

بن عثامن )ت 748 ه�(، سري أعالم 
بريوت،  العرصية،  املكتبة  النبالء، 
الطبعة األوىل 1435ه� –2014م.

القاسم - 21 أب��و  األصفهاين،  الراغب 
ه�(،   502 )ت  حممد  بن  احلسني 
دار  ال��ق��رآن،  غريب  يف  امل��ف��ردات 
الطبعة  –لبنان،  بريوت  املعرف���ة، 

الثالثة 1422ه� –2001م.
احلسني - 22 أبو  الدين  الراوندي، قطب 

573ه���(،  )ت  اهلل  هبة  بن  سعيد 
اإلمام  مؤسسة  واجلرائح،  اخلرائج 
األوىل  الطبعة  -إيران،  قم  املهدي، 

1409ه�.
بكر - 23 أيب  بن  الرمحن  عبد  السيوطي، 

911ه���/  )ت  اخلضريي  حممد  بن 
التفسري  يف  املنثور  الدر  1505م(، 
العلمية، بريوت،  الكتب  املأثو، دار 

الطبعة الثالثة 2000م.
حممد - 24 احلسن  أبو  الريض،  الرشيف 

بن  موسى  بن  احلسني  أمحد  أيب  بن 
ابن  إبراهيم  بن  موسى  ابن  حممد 
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اإلمام موسى الكاظم )ت 406ه�–
عل  لإلمام  البالغة  نج  1015م(، 
حممد  الشيخ:  رشح  طالب،  أيب  بن 
–لبنان،  البالغة، بريوت  عبده، دار 
الطبعة الرابعة 1409ه� –1989م.

بن - 25 حم��م��د  جعفر  أب��و  ال��ص��دوق، 
القمي  بابويه  بن  احلسني  بن  عل 
صححه  التوحيد،  381ه���(،  )ت 
احلسيني  هاشم  السيد  عليه:  ق  وعلَّ
 � ب��ريوت  املعرفة،  دار  الطهراين، 
وال  الطبعة  عدد  مذكور  غري  لبنان، 

تارخيها.
عل - 26 بن  حممد  جعفر  أبو  الصدوق، 

)ت  القمي  بابويه  بن  احلسني  بن 
مؤسسة  األخبار،  معاين  381ه���(، 
عام  طبع  ق��م،  اإلس��الم��ي،  النرش 

1379ه�.
عل - 27 بن  حممد  جعفر  أبو  الصدوق، 

)ت  القمي  بابويه  بن  احلسني  بن 
الفقيه، دار  381ه�(، من ال حي�ه 
بريوت– للمطبوعات،  التعارف 
1414ه�- الثانية  الطبع�����ة  لبنان، 

1994م.

عل - 28 بن  حممد  جعفر  أبو  الصدوق، 
)ت  القمي  بابويه  بن  احلسني  بن 
البعثة،  مؤسسة  األمايل،  381ه�(، 

قم، الطبعة األوىل 1417ه�.
عل - 29 بن  حممد  جعفر  أبو  الصدوق، 

)ت  القمي  بابويه  بن  احلسني  بن 
مؤسسة  الرشائع،  علل  ه�(،   381
بريوت– للمطبوعات،  األعلمى 
1428ه�– الثانية  الطبع���ة  لبنان، 

2007م.
عل - 30 بن  حممد  جعفر  أبو  الصدوق، 

)ت  القمي  بابويه  بن  احلسني  بن 
 ،الرضا أخبار  عيون  ه�(،   381
 � قم  احليدرية،  املكتبة  منشورات 

إيران، الطبعة األوىل 1425 ه�.
أبو جعفر حممد بن احلسن - 31 الصفار، 

بصائر  290ه����(،  )ت  ف��روخ  ب��ن 
آل  فضائل  يف  الكربى  ال��درج��ات 
بريوت،  األئمة،  ج��واد  دار  حممد، 
الطبعة األوىل 1428ه� -2007م.

حسني - 32 حمم�����د  السيد  الطباطبائي، 
امليزان  1981م(،  1402ه���/  )ت 
الرتاث  دار إحياء  القرآن،  يف تفسري 
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الطبعة  –لبنان،  ب��ريوت  ال��ع��ريب، 
األوىل 1427ه� –2006م.

الطربيس، أبو عل الفضل بن احلسن - 33
)ت 548 ه�(، جممع البيان يف تفسري 
القرآن، دار املعرفة، بريوت � لبنان، 
الطبعة األوىل 1406ه� -1986م.

الطربيس، أبو عل الفضل بن احلسن - 34
)ت 548 ه�(، إعالم الورى بأعالم 
بريوت- احلياة،  مكتبة  دار  اهلدى، 
وطبعة  1985م.  عام  طبع  لبنان، 
للمطبوعات،  األعلمي  مؤسسة 
بريوت، الطبع���ة األوىل 1424ه�–
آل  م��ؤس��س��ة  وط��ب��ع��ة  2004م. 

البيت إلحياء الرتاث، قم.
بن - 35 أمح��د  منصور  أب��و  ال��ط��ربيس، 

588ه���(،  )ت  طالب  أيب  بن  عل 
إبراهيم  الشيخ  حتقيق:  االحتجاج، 
به،  هادي  حممد  والشيخ  البهادري 
-إيران،  طهران  أسوة،  منشورات 

الطبعة اخلامسة 1424ه�.
جرير - 36 بن  حممد  جعفر  أبو  الطربي، 

غالب )ت  ب��ن  كثري  ب��ن  يزيد  ب��ن 
310 ه�/ 923م(، تفسري الطربي: 

القرآن،  آي  تأويل  البيان عن  جامع 
–مرص،  ال��ق��اه��رة  احل��دي��ث،  دار 

2010م.
ال���ط���ويس، أب���و ج��ع��ف��ر حم��م��د بن - 37

ه���(،   460 )ت  ع��ل  ب��ن  احل��س��ن 
التعارف  دار  األح��ك��ام،  هت��ذي��ب 
طبع  –لبنان،  بريوت  للمطبوعات، 

عام 1412ه� -1992م.
الطويس، أبو جعفر حممد بن احلسن - 38

التبيان  ه����(،   460 )ت  ع��ل  ب��ن 
الشيخ  له:  م  ق��دّ القرآن،  تفسري  يف 
منشورات  ال��ط��ه��راين،  ب��زرك  آغ��ا 
األوىل  الطبعة  قم،  القربى،  ذوي 

1431ه�.
اجلبعي - 39 عل  بن  الدين  زين  العامل، 

965ه���(،  )ت  ال��ث��اين(،  )الشهيد 
منية املريد يف أدب املفيد واملستفيد، 
قم،  اإلس��الم��ي،  اإلع���الم  مكتب 

الطبعة الثانية 1414ه�.
األصول - 40 املؤلف،  اسم  مذكور  غري 

األولية،  األص��ول  من  عرش  الستة 
املحمودي،  الدين  ضياء  حتقيق: 
األوىل  الطبعة  ق��م،  احل��دي��ث،  دار 
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1423ه�.
النرص - 41 أب��و  السمرقندي،  العيايش 

حممد بن مسعود بن عياش السلمي 
العي����ايش،  تفسري  300ه���(،  )ت 
للمطبوع�����ات،  األعلمي  مؤسسة 
الثانية  الطبع�������ة  –لبنان،  بريوت 

1431ه� –2010م.
مرتىض - 42 بن  حممد  الكاشاين،  الفيض 

ال���وايف،  ك��ت��اب  1091ه�����(،  )ت 
حتقيق: السيد عل عبد املحسن بحر 
العريب،  الرتاث  إحياء  دار  العلوم، 
األوىل  الطبع������ة  –لبنان،  بريوت 

1432ه� –2011م.
النعامن - 43 حنيفة  أبو  املغريب،  القايض 

ه�(،   363 )ت  التميمي  حممد  بن 
النور  مؤسسة  اإلس���الم،  دع��ائ��م 
–لبنان،  بريوت  للمطبوع��������ات، 
الطبعة األوىل 1426ه� –2005م.

احلسني - 44 أبو  النيسابوري،  القشريي 
)ت  مسلم  بن  احلجاج  بن  مسلم 
املكتبة  مسلم،  صحيح  261ه���(، 
العرصية، بريوت -لبنان، طبع عام 

1423ه� -2002م.

القمي الكويف، عل بن إبراهيم )ت - 45
صححه  القمي،  تفسري  329ه���(، 
املوسوي  طيب  السيد  عليه:  وعلق 
بريوت– ال��رسور،  دار  اجلزائري، 
1411ه�– األوىل  الطبع����ة  لبنان، 

1991م.
)ت - 46 يعقوب  ب��ن  حممد  الكليني، 

ال��ك��ايف، ضبطه  329ه����(، أص��ول 
الشيخ حممد  ق عليه:  وصححه وعلَّ
التعارف  دار  الدين،  شمس  جعفر 
طبع  -لبنان،  بريوت  للمطبوعات، 

عام 1419ه� � 1998م.
)ت - 47 يعقوب  ب��ن  حممد  الكليني، 

ال��ك��ايف، ضبطه  ف��روع  329ه����(، 
الشيخ حممد  ق عليه:  وصححه وعلَّ
التعارف  دار  الدين،  شمس  جعفر 
طبع  –لبنان،  بريوت  للمطبوعات، 

عام 1413ه� � 1992م.
عل - 48 ال��دي��ن  ع��الء  اهل��ن��دي،  املتقي 

ال��دي��ن )ت 975ه����/  ب��ن ح��س��ام 
سنن  يف  ال��ع��امل  كنز  1567م(، 
األق������وال واألف����ع����ال، م��ؤس��س��ة 
عام  طبع  -لبنان،  بريوت  الرسالة، 
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مذكور  غري  -1989م،  1409ه��� 
عدد الطبعة.

تقي - 49 حممد  بن  باقر  حممد  املجليس، 
لدرر  األنوار  بحار  1111م(،  )ت 
مؤسسة  األط��ه��ار،  األئ��م��ة  أخ��ب��ار 
الرابعة  الطبع����ة  قم،  البيت،  أهل 

1409ه�-1989م.
شه����اب - 50 السيد  النجفي،  املرعش 

إحقاق  رشح  الدين)ت1411ه�(، 
اهلل  آي��ة  مكتبة  م��ن��ش��ورات  احل���ق، 
الطبعة  ق��م،  امل��رع��ش،  العظمى 

األوىل 1415ه�.
حممد - 51 بن  حممد  اهلل  عبد  أبو  املفيد، 

)ت  البغدادي  العكربي  النعامن  بن 

حتقيق:  االختصاص،  ه���(،   413
عل أكرب غفاري، مؤسسة األعلمي 
–لبنان،  بريوت  للمطبوع�������ات، 
الطبعة األوىل 1430ه� –2009م.

حممد - 52 بن  حممد  عبداهلل  أبو  املفيد، 
)ت  البغدادي  العكربي  النعامن  بن 
املجيد،  القرآن  تفسري  ه���(،   413
أي��ازي،  ع��ل  حممد  السيد  حتقيق: 
قم،  اإلس��الم��ي،  اإلع���الم  مكتب 

الطبعة األوىل 1424ه�.
الفتال - 53 ب��ن  حم��م��د  ال��ن��ي��س��اب��وري، 

الواعظني،  روض��ة  508ه���(،  )ت 
للمطبوعات،  األعلمي  مؤسس������ة 

بريوت -لبنان.
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املقدمة:
إحدى  اإلسالمية  العربية  احلضارة 
احلضارات التي تركت بصامت واضحة يف 
الباحثني  عناية  حمط  وهي  البرشية،  تاريخ 
يأِت  ومل  الغربية،  احلضارة  يف  واملفكرين 

ي���رون أن تلك  ف���راغ، ألن��م  ذل��ك م��ن 
بذور  نشأهتا  مقومات  يف  حتمل  احلضارة 
االنبعاث من جديد، ألن الدين اإلسالمي 
وألن  وازدهارها،  لتكوينها  الباعث  هو 
متكامل،  حياة  منهج  رسم  الكريم  القرآن 
متى ما سار عليه املسلمون فأنه كفيل بأن 
االستقالل  سيحقق  ألنه  قوة  منهم  جيعل 
السيايس الذي حيررهم من اهليمنة الغربية 
سيكون  عندها  والعسكرية،  االقتصادية 
يف  الصدارة  مكان  اإلسالمي  للمجتمع 

العامل.
أهم  العربية اإلسالمية من  واحلضارة 
جسور  مد  من  متكنت  التي  احل��ض��ارات 
انضوت  ال��ت��ي  ب��ني احل��ض��ارات  احل���وار 
بني  احل��وار  أن  تؤمن  ألن��ا  لوائها،  حتت 
معناه  والشعوب  واألق���وام  احل��ض��ارات 
اهلل  بني خالئق  املشرتك�����ات  البحث عن 
كاف�������ة، من أجل التعايش السلمي الذي 

حيقق األمان والتطور والتعاون، ألنه نابع 
من اإليامن باملنهج القرآين، وان االختالف 
ب��ني ال��ب��رش يف األف���ك���ار وامل��ع��ت��ق��دات 
واألجناس واأللوان، هو أمر كائن بإرادة 
اهلل سبحانه، وبالتايل البد من التعامل معه 
التنافر  إىل  إال  يدعو  ال  طبيعيًا  حدثًا  كونه 

والتناحر بني البرش.
اإلسالمية  احلضارة  كانت  هنا  ومن 
دروسًا  الباحثني  إعطاء  يف  مميزة  حضارة 
العملية  واألس���س  امل��ب��ادئ  ع��ن  عملية 
إلجياد حوار فعال ومثمر فيه خري البرشية 

جعاء.
ووفقا  بالتفصيل  سيتناول  والبحث 

للمنهج العلمي التارخيي املحاور التالية:
أوالً: احلوار يف اللغة واالصطالح.

احلضارة  القرآين وسامت  املنهج  ثانيا: 
اإلسالمية )احلوار، االنسانية والعاملية(.

العامل  وري���ادة  ال��ق��رآين  املنهج  ثالثا: 
اإلسالمي للحوار احلضاري.

احل��وار  ع��ن  مستقبلية  رؤي��ة  راب��ع��ا: 
احل���ض���اري ب��ني احل���ض���ارة اإلس��الم��ي��ة 

واحلضارة الغربية:
أوالً: احلوار يف اللغة واالصطالح:
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كلمة  وردت  العربية  اللغة  معاجم  يف 
احلوار ومصدرها احلور بمعنى الرجوع يف 
الشء واليه، واحلور هو الرتدد بالذات أو 
الفكر بمعنى الرتدد بني جهتني، والتحوير 
تدور  الذي  للعود  واملِْحَوُر  الرتجيع،  هو 
إىل  يديرها  أن  يمكنه  ألنه  البكرة،  عليه 
بني  التجاوب  هو  والتحاور  اجت��اه،  أي 

متحدثني)1(.
فاحلوار يعني »املحادثة بني شخصني، 
يرد  أو  الثاين،  وجييبه  أحدمه���ا  يتحدث 
املساءلة  أساس  عىل  إما  ويراجعه،  عليه 
واإلجابة، وإما عىل أساس إبداء الرأي من 

اإلس��الم،  يف  احل��وار  ثقافة  الكتاين،  حممد   )1(
وال��ش��ؤون  األوق���اف  وزارة  م��ن��ش��ورات 
اإلسالمية، املغرب، 2007، ص12 -15؛ 
الفضل جال  أبو  ابن منظور،  ينظر كذلك: 
املرصي  اإلفريقي  مكرم  بن  حممد  الدين 
صادر،  دار  العرب،  لسان  711ه���(.  )ت 
الراغب  ح��ور؛  م��ادة   ،1955 ب���ريوت، 
حممد  بن  احلسني  القاسم  أبو  األصفهاين، 
يف  امل��ف��ردات  )ت502ه�����(،  املفضل  ب��ن 
كيالين،  سيد  حممد  حتقيق  القران،  غريب 
اآللويس،  لبنان؛ حممد شكري  املعرفة،  دار 
روح املعاين يف تفسري القرآن والسبع املثاين، 
مطبعة املنريية، القاهرة، 1351ه�، 3/ 15، 
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جهة، ومراجعته من طرف آخر«)2(.
صلة  هلا  األلفاظ  من  جمموعة  وهناك 

باحلوار منها:-
واإلحكام  القوة  اللغة  يف  اجل��دل:- 
يعني  بذلك  فهو  االمتناع،  يف  وال��ش��دة 
واإلحكام  املنازعة،  يف  وشدة  بقوة  احلوار 
والتشديد عىل اخلصم بغري هوادة، ويكون 
مبنيًا عىل اخلصومة والتعصب للرأي، أثناء 
تبادل األفكار، وعرض الدالئل بقبوهلا أو 

إنكارها)3(.
وال��ت��وازن  التقابل  ه��و  امل��ن��اظ��رة:- 
صورة  وهي  العقل،  والنظر  والتم�����اثل 
النظر  وج��ه��ات  ت��ب��ادل  بمعنى  للحوار 
وصوالً إىل الصواب واحلق، ومن رشوطه 
ومتكافئني  مؤهلني  املتحاوران  يكون  أن 

علاًم ومعرفة وخربة يف املوضوع)4(.
املنازعة  تعني  واحِلجاج:–  املحاج����ة 
أي  احلجج،  عرض  طريق  عن  ال��رأي  يف 
وهوة  االحتجاج  ومنه  املعتمدة،  الرباهني 
واملحاجة  بالدليل،  املخالف  الرأي  تفنيد 

اإلس��الم،  يف  احل��وار  ثقافة  الكتاين،  حممد   )2(
ص12. 

)3( املرجع نفسه، ص19. 
)4( املرجع نفسه، ص16. 
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التذم  فهي  والباط���ل،  احلق  يف  تستعمل 
لذاهتا ولكن حسب استعامهلا)5(.

املناقشة:- هو االستقصاء يف احلساب 
تعني  فاملناقش����ة  يشء،  ي��رتك  ال  حتى 
املحادثة واحلوار املفتوح اهلادف إىل تربير 
من  التأكد  أو  نتيجة،  واستخالص  حكم 

أمر)6(.
احل��وار  ملصطلح  امل��ع��اين  ه��ذه  وم��ن 
إن  نقول  أن  يمكن  به  املتصلة  واأللفاظ 
»انفتاح  يعني  احل��ارض  الوقت  يف  احل��وار 
والشعب  األم��ة  أو  اجلامعة  أو  الشخص 
آراء  عىل  غريها  أو  السياسية  اهليأة  أو 
هيأة  أم  جاعة  أم  كان  شخصا  املخالف، 
سياسية أو دينًا أو حضارة، بمعنى دخول 
لآلراء  وت��داول  نقاش  يف  األط��راف  هذه 
حد  ووضع  املواقف،  بني  التقريب  بقصد 

للنزاع أو القطيعة بينها«)7(.
احلضارة  وسامت  القرآين  املنهج  ثانيًا: 

اإلسالمية )احلوار واالنسانية والعاملية(:
املكونة  املجتمع���ات  يف  البحث  عند 

)5( املرجع نفسه، ص18 -19.
)6( املرجع نفسه، ص16 -17. 

)7( املرجع نفسه، ص27. 

امتازت  أن��ا  نجد  اإلسالمية  للحضارة 
كل  عبور  من  ومتكنت  والقوة  بالتكامل 
من  أي  كان  املثال  سبيل  –فعىل  األزمات 
اخلطر الصليبي واخلطر املغويل كفيال بإزالة 
العقيدة  ق��وة  بسبب  ذل��ك  اإلس��الم  ع��امل 
النفوس  يف  جذورها  وعمق  اإلسالمية 
ألن سامحة اإلسالم واحلرص عىل جتسيد 
بالتك�����امل  يتصف  جعله  القرآين  املنهج 
نظموا  فاملسلمون  وال��واق��ع،  النظرية  يف 
القرآين  املنهج  عىل  وأنفسهم  عالقاهتم 
املروءة  مبدأ  وفق  وتعاملهم  أخالقهم  يف 
الذي  الرابط  القرآن هو  اإلسالمية، وكان 
القانون  وهو  شملهم،  ويوحد  جيمعهم 
أقوى  الديني  الوازع  الذي حيكمهم فكان 
اثرًا يف حياهتم من أي مؤثر آخر، وبفضل 
ذلك صار املجتمع اإلسالمي يمتاز بالقوة 
واجتامعية  سياسية  قوة  فكونوا  والوحدة 

متكنت من أن تسود العامل.
جانبها  يف  اإلس��الم  دعوة  قامت  لقد 
االج��ت��امع��ي ع��ىل م��س��اواة ال��ن��اس بغض 
واجلاه  والثروة  واجلنس  الدين  عن  النظر 
والوضع االجتامعي، فاملجتمع اإلسالمي 
ليس فيه طبقات متحاجزة أو متاميزة، حتى 
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عندما كانت دولة اإلسالم يف أوج عظمتها 
الطبقات  اإلس��الم  حما  فقد  واتساعها، 
يف  حتى  اهلند،  يف  الربامهة  نفوذ  وانتهى 
اخللفاء  نفوذ  فيها  عظم  التي  ال��ف��رتات 
وأهل بيتهم ورجال دولتهم فهؤالء ملكوا 
وس���ادوا ال��دول��ة وت��رصف��وا يف األم��وال، 
ولكنهم مل يسودوا املجتمع كام هو احلال يف 

املجتمعات اإلقطاعية األوروبية.
أمام قاض  يقفون  املسلمني  كان جيع 
هلم  األرشاف  كان  أوروبا  يف  بينام  واحد، 
حارب  اإلس��الم  ألن  هبم،  خاصة  حماكم 
واالرتفاع  واالستعالء  والغرور  الكربياء 
عن الناس، وقرر مبدأ املساواة بني البرش، 

فال فرق بينهم إال بالتقوى.
ارتفع  اإلسالمية  ال��روح  تلك  وم��ن 
احلضارة  مع  اندجمت  التي  الشعوب  أبناء 
والعلم  التقوى  بفضل  اإلسالمية  العربية 

يب  ىب  مب  چ  تعاىل  قوله  من  انطالقا 
مث  يتجث  ىت  مت  خت  حت  جت 
 ،]11 املجادلة:  ]سورة  چ  حج  يث  ىث 
الثروة  أو  اللون  أو  اجلنس  إىل  النظر  دون 
بحيث  االجتامعي،  الوضع  أو  اجل��اه  أو 
يمكننا القول أن املجتمع اإلسالمي تكون 

تكوينًا سلياًم وصحيحًا، فاملجتمعات التي 
الفوارق بني  قامت عىل اإلسالم مل تعرف 
الكريم  القرآن  ألن  واألل��وان،  األجناس 
البناء،  اإلنساين  احل��وار  إىل  الدعوة  تبنى 
اهلل  خاطب  عندما  هي  العامة  فالقاعدة 

ڃ  ڃ  ڄ  چ  ب��ق��ول��ه:  ال��ب��رش  ت��ع��اىل 
ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ 
ڈ  ڎ  ڌڎ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇڇ 
چ ]سورة احلجرات: 13[. ويف  ڈ ژ 
لعريب  "الفضل  الرشيف  النبوي  احلديث 

عىل أعجمي إال بالتقوى".
وهذه دعوة رصحية من القرآن الكريم 
األخرى،  الشعوب  مع  التعامل  كيفية  يف 
ي��دع��و إىل اح����رتام األق���وام  ف��اإلس��الم 
بالتعايل  معهم  التعامل  وع��دم  األخ��رى 

عليهم والغرور)8(.
ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  چ 

ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ 
ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ 
ڇ ڇ ڇ ڍڍ ڌ ڌ ڎ ڎ 

بني  حوار  أجل  من  اخلطايب،  العريب  حممد   )8(
العارش،  العدد  املناهل،  جملة  احلضارات، 
ص  1977م،  ه�/   1397 الرابعة،  السنة 

.40- 39
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عمران:  أل  ]س��ورة  چ  ڈ  ڈ 
.)9(]64

املنطقة  يتجاوز  عاملي  خطاب  فهو 
العرق  ويتجاوز  اإلسالم،  فيها  ظهر  التي 
اإلس��الم،  نبي  إليه  انتمى  ال��ذي  البرشي 

وأن��ه  للعاملني،  رمح��ة  بكونه  بالترصيح 
خطاب للناس جيعا، ويبدو ذلك من قوله 
تعاىل چ ڄ ڃ چ چ ڄ ڄچ.... 

الخ)10(.
اهلل  وأن  كله هلل،  العامل  يرى  فاإلسالم 
القرآن  لقول  للبرش  كله  العامل  سخر  تعاىل 

يب  ىب  مب  خب  حب  جب  يئ  چ  الكريم: 
ىث  مث  جث  يت  ىت  ختمت  حت  جت 

يث چ ]سورة اجلاثية: 13[)11(.

أساسه  ال���ذي  املنطلق  ذل��ك  وم��ن 
مع  ال��ت��ع��ام��ل  كيفية  يف  ال��ق��رآن  منهج 

)9( ينظر: الطربيس، املصدر السابق، 2/ 454. 
الفكري  الغزو  حممود،  احلليم  عبد  عل   )10(
والتيارات املعادية لإلسالم، مطابع جامعة 
اململكة  بن سعود اإلسالمية،  اإلمام حممد 

العربية السعودية، 1981، ص393. 
 /9 السابق،  املصدر  الطربيس،  ينظر:-   )11(
كامل  املحقق  اهلل  آية  هدو،  جميد  محيد  73؛ 
احليدري سريته منهجه آثاره، ج2، مؤسسة 

اهلدى، 2011، ص981. 

استطاعت  األخ��رى،  واألق��وام  الشعوب 
نشأهتا  يف  اإلسالمية  العربية  احل��ض��ارة 
تلك  حضارة  من  اإلفادة  ازدهارها  وأوج 
ث��راًء  احلضارة  تلك  فعرفت  الشعوب، 

فكريا وروحيًا مل يكن له مثيل)12(.
نرش  إىل  املسلمني  ي��دع��و  ف��ال��ق��رآن 
الدعوة اإلسالمية وإيصال كلمة احلق إىل 
املحبة  إقامة  إىل  ويدعوهم  الناس،  جيع 
يف  التقليد  ويرفض  باحلكمة  وال��دع��وة 
إىل  ويدعو  االعتناق،  يف  واإلكراه  العقيدة 
النظر  االنفتاح والتفاعل مع اآلخر بغض 
عن العقيدة واجلنس واللون واللغة، بعيدًا 
عن االستعالء القومي وحماولة إلغاء اآلخر 
ونب  خصوصياته  من  وجتريده  وإذابته 
يأمر املسلمني  القرآن  إنام  خرياته وثرواته، 
الظلم،  م��ن  ال��ن��اس  وإخ����راج  ب��ال��رمح��ة 
باحلكمة  تكون  أن  البد  الدعوة  وأساس 
هي  بالتي  واملجادلة  احلسنة،  واملوعظة 

ہ  ہ  ہ  ہ  چ  تعاىل:  وقال  أحسن 

حوار  اجل  من  اخلطايب،  العريب  حمم����د   )12(
محد  مح��ي��د  40؛  ص  احل���ض���ارات،  ب��ني 
وال��رصاع  واإلس��الم  الغرب  السعدون، 
ع��امن،  ال��ن��رش،  وائ���ل  دار  احل���ض���اري، 

2002، ، ص136. 
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ے  ھھ  ھ  ھ 
ے ۓ ۓڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ 
چ ]سورة  ۆ ۈۈ ٴۇ ۋ ۋ 

النحل: 125[؛ قال سبحانه وتعاىل: چی 
يب  مبىب  خب  حب  جب  يئ  مئىئ  حئ  جئ 
ىت  مت  خت  حت  جت 
جح  حجمج  يث  ىث  مث  جث  يت 

مح جخ چ ]سورة البقرة: 256[.
واالع��ت��امد ع��ىل ال��رباه��ني واألدل���ة 
ويرفض  واللني  اليرس  متبعني  العقلي����ة، 
كام  والتجريح)13(.  والتعنيف  اإلك�����راه 
املنهج  عىل  وبناء  اإلس��الم��ي  الدين  أن 
القرآين يأمر املسلمني باحلوار واالعرتاف 
بني  املشرتك����ات  عن  والبحث  باآلخر، 
من  املختلف����ة،  واحل��ض��ارات  األق��وام 
التعايش السلمي، الذي  اج���ل أن يكون 
والسالم  األم��ان  انتشار  نتائجه  ستكون 

املنهج اإلسالمي يف  )13( غازي سعيد سليامن، 
التعايش السلمي مع غري املسلمني، مطبعة 
بغداد،  السني،  الوقف  واستثامر  إدارة  هيئة 
فريق  وج���دان  -74؛   73 ص   ،2009
عناد، القرآن الكريم طريقنا لتجاوز العجز 
العارش،  العدد  املصباح،  جملة  احلضاري، 

2012، ص234. 

والتعاون يف العامل اجع.
املسلمني  يأمر  نفسه  الوقت  انه يف  كام 
عن  ال��ت��ن��ازالت  تقديم  ع��ن  ب��االب��ت��ع��اد 
والفكر،  العقيدة  يف  والثوابت  املبادئ 
باحلسنى،  إلياحلوار  يدعو  القرآين  فاملنهج 
بآراء  والقبول  التنازل  إىل  يدعو  ال  ولكن 
اآلخرين املتناقضة مع عقيدهتم ومنهجهم 

ٻ  ٻ  ٻ  چ  تعاىل:  ق��ال  ال��ق��رآين. 
ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ 

ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀٺ  ڀ 

ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ 

46[؛  العنكبوت:  ]سورة  چ  ڤ  ڤ 

قال تعاىل چ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ 
ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ 

]سورة آل عمران: 85[.
أخرى هو من  بعبارة  الكريم  فالقرآن 
بعد  البرش  بني  السلمي  التعايش  أرس��ى 
أنأقر أن االختالف بينهم هو أمر طبيعي، 
وبام أن هؤالء البرش ينتمون إىل حضارات 
ذات ثقافات متنوعة، فاملنهج القرآين يؤمن 
وهذا  احلضارات،  بني  احلضاري  باحلوار 
اإلسالمية  احلضارة  مكن  الذي  الرس  هو 
وب��ن��اءة  مبدعة  ح��ض��ارة  ت��ك��ون  أن  م��ن 
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االنجازات،  من  الكثري  للبرشية  قدمت 
بني  كان  الذي  االختالف  احرتمت  ألنا 
وأفادت من عطائهم  واألقوام،  األجناس 
احلضاري الذي انصهر يف بودقة احلضارة 

اإلسالمية)14(.
ڌ  ڍ  ڇڍ  ڇ  ڇ  چ  تعاىل:  قال 
ڌ ڎ ڎ ڈ چ ]سورة األحزاب: 

ۆئ  چ  وتعاىل:  سبحانه  وق��ال   ،]396
ی  ىئ  ىئ  ىئ  ېئ  ېئ  ېئ  ۈئ  ۈئ 
وضح   .]56 امل��ائ��دة:  ]س��ورة  چ  ی 
االختالف  أن  للمسلمني  القرآين  املنهج 
بني البرش يف اللغة واللون هو إرادة ربانية، 
فالبد أن يكون ذلك جزء من إيامنم، وان 
هلم  دافعًا  يكون  أن  جيب  االختالف  ذلك 
تعاىل  قال  سبحانه،  اهلل  يريض  بام  للعمل 

ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  چ 

ھ  ہ  ہ  ہہ  ۀ  ۀ 
22[؛  ال��روم:  ]س��ورة  ھچ  ھ 

ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  تعاىل:  وقال 
ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ 
کک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژژ  ڈ 

الكريم،  ال��ق��ران  ع��ن��اد،  فريق  وج���دان   )14(
ص233. 

ڳڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ 
ڻ  ڻ  ںں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ 
ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ 
ۓ  ے  ھے  ھ  ھھ  ہ  ہ 
ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ 

ۇ چ ]سورة املائدة: 48[.
العامل  وري���ادة  ال��ق��رآين  املنهج  ثالثا: 

اإلسالمي للحوار احلضاري:
القرآين  املنهج  يأمرنا  الذي  احلوار  إن 
تأمرنا  الذي  التعارف  به أساسه  بالتمسك 

فيه اآلية الكريمة چ ڄ ڃ ڃ ڃ 
ڇڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ 
ڈ  ڈ  ڎ  ڌڎ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ 

ژچ ]سورة احلجرات: 13[.
التي  العرص  السبيل حلل مشاكل  ألنه 
هتدد البرشية بالفناء، ألن الدين اإلسالمي 
لتجنيبها  عديدة  نوافذ  لإلنسانية  يفتح 
فالدين  ووج��وده��ا،  كيانا  إىل  ي��يسء  ما 
باحلقوق  اليوم  يعرف  ملا  سباق  اإلسالمي 
تكون  التي  احل��ق��وق  وه��ي  التضامنية، 
مقرتنة بالواجبات، فالذي له احلق يف البيئة 
كام  البيئة.  عىل  احلفاظ  واجبه  من  النظيفة 
إزهاق  له  ينبغي  ال  بالسالم  امُلطالِب  أّن 
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وضح  القرآين  املنهج  أن  كام  األرواح)15(. 
حتى  احلوار  إدارة  أسلوب  يف  مهاًم  جانبًا 
البداية  تكون  أن  منها:  وبناًء  مثمرًا  يكون 
مع اللغة املحرتمة يف دعوة اآلخر للحوار، 
تنطلق  األوىل  احلوار  مواضيع  تكون  وان 
كل  ليتعرف  الطرفني  عند  املشرتكات  من 
طرف عىل ما عند اآلخر بام خيلق الروابط 
احل��وار،  يف  االستمرار  وحيقق  للتقارب 
عليها،  املختلف  املواضيع  إىل  وص��وال 
للمسلمني  واضحًا  القرآين  املنهج  وكان 
أن يكون ذلك باملوعظة احلسنة والرباهني 

العقلية)16(.
ڤ  ڤ  چ  وتعاىل:  سبحانه  فيقول 
ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ 
ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ 
چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍڍ ڌ 
ڈچ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ 

]سورة ال عمران: 64[.

بني  احل��وار  ح��ول  حم��ارضة  عبادي،  امح��د   )15(
واقرتاحات  تصنيفية  مقاربة  احلضارات 
للرتجة،  العليا  فهد  امللك  مدرسة  منطقية، 
1435ه����/  25حم���رم  اخلميس  طنجة، 

28نوفمرب2013م. 
الفكري،  الغزو  حممود،  احلليم  عبد  عل   )16(

ص393. 

التقارب  أن  ال��ق��رآين  املنهج  يؤكد 
تكون  أن  الب��د  اآلخرين  مع  والتعارف 
خري  مافيه  عىل  التعاون  هو  منه  الغاية 

ڃ  چ  تعاىل:  فيقول  واإلنسانية،  البرشية 
ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ 
ژ  ڈژ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ 
ڑ ڑ ک چ ]سورة املمتحنة: 8[.

املنهج  أن  القول  يمكن  ذل��ك  وم��ن 
القرآين كان واضحًا يف تعريف املسلمني بأن 
لذلك  اهلي،  أمر  البرش هو  بني  االختالف 
املنهج  يتبعوا  وأن  به  يؤمنوا  أن  من  البد 
القرآين الذي أمرهم فيه اهلل تعاىل من حيث 
األسلوب والغاية)17(، ومن اجل أن يكون 
للعامل اإلسالمي مكانه الواضح اليوم بني 
حضارات األمم والشعوب، فالبد من أن 
يأخذ بنظر االعتبار أبرز جماالت احلوار مع 

اآلخر يف الوقت احلارض)18(:-
املجال الوظيفي ومن خالله يكون من . 1

السهل معرفة نقاط القوة والضعف يف 
اآلخر من أجل توظيفها يف احلوار.

الفكري،  الغزو  حممود،  احلليم  عبد  عل   )17(
ص394 -394. 

بني  احل��وار  حول  حم��ارضة  عبادي،  أمحد   )18(
احلضارات. 
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امل��ج��ال ال��دع��وي وال��ت��ب��ش��ريي من . 2
يف  اآلخر  حضارة  يستوعب  أن  أجل 

منظومته العقائدية.
ذلك . 3 ويتطلب  األك��ادي��م��ي  امل��ج��ال 

ب��ال��دراس��ات  اجل��ام��ع��ات  تعنى  أن 
من  احل��وار،  ملبادئ  تطبيق  فيها  التي 
الزمني  واالستثامر  التفكيك  حيث 
حوار  أي  يف  الخ،  واالستكشاف... 
بناءه  نتائجه  لتكون  احلضارات  بني 

عىل ارض الواقع.
عن . 4 بالبحث  ذل��ك  ويت��م  التوليف 

م��واط��ن ال��ت��واف��ق ل��ك��ي حت��ل حمل 
النزاعات.

آين . 5 مبدأ  من  ينطلق  ال��ذي  التعارف 
افتقر إىل اآلخر، وحيتاج ذلك إىل إنشاء 
الذي  التعارف  هبذا  للقيام  مؤسسات 
قوله  يف  الكريم  القرآن  إليه  يدعونا 
خلقناكم  إنا  آمنوا  الذين  »يأهيا  تعاىل 
شعوبا  وجعلناكم  وأن��ث��ى  ذك��ر  م��ن 
احلجرات:  ]سورة  لتعارفوا«  وقبائل 

.]13
مسؤولية . 6 تقع  جمال  وهو  الكتاب����ة: 

النهوض فيه عىل الكتاب واملؤسسات 

يعرب  يكتب  ما  يكون  أن  جيب  بحيث 
عن إشكاليات حّية.

من . 7 برصيد  تعمريه  ينبغي  اإلنرتنت: 
ال  حاليا  وأن��ن��ا  السيام  املعلومات، 
الوطني،  املنتج  من   ٪2 إال  نستهلك 
من  تأتينا  أو  نأخذها   ٪  98 بينام 

اخلارج.  
عمليتان . 8 ومها  والتصحيح:  املتابع�����ة 

إىل  ب��األع��امل  االرت��ق��اء  يف  تسهامن 
مستويات عالية من اجلودة.

به . 9 العناية  من  الب��د  رك��ن  السياحة: 
تنظيمها  خالل  من  احل��وار،  جمال  يف 
إىل  يدخل  أن  للسائح  تتيح  بحيث 
أعامق تاريخ البلد فيعود إىل بلده وهو 
حيمل صورة عن حقيقة روح احلضارة 

اإلسالمية.
وسائل . 10 وه��ي  وال��ص��ورة:  الصوت 

النفوذ  عاتقها  عىل  يقع  التي  اإلعالم 
وان  املطروح�ة  القضايا  أع��امق  إىل 
بني  احل���وار  ثقافة  ن��رش  يف  تساهم 

املجتمعات.
اإلفادة من اللقاءات والتبادل احليس . 11

والرقمي.
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ذلك . 12 من  اخلارجية  بالسياسة  العناية 
يف  والقنصليات،  السفارات  عمل 
والتنسيق  التب����ادل  عمليتي  تسهيل 
الدولية  املحافل  وتصبح  اآلخر،  مع 

فرصة لذلك.
واخل��روج . 13 املشاكل  حل  يف  التكامل 

باملنهج  عمال  البرشية  تدم  بنتائج 
القرآين.

للحوار . 14 املجال  هذا  استثامر  الرتجة: 
نصوص  واختيار  وانتقاء  احلضاري، 

تكون هلا إضافة نوعية.
احل��وار  ع��ن  مستقبلية  رؤي��ة  راب��ع��ا: 
احل���ض���اري ب��ني احل���ض���ارة اإلس��الم��ي��ة 

واحلضارة الغربية:
الغربيون  والفالسفة  املفكرون  عني 
اإلنسانية،  احلضارات  تاريخ  يف  بالبحث 
والسامت واخلصائص التي متيز هبا بعضها 
كل  إليه  آلت  ال��ذي  واملصري  بعض،  عن 
العناية اخلوف  مبعث هذا  حضارة، وكان 
عىل احلضارة الغربية من أن يكون مصريها 

الزوال، فظهرت نظريات عديدة منها:-
لروجيه  احل��ض��ارات  ح��وار  نظرية   
والسياسيني  املفكرين  دعا  الذي  غارودي 

الغربية  احلضارة  كنف  يف  يعيشون  الذين 
إىل اإلفادة من احلضارة العربية اإلسالمية، 
للحضارة  وعربة  انموذجًا  يقدم  أن  أراد 
من  احل��ض��ارة  تلك  متكن  ع��ن  الغربية 
بني  التواصل  أسلوب  هو  احل��وار  جعل 
احلضارات التي انطوت حتت لوائها، وعن 

مسامهتها يف التقدم اإلنساين)19(.
إىل  هيدف  احلضارات  بني  احل��وار  إن 
احلضارات  بني  املشرتكات  عن  البحث 
سبق  قد  الكريم  القرآن  وكان  اإلنسانية، 
بأربعة  غ��ارودي  روجيه  الفرنيس  املفكر 
الدعوة إىل ذلك حينام  عرش قرنًا تقريبًا يف 
الكريم  بقرآنه  الناس  تعاىل  اهلل  خاطب 

چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  چ 

ڍ  ڇ  ڇڇ  ڇ  چ  چ 
وهذه  چ،  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڌڎ  ڌ  ڍ 
دع���وة رصحي���ة م��ن ال��ق��رآن ال��ك��ري��م يف 
الثقافات  يف  اآلخ��ر  مع  التعامل  كيفية 
ذلك  وبفضل  األخ���رى،  واحل��ض��ارات 
ثراًء  اإلسالمية  العربية  احلضارة  عرفت 

بني  احلضاري  احلوار  عناد،  فريق  وجدان   )19(
واحلضارة  اإلسالمية  العربية  احل��ض��ارة 
جريدة  واملنهج،  الغاية  اختالف  الغربية 

املرشق، 2/ 9/ 2013. 
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فكريًا وروحيًا مل يكن له مثيل. كام عززت 
نحو  اجتاهها  يف  ذلك  اإلسالمية  الشعائر 
نرش ثقافة احلوار لتجنب كل ما قد يؤدي 
فعىل  البرشية،  بني  والصدام  التنافر  إىل 
سبيل املثال القبلة التي إليها يتوجه املسلم 
متناهية،  غري  قبلة  هي  اليومية،  صالته  يف 
وهي قبلة تكاملية، فالطواف حول الكعبة 
يعطي الناظر إليها عربة أن احلقيقة هلا أكثر 

من زاوية)20(.
وم���ن ه��ن��ا ك���ان ن��ج��اح احل��ض��ارة 
األجناس  استيعاب  يف  اإلسالمية  العربية 
الصبغة  فحملت  املتنوعة  واحل��ض��ارات 
قادرة  حضارة  وهي  واإلنسانية،  العاملية 
متى  جمدها  إىل  وال��ع��ودة  النهوض  ع��ىل 
باملنهج  االل��ت��زام  إىل  املسلمون  ع��اد  م��ا 
ابتعاد  نتائجه  أبرز  ستكون  الذي  القرآين، 
اإلسالمية  التيارات  عن  اإلسالمي  العامل 

املتطرفة)21(.
لقد أدرك روجيه غارودي ذلك الرس 
التعصب  ب��اب  وم��ن  دراسته  خ��الل  من 
الضعف  م��ن  ح��ض��ارت��ه  ع��ىل  واخل����وف 

)20( املرجع نفسه. 
)21( املرجع نفسه. 

إجابة  عن  التاريخ  يف  بحث  واالن��ي��ار 
احلضارة  تبقى  أن  يمكن  كيف  لسؤاله 

الغربية سيدة العامل؟.
وال��ت��ع��اون  االح������رتام  أن  وف��ه��م 
بني  وال��ت��أث��ر  التأثري  بمبدأ  واالع����رتاف 
التعايل  سياسة  عن  واالبتعاد  احلضارات، 
اآلخرين  عىل  واالعتداء  والظلم  والتكرب 

هو الذي يطيل عمر احلضارات.
ولكن هناك اختالفًا يف الغاية واملنهج، 
فيبدو من نظرية روجيه غارودي االنحياز 
السبل  والبحث عن  الغربية،  إىل احلضارة 
العامل،  ص��دارة  يف  بقائها  لضامن  املتعددة 
الفرصة  األخرى  الشعوب  إعطاء  وعدم 
للتقدم والتطور احلضاري خشية املنافسة، 
املنهج  مع  التناقض  سجلت  بذلك  وهي 
من  احلضاري  باحلوار  آمن  الذي  القرآين 
يكفل  بام  جعاء،  واإلنسانية  البرشية  أجل 
هلم التعايش السلمي والتعاون واالحرتام 
عىل  املبنية  احل��وار  لغة  واستعامل  بينهم، 
االعرتاف واالحرتام لآلخر، وخلق روابط 

االنسجام بني الشعوب واحلضارات)22(.
ومن هذا االختالف يف الغاية واملنهج 

)22( املرجع نفسه. 
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يكون  أن  الصعوبة  فمن  النظريتني،  بني 
ه��ن��اك ح���وار ب��ني احل��ض��ارت��ني، وق��د ال 
احلضارة  يف  ليست  املشكلة  ألن  يكون، 
القرآين  املنه��ج  طبقت  ألنا  اإلسالمية 
للحوار احلضاري يف أوج قوهتا السياسية 
احلضارات  ح��وار  نظرية  أما  والعلمية. 
سمة  حتمل  جوهرها  يف  فهي  الغربية 
واألخري  األول  وهدفها  غايتها  االنحياز 
ه��و اس��ت��م��رار ال��ت��ف��وق احل��ض��اري عىل 

اآلخرين.
من  الغربية  احلضارة  تتمكن  ولكي 
حتقيق احلوار احلضاري البد من خطوات 
احرتام  من  يبدأ  ال��ذي  النطالقها  عملية 
اإلسالمية  واحلضارة  اإلسالمي  الدين 
والتي  اإلنسانية  باالنجازات  واالعرتاف 
ما  إىل  الغربية  احلضارة  وصلت  بفضلها 

هي عليه اآلن)23(.
إن��ن��ا ب��ذل��ك ن���دون دع���وة ع��ام��ة إىل 
املنهج  بذلك  التمسك  أجل  من  املسلمني 
يف حياهتم، سواء فيام بينهم أو مع اآلخرين 
والفكر،  العقيدة  يف  معهم  خيتلفون  الذين 
االح��رتام  عىل  املبني  احل��وار  يكون  وأن 

)23( املرجع نفسه. 

املنهج  منهجهم، وهو  العقلية هو  واألدلة 
القرآين الذي أوىص به الدين اإلسالمي.

اخلامتة:
لقد توصل البحث إىل عدد من النتائج 

منها:-
من . 1 الكثري  فيه  اإلسالمي  التاريخ  إن 

الصور الرائعة التي من خالهلا يمكننا 
بني  للحوار  العامة  القواعد  نضع  أن 
العرقية  املكونات  ذات  املجتمع����ات 
من  نابع  وهذا  املختلف����ة.  والدينية 
رسم  إذ  اإلسالمي،  الدين  تعالي�����م 
واضح  حياة  منهج  الكريم  ال��ق��رآن 
تكون  أن  وأمره����������م  للمسلمني، 
عىل  مبنية  االج��ت��امع��ي  ال��ع��الق��ات 
االح���رتام وال��ت��ع��اون وع��ىل األع��امل 

الصاحلة بام خيدم كل البرشية.
العربية . 2 احلضارة  نجاح  كان  هنا  ومن 

األجناس  استيعاب  يف  اإلسالمية 
انضوت  التي  املتنوعة  واحلضارات 
العاملية  الصبغة  لوائها، فحملت  حتت 
عىل  قادرة  حضارة  وهي  واإلنسانية، 
ما  متى  جمدها  إىل  والعودة  النهوض 
باملنهج  االل��ت��زام  إىل  املسلمون  ع��اد 
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نتائجه  أب��رز  ستكون  ال��ذي  القرآين، 
التيارات  عن  اإلسالمي  العامل  ابتعاد 

اإلسالمية املتطرفة.
احل��ض��ارة . 3 تبنته  ال���ذي  احل����وار  إن 

واملنهج  الغاية  يف  خمتلف  اإلسالمية 
إليه  دعا  الذي  احلضاري  احلوار  عن 
غ���ارودي،  روج��ي��ه  الفرنيس  املفكر 
فيبدو من نظريته االنحياز إىل احلضارة 
املتعددة  السبل  عن  والبحث  الغربية، 
وهي  العامل،  صدارة  يف  بقائها  لضامن 
ال��ق��رآين  املنهج  ع��ن  خمتلفة  ب��ذل��ك 
ال��ذي آم��ن ب��احل��وار احل��ض��اري من 
بام  جعاء،  واإلنسانية  البرشية  أجل 
التعايش السلمي والتعاون  يكفل هلم 
واالحرتام بينهم، لذلك من الصعوبة 
إذا  إال  بينهام،  حوار  هناك  يكون  أن 
الغربية  احلضارة  واعرتفت  احرتمت 
للحضارة  اإلنسانية  ب��االن��ج��ازات 
اإلسالمية التي بفضلها وصلت إىل ما 

هي عليه اآلن.
قائمة واملصادر واملراجع:

احل��وار . 1 عبادي، حم��ارضة ح��ول  امح��د 
تصنيفية  م��ق��ارب��ة  احل��ض��ارات  ب��ني 

واق����رتاح����ات م��ن��ط��ق��ي��ة، م��درس��ة 
طنجة،  للرتجة،  العليا  فهد  امللك 
اخل���م���ي���س25حم���رم 1435ه�������/ 

28نوفمرب، 2013 م.
محيد محد السعدون، الغرب واإلسالم . 2

والرصاع احلضاري، دار وائل النرش، 
عامن، 2002.

كامل . 3 املحقق  اهلل  آية  هدو،  جميد  محيد 
ج2،  آث��اره،  منهجه  سريته  احليدري 

مؤسسة اهلدى، 2011.
القاسم . 4 أب��و  األص��ف��ه��اين،  ال��راغ��ب 

احل���س���ني ب���ن حم��م��د ب���ن امل��ف��ض��ل 
غريب  يف  امل��ف��ردات  )ت502ه�����(، 
دار  القران، حتقيق حممد سيد كيالين، 

املعرفة، لبنان.
احلسن . 5 بن  الفضل  عل  أبو  الطربيس، 

جممع  اهلجري(.  السادس  القرن  )ت 
هاشم  حتقيق  القرآن،  تفسري  يف  البيان 
أحياء  دار  ج13،  املحاليت،  الرسويل 

الرتاث العريب، بريوت، 1379ه�.
ع��ل ع��ب��د احل��ل��ي��م حم��م��ود، ال��غ��زو . 6

لإلسالم،  املعادية  والتيارات  الفكري 
سعود  بن  حممد  اإلمام  جامعة  مطابع 
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اإلسالمية، اململكة العربية السعودية، 
.1981

يف . 7 اإلس��الم��ي  املنهج  سعيد،  غ��ازي 
املسلمني،  غري  مع  السلمي  التعايش 
الوقف  واستثامر  إدارة  هيئة  مطبعة 

السني، بغداد، 2009.
ابن كثري، أبو الفداء إسامعيل بن كثري . 8

القران  تفسري  )ت774ه���(.  القريش 
ال��رتاث  إح��ي��اء  دار  ج4،  العظيم، 

العريب، بريوت، 1969.
العريب اخلطايب، من أجل حوار . 9 حممد 

العدد  املناهل،  جملة  احلضارات،  بني 
ه�/   1397 الرابعة،  السنة  العارش، 
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املقدمة:
وال��ص��الة  ال��ع��امل��ني  رب  هلل  احل��م��د 
ال��ق��رآن  عليه  أن���زل  م��ن  ع��ىل  وال��س��الم 
آله  وع��ىل  مبني،  ع��ريب  بلسان  الكريم 

وصحبه املنتخبني الطاهرين وبعد...
البحوث  الكريم يف جمال  القرآن  يعد 
ال  ال��ذي  البحر  واإلنسانية،  العلمية 
وكلام  حيافل،  ال  ال��ذي  واجل��م  يساجل 
تتوسع  اغ��واره  سرب  يف  الباحث  تعمق 
واملعرفة،  العلم  من  جديدة  اب��واب  له 
القرآن  يف  اجل��واب  ح��روف  يتدبر  ومن 
متعددة  س��وٍر  يف  متفرقة  جيدها  الكريم 
أبواب  يف  واملحدثون  القدماء  تناوهلا  قد 
النحو وكتب  معاين  والنحو وكتب  اللغة 
جواز  أو  وج��وب  حيث  من  ال��ق��راءات 
وقد  اللغة  يف  كثرية  وهي  عليها  الوقوف 
)كال،  هي:  حرفًا(  عرش  )أحد  أحصوها 
بىل، نعم، إي، إذن، ال، إن، أجل، بجل، 
القرآن  منها يف  جلل، جري(، والذي ذكر 
نعم،  بىل،  )كال،  هي:  فقط  أحرف  مخسة 
بعدد  حم��دد  البحث  وألن  إذن(،  إي، 
ثالثة  منها  انتقيت  فقد  الصفحات  من 
وجود  بسبب  أي(،  نعم،  )بىل،  حروف: 

معانيها  يف  واالخ��ت��الف  التشابه  عالقة 
فيها،  وردت  التي  والسياقية  اللغوي�����ة 
يف  الفرق  معرفة  اىل  ال��وص��ول  لغرض 
معانيها وآلية استعامهلا يف الياقات القرآنية 
بالذكر أن  فيها، ومن اجلدير  التي وردت 
البحث  عنوان  يف  أذكرها  مل  )إي(  لفظة 
لقلة استعامهلا، إذ وردت يف القرآن الكريم 
م��رة واح����دة، ف��رشع��ت ب��إح��ص��اء هذه 
احلروف يف سور القرآن الكريم، وعملت 
ذلك  يف  معواًل  وتصنيفها  دراستها  عىل 
وكتب  والتفسري  والنحو  اللغة  كتب  عىل 
التي  السابقة  والدراسات  احلروف  معاين 
دراسات  ومنها:  احل��روف  هذه  تناولت 
واستعامالهتا  اجلواب  حروف  يف  نحوية 
مستقصاة يف القرآن الكريم للدكتور: عل 
الوقف  ودراس��ات  وكتب  النايب،  حممود 

عىل )كال، بىل(، وغريها.
الظواهر  أهم  من  السياق  يع������د  إذ 
يتغري  الكلامت  من  الكثري  ألن  اللغوية؛ 
معناها، وتكتسب معنى جديدًا من خالل 
ما جياورها من كلامت ضمن السياق الذي 
املكان  هو  السياق  أن  ذلك  فيه،  وضعت 
الطبيعي لبيان املعاين الوظيفية، وقد عّول 



امحد الغريباوي

95

الذين  سيام  واملعاجم  اللغة  أص��ح��اب 
إذ نالحظ  السياق  جاءوا بعد اخلليل عىل 
ومعانيها،  االلفاظ  بذكر  يكتفوا  مل  أنم 
من  بسياقاهتا  املعاين  تلك  ربطوا  وإن��ام 
التي وردت  خالل ما رضبوه من األمثلة 

فيها.
ومبحثني  مقدمة  عىل  البحث  إرتكز 
وامل��راج��ع،  للمصادر  وقائمة  وخ��امت��ة 
)بىل(  لفظة  األول:  املبحث  يف  تناولت 
وم��ع��ن��اه��ا ال��ل��غ��وي واالص��ط��الح��ي، 
السور  ب��إح��ص��اء  ذل��ك  بعد  ورشع���ت 
اللفظة  هذه  فيها  وردت  التي  واملواضع 
وذك���ر امل��ع��اين ال��ت��ي أف��ادهت��ا م��ن خالل 
ذلك  يف  معواًل  فيه  وردت  الذي  السياق 
والتفسري،  والنحو  اللغة  أهل  آراء  عىل 
هذه  فيها  وردت  التي  اآلي��ات  جاعاًل 
املتقاربة  أو  املتشاهبة  املعاين  ذات  االلفاظ 
ضمن حقل داليل واحد، وهكذا مع بقية 
يف  نفسه  املنهج  واتبعت  األخرى،  املعاين 
و)إي(،  )نعم(  لفظ  مع  الثاين  املبحث 
فيها  أوردت  خامتة  أوجزت  ذلك  وبعد 
البحث،  اليها  توصل  التي  النتائج  أهم 

وختم البحث بقائمة املصادر واملراجع.

املبحث األول:
السياقات الداللية التي وردت فيها 

لفظة )بىل(:
أواًل: املعنى اللغوي ل� )بى(:

معنى  يف  )ت175ه����(  اخلليل  ذك��ر 
ف��ج��واب  )ب���ىل(  "وأما  ق��ول��ه:  )ب���ىل( 
أمل  كقولك:  نفي،  ح��رف  فيه  استفهام 
وقال سيبويه  فتقول: بىل")1(،  كذا،  تفعل 
به  فتوجب  )ب��ىل(  "وأما  )ت180ه����(: 
تصديق،  و  َفِعَدة  )َنَعم(  وأما  النفي،  بعد 
فيقول:  وك���ذا،  ك��ذا  ك��ان  ق��د  ت��ق��ول: 
الفّراء  وذهب  اسمني")2(،  وليسا  نعم، 
)بل(  أصلها  )بىل(  أن  اىل  )ت207ه���( 
للوقف،  "زيدت  قال  إذ  زائدة:  وااللف 
كانت  ملا  النفي،  عن  للرجوع  كانت  فلذا 
زيد  ق��ام  )م��ا  يف:  اجلحد  ع��ن  للرجوع 
)ت  االزه���ري  وق��ال  عمرو(")3(،  ب��ل 
تتصل  )ب��ىل(  ص��ارت  "إنام  ه���(:   370
كقولك:  اجلحد  بعد  تأيت  ألنا  باجلحد 
الرجل  قال  واذا  أبوك،  بل  أخوك  قام  ما 

)1( كتاب العني )بل(: 8/ 340. 
)2( كتاب سيبويه: 4/ 232. 

)3( معاين القرآن: 1/ 53. 
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أراد:  بىل،  له:  فقال  تقوم؟.  أال  للرجل: 
بل أقوم، فزادوا األلف عىل )بل( ليحُسن 
مذهب  هو  وه��ذا  عليه")4(،  السكوت 
)بل(  هي  )بىل(  كلمة  أصل  أن  الكوفيني 
ان  عىل  للداللة  االلف  عليها  زيدت  ثم 
الوقوف أو السكون عليها ممكن، يف حني 
تدل  ياء  أصلها  التي  املزيدة  االل��ف  أن 
كانت  وملا  بعدها،  يكون  ملا  اإلجياب  عىل 
والقراء  العرب  أمالتها  التأنيث  عىل  دالة 
و)ذك����رى()5(.  )س��ك��رى(  أم��ال��وا  مثلام 
ولذلك قال بعض أصحاب الرأي: "إنا 
للتأنيث بدليل إمالتها")6(، وذكر الراغب 
)ب��ىل(  "إن  ه���(:  )ت502  االصفهاين 
)ت749ه�(  املرادي  أما  للنفي")7(،  رٌد 
فقال: "إنا حرف ثالثي الوضع، وااللف 
)بل(  أصلها  وليس  الكلمة،  أصل  من 
لإلجياب  االلف  فدخلت  للعطف،  التي 
كالتاء  للتأنيث  أو  وال��رد،  ول��إلرضاب 

)4( هتذيب اللغة: 15/ 393. 
)5( ينظر: التمهيد يف علم التجويد: 197. 

النرش  )6( كتاب معاين احلروف: 105، وينظر: 
ومغني   ،42  /2 ال��ع��رش:  ال��ق��راءات  يف 

اللبيب عن كتب االعاريب: 1/ 153. 
)7( معجم الفاظ مفردات القرآن: 59. 

وهي  لذلك  خالفًا  و)ُثّمَت(  )ُرّب��َت(  يف 
تقع  فال  بالنفي،  خمتص  ج��واب  ح��رف 
املعنى")8(،  يف  أو  اللفظ  يف  نفي  بعد  إال 
ألسباب  الرأي،  هذا  مع  الباحث  ويتفق 
عند  تشرتكان  و)ب��ىل(  )ب��ل(  أن  منها: 
يف  والقرآن  العرب  كالم  ويف  اللغويني 
واالجياب  األول  عن  )اإلرضاب(  معنى 
)بل(  ل�  زون  جي��وّ البرصيني  وأن  للثاين، 
زيد  قام  )ما  نحو:  النفي،  بعد  تقع  أن 
زيد  )قام  نحو:  االثبات  أو  عمرو(  بل 
الكوفيون؛  مما ال جيوزه  بل عمرو( وهذا 
ألن )بل( عندهم جيب أن تقع بعد النفي 
اإلجياب،  بعد  تقع  ما جيري جمراه وال  أو 
أحواهلا  كل  يف  )بل(  أن  هو  آخر  وسبب 
عىل  بعدها  ما  تعطف  عطف(  )ح��رف 
مفردًا  عىل  مفرد  عطفت  سواء  قبلها،  ما 
يف  جلة،  عىل  جلة  أم  جلة  عىل  مفردًا  أم 
حني أن )بىل( ال تعطف أبدا، وإنام تكون 
حرف جواب يف جيع أحواهلا، جياب هبا 
أكان  سواء  إبطاله  وتفيد  خاصة  النفي 
هذا املنفي جمردًا من اإلستفهام أم معه)9(.

)8( اجلنى الداين يف حروف املعاين: 420. 
)9( ينظر: معاين احلروف للرماين: 94، ورصف 
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ثانيًا: املعنى اإلصطالحي للفظ���������ة 
)بى(:

)بىل(  للفظة  اإلصطالحي  املعنى  إن 
فرق  ال  إذ  هلا،  نفسه  اللغوي  املعنى  هو 
)بىل(:  التعريفات:  صاحب  قال  بينهام، 
)نعم(  أن  كام  النفي  بعد  ملا  إثبات  هو 
يف  قيل  ف��إذا  النفي،  من  سبق  ملا  تقرير 
چ  ڄ  ڄ  چ  تعاىل:  قوله  ج��واب 
يكون  نعم   ،]172 األع���راف:  ]س��ورة 
تكون  )ب��ىل(  أن  يعني  وه��ذا  ك��ف��رًا)10(. 
جوابًا للكالم أو اجلمل التي فيها اإلنكار 
فإذا  يكن،  مل  أم  استفهام  قبلها  كان  سواء 
وال  نفيته  اإلن��ك��ار  بعد  ب���)ب��ىل(  أجبت 
ألنك  مكانا،  يف  )نعم(  ب�  تأيت  أن  يصح 
إذا فعلت ذلك تكون قد حققت اإلنكار 
وتعّد )ألست( و)أمل( من حروف اإلنكار 
لإلنكار،  حمققًا  كنت  ب�)نعم(  جئت  فلو 

و)بىل( نافية له)11(.

املباين يف رشح حروف املعاين: 153–158، 
واملعجم الوسيط )بىل(: 70. 

)10( معجم التعريفات: 43، وينظر: الكليات: 
)بىل(:  الوسيط  واملعجم   ،913 و   235

 .70
)11( ينظر: التسهيل لعلوم التنزيل: 198. 

ضمن  )ب���ى(  لفظة  م��ع��اين  ث��ال��ث��ًا: 
السياقات التي وردت فيها:

يف  الكريم  القرآن  يف  اللفظ  هذا  ورد 
عرشة  ست  يف  موضعًا،  وعرشين  إثنني 
مكية،  س��ورة  ع��رشة  اثنتا  منها  س��ورة، 
ل�  وأرب��ع س��ور م��دن��ي��ة)12(. وق��د وردت 
الذي  السياق  حسب  معاٍن  ع��دة  )ب��ىل( 
هذه  ومن  القرآنية،  اآلي��ات  فيه  وردت 

املعاين:
التوكيد:. 1

)مكية(: أ.  االنعام  سورة  يف  تعاىل  قال 
ڄ  ڄ  ڄڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  چڤ 

ڇ  چ  چچ  چ  ڃ  ڃڃ  ڃ 
چ ]س������ورة  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ 
رهبم(:  عىل  )وقفوا   ،]30 األنعام: 
والسؤال  للتوبيخ  احلبس  عىل  جم����از 
يدي  ب��ني  اجل���اين  العبد  ي��وق��ف  ك��ام 
باحلق(  ه��ذا  )أليس  ليعاقبه،  سيده 
تكذيبهم  ع��ىل  تعاىل  اهلل  م��ن  تعبري 
ملا كانوا يسمعون من حديث  وقوهلم 
هو  إن  بحق  هو  ما  واجل��زاء  البعث 

)12( ينظر: معجم الفاظ القرآن )بىل(: 164. 
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)أليس(  يف  "واهلمزة  ب��اط��ل)13(،  إال 
وإن��ام  احلقيقي،  لإلستفهام  ليست 
والتحقيق  اإلستخبار  معنى  أف��ادت 
وذكر  احلق")14(،  تثبيت  يف  واإلجياب 
اآللويس أن قوله: ")بىل وربنا( أكدوا 
اعرتافهم باليمني ظاهرًا لكامل تيقنهم 
عنهم  ذلك  بصدور  وإيذانًا  بحقيته 
برغبة ونشاط طمعًا بأن ينفعهم")15(، 
التوكيد  أفادت  )بىل(  أن  يعني  وهذا 
حسب  ينكرونه  كانوا  بام  واالعرتاف 
عن  فضاًل  فيه  ورد  ال��ذي  السياق 
حرف  تعّد  إذ  النحوي���ة،  وظيفتها 
جواب يثبت به ما بعد النفي، فال جيوز 
النفي  حتقق  ألنا  )نعم(  يقولوا  أن 
باحلق(،  ه��ذا  )ليس  املعنى  ويكون 
ألن  وربنا(  )إي  يقولوا  أن  جيوز  وال 
يف  استعملت  اهل��م��زة  بكرس  )إي( 
)نعم(،  بمعنى  جواب  حرف  العربية 

)13( ينظر: الكشاف: 2/ 17. 
املعاين:  ح��روف  رشح  يف  املباين  رصف   )14(

 .46
التفسري  وينظر:   ،131  /7 املعاين:  روح   )15(
ألحكام  واجل��ام��ع   ،161  /12 الكبري: 

القرآن: 6/ 411. 

أو لإلعالم،  اخلرب،  لتصديق  وفائدهتا 
)نعم(  عن  تتلف  ولكنها  الوعد،  أو 
يأيت  ال��ذي  بالقسم  خمتصة  كونا  يف 
قال  بنفي)16(،  تسبق  ال  وأن  بعدها، 

مت  خت  جتحت  يب  ىب  چ  تعاىل: 
حجچ  يث  ىث  جثمث  يت  ىت 
حيسن  وال   ،]53 ي��ون��س:  ]س���ورة 
القسم يتصل  الوقوف عىل )بىل( ألن 
هبا، فكأنا والقسم جلة واحدة، وهي 
الداخل  لإلستفهام  جواب  والقسم 
بعدها  حم���ذوف  و"ثم  النفي،  ع��ىل 
احلق  هو  ه��ذا  بىل  )ق��ال��وا  والتقدير 
ألنا  حيسن  ال  هبا  واالبتداء  وربنا(، 

جواب ملا قبلها")17(.
)مكية(: ب.  النحل  سورة  يف  تعاىل  قال 

ڤ  ڤ  ٹ  چٹ 

ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤڤ 
چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄڄ  ڄ 

ح��روف  رشح  يف  امل��ب��اين  رص��ف  ينظر:   )16(
حروف  يف  ال��داين  واجلنى   ،136 املعاين: 

املعاين: 234. 
الكريم:  القرآن  يف  وبىل  كال  عىل  الوقف   )17(
القرآن  إلسلوب  دراس��ات  وينظر:   ،80

الكريم: 96. 
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 ،]28 النحل:  چ ]س��ورة  چ 
ڤچ  ڤ  ڤ  ٹ  چ 

عىل  مستمرين  ك��ون��م  ح���ال  أي 
الرشك الذي هو ظلم منهم ألنفسهم 
اإلستسالم،  أي:  السلم(  )فألقوا 

التمعن  خ��الل  من  الباحث  ويظّن 
هذه  وك��أن  الكريمة  اآلي��ة  معنى  يف 
ظلموا  والذين  املالئكة  بني  املحاورة 
أثناء  حصلت  السوء  بعمل  أنفسهم 
النفس من  عملية اإلحتضار )خروج 
ووجدوا  بالواقع  فصدموا  اجلسد(؛ 
وهم  حماسبتهم  يف  حّق  اهلل  وعد  أن 
ال يستطيعون شيئا سوى أنم أنكروا 
ذلك ظنًا منهم يف اخلالص من عذاب 
للذين  تعاىل  قوله  ذلك  ودليل  اهلل، 

چڭ  احتضارهم:  ساعة  آم��ن��وا 
ۆ  ۇۆ  ۇ  ڭ 
ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ 
 ،]32 النحل:  چ ]س���ورة  ۅ 
فأين السالم من االستسالم، فجاءت 
وتأكيد  النفي  إلبطال  اهلل(  إن  )بىل 
وال  السوء،  وعمل  ألنفسهم  ظلمهم 
واستيقنت  جحد  من  عىل  الرد  يقال 

الناس  ومن  كذبًا،  يكون  ألنه  نفسه 
يوم  الكذب  وق��وع  بجواز  ق��ال  من 
القيامة وعليه فال إشكال يف ذلك)18(، 
ألنه  جيد  حسن  )بىل(  عىل  والوقوف 
جواب النفي الذي قبلها وهو قوهلم: 
)ما كنا نعمل سوء( فاملعنى بل عملتم 
بعدها   ) )إنَّ ورود  والدليل  س��وءًا، 
يف  يكرس  مما  وهي  اهلمزة،  مكسورة 
االبتداء، والوقوف عىل ما قبلها حسن 
إذ هي لإلبتداء، وال حيسن االبتداء ب� 

)بىل(؛ ألنا جواب ملا قبلها)19(.
)مكية(: ج.  النحل  سورة  يف  تعاىل  قال 

ہ  ہہ  ۀ  ۀ  ڻ  چ 

ۓ  ۓ  ے  ے  ھھ  ھ  ھ  ہ 
چ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ 
)ال(  "دخول   ،]38 النحل:  ]سورة 
ترصف  )يبعُث(  املضارع  الفعل  عىل 
وإنكارهم  املستقبل")20(،  اىل  داللته 

)18( ينظر: روح املعاين: 14/ 128. 
 ،16 وب��ىل:  كال  عىل  الوقف  يف  رسالة   )19(
ودراسات   ،57 اجلواب:  حروف  وينظر: 

ألسلوب القرآن الكريم: 96. 
 /1 األعاريب:  كتب  عن  اللبيب  مغني   )20(

 .313
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إثبات  و)بىل(  عليه،  مقسمني  البعث 
يبعثهم،  )ب��ىل(  أي:  النفي  بعد  مل��ا 
عليه  دّل  ملا  مؤكد  مصدر  اهلل  ووعد 
حق  اهلل  من  موعد  البعث  ألّن  )بىل( 
وقال  احلكمة)21(،  يف  عليه  واج��ب 
بعد  ملا  إثبات  إّنام هو  ")بىل(  الرازي: 
)بىل(  ف�  يبعثهم")22(،  بىل  أي:  النفي، 
اهلل  يبعث  ال  أقسموا  الذين  عىل  ردُّ 
عىل  ويدّل  يبعثه،  إّنه  أي:  يموت  من 
التي  اآلي��ة  سياق  يف  ال��الم  أن  ذل��ك 

ۆ  ۆ  چ  تعاىل:  قوله  يف  بعدها 
النحل:  چ ]سورة  ٴۇ  ۈ  ۈ 
أي:  )بىل(  عليه  دّل  بام  تتعلق   ،]39
أف��ادت  فقد  هل���م)23(،  ليبني  يبعثهم 
الذي  السياق  حسب  التوكيد  )بىل( 
وردت فيه واقرتانا باملصدر )وعدًا( 
يتمعن  ومن  )حقًا(،  التوكيد  ولفظ 
حذف  هناك  أّن  جيد  اآلية،  سياق  يف 
والتقدير )قال أو قلنا بىل(، والوقوف 
عىل )بىل( هنا جائز ألنه جواب للنفي 

)21( ينظر: الكشاف: 2/ 566. 
)22( التفسري الكبري: 20/ 25، وينظر: دراسات 

ألسلوب القرآن الكريم: 96. 
)23( ينظر: التسهيل لعلوم التنزيل: 464. 

اهلل  يبعث  )ال  قوله:  وهو  قبله  الذي 
يبعثهم  ب��ىل  فاملعنى:  ي��م��وت(  م��ن 
عليه،  )ب��ىل(  لداللة  ح��ذف  ث��مّ  اهلل 
)حقًا(  عىل  يقف  أن  عىل  واالختيار 
ألّن وعدًا مصدر مؤكد ملا قبله، وهو 
التفريق بني  إجياب نفيهم، وال حيسن 

التأكيد واملؤكد)24(.
)مكية(: د.  سبأ  س��ورة  يف  تعاىل  ق��ال 

چڇ  چ  چ  چ  ڃ  چڃ 

ڌڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ 
ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ 
گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ 
ڳچ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ 
ج��واب  ")بىل(   ،]3 س��ب��أ:  ]س���ورة 
السابق  االستفهام  من  املجرد  للنفي 
أي:  الساعة(،  تأتينا  )ال  قوهلم  من 
لكالمهم  ردُّ  وه��ي  لتأتيّنكم  )ب��ىل( 
يوم  إتيان  عدم  من  نفوه  ملا  وإثبات 
)ب��ىل(  أف���ادت  وق��د  القيامة")25(، 
التوكيد بحسب السياق الذي وردت 

القرآن  يف  وب��ىل  كال  عىل  الوقف  ينظر:   )24(
الكريم: 82. 

فتح  وينظر:   ،104  /22 املعاين:  روح   )25(
القدير: 4/ 312. 
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عند  جائز  )ب��ىل(  عىل  والوقف  فيه، 
القسم  نافع وعند غريه ال جيوز، ألن 
اجليد  ف��ال��وق��ف  )ب���ىل(،  ب���  متصل 
وهو  األخفش  قول  وهو  لتأتينكم، 
حيسن  ال  ألنه  معه  البحث  يتفق  ما 
)لتأتينكم(  ألن  )وريب(  عىل  الوقف 
وألن  الساعة،  تأتينا  ال  ج��واب  من 
الالم جواب القسم، فذلك ممتنع من 
الوجهني، وال حيسن االبتداء ب� )بىل( 
وهو  قبلها  الذي  للنفي  جواب  ألنا 

قوهلم ال تأتينا الساعة)26(.
قال تعاىل يف سورة األحقاف )مكية(: ه. 

ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  چ 

ې  ۉ  ۅۉ  ۅ  ۋ  ٴۇۋ  ۈ 

ىچ ]س���ورة  ې  ې  ې 

لإلجياب  اهلمزة   ،]34 األح��ق��اف: 
النص  يف  حم��ذوف  وث��ّم  والتحقيق، 
احل��ّق(،  إّن��ه  ب��ىل  )ق��ال��وا  والتقدير: 
بحقيقته،  تصديق  )ب���ىل(  وق��ول��ه: 
يف  يطمعون  ك��أن��م  بالقسم  وأك��د 
كام  ذلك  بحقية  باالعرتاف  اخلالص 

واملكتفي:   ،62 اجل��واب:  حروف  ينظر:   )26(
 .463

أهل  وذكر  ذلك،  هلم  وأنى  الدنيا  يف 
وهم  النار  يف  يعذبون  أنم  التفسري 
أنه  يعرتفون  بذلك ألنفسهم  راضون 
العدل)27(، وال جيوز أن يكون اجلواب 
)إي وربنا( ألن الكالم مسبوق بنفي 
عىل الرغم من وجود القسم )وربنا(، 
عن  فضاًل  التوكيد  )بىل(  أفادت  وقد 
داللتها النحوية، والوقوف عىل )بىل( 
ال حيسن، ألن القسم مرتبط )بىل( هنا 
جواب االستفهام الداخل عىل النفي 

قبلها)28(.
)مدنية(: و.  احلديد  سورة  يف  تعاىل  قال 

چ ڌ ڎ ڎ ڈڈ ژ ژ ڑ 

ک  ک  ک  ک  ڑ 
ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ 
ڳ چ ]سورة احلديد: 14[، قالوا 
معهم  كانوا  بأنم  "أقروا  أي:  )بىل( 
يف  أنفسكم  فتنتم  ولكنكم  الظاهر  يف 
قال  الكفر،  وإبطان  بالنفاق  الظاهر 
وقيل  بالنفاق  أهلكتموه��ا  جماهد: 

واجلامع   ،34  /26 املعاين:  روح  ينظر:   )27(
ألحكام القرآن: 16/ 219. 

واملكتفي:   ،78 اجل��واب:  حروف  ينظر:   )28(
 .520
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وذهب  واللذات")29(،  بالشه��وات 
)بىل(  قالوا  املؤمنني  أن  اىل  ال��رازي 
أشياء  فعلتم  أنكم  إال  معنا  كنتم 
بسببها وقعتم يف العذاب أوهلا: فتنتم 
وكلها  وامل��ع��ايص  بالكفر  أنفسكم 
بالرسول)30(،  تربصكم  وثانيها  فتنة، 
"أّن  التمهيد:  يف  اجل��زري  ابن  وذكر 
وقال  ك���اٍف)31(،  )ب��ىل(  عىل  الوقف 
وجد  وإن  بوقف  "ليس  األشموين: 
االستفهام  تقدم  وهو  الوقف  مقتىض 
أن  إال  له،  جوابًا  لتكون  )ب��ىل(  عىل 
الفعل املضمر بعدها قد أبرز فصارت 
هي ما بعده جوابًا ملا قبلها)32(، وذكر 
نقاًل  تام  وقف  أنه  املكتفي  يف  الداين 
والراجح  والدنيوري)33(،  نافع  عن 
هو "اختيار الوصل التصال )بىل( بام 
الوقف  وجواز  قبلها  ملا  جوابًا  بعدها 

)29( فتح القدير: 5/ 170. 
)30( ينظر: التفسري الكبري: 29/ 197، وتفسري 

البيضاوي: 5/ 299. 
)31( التمهيد: 194. 

واالب��ت��دا:  الوقف  بيان  يف  اهل��دى  منار   )32(
 .312

)33( ينظر: املكتفي: 555. 

عليه)34(.
)مدنية(: ز.  التغابن  سورة  يف  تعاىل  قال 

ۇ  ۇ  ڭ  ڭڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  چ 

ۅ  ۅ  ۋ  ٴۇۋ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ 

الزعم:  التغابن: 7[،  چ ]سورة  ۉ 

أهل  كفروا:  والذين  الكذب،  إّدعاء 
)لن( وهو  بعد  ملا  إثبات  مكة و)بىل( 
يشٍء  "لكل  رشيح:  وقال  البعث)35(، 
قيل  زع��م��وا  ال��ك��ذب:  وكنية  كنية 
السهمي  وائل  بن  العاص  يف  نزلت 
ك��اف��ٍر)36(،  كل  عّمت  ثم  خباب  مع 
التوكيد  أفاد  النفي وقد  )بىل( جواب 
فيه؛  ورد  ال���ذي  ال��س��ي��اق  بحسب 
چ  ۆ  ۇ  ۇ  چ  تع��اىل:  قوله  ألن 
والالم  القسم  مؤكدات:  ثالثة  فيها 
يف  جاء  الثقيلة،  والتوكي���د  والنون 
توكيد  أنام  اخلليل  )وزع��م  الكتاب 
جئت  فإذا  فص���اًل،  تكون  التي  كام 
جئت  وإذا  ��د،  م��ؤكهِّ فأنت  باخلفيفة 

 ،18 وب��ىل:  كال  عىل  الوقف  يف  رسالة   )34(
وينظر: حروف اجلواب: 78 –80. 

)35( ينظر: الكشاف: 4/ 550. 
)36( جامع األحكام: 18/ 135. 
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ت��وك��ي��دًا()37(،  أش��دُّ  فأنت  بالثقيلة 
بمنزلة  ال��ن��ون  "تكرير  ألن  وذل��ك 
توكيد  دالل��ة  وأن  التأكيد  تكرير 
نون  البعث هي داللة مستقبلية، ألن 
املضارع  بالفعل  اتصلت  إذا  التوكيد 
للمستقبل")38(،  دالل��ت��ه  خ��ّص��ت 
مذهب  عىل  جائز  )بىل(  ب�  واالبتداء 
كان  وإن  بالقول  االبتداء  أجاز  من 
هو  وليس  مستأنف  القول  إذ  جوابًا، 
باالختيار وإن كان مستأنفًا فال خيرج 
من أن يكون جوابًا للنفي الذي قبله، 
له،  ج��واب  هو  بام  مرتبط  واجل��واب 
ما  ألن  )تبعثّن(  عىل  الوقف  ويبعد 
عىل  والوقوف  عليه،  معطوف  بعدها 
)بىل( هنا ال حيسن ألن املضمر بعدها 
عىل  ال��وق��وف  حيسن  وال  ظهر،  ق��د 

)وريب()39(.

رشح  وينظر:   ،508  /3 سيبويه:  كتاب   )37(
)منهج  مالك  اب��ن  الفية  ع��ىل  األش��م��وين 

السالك اىل الفية ابن مالك(: 3/ 212. 
)38( رشح املفصل: 5/ 164، وينظر: رشح ابن 

الناظم عىل الفية ابن مالك: 441. 
القرآن:  يف  وبىل  كال  عىل  الوقف  ينظر:   )39(

86–87، ومنار اهلدى: 392. 

قال تعاىل يف سورة االنشقاق )مكية(: ح. 
ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  چ 

-14 االنشقاق:  چ ]سورة  ہ  ہ 
الشء  عن  "الرجوع  احل��ور:   ،]15
واىل الشء، حار اىل الشء، رجع عنه 
واليه")40(، ومعنى قوله: )أن لن حيور( 
أي: لن يرجع حيًا مبعوثًا فيحاسب، 
كلمة  و)حي��ور(  يعاقب،  أو  يثاب  ثم 
اخلرب  ومنه  يرجع،  معناها:  باحلبشية 
البياض،  اىل  يرجع  ألن��ه  احل���واري 
ما  أدري  كنت  ما  عباس  ابن  وق��ال 
بنّية  حيور حتى سمعت أعرابية تدعو 
هلا حورى: أي أرجعي)41(، و "داللة 
هي  ب�)لن(  الرجوع  عدم  نفي  توكيد 
و)بىل(  مستمرة)42(،  مستقبلية  داللة 
أي  وَر(:  حَيْ )لْن  النفي  بعد  ملا  إجياب 
)بىل( ليحورن؛ ألن ربه كان به بصريًا 
عليه،  خيفى  وال  ينساها  ال  وبأعامله 

)40( لسان العرب )حور(: 4/ 157. 
 ،81  /30 القرآن:  ألحكام  اجلامع  ينظر:   )41(

وفتح القدير: 5/ 407. 
األعاريب:  كت�������ب  عن  اللبيب  مغني   )42(

 .372
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عليها)43(،  وجيازيه  يرجعه  أن  بّد  فال 
ليس  أي  )ب��ىل(  "أن  اآلل��ويس  وذك��ر 
ويرجع  إلينا  حيور  بل  ظن  كام  األمر 
خيلقه  أن  قبل  بصريًا  به  كان  ربه  أّن 
اآلية  ويف  إليه")44(،  مرجعه  بأن  عاملًا 
بىل(  قلنا  أو  )ق�����ال  تقديره  حذف 
بالرجوع  التوكيد  )بىل(  أفادت  وقد 
"وجيب  النحوية،  وظيفتها  عن  فضاًل 
الوقف عىل )بىل( ألنا جواب للنفي 
الذي قبلها، ويدل عىل حسن الوقف 
عىل )بىل( أن ما بعدها )إّن( املكسورة 
االبتداء  يبدأ هبا، وتكرس يف  مما  وهي 
ألنا  )ب��ىل(  ب���  االب��ت��داء  حيسن  وال 

جواب ملا قبلها")45(.
التحرس وجواب النفي الضمني الذي . 2

سورة  يف  تعاىل  قوله  يف  )لو(  أفادته 
ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  چ  )مكي�����ة(:  الزمر 
ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ 
ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ 

الكتاب  تفسري  يف  الوجيز  املحرر  ينظر:   )43(
العزيز: 5/ 458. 

)44( روح املعاين: 30/ 81. 
)45( حروف اجلواب: 90، وينظر: الوقف عىل 

كال وبىل يف القرآن الكريم: 88. 

ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ 
ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ 
ڦچ  ڦ  ڦ  ڦ 
")بىل(   ،]59–  57 الزمر:  ]س��ورة 
هبمزة  س��ب��ق  ملنفي  ج���واب  ح���رف 

ٻ  چ  تعاىل:  قوله  كان  وملّا  التقرير، 
متضمنًا  وجوابه  چ  پ  ٻ  ٻ 
اهلل  هداين  ما  قال:  كأنه  اهلداية،  نفي 
آيايت  جاءتك  قد  )ب��ىل(،  ل��ه:  فقيل 
ف�  هبا")46(،  ف��ك��ّذب��َت  ل��ك  م��رش��دة 
قول  تضمن  ملا  اهلل  من  جواب  )بىل( 
نفي  من  ه��داين(  اهلل  أن  )لو  القائل: 
أن يكن اهلل تعاىل هداه وردَّ عليه وال 
يشرتط يف اجلواب ب�)بىل( تقدم النفي 
به  الالئق  موقعه  وقع  وقد   ، رصحي��اً
ألّن  وذلك  املعنوي،  للرتتيب  رعاية 
بعد  يكون  إّنام  اهلداية  بعدم  التحرس 
حيسن  وال  املتيقن)47(،  حال  مشاهدة 
قبلها  ملا  جواب  ألّنا  ب�)بىل(  االبتداء 

عىل القولني جيعًا)48(.

)46( البحر املحيط: 7/ 419. 
)47( ينظر: روح املعاين: 24/ 18. 

يف  ورسالة   ،66 اجل��واب:  حروف  ينظر:   )48(
يف  الكلامت  وبعض  وبىل  كال  عىل  الوقف 
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التأنيب:. 3
)مكية(: أ.  الزمر  س��ورة  يف  تعاىل  قال 

ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  چ 

ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈڈ 
گ  گ  گ  ک  ک  ک 
ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ 
ں  ڱں  ڱ  ڱ  ڱ 
ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ 
 ،]71 ال��زم��ر:  ]س���ورة  چ  ہ 
واجلامعة  الناس  من  الفوج  »الزمرة: 
إثر  يف  بعضها  املتفرقة  ال��ن��اس  م��ن 
بعض«)49(، ومعنى اآلية: )بىل( أتونا 
علينا  وجبت  ولكن  علينا،  وتلوا 
لسوء  جهنَّم  ألم��ألنَّ  )اهلل(،  كلمة 
وال��ض��الل)50(،  الكفر  وه��و  أعاملنا 
إنَّام وّبخهم بالكفر  وذكر اآللويس: » 
االعتذار  عن  أبعد  ألنه  التبليغ  بعد 
وأحّق بالتوبيخ واإلنكار، قالوا )بىل( 
قد أتانا رسٌل مّنا تلوا علينا آيات ربنا 
وقد  ه��ذا)51(،  يومنا  لقاء  وأن��ذرون��ا 

القرآن العظيم: 17. 
)49( لسان العرب )زمر(: 4/ 329. 

)50( ينظر: الكشاف: 4/ 149. 
)51( روح املعاين: 24/ 32. 

السياق  حسب  التأنيب  )بىل(  أفادت 
داللتها  عن  فضاًل  فيه  جاءت  الذي 
النحوية، والوقوف عىل )بىل( حسن؛ 
عىل  الداخل  االستفهام  جواب  ألنا 
االب��ت��داء  حيسن  وال  قبلها،  النفي 

ب�)بىل( ألنا جواب ملا قبلها)52(.
)مكية( ب.  غافر  س��ورة  يف  تعاىل  ق��ال 

ٻ  ٻ  ٻ  چٱ 

پڀ  پ  پپ  ٻ 
ٺ  ٺ  ٺ  ڀڀ  ڀ 
 ،]50 غافر:  ٿچ ]س��ورة  ٿ  ٺ 
وقد  والتقريع  للتوبيخ  االستفه����ام 
من  ألن��ا  ال��واو  قبل  اهلمزة  ج��اءت 
التي هلا الصدارة يف الكالم،  االلفاظ 
فكذبناهم  هبا  أتونا  أي:  بىل(  ")قالوا 

من  به  ج��اءوا  بام  وال  هبم  نؤمن  ومل 
أفادت  وقد  الواضحة")53(،  احلجج 
عدم  عىل  الكفار  تأنيب  معنى  )بىل( 
الذي  السياق  حسب  بالرسل  ايامنم 

يف  واملكتفي   ،69 اجلواب:  حروف  ينظر:   )52(
الوقف واالبتداء: 487. 

اجلامع  وينظر:   ،495  /4 القدير:  فتح   )53(
ودراس���ات   ،84  /4 ال��ق��رآن:  ألح��ك��ام 

ألسلوب القرآن الكريم: 96. 
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)ب��ىل(  ع��ىل  وال��وق��وف  فيه،  وردت 
واجب وبالغ ألنا جواب االستفهام 
فاملعنى  قبلها،  النفي  عىل  الداخل 
)بىل( أتتنا الرسل بالبينات، ثم حذف 
عىل  ويدل  عليه،  )بىل(  لداللة  ذلك 
حسن الوقف عىل )بىل( أن ما بعدها 
وهو:  النار  خزنة  من  مستأنف  قول 
االبتداء  حيسن  وال  فادعوا(،  )قالوا 

هبا ألنا جواب ملا قبلها)54(.
التهّكم:. 4

قال تعاىل يف سورة الزخرف )مكية(: 
ڎ  ڌڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ 

ڎ ڈ ڈ چ ]سورة الزخرف: 
النجوى  ومعنى   ، ال��رسُّ "النجي:   ،]80
واالثنان  اجلامعُة  به  ينفرد  ما  الكالم  يف 
أي  ونجواهم:  ظاهرًا")55(،  أم  كان  رّسًا 
رّسًا وقال غري واحد:  تناجيهم وحتادثهم 
يف  غريهم  أو  أنفسهم  به  حدثوا  ما  الرسُّ 
فيام  به  ما تكلموا  مكان خال، والنجوى: 
سامع  نفي  وداللة  التناجي  بطريق  بينهم 

)54( ينظر: حروف اجلواب: 71، والوقف عىل 
كال وبىل يف القرآن الكريم. 

)55( لسان العرب )نجا(: 15/ 309. 

دخ��وَل  ألّن  مستقبلية  والنجوى  ال��رس 
ترصف  املضارع  الفعل  عىل  النافية  )ال( 
نسمعهام  ")بىل(  املستقبل،  اىل  دالل��ت��ه 
حيفظون  الذين  ورسلنا  عليهام  ونطلع 
هلم،  مالزمون  )لدهيم(  أعامهلم  عليهم 
من  عنهم  ص��در  م��ا  ك��ل  )وي��ك��ت��ب��ون( 
)يكتبون(  واملضارع  واالق��وال،  األفعال 
فاعله  مع  وهو  التجديدي،  لألستمرار 
خرب")56(، وقد أفادت )بىل( معنى التهكم 
فضاًل عن داللتها النحوية، والوقوف عىل 
قبله،  ملا  جواب  ألنه  وجيد  حسن  )بىل( 
)ورسلنا(  بعده  ما  أن  ذلك  عىل  وي��دل 

مبتدأ و)لدهيم يكتبون( خرب)57(.
التقرير:. 5

قال تعاىل يف سورة األعراف )مكية(: أ. 
ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  چ 

ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ 
چ  ڃڃ  ڃڃ  ڄ  ڄڄ  ڄ 
ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ 

ودراس��ات   ،104  /25 امل��ع��اين:  روح   )56(
ألسلوب القرآن القريم: 96. 

)57( ينظر: حروف اجلواب: 75، ومنار اهلدى 
واملكتفي   ،352 واالبتداء:  الوقف  بيان  يف 

يف الوقف واالبتداء: 506. 



امحد الغريباوي

107

 ،]172 األعراف:  ]سورة  ڍچ 
وقررهم  أنفسهم  عىل  أشهدهم  كأنه 
وقال هلم: چ ڄ ڄڄ ڄ ڃڃ چ، 
»أنت ربنا شهدنا عىل أنفسنا وأقررنا 
جزي  ابن  وذك��ر  بوحدانيتك«)58(، 

)ت 741ه�( أن قوله تعاىل: چ ڄ 
دّلت  )بىل(  لفظة  أّن  چ،  ڃڃ  ڃڃ 
والتقدير  رهبم  اهلل  بأن  اقرارهم  عىل 
التقرير  بعد  )بىل(  فإن  ربنا(،  )أنت 
تقتيض اإلثبات، بخالف )نعم( فإنا 
تقتيض  االستفهام  بعد  وردت  إذا 
التقرير  بعد  وردت  وإذا  االجي��اب 
اب��ن  ق��ال  ول��ذل��ك  ال��ن��ف��ي،  تقتيض 
عباس يف هذه اآلية: لو قالوا: )نعم( 
ب�  عنه  أجيب  إذا  النفي  ألن  لكفروا، 
)نعم( كان تصديقًا، فكأنم أقروا أنه 

ليس برهبم)59(.
وذك���ر اآلل����ويس ع��ن ال��س��ي��وط��ي: 
و)بىل(  اإلق��رار  يف  أص��ٌل  اآلي��ة  هذه  "أن 
إال  تقع  فال  بالنفي  تتص  جواب  حرف 
جمردًا  كان  سواء  إبطاله  فتفيد  جوابه  يف 

)58( الكشاف: 2/ 166. 
)59( ينظر: التسهيل لعلوم التنزبل: 1/ 328. 

أو  كان  حقيقيًا  باإلستفهام  مقرونًا  أو 
التقرير  مع  النفي  أج��روا  وق��د  تقريريًا 
كام  )ب��ىل(  ب�  رّده  يف  املجرد  النفي  جمرى 
)بىل(  عىل  والوقوف  اآلية")60(؛  هذه  يف 
عليها  الوقف  وأنَّ  قبلها  الذي  للنفي  ردُّ 
ب�)بىل(  االبتداء  جيوز  وال  وتام)61(،  كاٍف 
كاخلرب  قبله  ملا  جواب  ألنه  ب�)قالوا(  وال 
يف االب��ت��داء، وك��اجل��واب م��ن ال��رشط، 
يف  وكالعطف  املنعوت،  من  وكالنعت 

أشباه ذلك)62(.
)مكية(: ب.  )يس(  سورة  يف  تعاىل  قال 

ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ  چ 

ې  ې  ۉې  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ 
چ ]سورة يس: 81[،  ې ى 
)بىل( جواب من جهته تعاىل وقد أفاد 
من  اإلنكاري  لإلستفهام  الترصيح 
عىل  الق��درة  من  النفي  بعد  ما  تقرير 
نطقوا  جلواب  بتعينه  وإيذان  اخللق، 

التفسري  وينظر:   ،99  /9 املعاين:  روح   )60(
الكبري: 15/ 38. 

الوقف  يف  ورسالة   ،19 التمهيد:  ينظر:   )61(
عىل كال وبىل وبعض الكلامت: 16. 

القرآن  يف  وب��ىل  كال  عىل  الوقف  ينظر:   )62(
الكريم: 81. 
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القرطبي:  وقال  تلعثموا)63(،  أو  به 
بالشء  يأمر  إّنام  )بىل(  قوله  أن  »اىل 
أمرًا واحدًا ال حيتاج اىل تكرير وتأكيد 
له كن  يقول  فإنام  أمرًا  اهلل  أراد  ما  إذا 
)بىل(  عىل  وال��وق��وف  ف��ي��ك��ون«)64(، 
ج��واب  ألن��ا  ب��ال��غ،  وج��ي��د  حسن 
قبلها،  النفي  عىل  الداخل  لإلستفهام 

ۈ  ۆ  زب  ت��ع��اىل:  ق��ول��ه  وه���و 
فاملعنى  ۋرب،  ٴۇ  ۈ 
عىل  وي��دل  ذل��ك،  عىل  يقدر  »)ب��ىل( 
بعدها  ما  أّن  عليها،  الوقف  حسن 
)وهو  تعاىل:  قوله  وهو  وخرب،  مبتدأ 
ب�)بىل(  االبتداء  حيسن  وال  اخلالق(، 

ألنا جواب ملا قبلها«)65(.
قال تعاىل يف سورة االحقاف )مكية(: ج. 

ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ  چ 

ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ 

التفسري   ،284  /4 القدير:  فتح  ينظر:   )63(
الكبري: 26/ 97. 

)64( اجلامع ألحكام القرآن: 15/ 60، وينظر: 
دراسات ألسلوب القرآن: 192. 

)65( حروف اجلواب: 63، وينظر: الوقف عىل 
كال وبىل يف القرآن الكريم: 83، واملكتفي: 

 .476

چ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھھ  ھ 

الداللة  إن   ،]33 االحقاف:  ]سورة 
ال��س��اموات  خلق  يف  لآلية  الزمنية 
املوتى  احياء  عىل  والقدرة  واألرض 
عىل  )مل(  لدخول  املايض،  داللة  هي 

الفعل املضارع كونا أداة نفي وجزم 
وقلب، ")عّي( باالمر عّيًا، عجز عنه 
و)بقادر(  أحكامه")66(،  يطلق  ومل 
دخلت  وإّن��ام  خرب،  ألنه  الرفع  حمله 
الباء الشتامل النفي يف أول اآلية عىل 
الكشاف:  ويف  حيزها،  يف  وما  )أّن( 
ظننت  )ما  قلت:  لو  الزجاج  "وقال 

أن زيدًا بقائٍم( جاز كأنه قيل: )أليس 
اهلل بقادر( أال ترى وقوع )بىل( مقررة 
للقدرة عىل كل يشء من البعث وغريه 
ال لرؤيتهم")67(، والوقوف عىل )بىل( 
ج��واب  ألن��ه  وب��ال��غ،  وحسن  جيد 
قبلها  النفي  عىل  الداخل  االستفهام 

ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  چ  ق��ول��ه:  وه��و 
واملعنى  چ،  ڻ  ڻ  ڻ 

)66( لسان العرب )عيا(: 15/ 111. 
التفسري  وينظر:   ،316  /4 الكشاف:   )67(
ألسلوب  ودراس���ات   ،30  /28 الكبري: 

القرآن الكريم: 96. 
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)إن(  وورود  ذل��ك،  عىل  يقدر  »بىل 
املكسورة اهلمزة وهي لالبتداء«)68(.

التوبيخ:. 6
)مدنية(: أ.  البقرة  سورة  يف  تعاىل  قال 

ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  چ 

ژ  ژ  ڈ  ڎڈ  ڎ 
گ  کگ  ک  ک  ک  ڑ  ڑ 
ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ 
ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ 
ۀۀ  ڻ  ڻ  ڻ 
البقرة:  ]س��ورة  چ  ہ  ہ  ہ 
باليد،  اللمس  امل���س:   ،]81–80
إذا  مسًا  أمسه  الشء  »مسست  يقال: 
ملسته بيدك«)69(، واللمس اتصال أحد 
اإلحساس  وج��ه  عىل  بآخر  الشيئني 
»املس  أن  الراغب  وذكر  واالصابة، 
كاللمس لكن اللمس قد يقال لطلب 
الشاعر:  كقول  يوجد  مل  وإن  ال��شء 
وأملسه فال أجده...، واملّس يقال يف كل 

التمهيد:  وينظر:   ،76 اجل��واب:  حروف   )68(
وبىل:  كال  عىل  الوقف  يف  ورسالة   ،195

 .18
)69( لسان العرب )مس(: 6/ 218. 

ما ينال االنسان من أذى«)70(، واملراد 
من )النار( نار اآلخرة ومن املعدودة: 
كنى  وقد  العدد،  القليلة  املحصورة 
باحلساب، وقد  العرب  بالقليلة جلهل 
روى اهل التفسري أن هذه اآلية نزلت 
يف حق اليهود عندما ظنوا أنم يعذبون 
للعجل،  عبادهتم  عدد  يومًا  أربعني 
إن  التوراة:  يف  وجدوا  أنم  وزعموا 
أربعني  مسرية  جهنم  ط��ريف  ب��ني  م��ا 
الزقوم،  شجرة  اىل  ينتهوا  أن  اىل  سنة 
 النبي دخل  حني  ذلك  قالوا  وقد 
هذه  فنزلت  املسلمون  وسمعه  املدينة 
اآلية: چ ڈ ژ ژ ڑ ڑ چ، 
تبكيت هلم وتوبيخ و)العهد( جماز عن 
سوى  هلم  النار  مساس  بعدم  وع��ده 
)عهدًا(  ذبك  وسّمى  املعدودة  األيام 
بالقسم  املؤكدة  العهود  ألنه أوكد من 
والنذر)71(، و)أم( أما أن تكون معادلة 
سبيل  عىل  كائن  األمرين  أي  بمعنى 
التقدير ألن العلم واقع بكون أحدمها 

)70( معجم مفردات الفاظ القرآن: 487. 
وفتح   ،304  /1 امل��ع��اين:  روح  ينظر:   )71(

القدير: 1/ 105. 
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وجيوز أن تكون منقطعة، وهذا توبيخ 
هل��م ش��دي��د)72(، و»ال��ك��س��ب: طلب 
ب  الرزق، كسب يكسب كسبًا، وتكسَّ
دون  )كسب(  وأنَّ  واك��ت��س��َب«)73(، 
الزيادة،  من  فيه  ملا  )أكتسب(  معنى 
وذلك ألن كسب احلسنة باإلضافة اىل 
أمٌر يسري ومستصغر،  السيئة  اكتساب 

وذلك لقوله تعاىل: چ ک ک ک 
ڳ  ڳ  گ  گگ  گ  ک 
ںچ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ 
أّن  ترى  أفال  االنعام: 160[،  ]سورة 
جزائها  اىل  بأضافتها  تصغر  احلسنة 
كان  فإذا  العرشة،  اىل  الواحد  ضعف 
هذه  اىل  بصاحبه  ذاهبًا  السيئة  فعل 
َم قدرها  الغاية البعيدة املرتامي����ة، عظهِّ
وفّخَم لفظ العبارة عنه����ا، فقال تعاىل: 
رب،  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  زب 

وانتقَص  السيئة،  الفعل  لفظ  يف  فزيد 
من لفظ فعل احلسنة)74(.

واخلطيئة:  الصواب،  ضد  "اخلطأ:  و 

)72( ينظر: الكشاف: 1/ 185. 
)73( لسان العرب )كسب(: 1/ 716. 

)74( ينظر: اخلصائص: 3/ 265. 

واخلطيئة:  عمٍد،  عن  الذنب  فعيلة  عىل 
السياق  هذا  يف  واخلطيئ�����ة  املأَثِم")75(، 
جاءت لتحمل معنى اإلحاطة، واالحاطة 
إنام تكون بكثرة املحيط، فحمله عىل معنى 
املعنى:  فيكون  الرشك،  الكبائر، والسيئة: 
كبائر  به  وأحاطت  رشكًا،  كسب  من  بىل 
النار،  أصحاب  فأولئك  أعامله  فأحبطت 
بمعنى  وه��ي  ال��ذن��وب  السيئة  وت��ك��ون 
ال��س��ي��ئ��ات)76(، و)ب���ىل( ح��رف ج��واب 
لن  قالوا  "فلام  املنفي،  بعد  ما  به  يثبت 
النار أجيبوا بقوله: بىل، وقد حذف  متسنا 
النار  متسكم  )بىل(  ومعنى  بعدها،  الفعل 
باخللود،  ذلك  ويبني  التأييد  عىل  ومعنى 
النفي  بعد  ملا  تثبت  )بىل(  أن  يعني  وهذا 
والوقف  النار")77(،  متسنا  لن  لقوهلم  وردُّ 
عىل )بىل( هنا جائز وحسن، ألنا جواب 

ڌ  ڍ  ڍ  چ  ق��وهل��م:  يف  للنفي 
البقرة:  چ ]س��ورة  ڎ  ڎ  ڌ 
ذلك،  من  أكثر  النار  متسكم  أي:   ،]81

)75( لسان العرب )خطأ(: 1/ 68. 
ال��ق��راءات:  وج��وه  عن  الكشف  ينظر:   )76(

 .294
11، وينظر:  القرآن: 2/  )77( اجلامع ألحكام 

دراسات إلسلوب القرآن الكريم: 95. 
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بعدها  ما  ألن  حسن  عليها  الوقوف  وأّن 
ڱ    ڱ  زب  تعاىل:  قوله  يف  وخرب  مبتدأ 
حمل  يف  رشط  أداة  ف���)م��ن(   ، ںرب 
رفع مبتدأ، و)فأولئك( خرب والفاء واقعة 
هنا  )بىل(  أفادت  وقد  الرشط،  يف جواب 
النحوية،  وظيفتها  عن  فضاًل  التوبيخ 
والوقوف  )بىل(،  ب�  "االبتداء  قوم  وجاز 
ملا  ج��واب  ألن��ا  وأق���وى  أحسن  عليها 

قبلها")78(.
)مكية(: ب.  القيامة  سورة  يف  تعاىل  قال 

ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  چ 

چ ]س��ورة  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ 
وتوبيخ  تقري����ر   ،]4-  3 القيامة: 
إعادة  ينكر قدرة اهلل تعاىل عىل  حيث 
لالستفهام  جواب  )بىل(  و  املعدوم 
)ب��ىل(  أي  امل��ن��ف��ي،  ع��ىل  املنسحب 
وتسوية  نجمعها  أن  ع��ىل  ق��ادري��ن 
بنانه التي هي اطراف خلقته، ومتامها 
بعضها  وضم  ونظافتها  صغرها  عىل 

الكريم:  القرآن  يف  وبىل  كال  عىل  الوقف   )78(
كال  عىل  الوقف  يف  رسالة  وينظر:   ،77
العظيم:  القرآن  يف  الكلامت  وبعض  وبىل 

 .11

العظام)79(،  بكبار  فكيف  بعض  اىل 
اعتقاد  دالل���ة  أن  ال��ب��دهي��ي  وم���ن 
هي  العظام  جع  حدث  نفي  االنسان 
حصوهلا  يمكن  ال  مستقبلية  دالل��ة 
"الدخول أداة النفي )لن( عىل الفعل 
داللتها  عن  فضاًل  )نجمع(  املضارع 
أفادت  وقد  )النصب(")80(،  النحوية 
االم��ر،  ه��ذا  ينكر  من  توبيخ  )ب��ىل( 
وال  جائز  غري  )ب��ىل(  عىل  والوقوف 
حيسن ألن )قادرين( حال من الفاعل 
)بىل  والتقدير  )ب��ىل(  بعد  املحذوف 
نجمعها قادرين عىل أن نسوي بنانه( 
الوقوف احلسن عىل )بنانه( ألن  وإن 
)عىل( وما بعده متصل ب�)قادرين(، و 
)قادرين( حال من الضمري املحذوف 
وكالمها  ب���)ب��ىل(  متصل  واملضمر 
قوله  وهو  تقدم،  الذي  النفي  جواب 
مرتبط  فالكالم  چ  ڳ  ڳ  ڳ  چ 

االبتداء  حيسن  »وال  ببعض،  بعضه 
ب�)بىل( ألنا جواب ملا قبلها«)81(.

وفتح   ،172  /29 املعاين:  روح  ينظر:   )79(
القدير: 5/ 336. 

)80( معاين النحو: 4/ 163. 
 ،333 امل��ن��ار:  وينظر:   ،597 املكتفي:   )81(
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)مكية(: ج.  امللك  س��ورة  يف  تعاىل  قال 
ہ  ہ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ 

ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھھ  ھ 
ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ 
ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې 
ې ى ى چ ]سورة امللك: 8 –9[، 
»)بىل(  قوهلم:  أن  اىل  اآللويس  ذهب 
العذاب،  يف  هلم  وزي��ادة  هلم  توبيخًا 
وهو  )قالوا(  ف�  بجهلهم  اعرتفوا  ثم 
اعرتاف بأنه عز وجل قد أزاح عللهم 
وجعوا  نذير(  جاءنا  قد  )بىل  بالكلية 
اجلملة  ون��ف��ي  اجل���واب  ح��رف  ب��ني 
االع���رتاف  يف  مبالغة  هب��ا  امل��ج��اب 
فاهتم  ما  عىل  وحترسًا  النذير،  ملجيء 
ومتهيدًا  تصديقهم  يف  السعادة  من 
تندمًا)82(،  التفريط  من  منهم  وقع  ملا 
عىل  الكفار  توبيخ  )بىل(  أفادت  فقد 
وردت  ال��ذي  السياق  حسب  ذل��ك 
النحوية،  داللتها  عن  فض����ال  فيه، 
جائز،  غري  هنا  )بىل(  عىل  »والوقوف 

الكريم:  القرآن  يف  وبىل  كال  عىل  الوقف 
 .87

والتفسري   ،11  /29 املعاين:  روح  ينظر:   )82(
الكبري: 3/ 57. 

وال حيسن بأن املضمر بعده قد ظهر، 
جلة  وإن  قبله،  ملا  ج��واب  كله  فهو 
)بىل قد جاءنا نذير( هي جلة واحدة 
من قول الكفار كله وال جيب التفريق 

بني قول بعض الكفار وبعض«)83(.
الرتغيب:. 7

البق���رة )مدنية(: أ.  قال تعاىل يف سورة 
ې  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ 

وئ  وئ  ەئ  ەئ  ائ  ائ  ى  ى 
ېئ  ۈئ  ۆئۈئ  ۆئ  ۇئۇئ 
ىئ  ىئ  ېئ  ېئ 
حئ  جئ  ی  ی  ی  ی  ىئ 
مئ ىئ يئ جب حب خب مب 
ىب يب جت حتچ ]سورة البقرة: 
دار  ه��ي  »اجل��ن��ة:   ،]112-  111
االجتنان  من  اآلخرة  الدار  يف  النعيم 
وه���ي ال��س��رت ل��ت��ك��اث��ف اش��ج��اره��ا 
وسميت  أغصانا  بالتفاف  وتظليلها 
الواحدة من مصدر  املرة  باجلنة وهي 
جّنه جنًا إذا سرته، فإنا سرتة واحدة 

الكريم:  القرآن  يف  وبىل  كال  عىل  الوقف   )83(
كال  عىل  الوقف  يف  رسالة  وينظر:   ،87

وبىل: 18. 
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لشدة التفافها وإضالهلا«)84(، )هودًا( 
اهلود: التوبة، هاد هيود هودًا، وهتود: 
تائب)85(،  فهو  احلق  اىل  ورجع  تاب 
وهي  أمنية  جع  األم��اين  )أمانيهم( 
ال��شء:  ومت��ن��ى  ال��رج��ل،  يتمنى  م��ا 
وأخلص  إنقاد  )أسلم(  رغ��ب��ه)86(، 
الدين، أي: دخل يف اإلسالم)87(، ويف 
من  نفوه  ملا  إثبات  »)بىل(  الكشاف: 
أداة  )َمن(  وأن  اجلنة،  غريهم  دخول 
مبتدأ  وهي  ال��رشط  معنى  تضمنت 
وذهب  أج���ره(«)88(،  )فلله  وجوابه 
الرازي اىل أن )بىل( إثبات ملا نفوه من 
لدهيم  وليس  اجلنة،  غريهم  دخ��ول 
مع  وال��ربه��ان  احلجة  وإن��ام  ب��ره��ان، 
اجلنة  أّن  يعني  وهذا  املحسن،  املسلم 
نصيب  من  بل  نصيبهم  من  ليست 
وتوجيه  حٌث  النص  ويف  املسلمني، 
عىل  والنصارى  لليه����ود  وترغيب 

)84( لسان العرب )جنن(: 13/ 100. 
)85( م. ن )جنن(: 13/ 100. 
)86( م. ن )مني(: 15/ 292. 

)87( م. ن )أسلم(: 12/ 292. 
)88( الكشاف: 1/ 177. 

باجلنة)89(،  ليفوزوا  اإلسالم  دخول 
ألنا  حسن  هنا  )بىل(  عىل  والوقوف 
ومعنى  سبقها،  الذي  للنفي  »جواب 
حذف  ث��م  غ��ريه��م،  يدخلها  )ب��ىل( 
ذلك لداللة )بىل( عليه وأّن ما بعدها 
مبتدأ )من( واخلرب)فله أجره( والفاء 
ألنا  هبا  يبتدأ  وال  للرشط  ج��واب 

جواب ملا قبلها«)90(.
قوله ب.  يف  بالعهد  بالوف�����اء  الرتغيب 

)مدنية(:  عمران  آل  سورة  يف  تعاىل 
ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  چ 

ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ 
ۓڭ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ 
ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ 
ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ 
ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ 
چ ]سورة  ائ  ائ  ى  ى  ې 
"القنطار:   ،]76–  75 عمران:  آل 
من  أوقية  أربعني  وزن  قليل  معياٌر، 
ذهب، وقيل ألف ومائة دينار، وقيل 

)89( ينظر: التفسري الكبري: 4/ 4. 
 ،87 ال��ق��رآن:  يف  وب��ىل  كال  عىل  الوقف   )90(
الكريم  القرآن  ألسلوب  دراسات  وينظر: 

ك 95. 
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غري  وقيل  الذهب  من  مثقال  أل��ف 
(: الذي ال يكتب،  ذلك")91(، )األميُّ
الذي عىل خلقة  األميُّ  الزجاج:  قال 
عىل  فهو  ال��ك��ت��اب  يتعلم  مل  األم���ة 
جبلته)92(، )بىل(: جواب لقوهلم ليس 
علينا يف األميني وإجياب ملا نفوه، وقد 
حذفت اجلملة بعد )بىل( واملعنى "بىل 
وقوله  سبيل")93(،  األميني  يف  عليه 

ى  ې  ې  ې  ې  چ  ت��ع��اىل: 
مقرر  إستئناف  چ،  ائ  ائ  ى 
للجملة التي عليها )بىل()94(، وذهب 
وجهني:  )ب��ىل(  يف  أنَّ  اىل  حيان  أب��و 
اهلل  ف��رّد  قبلها،  ما  نفت  أن��ا  األول 
يف  سبيل  عليهم  أي:  )ب��ىل(  عليهم 
وقد  ال��زج��اج  اختيار  وه��ذا  ذل��ك، 
اختار أبو حيان وقف التامم عىل )بىل( 
فكلمة  الثاين  وأما  استئناف،  وبعده 
يذكر  آخر  لكالم  ابتداء  تذكر  )بىل( 
علينا  ليس  قوهلم  ألّن  وذل��ك  بعده 

)91( لسان العرب )رطل(: 5/ 118. 
)92( م. ن )أمم(: 12/ 34. 

دراس��ات  وينظر:   ،196  / الكشاف:   )93(
ألسلوب القرآن الكريم: 97. 
)94( ينظر: روح املعاين: 3/ 203. 

فيام نفعل جناح قائم مقام قوهلم نحن 
أحباء اهلل تعاىل فذكر اهلل تعاىل أن أهل 
الوفاء بالعهد والتقى هم الذين حيبهم 
الوجه  تعاىل ال غريهم وعىل هذا  اهلل 
)بىل()95(،  عىل  الوقف  حيسن  ال  فإنه 
ذهب  م��ا  م��ع  يتوافق  ال���رأي  وه��ذا 
الوقف  "أن  املكتفي  يف  ال��داين  اليه 
عليه  )بىل  والتقدير:  تام  )ب��ىل(  عىل 
واستحالهلم(  لكذهبم  العذاب  سبيل 
والراجح جواز الوقف، ألنه مسبوق 
السابق")96(،  للنفي  ردٌّ  )بىل(  و  بنفي 

ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  چ  تعاىل:  قوله  يف 
ۈ چ.

املبحث الثاين: السياقات الداللية التي 
وردت فيها لفظة )نعم(.

أواًل: املعنى اللغوي ل� )نعم(:
قال ابن فارس: "النون والعني وامليم 
فرعه كثرية، وعندنا أنا عىل كثرهتا راجعة 
وطيب  ترّفه  عىل  ي��دل  واح��ٍد  أص��ل  اىل 
نعم،  ق��وهل��م:  ال��ب��اب  وم��ن   ... ع��ي��ش، 

526، والتفسري  البحر املحيط: 2/  ينظر:   )95(
الكبري: 8/ 90 –91. 

الوقف  يف  رسالة  وينظر:   ،204 املكتفي:   )96(
عىل كال وبىل: 15. 
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من  أيضًا  وهي  ال،  ضد  الواجب  جواب 
)بىل(  كقولك  وَنِعْم:  وَنَعْم  النعمة")97(، 
وجياب  الواجب،  جواب  يف  َنَعْم  أنَّ  إال 
وهي  فيه،  جحد  ال  الذي  االستفهام  به 
حرف من احلروف اهلوامل تكون جوابًا، 
وقد  التحقيق)98(،  يف  إال  هبا  جياب  وال 
وردت هذه اللفظة يف الشعر العريب، قال 
:الفرزدق يف مدح اإلمام زين العابدين

ما قال ال قط إال يف تشهده 
لوال التشهد كانت الءه نعُم)99(

حرف  )نعم(:  أن  النحاة  ذكر  وقد 
التصديق  فأّما  واع��الم،  ووع��د  تصديق 
يكون بعد اخلرب، فعندما تقول: )قد زارك 
أو )ما زارك حممد(،  نعم،  فتقول:  حممد( 

فتقول: نعم مصدقًا قوله اثباتًا أو نفيًا.
وأّما الوعد فيكون بعد األمر والنهي، 
أو  درس��ك(  )إق��رأ  نحو  معنامها،  يف  وما 
)ال تفعل هذا األمر( فتقول: نعم، واعدًا 
»وأما  سيبويه:  قال  طلبه،  ستنجز  بأنك 

)97( معجم مقاييس اللغة )نعم(: 5/ 447. 
 /12 )ن��ع��م(:  ال��ع��رب  ل��س��ان  ينظر:   )98(
للرماين  احل��روف  معاين  وكتاب   ،589

)ت384ه(: 105. 
)99( ديوان الفرزدق: 63. 

كذا  كان  قد  تقول:  وتصديق،  فعدة  نعم 
استفهمت  فإذا   ... نعم،  فيقول:  وكذا، 
جمرامها  جيريان  بىل،  قال:  أتفعل؟.  فقلت 
قبل أن جتيء األلف«)100(، وهذا يعني أّن 
)نعم( تبقي الكالم عىل إجيابه ونفيه »ألنا 
إجي��اب  م��ن  تقدم  م��ا  لتصديق  وضعت 
وتبطله،  ذلك  ترفع  أن  غي  من  نفي  أو 
وكان  زي��د؟.(  )أخرج  القائل:  قال  فإذا 
)نعم(  اجل��واب  يف  تقول  فإنك  خرج  قد 
قلت  خرج،  يكن  مل  فإن  خرج،  قد  أي: 
قال:  فإن  خيرج،  مل  أي  )ال(:  اجلواب  يف 
فإنك  خيرج،  مل  وكان  زيد؟.(  خرج  )أما 
ما  نعم  أي:  )نعم(  اجل��واب  يف  له  تقول 
خرج، فصدقت الكالم عىل نفسه باطراح 
حرف االستفهام، كام صدقته عىل إجيابه، 
)بىل(  بخالف  وتبطله  النفي  ترفع  ومل 
)بىل(  جواب  يف  قلت  خرج  قد  كان  وإن 
النفي  ذلك  فرفعت  خ��رج،  قد  بىل  أي: 
بخالف  نقيضه،  إثبات  بعضه  يف  وحدث 
وال  حاله  عىل  الكالم  تبقي  التي  )نعم( 
عليه  دخل  إذا  النفي  ألنَّ  ترفعه«)101(، 

)100( كتاب سيبويه: 4/ 234. 
)101( رشح ابن يعيش: 5/ 55 –56، وينظر: 
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إجيابًا،  وصار  التقرير  اىل  ردَّ  االستفهام 
ومنه قول الشاعر جرير)102(:
ألستم خري من ركب املطايا 

وأندى العاملني بطون راِح
يعني  وهذا  املدح،  خمرج  أخرج  فإنه 
من  كان  ما  جواب  يف  تقع  ال  )نعم(  أّن 
يف  يقع  كام  لفحواه،  تصديقًا  إال  ذل��ك 

جواب اإلجياب.
للفظة  االصطالحي  املعنى  ثاني��������ًا: 

)نعم(:
للفظة  االص��ط��الح��ي  امل��ع��ن��ى  إنَّ 
ال  إذ  هلا،  اللغوي  املعنى  نفس  هو  )نعم( 
سبق  ما  لتقرير  هو  )نعم(:  ف�  بينهام  فرق 
كان  مثبتًا  وتصديقه  السابق  الكالم  من 
رفع  غري  من  خربًا  أو  كان  طلبًا  منفيًا  أو 
جواب  يف  قيل  إذا  قالوا:  وهلذا  وإبطال 
قوله تعاىل: زب ڄ ڄ رب ، نعم يكون 

كفرًا )103(.
ضمن  )ن��ع��م(  لفظة  م��ع��اين  ث��ال��ث��ًا: 

السياقات التي وردت فيها:

دراسات ألسلوب القرآن الكريم: 469. 
)102( ديوان جرير: 1/ 89. 

)103( ينظر: التعريفات: 204. 

القرآن  يف  )ن��ع��م(  اللفظ  ه��ذا  ورد 
سور  ثالث  يف  مواضع  أربعة  يف  الكريم 

مكية وقد أفادت املعاين اآلتية:
التصديق:. 1

يف أ.  للناس  اهلل  وع�����د  خرب  تصديق 
ٻ  ٱ  چ  )مكية(:  تعاىل  قوله 
ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ 
ٿٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ 
ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿٹ  ٿ 
األع���راف:  ]س���ورة  ڦچ(  ڤ 
اعرتاٌف  )نعم(  تعاىل:  فقوله   ،]44
اهلل  وعد  بأن  القيامة  يوم  الكفار  من 
ووعيده حٌق وصدق وال يمكن ذلك 
إال إذا كانوا عارفني يوم القيامة بذات 
أن  سيبويه  ذك��ر  وق��د  وصفاته،  اهلل 
الذين  وذهب  وتصديق،  عدٌة  )نعم( 
يستعمل  إن��ه  معناه  كالمه  رشح��وا 
أخ��رى،  ت��ارة  وتصديقًا  ع��دة  ت��ارة 
معًا  وتصديق  عدة  أنه  معناه  وليس 
للمخاطب:  ق��ال  إذا  املتكلم  ألن 
)نعم(  املخاطب  وق��ال  أتعطيني؟. 
قال:  واذا  فيه،  كان عدة وال تصديق 
فقد  )نعم(  فقلت:  كان كذا وكذا  قد 
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اذا  كذلك  فيه،  ع��دة  وال  صدقت 
يقال:  ك��ام  موجب  ع��ن  استفهمت 
ولو  )ن��ع��م(  قلت  زي���ٌد؟.(  )أي��ق��وم 
)بىل(  لقلت  نفيًا  االجياب  مكان  كان 
خمتصة  )نعم(  فلفظة  )نعم(  تقل  ومل 
)بىل(  ولفظة  االجياب  عن  باجلواب 
هنا  نعم  أفادت  وقد  بالنفي،  خمتصة 
بحسب  قبلها  ال��ذي  اخل��رب  تصديق 
قرأ  وقد  فيه،  ج��اءت  ال��ذي  السياق 
كل  يف  العني  بكرس  )نعم(  الكسائي 
عن  روى  بأنه  بذلك  واحتج  القرآن، 
عمر أنه سأل قومًا عن الشء فقالوا: 
)نعم( فقال عمر أما )النَِعم( فاالبل، 
عن  الرواية  هذه  أن  عبيدة  أبو  وذكر 

عمر غري مشهورة)104(.
)نعم(  ب�  حاجتهم  ان  يعني  وه��ذا 
يف  بوقوعه  اهلل  وع��د  ما  جلميع  تصديق 
اعرتافًا  ذلك  ويكون  للصنفني،  اآلخرة 
منهم بحصول موعود املؤمنني ليتحرسوا 
عىل ما فاهتم من نعيم أهل اجلنة مما خيزهيم 
خمتار،  حسن  هنا  )نعم(  عىل  "والوقوف 

69، وروح  التفسري الكبري: 14/  )104( ينظر: 
املعاين: 8/ 122. 

عليها  تام  فالكالم  بعدها  خطاب  ال  ألنه 
غري متصل بام بعدها")105(.

قول���ه ب.  يف  املوتى  بعث  خرب  تصديق 
)مكية(:  الصافات  س��ورة  يف  تعاىل 

ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  چ 

ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ 
الصافات:  ]س���ورة  چ  ٴۇ  ۈ 
يف  االستفهام  تضمن   ،]18–  16
واستبعادًا  إن��ك��ارًا  الكريمة  اآلي��ة 
جييبهم  أن  نبيه  اهلل  فأمر  البعث،  ليوم 
ب��� )ن��ع��م( و )أن��ت��م( داخ���رون، أي 
بعد  حمذوف  هناك  »وأّن  صاغرون، 
)نعم( تقديره )نعم تبعثون(، وقريء 
لغة«)106(،  وهي  العني  بكرس  )نعم( 
»)أو  التسهيل:  يف  جزي  ابن  وق��ال 
آباؤنا( دخلت مهزة اإلنكار عىل واو 
عطفًا  باإلسكان  وق��ريء  العطف، 
داخ��رون(،  وأنتم  نعم  )قل  )أو(،  ب� 
الصاغر  والداخر  تبعثون،  قل  أي: 
)نعم(  أف��ادت  وق��د  ال��ذل��ي��ل«)107(، 

)105( حروف اجلواب: 152. 
وينظر:   ،111  /26 الكبري:  التفسري   )106(

البحر املحيط: 7/ 339. 
)107( التسهيل: 3/ 169. 



داللة حريف اجلواب )بىل ونعم( يف القرآن الكريم

118

بحسب  قبلها  ال��ذي  اخل��رب  تصديق 
وحيسن  فيه،  ج��اءت  ال��ذي  السياق 
الوقف  وت���رك  بعدها  ب��ام  وصلها 
متصاًل  خطابًا  بعدها  ألن  عليها، 
)وأنتم  بعدها  ألن  قبلها،  وب��ام  هبا 
موضع  يف  وخ��رب  مبتدأ  داخ���رون( 
الفعل  يف  ال��ذي  املضمر  من  احل��ال 

املحذوف)108(.
الوعد:. 1

قال تعاىل يف سورة األعراف )مكية(: أ. 
ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  چ 

ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ 
ےچ  ے  ھ  ھ  ھ 
 ،]114-  113 األع���راف:  ]س��ورة 
أن  نجد  النص  يف  النظر  أمعنا  إذا 
من  )نعم(  عليه  دل��ت  ال��ذي  املعنى 
خالل السياق هو الوعد، أي أعدكم 
عطف  وقد  غالبني  كنتم  إن  باألجر 
املحذوفة  اجلملة  عىل  )وإّنكم(  جلة 
عنها،  نائبة  ه��ي  التي  )ن��ع��م(  بعد 
وأن  مّني(،  املقربني  »)مل��ن  ومعنى: 
املقربني( معطوفة  جلة )وإنك����م ملن 

)108( ينظر: حروف اجلواب: 155. 

ع���ىل حم����ذوف س���ّد م��س��ده ح��رف 
لقوهلم:  إجياب  قال:  وكأنه  اإلجياب، 
إن لنا ألجرًا«)109(، وحيسن يف )نعم( 
وصلها بام بعدها وترك الوقف عليها، 
وبام  هبا  متصاًل  خطابًا  بعدها  ما  ألن 
فالوقف  )وإن��ك��م(  وبعدها  قبلها، 

والوصل جائزان حسنان)110(.
الشعراء )مكية(: ب.  تعاىل يف سورة  قال 

ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  چ 

ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ 
]سورة  چ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ 
الشعراء: 41 -42[، قوله تعاىل عىل 
لسان فرعون )نعم(: أي لكم األجر 
غلبتم  إن  به  أوعدكم  الذي  واجلزاء 
القربى  من  عندي  تكونوا  أن  موسى 
ب���)األج��ر(:  أرادوا  وقيل  والزلفى 
جاٍه،  أو  ماٍل  من  به  جتزينا  اجلزاء  أي 
قيدوا  ثم  عظياًم،  ثوبًا  أرادوا  وقيل 
وقد   ،)111(موسى غلبوا  إن  ذلك 

)109( الكشاف: 2/ 131. 
القرآن  يف  وبىل  كال  عىل  الوقوف  ينظر:   )110(

الكريم: 89. 
77، والتفسري  )111( ينظر: روح املعاين: 19/ 

الكبري: 24/ 115. 
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حرف  اآلية  هذه  يف  القرآن  استعمل 
يف  ورد  وقد  )إذًا(،  هو  آخر  جواب 
كتاب سيبويه »إذن ك معناها اجلواب 
واجلزاء«)112(، وذكر بعض املتأخرين 
بعدها  م��ا  أن  ع��ىل  ت��دل  »إذن:  أّن 
متسبب عاّم قبلها وهي تدّل عىل إنشاء 
مؤكدة  وتكون  وال��رشط  اإلرت��ب��اط 
للجواب«)113(، وهذا يعني إن األجر 
تكون  فرعون  من  والقربى  والزلفى 
 ،ملوسى السحرة  بغلبة  مرشوطة 
ولذلك جيد الباحث يف هذه اآلية من 
التوكيد  وأساليب  اجل��واب  حروف 
لألجر واجلزاء الذي وعد به السحرة 
أكثر كثافة واستعاماًل مما ورد يف سورة 
)نعم(  وص��ل  »وحي��س��ن  األع���راف، 
عليها،  ال��وق��ف  وت��رك  بعدها،  ب��ام 
وبام  هبا  متصاًل  خطابًا  بعدها  ألن 

قبلها«)114(.

)112( كتاب سيبويه: 3/ 12. 
املعاين:  حروف  رشح  يف  املباين  رصف   )113(
62، وينظر: اجلنى الداين يف حروف املعاين: 

 .364
)114( الوقوف عىل كال وبىل يف القرآن الكريم: 

 .89

رابعًا: معنى )إي(:
والنحاة  اللغويون  من  الكثري  ذهب 
اىل أن )إي( ال تقع إال بعد استفهام وهو 
القسم،  فعل  بعده  يذكر  وال  االغلب، 
وال��رب،  اهلل،  إال  هبا  املقسم  يكون  وال 
بالكرس  )إي(  معنى  وأن  ول��ع��م��ري، 

ىب  )يمني( قال تعاىل )مكية(: چ 
يث  ىث  جثمث  يت  ىت  مت  خت  جتحت  يب 
حجچ ]سورة يونس: 53[، وهي 
تأيت بمعنى )نعم( إال أنا تتص باملجيء 
االستعالم،  من  سبقه  ملا  إجيابًا  القسم  مع 
فيقال:  التصديق  يف  بواوه  وصل  ولذلك 
ومن  وحده،  )إي(  يقال  وال  واهلل(  )إي 
هذا قالوا كون )إي( بمعنى )نعم( مرشط 
بوقوعه يف القسم)115(، وقد أفادت )أي( 
يف سياق اآلية الكريمة التوكيد والتقرير.

اخلامتة:
التي  اجل���واب  ال��ف��اظ  البحث  تتبع 
مستقريًا  ال��ك��ري��م،  ال��ق��رآن  يف  وردت 
هلا،  الداليل  باجلانب  مستأنسًا  متفحصًا 

 ،58  /14 )إي(:  العرب  لسان  ينظر:   )115(
واملعجم   ،169  /5 امل��ح��ي��ط:  وال��ب��ح��ر 
 ،222 وال��ك��ل��ي��ي��ات:   ،34 ال��وس��ي��ط: 
ودراسات ألسلوب القرآن الكريم: 668. 
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عن  متّخض  واالس��ت��ق��راء  التتبع  وه��ذا 
النتائج اآلتية:

لتقرير 1.  ي��أيت  ج���واب  ح��رف  )ب���ىل( 
يسبق  أن  وجي��ب  بعده،  ما  وتوكيد 
بنفي، بينام )نعم( حرف جواب جياب 
عىل  فتعمل  واملثبت  املنفي  الكالم  به 

تصديقه وتوكيده نفيًا أو إثباتًا.
إن الفرق الداليل بني بىل و )إي(، أن . 2

غري  وهي  بنفي  تسبق  أن  جيب  )بىل( 
يف  ت��رد  )إي(  بينام  بالقسم،  خمتّصة 
خمتصة  وتكون  املثبتة  اجلملة  سياق 

بالقسم.
و)إي( . 3 )نعم(  بني  الداليل  الفرق  إن 

املثبتة  تأيت يف سياق اجلملة  )نعم(  أن 
بالقسم،  خمتصة  تكون  وال  واملنفية 
بينام )إي( تأيت يف سياق اجلملة املثبتة 

وتكون خمتصة بالقسم.
اجلملة . 4 أو  اآلية  أن  نالحظ  تقدم  مما 

إذا كانت مبدوءة باستفهام مثبت فإّن 
اجلواب عنها يكون ب� )نعم( أو )إي( 

إذا جاء بعدها قسم.
الكريم . 5 ال��ق��رآن  يف  )ب���ىل(  أف���ادت 

التوكيد  منها:  ومتنوعة  كثرية  معاين 

بينام  والتحرس،..  والتقرير  والتوبيخ 
أفادت )نعم( تصديق الكالم وعدته، 
وأما )إي( التي وردت مرة واحدة يف 
توكيد  أف��ادت  فقد  الكريم  القرآن 

الكالم وتقريره.
اث��ن��ت��ي . 6 يف  )ب�����ىل(  ل��ف��ظ��ة  وردت 

)االن��ع��ام،  ع��رشة س��ورة مكية ه��ي: 
األع����راف، ال��ن��ح��ل، س��ب��أ، ال��زم��ر، 
امللك،  االحقاف،  الزخرف،  غافر، 
سور  اربع  ويف  االنشقاق(،  القيامة، 
عمران،  آل  )ال��ب��ق��رة،  ه��ي:  مدنية 
)نعم(  لفظة  وأما  التغابن(،  احلديد، 
فقد وردت يف ثالث سور مكية هي: 
الشعراء(،  الصافات،  )األع���راف، 
سورة  يف  )إي(  لفظة  وردت  حني  يف 
مكّية واحدة هي )يونس(. ومن هذه 
سبحانه  اهلل  أن  لنا  يتبني  اإلحصائية: 
اجل���واب  ح���رف  استعمل  وت��ع��اىل 
)بىل( يف السور املكية أكثر من غريها 
ألزال��ة  وذل���ك  مكة  أه��ل  ملخاطبة 
املجازي  املنفي  االستفهام  أو  النفي 
النفي؛  معنى  املتضم����ن  الرشط  أو 
من  وجحدًا  إنكارًا  أكثر  كانوا  ألنم 
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جاء  التي  اجلديدة  للمفاهيم  غريهم 
إذ  نزوله،  بداية  يف  سيام  القرآن  هبا 
اهلل ووعده وعدم  ينكرون حّق  كانوا 
ويوم  للبعث  وإنكارهم  به،  االي��امن 
احلساب وعدم الرجوع اىل اهلل، وظلم 
الرشك،  باستمرارية  بالكفر  النفس 
وت��آم��ره��م ع��ىل ال��دي��ن وال��رس��ول 
لقدرة  وإنكارهم  للنذير،  وتكذيبهم 
واألرض،  الساموات  خلق  عىل  اهلل 
حّدة  أق��ل  املعارضة  ه��ذه  نجد  بينام 
الرسول  هجرة  بعد  املنورة  املدينة  يف 
التي  املدنية  السور  أن  نجد  إذ  اليها، 
تكاد  والتي  اللفظة،  فيها هذه  ذكرت 
هيود  عىل  تأكيدها  يف  مقترصة  تكون 
ليوم  انكارهم  يف  املدين��ة  ونصارى 
البعث، واتباعهم أصحاب الضاللة، 
ال  بأن  الباطل  وادعائهم  وزعمهم 
أو  هيوديًا  كان  من  إال  اجلّنة  يدخل 
نرصانيًا، وعدم حفظ األمانة والوفاء 
القراءة  يف  الناس  أمية  بحجة  بالدين 
والكتابة، وقد أكد اهلل تعاىل عداءهم 

ۓ  ے  ے  چ  للدين يف قوله: 
]س��ورة  چ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ 

من  الرتغيب  نجد  كام   ،]82 املائدة: 
اهلل ألهل املدينة باإليامن باهلل وطاعته 

واعتناق الدين اإلسالمي.
سور . 7 ثالث  يف  )نعم(  لفظة  وردت 

الصافات،  )األع���راف،  ه��ي:  مكية 
يف  اهلل  صدق  عىل  تؤكد  الشعراء(، 
وعده ووعيده، وتصديق حقيقة بعث 
املوتى، وااليامن بقدرة اهلل من خالل 
القصص  من  واالت��ع��اض  االط��الع 

الغابرة )فرعون مع السحرة(.
أو . 8 )بىل(  عىل  الوقف  أّن  البحث  بني 

االبتداء هبا كان حمل خالف بني بعض 
املواضع،  بعض  يف  والقّراء  النحويني 
هبا  االب��ت��داء  يمنع  من  ال��ق��راء  فمن 
وهذا  قبلها،  ملا  جواب  ألنا  مطلقًا 
وغ��ريه،  نعيم  ايب  اب��ن  نافع  مذهب 
مطلقًا،  هبا  االبتداء  خيتار  من  ومنهم 
ثالثة  عىل  عليها  الوقف  كان  ولذلك 

أنواع هي:
وج��وب ال��وق��وف ع��ىل )ب��ىل( ألنا أ. 

مواضع  عرشة  وهي  قبلها  ملا  جواب 
)البقرة:  ك��اٍف  عليها  الوقوف  وأن 
81، 112، وآل عمران: 76، 125، 



داللة حريف اجلواب )بىل ونعم( يف القرآن الكريم

122

 ،28 والنحل:   ،172 واألع���راف: 
ويس: 81، وغافر: 50، واألحقاف: 

33، واألنشقاق: 14(.
ما ب.  لتعلق  عليها  الوقف  ج��واز  عدم 

مواضع:  سبعة  وهي  قبلها  بام  بعدها 
وسبأ:   ،38 والنحل:   30 )األنعام: 
 ،34 واألحقاف:   ،59 والزمر:   ،3

والتغابن: 7، والقيامة: 3(.
والوصل ج.  وال��وص��ل،  الوقف  ج��واز 

بام  متصل  )ب��ىل(  بعد  ما  ألن  أرج��ح 
)البقرة:  مواضع:  مخسة  وهي  قبلها 
260، والزمر: 71، والزخرف: 80، 

احلديد: 14، امللك: 9(.
املصادر واملراجع:

القرآن الكريم.
بن . 1 حممد  التنزيل:  لعلوم  التسهيل 

الكلبي،  د  الغرناطي،  حممد  بن  امحد 
ط4،  لبنان،  ال��ع��ريب،  الكتاب  دار 

1403ه� –1983م.
حيان . 2 أب��و  امل��ح��ي��ط:  البحر  تفسري 

األن����دل����يس حم���م���د ب����ن ي��وس��ف 
امح��د عبد  ع��ادل  تح  )ت745ه����(، 
معوض،  حممد  عل  والشيخ  املوجود 

بريوت  لبنان،  العلمية،  الكتب  دار 
1422ه� –2001م.

بن . 3 حممد  الدين  فخر  الكبري:  التفسري 
)ت606ه�(،  الرازي  التميمي  عمر 
ط1،  ب��ريوت،  العلمية،  الكتب  دار 

1421ه� –2000م.
الفداء . 4 أب��و  العظيم:  القرآن  تفسري 

الدمشقي  كثري  عمر  ب��ن  إسامعيل 
بريوت،  الفكر،  دار  774ه���(،  )ت 

1401ه�.
بن . 5 حممد  منصور  أبو  اللغة:  هتذيب 

امحد األزهري )ت 370ه�(، تح: عبد 
العربية  القومية  دار  هارون،  السالم 

للطباعة، 1384ه�–1964م.
بن . 6 حممد  التجويد،  علم  يف  التمهيد 

ت��ح: غانم  اجل���زري )ت833ه�����(، 
ال��رس��ال��ة،  مؤسسة  مح��د،  ق���دوري 
1421ه�– ط1،  لبنان،  ب���ريوت، 

2001م.
عبداهلل . 7 أبو  القرآن:  ألحكام  اجلامع 

القرطبي  األنصاري  امحد  بن  حممد 
القاهرة،  الشعب،  دار  )ت671ه�(، 

ط1، 1427ه� –2006م.
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جامع البيان عن تأويل القرآن: حممد . 8
دار  )ت310ه���(،  الطربي  جرير  بن 

الفكر، بريوت، 1405ه�.
اجلنى الداين يف حروف املعاين: احلسن . 9

ب��ن ق��اس��م امل����رادي )ت749ه�����(، 
نديم  وحممد  قباوة،  الدين  فخر  تح: 
العلمية، بريوت،  فاضل، دار الكتب 

لبنان، ط1، 1413ه� -1992م.
الكريم: . 10 القرآن  ألسلوب  دراسات 

دار  عضيمة،  ع��ب��داخل��ال��ق  حم��م��د 
احلديث، القاهرة، 1972م.

اجلواب . 11 حروف  يف  نحوية  دراسات 
القرآن  يف  واستعامالهت����������������������ا 
دار  النايب،  حممود  عل  د.  الكريم، 
مبارك  مكتبة  احل��دي��ث،  الكتاب 

العامة، )د.ط(، )د. ت(.
وبىل( . 12 )كال  عىل  الوقف  يف  رس����الة 

وبعض الكلامت قي القرآن العظيم: 
دار  النحاس،  توفيق  حممد  بن  عل 
ط1،  القاهرة،  للرتاث،  الصحاب�����ة 

2004 م.
ح��روف . 13 رشح  يف  امل��ب��اين  رص���ف 

املالقي  النور  عبد  بن  امح����د  املعاين: 

حممد  امح���د  ت���ح:  )ت702ه��������(، 
اللغة  جممع  مطبوعات  اخل���راط، 

العربية بدمشق، 1394ه�.
روح املعاين يف تفسري القرآن العظيم . 14

شهاب  الفضل  أبو  املثاين:  والسبع 
ال��دي��ن ال��س��ي��د حم��م��ود اآلل���ويس 
البغدادي، دار إحياء الرتاث العريب، 

بريوت.
ابن . 15 ألفية  ع��ىل  الناظم  اب��ن  رشح 

ابن  الدين  بدر  اهلل  عبد  أبو  مالك: 
حممد  ت��ح:  )ت686ه�����(،  الناظم 
الكتب  دار  الس�����ود،  عيون  باسل 
ط1،  ل��ب��ن��ان،  ب���ريوت،  العلمية، 

1420ه� –2000م.
الفية ابن مالك . 16 رشح االشموين عىل 

)منهج السالك اىل الفية ابن مالك(، 
عبداحلميد،  الدين  حمي  حممد  تح: 

ط2، 1365ه� –1946 م.
املوصل . 17 يعيش  البن  املفصل،  رشح 

بديع  إميل  د.  ت��ح:  )ت643ه����(، 
العلمية،  ال��ك��ت��ب  دار  ي��ع��ق��وب، 
1422ه�– ط1،  لبنان،  ب��ريوت، 

2001م.
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متهيد ال بد منه:
من هو ارسائيل؟.

األزم��ة  ظ��ّل  يف  نفَسه  يطرُح  س��ؤاٌل 
العامل اإلسالمي منذ  التي يعيشها  الفكرية 
الفتنة الكربى التي تتمثل يف االعتزاز بغري 
من  كثرٌي  أع��رض  أن  ومنذ  اهلل،  أن��زل  ما 
باملنهج  االلتزام  عن  والُكّتاب  الباحثني 
املتمثل  وال��ت��ح��ري؛  البحث  يف  ال��ق��رآين 
]س��ورة  چ)1(  ھ  چ  تعاىل:  قوله  يف 

احلجرات: 6[ وچ ۈئ ېئ ېئ 
]س��ورة  ىئچ)2(  ىئ  ېئ 
العامِل  منهج  ه��و  وه��ذا   ]111 البقرة: 
واألفعال،  األق��وال  من  التثبت  يف  املسلم 
واالستيثاق من مصدرها قبل احلكم عليها 
اهلل،  رسول  وإىل  اهلل  إىل  باألمر  يرجع  أن 
والتثبت  التمحيص  مبدأ  يتضمن  وه��ذا 
َثّم نجد أن اإلسالم يضع  من اخلرب؛ ومن 
ال  البحث  لصيانة  واحلواجز  الضامنات 
ذهبوا  الباحثني  بعض  ولكن  لتعطيله؛ 
يلتمسون حلوالً ملشاكلهم يف غري ما أنزل 

اهلل.

)1( أي: فتثبتوا. 
)2( ]سورة النمل: 64[. 

من  كثرًيا  أن  نجد  الوقت  ذلك  ومنذ 
األئمة األعالم سقطوا يف هذه الفتنة عندما 
ألحداث  وتفسريات  إجابات  عن  بحثوا 
القرآن املجيد يف كتب بني إرسائيل )العهد 

القديم والعهد اجلديد(.
-أن  الكالم  هذا  أكتب  –وأنا  وأعلُم 
يف  يقول  ثم  البحث  هذا  سيقرأ  من  هناك 
ما  أن��رتك   :– قراءته  يتم  أن  –قبل  نفسه 
كتبه علامؤنا وتناقله آباؤنا عىل مدار مئات 

السنني ونلتفت ملثل هذا الرأي...؟!.
قالوا:  عّمن  كثريًا  ه��ذا  خيتلف  وال 

چی ی ی ی جئ حئ مئ ىئ 

يئ چ ]سورة الزخرف: 22[.
وهي قولة تدعو إىل السخرية والشفقة، 
فوق أنا متهافتة ال تستند إىل دليل واضح؛ 
التقليد بال تدبر  املحاكاة وحمض  إنا جمرد 

وال تفكر وال حجة وال دليل.
الفكري  التحرر  إىل  دعوة  واإلس��الم 
التقليد  هذا  تقر  ال  الشعوري  واالنطالق 
اآلب��اء واألج��داد  تقر حماكاة  امل��زري، وال 
سند  من  بد  فال  واهل��وى،  باإلثم  اعتزازًا 
قوي، وال بد من حج��������ة واضحة، وال 
عىل  مبني  اختيار  ثم  وتفكري،  تدبر  من  بد 
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اإلدراك واليقني، مع مراعاة ما حياك باألمة 
من فتٍن وأهوال.

من  حّذر  اخلاتم  النّبي  أن  والعجيب 
الفتنة خاصة، فقد غضب  الوقوع يف هذه 
بن  عمر  التمس  عندما  ش��دي��دًا  غضبًا 
اخلطاب صحيفًة مكتوبًا فيها من كالم أهل 
اخلطاب  بن  عمر  أن  روي  فقد  الكتاب، 
أتى النبي بكتاب أصابه من بعض أهل 
فقال:   النبي فغضب  فقرأه  الكتب، 
"أمتهوكون)3( فيها يا بن اخلطاب!. والذي 
نقية؛  بيضاء  هبا  جئتكم  لقد  بيده  نفيس 
بحق  فيخربوكم  يشء  عن  تسألوهم  ال 
فتكذبوا به، أو بباطل فتصدقوا به، والذي 
ما  حًيا  كان   موسى أن  لو  بيده  نفيس 

وسعه إال أن يتبعني")4(.
 :النبي عن  جابر  عن  رواية:  ويف 
حني أتاه عمر فقال: إنا نسمع أحاديث من 

ُكوَن فيها يا اْبَن اخلطَّاب( أمتحريون؟.  )3( )َأُمَتَهوهِّ
استفهام استنكاري.

مسنده  يف  أمح���د  رواه  صحيح  ح��دي��ث   )4(
باجلنة  املبرشين  العرشة  مسند   )15156(
عن جابر بن عبد اهلل، واإلمام أمحد بن حنبل 
بتحقيق   23 اجلزء  ويف  -241ه���(   164(
وعادل  األرَنُؤوط  شعيب  وتعليق  وتريج 

ّام، صفحة )349(.  مرشد وسعيد احلَّ

بعضها؟.  نكتب  أن  أفرتى  تعجبنا،  هيود 
اليهود  هتوكت  كام  أنتم  أمتهوكون  فقال: 
نقية  بيضاء  هبا  جئتكم  لقد  والنصارى؟. 
ولو كان موسى حيًا ما وسعه إال اتباعي)5(.
عمر  أنَّ  البرصّي:  احلََسن  َعِن  وجاَء 
أهل  إنَّ  اهلل،  رسول  يا  قال:  اخلطَّاب  بن 
أخذت  قد  بأحاديث  ثوننا  حُيَدهِّ الكتاب 
بقلوبنا وقد مَهْمنا أْن َنكُتَبها، فقال: )يا اْبَن 
َكِت الَيُهوُد  ُكوَن أنتم كام هَتوَّ اخلطَّاب أُمَتَهوهِّ
بيده  حمّمد  َنْفُس  والَّذي  أما  والنَّصارى؟. 
لقد جئُتكم هبا بيضاء نقيَّة، ولكنهِّي ُأْعطِيُت 
احلديُث  يِلَ  واْخ��ُت��رِصَ  الَكِلم،  ج��واِم��َع 

اختِصاًرا()6(.
حّذر  فيام  وقعنا  –قد  اليوم  نحن  وها 
بأساطري  يعجُّ  تراثنا  النبي وها هو  منه 
بني إرسائيل سواء كانت يف كتب التفسري 

أو الّسرَي أو كتب احلديث أو غريها.
وعىل الرغم من كثرة )جمامعنا الفقهية 
من  التخلص  نستطع  مل  أننا  إال  والبحثية( 
وغّذت  تراثنا  مألت  التي  الفتن����ة  هذه 

)5( رواه أمحد والبيهقي يف كتاب شعب اإليامن، 
وهو حديث حسن. 

احلسن  مراسيل  ِمْن  أنَّه  إالَّ  ثقات  ورجاُله   )6(
البرصّي. 
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عقولنا وحتركت هبا ألسنتنا؛ نستنكر يف كل 
مكان ولكن األمر كام يقول القائل:

لقد أْسمعَت إذ ناديَت حّيًا

ولكن ال حياَة ملن ُتنادي
من  وحمذًرا  منادًيا  الكثرُي  سبقني  وقد 
-عىل  الباب  هذا  يف  وُكتَِب  الفتنة،  هذه 
مل  ولكنها  متناثرة)7(  -مؤلفاٌت  استحياء 
وال  متحررة  عقوالً  وال  صاغية  أذاًنا  جتد 
قلوبًا ثائرة تثور ضد هذه الفتن التي مألت 

تراثنا.
مّرت  اإلسالمية  األم��ة  وأن  خاصًة 
عليها حقبات مظلمة أودت هبا إىل اهلاوية 
والسياسية  االقتصادية  املجاالت  شتى  يف 
والثقافية والعسكرية وبسبب هذا التخّلف 

التفسري  يف  اإلرسائيليات  يف  املؤلفة  الكتب   )7(
ع���دي���دة، م��ن أوهل���ا وأش��ه��ره��ا ك��ت��اب: 
ل�  واحلديث"  التفسري  يف  "اإلرسائيليات 
وكتاب:   ،الذهبي حسني  حممد  د/ 
كتب  يف  وامل��وض��وع��ات  اإلرسائ��ي��ل��ي��ات 
 التفسري، ل� د/ حممد بن حممد أبو شهبة
الطربي  تفسري  يف  اإلرسائيليات  وكتاب: 
)دراسة يف اللغة واملصادر العربية( النارش: 
– اإلس��الم��ي��ة  للشئون  األع���ىل  املجلس 
مرصسنة النرش: 1422 = 2001 وكتاب: 
ل�  التفسري،  كتب  يف  وأثرها  اإلرسائيليات 

د/ رمزي نعناعة. وغريها. 

ذروة  تعيش  اإلسالمية  األم��ة  م��ازال��ت 
كتابه  يف  زكريا  أبو  حيي  يقول  االنحطاط؛ 
نضة العامل اإلسالمي مؤكًدا هذا الضعف 
الذي أل�ّم باألمة فأصبحت خمرتقة يستطيع 
ي��ش��اؤون:  م��ا  يفعلوا  أن  االرسائيليون 
اإلرسائ��ي��ل��ي��ون ك��ان��وا أص��ح��اَب دور 
وكانوا  اإلسالمية،  الفتنة  عرص  يف  طباعة 
يمسكون  كام  اقني  الورَّ بقطاع  يمسكون 
باإلعالم اليوم، ومل جيدوا صعوبة يف تزوير 
الكتب، أي كذبة وتلفيق وتزوير يضعونه 
قبله )قال رسول اهلل( لتنطل األكاذيب 
تزدحم  وال��ذي��ن  ك��اف��ة،  املسلمني  ع��ىل 
وشيعي������ة-باإلرسائيليات،  كتبهم–سنّيًة 
املسلمني  كتب  زال��ت  ما  هذا  يومنا  وإىل 

تزدحم باإلرسائليات.
عند  نقف  أن  جيب  أننا  هنالك  ما  كل 
الرواية  أو  القرآين  النص  مدلول  حدود 
املوضوع  هذا  ويف  الصحيح،  السند  ذات 
وداللة  صحيح،  سند  ذات  رواي��ة  ترد  مل 
يريده  ال��ذي  امل��دى  هذا  تعطي  ال  النص 

املفرسون!.
إرسائيل  هو  من  س��ؤالً:  أطرح  وهنا 
يعقوب وهل مها شخٌص واحد  ومن هو 
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أم مها شخصان خمتلفان ؟؟؟!!!.
من هو إرسائيل... ومن هو يعقوب؟.
أق��ول:  ال��س��ؤال  ه��ذا  ع��ن  ولإلجابة 
معروفٌة   يعقوب اهلل  نبّي  شخصية 
خالف  –وال  املسلمسن  لدين��������ا–نحن 
القرآن  يف  يعقوب  ذكر  ورد  فقد  عليها؛ 

املجيد 16 مرة.
يوسف  أب��و  فهو  م��ع��روف؛  فنَسبه 
قال  إبراهيم؛  بن  إسحاق  بن  يعقوب 
بنبي  واتصاله  ورشف��ه  نسبه  مبينًا  تعاىل 

ی  ی  ىئ  چ  إب��راه��ي��م:  اهلل 
يئ  ىئ  مئ  حئ  جئ  ی  ی 
پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ 

ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پپ 

ٹ  ٹ  ٿ  ٿٿ  ٿ  ٺ  ٺ 

]سورة  چ  ٹ ٹ ڤڤ ڤ ڤ ڦ 

هود: 71 -73[.
السيدة سارة )زوج سيدنا  كانت  فقد 
ولدت  أن  هلا  يسبق  مل  عقياًم   )إبراهيم
عجوزًا؛  أصبحت  قد  هي  وها  ذلك  قبل 
ففاجأهتا البرشى بإسحاق بعد هذا العمر، 
وهي ليست جمرد برشى بل كانت برشيني 
يف آٍن واحد؛ بأن سيكون إلسحاق عقب 

–خاصة  وامل��رأة  يعقوب،  هو  بعده  من 
حتتمل  -ال  احلالة  هذه  ويف  السن  هذا  يف 
البرشى، ومن ثم جاء رد فعلها  مثل هذه 
قائلة: يا ويلتا!. أألد وأنا عجوز وهذا بعل 

شيخا؟. إن هذا لشء عجيب. .
ويف سورة مريم جاء قوله تعاىل يف حق 
أهله  ترك  –بعدما  له  –تعويضًا  إبراهيم 

ودياره: چ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ 
جئ  ی  ی  یی  ىئ  ىئ  ىئ  ېئ 
مب  خب  حب  جب  يئ  ىئ  مئ  حئ 

ىب يب چ.
هبذه  وحدته  يؤانس  تعاىل  اهلل  فكأن 
العطاء  هذا  يعقب  ثم  العطاء،  وهبذا  اهلبة 
من رمحته أن يكونوا صادقني يف دعوهتم، 
قوهلم  يؤخذ  فيقومهم.  الكلمة  مسموعي 

بالطاعة وبالتبجيل.
ولكنه  إس��ح��اق،  اب��ن  هو  ويعقوب 
حيسب ولًدا إلبراهيم ألن إسحاق رزق به 
يف حياة جده إبراهيم، فنشأ يعقوب يف بيت 
إبراهيم وحجره، وكان كأنه ولده املبارش؛ 
وتعلم ديانته احلنيفية السمحة ولقنها بنيه. 

وكان نبيا كأبيه.
ويف سورة األنبياء جاء قول اهلل تعاىل: 
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ائ  ى  ى  ې  ې  ې  چ 

ۇئ  وئ  وئ  ەئ  ەئ  ائ 
ېئ  ېئ  ۈئ  ۈئ  ۆئۆئ  ۇئ 
ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ 

ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ 

]س��ورة  چ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀڀ 

األنبياء: 71 -73[.
ت��ب��ني ه���ذه اآلي����ات ال��ك��ري��امت أن 
وقومه؛  وأه��ل��ه  وطنه  ت��رك   إبراهيم
املباركة؛  األرض  هبذه  تعاىل  اهلل  فعوضه 
فكانت وطنا خريا من وطنه، وعوضه ابنه 
من  خرًيا  أهاًل  يعقوب  وحفيده  إسحاق 
العدد  عظيمة  منذريتهأمة  وجعل  أهله، 
نسله  من  وجعل  قومه،  من  خ��رًيا  قوما 
إليهم  أوحى  اهلل؛  بأمر  الناس  أئمة هيدون 
وأن  اختالفها،  عىل  اخل��ريات  يفعلوا  أن 
االزكاة  ويؤتو  أوقاهتا،  يف  الصالة  يقيموا 
عابدين...  هلل  راغبني  وكانوا  ملستحقيها، 
ونعمت  اجل���زاء،  ونعم  ال��ع��وض،  فنعم 
فكل  إلبراهيم؛  اهلل  قسمها  التي  اخلامتة 
كانتفيذريته؛  بعده  الدعوات  وكل  األنبياء 
اخلامتة  فكانت  فصرب،  بال�اء  ابتاله  لقد 

الكريمة الالئقة بصربه اجلميل.

وهو هبة اهلل إلبراهيم چ گ گ 
ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ 

ڻ  ڻ  ڻڻ  ں  ں  ڱ  ڱ 

ۀ ۀ ہ چ ]سورة العنكبوت: 

.]27

يتجىل  جزيل،  العطاء  من  فيض  وهو 
فيه رضوان اهلل سبحانه عىل الرجل الذي 
فاستحق  بكليته،  هلل  خللوص  فيها  يتمثل 
العاملني  الثواب من رب  هذا األجر وهذا 
األنعام  سورة  ففي  باهلداية  له  اهلل  وشهد 
ڦ)إلبراهيم(  ڦ  چ  سبحانه:  يقول 

ڄچ  ڄ  ڦڄ  ڦ 

يف  سبحانه  قال  ثم   ]84 األنعام:  ]سورة 
ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  چ  اآليات:  آخر 
ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ےے  ھ  ھ 

ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ 

ٴۇ ۋۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې 

األنعام:  ]سورة  چ  ې ى ى ائ 

.]89- 88
هذه  يف  اهل��داي��ة  -ينابيع  -حقًا  إن��ا 
اجليل  ه���ذا  يف  تتمثل  ال��ت��ي  األرض؛ 
العاملني،  رّب  ِقَبِل  من  واملختار  املصطفى 
هذا اجليل الذي محل أسباب اهلداية للناس 
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أجعني، فكان مفتاحًا للخري مغالقًا للرش.
شجرهتا،  امتدت  قديمة  حقيقة  إنا 
ودعوة  حلقاته؛  متاسكت  وموكبموصول 
محلها  رس��ول؛  بعد  رس��ول  محلها  واح��دة 
إبراهيم وجاء من بعده إسامعيل وإسحاق 
بعد  ومن  يعقوب  جاء  إسحاق  بعد  ومن 

يعقوب جاء يوسف عليهم جيًعا السالم.
يف  الطمأنينة  تسكب  أح���داث  إن��ا 
أن هذه  قلبه ويعلم  فيطمئن  املؤمن،  قلب 
يف  وفرعها  ثابت  أصلها  راسخة  الشجرة 
السامء خريها ممتد لكل من آمن هبا والتزم 
هبدهيا وشهد بأن يعقوب مل يكن إال واحدًا 
العظيم؛  التوحيدي  البناء  هذا  أقاموا  ممن 
أن  امل��ع��ارصون  الكتاب  أه��ل  أراد  فلام 
منهم  كل  وانتسب  التوحيد  عن  ينحرفوا 
هيوًدا  كونوا  اليهود:  فقال  جديد  دين  إىل 
نصاَرى  كونوا  النصارى:  وقالت  هتتدوا؛ 
إبراهيم  ملة  بل  العاملني:  قال ربُّ  هتتدوا. 
تعاىل:  قال  املرشكني؛  حنيفا، وما كان من 

ٻ ٻ پپ پ  ٱ ٻ ٻ  چ 

ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀڀ  ڀ  ڀ  پ 

ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ 

ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ 

ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ 

ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ 

ڇ ڇ ڇ چ ]سورة البقرة: 135-

.]136
وأنتم،  نحن  جيعا،  نرجع  بل  ق��ل: 

وأصل  وأبيكم،  أبينا  إبراهيم،  ملة  إىل 
ربه  مع  العهد  وصاحب  اإلس��الم،  ملة 
عليه.. )وما كان من املرشكني(.. بينام أنتم 

ترشكون.
الرساالت  بني  الكربى  الوحدة  إنا 
القاعدة  إنا  جيعا،  الرسل  وبني  جيعا، 
املسلمة،  األمة  من  جتعل  التي  اإلسالمية 
عىل  القائمة  العقيدة  لرتاث  الوارثة  األمة 
دين اهلل يف األرض، املوصولة هبذا األصل 

العريق، السائرة يف الدرب عىل هدى.
هيودًيا  يكن  مل  يعقوب  بأن  اهلل  وشهد 

ۆ  ۇ  ۇ  چ  تعاىل:  قال  نرصانيًا؛  وال 
ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ 

ې  ۉۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ 

ەئ  ەئ  ائ  ائ  ىى  ې  ې  ې 

ېئ  ۈئ  ۈئ  ۆئ  ۇئۆئ  ۇئ  وئ  وئ 

ېئچ ]سورة البقرة: 140[.

متأل  سبحانه،  اهلل  من  الشهادة  وهذه 
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قلوب املؤمنني يقينًا بام هم عليه من هداية 
أهل  من  ذلك  خيالف  من  وأما  وتوحيد، 
عن  غافل  للشه������ادة  كاتم  فهو  الكتاب 

احلقيقة ظامل لنفسه.
إىل  أوح��ى  بأنه  سبحانه  اهلل  وشه��د 
إىل  أوحى  كام  واملرسلني  األنبي����اء  خاتم 
وعىل  عليه  يعقوب  ومنهم  األنبياء  جيع 

ٻ  چ  تعاىل:  قال  الس���الم،  األنبياء  جيع 
ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ 
ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀڀ 
ٿ  ٿ  ٿ  ٺ 
ڤ  ٹٹ  ٹ  ٹ  ٿ 
ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ 
ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ 
چچ  چ  چ  ڃ  ڃڃ 

]سورة النساء: 163 -164[.
كان   اخلاتم للرسول  الوحي  فهذا 
إخوانه  إىل  قبل  من  أح��ي  ما  جنس  من 
الرسل  إرس��ال  يف  اهلل  سنة  فهو  األنبياء، 
جيعا، من عهد نوح إىل عهد حممد مرورًا 
بيعقوب بن إبراهيم؛ وكلهم رسل أرسلوا 
بوحي  ج��اءوا  فكلهم  واإلن��ذار؛  للتبشري 

واحد، هلدف واحد

فكان يعقوب واحدًا من هذا املوكب 
التاريخ  طول  عىل  ربه  رسالة  محل  الذي 
البرشي املوصول، الذي يضم هذه الصفوة 
وإبراهيم.  نوح.  البرش:  بني  من  املختارة 
وإس���امع���ي���ل. وإس���ح���اق. وي��ع��ق��وب. 
ويونس.  وأي��وب.  وعيسى.  واألسباط. 
وموسى...  وداود.  وسليامن.  وه��ارون. 
وغريهم ممن قصهم اهلل عىل نبيه اخلاتم 
يف القرآن، وممن مل يقصصهم عليه؛ موكب 
من شتى األقوام واألجناس، وشتى البقاع 
واألرض���ني؛ يف شتى اآلون��ة واألزم��ان، 
أرض  وال  جنس،  وال  نسب  يفرقهم  ال 
آت  كلهم  بيئة؛  وال  والزم��ن  وط��ن،  وال 
حيمل  وكلهم  الكريم،  املصدر  ذلك  من 
اإلنذار  يؤدي  وكلهم  اهلادي،  النور  ذلك 
بزمام  يأخذ  أن  حياول  وكلهم  والتبشري، 
القافلة البرشية إىل ذلك النور؛ سواء منهم 
من جاء لعشرية، ومن جاء لقوم، ومن جاء 
ملدينة ومن جاء لقطر، ثم من جاء للناس 
.أجعني: حممد رسول اهلل خاتم النبيني

واالصطفاء  باالجتباء  له  اهلل  وشهد 
القرآن  حكى  وق��د  عليه،  النعمة  وإمت��ام 
بعد  يوسف  البنه  يعقوب  قاله  ما  املجيد 
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ٿ  ٿ  چ  فقال:  رآها  التي  الرؤيا 
ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ 
ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ 
چ  ڃ  ڃ  ڃڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ 
فعندها   ]6 ي��وس��ف:  ]س���ورة  چ  چ 
إبراهيم  بن  إسحاق  بن  يعقوب  أح��ّس 
أنه سيكون له شأن،  ابنه يوسف  من رؤيا 
والصالح  الدين  وادي  يف  هذا  أن  وعلم 
يعيش  الذي  النبوة  جو  بحكم  واملعرفة؛ 
إبراهيم مبارك  فيه وما يعلمه من أن جده 
يكون  أن  فتوقع  بيته،  وأه��ل  هو  اهلل  من 
يوسف هو الذي خيتار من أبنائه من نسل 
فيه  وتتمثل  الربكة  عليه  لتحل  إبراهيم 
فبرشه  إبراهيم؛  بيت  يف  املباركة  السلسلة 

هبذا االصطفاء واالجتباء.
ومل  يوًما  يرشك  مل  بأنه  له  اهلل  وشهد 
الذي  يوسف  ابنه  فهذا  ال��رشك؛  يف  يقع 
األحاديث  تأويل  من  وعّلمه  اهلل  اجتباه 

ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  چ  ي���ق���ول: 
ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پپ  ٻ 

ٺ ٺٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ 

]سورة  چ  ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ 

يوسف: 38[.

ال  ال��ذي  اخلالص  التوحيد  ملة  فهي 
رشك فيها، والتي محلها األنبياء داعني إىل 

التوحيد.
وشهد اهلل له أنه من عباده أويل األيدي 

واألبصار؛ قال تعاىل: چ ڦ ڦ ڦ 
ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ 
ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ 
ڇ ڇ ڇ ڇ چ ]سورة ص: 

.]47- 45
مع  سبحانه  اهلل  جيعله  يعقوب  فهذا 
من  بأنم   ،وإسحاق إبراهيم  عبديه 
العمل  كنايةعن  واألبصار(  األيدي  )أويل 
الصالح باأليدي والنظر الصائب أو الفكر 
السديد باألبصار. وكأن مناليعمل صاحلًا 
ال يد له، ومن ال يفكر تفكريًا سلياًم ال عقل 

له أو ال نظر له!.
أنه أوىص  أنه قبل وفاته  وشهد اهلل له 
سورة  ففي  اإلس��الم؛  عىل  بالثبات  أبناءه 
هؤالء  ح��ال  سبحانه  امل��وىل  ُيبنّي  البقرة 
شديد  حرص  من  عليه  كانوا  وما  األنبياء 
يكون  وق��د  امل��ل��ة؛  ع��ىل  للثبات  للدعوة 
أجله  أن  شعر  عندما  ذلك  فعل  يعقوب 
قد اقرتب، واملرء قد يتحقق له أنه يموت 
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ہ  چ  سبحانه:  قال  متى،  يدري  وال 
ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے 

ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ 

ۈ ٴۇ ۋ ۋ  ۈ  ۆ  ۇ ۆ 

ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ 

ەئ  ائ  ائ  ى  ى 

ۆئچ  ۇئ  ۇئ  وئ  وئ  ەئ 

هي  فهذه   ]133-  132 البقرة:  ]س��ورة 
الرصيح،  اخلالص  اإلسالم  إبراهيم؛  ملة 
إبراهيم  وهي ملة يعقوب، فكام وىص هبا 

بنيه كذلك وىص هبا يعقوببنيه.
يف  يعقوب  كررها  التي  الوصية  إنا 
والتي  حياته؛  حلظ�����ات  من  حلظة  آخر 
يرصفه  مل  ال���ذي  الشاغل  شغله  ك��ان��ت 
بني  املشهد  هذا  إن  وسكراته،  املوت  عنه 
واالحتضار  املوت  حلظة  يف  وبنيه  يعقوب 
ملشهد عظيم الداللة، قوي اإلحياء، عميق 
وهي  الرتكة،  فهي  العقيدة..  إنا  التأثري؛ 
أجلها؛  من  جعهم  التي  الكربى  القضية 
وإسحاق  وإسامعي�ل  إبراهيم  تركة  إنا 

ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  چ  ويعقوب؛ 
ڭ ڭ ڭ ڭ چ ]سورة البقرة: 

.]132

وشهد اهلل له باملنزلة الكريمة واملكانة 
سبحانه:  فقال  البنائه  شفع  عندما  الطيبة 

ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  چ 

ەئ  ائ  ائ  ى  ى  ې  ې  ې 
ۈئ  ۆئ  ۇئۆئ  ۇئ  وئ  وئ  ەئ 
ىئ  ىئ  ىئ  ېئ  ېئ  ېئ  ۈئ 

ی چ ]سورة يوسف: 68[.
أراد  ل��و  يشء  عنهم  يغني  ك��ان  م��ا 
سبحانه إيقاع مكروه هبم لكن حلاجة –ال 
يعلمها إال اهلل عز وجل –نّجاهم سبحانه 

وأعادهم ساملني ألبيهم يعقوب.
القرآن  يف  ذكره  ورد  فقد  ارسائيل  أما 

املجيد يف موضعني اثنني:
املوضع األول:

تعاىل:  اهلل  يقول  عمران  آل  سورة  يف 
ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  چ 

ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ 
چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄڄ 
ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ 
ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ 
ژ ژڑ ڑ ک ک ک ک گ گ 
گ چ ]سورة آل عمران: 93 -95[.
أن  حقيقة  إىل  الكريم��ة  اآلي��ة  تشري 
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)إرسائيل( حّرم عىل نفسه بعض األطعمة 
يف  ول��ي��س  ال��ق��رآن  حي���دده  مل  م��ا؛  لسبٍب 
هذا  طبيعة  إىل  يشري  م��ا  السنة  صحيح 
هذا  ال��ت��زم��وا  أب��ن��اءه  أن  غ��ري  التحريم، 
التحريم من بعده واعتربوه ِدينًا وترِشيًعا، 
ونسبوه إىل التوراة، وكان ذلك قبل نزول 
املجيد  القرآن  عليهم  فاستنكر  التوراة؛ 
ذلك ودعاهم إىل استخراج هذا احلكم من 

التوراة)8(.
أو  نبيًا  هذا  إرسائيل  كان  فلو  أق��ول: 
بغري هدًى  أو حيّلل  ليحّرم  ما كان  رسوالً 
إليه، ولو  أو بغري وحٍي أوحاه اهلل  من اهلل 
الوحي مصححًا  لنزل  حدث وفعل ذلك 
عليه  اهلل  صىل  نبينا  مع  حدث  مثلام  ذلك 

ٱ ٻ ٻ  چ  تعاىل:  قوله  وآله وسلم يف 
ٻ ٻ پ پ پ چ سورة التحريم.

فنذر إرسائيل هلل نذًرًا لئن شفاه اهلل من 

التوراة  يف  ملا  مصدقًا  املجيد  القرآن  كان  ملا   )8(
حيلل  ال��ق��رآن  ب��ال  ما  الكتاب:  أه��ل  ق��ال 
إرسائ��ي��ل؟.   بني  عىل  ح��رم  مناألطعمةما 
وتذكر روايات ضعيفة أنم ذكروا بالذات 
حلوم اإلبلوألبانا؛ وهنا يوضح القرآن هذه 
لبني  احلقيقة وهي أن كل الطعام كان حال 
إرسائيل –إال ما حرم إرسائيل عىل نفسه من 

قبل أن تنزل التوراة. 

سقمه ليحرمّن أحبَّ الرشاب إليه وأحبَّ 
حتريم  يف  النذر  يعقل  هل  إليه،  الطعام 
نبيًا  ك��ان  فلو  مرسل؛  نبي  من  الطيبات 
نذر يف معصية؛  ما فعل ذلك؛ فال  مرساًل 
ال��رواي��ة ساقطة أص��اًل وال  ف��إن  ثم  وم��ن 
يصح االحتجاج هبا أو البناء عليها عىل ما 
الذي  احلديث  صحة  مدى  يف  بيانه  سيأيت 
هو  إرسائيل  بأن  القائل  الرأي  عليه  يعّوُل 

 .نبي اهلل يعقوب
املوضع الثاين:

اآلية الثانية جاءت يف سورة مريم 58 
ڎ ڎ ڈ ڈ ژ  چ  تعاىل:  يف قوله 
گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ 
ڱڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ 
چ  ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ 

]سورة مريم: 58[.
ذرية  من  أن  إىل  تشري  الكريمة  واآلية 
عليهم  اهلل  أنعم  صاحلني  أبناء  إرسائيل 
يكون  أن  حتاًم  وليس  أنبياء  منهم  وك��ان 
اكتسب  ولكنه  األنبياء،  من  نبًيا  إرسائيل 
هذه املكانة لصالحه وقوته يف احلفاظ عىل 

مملكته والقيام بمهامه.
وأغلُب الظنهِّ أّنه كان حاكاًم مطاعًا أو 
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احلال  هو  كام  قومه  يف  صاحلًا  عظياًم  قائًدا 
بالنسبة ل�سيدنا )لقامن( فأرجح اآلراء عىل 

إنه كان عبًدا صاحلًا من غري نبوة.
القرآن  قرر  فقد  لقامن  كان  من  وأي��ًا 
التي  احلكمة  احلكمة؛  اهلل  آت��اه  رجل  أنه 

ٱ  چ  هلل  الشكر  ومقتضاها  مضمونا 
پ  پپ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ 

ڀ ڀ ڀ ڀٺ ٺ ٺ ٺ ٿ 

ٿ ٿ چ ]سورة لقامن: 12[.

حاكاًم  أو  امللوك  من  مِلًكا  كان  أنه  أو 
بالقوة  القرآن  هلم  شهد  الذين  احلكام  من 
وملوكًا؛  أنبياء  نسله  من  وجعل  والقدرة 
احلقبة  هذه  يف  سائًدا  األمر  هذا  كان  وقد 
بقولِه  ُأذّكر  وهنا  إرسائيل،  بني  تاريخ  من 

گ  گ  چ  اآلية:  املائدة  سورة  يف  تعاىل 
ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ 
ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ 
ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہچ 

]سورة املائدة: 20[.
بني  اخللط  ه��ذا  ت��م  أس��اس  أي  ع��ى 

يعقوب وإرسائيل:
وإرسائيل  يعقوب  بني  اخللط  هذا  تم 
العهد  من  إحدامها  فريتني؛  أس��اس  عىل 

النبوية؛  السنة  كتب  من  وأخرى  القديم، 
)أن  املعنى  هذا  إىل  تشري  أحاديث  وهي 
أحاديث  فهذه  يعقوب(  ه��و  إرسائ��ي��ل 
ال  ضعيفة  أن��ا  )أي  سندها  يف  مطعون 
األمر  يزيد  وهذا  االحتجاج،  عىل  تقوى 
يف  هبا  الزج  تّم  إرسائيلية  فرية  أنا  توكيدًا 

كتب التفاسري(.
أما ما جاء يف السنة: قال اإلمام أمحد 
َعْبُد  َثنَا  َحدَّ  ، ُحَسنْيٌ َثنَا  َحدَّ املسن�����د:  يف 
َحْوَشٍب،  ْبِن  َشْهِر  َعْن  هَبَْراَم،  ْبُن  احْلَِميِد 

ْت  َحَ�َ َعبَّاٍس:  ْبُن  اهللِ  َعْبُد  َقاَل  َقاَل: 

َفَقاُلوا:    اهللِ َرُسوَل  اْلَيُهوِد  ِمَن  ِعَصاَبٌة 
َنْسَأُلَك  ِخاِلٍل  َعْن  ْثنَا  َحدهِّ اْلَقاِسِم،  َأَبا  َيا 
فِياَم  َفَكاَن   ، َنبِيٌّ إِالَّ  َيْعَلُمُهنَّ  اَل  َعنَْها، 
اِئيُل َعىَل َنْفِسِه  َم إِرْسَ َسَأُلوُه َأيُّ الطََّعاِم َحرَّ
"َفَأْنُشُدُكْم  َقاَل:  التَّْوَراُة؟.  َل  ُتنَزَّ َأْن  َقْبَل 
َهْل  ُموَسى،  َعىَل  التَّْوَراَة  َأْنَزَل  ِذي  الَّ بِاهللِ 
َمِرَض   َيْعُقوَب اِئيَل  إِرْسَ َأنَّ  َتْعَلُموَن 

َنْذًرا  َفنََذَر هللِِ  َسَقُمُه،  َفَطاَل  َشِديًدا  َمَرًضا 
َأَحبَّ  َمنَّ  َلُيَحرهِّ َسَقِمِه،  ِمْن  اهللُ  َشَفاُه  َلِئْن 
َفَكاَن  إَِلْيِه،  الطََّعاِم  َوَأَحبَّ  إَِلْيِه،  اِب  َ الرشَّ
َوَأَحبَّ  بِِل،  اإْلِ حُلْاَمُن  إَِلْيِه،  الطََّعاِم  َأَحبَّ 
اللُهمَّ  َفَقاُلوا:  َأْلَباُنَا؟.  إَِلْيِه  اِب  َ ال��رشَّ



الدكتور الشيخ منصور مندور

137

َنَعْم(()9(.
اإلم��ام  مسند  يف  ج��اء  احلديث  فهذا 
عبد  ألن  ضعٌف،  إس��ن��اده  ويف   أمحد
روايته  يف  بعضهم  تكلم  هبرام  بن  احلميد 
حديثه  يكتب  حاتم:  أبو  وقال  شهر،  عن 
خمتلف  حوشب  بن  وشهر  به،  حيتج  وال 
ابن  وأخرجه  تضعيفه.  عىل  واألكثر  فيه، 
يونس  4( من طريق  الطربي: )5/  جرير 
هبذا  هبرام،  بن  احلميد  عبد  عن  بكري،  بن 

اإلسناد.
قال حمققو مسند اإلمام أمحد عن هذا 
ضعيف،  إسناد  وه��ذا  حسن،  احلديث: 
يف  بعضهم  تكلم  هب��رام  بن  احلميد  عبد 
يكتب  حاتم:  أبو  وقال  شهر،  عن  روايته 
حوشب  بن  وشهر  به،  حيتج  وال  حديثه 
تضعيفه،  ع��ىل  واألك��ث��ر  ف��ي��ه،  خمتلف 
برقم  به،  يتقوى  آخر  طريق  وللحديث 
الطربي:  جرير  ابن  وأخرجه   ،)2483(
عن  بكري،  بن  يونس  طريق  من   )4  /5(
اإلس��ن��اد.  هب��ذا  هب���رام،  ب��ن  احلميد   عبد 
ال  ك��ان  وإذا  احل��دي��ث:  علامء  ق��ال  حتى 

رقم:  حديث   ،)278  /4( الرسالة  طبعة   )9(
 .)2472(

إرسائيل  أن  عىل  ت��دل  واح��دة  آي��ة  توجد 
يف  نص  احلديث  فهذا   ،يعقوب هو 
–كام  لغريه  حسن  حديث  وهو  املسألة؛ 
قواعد  عىل  به  لالحتجاج  –صالح  رأيت 

أهل احلديث.
خمتلف  حوشب  بن  شه����ر  يقولون: 
يقولون:  ثم  تضعيفه..  عىل  واألكثر  فيه، 

واحلديث صالح لالحتجاج به!!!.
ال  أنه  )يعرتوفون  رأي��َت:  كام  فاألمر 
تدل  الكريم  القرآن  يف  واحدة  آية  توجد 

.)عىل أن إرسائيل هو يعقوب
بفكر  م��دع��وم  إن���ه ع��م��ل ش��ي��ط��اين 
األباليس  عىل  بجديد  وليس  صهيوين؛ 
املكر  اهلل عن هذا  الذين ناهم  من هؤالء 

ڑ  ژ  ژ  چ  تعاىل:  بقوله  والدهاء 
گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ 

ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ 

فق��د  ذلك؛  من  أكثر  يفعلوا  أن  ڳچ 

مرشده����م  وسبقوا  قائدهم  عىل  تفوقوا 
يف ال��غ��ي وال���ض���الل ف��زي��ن هل��م س��وء 

ۓ  چ  ت��ع��اىل:  أع��امهل��م ق���ال 
ڭ  ڭ  ڭ  ڭ 
ۆ  ۇ  ۇ 
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ٴۇۋ  ۈ  ۈ  ۆ 
ې  ې  ۉې  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ 
 .]137 األن��ع��ام:  ]س���ورة  چ   ې 
فالشيطان ملا عجز عن أن حيرف كتاب اهلل 
يف  عليهم  التلبيس  باب  من  املسلمني  أتى 

الفهم حتى أوقعهم يف رّش أعامهلم؛ ومل ال 
تؤهلهم  التي  األدوات  كل  يملكون  وهم 
للقيام بدورهم يف التحريف والتلبيس عىل 

املسلمني.
تم  يعقوب  كلمة  أن  الواضح  فمن 
احلديث  يف  ح��رشًا(  )حرشوها  أو  دسها 
ألسنة  عىل  ونرشها  الفرية  ه��ذه  إلثبات 
أغلب  أن  بدليل  وامل��ح��دث��ني،  ال����رواة 
الروايات مل تذكر هذه الصيغة هبذا الشكل 

اِئيَل َيْعُقوب"؟. "َهْل َتْعَلُموَن َأنَّ إرَِسَ

وأما ما جاء يف العهد القديم:
الكتاب  التكوين يف  فقد ورد يف سفر 
إىل  ي��ع��ق��وب  اس���م  تغيري  ع��ن  امل��ق��دس 

إرسائيل:
نقله  تم  الذي  التورايت  النص  وها هو 
من  فيه  ما  رغم  متحيص  أو  حتقيق  بدون 

تطاول عىل الذات اإلهلية فهو:
جاء يف سفر التكوين اإلصحاح 32.

َوَصاَرَعُه  َوْح��َدُه.  َيْعُقوُب  َفَبِقَي   24
اْنَساٌن َحتَّى ُطُلوِع اْلَفْجِر.

َب  َعَلْيِه َضَ َيْقِدُر  ُه ال  انَّ َراى  َومَلَّا   25
يِف  َيْعُقوَب  َفْخِذ  ُحقُّ  َفاْنَخَلَع  َفْخِذِه  ُحقَّ 

ُمَصاَرَعتِِه َمَعُه.
َطَلَع  َق��ْد  ��ُه  النَّ »اْطلِْقنِي  َوَق���اَل:   26
اْلَفْجُر«. َفَقاَل: »ال اْطلُِقَك اْن مَلْ ُتَباِرْكنِي«.

َفَقاَل:  اْس��ُم��َك؟.«  »َم��ا  َفَساَلُه:   27
»َيْعُقوُب«.

28 َفَقاَل: »ال ُيْدَعى اْسُمَك يِف َما َبْعُد 
ائِيَل النََّك َجاَهْدَت َمَع اهللِ  َيْعُقوَب َبْل ارْسَ

َوالنَّاِس َوَقِدْرَت«.
يِن  »اْخ�����رِبْ َي��ْع��ُق��وُب:  َوَس���اَل���ُه   29
بِاْسِمَك«. َفَقاَل: »ملَِاَذا َتْساُل َعِن اْسِمي؟.« 

َوَباَرَكُه ُهنَاَك.
30 َفَدَعا َيْعُقوُب اْسَم امْلََكاِن »َفنِيئِيَل« 
َيْت  َقائاِل: »الينِّ َنَظْرُت اهللَ َوْجها لَِوْجٍه َوُنجِّ

َنْفِس«.
أن يعقوب  اهلراء؛  يقبل هذا  أي عقل 
البارئ  اخلالق  اهلل  يصارع  الضعيف  العبد 
األرض  يعجزه يشء يف  الذي ال  املصور، 
يف  م��ن  ل��ه  يسجد  ال��ذي  ال��س��امء،  يف  وال 
الذي  وكرها،  طوعا  واألرض  الساموات 
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يقول للشء كن فيكون.
ثم يعجز اهلل عن االنتصار عىل يعقوب 
قبضة  من  ويتخلص  بالغش  عليه  فيحتال 
يعقوب باخلداع ثم يباركه ويغري اسمه من 

يعقوب إىل إرسائيل!.
حمرفة  أن��ا  فمعروف  ال��ت��وراة  وأم��ا 
املسلمني، والغريب  ثقة عند  وليست حمل 
الفرية،  هذه  اف��رتوا  الذين  هم  اليهود  أن 
غري  الذي  هو  اهلل  أن  يّدعون  الذين  فهم 

إسم يعقوب إيل إرسائيل عقابًا له!.
إضفاء  يريدون  اليهود  فإن  ثم  ومن 
فقاموا  إرسائ��ي��ل  شخص  ع��ىل  القداسة 
اهلل  ناهم  وقد  والتدليس؛  التلبيس  هبذا 

گ  چ  سبحانه:  بقوله  ذل��ك  عن  تعاىل 
ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ 

ڳ چ ولقد زاول اليهود هذا التلبيس 

التخليط وكتامن احلق يف كل فرصة  وهذا 
القرآن  فصل  كام  هلم،  عرضت  مناسبة  أو 
فتنة  عامَل  دائاًم  وكانوا  كثرية؛  مواضع  يف 
وعامل  اإلس��الم��ي،  املجتمع  يف  وبلبلة 

اضطراب وخلخلة يف الصف املسلم.
باطلة  فادعاءاهت������������م  ادعوا  فمهام 
غري  عىل  قائمة  ألن��ا  واهية  وحججهم 

ېئ  ۈئ  چ  يقول:  سبحانه  واحلق  بينة، 
عىل  ال��دل��ي��ل  ه��ات��وا  چ..  ېئ 
اهلل  كتب  يف  جتدوا  فلن  ماتقولون؛  صحة 
يدعونه،  ما  يؤكد  ما  رسله  كالم  يف  وال 
اهلل،  عىل  اف��رتاء  ه��ذا  يكن  أض��اف��وه  وإن 

هذا  أن  عىل  الدامغ  الدليل  هناك  ويكن 
افرتاءاهتم،  من  ولكنه  اهلل  كالم  من  ليس 

ىئ  ېئ  چ  سبحانه:  ق��ال  ول��ذل��ك 
من  واثقني  كنتم  إن  أي  ىئچ.. 
أن ما تقولونه صحيح؛ ألن اهلل يعرف يقينا 

أنكم تكذبون.
أنا  يعقوب  شخصية  عىل  األدلة  أما 
تتلف عن شخصية إرسائيل فهي كاآليت:

أوالً:
اهلل  نبي  أن سورة يوسف حتدثت عن 
تلمح  –ومل  آخرها  إىل  أوهلا  –من  يعقوب 
من قريب أو بعيد إىل أنه إرسائيل؛ وذلك 

ڤ  ڤ  ٹ  چ  تعاىل:  قوله  يف  كام 
ڤ ڤ ڦ چ ]سورة يوسف: 6[.

ٻ  ٻ  ٱ  چ  تعاىل:  وقوله 
]س�����ورة  پچ  ٻ  ٻ 

يوسف: 38[.
وئ  وئ  ەئ  ەئ  چ  ت��ع��اىل:  وق��ول��ه 
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ۇئ ۇئ چ ]سورة يوسف: 68[. 
و لذلك ل�ْم يرْد اسم ]إرسائيل[ وال ]بني 

إرسائيل[ يف كّل سورة يوسف.
يعقوب دائام مايذكر ىف بنوته إلسحق 
يأت  ومل  ل��ي��وس��ف،  وأب��وت��ه  واب��راه��ي��م 

ه��ذه...  الذرية  عالقة  ىف  إرسائيل  ذكر 
مل  أي  احل��دي��ث...  يف  وال  ال��ق��رآن  اليف 
بن  إسحق  بن  إرسائيل  بن  يوسف  يذكر 

ابراهيم.
أبناء  عن  املجيد  القرآن  حتدث  عندما 
يقل  ومل  وأخوته(  )يوسف  قال:  يعقوب 
سورة  من  النص  هذا  تأمل  إرسائيل؛  بني 

ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  ي��وس��ف: 
ڌ چ ]سورة يوسف: 7[.

ثانيًا:
أن يعقوب مات وهو يعقوب كام جاء 

يف سورة البقرة چ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ 
ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ 

ائ  ى  ى  ې  ې  ې  ې 

ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ 

ۇئ ۆئ چ ]سورة البقرة: 133[.

-تتكلم  –خاصة  اآلي��ة  هذه  أن  وبام 
آخر  تذكر  فهي  وفاته؛  عند  يعقوب  عن 

تسمية له؛ فلو كان اسم يعقوب تغرّي –كام 
وذكره  التغيري  هذا  القرآن  يدعون-لذكر 

باسمه الذي مات عليه.
يف  وبنيه  يعقوب  ب��ني  املشهد  ه��ذا 
مشهد  االحتضار،  وحلظات  املوت  ساعة 
حيت�..  ميت  أمام  نحن  الداللة..  عظيم 
ساعة  يف  ب��ال��ه  تشغل  ال��ت��ي  القضية  م��ا 
تعرب  التي  األف��ك��ار  م��ا  االح��ت��ض��ار..؟. 
سكرات  مع  لالنزالق  يتهيأ  ال��ذي  ذهنه 
يريد  ال��ذي  اخلطري  األم��ر  ما  امل���وت..؟. 
الرتكة  ما  موته..؟.  قبل  عليه  يطمئن  أن 
وأحفاده..؟.  ألبنائه  خيلفها  أن  يريد  التي 
-قبل  يطمئن  أن  يريد  ال��ذي  ال��شء  ما 
كل  للناس..  وصوله  سالمة  -عىل  موته 

الناس..؟.
ستجد اجلواب عن هذه األسئلة كلها 
يف سؤاله )َما َتْعُبُدوَن ِمن َبْعِدي؟؟؟(. هذا 
ما يشغله ويؤرقه وحيرص عليه يف سكرات 
القضية  هي  باهلل.  اإلي��امن  قضية  امل��وت.. 
احلقيقي  املرياث  وهي  والوحيدة،  األوىل 
الذي ال ينخره السوس وال يفسده.. وهي 

الذخر واملالذ.
آبائك  وإل��ه  إهل��ك  نعبد  أب��ن��اؤه:  ق��ال 
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واحًدا،  إهلا  وإسحاق  وإسامعيل  إبراهيم 
ونحن له مسلمون.

ثالثًا:
ذكرتا  القرآن  س��ور  من  سورتني  أن 
السورة  نفس  يف  و)إرسائيل(  )يعقوب( 

عىل أنام شخصان خمتلفان:
عمران  آل  س���ورة  األوىل  ال��س��ورة 

ەئ  ائ  ائ  ى  چ  ت��ع��اىل:  ق��ال 
ۆئ  ۇئ  ۇئ  وئ  وئ  ەئ 
ېئ  ۈئ  ۈئ  ۆئ 
پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  ېئ 
ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ 

ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ 

ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ 

ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ 

ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ 

آل  ]س����ورة  چچ  چ  ڃ  ڃ 

عمران: 85[.
وهكذا نجد اإلسالم يف سعته وشموله 
والئه  ويف  قبله،  الساموية  الرساالت  لكل 
واحد من هؤالء  ويعقوب  الرسل،  لكافة 
ورّده  كله،  اهلل  لدين  توحيده  ويف  الرسل، 
إىل  ال��رس��االت  وجيع  ال��دع��وات  جلميع 

واإليامن  الصايف،  ومنبعها  الواحد  أصلها 
هبا جلة كام أنزهلا اهلل لعباده.

وبعد تلك اآلية الرابعة والثامنني بثامين 
آيات جاء احلديث عن إرسائيل وذلك يف 

قوله تعاىل: چ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ 
ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ 
ڃ  ڃ  ڄ  ڄڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ 
ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ 
ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ 
ک  ک  ڑ  ژڑ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ 
آل  ]س��ورة  چ  گ  گ  گ  ک  ک 
هو  إرسائيل  كان  فلو   ]95-  93 عمران: 
سبحان�����ه  -لذكره  يّدعون  –كام  يعقوب 

بنفس االسم.
والس��ورة الثانية س��ورة مري��م، فقد 
)يعق���������وب(  االثنني  ذكر س��بحان������ه 
ولي��س  الس��ورة  نف��س  و)إرسائي��ل( يف 

بينه��ام  إال ث��امين آي��ات.
ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ  چ  تعاىل:  قال 
ی  یی  ىئ  ىئ  ىئ  ېئ  ېئ  ېئ 
ی جئ حئ مئ ىئ يئ جب حب 

خب مب ىب يب چ.
سبحانه:  يقول  ال��س��ورة  نفس  ويف 
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ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  چ 

ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک  ک 
ں  ڱ  ڱ  ڱڱ  ڳ  ڳ  ڳ 

ں ڻ ڻ ڻ ڻ چ.
ُذرّي���ة  ب��ني  ِدّق���ة  ب��ك��ّل  ال��ق��رآُن  م�ّيَز 
]إبراهيم[ و ذرّية ]إرسائيل[، بقوله تعاىل: 
چ گ گ ڳ ڳ چ ]سورة مريم: 
ذرّي��ة  عن  تتلُف  إبراهيم  ف��ذرّي��ُة   ،]58
إرسائيل. إذا املفارق������ة صارخة واملسافة 
فلو  بعيد،  والفارق  عميقة  واهلوة  شاسعة 
كان إرسائيل من ذرية إبراهيم ملا كان هناك 

وجٌه للعطف.
رابعًا:

عليهم  أطلق  إرسائيل  بني  وجهاء  أن 
ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  چ  النقباء  اس��م 
چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ 

ڇ چ ]سورة املائدة: 12[.

يعقوب األسباط  أبناء  أطلق عىل  بينام 
الذين جاء ذكرهم يف أربعة مواضع ]سورة 
 ]140 البقرة:  ]س���ورة   ]136 البقرة: 
]س�����ورة آل عمران: 84[ ]سورةالنساء: 

.]163
وهلذا فالقرآن الكريم يبنّي لنا أن أبناء 

يعقوب هم األسباط، فال يذكرون إال مع 
يعقوب. 

ٿ  ٿ  ٿ  چ  تعاىل:  اهلل  يقول 
ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ 

ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ 

ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ 

]سورة  ڇچ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ 

البقرة: 136[.
ٻ  ٱ  چ  ت���ع���اىل:  وي���ق���ول 
پ  پ  پ  ٻپ  ٻ  ٻ 
ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ 
ٿ  ٿ  ٿ  ٺٺ  ٺ 
ڤڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹٹ  ٿ 
ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ 
ڃ  ڃ  ڃ  ڄڄ  ڄ 
ڇ  چ  چ  چچ  ڃ 
]س��ورة  چ  ڇ  ڇ  ڇ 

األعراف: 160[. 
خامسًا:

حيتج  البعض  كان  إذا  اآلخ��ر:  األم��ر 
اىل أن اهلل سبحانه أطلق عىل بعض أنبيائه 
مل  القرآن  إن  أقول:  ولقًبا  اساًم  أو  اسمني 
يرش من قريب أو من بعيد إىل أن إرسائيل 
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هو يعقوب؛ كام ذكر سبحانه أن اخلليل هو 
ک ک  چ  إبراهيم كام يف قوله تعاىل: 
ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ 

ڻ  ں  ں  ڱڱ  ڱ  ڱ  ڳ 

ڻ چ ]سورة النساء: 125[.

خليال  اخلليل  سمي  إنام  ثعلب:  قال 
ألن حمبته تتخلل القلب فال تدع فيه خلال 
تللت  قد  بشار:  قول  وأنشد  مألته؛  إال 
مسلك الروح مني وبه سمي اخلليل خليال 
وخليل فعيل بمعنى فاعل كالعليم بمعنى 
كاحلبيب  املفعول  بمعنى  هو  وقيل:  العامل 
هلل  حمبا  كان  وإبراهيم  املحبوب،  بمعنى 

وكان حمبوبا هلل.
وكام هو احلال بالنسبة للمسيح عيسى 

ابن مريم: چ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ 
ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ 

ٹ ڤ چ ]سورة النساء: 171[.
نون(  )ذي  ب�  يونس  اهلل  لقب  وق��د 
باحلوت  ارتبط  ألنه  احلوت  صاحب  أي 
سورة  يف  جاء  ذلك؛  يثبت  ما  القرآن  ويف 

ڑ  ڑ  ژ  چ  تعاىل:  قوله  الصافات 
گ  گ  گ  ک  ک  ک  ک 
ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ 

ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ 
ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ 
ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ 
ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ 
ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ 

ۅ ۉ ۉ ې چ.
تشري  القرآن  يف  آيٍة  أيُّ  نتساءل؛  وهنا 

إىل أن يعقوب هو إرسائيل...؟؟؟.
القول:  فيمكن  ذلك  يثبت  مل  أنه  وبام 
إنا فرية انطلت عىل الباحثني اإلسالميني 

ونقلها الكثري دون حتر ودون متحيص.
شخصية  بأن  القول  نستطيع  ثم  ومن 
يعقوب ليست هي شخصية إرسائيل، وأن 
إرسائيل جاء بعد يعقوب النبي، وقد يكون 
شقيقه  نسل  من  أو  أبنائه  أحد  نسل  من 
عيسو )العيص( )إن صح أن له أخًا( الذي 
والقدرة  والفروسية  بالقوة  معروفًا  كان 

عىل الصيد كام جاء يف العهد القديم.
العهد  يف  ج��اء  ب��ام  ن��ؤم��ن  ال  ون��ح��ن 
يؤكد  مما  وأكاذيب؛  افرتاءات  من  القديم 
تشويه صورة يعقوب وأنه اغتصب الربكة 
بمعاونة  عيسو  أخيه  حساب  عىل  أبيه  من 
يقّره  وال  عاقل  يصدقه  ال  أسلوب  يف  أمه 
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منطق؛ فقد جاء يف العهد القديم...
فان   ،- –أصاًل  الفرية  ه��ذه  وحتى 
ُولَِد  أٌخ  القرآن مل يذكر أن يعقوب كان له 
القرآن  لذكره  ذلك  حدث  كان  ولو  معه، 
قبله  ُولد  وقد  توأمه،  أنه  ناهيك  املجيد، 
سمي  ثم  ومن  عقبه  يف  جاء  يعقوب  وأن 
يعقوب؛ أّي هراء هذا وأّي كذب وافرتاء 
عىل اهلل وعىل رسله... توقفوا يرمحكم اهلل 

عن نقل هذه األكاذيب واالفرتاءات.
وه���ذه ن��ص��وص أخ���رى ت��ؤك��د هذه 
ال��رتاث  إىل  وصلت  وكيف  اخل��راف��ات 

اإلسالمي.
َجاَء  اْيضا ِحنَي  لَِيْعُقوَب  َوَظَهَر اهللُ   9

اَن اَراَم َوَباَرَكُه. ِمْن َفدَّ
10 َوَقاَل َلُه اهللُ: »اْسُمَك َيْعُقوُب. ال 
َيُكوُن  َبْل  َيْعُقوَب  َبْعُد  فِياَم  اْسُمَك  ُيْدَعى 

ائِيَل. ائِيَل«. َفَدَعا اْسَمُه ارْسَ اْسُمَك ارْسَ
تتناقض  اخلزعبالت  هذه  أن  واحلق 
مع القرآن املجيد الذي كرم يعقوب وأنزله 
منزلة عالية ودعاه يعقوب عند موته، ففي 
القرآن ما يؤكد بام ال يدع جماالً للشك أن 
حتى  كذلك  يعقوب  اسمه  ظل  يعقوب 

حلظة وفاته؛ قال تعاىل: چ ۇ ۆ ۆ 

ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ 

ى  ى  ې  ې  ې  ې  ۉ 

وئ  ەئ  ەئ  ائ  ائ 

وئ ۇئ ۇئ ۆئ چ سورة البقرة.

إىل  واضحة  إش��ارة  مريم  س��ورة  ويف 

إرسائيل؛  عن  خيتلف  يعقوب  اهلل  نبي  أن 
فقد حتدثت السورة عن كل منهام بحديث 
بينهام  يفصل  السياق؛  نفس  يف  خمتلف 
كونا  إىل  واضحة  إش��ارة  يف  آي��ات؛  ثامين 
شخصيتني خمتلفتني؛ تأمل هذا السياق يف 

سورة مريم: چ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ 
ی  ی  یی  ىئ  ىئ  ىئ  ېئ  ېئ 
خب  حب  جب  يئ  ىئ  مئ  حئ  جئ 
مت  خت  حت  جت  يب  ىب  مب 
جح  مج  حج  يث  ىث  مث  جث  ىتيت 
پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ 
ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ 
ٿ ٿٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ 
ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ 
چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ 
چچ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ 
ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ 
ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک  ک 
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ں  ڱ  ڱ  ڱڱ  ڳ  ڳ  ڳ 
ں ڻ ڻ ڻ ڻ چ.

املغايرة  تقتيض  العطف  واو  أن  وبام 
فالُذرّيتان منفصلتان عن بْعضه�م�ا.

إلرسائيل  يعقوب  اسم  تغري  ففكرة 

عن  بدسها  قاموا  إرسائيلية  أكذوبة  جمرد 
إىل  أنفسهم  لنسب  كاذبة  نصوص  طريق 
هو  يعقوب  أن  بإدعاء   إبراهيم نسل 
ذريتهام  تواجد  تزامن  مستغلني  إرسائيل 
يف مرص يف نفس احلقبة فاضطروا إلدخال 
هذه  لتعزيز  التارخيية  التعديالت  بعض 
املدة  بطول  الناس  إهيام  كمحاولة  الفكرة 
وموسى  يوسف  يعقوب  ابن  بني  الزمنية 
إلعطاء  إرسائيل  بني  من  موثق  نبي  أول 
)إرسائيل  يعقوب  لنسل  الكافية  امل��دة 
بالنسبة إليهم( للتكاثر و تشكيل أمة كبرية.
واملعروف لدى أهل التوراة أن يعقوب 
أخو عيسو، وأن عيسو كان صاحب رمح 

وسيف وأن يعقوب مل يكن مقاتال...
ومل يذكر اهلل عز وجل يف أي نص من 
بصفة  )إرسائيل(  املجيد  القرآن  نصوص 
النبوة، بينم�������ا )يعقوب( قد تم ذكره 

بصفة الوحي وأنه أوحي إليه.

فقصة تغيري اسم يعقوب إىل إرسائيل 
ال  التي  املبكيات  املضحكات  من  فهي 

يصدقها عقل وال يقبلها منطق.
فكيف يعتم�����د املفرسون واملحدثون 

واملؤرخون عىل قصة هزيلة هبذا الشكل.
علامء  يتناقلها  أن  ذلك  من  واألغرب 

األمة بتسليم تام من دون استنكار.
أبناء  عن  املجيد  القرآن  حتدث  عندما 
يقل  ومل  وأخوته(  )يوسف  قال:  يعقوب 
سورة  من  النص  هذا  تأمل  إرسائيل؛  بني 

ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  يوسف: 
ڌ چ ]سورة يوسف: 7[.

ق��ول��ه ت��ع��اىل يف س���ورة ي��وس��ف عىل 
ې  ې  چ  ي��وس��ف:  لسان 
يعقوب  بني  بجميع  أي  چ  ى 
مرص  للتتخذوا  أجعني"  بأهلكم  "وأتوين 

دارًا. قال مرسوق: فكانوا ثالثة وتسعني، 
ما بني رجل وامرأة.

وتوابعكم  وعشريتكم  أوالدكم  أي: 
عنكم  ويزول  اللقاء  متام  ليحصل  كلهم، 

نكد املعيشة، وضنك الرزق.
عن  يتحدث  ما  دائام  القرآين  السياق 
تأت  ومل  إبراهيم،  بن  اسحاق  بن  يعقوب 
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آية واحدة تذكر إرسائيل بن إبراهيم...
عىل  م��اي��دل  ال��ق��رآن  م��ن  هناك  ليس 
بنو  ه��م  ف��رع��ون  استعبدهم  ال��ذي��ن  أن 
يعقوب... فقد دخلوا مرص آمنني ىف كنف 
يوسف الذي كان آنذاك )عزيز مرص( كبري 
املرصيني،  إىل  أرسل  والذى  مرص،  وزراء 
وب��ال��ت��أك��ي��د ع���اش )ي��وس��ف وأخ��وت��ه( 
قال  الزمن  من  حقبة  معززين  مكرمني 

القرآن يف ذلك چ ٱ ٻ ٻ ٻ 
ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ 

ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀٺ 

ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹٹ  ٹ 

ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ 

چ  چ  ڃچ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ 

ڌ  ڌ  ڍ  ڇڍ  ڇ  ڇ  ڇ  چ 

]س��ورة  ژچ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ 

غافر: 34 -35[.
موت  )بعد  فرعون  أن  نجد  ثم  ومن 
البقية  واستعبد  اضطهد  بأجيال(  يوسف 
الرجل  )إرسائيل  قادها  التي  من  الباقية 
الصالح( بعد أن عاد املرصيون إىل الرشك 

بعد هالك يوسف بعدة أجيال.
ارسائيل  يكون  أن  من  يمنع  الذى  فام 

رجاًل صاحلًا من ذرية من دخل مرص مع 
يعقوب وبنيه؟.

أو أن إرسائيل هو العبد الشكور الذي 
يف  فالضمري  ن��وح؛  مع  اهلل  محل  ممن  ك��ان 
ُه َكاَن َعْبًدا َشُكوًرا( يرجع إيل إرسائيل  )إِنَّ
لَِبنِي  بدل  هي  ���َة  يَّ ُذرهِّ ف  نوح  إيل  وليس 

ٹ  چ  اهلل:  قول  تأمل  اِئ��ي��َل...  إرِْسَ
ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ 

ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ 

ڃ ڃ ڃچ چ چ چ ڇ چ 

أما ذرية فنصبت عىل النداء أي يا ذرية من 
بعضهم عىل  نوح. وتنصب عند  محلنا مع 

االختصاص واحلالية أيضًا.
أبناء  أن��م  ي��ذك��رون  اليهود  إن  ث��م 
يعقوب الذي هو إرسائيل، ومل يأت عندنا 
"ال  الرسول:  عن  وصح  هذا،  يكذب  ما 
تكذبوهم".  وال  الكتاب  أهل  تصدقوا 
ونحن هنا مل نصدقم، ولكن نصدق ما جاء 
وأمثال  ما جاء عندهم،  مع  متوافقًا  عندنا 

هذا يف التوراة املحرفة كثري.
القرآن  أن  للنظر  امللفتة  األدل��ة  ومن 
املجيد عندما حتدث عن يعقوب عىل لسان 
ربه يف رضاعة ويف خفية؛  دعا  وقد  زكريا 
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)آل  ق��ال  ولكن  إرسائ��ي��ل(  )بني  ق��ال  ما 
فرقًا  هناك  أن  يف  رصحية  وهذه  يعقوب( 

ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ  چ  بينهام قال تعاىل: 
ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ 

ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ 

ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ 

چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ 

ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇڇ  ڇ  ڇ 

ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ 

ڑ ک ک ک ک چ.

قال اإلمام فخر الدين الرازي صاحب 
التفسري الكبري: اتفق أكثر املفرسين عىل أن 
بن  إسحاق  بن  يعقوب  هو  ههنا  يعقوب 
أخت  هي  زكرياء  زوجة  ألن  إبراهيم؛ 
داود  بن  سليامن  ول��د  من  وكانت  مريم 
 زكريا وأما  يعقوب،  بن  ولد هيوذا  من 
 )10(موسى أخي  هارون  ولد  من  فهو 
بن  الوي  ولد  من   وموسى وه��ارون 
يعقوب بن إسحاق وكانت النبوة يف سبط 

يعقوب.
قال القرطبي: الثالثة: قوله تعاىل: من 

)10( الفخر الرازي –مفاتيح الغيب –ج21 ص 
185 )تفسري سورة مريم(. 

إرسائيل،  يعقوب  هو  قيل:  يعقوب  آل 
بنت  مريم  بأخت  متزوجا  زكريا  وك��ان 
ألنا  يعقوب؛  إىل  نسبها  ويرجع  عمران، 
من ولد سليامن بن داود وهو من ولد هيوذا 
بن يعقوب، وزكريا من ولد هارون أخي 
الوي  ولد  من  وموسى  وهارون  موسى، 
بن يعقوب، وكانت النبوة يف سبط يعقوب 

بن إسحاق.
يعقوب  هاهنا  بيعقوب  املعني  وقيل: 
مريم  أيب  ماثان  بن  عمران  أخو  ماثان  بن 
ألن  داود؛  بن  سليامن  نسل  من  أخوان 
ماثان  وبنو  ماثان،  ابنا  وعمران  يعقوب 
وغريه.  مقاتل  قاله  إرسائيل؛  بني  رؤساء 
أخواله،  يعقوب  آل  وكان  الكلبي:  وقال 
وهو يعقوب بن ماثان، وكان فيهم امللك، 
عمران  بن  ه��ارون  ولد  من  زكريا  وك��ان 
 النبي أن  قتادة  وروى  موسى.  أخي 
كان  ما  -زكريا  –تعاىل  اهلل  يرحم  ق��ال: 
يعقوب ألنه  عليه من ورثته. ومل ينرصف 

أعجمي)11(.

حتقيق  القرآن  ألحكام  –اجلامع  القرطبي   )11(
ابراهيم طفيش –ج11 ص 82. 
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أكون  وقد  أقوُل  فيام  مصيًبا  أكون  قد 
وقول  اخلطأ  حيتمُل  صواٌب  فقويل  خمطئًا، 

غريي خطأ حيتمل الصواب.
ولكن عزائي الوحيد أنني أبحث عن 
الدليل وأستخدم املنهج االستقرائي حتى 
من  ذل��ك  كلفني  مهام  احلقيقة  إىل  أص��ل 
وقٍت أو جهد، وهناك من يستسهُل فينقُل 
دوَن حتٍر أو توثيٍق كام هو احلال يف كثري من 

كتب التفاسري والسري.
وهذا أسوأ ما وقع فيه كثرٌي من الُكّتاب 
هو  من  م��وض��وع:  –يف  أن��م  واملفرسين 
تارخييٍة  فِريٍة  إىل  جيًعا  –ركنوا  إرسائيل؟. 
حُمّرف  أنه  العاملني  ربُّ  –شهَد  كتاٍب  من 

الكتاب  أهل  من  جاعة  وكتبه  وُم��ب��ّدل، 
بأيدهيم ليشرتوا به ثمنًا قليال.

ذلك  يف  وتبعه  املفرسين  أحد  نقلها 
هناك  –وليس  كلهم  يكن  مل  -إن  ُجلهم 
وال  املجيد  ال��ق��رآن  من  ال  صحيح  سند 
من السنة النبوية وال من التاريخ، وال من 

األحاديث الصحيحة يقول ذلك.
من  إليه  ذهبُت  ما  صحة  يؤكد  وهذا 

أن دخول اإلرسائليات يف كتب السنة هو 
الذي رّوج لفكرة أن يعقوب هو إرسائيل؛ 
ومن ثم يتم إضفاء القداسة عىل شخصية 
التي  الفئة  إليه هذه  إرسائيل الذي ينتسب 

غضب اهلل عليها ولعنها من الصهاينة...
آخر  دليل  األح��ادي��ث  ه��ذه  فضعف 
عىل صحة ما أقول، والتدليس والتحريف 
بأن  القائل  الرأي  فيه أصحاب  الذي وقع 
 يعقوب أن  يؤكد  يعقوب  هو  إرسائيل 
وأن  إرسائيل،  هو  وإرسائيل  يعقوب  هو 
السنة  كتب  يف  دسها  تم  ال��رواي��ات  هذه 
اليهود  كان  وقت  يف  اهلدف  هذا  لتحقيق 
يتحكمون يف أدوات الكتابة واألوراق كام 

العرص  يف  اإلع��الم  وسائل  يف  يتحكمون 
احلارض.

األمة  عىل  التلبيس  اليهود  أراد  وإنام 
اإلسالمية بأن شخصية يعقوب النبي ابن 
األمة  بحب  حتظى  والتي  النبي  ابن  النبي 
)رشف  هلا  ليبقى  إرسائيل  هو  اإلسالمية 

االنتساب إليه والركون عليه(.

خامت�����������������ة
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بسم اهلل الرمحن الرحيم
مهاد وتأسيس:

الندائي  الرتكيب  جاليات  عند  وقفنا 
يف القرآن الكريم امُلقَسم عىل اختيارين مها 
اللطف ومايقابله تقابل تضاد وهو القسوة 
يف اخلطاب وبعد طول تأمل وسعة حتليل 
سامت  من  ماتضمنه  وتبيني  مقطع  لكل 
كبري  أثر  من  هلا  وما  ومميزة  ب��ارزة  صوتية 
االيقاع  من  ن��وع  إح��داث  يف  ب��ارز  ودور 
والتلطف  الرمحة  نداء  فقد حفل  الداخل، 
–إبراهيم–ألبيه  البار  الولد  يف خطاب 
آزر ببناٍء فني سلك مسلكًا خاصًا جع بني 
دقة املعنى وبراعة التصوير و إيثار أصوات 
خاصة تضامت مع بعضها البعض، وتكرر 
بعضها تكرارًا مقصودًا ملحوظًا ليؤديا معًا 
إىل خلق توازٍن إيقاعي ذي داللة متواسقٍة 
والرقة  الرأفة  تشوبه  الذي  احلال  وسياَق 
واللني واللطف وغريها من مظاهر الرمحة. 
فقد حاول هداية آزر هداية مصحوبة بأرق 
األلفاظ وأحّبها إىل النّفس بأسلوب جيمع 
الّرّقة واللطافة، هذا من جانب، ومن  بني 
الّدعوة  إيصال هذه  الرغبة يف  جانب آخر 

وتأديتها بأعىل األصوات وأوضحها.

ال��ص��ويّت  اجل��ان��ب  م��الح��ظ��ة  فعند 
–الرمحة  األول  االختي���ار  آليات  ن  املكوهِّ
فيه��������ا  اجتمعت  أّنه  واللطف–وجدنا 
وعذوبة  رّقة  وأكثرها  األص��وات  أوضح 
ال��داليّل،  حمتواها  عن  التعبري  عىل  وق��درة 
وأبرز هذه األصوات صوت السني الذي 
اّتسم  ما  إب��راز  يف  وكبري  هام  دور  له  كان 
ب��ه ه��ذا األس��ل��وب م��ن وض��وح سمعّي 
من  به  اّتسم  ملا  اخلطاب  يف  وتلّطف  ورّقة 
صفات هّيأت له هذه الداللة فهو صوت 
صفريّي احتكاكّي مهموس مستفل مرقق 
منغم، ومن خصائص  إيقاع  ذو  احلركات 
بإحساس  يوحي  أّنه  أيضًا  الصوت  هذا 
يوحي  كام  والسالسة،  النعومة  بني  مليس 
مع  يتناسب  بام  والضعف  والليونة  بالرقة 

خاصية الرقة والسالسة فيه.
ومن خالل هذه الصفات نجد أّن هذا 
أوحى  بام  احلديث  مقام  ناسب  الصوت 
من  يملكه  بام  احل��دث  عىل  دالل��ة  من  به 
إمتداد  سمة صفريّية احتكاكّية ومافيه من 
وهب له الوضوح اىل سمعّي ليبقى صداه 
امتلكه  وبام  املتلقي،  ذهن  يف  أط��ول  مدة 
أوحت  ونقاء  وصفاء  وسالسة  ليونة  من 
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توحيد  إىل   إبراهيم دعوة  ونقاء  بصفاء 
اهللّ )عّز وجّل(، فضاًل عاّم تضّمنه اهلمس 
هذا  يوائم  بام  والرّقة  اللطف  دالل��ة  من 

املوقف.
هذا  حتقيق  يف  ال��ص��وت  ه��ذا  وآزر 
وهو  آخر  صوت  الداللة  وهذه  الغرض 
ص��وت )ال���ت���اء(، ال���ذي ت��ك��رر ت��ك��رارًا 
ملحوظًا يف هذا الرتكيب وهذا الصوت من 
أسنايّن  املهموسة« وهو صوت  األصوات 
حيدث  انفجارّية  وقفة  فيه  مهموس  لثوّي 
الثنايا  بأصول  اللسان  طرف  التقاء  عند 
مدة  اهل��واء  ويضغط  اللثة،  ومقدم  العليا 
تاركًا  فجأة  اللسان  ينفصل  ثّم  الّزمن  من 
انفجارّي  صوت  فيحدث  االلتقاء  نقطة 
النّطق  عند  الصوتّية  األوتار  تتذبذب  وال 
الّتاء يف زمرة احلروف  به. وهكذا صنفت 
اللمسّية؛ ألّنه يوحي فعاًل بإحساس مليس 
مزيج بني الّطراوة والليونة، وهكذا برزت 
بام تضمنه من صفات  الصوت  داللة هذا 
أوحت  والليونة  والّطراوة  اهلمس  اللني 
اخلطاب،  يف  والّتلّطف  وال��رّق��ة  باللني 
سمة  من  الصوت  ه��ذا  حيمله  ما  أّن  كام 
اللسان فجأة  إنفصال  النّابعة من  االنفتاح 

جعلته  الّسفىل  أو  العليا  الّثنايا  أصول  عن 
انرشاح  من   إبراهيم نفس  مايف  حياكي 
االن��رشاح  ه��ذا  طريق  عن  ليبعث  نفيّس 

الراحة والطمأنينة يف نفس آزر.
»يا  النّدائّي  الرتكيب  هذا  تتبع  وعند 
ابِت« وجدنا له ظهورًا بارزًا فقد افتتح فيه 
جيع نداءاته، فأورد كالمه احلسن مقرونًا 
الّرقيقة  اللفظة  باللطف والّرفق فأتى هبذه 
استعطافًا له فهو يذّكره بصلة القرابة بينهام 
وُيقر له بالتبعية البنيوية، فكان غرضه من 
أوارص  وإيقاظ  احلنان  غريزة  إثارة  ذلك 

الّرحم.
خلطاب  املقابل  املوقف  خيص  فيام  أما 
من  نوعًا  نجد  والتلطف  والرمحة  الرأفة 
بالقسوة  توشح  الذي  املض������اد  اخلطاب 
والغلظة والتهديد والوعيد، إذ جيد املتأمل 
ملقطع االختيار الثاين أّنه تكّون من أصوات 
ٍ اتصفت بصفات الشدة والقوة واالنفجار 
)آزر(  األب  ابتدأ  إذ  وغريها،  والتكرار 
خطاب����������ه بالنرب –اهلمزة –وهو صوت 
ان��ف��ج��اري وه��و ص��وت اهل��م��زة وذل��ك 
بقوله: ))أراغب((، ويتكرر هذا الّصوت 
يف  واضحًا،  تكرارًا  خطابه  تضاعيف  يف 
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األلفاظ )أراغب، أنت، لئن، أرجنّك(.
فهذا الّصوت حيمل صفات االنفجار 
والّشدة والّثقل، كام وصفه سيبويه بقوله: 
ال  من  هذا  هبا  ثقل  إّنام  اهلمزة  أّن  ))اعلم 
يف  شدة  وألّنا  خمرجها،  بعد  ألّنه  خيففها 
الّصدر ترج باجتهاد، وهي أبعد احلروف 
أًم��ا خمرجها  خم��رج��ًا ألًن��ه ك��ال��ّت��ه��وع((، 
ويتسم  وأقصاه  احللق  أسفل  من  فيكون 
الّصوتيني  الوترين  بانفراج  املخرج  هذا 
ليحدث  خلفهام  النّفس  حبس  بعد  فجأة 
كام   » اهلمزة،  صوتًا مسموعًا وهو صوت 
وقربه  خمرجه  بعمق  الّصوت  هذا  يّتسم 
أكثر  من  فهو  لذلك  الّصدر  ج��وف  من 
من  النّفس  يف  حيدث  بام  تأثريًا  األصوات 

إنفعاالت.
أّن  نجد  الّصفات  ه��ذه  خ��الل  وم��ن 
هذا الّصوت حيتاج إىل جهد كبري ويتصف 
به،  النّطق  أثناء  يف  والّثقل  والقوة  بالّشدة 
والقوّية،  العنيفة  املواقف  بذلك  فيحاكي 
مااّتسم  مع  االنسجام  متام  منسجم  وهذا 
به موقف آزر من دعوة إبراهيم. فلكّل 
سمة من هذه الّسامت دور يف إبراز الداللة، 
حتدث  التي  فيه  الوقفّية  االنفجار  فسمة 

عقل  توقف  حتكي  خمرجه  انغالق  عند 
هذا الكافر وتفكريه، وحتجز قلبه وتصلبه 
فلم  إطباقًا  الكفر  عىل  وأطبق  أغلق  فكأّنه 
يقبل أًية دعوة للهداية بأّي أسلوب كانت.
بتعمق  يوحي  خمرجه  عمق  أًن  ك��ام 
تأصلت  قد  الكفر  نفسه فجذور  الكفر يف 

يف أعامق قلبه املتصلب الرافض لإليامن.
آخر  ص��وت  الّصوت  ه��ذا  ويعاضد 
وهو صوت اجليم الذي يشرتك مع اهلمزة 
أيضًا من  له دور  فكان  أغلب صفاهتا،  يف 
خالل تكراره يف زيادة حض هذا اجلو من 
عنيفة  سامت  من  له  بام  والقسوة  العنف 
شديدة فهو يعد من األصوات االنفجارية 
االحتكاكية املجهورة، ونتيجة لقوة احلاجز 
فبام  متامًا  الّصوت  هذا  يف  االنفتاح  ينعدم 
متلكه اجليم من هذه الًصفات التي توحي 
واخلشونة  والّصالب������ة  بالقساوة  بالشدة 
قلبه،  وق��س��اوة  ال��ّرج��ل  ه��ذا  ش��دة  تناظر 
الفعالّية  عىل  داللة  من  متتلك  بام  أنا  كام 
واملقاومة والّتامسك والّتدافع واإلستمرار 
غلب  الذي  آزر  موقف  حتاكي  واإلمتالء 
احلوار  يف  والقسوة  والّتكرب  الفساد  عليه 
واالس��ت��ع��الء واإلن��ك��ار هل��ذه ال��ّدع��وة، 
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العقيدة  بتلك  والّتمسك  واإلس��ت��م��رار 
إن��ك��ارّي  ب��س��ؤال  خطابه  فبدأ  الباطلة. 
اإلستفهام  هذا  لتنغيم  فكان  ))أراغ��ب(( 
دوره اهلام يف حتقيق هذا اإلنكار، فأسلوب 
والّتعجب  اإلنكار  االستفهام حيمل معنى 

ويدّل عىل اللوم والّتقريع.
الّرغم من املناصحة العجيبة مع  فعىل 
ماحتمله من مالطفات جاء جوابه بمنتهى 
اجلّفاء فقابل ذلك بفضاضة الكفر وغلظة 
العناد لقساوة قلبه وشّدته أضف إىل ذلك 
أّنه مل يقابل قوله: ))يا أبت(( باللفظة التي 
فدعوة  )يابني(،  أي:  الّتحبب،  يف  تقارهبا 
املرشك  هذا  قلب  إىل  تصل  مل   إبراهيم

فقابله باالستنكار
والتهديد والوعي�������د، وتلقى دعوته 
القول  ه��ذا  مقابلة  يف  وق��س��وة  بجهالة 
الكفر  مع  اإليامن  وهذا هو شأن  املهّذب، 
والقلب  اإليامن  هّذبه  الذي  القلب  وشأن 
الذي لوثه الكفر، وهكذا نجد أّن صوت 
الّدقة،  بمنتهى  وغرضه  دوره  أدى  اجليم 
فوائم داللة السياق بام فيهمن عنف وشدة 
الرّتكيب  الّصوت حيكي عند دخوله  فهذا 
الّشديدة  وامل��واق��ف  العنيفة  األح���داث 

عنيف  إن��ف��ج��اري  ج��رس  م��ن  حيمله  ب��ام 
أال  النّص،  يف  آخر  صوت  تكرار  ونلحظ 
بصفة  يتصف  ال��ذي  ال���ّراء  وه��و ص��وت 
الّتكرار  بخاصّية  تتسم  فهي  اإلستمرارية 
أي ارتفاع اللسان عند النّطق به فهي تتكرر 
طرف  وك��أّن  هبا  النطق  عند  اللسان  عىل 
بأكثر من  اللسان يرتعد هبا، فكأّنك تنطق 
الّتكرير  يكون  ما  وأظهرها  واحد،  حرف 

إذا كانت الّراء مشددة أو وقفت عليها.
الوضوح  يناسب  ال��وض��وح  وه��ذا 
ألفاظ  معظم  حوله  دارت  الذي  الّسمعّي 
مناسبة  ال���ّراء  ف��ج��اءت  ال��رّتك��ي��ب،  ه��ذا 
جهة  ومن  آزر  ملقام  االستمرار  جهة  من 
من  اآلي��ات  هذه  عليه  دلت  ملا  الوضوح 

دعوة واضحة وخالصة.
والّتصلب  ال��ق��وة  أي��ض��ًا  نلمح  ك��ام 
والّشدة يف قوله: ))ألرجنّك(( فقد اجتمع 
الّثقيلة،  الّشديدة  اهلمزة  اللفظة  هذه  يف 
املجهورة،  الّشديدة  اإلنفجارية  واجلّيم 
املجهورة،  اإلستمرارية  الّتكرارّية  والّراء 
اجلّهر،  فيها من صفات  املطبقة وما  وامليم 
فكان هلذه الّشدة واإلستمرارّية واإلنفجار 
اجلانب  إب���راز  يف  كبري  أث��ر  واإلط��ب��اق 
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الّداليّل املعرّب عن شدة احلقد يف نفس آزر 
املناسبة  فحصلت  الّدعوة  هلذه  ورفضه 
الّكفر وبني صفة اإلطباق  بني إطباقه عىل 
اإلنفجار،  قبل  اجلّيم  يف  والوقفة  امليم  يف 
شّدة  وب��ني  شّدته  بني  املناسبة  وكذلك 
الكفر  يف  استمراره  بني  واملناسبة  اجليم، 
ذلك  إىل  ويضاف  ال��ّراء،  يف  واإلستمرار 
من  ومافيها  الّثقيلة  التوكيد  نون  دخول 
داللة  من  الّتشديد  هذا  حيمل  وما  تشديد 
القرآن  يف  فمجيؤه  واملبالغة،  الكثرة  عىل 
تزيد  فالعرب  الّداللة،  هذه  لتأدية  الكريم 
اللفظ ومن  وتكثري  املعنى  لزيادة  الّصوت 
عىل  ال��ّدالل��ة  ت��أيت  والّتكثري  ال��زي��ادة  ه��ذه 
الّتضعيف  يف  وكذلك  وتقويتها،  املبالغة 
يستلزم  به  النّاطق  الّن  اللسان  عىل  ثقل 
مفارقته،  بعد  نفسه  املوضع  إىل  العودة 
املبالغة  فهذه  كبريًا،  يتطلب جمهودًا  وذلك 
وهذه الّشدة تدّل مبالغته يف الكفر واإلنكار 
 إبراهيم معاقب�����ة  عىل  إرصاره  وشدة 

وتصديه لدعوته وإعراضه عنها.
فالشدة واإلطباق واإلستمرار صفات 
هذا  عن  التعبري  يف  رائعة  مسامهة  سامهت 
املعنى، يساندها يف ذلك التشديد يف النون 

تساند  ص��ورة  وثقله  بشدته  رس��م  ال��ذي 
املعنى الذي دّلت عليه األلفاظ التي حتمل 
املوقف وتصوير  الصفات وهو شدة  هذه 
بغض الّرجل )آزر( وحقده يف هذا النّص 

القرآيّن.
يراعي  القرآيّن  النّظم  أّن  نرى  وهكذا 
معايري  وعباراته  وألفاظه  كلامته  اختيار  يف 
صّورت  فقد  وتركيبّية.  ورصفّية  صوتّية 
النّّص  هذا  بمجموعها  األص��وات  هذه 
فجاءت  دقيقًا،  عامًا  تصويرًا  احل��وارّي 
األصوات موزعة توزيعًا رائعًا عىل أجزاء 
الّسياق، فمعظم األصوات املكونة للنّص 
الّسمع  يف  اللغوّية  األصوات  أوضح  من 
وأنقاها وأكثرها تعبريًا عن الّرقة واللطف 
والّشفقة والّرمحة، فالّصوامت التي شغلت 
هذا الرتكيب )السني، الّصاد، الّتاء، اهلمزة، 
اجلّيم، الّراء، امليم( كان هلا أثرها املوسيقّي 
يف  والنقاء  الّصفري  وهو  املتميز  بملمحها 
يف  واإلستعالء  والّتفخيم  والّصاد،  الّسني 
الّصاد، واإلنفجار يف الّتاء واجلّيم، والّثقل 
والّشدة يف اهلمزة، والّتكرار واإلستمرار يف 
الّراء، فهذه الّصفات تآزرت جيعًا لرتسم 
هذه اللوحة الفنية والصورة الرائعة املظللة 
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والّرمحة واحلّب اإلهلي  الّشفقة  بظالل من 
اللؤم  من  وبظالل   إبراهيم جانب  من 
أّن  كام  آزر،  جانب  من  والكره  والبغض 
األص��وات  ه��ذه  يف  الّسمعّي  ال��وض��وح 
ال��ّداع��ي  اآلي���ات  ه��ذه  مضمون  ناسب 
يقتيض  الذي  وج��ّل(  )عّز  اهلل  توحيد  إىل 
النّص  يف  فتكرارها  الّسمعّي،  الوضوح 
جعلها أقدر عىل اإلحياء باملعنى واإلسهام 
لغرض  إيقاعيًا  تناغاًم  الّسياق  إعطاء  يف 
إنتباه  حالة  يف  وجعله  املتلقّي  ذهن  هتيئة 

وتركيز يف حمتوى اخلطاب ومضمونه.
أوردهت��ا  التي  املعاين  تتبع  خالل  من 
النداء  ملفردة  وحديثها  قديمها  املعاجم 
عن  ال��ن��داء  معنى  ت��رج  التكاد  نجدها 
ثالث معان: الصوت والدعاء والرصاخ، 
فدار معنى النداء حول هذه املعاين الثالث.
النداء  بني  مفرقًا  ال��زخم��رشي  وق��ال 
والأناجيك،  أن��ادي��ك  ))وأن���ا  واملناجاة 
النداء  سمعت  إذا  للصالة،  )ون���ودي 
فأجب((()1( فبقوله أناديك وال أناجي����ك 
املناجاة،  عن  خيتلف  النداء  أّن  عىل  داللة 
وهكذا نجد أّن النداء يف اللغة مد الصوت 

)1( أساس البالغة: الزخمرشي، 451 –452. 

ومن هذا املد تتحقق غاية االقبال والتنبيه 
للمخاطب.

النداء اصطالحًا:
التي  الوظيفة  حيث  من  سيبويه  عرفه 
يؤدهيا يف املنادى وعمله فيه أي أّن تعريفه 
للنداء تعريفًا وظيفيًا فقال يف ذلك: ))اعلم 
النداء كل اسم مضاف فيه فهو نصب  أّن 
واملفرد  إظهاره  املرتوك  الفعل  إضامر  عىل 
منصوب(()2(  اسم  موضع  يف  وهو  رفع، 
أّنك  ))اعلم  فقال:  املربد  ذلك  يف  وتابعه 

إذا دعوت مضافًا نصبته..(()3(.
اجلملة  يف  النداء  دور  بينا  فالتعريفان 
يف  اللفظي  العمل  حيث  من  أي:  لفظيًا، 
كان  إذا  املنادى  إّن  قال:  فسيبويه  املنادى 
قدره  وقد  حم��ذوف  بفعل  ينصب  مضافًا 
فعندما  أن��ادي(  أو  ب)أدع��و  اللغة  علامء 
أدعو  أو  أن��ادي  أصله  اهلل،  ياعبد  نقول 
يف  اهلاشمي  أمح��د  السيد  فقال  اهلل.  عبد 
املتكلم  البالغة ))النداء هو طلب  جواهر 
مناب  نائب  بحرف  عليه  املخاطب  إقبال 

)2( الكتاب: سيبويه، 2/ 182. 
)3( املقتضب: املربد، 4/ 202. 
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)أنادي( املنقول من اخلرب إىل اإلنشاء(()4( 
وقوله: املفرد رفع يقصد أنه إذا كان املنادى 
مفردًا يرفع لكنه يف حمل نصب هبذا الفعل 

املحذوف.
اخلرب  من  )املنقول  اهلاشمي:  وق��ول 
النداء  أص��ل  أًن  فيه  يعترب  اإلن��ش��اء(  إىل 
خرب ثم نقل بعد ذلك إىل اإلنشاء، أما ابن 
أّن ))عامة  أماليه فيذهب إىل  الشجري يف 
الناظرين يف املعاين يزعمون أّن لفظ النداء 
–قال:  غريه  إىل  –اليتجاوزه  واحد  ملعنى 
ألّن قولك يا زيد ويا عبد اهلل، صوت يدل 
املدعو عىل أّنك تريد منه أن يقبل عليك، 
وليس  ب��ه،  تاطبه  أن  تريد  بام  لتخاطبه 
أمرًا وال  إخبارًا وال استخبارًا، وال  النداء 
عىل  والدليل  والعرضًا...  والمتنيًا،  نيًا 
أنه صوت خال من هذه املعاين أّن البهائم 
تنادى بأصوات موضوعة هلا وهي الترب 
وال تستخرب(()5( فظاهر قوله أّن النداء قد 
أبعد عن اخلرب وكذلك عن جيع أساليب 
اإلنشاء، وليس األمر كذلك فعندما تقول: 

 /1 اهلاشمي:  أمحد  السيد  البالغة:  جواهر   )4(
 .71

)5( أمايل ابن الشجري: 3/ 417. 

باملناداة  إخبار  اجلملة  عليًا، يف هذه  أنادي 
وإنابة  )أن��ادي(  النداء  فعل  حذف  وعند 
حرف النداء منابه أي تصبح اجلملة يا عل 
ففي هذا طلب اإلقبال من عل ويف الطلب 
وهبذا  اإلنشاء  أساليب  أحد  واألم��ر  أمر 
تتحول اجلملة من اخلرب إىل اإلنشاء ملا فيها 

من طلب اإلقبال والتوجيه للمنادى.
ال��ن��داء  أّن  إىل  يعيش  اب��ن  وذه���ب 
عىل  ليعطف���ه  ب��امل��ن��ادى  ))ال��ت��ص��وي��ت 
ال��رساج(( أصل  ابن  امل��ن��ادي(()6( وق��ال 
فيبني  عليك(()7(  ليقل  املدعو  تنبيه  النداء 
النداء  من  الغرض  أّن  ال��رساج  اب��ن  لنا 
امتداد  من  ناتج  التنبيه  وهذا  املدعو،  تنبيه 
خالل  فمن  ال��ن��داء،  ح��رف  يف  ال��ص��وت 
االمتداد فيها يكون زمنها أطول يف النطق.
فق���د  حسن  عباس  ذهب  هذا  واىل 
اىل  املدعو  توجيه  ))ه��و  بقول�����ه:  حده 
املخاطب وتنبيهه لإلصغاء وسامع ما يريد 

املتكلم(()8(.
فالذي يؤدي اجلملة الندائية عنرصان 

)6( رشح املفصل: ابن يعيش: 5/ 48. 
)7( األصول يف النحو: ابن الرساج، 1/ 329.

)8( النحو الوايف: عباس حسن، 4/ 1.
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واملنادي،  املنادى  أو  والداعي،  املدعو  مها 
توجي���ه  فهناك  واملخاطِب  املخاَطب  أو 
برهانه:  يف  ال��زرك��ش  ق��ال  ك��ام  وإق��ب��ال 
))النداء هو إقبال املدعو عىل الداعي(()9(.
أللفية  رشح��ه  يف  عقيل  اب��ن  ويعرفه 
الداللة  ه��ذه  يتوخى  تعريفًا  مالك  اب��ن 
املخاطب  إقبال  طلب  هو  ))النداء  قائال: 
كان  ملفوظًا  النداء  أحرف  أحد  بوساطة 
أّن  فيعني  ملحوظًا(()10(  أم  النداء  حرف 
حيصل  الطلب  وه��ذا  طلب،  فيه  ال��ن��داء 
بوساطة أحد أحرف النداء سواء كان هذا 
أو  اجلملة،  يف  ظاهرًا  أي  ملفوظًا  احلرف 
حمذوفًا منها يلحظ من خالل السياق ويف 
النداء  حرف  حذف  جواز  عىل  داللة  هذا 
إن شاء  القادم  الفصل  وهذا ماسنبحثه يف 

اهلل تعاىل.
الصوت لغة واصطالحًا:

واجلمع  اجلرس  لغة:  الصوت  أوالً: 
الصوت  السكيت:  اب��ن  ق��ال  أص���وات، 
ص���وت اإلن���س���ان وغ����ريه، وال��ص��ائ��ت 
شديد  أي:  ص��ّي��ت،  ورج���ل  ال��ص��ائ��ح، 

)9( الربهان: الزركش، 2/ 323. 
)10( رشح ابن عقيل: 3/ 258. 

الصوت)11(.
وال��ص��وت إص��ط��الح��ًا: ع��رف��ه ابن 
النفس  م��ن  خي��رج  ))ع���رض  ب��أّن��ه  جني 
يف  ل��ه  ي��ع��رض  حتى  متصاًل  مستطياًل 
امتداده  عن  تثنيه  مقاطع  والشفتني  احللق 
له  عرض  أينام  املقطع  فيسمى  واستطالته، 
بحسب  احلروف  أجراس  وتتلف  حرفًا 

اختالف مقاطعها(()12(.
عالقة النداء بالصوت:

تؤدي  صوتية  داللة  الندائية  للجملة 
يؤدي  الذي  املعنى  عن  للتعبري  هامًا  دورًا 
إليه السياق، فالداللة الصوتية ليست بعيدة 
عن اجلملة الندائية، وتظهر لنا عالقة النداء 
بالصوت من خالل حد النداء لغويًا أوالً، 
أو  بأّنه تصويت  اللغويني،  فحده كثري من 
ألدوات  وكذلك  سابقًا،  بينا  كام  صوت 
ليست إال مدود  اعتبار صويت فهي  النداء 
وهذه  واالستحضار،  التنبيه  معنى  حتمل 
ومن  البعيد  إىل  القريب  من  تتدرج  املدود 
فيها  أدوات  فهناك  القريب،  إىل  البعيد 

)11( ينظر: لسان العرب: )صوت(. 
)12( ينظر: رسصناعة اإلعراب: ابن جني، 1/ 

 .6
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امتداد أصل يف الصوت وهي )يا، أيا، ها، 
وا( لذلك جعلت لنداء البعيد ملا حتمله من 

مد صويت ووضوح سمعي.
ف���)ي��ا( ك��ام ذك��ر اب��ن ه��ش��ام حرف 
ذهب  هذا  وإىل  البعيد)13(.  لنداء  موضوع 
للبعيد  تكون  أن  حقها  أّن  ))إىل  املالقي 
مد  بعد  إال  يسمعان  ال  اللذين  النائم،  أو 
متد  أن  فلك  أل��ف،  آخرها  ألّن  الصوت 

الصوت ماشئت(()14(.
املتكلم  إىل))أّن  االسرتآباذي  وأشار 
الندبة )يا زيداه(  البعيد ويف  نداء  يقول يف 
املتحقق  الصويت  اجلانب  دعم  إىل  عامدًا 

بألف ها ء بعد املنادى(()15(.
يف  الصويت  امل��د  ساندت  هنا  )ي��ا(  ف� 
بينها  ملا  للندبة  تصلح  فهي  الندبة،  ألف 
من توافق وجتانس، فالياء فيها مد وكذلك 
لتحقيق  الصوت  يف  امل��د  تتطلب  الندبة 

غرضها وهو التنبيه بأرفع األصوات.
فيها  املالقي  ف��ق��ال  ه��ي��ا(  )أي���ا،  أّم���ا 
))ومعناها للتنبيه كلها ثالثة أحرف آخرها 

)13( ينظر: مغني اللبيب: ابن هشام، 1/ 413. 
)14( رصف املباين املالقّي، 513. 

)15( رشح الكافية: االسرتباذي، 1/ 413. 

ألف لتحمل املد ماشئت، ألّن مّد الصوت 
هبا يمكن(()16( فهذان احلرفان حيمالن مدًأ 
أمد  وهو  األ  بحرف  ختام  فقد  للصوت 

احلروف وأطوهلا.
ويستعمالن كام تستعمل )يا(، أي: إذا 
النداء أو معرضُا  املنادى مرتاخيًا عن  كان 
قد  نائاًم  أو  اجتهاد،  بعد  إال  اليقبل  عنه 

استثقل يف نومه)17(.
هذه  ويف  أحرف  ثالثة  من  ويتكونان 
فكثرة  البعد  عىل  لداللتها  دع��م  الكثرة 

احلروف ))تدل عىل كثرة املسافة(()18(.
لكن  البعيد  لنداء  مايستعمل  ومنها 
بعد مد الصوت فيه وهي ))أي(( ))فقيل 
يف  مد  من  فيها  ملا  البعيد  لنداء  تصلح  أّنا 
مد  قبول  )فيها  عنها  املربد  فقال  الصوت 
احلركة فتصبح )أيا( فجميع هذه احلروف 

التي فيه تكون ملد الصوت(()19(.
مد  للبعيد،  )أي(  استعامل  فيشرتط 

الصوت فيها.

)16( رصف املباين: 215. 
)17( ينظر: رشح املفصل: 150. 

)18( وقاية النحو: 169. 
حتليل  أص��ول   ،2  /7 امل��ربد،  املقتضب:   )19(

اخلطاب حممد الشاوش، 2/ 676. 
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وذهب السامرائي إىل أّن )أي( اليمد 
للبعيد  التستعمل  لذلك  الصوت  فيها 
))ألن البعيد حيتاج إىل مد الصوت لندائه 
يا  بخالف  الصووت  مد  فيها  ليس  وأي 

وأخواهتا(()20(.
القريب  لنداء  تستعمل  )أ(:  اهلمزة 

نحو قول الشاعر: 
*أزيدًا أخا ورقاء إن كان ثائرًا*.

 فهي ملجرد التنبيه، ومل يرد منها امتداد 
ن��داء  امل��دع��و، والجي���وز  لقرب  ال��ص��وت 
نداء  وجيوز  فيها،  املد  لعدم  باهلمزة  البعيد 

القريب بسائر حروف النداء توكيدًا)21(.
فالبعيد الينادى باهلمزة، ألّن الصوت 
املسافة،  يف  يبعد  ملن  يصل  فال  اليمد  فيها 
أما ماينادى به البعيد )يا، أيا، هيا( ينادى به 
القريب عىل الرغم مماحتمله من مد صويت، 
النداء وحيمله  الغرض من  يؤكد  املد  فهذا 
حلصول  طلب  يف  واإلرصار  املبالغة  عىل 

عىل غايته منه، واإلقبال عليه.
ت��أيت عىل  امل��ف��رد  األل���ف   ّ أن  وق��ي��ل 
وجهني: أن تكون حرفًا ينادى به القريب 

)20( معاين النحو: فاضل السامرائي، 4/ 276. 
)21( ينظر: رشح املفصل: 15. 

كقول امرئ القيس: 
*أفاطم مهال بعد هذا التدلل*. 

وإذا  )آ(  فتصبح  حركته�����ا  متد  وقد 
عامد  جم��رد  اعتبارها  ق��وي  فهنا  ذك��رت 
أدوات  جيع  أّن  نجد  وهكذا  ص��ويت)22(. 
أيا(  هيا  )ي��ا،  ص��ويت  امتداد  فيها  النداء 
احلرف  وهذا  باأللف،  ختمت  فجميعها 
اللني  ح��روف  من  فهو  للصوت  مد  فيه 
)آ(  فتصبح  كذلك  متد  واهلمزة  املمدودة، 
فيها  فيحصل  )أيا(  تصبح  )أي(  وكذلك 
غرض  لتأدية  رضوري  امل��د  وه��ذا  امل��د، 
من  ونستنتج  األحرف.  هذه  يف  التنبي����ه 
من  جزء  هي  الصوتية  الداللة  أن  ذلك 
الندائية  للجملة  السياقية  الداللة  أجزاء 
هذه  وم��ن  تبتع��د،  وال  عنها  التنفصل 
أّن  ال����وري  م��ن  أّن��ه  ن��رى  االنطالقة 
فيه  نعالج  تطبيقي  بجانب  هذا  بحثنا  نمد 
بعض النداءات القرآنية من اجلهة لصوتية 
بعض  عىل  البحث  وسيقترص  الداللية، 
اآليات التي فيها داللة صوتية الفتة للنظر 
وهذا ما سنقدمه الحقًا يف قسمه التطبيقي 

إن شاء اهلل تعاىل.

)22( ينظر: أصول حتليل اخلطاب: 2/ 676.
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أوالً: داللة الّرمحة والتلطف:
ٹ  ٹ  ٹ  چ   :- –تعاىل  ق��ال 
ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤڤ 
چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ 
ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ 
ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ 
گ  گ  گگ  ک  ک  ک  ک 
ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ 
ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں 
ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ 
ڭ  ۓۓ  ے  ے  ھ  ھھ 
لو   ]46–41 م��ري��م:  ]س���ورة  چ  ڭ 
اللوحة  هذه  يف  النداء  اسلوب  استعرضنا 
املمكن  من  أّنه  لوجدنا  الّرائعة  القرآنّية 
تقسيمه إىل مقطعني: املقطع األول: يرسم 
لنا حال نبّي اهللّ إبراهيم يف توجيه ندائه 
إىل آزر دعوة منه إىل توحيد اهللّ )عّز وجل( 
ردة  لنا  يرسم  الثاين:  املقطع  أّما  وعبادته، 
وكيف   إلبراهيم وج��واب��ه  آزر  فعل 
أن  ويمكننا  الدعوة.  هذه  من  موقفه  كان 
نتلمس جاليات هذا الرتكيب النّدائي بعد 
تأمل كّل مقطع وبيان ماتضّمنه من سامت 
أثر  من  األص��وات  هلذه  وما  ممّيزة  صوتّية 

كبري يف إحداث نوع من اإليقاع الداخل. 
وكذلك نتلمس هذه اجلاملّيات من خالل 
ماحتمله  وبيان  اآليات  هذه  عند  الوقوف 
حتقيق  يف  بالغ  أثر  هلا  وتعابري  ألفاظ  من 

الداللة املطلوبة.
 إبراهيم اهللّ  نبّي  نداء  يف  فاملتأمل 
يلحظ ما يف هذا النّداء من لطائف صوتّية 
سلك  اآليات  هلذه  الفنّي  فالبناء  وداللّية، 
وبراعة  املعنى  دقة  بني  جع  خاصًا  مسلكًا 
هداية  آزر  هداية  ح��اول  فقد  التصوير، 
مصحوبة بأرق األلفاظ وأحّبها إىل النّفس 
بأسلوب جيمع بني الّرّقة واللطافة، هذا من 
جانب، ومن جانب آخر الرغبة يف إيصال 
األص��وات  بأعىل  وتأديتها  ال��ّدع��وة  ه��ذه 

وأوضحها.
هلذه  الصويّت  اجلانب  مالحظة  فعند 
أوض��ح  فيها  اجتمع  أّن���ه  نجد  اآلي���ات 
وقدرة  وعذوبة  رّقة  وأكثرها  األص��وات 
وأوىل  ال���داليّل،  حمتواها  عن  التعبري  يف 
كان  الذي  السني  صوت  األص��وات  هذه 
به  اّتسم  ما  إب��راز  يف  وكبري  ه��ام  دور  له 
ورّقة  سمعّي  وضوح  من  األسلوب  هذا 
وتلّطف يف اخلطاب ملا اّتسم به من صفات 
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ه��ّي��أت ل��ه ه��ذه ال��دالل��ة فهو ))ص��وت 
صفريّي احتكاكّي مهموس مستفل مرقق 

احلركات ذو إيقاع منغم(()23(.
))ارتفاع  عند  الصوت  هذا  وحيدث 
فيكون  األعىل  احلنك  نحو  اللسان  وسط 
قلياًل  اللثة  وبني  اللسان  طريف  بني  الفراغ 
يتذبذب  وال  اللني  احلنك  يرفع  ج�������ّدًا 
هذا  خصائص  وم��ن  ال����وت����ران(()24(. 
الصوت أيضًا ))أّنه يوحي بإحساس مليس 
بالرقة  يوحي  كام  والسالسة،  النعومة  بني 
والليونة والضعف بام يتناسب مع خاصية 

الرقة والسالسة فيه(()25(.
ومن خالل هذه الصفات نجد أّن هذا 
أوحى  بام  احلديث  مقام  ناسب  الصوت 
من  يملكه  بام  احل��دث  عىل  دالل��ة  من  به 
إمتداد  سمة صفريّية احتكاكّية ومافيه من 

–75، علم  اللغوية: 74  )23( ينظر: األصوات 
األصوات العام: د. بسام بركة: 120، علم 
جليل،  عبد  القادر  عبد  الصويت:  الرصف 

 .87
السعران،  حممد  د.  )مقدمة(:  اللغة  علم   )24(
العربية:  احل���روف  استخدامات   ،175

سليامن فياض، 65. 
)25( خصائص احلروف العربية: عباس حسن، 

298– 297

صداه  ليبقى  اليسمعّي  الوضوح  له  وهب 
امتلكه  وبام  املتلقي،  ذهن  يف  أط��ول  مدة 
أوحت  ونقاء  وصفاء  وسالسة  ليونة  من 
توحيد  إىل   إبراهيم دعوة  ونقاء  بصفاء 
اهلمس  تضّمنه  عاّم  فضاًل  )عّزوجّل(،  اهللّ 
هذا  يوائم  بام  والرّقة  اللطف  دالل��ة  من 

املوقف.
هذا  حتقيق  يف  ال��ص��وت  ه��ذا  وآزر 
وهو  آخر  صوت  الداللة  وهذه  الغرض 
ص��وت )ال���ت���اء(، ال���ذي ت��ك��رر ت��ك��رارًا 
الصوت  وهذا  الرتكيب  هذا  يف  ملحوظًا 
وهو  املهموسة(()26(.  األص��وات  ))م��ن 
وقفة  فيه  مهموس  لثوّي  أسنايّن  صوت 
اللسان  طرف  التقاء  عند  حيدث  انفجارّية 
بأصول الثنايا العليا ومقدم اللثة، ويضغط 
اللسان  ينفصل  ثّم  الّزمن  من  مدة  اهلواء 
فيحدث صوت  االلتقاء  نقطة  تاركًا  فجأة 
الصوتّية  األوت��ار  تتذبذب  وال  انفجارّي 
عند النّطق به)27(. وقد وصف هذا الصوت 

)26( رس صناعة اإلعراب: ابن جني: 1/ 159، 
بن  حامد  د.  العربية:  للغة  الصويت  النظام 

أمحد: 18. 
)27( رس صناعة اإلعراب: ابن جني: 1/ 159، 
بن  حامد  د.  العربية:  للغة  الصويت  النظام 



الداللة اإلحيائية للمركبات الندائية يف االنساق القرآنية

162

عباس عوض يف كتابه خصائص احلروف 
اللمسّية  احلروف  ضمن  وصنّفه  العربّية 
احلرف  هلذه  أسند  ممّا  الرغم  ))عىل  قائاًل: 
بالقرع  وصف  وممّا  واالنفجار  الشدة  من 
يوحي  امل��رن  املتامسك  صوته  ف��إّن  بقّوة 
األنامل  كأّن  والليونة،  الّطراوة  بملمس 
تطأ  القدم  كأّن  أو  قطن،  من  وسادة  حتّس 
للفارق  ونظرًا  اجلّ��اف،  الّرمل  من  أرض��ًا 
الصويّت بني موحيات )التاء والثاء( قالوا: 
الرتاب )للجاف( والثرى )للرتاب( النّدّي 
احل��روف  زم��رة  يف  الّتاء  صنفت  وهكذا 
اللمسّية؛ ألّنه يوحي فعاًل بإحساس مليس 

مزيج بني الّطراوة والليونة(()28(.
بام  الصوت  هذا  داللة  برزت  وهكذا 
تضمنه من صفات اللني اهلمس والّطراوة 
والليونة أوحت باللني والرّقة والّتلّطف يف 
اخلطاب، كام أّن ما حيمله هذا الصوت من 
اللسان  إنفصال  من  النّابعة  االنفتاح  سمة 
الّسفىل  أو  العليا  الّثنايا  أصول  عن  فجأة 
من   إبراهيم نفس  مايف  حياكي  جعلته 

منصور  د.  العربية:  الصوتيات   ،18 أمحد: 
حممد الغامدي: 91. 

اللغة  علم   ،249 األص����وات:  علم   )28(
)مقدمة(: 145 –155. 

هذا  ط��ري��ق  ع��ن  ليبعث  ن��ف��يّس  ان���رشاح 
االنرشاح الراحة والطمأنينة يف نفس آزر.

الصوت  هذا  داللة  ذلك  إىل  يضاف 
برّقة  توحي  ال��ّدالل��ة  فهذه  التأنيث  عىل 
لشعراوي  ا  وب��نّي  الّصوت  ه��ذا  ولطف 
هذا امللمح الّدقيق يف قوله تعاىل: »يا أبِت« 
فقال: ))هو يريد أْن يثبت أّنه وإْن كان أبًا 
واألم،  األب  األبوين:  حنان  فيه  أّن  إال 
اآلخ��ر،  اجلّ��ان��ب  إىل  لتشري  بالّتاء  فجاء 
لذلك نجدها التقال إاّل يف احلنانّية املطلقة 
الرتكيب  هذا  تتبع  وعند   .)29( »ياابِت«(( 
ب��ارزًا  ظهورًا  له  نجد  اب��ِت«  »يا  النّدائّي 
كالمه  ورد  فأ  نداءته،  جيع  فيه  افتتح  فقد 
باللطف والّرفق فأتى هبذه  احلسن مقرونًا 
يذّكره  فهو  له  استعطافًا  الّرقيقة  اللفظة 
بصلة القرابة بينهام(()30( فكان غرضه من 
أوارص  وإيقاظ  احلنان  غريزة  إثارة  ذلك 
الّرحم)31(. أما الرّسّ املكنون يف هذا الّتكرار 
يكمن يف احلرص الّشديد والّرغبة العارمة 
خري  الّتوحيد  وجهة  إىل  أبيه  توجيه  يف 

)29( خصائص احلروف العربية: 266
)30( تفسري الشعراوي: 98 90. 

)31( ينظر التفسري الكبري: 11/ 224، التحرير 
والتنوير: 16/ 115
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زيادة  من  الغرض  أما  وأنفعها)32(.  وجهة 
بالّتاء  فجيء  أيب  يا  النّداء  أصل  الّتاء  هذه 
يف  للمبالغة  الياء  عن  عوض  هي  ))التي 
الّصوت  هذا  وآزر  اإلضافة(()33(،  حتقيق 
ال��ّدالل��ة، ص��وت آخ��ر وهو  بيان ه��ذه  يف 
تكرارًا  الّصوت  هلذا  فكان  الّصاد  صوت 
له  فكان  اآلية،  هذه  تضاعيف  يف  واضحًا 
يرمي  التي  الّداللة  هذه  إيراز  يف  هام  أثر 
من  به  يتسم  بام  النّدائي  النّص  هذا  اليها 
جمهور،  ))صامت،  صوت  فهو  صفات 
من  وهو  مطبق(()34(  احتكاكّي،  لثوّي، 
األصوات التي هلا سمة االستعالء ))التي 
وينتج هذا  احلنك األعىل(()35(  تتصعد يف 
االستعالء نظرًا لعلو احلنك عند النّطق هبا 
أّما  اهلواء)36(.  يف  مستعليّا  الّصوت  فينطق 
الّطريقة  فهي  الّصوت  هذا  تكّون  طريقة 
فارق  مع  الّسني  منها  يتكّون  التي  نفسها 

)32( تفسري الشعراوي: 98 90. 
لقرآنية:  القصة  يف  اللغوي  اإلعجاز  ينظر   )33(
حممد السيد حسن مصطفى، 103 –105. 

)34( جممع البيان: 16/ 418. 
)35( رس صناعة اإلعراب: 1/ 208. 

 ،83  /1 جني:  ابن  اخلصائص:  ينظر:   )36(
دراسات يف علم اللغة الوصفي: أ. د صالح 

حسنني: 142. 

يرتفع  اللسان  مؤخر  ))اّن  وه��و  واح��د 
اجلّ��دار  من  به  يمّر  ارتفاعًا  النّطق  عند 
وهذا  بالّصاد،  النطق  أثناء  للحلق  اخللفي 
اإلرتفاع الحيدث مع الّسني أي أّن الّسني 
مرقق والّصاد مفخم، وهو من األصوات 
عند  اللسان  ووضع  الّتفخيم(()37(  كاملة 
النّطق هبذا الّصوت يكون ))مقعرًا منطبقًا 
إىل احلنك األعىل مع تصّعد أقىص اللسان 
صوت  وحيمل  احلنك(()38(  نحو  وطرفه 
الّصورة  وصفاء  ))النّقاء  سامت  الّصاد 

وذكاء املعنى ووضوحه(()39(.
فقد عرّب هذا الّصوت إثر خروجه نقّيًا 
املنبعث من  إبراهيم  نقاء نصح  صافيًا عن 
قلبه النّقّي، وصفاء دعوته وخلوها من أي 
له  فكان  وغاياهتا  أهدافها  ووضوح  زيف 

أثر يف غرض الّتلطف يف اخلطاب.
هذا  أدى  الغرض  هذا  إىل  وباإلضافة 
الّصوت غرضًا آخر وهو حتقيق الوضوح 
لتكون  الّذهن  يف  املعنى  وإب��راز  الّسمعّي 

)37( مهع اهلوامع: 6/ 267. 
)38( ينظر علم اللغة )مقدمة(: 175، دراسة يف 
علم األصوات: د. عل حازم كامل الدين: 

 .41 ،29
)39( األصوات اللغوية: 68. 
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الوضوح  أشد  واضحة  متجلّية  الّصورة 
لفظ  بأوضح  اليه  ولتصل  املتلقي  ذهن  يف 
فكان له أثر يف أداء مهمة االعالن الرّصيح 
واالستعالء  الّصفري  صفات  من  حيمله  بام 

والفخامة.
أخرى  صفة  حسان  متام  د.  ويضيف 
هلذا الّصوت وهي املبالغة يف احلدث وهذه 
فيقول:  الّتفخيم  سمة  عن  ناجتة  الّصفة 
إحياء  فيها  الّتميزّي  بملمحها  ))ال��ّص��اد 
الوصف  يف  أو  احلدث  وقوع  يف  باملبالغة 
أال وهو الّتفخيم(()40( فهذه الّسمة جعلته 
كل  حريص  فهو  عوة  الّد  يف  مبالغة  أكثر 

احلرص عىل إيصاهلا.
اّتسم  التي  اإلطباق  سمة  له  وهيأت 
هبا هذا الّصوت اإلرصار عىل إيصال هذه 

الّدعوة.
فقد جعلت هذه الّصفات له وقعًا مميزًا 
صوت  ذلك  يف  مساندًا  اإلع��الن  هذا  يف 
الّسني بام هلا من صفة صفريّية واضحة يف 
الّسمع، والّتاء بام حتمله من صفات اجلّهر 
جيلب  األصوات  هذه  فتكرار  واإلنفجار 
نحو  وتفكريه  ذهنه  ويشّد  الّسامع  إنتباه 

)40( خصائص احلروف العربية: 321. 

إبراهيم  دعوة  يناسب  ما  وهذا  املتكلم، 
إىل  وإنصاته  آزر  إنتباه  جلب  يف  ورغبته 
فهذا  وعبادته  اهلل  توحيد  وهو  مايدعوإليه 
هذا  حوله  متركز  ال��ذي  األس��اس  املحور 

احلوار بني إبراهيم وآزر.
))آخر  الكريم  القرآن  يف  الفواصل 
وقرينة  الّشعر  يف  كالقافّية  اآلية  يف  كلمة 
عند  الف������اصلة  وتقع  النّثر،  يف  الّسجع 
اخلطاب  لتحيس  اخلطاب  يف  االسرتاحة 
التي  الّطريقة  وهي  هبا،  الكالم  لتحسني 
وتسمى  الك���الم،  سائر  هبا  القرآن  يباين 
الكالمان،  عندها  ينفصل  ألنه  فواصل؛ 
وبني  بينها  فصل  اآلي��ة  آخ��ر  أّن  وذل��ك 
من  اقتباسًا  الّتسمية  تكون  وقد  مابعدها، 

ڀچ  پ  پ  چ  ت��ع��اىل:  ق��ول��ه 
تسميتها  جي��وز  وال   ]1 فصلت:  ]س��ورة 
اسم  القرآن  عن  سلب  مّلا  اهلل  ألن  ق��وايف 
القاقّية عنه ألنا منه،  الّشعر وجب سلب 

وخاصة يف االصطالح(()41(.
فالقرآن الكري�������م ))يعطي الفواصل 
أثناء  عليها  يتوقف  التي  فهي  كربى  أمهية 

حسان:  متام  د.  القرآن:  روائ��ع  يف  البيان   )41(
 .293
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أمهّيتها  وهلا  اآليات،  تنتهي  وهبا  الّتالوة، 
الّداللّية والّصوتّية(()42(.

ودورها  الفاصلة  مفهوم  بيان  وبعد 
يف القرآن الكريم يشكل عام نعود لنحدد 
الرّتكيب  هذا  من  آية  كّل  ناية  يف  معاملها 
فجميعها  متاما  مماثلة  فواصل  أّن��ا  فنرى 
تنتهي بصوت األلف ذو اإلرتفاع والعلو 
فيه  ينفتح  ه��اٍو  ))ح��رف  فهو  واإلم��ت��داد 
جني  اب��ن  ووصفها  ال��ف��م(()43(  جتويف 
خمارجها  اّتسعت  إذ  ))واحل��روف  بقوله: 
وأوسعها  الواو  ثّم  الياء  ثّم  األلف  ثالثة: 
كذلك  عليها  ويطلق  األلف(()44(  وألينها 
أص����وات ال��ل��ني وذل���ك ن��ظ��رًا الّت��س��اع 
يكون  األص��وات  هذه  ))يف  ف  خمارجها 
خمرج اهلواء أكثر اّتساعًا مع غريها من بقّية 

األصوات(()45(.
األص��وات  أط��ول  بطبيعتها  ))وه��ي 

الّساكنة(()46(.

 /1 الزركش،  القرآن:  علوم  يف  الربهان   )42(
53-54. ، اإلتقان: 3/ 293.

بالغية:  دراس��ة  القرآنية  اآلي��ات  فواصل   )43(
السيد خضري، 201. 

)44( الصوتيات العربية: 92. 
)45( رس صناعة اإلعراب: 1/ 9–8. 

)46( الكتاب: 4/ 335. 

ويطلق عليها كذلك أصوات املد التي 
السمعّية  والقوة  عالية،  بقوة سمعّية  تتسم 
احتكاكها  عدم  من  تنشأ  األص��وات  هلذه 
تكون  ب��أن  الصفة  ه��ذه  هلا  جعلت  فقد 
الّصوامت  طاقة  من  بكثري  أعىل  طاقتها 
إىل  هبا  النّطق  عند  االحتكاك  يؤدي  التي 
فقدان الكثري من طاقتها، أما أصوات املّد 
فال تفقد طاقتها وساعدهتا قوة الّطاقة هذه 
إسامع  قوة  متتلك  أصواهتا  تكون  أن  عىل 
عالية جدًا تفوق قوة إسامع الّصوامت)47(.

أث��ر كبري يف  ال��ف��واص��ل  ف��ك��ان هل��ذه 
الوضوح الّسمعّي الذي لعب دور هام يف 
هذه  أساسه  عىل  بنيت  الذي  املعنى  تأدية 
أن  وينبغي  للتوحيد  دع��وة  فهي  اآلي��ات 
القرآن  فاختار  األصوات  بأوضح  تكون 
الكريم أوضح األصوات وأمّدها وأكثرها 
اآلي���ات،  هل��ذه  فاصلة  لتكون  اّت��س��اع��ًا 
بدقة  الفاصلة  خيتار  الكريم  ))فالقرآن 
عجيبة تدّل عىل إعجاز بياين فهي من جهة 
الّداللة تتوافق مع مضمون اآلية ومن جهة 
لآليات  العام  اإليقاع  مع  تتوافق  الّصوت 

)47( األصوات اللغوية: 80. 
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السابقة والالحقة..(()48(.
الفواصل  استخدام  يف  ال��ّدق��ة  وم��ن 
حرف  ليكون  الياء  صوت  اختيار  أيضًا، 
ال��ّص��وت يف جيع  ف��ج��اء ه���ذا  ال����ردف 
الفواصل ماعدا )شيئًا( وهو صوت ))لني 
يّتسم باّتساع املخرج(()49( ويف اخلصائص 
اب��ن جني ه��ذه األص���وات وبنّي  وص��ف 
))األل��ف  بقوله:  س��امت،  من  به  ماتتسم 
أمّدهّن صوتًا، وأنداهّن، وأشدهّن إبعادًا، 

وأناهّن(()50(.
أوس��ع  األل����ف  أّن  ن��ج��د  وه��ك��ذا 
نصييبها  فكان  م��دًا  وأكثرها  األص��وات 
التي  الياء  أّم��ا  اآلي��ات  هذه  من  الفاصلة 
أقل منها اّتساعًا ومّدًا فكان نصيبها الردف 
شكلت  التي  األص���وات  ه��ذه  فحققت 
هذا  يف  دوره��ا  املفتوحة  الّطويلة  املقاطع 
الوضوح  أوفر من  فأرفدته بحظ  اخلطاب 
))تّتسم  فهي  اإلس���امع،  وق��وة  ال���ّداليّل 

يف  دراس��ة  اللغوية  األص��وات  يف  ينظر:   )48(
أصوات املد العربية: غالب فاضل املطلبي، 

 .45 ،24
خضري،  السيد  القرآنية:  اآليات  فواصل   )49(

 .145
)50( الصوتيات العربية: 92. 

وجود  وعدم  العايل  السمعي  بالوضوح 
إيعاقة يف النطق وغياهبا أثناء مرور اهلواء، 
غريها  من  أط��ول  زمنًا  نطقها  ويستغرق 
الّداللية  للبنية  معززة  املقاطع  فجاءت 
وتنهض  الّسامع  ذهن  يف  أثرها  ومعمقة 

بدور كبري يف وضوح املعنى(()51(.
املفتوحة  امل��ق��اط��ع  هل���ذه  أّن  وك���ام 
قوة  يف  تأثري  املخرج  املّتسعة  والفواصل 
أثر  هل��ا  ك��ان  املعنى  ووض���وح  اإلس���امع 
من  اخلطاب  ه��ذا  حظ  زي��ادة  يف  كذلك 
الياء  جميء  ذلك  عزز  ومما  والّرقة  اللطافة 
املشددة قبل فاصلة األلف فتأيت هذه الياء 
النّغم  من  ج��وًا  الفاصلة  ه��ذه  يف  لتشيع 
هذا  وينشأ  النّفس  إىل  املحبب  اللفظي 
واأللف  املشددة  بالياء  النّطق  من  النّغم 
قطب  سيد  صّور  وقد  بعدها)52(  املمدودة 
الفواصل  هذه  به  تشعر  الذي  اإلحساس 
إيقاعًا  للّصورة  أّن  نحس  ))كذلك  قائاًل: 
ألفاظها  جرس  وحّتى  خاصًا،  موسيقّيًا 

وفواصلها فيه رخاء وعمق(( )53(.

)51( اخلصائص 3/ 143. 
)52( لغة القرآن يف جزء عم: د. حممد أمحد نحلة، 

 .171
)53( ينظر: فواصل اآليات القرآنية: 161. 
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وهبذا تتحقق املناسبة بني املعاين وهذا 
النفس  يف  يبعث  ال��ذي  الّصويت  اإليقاع 
مناسبًا  لينًا،  رخيًا  واإلرتياح  الطمأنينة 
بالّرفق  املمزوج  واإلرش��اد  النّصح  ملقام 
أبعد  إىل  النّداء  فوصل  واللطف،  واللني 
درجة وأقصاها من الوضوح السمعي مما 
الّتفكري والّتدقيق  النّفس عىل إطالة  يبعث 
واعية  بإذن  واملوعظة  النّصح  واستقبال 
إىل  حيتاج  اهل��داي��ة  فجو  متدبر،  وقلب 
إطالة يف الكالم، مع إضافة ملسات احلنان 
املتلقي أكثر قبوالً  والّرأفة والّرمحة ليكون 
هذا  إّتباع  من  بّد  فال  للنصح،  واستجابة 
يف  والّسعي  النّصح  لتقديم  االس��ل��وب 
اسلوب  يف  امل��ع��امل  ه��ذه  ونجد  اهل��داي��ة، 
إبراهيم بام أوحى به من عطف ورمحة 
ذلك  جيع  إيصال  عىل  وحرص  وخوف 
باسلوب لطيف يشعر باهلدوء والّطمأنينة 
اإليقاع  ه��ذا  جانب  وإىل  واإلرت��ي��اح. 
صوته  بمّد  اّتسم  ال��ذي  الرائع  اجلّميل 
دور  هلا  كان  الفاظًا  نلحظ  نرباته،  ودوّي 
رسم  ويف  الّدقيق،  الّتعبري  ه��ذا  يف  ه��ام 
والّشفقة.  الرأفة  من  بضالل  اللوحة  هذه 
))يا  نداء  تكرار  يف  نلحظه  ما  ذلك  ومن 

أبت((، فعاضد هذا النّداء املتكرر التكرار 
به  أفتتحت  فقد  اآليات،  هذه  يف  الصويت 
أربع  ف))فتكرر  جيعها  ابراهيم  نداءات 
إىل  استزاله  مقام  اقتضاه  تكرير  م��رات 
أن  مع  إطناب  مقام  ألنا  املوعظة  قبول 
الغاية  فكانت  النّداء،  عن  مغنية  احل�ة 
ذهن  وإحضار  واالرش��اد  النّصح  زي��ادة 
تشابه  ذلك  يف  ونجد  وسمعه،  الّسامع 

بينه وبني نداء لقامن البنه چ ڤ ڤ ڦ 
ڄ...  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦڦ 

ۓٺ..  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ 

لقامن:  ]سورة  چ  ې  ې  ې  ۉ 

13- 17[ فقد تكرر النّداء ثالث مرات؛ 
ألّن كاًل من النّدائني الغرض منهام إيصال 
من  مّتسع  هلام  وك��ان  واالرش��اد،  النّصح 
الوقت لتقديم هذه النّصيحة واملجادلة يف 

ہ  چ  البنه   نوح نداء  بخالف  ذلك 
ہ ہ چ ]سورة هود: 42[ فظهر 
يقتيض  املقام  النّداء مرة واحدة ألن ضيق 

ذلك(()54(.
من هذا يظهر لنا أّن هذا النّداء إخبارًا 
بالنصح واالرشاد قائم عىل الّرأفة والّشفقة 

)54( يف ظالل القرآن: سيد قطب، 6/ 2300. 
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والّرمحة. ونلحظ رقة هذا االسلوب كذلك 
يف قوله: ))ياأبت قد جاءين من العلم مامل 
الّتعبري،  دقة  حيمل  استعامله  فجاء  يأتك، 
جاهل،  وأن��ت  ع��امل،  أنا  ياأبت  يقل  فلم 
أتى  وإّن��ام  يشء  العلم  من  عندك  ليس  أو 
بصيغة تقتيض أّن عندي علم وعندك علم، 
وأّن الذي وصل إيّل مل يصل إليك ومل يأتك 
إليها(()55(  وتنقاد  احلجة  تتبع  أن  فينبغي 
))فهو مل يسم أباه باجلهل املفرط وإن كان 
يف أقصاه وال نفسه بالعلم الفائق وإن كان 
له  رفيق  سورة  يف  نفسه  أبرز  بل  كذلك، 
يكون أعرف بأحوال ماسلكه من الّطريق 
فاستامله برفق حيث قال: )فاتبعني أهدك 

رساطًا سويا((()56(.
نجد  املباركة  اآلية  هذه  تأملنا  وعند 
بالفعل )جاءين( والفعل )يأتك(،  أّنه عرب 
آلزر،  واإلتيان  اليه،  املجيء  فعل  فأسند 
الفعلني  هذين  بني  الفرق  تتبعن���������ا  ولو 
فاألصفهاين  بينهام،  دقيقًا  فرق����ًا  لوجدنا 

 ،141  /16 والتنوير:  التحرير  ينظر:   )55(
التفسري الكبري: 11/ 224، بالغة اإلطناب 

يف القرآن الكريم: 87. 
)56( ينظر: روح املعاين: 16/ 97، تفسري الكريم 
الرمحن: عبد الرمحن نارص السعدي: 494. 

كاإلتيان  املجيء  ))إّن  بقوله:  بينهام  يفرق 
لكن املجيء أعم، واإلتيان جميء بسهولة، 
مل  وإن  القصد  بإعتبار  اإلتيان  يقال  وقد 
يكن فيه احلصول، واملجيء: يقال إعتبارًا 

باحلصول(()57(.
علم  وهو  حاصل   إبراهيم فعلم 
به  يوحي  وتعاىل(  )سبحانه  اهلل  قبل  من 
علم  آزر  علم  أّما  نبّيًا،  صديقًا  فهو  إليه، 
غري حاصل فهو مل يصّدق بعد هذه الدعوة 
ملا  ب)ج���اء(  فعرب  العلم،  عىل  ليحصل 

حصل، وب)أتى( ملا مل حيصل بعد.
أم���ا ق��ول��ه: ))ي��م��س��ك ع���ذاب من 
لطيفة عدة،  فيه دالالت  نلمح  الّرمحن((، 
الفعل  استعامل  ال���ّدالالت  ه��ذه  وأوىل 
يمسك واملّس يف اللغة كام قال ابن فارس: 
))امليم والّسني أصل واحد يدّل عىل جّس 

الشء باليد(()58(.
اىل  األصفهاين  أش��ار  امل��ف��ردات  ويف 
عىل  املّس  بتعميم  الكريم  القرآن  يف  معناه 
))املّس  بقوله:  اإلنسان  يصيب  أذى  كّل 

)57( روح املعاين: 16/ 97، الكشاف: 3/ 19. 
للقرآن  البياين  التفسري  يف  الرتادف  ظاهرة   )58(

الكريم: حممد الزوبعي، 103 –104. 
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يقال لكل ما ينال اإلنسان من أذى، فكثر 
يلحق  عاّم  باملّس  الّتعبري  الكريم  القرآن  يف 
أم  بمرض  أكان  سواء  أذى  من  اإلنسان 
هذه  فعربت  ذل���ك(()59(،  غري  أم  عقاب 
املوقف  ه��ذا  عن  أص��واهت��ا  برقة  اللفظة 
والّشفقة  اللطف  أس��اس  عىل  بنّي  ال��ذي 
القرآن  يف  ))م��ّس  لفظة  فجاءت  والّرمحة 
بأزيزها احلامل، وصوهتا املهموس، ونغمها 
الّصفري  ح��رف  لتضعيف  نتيجة  الّرقيق 
املادة  فهذه  متجاورين،  حرفني  التقاء  أو 
بني  جتمع  داللّية  وشدة  صوتّية  رقة  حتمل 
األمل  وق��ع  وب��ني  اهل��ادئ  الّصوت  ج��رس 
الّشديد(()60(، وهذا ناسب خوف ابراهيم 
وقلقه عىل آزر ملا حتمله من معنى العذاب 
ومتأثرًا  قلقًا  ))كان   فإبراهيم اخلفيف 
من وصول أدنى أذى إىل آزر(()61( فوائم 
هذا اللفظ الّرمحة التي عمت أجواء النّص، 
)ع��ذاب(  لفظ  تنكري  ذل��ك  إىل  يضاف 
املّس  بذلك  ليناسب  لإلبتداء  من  وجميء 
الذي يعني العذاب اخلفيف واملقصود أّي 

)59( مقاييس اللغة: اين فارس، 5/ 271. 
)60( املفردات يف غريب القرآن: 764. 

)61( الصوت اللغوي يف القرآن: د. حممد حسن 
الصغري: 183. 

يشء من العذاب فحدثت مناسبة بني الرقة 
وهذا  السورة)62(،  جو  والتنكري  والرمحة 
فآثر  اخلطاب،  الّتلطف يف  ناسب جو  كله 
الذي  )أصاب(  عىل  )مّس(  لفظ  استعامل 
حيمل معنى أكرب وأشّد من العذاب فقال: 
أن  اليريد  فهو  يصبك  يقل  ومل  ))يمسك 
يصدمه هبذه احلقيقة، واملّس هو اإللتصاق 

اخلفيف(()63(.
مقام  يف  الّشيطان  اسم  إلظهار  أّن  كام 
اإلضامر يف قوله(( إّن الّشيطان كان للرمحن 
عصّيا(( إذ مل يقل: )أّنه كان للرمحن عصّيا( 
كام أضمره يف كثري من اآليات كام يف قوله 

ۓ  ے  ے  ھ  چ  ت��ع��اىل: 
ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ 
ۇۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇچ ]سورة 

ى  چې  وق��ول��ه:   ]208 البقرة: 
ۇئ  وئوئ  ەئ  ەئ  ائ  ائ  ى 
 ]142 األنعام:  ]س��ورة  چ  ۆئ  ۆئ  ۇئ 
الّشيطان،  ذكر  عن  عرض  اآليتني  ففي 
هذه  يف  أّم��ا  )اهل��اء(،  بالّضمري  عنه  وع��رّب 

)62( األمثل: 9/ 328. 
القرآن  لسور  البيانية  اللمسات  ينظر:   )63(

الكريم: 12. 
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وذل��ك  الّشيطان  اس��م  ذك��ر  فقد  اآلي���ة 
إليضاح اسناد اخلرب إىل املسند إليه ولزيادة 
قائمة  موعظة  اجلملة  ولتكون  منه  الّتنفري 

بذاهتا)64(.
حّتى  الّدقي������ق  الّتعبري  هذا  فنلحظ 
فاملق�������ام  واإلضامر  اإلظهار  موقف  يف 
األنتب��اه  ليجلب  اإلضهار  يستوجب  هنا 
مايق����دم  إىل  املتلقي  عند  الذهن  وإصغاء 
عن  ليبتعد  الّشيطان  من  نفرته  ويزيد  له 

طريقه.
ذكر  وه��و  آخ��ر  داليّل  ملمح  وهناك 
))ع��ذاب  ق��ال:  فقد  العذاب  مع  الّرمحة 
اجلبار  من  عذاب  يقل  ومل  الّرمحن((  من 
أو القوّي أو القاهر أو املتكرب أو املنتقم أو 
غريها من صفات اهلل التي تدّل عىل عظمته 
إظهار  فجاء  وق��وت��ه.  وسلطانه  وق��ه��ره 
الّرمحن هنا ))لإلشعار بأّن وصف الّرمحانّية 
اليدفع حلول العذاب... وللداللة عىل أّنه 
ليس عىل وجه اإلنتقام بل ذلك أيضًا رمحة 
من اهلل تعاىل عىل عباده وتنبيهّا عىل ماسبق 
التنايف  الّرمحة  وأّن  والغضب  الّرمحة  من 
العذاب، ووجب أن تكون والية الّشيطان 

)64( الشعراوي: 9100. 

وأعظم،  نفسه  العذاب  من  ح��االً  أس��وء 
التي  الّشيطان  والي��ة  تكون  أن  ووج��ب 
العذاب  من  أكرب  اهلل  رضوان  مقابلة  هي 
 إبراهيم تعبري  فجاء  وأعظم)65(،  نفسه 
))فهو  والّدقة  واجلّ��امل  الّروعة  غاية  يف 
يدّل  وه��ذا  )ياأبت(  خياطب  جانب  من 
آخر  األدب واإلح��رتام، ومن جانب  عىل 
اخلفيف،  باألذى  توحي  )يمّسك(  قوله: 
ومن جهة ثالثة )عذاب من الّرمحن( إشارة 
وعبادة  ال��رّشك  هذا  نتيجة  أم��رك  أّن  إىل 
الذي  اهلل  أّن  بحيث  حّدًا  بلغ  قد  األصنام 
عليك  سيغضب  األرج���اء  رمحته  عمت 
ويعاقبك..(()66( فهذا كّله ناسب جو هذا 
ناسب  الّرمحة وكذلك  من  فيه  ملا  اخلطاب 
جو السورة بعمومها، فقد تكرر )الّرمحن( 
يف هذه الّسورة ست عرشة مرة وهي أكثر 
سور القرآن الكريم تردد فيها هذا االسم، 
فجو الّسورة كان ظّل الّرمحة والّرىض من 
أوله إىل آخره، فبدأت بذكر الّرمحة يف قّصة 
زكرّيا ))ذكر رمحة ربك عبده زكرّيا(( 

)65( ينظر: التحرير والتنوير: 16/ 117. 
228. روح املعاين:  الكبري: 12/  التفسري   )66(

 .98 /16
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وكذلك قول مريم ))إيّن أعوذ بالّرمحن 
الّرمحة  فتكررت  تقّيا((  كنت  إْن  منك 

ومعناها وظلها يف ثنايا الّسورة)67(.
آلزر  ق��ال  إب��راه��ي��م  ذل��ك  بعد  ث��ّم 
ملسات  ))فتحّس  الّرمحن((  من  ))عذاب 
الكلامت  اللطيف يف  النّدّية ودبيبها  الّرمحة 
انتفاضات  والعبارات والظالل، كام حتس 
الرّشك  كلمة  لوقع  فإّنه  وارجتاجه  الكون 

التطيقها فطرته(()68(.
صوتّيًا  اللفظة  هذه  م��ادة  تتبعنا  ولو 
وداللتها،  بمعناها  توحي  لوجدناه���������ا 
))فالّراء واحلاء وامليم أصل واحد يدّل عىل 
ذلك  من  ويقال  والّرأفة،  والعطف  الّرقة 
رمحه يرمحه إذا رّق له وتعّطف عليه(()69(.

فصوت احلاء الذي ))خيرج من وسط 
احللق ويّتسم باإلّتساع والعفوّية والنّسجّية 
كي يدخل من القلب إىل القلب إذ يعّد من 
أعذب األصوات وأرّقها(()70( فوائم هذا 
الّصوت هذه الّدعوة، فاحلاء بسعة خمرجها 

)67( نظر: األمثل: 9/ 328. 
 .156  /12 البقائي،  الدرر:  نظم  ينظر:   )68(

أسئلة بيانية: السامرائي، 47، 120. 
)69( يف ظالل القرآن: 16/ 2300. 

)70( مقاييس اللغة: 2/ 498 )رحم(. 

من  قريبة  فتكون  احللق،  من  ينطلق  الذي 
جوف الّصدر فكأّنام خمرجها منه والّصدر 
نابعة  الّدعوة  تكون  فبهذا  القلب،  حيوي 
إىل  مبارشة  لتصل   إبراهيم أعامق  من 
لتستقّر  القلب  شغاف  هلا  فيفتح  املدعّو 
القلب يدخل  فام خيرج من  وتأخذ مكانا 

إىل القلب.
بصيغة  أت��ى  مل���اذا  تساءلنا  إذا  أّم���ا 
الصيغتني  أّن  مع  الّرحيم  يقل  ومل  الّرمحن 
م��ن أص��ل واح��د )رح���م( وت���دالن عىل 
داللة  إىل  العودة  وعند  والّرفق؟.  العطف 
يف  بينهام  الفرق  لنا  يتبني  الّصيغتني  هاتني 
االستعامل. فالصيغة الرصفية هلام ))الّرمحن 
الكثرة،  عىل  ت��دّل  مبالغة  صيغة  فعالن 
عىل  ت��دّل  مشبهة  صفة  فعيل  والّرحيم 
العسكري  وذهب  والبقاء(()71(،  الثبات 
إىل أّن ))الّرمحن أبلغ من الّرحيم، والّرحيم 
كلام  مبالغة  أشّد  والّرمحن  لعدوله،  مبالغة 
الطباطبائي  ع��دوالَ(()72(، وقال  أشّد  كان 

يف امليزان يف تفسريه لقوله تعاىل: چ ٱ ٻ 

)71( الكتاب: 4/ 433. 
الفكاهي:  الدين  جال  الندى:  جميب  ينظر   )72(

 .589 ،586
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ٻ ٻ چ ]الفاحتة[ ))والّرمحن يدّل عىل 

الّرمحة الكثرية املفاضة عىل املؤمن والكافر 
للمؤمن  فالّرمحن  العامة  ال��ّرمح��ة  وه��و 

والكافر والّرحيم خاص للمؤمن(()73(.
الدقة  نلحظ  الّتفريق  هذا  ومن خالل 

هذه  ألّن  رحيم  يقل  فلم  االستعامل،  يف 
آلزر  والّرمحة  الّثبوت  عىل  تدّل  الّصيغة 
فتتحّول  ب��اهلل  يؤمن  مل  فهو  ثابتة  ليست 
الّرمحة إىل عذاب عند لقاءه رّبه هبذا القلب 
القايس وهذه اجلهالة املفرطة، وتثبت هذه 
له  فالّرمحة  باملؤمن  إقرتانا  لعند  الّصيغة 
من  أّما  واآلخ��رة،  الّدنيا  يف  التتغري  ثابتة 
الحتمل  فهي  الّصفة  هذه  يف  املبالغة  جهة 
فجاء  )رمحن(،  صيغة  ماحتمله  املبالغة  من 
الّرمحة  بكثرة  آلزر  إغ��راء  )رمح��ن(  بلفظ 
اتباعه دين  التي حتمل عليه عند  وغزارهتا 

التوحيد فينعم هبذه الّرمحة.
استعم����������ل   إبراهيم أّن  فنلحظ 
الّدعوة  ه��ذه  إليصال  متعددة  أساليب 

ويدخلها إىل قلب آزر الكافر اجلاحد.
ثانيًا: داللة القسوة والعنف:

العسكري:  هالل  أبو  اللغوية:  الفروق   )73(
 .337

چ ہ ہ ہ ہ ھ ھھ 

ڭچ  ڭ  ۓۓ  ے  ے  ھ 
]سورة مريم: 46[.

هذا  م��ن  األول  املقطع  ع��رض  بعد 
احلوار القائم أساسًا عىل النّداء، وهو نداء 

إبراهيم آلزر، وبعد أن بينت مااّتسم به من 
تدّل  اخلطاب  يف  وجاليات  حسنة  سامت 
الذي  الكبري  والّتأدب  الّرفيع  اخللق  عىل 
إبراهيم  خماطبة  يف  والّرمحة  الّرفق  حيمل 
هذا  من  الّثاين  املقطع  يف  هنا  نأيت  آلزر، 
والّطريقة  األسلوب  عىل  لنتعرف  احلوار 

التي قابل هبا آزر إبراهيم وواجهه هبا.
أك����ان أس��ل��وب��ًا مم���اث���اًل ألس��ل��وب 
إبراهيم أم كان أسلوبًا مضادًا معارضًا 

له؟.
أنت  ))أراغ��ب  بقوله:  تأملنا  وعند 
ألرجنك  تنته  مل  لئن  إبراهيم  يا  آهلتي  عن 
واهجرين مليّا(( نجد أّن هذا القول حيفل 
ألسلوب  املعارضة  متام  معارضًا  هو  بام 

إبراهيم وطريقته يف احلوار.
فنلحظ يف اجلانب الّصويت أّنه استعمل 
والعنف  والقوة  الّشدة  داللة  هلا  أصوات 
وهو  إنفجاري  بصوت  كالمه  ابتدأ  فقد 
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))أراغب((،  بقوله:  اهلمزة وذلك  صوت 
الّصوت يف تضاعيف خطابه  ويتكرر هذا 
)أراغ��ب،  األلفاظ  يف  واض��ح��ًا،  ت��ك��رارًا 

أنت، لئن، أرجنّك(.
فهذا الّصوت حيمل صفات اإلنفجار 
والّشدة والّثقل، كام وصفه سيبويه بقوله: 
ال  من  هذا  هبا  ثقل  إّنام  اهلمزة  إّن  ))اعلم 
يف  شدة  وألّنا  خمرجها،  بعد  ألّنه  خيففها 
الّصدر ترج باجتهاد، وهي أبعد احلروف 

خمرجًا ألًنه كالّتهوع(()74(.
أًما خمرجها فيكون من ))أسفل احللق 
بانفراج  املخرج  وأقصاه(()75( ويتسم هذا 
الوترين الّصوتيني فجأة بعد حبس النّفس 
وهو  مسموعًا  ص��وت��ًا  ليحدث  خلفهام 
الّصوت  هذا  يّتسم  كام  اهلمزة)76(،  صوت 
الّصدر  ج��وف  من  وقربه  خمرجه  بعمق 
بام  تأثريًا  األص��وات  أكثر  من  فهو  لذلك 
حيدث يف النّفس من إنفعاالت)77(. وسمّي 
كذلك بالّصوت املهتوت ملا حيدث يف أثناء 

)74( امليزان: 1/ 16. 
)75( الكتاب: 3/ 548. 

بن  حامد  د.  العربية:  للغة  الصويت  النظام   )76(
أمحد: 9. 

)77( الكتاب: 4/ 434. 

النّطق به من إعتصار كالّتهوع)78(.
أّن  نجد  الّصفات  ه��ذه  خ��الل  وم��ن 
هذا الّصوت حيتاج إىل جهد كبري ويتصف 
به،  النّطق  أثناء  يف  والّثقل  والقوة  بالّشدة 
والقوّية،  العنيفة  املواقف  بذلك  فيحاكي 
وهذا منسجم متام اإلنسجام مع مااّتسم به 

.موقف آزر من دعوة إبراهيم
يف  دور  الّسامت  هذه  من  سمة  فلكّل 
الوقفّية  اإلنفجار  فسمة  الداللة،  إب��راز 
إنغالق خمرجه حتكي  التي حتدث عند  فيه 
وحتجز  وتفكريه،  الكافر  هذا  عقل  توقف 
قلبه وتصلبه فكأّنه أغلق وأطبق عىل الكفر 
بأّي  للهداية  دع��وة  أًي��ة  يقبل  فلم  إطباقًا 

اسلوب كانت.
بتعمق  يوحي  خمرجه  عمق  أًن  ك��ام 
تأصلت  قد  الكفر  نفسه فجذور  الكفر يف 

يف أعامق قلبه املتصلب الرافض لإليامن.
آخر  ص��وت  الّصوت  ه��ذا  ويعاضد 
وهو صوت اجليم الذي يشرتك مع اهلمزة 
أيضًا من  له دور  فكان  أغلب صفاهتا،  يف 
اجلو من  زيادة حظ هذا  تكراره يف  خالل 

اجلليل:  عبد  لقاء  د.  احلديثة:  اللسانيات   )78(
 .218
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عنيفة  سامت  من  له  بام  والقسوة  العنف 
شديدة فهو يعد من األصوات اإلنفجارّية 

اإلحتكاكية املجهورة)79(.
ال��ّص��وت ع��ن طريق  وحي���دث ه��ذا 
الغار  بمنطقة  اللسان  مقدم  ))اّت��ص��ال 
يليها  قصرية  وقفة  يعطيه  حمكاًم  اّتصاالً 
ترسيح بطيء للهواء، مما ينتج صوت جيمع 

بني االنفجار واإلحتكاك(()80(.
ونتيجة لقوة احلاجز ))ينعدم اإلنفتاح 
متلكه  فبام  مت��ام��ًا(()81(  ال��ّص��وت  ه��ذا  يف 
توحي  التي  ال��ًص��ف��ات  ه��ذه  م��ن  اجليم 
واخلشونة  والّصالبة  بالقساوة  بالشدة 
كام  قلبه،  وقساوة  الّرجل  هذا  شدة  تناظر 
))الفعالّية  عىل  دالل��ة  من  متتلك  بام  أنا 
واملقاومة والّتامسك والّتدافع واإلستمرار 
الذي  آزر  موقف  حتاكي  واإلمتالء(()82( 
والقسوة  والّتكرب  الفس�������اد  عليه  غلب 
يف احل���وار واالس��ت��ع��الء واإلن��ك��ار هلذه 
بتلك  والّتمسك  واإلستمرار  ال��ّدع��وة، 

)79( مهع اهلوامع: 6/ 298. 
)80( استخدامات احلروف العربية: 40. 

)81( دراسة يف علم األصوات: 31. 
)82( الترصيف العريب من خالل علم األصوات 

احلديث: د. طيب البعوش، 40. 

بسؤال  خطابه  فبدأ  الباطلة.  العقي����دة 
هذا  لتنغيم  فكان  ))أراغ���ب((  إنكارّي 
هذا  حتقيق  يف  اهل�������ام  دوره  اإلستفهام 
اإلستفه������ام حيمل  ))فاسلوب  اإلنكار، 
اللوم  معنى اإلنكار والّتعجب ويدّل عىل 

والّتقريع(()83(.
داللة  )راغب(  لفظة  لتقديم  كان  كام 
عىل زيادة هذا اإلنكار فقدم قوله )راغب(
عىل الّضمري )أنت(؛ وذلك لزيادة اإلنكار 
أفادت  ما  عنها(  راغب  )أأنت  قال:  فلو 
عنده  أه��م  فهو  إب��راه��ي��م  ع��ىل  اإلن��ك��ار 

وأعنى)84(.
الّرغم من املناصحة العجيبة مع  فعىل 
ماحتمله من مالطفات جاء جوابه بمنتهى 
اجلّفاء فقابل ذلك بفضاضة الكفر وغلظة 
العناد لقساوة قلبه وشّدته أضف إىل ذلك 
أّنه مل يقابل قوله: ))يا أبت((باللفظة التي 
)ي��اب��ن��ي()85(،  أي:  الّتحبب،  يف  تقارهبا 
هذا  قلب  إىل  تصل  مل   إبراهيم فدعوة 
والتهديد  باإلستنك��������ار  فقابله  املرشك 

)83( خصائص احلروف العربية: 294 –295. 
)84( اإلعجاز اللغوي يف القصة القرآنية: 105. 

)85( ينظر الربهان يف علوم القرآن: 3/ 320. 
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والوعيد، وتلقى دعوته بجهالة وقسوة يف 
القول املهّذب، وهذا هو شأن  مقابلة هذا 
اإليامن مع الكفر وشأن القلب الذي هّذبه 

اإليامن والقلب الذي لوثه الكفر)86(.
كان  ))ياإبراهيم((  له  ن��داءه  أّن  كام 
قساًم  ك��ان  فالقسم  الّتعجب  يف  زي���ادة 
جاحدّا هدد فيه بالبطش واهلجر إن مل يعد 
إبراهيم إىل دين آبائه وأجداده)87(. وهكذا 
وغرضه  دوره  أدى  اجليم  صوت  أّن  نجد 
بمنتهى الّدقة، فوائم داللة السياق بام فيها 
حيكيي  ال��ّص��وت  فهذا  وش��دة  عنف  من 
العنيفة  األح��داث  الرّتكيب  دخوله  عند 
جرس  من  حيمله  بام  الّشديدة  واملواقف 
صوت  تكرار  ونلحظ  عنيف  إنفجاري 
آخر يف النّص، أال وهو صوت الّراء الذي 
تتسم  فهي  اإلستمرارية  بصفة  يتصف 
))بخاصّية الّتكرار أي إرتفاع اللسان عند 
اللسان  عىل  ))تتكرر  فهي  به(()88(  النّطق 
يرتعد  اللسان  طرف  كأّن  هبا  النطق  عند 

ينظر: يف ظالل   .19 الكشاف: 3/  ينظر:   )86(
القرآن: 16/ 2312. 

)87( ينظر: الكشاف 3/ 19، اإلعجاز اللغوي 
يف القصة القرآنية: 105. 
)88( الصوتيات العربية: 92. 

بأكثر من حرف واحد،  هبا، فكأّنك تنطق 
وأظهرها ما يكون الّتكرير إذا كانت الّراء 

مشددة أو وقفت عليها(()89(.
ووصف ابن جني هذه اخلاصّية بقوله: 
فيه  بام  يتعثر  إذا وقفت عليه رأيت  ))إّنك 
اإلمالة  يف  احتسبت  ولذلك  التكرير  من 
ليصّور  الّراء  صوت  فجاء  بحرفني(()90( 
استمرار  ليحاكي  املعرب  وإيقاعه  بجرسه 
اهلل  عبادة  عن  عرضه  يف  ودوام��ه  الكافر 
وطغيانه  الرّشك  إطباق  واستمرار  تعاىل، 
فهو  هدايته،  من  يرجى  أمل  فال  قلبه  عىل 
ال��رّشك  أه��واء  وراء  اإلغ��راق  يف  مستمر 
يف  الّتكرار  طريق  عن  ينتج  كام  والظالل. 
فيها،  ال��ّراء زي��ادة يف قوة اإلس��امع  صوت 
رسيعًا  تتابعًا  اللثة  عىل  طرقاهتا  ف))تتابع 
األسامع  تدق  التي  اإلن��ذار  أج��راس  كأّنه 
احلركات  فهذه  القلوب(()91(،  وتزلزل 
هذا  تزيد  اللسان  ألسلة  الرّسيعة  املتتابعة 
فيها من  ملا  قوة ووضوح سمعّي  الّصوت 
))وال��ّراء  عنها:  سيبويه  قال  فقد  تكرار، 

)89( مهع اهلوامع: 6/ 298. 
)90( رس صناعة اإلعراب: 1/ 85. 

)91( أساليب التعبري األديب: إبراهيم الساعفني: 
 .33



الداللة اإلحيائية للمركبات الندائية يف االنساق القرآنية

176

إذا تكّلمت هبا خرجت مضاعفة والوقف 
يف  كأّنا  يعنّي  وهكذا  إيضاحًا،  يزيدها 
يكسبها  وه��ذا  ص��وت  م��ن  أكثر  النّطق 
أيضًا  وتفخياًم  وق��وة  الّسمع  يف  وضوحًا 
الّصوامت بعد أشباه  الراء أقوى  هلذا كان 

احلركات إسامعًا عىل اإلطالق(()92(.
وه���ا ال��وض��وح ي��ن��اس��ب ال��وض��وح 
ألفاظ  معظم  حوله  دارت  الذي  الّسمعّي 
من  مناسبة  ال��ّرء  فجاءت  الرّتكيب،  هذا 
جهة  وم��ن  آزر  مل��ق��ام  اإلس��ت��م��رار  جهة 
من  اآلي��ات  هذه  عليه  دلت  ملا  الوضوح 

دعوة واضحة وخالصة.
والّتصلب  ال��ق��وة  أي��ض��ًا  نلمح  ك��ام 
فقد  ق��ول��ه: ))ألرج��نّ��ك((  وال��ّش��دة يف 
الّشديدة  اهلمزة  اللفظة  هذه  يف  اجتمع 
الّشديدة  اإلنفجارية  واجلّ��ي��م  الّثقيلة، 
اإلستمرارية  الّتكرارّية  والّراء  املجهورة، 
فيه������������ا  وما  املطبقة  وامليم  املجهورة، 
الّشدة  هل��ذه  فكان  اجلّ��ه��ر،  صفات  م��ن 
أثر  واإلطباق  واإلنفجار  واإلستمرارّية 
عن  املعرّب  ال��ّداليّل  اجلانب  إب��راز  يف  كبري 

)92( أثر القوانني الصوتية يف بناء الكلمة العربية: 
فوزي الشايب: 74. 

هلذه  ورف��ض��ه  آزر  نفس  يف  احلقد  ش��دة 
إطباقه عىل  بني  املناسبة  الّدعوة فحصلت 
الّكفر وبني صفة اإلطباق يف امليم والوقفة 
املناسبة  وكذلك  اإلنفجار،  قبل  اجلّيم  يف 
بني شّدته وبني شّدة اجليم، واملناسبة بني 
الّراء،  الكفر واإلستمرار يف  استمراره يف 
التوكيد  ن��ون  دخ��ول  ذل��ك  إىل  ويضاف 
الّثقيلة ومافيها من تشديد وما حيمل هذا 
واملبالغة،  الكثرة  عىل  داللة  من  الّتشديد 
هذه  لتأدية  الكريم  القرآن  يف  فمجيؤه 
لزيادة  الّص��وت  تزيد  فالعرب  الّداللة، 
الزي����ادة  هذه  ومن  اللفظ  وتكثري  املعنى 
املبالغة  ع��ىل  ال���ّدالل���ة  ت���أيت  وال��ّت��ك��ث��ري 
الّتضعيف ثقل عىل  وتقويتها، وكذلك يف 
إىل  العودة  يستلزم  به  النّاطق  الّن  اللسان 
املوضع نفسه بعد مفارقته، وذلك يتطلب 
وهذه  املبالغة  فهذه  ك��ب��ريًا)93(،  جمهودًا 
واإلنكار  الكف�����ر  يف  مبالغته  تدّل  الّشدة 
 إبراهيم معاقبة  عىل  إرصاره  وش�����دة 

)93( ينظر: الكتاب: 3/ 530، اخلصائص: 3/ 
معاين   ،312  /1 والنظائر:  األشباه   ،266
 ،32-  31 السامرائي،  العربية:  األبنية 
عبد  القادر  عبد  د.  الصويت:  الرصف  علم 

اجلليل، 236 -237. 
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وتصديه لدعوته وإعراضه عنها.
فالشدة واإلطباق واإلستمرار صفات 
هذا  عن  التعبري  يف  رائعة  مسامهة  سامهت 
املعنى، يساندها يف ذلك التشديد يف النون 
تساند  ص��ورة  وثقله  بشدته  رس��م  ال��ذي 
املعنى الذي دّلت عليه األلفاظ التي حتمل 
املوقف وتصوير  الصفات وهو شدة  هذه 
بغض الّرجل )آزر( وحقده يف هذا النّص 

القرآيّن.
يراعي  القرآيّن  النّظم  أّن  نرى  وهكذا 
معايري  وعباراته  وألفاظه  كلامته  اختيار  يف 
صّورت  فقد  وتركيبّية.  ورصفّية  صوتّية 
النّّص  هذا  بمجموعها  األص��وات  هذه 
فجاءت  دقيقًا،  عامًا  تصويرًا  احل��وارّي 
األصوات موزعة توزيعًا رائعًا عىل أجزاء 
الّسياق، فمعظم األصوات املكونة للنّص 
الّسمع  يف  اللغوّية  األصوات  أوضح  من 
وأنقاها وأكثرها تعبريًا عن الّرقة واللطف 
والّشفقة والّرمحة، فالّصوامت التي شغلت 
هذا الرتكيب )السني، الّصاد، الّتاء، اهلمزة، 
اجلّيم، الّراء، امليم( كان هلا أثرها املوسيقّي 
يف  والنقاء  الّصفري  وهو  املتميز  بملمحها 
يف  واإلستعالء  والّتفخيم  والّصاد،  الّسني 

الّصاد، واإلنفجار يف الّتاء واجلّيم، والّثقل 
والّشدة يف اهلمزة، والّتكرار واإلستمرار يف 
الّراء، فهذه الّصفات تآزرت جيعًا لرتسم 
هذه اللوحة الفنية والصورة الرائعة املظللة 
والّرمحة واحلّب اإلهلي  الّشفقة  بظالل من 
اللؤم  إبراهيم وببظالل من  من جانب 
أّن  كام  آزر،  جانب  من  والكره  والبغض 
األص��وات  ه��ذه  يف  الّسمعّي  ال��وض��وح 
ال��ّداع��ي  اآلي���ات  ه��ذه  مضمون  ناسب 
يقتيض  الذي  وج��ّل(  )عّز  اهلل  توحيد  إىل 
النّص  يف  فتكرارها  الّسمعّي،  الوضوح 
جعلها أقدر عىل اإلحياء باملعنى واإلسهام 
لغرض  إيقاعيًا  تناغاًم  الّسياق  إعطاء  يف 
إنتباه  حالة  يف  وجعله  املتلقّي  ذهن  هتيئة 

وتركيز يف حمتوى اخلطاب ومضمونه.
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يؤدي وظيفة داللية . 1 القرآين  النداء  إّن 
معظم  أو  كل  يف  استحضارية  تنبيهية 

مواقعه.
عن . 2 ببعيد  ليس  ال��ص��ويت  اجل��ان��ب 

أدوات  أّن  باعتبار  الندائي  الرتكيب 
مم��دودة،  صوتية  مقاطع  هي  ال��ن��داء 
بأنه  ح��ده  يف  م��االح��ظ��ن��اه  وك��ذل��ك 

صوت أوصياح.
النصوص . 3 بعض  متابعة  خ��الل  من 

اتضح  الندائية  بناها  يف  ممثلة  القرآنية 
لنا أًن اجلملة الندائية هلا داللة صوتية 
انطالقا من صفات األصوات املكونة 
اخلصائص  ماتؤديه  فيها  ظهر  فقد  هلا 
السياق.  يف  مهمة  داللة  من  الصوتية 
اجلملة  التؤدهي�����ا  ال��دالل��ة  وه��ذه 
مماحتمله  الرغم  عىل  مستقلة  الندائية 
من خصائص صوتية، بل من خ��الل 
ت��ع��اض��ده��ا م��ع ب��ن��ى أخ���رى داخ��ل 

السياق.
البنى . 4 أّن  ال��دراس��ة  لنا  كشفت  ك��ام 

تشكلها  التي  أصواهتا  تتنوع  الندائية 

وامل��ن��ادى  امل��ن��ادي  ح��ال  لتنوع  تبعًا 
إىل  بنية  من  تتلف  السياقية  فالداللة 
والرمحة  الرأفة  هناك  أّن  فكام  أخرى، 
يوجد  وك��ام  والقسوة  الغلظ  هناك 
التحرس  معه  يوجد  اخلوف والضعف 
من  وغ��ريه��ا  واالستغاثة،  والتندم 
األص��وات  ت��ؤدهي��ا  التي  ال���دالالت 

داخل النص الندائي.
ن . 5 فعند مالحظة اجلانب الصويّت املكوهِّ

–الرمحة  األول  االخ��ت��ي��ار  آلي���ات 
فيها  اجتمع  أّن��ه  واللطف–وجدنا 
أوض���ح األص����وات وأك��ث��ره��ا رّق��ة 
وعذوبة وقدرة يف التعبري عن حمتواها 
الداليّل، وأبرز هذه األصوات صوت 
وكبري  هام  دور  له  كان  ال��ذي  السني 
األسلوب  هذا  به  اّتسم  ما  إب��راز  يف 
وتلّطف  ورّق��ة  سمعّي  وض��وح  من 
صفات  من  به  اّتسم  ملا  اخلطاب  يف 
صوت  فهو  ال��دالل��ة  ه��ذه  له  هّيأت 
مستفل  مهموس  احتكاكّي  صفريّي 

منغم، ومن  إيقاع  ذو  احلركات  مرقق 

اخلامت���������������ة
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أّن��ه  أي��ض��ًا  ال��ص��وت  ه��ذا  خصائص 
النعومة  بني  مليس  بإحساس  يوحي 
والسالسة، كام يوحي بالرقة والليونة 
خاصية  م��ع  يتناسب  ب��ام  والضعف 

الرقة والسالسة فيه.
خلطاب . 6 املقابل  املوقف  خيص  فيام  أما 

الرأفة والرمحة والتلطف نجد نوعًا من 
بالقسوة  الذي توشح  املضاد  اخلطاب 
جيد  إذ  والوعيد،  والتهديد  والغلظة 
املتأمل ملقطع االختيار الثاين أّنه تكّون 
الشدة  ٍ اتصفت بصفات  من أصوات 

والقوة واالنفجار والتكرار وغريها.
فهذا الّصوت حيمل صفات االنفجار 

والّشدة والّثقل.
والّتصلب . 7 ال��ق��وة  أي��ض��ًا  نلمح  ك��ام 

وال��ّش��دة يف ق��ول��ه: ))ألرج���نّ���ك(( 
اهلمزة  اللفظة  ه��ذه  يف  اجتمع  فقد 
اإلنفجارية  واجلّيم  الّثقيلة،  الّشديدة 
الّتكرارّية  والّراء  املجهورة،  الّشديدة 
املطبقة  وامليم  املجهورة،  اإلستمرارية 
فكان  اجلّ��ه��ر،  صفات  من  فيها  وم��ا 
واإلنفجار  واإلستمرارّية  الّشدة  هلذه 
اجلانب  إب��راز  يف  كبري  أثر  واإلطباق 

الّداليّل املعرّب عن شدة احلقد يف نفس 
فحصلت  الّدعوة  هلذه  ورفضه  آزر 
وبني  الّكفر  عىل  إطباقه  بني  املناسبة 
صفة اإلطباق يف امليم والوقفة يف اجلّيم 

قبل اإلنفجار.
يراعي . 8 القرآيّن  النّظم  أّن  نرى  وهكذا 

وعباراته  وألفاظه  كلامته  اختيار  يف 
معايري صوتّية ورصفّية وتركيبّية. فقد 
بمجموعها  األص��وات  هذه  صّورت 
عامًا  تصويرًا  احل���وارّي  النّّص  ه��ذا 
موزعة  األص���وات  فجاءت  دقيقًا، 
الّسياق،  أج��زاء  عىل  رائ��ع��ًا  توزيعًا 
من  للنّص  املكونة  األصوات  فمعظم 
الّسمع  يف  اللغوّية  األصوات  أوضح 
الّرقة  عن  تعبريًا  وأكثرها  وأنقاها 

واللطف والّشفقة والّرمحة.
هذه . 9 لرتسم  جيعًا  ت��آزرت  الّصفات 

اللوحة الفنية والصورة الرائعة املظللة 
واحلّب  والّرمحة  الّشفقة  من  بظالل 
اإلهلي من جانب إبراهيم وبظالل 
من اللؤم والبغض والكره من جانب 
يف  الّسمعّي  ال��وض��وح  أّن  كام  آزر، 
مضمون  ن��اس��ب  األص����وات  ه���ذه 
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اهلل  توحيد  إىل  الّداعي  اآلي��ات  هذه 
الوضوح  يقتيض  ال��ذي  وج��ّل(  )ع��ّز 
جعلها  النّص  يف  فتكرارها  الّسمعّي، 
أقدر عىل اإلحياء باملعنى واإلسهام يف 
لغرض  إيقاعيًا  تناغاًم  الّسياق  إعطاء 
هتيئة ذهن املتلقّي وجعله يف حالة إنتباه 
وتركيز يف حمتوى اخلطاب ومضمونه.

أهم املصادر واملراجع:
القرآن الكريم.

• السيوطي، 	 القرآن:  علوم  يف  اإلتقان 
1420ه���/  الثقافية،  املكتبة   ،1 ط: 

2000م، بريوت..
• حممد 	 القاسم  أبو  الب������الغة:  أساس 

جار  ال��زخم��رشي  أمح��د  ب��ن  عمر  ب��ن 
الكتب  دار   ،1 ط:  538ه���(  )ت  اهلل 
1998م،  ه�/   1419 العلمي���������ة، 

بريوت–لبنان.
• العربية 	 احل����روف  اس��ت��خ��دام��ات 

)معجمي�����ًا، صوتيًا، رصفيًا، نحويًا، 
نرش  ط،  د.  فياض،  سليامن  كتابيًا(: 
1998م،  1418ه����/  امل��رت��ج،  دار 

الرياض–السعودية.
• زرقة، 	 أمحد  العربية:  احلروف  أرسار 

ط: 1، دار احلصاد، 1993 م.
• د. 	 الكريم:  القرآن  يف  بيانية  أسئلة 

فاضل صالح السامرائي، ط: 1، مكتبة 
الصحابة، مكتبة التابعني، 1449ه�/ 
عني  اإلم���ارات،  الشارقة  2008م، 

شمس –القاهرة.
• أصوات العربية بني التحول والثبات: 	

دار  ط،  د.  النعيمي،  سعيد  حسام  د. 
الكتب للطباعة والنرش، 1989م.

• األصوات اللغوية: د. إبراهيم أنيس، 	
ط: 4، مكتبة األنجلو املرصية، مطبعة 

حممد عبد احلكيم حسان، 2007م.
• عبد 	 القادر  عبد  اللغوية:  األص��وات 

ال��دراس��ات  سلسة   1 ط:  اجلليل، 
اللغوية، دار الصفاء للنرش والطباعة، 

1418ه�/ 1998م، عاّمن –األردن.
• النحوية 	 النظرية  يف  اخلطاب  أصول 

العربية: حممد الشاوش، ط: 1، مطبعة 
2001م،  1421ه���/  اآلداب،  كلية 

منوية –تونس.
• بن 	 حممد  بكر  أيب  النحو:  يف  األصول 

البغدادي  النحوي  الرساج  بن  سهل 
احلسني  عبد  د.  حتقيق:  )ت316ه�(، 
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الرسالة  مؤسسة   ،3 ط:  الفضل، 
للطباعة والنرش والتوزيع، 1417ه�/ 

1996 م، بريوت.
• أمايل ابن الشجري: هبة اهلل بن عل بن 	

السعادات  أبو  العلوي  محزة  بن  حممد 
حممد  حم��م��ود  حتقيق  ال����رشي،  اب���ن 
اخلانجي،  مكتبة   ،1 ط:  طناحي، 

1413ه�/ 1992 م.
• املنزل: 	 اهلل  كتاب  تفسري  يف  األمثل 

الشيخ نارص مكارم الشريازي، ط: 2، 
العريب، 1496ه�/  الرتاث  إحياء  دار 

2005م، بريوت –لبنان..
• القرآن: 	 إعجاز  يف  الكاشف  الربهان 

الزملكاين  الواحد  عبد  الدين  كامل 
)ت651ه�( حتقيق: خدجية احلديثي و 
د. أمحد حمبوب، ط: 1، مطبعة العاين، 

1394ه�/ 1974م، بغداد.
• بدر 	 اإلمام  القرآن:  علوم  يف  الربهان 

الزركش،  اهلل  عبد  بن  حممد  الدين 
د.  إبراهيم،  الفضل  أبو  حممد  حتقيق: 

ط، مكتب دار الرتاث، د. ت
• لغوية 	 دراسة  القرآن  روائع  يف  البيان 

متام  د.  القرآين:  للنص  وأسلوبي�����ة 

الكتب،  عامل  النارش:   ،1 ط:  حسان، 
– ب���ريوت  م،   1993 1413ه�����/ 

القاهرة.
• بن 	 الطاهر  حممد  والتنوير:  التحرير 

عاشور، د. ط، الدار التونسية للنرش، 
1884م، تونس.

• علم 	 خ��الل  م��ن  ال��ع��ريب  الترصيف 
طيب  د.  احل���دي���ث:  األص������وات 
العربية،  املطبعة   ،3 ط:  البكوش، 

1992م، تونس.
• 	 ،4 ط:  قطب،  سيد  الفني:  التصوير 

دار الرشوق، 1978م، مرص.
• الغيب: 	 مفاتيح  أو  الكبري  التفسري 

ل���إلم���ام ف��خ��ر ال���دي���ن ال�����رازي 
د.  عمران،  سيد  حتقيق  )ت604ه���( 
ط، دار احلديث، 1433ه/ 2012م، 

القاهرة.
• أمحد 	 البيان  املعلم  البالغ���ة:  جواهر 

اهلاش���مي  مصطفى  بن  إبراهيم  بن 
األزه���ري امل���رصي )ت1943ه�����( 
األعلمي  مؤسسة  منشورات  ط،  د. 
ل��ل��م��ط��ب��وع�����������������ات، 1429ه������/ 

2008م، بريوت –لبنان.
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• اخلصائص: أيب الفتح عثامن بن جني، 	
د.  تقديم:  النجار،  عل  حممد  حتقيق: 
عبد احلكيم رايض، ط: 5، اهليئة العربية 

العامة للكتاب، 2011م، القاهرة.
• ومعانيها: 	 العربية  احلروف  خصائص 

الكتاب  احت��اد  ط،  د.  عباس،  حسن 
العريب، د. ت، دمشق..

• دراس��ات يف علم األص��وات: د. عل 	
الدين، ط: 1، مكتبة  حازم عل كامل 
1999م،  ه����/   1420 اآلداب، 

القاهرة.
• حممد 	 كامل  اللغة:  علم  يف  دراس��ات 

برش، ط: 9، دار املعارف، 1986م.
• الوصفي، 	 اللغة  علم  يف  دراس���ات 

صالح  د  أ.  امل���ق���ارن،:  ال��ت��ارخي��ي، 
اآلداب،  مكتبة   ،2 ط:  حسنني، 

2010 م -2011م، القاهرة.
• دراسة الصوت اللغوي: د. أمحد خمتار 	

1418ه/  الكتب،  عامل  ط،  د.  عمر، 
1997 م، القاهرة.

• د. حازم 	 دراس��ة يف علم األص��وات: 
مكتبة   ،1 ط:  ال��دي��ن،  ك���امل  ع��ل 
1420ه�/  األواب��ر،  اآلداب–ميدان 

1999م، القاهرة.
• ح���روف 	 رشح  يف  امل���ب���اين  رص���ف 

املالقي،  النور  عبد  بن  أمحد  املعاين: 
حممد  أمح��د  حتقيق:  )ت702ه������(، 
ت،  د.  القلم،  دار   ،3 ط:  املخراط، 

دمشق.
• العظيم 	 القرآن  تفسري  يف  املعاين  روح 

شهاب  الفخر  أيب  امل��ث��اين:  والسبع 
الدين السيد حممد اآللويس البغدادي 
)ت270ه�(، د. ط، دار احياء الرتاث 

العريب، د. ت، بريوت –لبنان.
• الفتح 	 أيب  اإلع����راب:  صناعة  رس 

امل��وص��ل  األزدي  ج��ن��ي  ب��ن  ع��ث��امن 
أبو  حسن  عالء  حتقيق  )ت392ه���(، 
شنب، د. ط، املكتبة التوقيفية، د. ت، 

القاهرة –مرص.
• مالك 	 ابن  ألفية  عىل  عقيل  ابن  رشح 

لقايض القضاة هباء الدين عبد اهلل بن 
ومعه  امل��رصي  اهل��ذاين  العقيل  عقيل 
كتاب منحة اجلليل بتحقيق رشح ابن 
عقيل: حممد حميي الدين عبد احلميد، 
د. ط، مكتبة اهلداية، د. ت، بريوت–

لبنان.
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• تصحيح 	 الكافية:  عىل  ال��ريض  رشح 
ط،  د.  عمر،  حسن  يوسف  وتعليق: 
جامعة قازيونس، 1398ه�/ 1978م.

• البقاء 	 أيب  الدين  املفصل: موفق  رشح 
املوصل  يعيش  بن  عل  بن  يعيش  بن 
)ت643ه�(، قدم له ووضع هوامشه 
وفهارسه: د. إميل بديع يعقوب، ط: 
دار  بيضون،  1، منشورات حممد عل 
الكتب العلمية، 1422ه�/ 2006م، 

بريوت –لبنان.
• حممد 	 د.  القرآن:  يف  اللغوي  الصوت 

موسوعة  ط،  د.  الصغري،  عل  حسن 
امل��ؤرخ  دار  ال��ق��رآن��ي��ة،  ال��دراس��ات 

العريب، د. ت، بريوت –لبنان.
• بن 	 منصور  د.  العربية:  الصوتيات 

التوبة،  الغامدي، ط: 1، مكتبة  حممد 
– ال��ري��اض  2001م،  1421ه�����/ 

اململكة العربية السعودية.
• علم األصوات: د. كامل برش، د. ط، 	

دار الغريب للطباعة والنرش والتوزيع، 
2000م، القاهرة.

• علم األصوات العام ))أصوات اللغة 	
العربية((: د. بسام بركة، د. ط، مركز 

االنتامء اللغوي، 1988م، لبنان.
• علم األصوات النطقي دراسة وصفية 	

عامل   ،1 ط:  نر،  ه��ادي  د.  تطبيقية: 
الكتب احلديث، 1423ه�/ 2011م، 

األردن.
• القادر 	 عبد  د.  الصويت:  الرصف  علم 

عبد اجلليل، د. ط، أزمة، 1998 م.
• د. 	 العريب:  للقارئ  مقدمة  اللغة  علم 

الفكر  دار  ط،  د.  السعران،  حممود 
ت،  د.  العربية،  النهضة  دار  العريب، 

بريوت لبنان.
• العسكري 	 اللغوي������ة: هالل  الفروق 

احلسن بن عبد اهلل بن سهل بن سعيد 
عبد  الدين  جال  حتقيق  )ت395ه���( 
الغني مرغش، ط: 2، مؤسسة الرسالة 

1427ه�/ 2006م.
• ف��واص��ل اآلي���ات ال��ق��رآن��ي��ة دراس��ة 	

مكتبة  ط،  د.  خضري،  السيد  بالغية: 
اآلداب، د. ت، القاهرة.

• يف 	 دراس��ات  اللغوية،  األص��وات  يف 
فاضل  غالب  د.  العريية:  املد  أصوان 
وزارة  منشورات  ط،  د.  املطلبي، 

الثقافة واإلعالم 1984م.
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• ال��ع��رب: 	 عند  ال��ص��ويت  البحث  يف 
ط،  د.  العطية،  إبراهيم  خليل  د. 
املؤسسة  اجل��اح��ظ،  دار  منشورات 

الصغرية، 1983 م، بغداد.
• القرآن: سيد قطب، ط: 1، 	 يف ظالل 

دار الرشوق، 1972 م.
• بن 	 عثامن  بن  عمر  برش  أيب  الكتاب: 

قنرب، حتقيق ورشح: عبد السالم حممد 
هارون، ط: 3، النارش مكتبة اخلانجي، 

1408 ه�/ 1988م، القاهرة.
• وعيون 	 التنزيل  حقائق  يف  الكشاف 

لإلمام  التأويل:  وج��وه  يف  األٌقاويل 
أيب القاسم حممد بن عمران الزخمرشي 
ودراسة  وتعليق  حتقيق  اخلوارزمي، 
الشيخ عادل أمحد عبد املوجود، الشيخ 
احلديث،  دار  ط،  د.  ع��وض،  حممد 

1433ه�/ 2012م، القاهرة.
• لسان العرب: حممد بن مكرم بن عل 	

منظور،  ابن  الدين  جال  الفضل  أبو 
ص��ادر،  دار   ،3 ط:  )ت711ه������( 

1414م، بريوت.
• لغة القرآن يف جزء عم، د. أمحد نحلة، 	

للطباعة  العربية  النهضة  دار  ط،  د. 

والنرش، د. ت.
• القرآن 	 لسور  البياني�����ة  اللمسات 

د.  السامرائي،  فاضل  د.  الكري������م: 
حسام النعيمي.

• أمني 	 القرآن:  تفسري  يف  البيان  جممع 
احلسن  ب��ن  الفضل  ع��ل  أيب  األم���ة 
الطربيس، حتقيق جلنة من العلامء، ط: 

1، مكتبة اهلالل، 2005م، بريوت.
• بن 	 بكر  أيب  بن  حممد  الصحاح:  خمتار 

النارش  ط،  د.  ال���رازي،  القادر  عبد 
مكتبة لبنان، 1986م.

• م���ع���اين ال���ن���ح���و: ف���اض���ل ص��ال��ح 	
السامرائي، ط: 1، دار الفكر للطباعة 
وال��ن��رش وال���ت���وزي���ع، 1420ه�����/ 

2000م، األردن.
• م��ع��ج��م امل��ص��ط��ل��ح��ات ال��ب��الغ��ي��ة 	

وتطورها: د. أمح���د مطلوب، د. ط، 
العراقي،  العلمي  املجمع  مطبع�������ة 

1407ه�/ 1887م.
• يف 	 ال��ع��رب��ي��ة  امل��ص��ط��ل��ح��ات  معجم 

وكامل  وهبة  جمدي  واألدب:  اللغة 
لبنان،  مكتبة   ،2 ط:  امل��ه��ن��دس، 

1984م، بريوت –لبنان.
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املبحث األول:
طرائق احلضور القرآين يف

 املتن اجلاحظي:
مت��ّي��ز اجل��اح��ظ ب��ق��درت��ه ال��ف��ّذة عىل 
غرضه  بيان  ألجل  القرآين  النص  توظيف 
للمتلّقي،  مضامينه  إج��الء  يقصد  ال��ذي 
وصف  بحسب  اخِلّريت()1(  )الدليل  فهو 
فقد  له،  ه�(   406 )ت:  الريّض  الرشيف 
العربية  املعرفة  جبني  يف  ثمينة  ))دّرة  كان 
من  آخ��ًذا  ف��ن،  كل  يف  عاملًا  واإلنسانية، 
نفسه  ثقف  أط��راف،  بل  بطرف  علٍم  كل 
يف  املجد  أسباب  له  هيأت  واسعة  ثقافة 
الكتب  نفائس  تأليف  من  ومكنته  حياته، 
مماته(()2(.  بعد  اخللود  وهلا  له  كتبت  التي 

)1( ينظر: نج البالغة، الرشيف أبو احلسن حممد 
الريض )ت: 406 ه�(، رشح: حممد عبده، 
دار  منشورات  الزين،  إبراهيم  تصحيح: 
يُت:  الفكر، بريوت، 1965م: 101 واخِلرهِّ
اللغة  تاج  الصحاح  ينظر:  احلاذق.  الدليُل 
بن  إسامعيل  نرص  أبو  العربية،  وصحاح 
محاد اجلوهري )ت: 393ه�(، حتقيق: أمحد 
– للماليني  العلم  دار  عطار،  الغفور  عبد 
 /1 –1987م:  ه�   1407 ط4،  ب��ريوت، 

248 )خرت(. 
د.  ال��ع��رب،  العلامء  عند  التأليف  مناهج   )2(
للماليني،  العلم  دار  الشكعة،  مصطفى 

بريوت، ط6، 1991م: 163. 

الديني  للنّص  التوظيَف  أنَّ  ومعل���وٌم 
يعكس  بام  للقرآن  واسٍع  اّطالٍع  عرب  يأيت 
اخللفّية الثقافية املستشهد بذلك التوظيف، 
بعض  عند  نتوّقف  املبحث  هذا  عرب  وهنا 
كتابه  يف  اجلاحظ  انتهجه��ا  التي  الطرائق 

املهم )البيان والتبيان(.
أواًل: احلديث عن فضل القرآن:

ناقًدا حيرص عىل رضورة  نجد  قد ال 
يعبيء  ال  اخلطاب  تقوية  يف  وأثره  البيان 
إمكاناته ويرصد كل ما يسعه من قابليات 
يف سبيل هذه الغاية، لعّل من أبرزها بيان 
وجعلها  القابلية  هذه  إنامء  يف  القرآن  أثر 
ثم  ومن  أواًل،  صاحبها  لدى  ُأكلها  ُتؤيت 
يتجىّل تأثريها عىل املتلّقني لذلك اخلطاب 
ثانًيا، واجلاحظ أحد هؤالء الذين شّمروا 
فقال:  املسألة،  هبذه  االهتامم  ساعد  عن 
))وكانوا يستحسنون أن يكون يف اخلطب 
يوم احلفل، ويف الكالم يوم اجلمع آٌي من 
القرآن، فإن ذلك مما يورث الكالم البهاء 
والوقار والرقة، وسلس املوقع. قال اهليثم 
بن عدّي: قال عمران بن حّطان: إن أول 
ابن  زي�����اد -أو عند  خطبة خطبتها، عند 
عمي  وشهدها  الناس،  هبا  زياد-فأعجب 
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املجالس،  ببعض  م��ررت  إين  ثم  وأيب. 
فسمعت رجال يقول لبعضهم: هذا الفتى 
يشء  خطبته  يف  ك��ان  لو  العرب  أخطب 
يتمثلون  ال  اخلطباء  وأكثر  القرآن.  من 
وال  الشعر  من  بشء  الطوال  خطبهم  يف 
إىل  تكون  أن  إال  الرسائل،  يف  يكرهونه 
هذه  خ��الل  ا  جليًّ ويظهر  اخل��ل��ف��اء(()3(. 
تبيان  من  اجلاحظ  إليه  يرمي  ما  املروّيات 
أثر القرآن يف إضفاء مسحة اجلالل والبهاء 
)بمعنى التأثري عىل املتلقي( عىل اخلطاب، 
كذلك ملا يملكه اخلطاب القرآين من تأثرٍي 
يعزمون  حني  املسلمون  يعتقده  معنوّي 
عىل إمتام أمٍر فيه إحياء نفس مثل مرشوع 
النكاح، أو خطبة اجلمعة حيث كان العرب 
رضورة  ي��رون  ه��ذا  يومنا  إىل  زال��وا  وم��ا 
توظيف النص الديني حني يرشع اخلطيب 
بإبانة مقاصده؛ لينعكس األمر إجيابًيا عىل 
الكلامت  تلك  مفعول  بتأثرٍي  قصدهم  من 
اجلاحظ  خّصص  وق��د  املباركة.  اإلهلية 
اخلوارج  بعض  خُلطب  كتابه  من  مواضع 
الفجاءة)4(  بن  قط����ري  مثل  األزارقة  من 

)3( البيان والتبيني: 1/ 115. 
)4( ينظر: البيان والتبيني: 2/ 78 –79. 

وأيب محزة الشاري)5(، وغريهم مثل حممد 
اآليات  توظيف  يف  برعوا  مّمن  سليامن  بن 
يف  وتعضيدها  مقاصدهم  لتقوية  القرآنية 
خطبهم، فكانت بحق شواهد نثرية ممتازة 
فيها  ملا  املتلّقي  عىل  تأثريها  يف  أفلحت 
يف  القرآن  أثر  عن  ينّم  ذكيٍّ  توظيٍف  من 
النفوس إذا ما ُجِعل دلياًل يلتمسه املتكلم.
َلته  ومن باب فضل القرآن ما متّيز به مَحَ
عىل  فضٍل  من  آياته  ومفرّسو  وَحَفَظته 
ألعالم  كثرية  أمثلًة  اجلاحظ  ذكر  غريهم، 
ُعِرفوا بقراءهتم للقرآن وتفسري آياته، ومن 

تلك الشواهد قوله:
• عىل 	 والدليل  منه.  به  أوىل  اهلل  وعب���د 

عرف  من  أول  إن  احلسن:  قول  ذلك 
فقرأ  املنرب  صعد  عباس،  ابن  بالبرصة 
حرفا،  حرفا  ففرسها  البقرة،  س��ورة 

وكان مثجا يسيل غربا)6(.
• سّيار 	 ب��ن  موسى  ال��ق��ص��اص:  وم��ن 

أعاجيب  من  وك��ان  االس����واري)7(، 

)5( ينظر: البيان والتبيني: 2/ 76. 
)6( ينظر: املصدر نفسه: 1/ 88. 

نحو  )ت:  األس����واري  سيار  ب��ن  موسى   )7(
150ه�(: أحد القصاص. من أهل البرصة. 
كان  ويقال:  للحديث.  ضعيفة  رواي��ة  له 
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يف  بالفارسية  فصاحته  كانت  الدنيا، 
جيلس  وكان  بالعربية،  فصاحته  وزن 
العرب  فتقعد  به،  املشهور  جملسه  يف 
عن يمينه، والفرس عن يساره، فيقرأ 
للعرب  ويفرسها  اهلل  كتاب  من  اآلية 
الفرس  إىل  وجهه  حيول  ثم  بالعربية، 
يدري  فال  بالفارسية،  هلم  فيفرسها 
إذا  واللغتان  أب��ني.  ه��و  لسان  ب��أي 
كل  أدخلت  الواحد  اللسان  يف  التقتا 
واحدة منهام الضيم عىل صاحبتها إال 
سيار  بن  موسى  لسان  من  ذكرناه  ما 

األسواري.
• ومل يكن يف هذه األمة بعد أيب موسى 	

موسى  من  حمراب  يف  أقرأ  األشعري 
بن سيار ثم عثامن بن سعيد بن أسعد، 
ثم يونس النحوي، ثم املعىل. ثم قص 
أبو عل االس��واري، وهو  يف مسجده 
سنة،  وثالثني  ستا  فائ����د،  بن  عمرو 
البقرة،  تفسري سورة  يف  هل������م  فابتدأ 
كان  ألنه  مات،  حتى  القرآن  ختم  فام 
التأويالت  ولوجوه  للِسرَي،  حافظا 
عدة  يف  واح���دة  آي��ة  ف��رس  رب��ام  فكان 

قدريا. األعالم، الزركل: 7/ 323. 

بدر،  يوم  فيها  اآلية ذكر  أسابيع، كأن 
يف  يلحق  أن  جيوز  مما  حيفظ  هو  وكان 
يقص  وك��ان  كثريا.  األحاديث  ذلك 
يف فنون من القصص، وجيعل للقرآن 
بن  يونس  وك��ان  ذل��ك.  م��ن  نصيبا 
حبيب يسمع منه كالم العرب، وحيتّج 

به. وخصاله املحمودة كثرية)8(.
• أبا 	 يكنى  فكان  امل��ري)9(،  صالح  فأما 

رقيق  ال��ك��الم  صحيح  وك��ان  ب��رش، 
املجلس. فذكر أصحابنا أن سفيان بن 
وتوارى  البرصة  دخل  ملا  حبيب)10(، 
مرحوم:  له  قال  العطار  مرحوم  عند 
هنا،  ها  عندنا  قاّصا  تأيت  أن  لك  هل 
الناس،  إىل  والنظر  باخلروج  فتتفّرج 
واالستامع منه؟. فأتاه عىل تكّره، كأنه 
أتاه  فلام  شأنه،  يبلغه  من  كبعض  ظنه 
وسمع منطقه، وسمع تالوته للقرآن، 

)8( البيان والتبيني: 1/ 293. 
)9( من وجوه أهل البرصة وفقهائها واملشهورين 
احلديث  م��رتوك  بأنه  وقي���ل  بالقصص، 
الطبقات  ينظ�����ر:  إس��ن��اده..  يف  ضعيٌف 

الكربى: 7/ 207. 
)ت:  وحمدثيهم  ال��ب��رصة  علامء  أح���د   )10(

183ه�(. 
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قتادة،  وسمعه يقول حدثنا شعبة عن 
وحدثنا قتادة عن احلسن، رأى بيانا مل 
فأقبل  يظّنه،  يكن  مل  ومذهبا  حيتسبه، 
هذا  ليس  فقال:  مرحوم  عىل  سفيان 

قاّصا، هذا نذير!)11(.
وُيالحظ يف هذه الروايات، أّنا كانت 
أخباًرا عن قّصاص من أهل البرصة، وهي 
له،  حصلت  شخصية  مشاهدات  ليست 
غّض  مع  آخرين  من  اقتباسات  هي  بل 
ميزة  وهي  ال��رواة،  أولئك  نقل  عن  النظر 
بمنهج  يلتزم  مل  إذ  اجلاحظ،  هبا  اّتصف 
ولعّله  املؤّرخني،  لدى  املعترب  الرواة  نقل 
املتعارف  اإلسناد  نسق  عن  خروًجا  يمّثل 
عليها يف كتب التاريخ والسري، ُرّبام ألنه يف 
صدد تأليف كتاٍب أديّب يؤّلف بني األخبار 
اآلخر  واألمر  املتلّقني،  من  رواًجا  ليلقى 
أّنا  املرويات،  هذه  يف  عليه  ُيالحظ  الذي 
انطلق  التي  البرصية  الثقافة  ُتعل من شأن 
تلك  عىل  وتشهد  حاضنتها،  من  اجلاحظ 
احلاضنة ما صدر عنها من علامء وفقهاء يف 
شتى الفنون والعلوم، وما مدرسة البرصة 
الثقافة  دليل عىل عظمة  النحو إال خري  يف 

)11( البيان والتبيني: 1/ 294. 

التي أنتجتها تلك احلارضة اإلسالمية.
يذكرها  ال��ت��ي  ال���رواي���ات  وب��ع��ض 
عند  ال��ق��رآن  أمه��ي��ة  خي��ّص  فيام  اجل��اح��ظ 
العرب، قد يأخُذ نسًقا ثقافيًّا مضمًرا مثل 
فتى من  الوليد  الرواية ))ودخل عىل  هذه 
بني خمزوم، فقال له: زوجني ابنتك. فقال 
له: هل قرأت القرآن؟. قال: ال. قال أدنوه 
مني. فأدنوه ف�ب عاممته بقضيب كان يف 
يده، وقرع رأسه به قرعات، ثم قال لرجل: 
ضّمه إليك فإذا قرأ القرآن زوجناه(()12(. 
بعض  فضاضة  يبنّي  أْن  اجل��اح��ظ  أراد 
الغريم  –كونم  أمية  بني  من  اخللف���اء 
ميلهم  العباس-فيظهر مدى  لبني  املنافس 
حتى  هبم،  والتنكيل  باآلخرين  للبطش 
يف  املذكور  فالفتى  كيدا،  هبم  يريد  ال  ملن 
الرواية إنام جاء ليطلب ابنة الوليد، ولكن 
ال�ب عىل الرأس كان الرد عىل مثل هذا 
الطلب..!!. فهل كان القرآن قد أخذ كّل 
اهتامم اخلليفة، حتى يكون الرّد بمثل هذه 
هذه  مثل  أّن  يّتضح  ولكن  الطريقة..؟. 
الرواية تريد أْن متّوه عىل أتباع خلفاء الدولة 
األموية واملتعاطفني معهم بأّنم مّمن كانوا 

)12( املصدر نفسه: 2/ 142. 
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حني  يف  املستنري،  وهديه  القرآن  نج  عىل 
كانت حقيقتهم أبعد من هذه الرسالة التي 

أريَد هلا أْن تصل عرب هذه الرواية.
بوصفه  بالقرآن  االستشهاد  ثاني������ا: 

دلياًل عى صحة الرأي املنصوص عليه.
شأنه  القرآين  النص  اجلاحظ  يوّظف 
التفسري وغريهم  العلامء يف  من  كثري  شأن 
يراه  فيام  النص  توظيف  أمهية  يرى  مّمن 
ذلك  ومن  مشافهًة،  أو  مكتوب  رأي  من 
بوصفها  الفصاحة  قضية  عند  وق��وف��ه 
رديًفا للبيان، بمعنى أّنا –أي الفصاحة-
واح��د،  معنًى  عىل  ت��دالن  كانتا  والبيان 
أمهّيتها  فتلّمس  والظهور.  الوضوح  وهو 
أو  ملن يكون يف مقام اإلبالغ، من رسوٍل 
يتحّدث  أْن  إىل  دع��اه  ما  وه��ذا  خطيٍب، 
نبّي اهلل موسى من  عام كان عليه حال 
عنه  يرفع  أْن  اهلل  فدعا  اللسان،  يف  ُلكنٍة 
عرقلة  يف  بأثرها   لعلمه اللكنة؛  تلك 
كذلك  رسالية،  مهّمة  من  به  سُيناط  ما 
اهلل  ق��درة  عىل  دلياًل  عنه  رفعها  ليكون 
تعاىل عىل كّل يشء، لعل من أهوِنا عليه 
يف  اللكنة  تلك  موسى  عبده  عن  يرفع  أْن 
نطق الكالم، يقول اجلاحظ: ))وسأل اهلل 

عز وجل موسى بن عمران، حني بعثه 
عن  واإلبانة  رسالته،  بإبالغ  فرعون  إىل 
حني  فقال  أدلته،  عن  واإلفصاح  حجته، 
ذكر العقدة التي كانت يف لسانه، واحلبسة 

التي كانت يف بيانه: چ ۅ ۉ ۉ ې 
ې ې ې چ ]سورة طه: 27 –28[. 

وأنبأنا اهلل تبارك وتعاىل عن تعلق فرعون 
شغب،  كل  إىل  واسرتاحته  سبب،  بكل 
جاحد  ك��ل  مذهب  ع��ىل  بذلك  ونبهنا 
خربنا  حني  مكايد،  حمتال  وكل  معاند، 

ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  چ  بقوله: 
 .]52 الزخرف:  چ ]سورة  ک  ک  ک 

ۅ  ۅ  چ   :موسى وق���ال 
ى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ 

وقال:   ]34 القصص:  ىچ ]سورة 

ۇچ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  چ 

غاية  يف  منه  رغبة   ]13 الشعراء:  ]سورة 
وضوح  يف  واملبالغة  باحلجة،  اإلفصاح 
أميل،  إل��ي��ه  األع��ن��اق  لتكون  ال��دالل��ة، 
والعقول عنه أفهم، والنفوس إليه أرسع، 
يأيت من وراء احلاجة، ويبلغ  وإن كان قد 

أفهامهم عىل بعض املشقة(()13(.

)13( البيان والتبيني: 1/ 26. 
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اهلل  نبي  رغب  التي  الغاية  تفى  وال 
تصبُّ  كونا  من  حتقيقها،  يف   موسى
لكونا  الربانية؛  الرسالة  تبليغ  يف مصلحة 
ُبّد  فال  الناس،  إىل  رّب��ه  عن  ينقله  خطاًبا 
الكافية  البيانية  القدرة  له  تتوّفر  أن  إذن 
لسان  بأوضح  الناس  إىل  توصيلها  عىل 
ُتربِك  التي  الُنطق  عيوب  عن  وأب��ع��ده 
عىل  ُتؤّثر  مما  احل��روف،  نطقه  يف  املتكّلم 
هم  ممن  للُمخاطبني  مقاصده  توضيحه 
ذيل  ويف  اخلطاب.  لذلك  املتلّقي  مقام  يف 
النطق  عيوب  بأن  يش  ما  اجلاحظ  كالم 
البيان  معه  يستحيل  عائًقا  تكون  ال  قد 
لآلخرين، ولكّنها يف كل األحوال ُتعد من 
ُمضعفات التبيني، وهذا ما ال يتالئم بحال 
التي تتطّلب  مع اإلبالغ للرسالة الساموية 
رسواًل تتوّفر فيه صفات قد تربو عىل سائر 
البرش فيام خيّص اإلبانة وسواها من وسائل 

الداعية اخلطابية.
اإلهلية  املصلحة  أثر  اجلاحظ  وُي��درك 
الواقع عىل  االبتالء  نوع  اختيار  املرتّتبة يف 
حُمياًل  إرساهلم،  وبعد  بعثهم  قبل  الرسل 
وارهتانا  األحوال  اختالف  إىل  ذلك  كّل 
فيقول:  املوضوعية،  والوقائع  الزمن  إىل 

بام شاء  عباده  يمتحن  أن  وجل  ))وهلل عز 
أخبارهم  ويبلو  والتثقيل،  التخفيف  من 
كيف أحب من املحبوب واملكروه. ولكل 
زمان رضب من املصلحة ونوع من املحنة، 
أن  عىل  الدليل  ومن  العبادة.  من  وشكل 
ذلك  وأطلق  العقدة،  تلك  حل  تعاىل  اهلل 

ۆ  ۆ  ۇ  چ  قوله:  واحلبسة،  التعقيد، 
ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ 

ائ  ائ  ى  ى  ې  ې  ې  ې  ۉ 

ۈئ  ۆئ  ۆئ  ۇئ  ۇئ  وئ  وئ  ەئ  ەئ 

ی  ی  ىئ  ىئ  ىئ  ېئ  ېئ  ېئ  ۈئ 

جب  يئ  ىئ  مئ  حئ  جئ  ی  ی 

طه:  چ ]سورة  يب  ىب  مب  خب  حب 

–36[. فلم تقع االستجابة عىل يشء   25
اخلرب(()14(.  لعموم  يشء،  دون  دعائه  من 
االقتباس  ذيل  يف  اجلاحظ  إش��ارة  ولعّل 
أّن  إىل  خفيٍّ  ط��رٍف  من  أش��ارت  األول 
حال موسى قبل سؤاله وبعد أن استجاب 
تغيرًيا  كان  بل  بالُكّلية،  يتبّدل  مل  املوىل  له 
تتوّقف  التي  اإلبالغية  والغاية  يتناسب 
املسألة  هذه  يف  الشنقيطي  ويفّصل  بسببه، 
ُموَسى  ُس��ْؤِل  ِمْن  ��هُ  َأنَّ َفى  خَيْ ))اَل  فيقول: 

)14( البيان والتبيني: 1/ 31. 
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اُه بَِقْولِِه: َقاَل َقْد  ُه آَتاُه إِيَّ ُه إِنَّ الَِّذي َقاَل َلُه َربُّ
يٌح يِف  ُأوتِيَت ُسْؤَلَك َياُموَسى، َوَذلَِك رَصِ
َبْعِض  َوَقْد َجاَء يِف  لَِسانِِه،  ِمْن  اْلُعْقَدِة  َحلهِّ 
الَِّذي  ِمَن  ٍء  يَشْ َبَقاِء  َعىَل  َيُدلُّ  َما  اآْلَي��اِت 
َأْم  ِفْرَعْوَن:  َعْن  َتَعاىَل  َكَقْولِِه  بِِلَسانِِه  َكاَن 
َيَكاُد  َواَل  َمِهنٌي  ُهَو  الَِّذي  َهَذا  ِمْن  َخرْيٌ  َأَنا 

َوَأِخ��ي  ُموَسى:  َعْن  َتَعاىَل  َوَق��ْولِ��ِه  ُيبنُِي. 
َهاُروُن ُهَو َأْفَصُح ِمنهِّي لَِساًنا َفَأْرِسْلُه َمِعَي 
َنا  َواُب َأنَّ ُموَسى َعَلْيِه َوَعىَل َنبِيهِّ اآْلَيَة. َواجْلَ
َكاَن  َما  َزَواَل  َيْسَأْل  مَلْ  اَلُم،  َوالسَّ اَلُة  الصَّ

اْلَقْدِر  َزَواَل  َسَأَل  ��امَ  َوإِنَّ ِة،  يَّ بِاْلُكلهِّ بِِلَسانِِه 
َعَلْيِه  َيُدلُّ  َكاَم  َقْوَلُه،  َيْفَقُهوا  َأْن  ِمْن  امْلَانِِع 

َقْوُلُه: َيْفَقُهوا َقْويِل(()15(.
للجاحظ  ك��ان  آخ���ر،  م��وض��ٍع  ويف 
أال  نفسها،  ب��اآلي��ِة  استشهد  قد  حديٌث 
بقول  املقصود  حتديد  عن  حديثه  وه��و 
األنبياء  معرش  »إنا   :الكريم الرسول 
ذاهًبا  اجلاحظ رأهيم  ))فيناقش  بكاء«)16(، 

الكتاب،  آيات  عن  االضطراب  إهيام  دفع   )15(
حممد األمني بن حممد املختار بن عبد القادر 
–القاهرة،  تيمية  اب��ن  مكتبة  الشنقيطي، 
توزيع: مكتبة اخلراز –جدة، الطبعة: األوىل 

1417 ه� –1996م: 152. 
إنام  الصحاح،  كتب  يف  احلديث  ُيذكر  مل   )16(

ولكنه  تامة،  اهلل  رسول  يف  كانت  أنا  إىل 
»ص« رصف تلك القوى إىل ما هو أزكى 
بالنبوة، وأراد أن ال يكون للشاعر متعلق 
هجرانه  ط��ال  ملا   وأنه إليه،  دع��ا  عام 
ال  لسانه  ص��ار  ورواي��ت��ه  الشعر  لقرض 
الطبيعة(()17(.  ت��وأم  والعادة  به،  ينطبق 
مقّرًرا  الّقلة.  عىل  »بكاء«  معنى  محل  وهنا 
هذه  أّن  إال  األنبياء،  صفة  الكالم  قلة  أّن 
القلة –بحسب اجلاحظ -ليست من عجز 
يف اخللقة، وجينح إىل احتامل ظاهر الكالم، 
من  تكون  فالقلة  جيعا،  الوجهني  بقبول 
التحصيل،  جهة  م��ن  أح��دمه��ا  وج��ه��ني: 

ُذكر يف بعض كتب اللغة، يقول ابن فارس 
َقْوهُلُْم  اآْلَخُر  ))َواأْلَْص��ُل  ه�(:   395 )ت: 
َأُبو  َقاَل  َبِكيَئٌة،...  ِهَي  َبِن  اللَّ اْلَقِليَلِة  لِلنَّاَقِة 
ا َمْعرَشَ اأْلَْنبَِياِء بَِكاٌء  ا َقْوُلُه: »إِنَّ ُعَبْيٍد: َفَأمَّ
ُْم َقِليَلٌة ُدُموُعُهْم« معجم مقاييس اللغة،  َفإِنَّ
القزويني، )ت:  بن زكرياء  فارس  بن  أمحد 
395ه�(، حتقيق: عبد السالم حممد هارون، 
دار الفكر، 1399ه� –1979م: 1/ 286. 
عبد  بن  حممد  البالغة،  علوم  يف  اإليضاح   )17(
الدين  جالل  املعايل،  أبو  عمر،  بن  الرمحن 
القزويني )ت: 739ه�(، حتقبق: حممد عبد 
ط3،  –بريوت،  اجليل  دار  خفاجي،  املنعم 

د. ت: 1/ 168. 
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املعنى  وهذا  التكلف)18(،  من  واإلشفاق 
يراه اجلاحظ قريًبا من قوله تعاىل: چ ٺ ٺ 
ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ چ ]سورة 
البعد  فهو  اآلخر،  الوجه  أما   ،]86 ص: 
وحرص  املحاسبة  شدة  ومن  الصنعة،  من 
والتوطني  بالتمرين  يصري  حتى  النفس، 
إىل عادة تناسب الطبيعة. وتكون من جهة 
املعاين،  جياد  إىل  االهتداء  وسوء  العجز 
وهذا   .)19( األل��ف��اظ  بمحاسن  واجلهل 
املعنى الذي خلص إليه اجلاحظ، يستدعيه 
موقف  أّن  عىل  ودلياًل  له  شاهًدا  ليكون 
نبي  من  إليه  حاجًة  أكثر   الكريم النبّي 
خالقه  م��ن  طلب  ال��ذي   موسى اهلل 
إجابة ُسؤله، يف حّل عقدة لسانه، فيقول: 
 ملوسى استجاب  قد  اهلل  أن  ترى  ))أال 
لِسايِن...  ِمْن  ُعْقَدًة  "َواْحُلْل  قال:  حني 
فلو  ُموسى".  يا  ُسْؤَلَك  ُأوتِيَت  َقْد  قاَل 
 النبي كان  عجز  من  القلة  تلك  كانت 
من  العقدة  تلك  إط��الق  بمسألة  أح��ق 
ببيانا،  فخرا  أشد  العرب  ألن  موسى، 
وطول ألسنتها، وترصيف كالمها، وشدة 

)18( البيان والتبيني: 
)19( ينظر: البيان والتبيني: 2/ 10. 

اقتدارها. وعىل حسب ذلك كانت زرايتها 
عىل كل من قرّص عن ذلك التامم، ونقص 
 النبي شاهدوا  وقد  الكامل.  ذلك  من 
وخطبه الطوال يف املواسم الكبار، ومل ُيِطل 
عىل  القدرة  يف  رغبة  وال  للطول،  التامًسا 
الكثري، ولكن املعاين إذا كثرت، والوجوه 
حذفت  وإن  اللفظ،  عدد  كثر  افتنت،  إذا 
بغاية احلذف، ومل يكن اهلل ليعطي  فضوله 
حممدا،  يعطيه  ال  شيئا  إبالغه  لتامم  موسى 
والذين بعث فيهم أكثر ما يعتمدون عليه 

البيان واللسن(()20(.
ويف تعقيب اجلاحظ، ُيالحظ أّنه جعل 
واملنطق  العقل  يقبلها  حجٍج  وفق  يقيس 
السليم بني النبيني الكريمني، فكان ُمرّجًحا 
املوضوعية  العوامل  اختالف  أساس  عىل 
نتيجة  النبيني، منتهًيا إىل  التي هتّيأت لكال 
من البيان  حاجًة  أكثر  اخلاتم  النبّي  كون 
بالفصاحة  العرب  ز  لتميُّ هذا  سلفه؛  من 
أرسل  الذين  األق��وام  سائر  عىل  والبيان 
الذي  )البكاء(  معنى  األنبياء، وألّن  فيهم 
أورده اجلاحظ عىل لسان رسول اهلل مل 
يكن سوى اإلبالغ بأقرص األلفاظ وأغزر 

)20( البيان والتبيني: 3/ 263. 
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ال  وهذا  قومه،  مع  مواقفه  أكثر  يف  معاٍن 
بعض  يف  الطوال  اخلطب  يقل  مل  أنه  يعني 
املواسم كام أشار اجلاحظ إىل ذلك، فاملقام 
الذي حييط بالرسول كفيٌل بتحديد فقرات 
يعّزز  ثم  قصرًيا،  أم  طوياًل  أكاَن  اخلطاب 
مستمّدة  عقلّية  بحّجة  إجابته  اجلاحظ 
ُيقّرر  ال��ذي  السليم  العقل  بدهّيات  من 
اخلاتم  لنبّيه  يوّفر  أْن  للُمرسِل  ُبد  ال  أّنه 
توّفر  ما  كّل  النبوات،  به  سُتختتم  الذي 
عىل  حلّجته  تنجيًزا  السابقني،  للُمرَسلني 
ما  بكّل  رسالته  تعزيز  يف  ومبالغًة  الِعباد، 
يكفل له ضامن الوصول إىل سائر األقوام 

من دون لبٍس أو غموض.
ذكرها  التي  األخ��رى  امل���وارد  وم��ن 
اجل��اح��ظ م��وّظ��ًف��ا ال��ن��ّص ال���ق���رآين يف 
أنواع  أحد  العقد  عن  حديثه  تضاعيفها، 
والعقد  واإلشارة  )اللفظ  اخلمس:  البيان 
بقوله:  أمه��ّي��ت��ه  مبّيًنا  واحل����ال(  واخل���ط 
يف  ويدرس  مكان،  بكل  يقرأ  ))والكتاب 
وال  سامعه،  يعدو  ال  واللسان  زمان،  كل 
العقد،  يف  القول  وأما  غريه.  إىل  يتجاوزه 
وهو احلساب دون اللفظ واخلط، فالدليل 
قول  به  االنتفاع  قدر  وعظم  فضيلته،  عىل 

ڤ  ٹ  ٹ  چٹ  وجل:  عز  اهلل 
ڦ  ڦ  ڦڦ  ڤ  ڤ  ڤ 
 .]96 األن��ع��ام:  چ ]س��ورة  ڄ  ڄ 

ڃ  ڃ  ڃ  "چ  وتقدس:  جل  وقال 
ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ 
ڌچ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ 
وعز:  جل  وقال   .]5–1 الرمحن:  ]سورة 

ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  چ 

ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ 
ائچ  ى  ى  ې  ې  ې  ۉې 
چڌ  وق���ال:   .]5 ي��ون��س:  ]س���ورة 
ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڎڈ  ڎ  ڌ 
گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ 
گ گ ڳ ڳچ ]سورة 

اإلرساء: 12[(()21(.
التي  ال��ك��ري��م��ة  ت��ل��ك اآلي����ات  ك���لُّ 
لغرض  سيقت  إّن��ام  اجلاحظ  استعرضها 
)العقد(  بأمهية  يتمّثل  رصف  توضيحّي 
معرفة  هبا  ُيناط  التي  الوسائل  أحد  كونه 
أمور الدنيا من علوم ومعارف، فضاًل عن 
اخلالق  عظمة  عىل  به  يستدّل  دلياًل  كونه 
من  باملخلوقات  ال��ت��رّصف  يف  وق��درت��ه 

)21( البيان والتبيني: 1/ 73. 
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كواكب وأجرام ساموية.
ويف شاهٍد قرآينٍّ آخر يستدّل اجلاحظ 
نتيجة  البيان  بضعف  يّتصفون  من  عىل 
إرادهتم،  طوق  عن  خارجة  ذاتية  أسباب 
فيقول: ))ورضب  والنساء،  الصبيان  مثل 
ورداءة  اللسان  لعّي  مثال  وج��ل  عز  اهلل 
والولدان،  بالنساء  أهله  شبه  حني  البيان، 

ہ  ہ  ہ  ۀ  چ  تعاىل:  فقال 
ھچ ]س����ورة  ھ  ھ  ھ  ہ 
الزخرف: 18[(()22(. والرأي الذي ذكره 

ہ  ہ  چ  ت��ع��اىل:  قوله  يف  اجل��اح��ظ 
ال  التأويل  نحو  عىل  رأي  هو  چ  ہ 
التفسري، ذهب إليه بعض املفرّسين)23(، إال 
التفسري األكثر صواًبا ما ذكره الطربي  أّن 
يف  ينبت  من  ))أو  بقوله:  ه�(   310 )ت: 
احللية ويزين هبا )َوُهَو يِف اخْلَِصاِم( يقول: 
وهو يف خماصمة من خاصمه عند اخلصام 
وحجة،  بربهان  خصمه  ومن  مبني،  غري 
من  اهلل  جزء  جعلتموه  وضعفه،  لعجزه 

)22( البيان والتبيني: 1/ 34. 
)23( ينظر: جامع البيان يف تأويل القرآن، حممد 
حتقيق:  310ه���(،  )ت:  الطربي  جرير  بن 
ط1،  الرسالة،  مؤسسة  شاكر،  حممد  أمحد 

2000م: 21/ 579. 

منهم(()24(.  نصيبه  أن��ه  وزعمتم  خلقه 
الالشعورية  الذهنية  البنية  ترّسبات  ولعّل 
أْن  كان هلا وقع يف فكر اجلاحظ، مما دعاه 
–بحسب  فريى  اآلية،  هذه  يف  برأيه  ُيديل 
املرأة  -نقص  القرآين  النص  عىل  استناده 
ا إّياها مما يمّيز  البايلوجي لقدرة البيان، عادًّ
القيادة  ملناصب  أكفاء  وجيعلهم  الرجال 
سواء أكانت يف األرسة كونم )القّوامني( 
اخلالفة  مناصب  يف  كانت  أم  النساء،  عىل 

وغريها من املناصب اإلدارية.
إبانة  من  آنًفا  أظهرناه  ما  وعىل شاكلة 
فضل  عند  اجلاحظ  توّقف  العقد،  فضل 
مستقًيا  املتلّقي،  عىل  الداليل  وأثره  اخلط، 
تتجىّل  دينية  مرجعّيات  من  األمهية  تلك 
فيها أمهية الكتابة، فقال: ))فأما اخلط، فمام 
ذكر اهلل عز وجل يف كتابه من فضيلة اخلط 
 :لنبيه قوله  الكتاب،  بمنافع  واإلنعام 

ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ 

ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ 
العلق:  ]سورة  چ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ 
عىل  املنزل،  كتابه  يف  به  وأقسم   .]5–  3

ڑ  ژ  ڈژ  چ  قال:  حيث  املرسل،  نبيه 

)24( جامع البيان يف تأويل القرآن: 21/ 579. 
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ولذلك   ،]1 القلم:  چ ]س��ورة  ڑ 

قلة  قالوا:  اللسانني. كام  أحد  القلم  قالوا: 
العيال أحد اليسارين... الخ()25(.

اآلخرين  شأن  شأنه  اجلاحظ  ويفزع 
فيفرّس  الكريم،  القرآن  إىل  اللغويني  من 

القرآن  بورودها يف  كلمًة يف شعٍر مستداًل 
تفسريه  يف  قوله  مثل  وذلك  املعنى،  هبذا 

قول الشاعر:
ال ثلة ترعى وال

إبل وال بقر مسيمة
))أي  فيقول:  مسيمة  كلمة  إىل  فيأيت 
والسوم:  فيه،  ودخلت  السوم  يف  صارت 
الرعي. وسامت تسوم، أي رعت ترعى. 

ڌ  ڍ  ڍ  چ  اهلل:  ق���ول  وم��ن��ه 
ڌ چ ]سورة النحل: 10[(()26(.

ثالًثا: التفسري:
التفسري بالرأي:أ. 

وعىل  االع��ت��ق��اد،  ع��ىل  ال���رأي  ُيطلق 
أصحاب  ومنه:  القياس،  وعىل  االجتهاد، 
وامل��راد  القياس.  أصحاب  أي  ال���رأى: 
فالتفسري  وعليه  »االجتهاد«  هنا  بالرأي 

)25( البيان والتبيني: 1/ 72. 
)26( البيان والتبيني: 1/ 163. 

بالرأي، عبارة عن تفسري القرآن باالجتهاد 
بعد معرفة املفرسهِّ لكالم العرب ومناحيهم 
العربية  لأللفاظ  ومعرفته  ال��ق��ول،  يف 
ذلك  يف  واستعانته  دالالهت���ا،  ووج���وه 
أسباب  ع��ىل  ووق��وف��ه  اجل��اه��ل  بالشعر 
من  واملنسوخ  بالناسخ  ومعرفته  النزول، 
األدوات  من  ذلك  وغري  القرآن،  آي��ات 

التي حيتاج إليها املفرس)27(.
عىل  السري  حماواًل  اجلاحظ  نلمح  وقد 
هدى هذا ال�ب من التفسري، مستعين����ا 
ذلك  ومن  امل��راد،  عىل  اآلية  داللة  بظاهر 

ڱ  ڱ  چ  وجل:  عز  اهلل  ))قال  قوله: 
]س����ورة  ڻچ  ں  ں  ڱ 
النساء: 63[ ليس يريد بالغة اللسان، وإن 
كان اللسان ال يبلغ من القلوب حيث يريد 

إال بالبالغة(()28(.
حِلظ  حني  اجلاحظ،  أصاب  قد  وهنا 
ملقتىض  الكالم  مطابقة  –وهي  البالغة  أّن 
تنحرص  -ال  تعريفاهتا  أوج��ز  يف  احل��ال 
البيانية  بتامم ُعّدة القائل واستكامل ملكاته 

)27( ينظر: التفسري واملفرسون، د. حممد حسني 
الذهبي: 1/ 183. 

)28( البيان والتبيني: 1/ 283. 
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فحسب، بل ُيؤخذ بنظر االعتبار أمهية ما 
عن  فضال  مضمون،  من  حيمله  بام  ُيقال 
اعتبار املقول له، وهو أن يقصد القائل أمرا 
ما فيورده عىل وجه حقيق أن يقبله املقول 
طرحه  عام  ببدٍع  ترجيحه  وليس  ل��ه)29(، 
كبار مفرّسي القرآن سواء أكانوا متقدمني 
تلك  أب��رز  لعّل  عنه،  متأخرين  أم  عليه، 
))أي  بقوله:  الزخمرشي  ذك��ره  ما  اآلراء 
وقلوهبم  اخلبيثة  أنفسهم  معنى  يف  هلم  قل 
اهللَّ  وأّن  بليغا،  قوال  النفاق  عىل  املطوية 
يعلم ما يف قلوبكم ال خيفى عليه فال يغنى 
عنكم إبطانه. فأصلحوا أنفسكم وطهروا 
وإال  النفاق،  وداووها من مرض  قلوبكم 
أنزل اهللَّ بكم ما أنزل باملجاهرين بالرشك 
من انتقامه، ورشًا من ذلك وأغلظ. أو قل 
معهم  ليس  هبم،  -خاليا  أنفسهم  يف  هلم 
يف  ألنا  بالنصيحة،  هلم  مساّرا  غريهم، 
-قوال  أدخل  اإلحم��اض  ويف  أنجع،  الرس 

بليغا يبلغ منهم ويؤثر فيهم(()30(.

التعاريف،  مهامت  عىل  التوقيف  ينظر:   )29(
املناوي  العارفني  تاج  بن  حممد  الدين  زين 
اخلالق  عبد  الكتب،  عامل  1031ه�(،  )ت: 

ثروت-القاهرة، 1990م: 83. 
)30( الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل، أبو 

يف  رأيه  اجلاحظ  ُيبدي  آخر  مقاٍم  ويف 
العقل  يوافق  بام  اهلل،  كتاب  من  آيٍة  معنى 
تفسريه  يف  نتلّمسه  م��ا  وه��ذا  وال���ذوق، 
لنبي  ُأويِت  الذي  اخلطاب  بفصل  املقصود 
اخْلِطاِب".  ))"َوَفْصَل  بقوله:   داود اهلل 
العقل،  يف  ال��رباع��ة  باحلكمة  ل��ه  فجمع 
العلم،  يف  واالتساع  احللم،  يف  والرجاحة 
وال��ص��واب يف احل��ك��م، وج��ع ل��ه بفصل 
وتلخيص  امل��ج��م��ل،  تفصيل  اخل��ط��اب 
احلز،  موضع  يف  باحلّز  والبرص  امللتبس، 

واحلسم يف موضع احلسم(()31(.
املشعوذين  فئة  يف  اجلاحظ  جعل  وقد 
مقاًما  القرآن  مفرسي  من  اجلهلة  بعض 
القّصاص  طليعتهم  يف  ووض��ع  ب���ارًزا، 
حسب  األحاديث  يكّيفون  كانوا  الذين 
أهوائهم ومصاحلهم، فعىل غرار املنّجمني 
والسحرة كان بعض القّصاصني يتعيشون 
الرشيفة،  واألحاديث  الكريم  القرآن  من 
دعم  قصد  ويشوهونا  ُيؤولونا  كانوا 
اجلاحظ  فكان  ال��ع��ام��ة،  ع��ىل  سلطانم 

)ت:  الزخمرشي  عمرو  بن  حممود  القاسم 
–بريوت،  العريب  الكتاب  دار  538ه���(، 

ط3 -1407 ه�: 1/ 527. 
)31( البيان والتبيني: 1/ 148 –149
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املفرسين  هؤالء  عن  الشعوذة  ستار  ينزع 
املشوهني ويفضح نواياهم الدنيئة وحقيقة 
التي  سخافاهتم  إظهار  عرب  نفوذهم)32( 
وغريها  والتبيني  البيان  كتابه  يف  يروهيا 
من مؤلفاته. ومن تلك التأويالت التي ال 
مصدر هلا سوى الوهم أو التصّور القارص، 
بقوله:  اجلاحظ  ذك��ره  ما  الظّن،  جم��ّرد  أو 
))وكان الواقدي يروي عن بعض رجاله، 
فيها  شأمة  عليه  كانت  موسى  لسان  أن 
شعرات. وليس يدل القرآن عىل يشء من 
هذا، ألنه ليس يف قوله: َواْحُلْل ُعْقَدًة ِمْن 
يوِل  مل  اجلاحظ  أّن  ويّتضح  لِسايِن(()33(. 
هذا الرأي أمهيًة ُتذكر لعدم مطابقته ملا ورد 
يف ظاهر النّص القرآين، ولكونه أيًضا –لو 
يف  للحبسة  موجٍب  -غري  بصّحته  سّلمنا 
لسان موسى فهو رأٌي بعيٌد ال ُيؤخذ به 
يف تفسري تلك احلبسة التي ذكرها سبحانه 

.حكايًة عن نبيه موسى
استوقفت  التي  القرآنية  اآليات  ومن 
اجلاحظ، فجعلته يقف منها موقف امُلعّلل 

بغداد،  يف  عرصه  وجمتمع  اجلاحظ  ينظر:   )32(
جيل جرب، دار صادر، بريوت، د. ت: 46. 

)33( البيان والتبيني: 1/ 45. 

نفي  من  ُذك��ِر  ما  واح��د،  آن  يف  والشارح 
الكريم،  الرسول  لسان  عىل  الشعر  لقول 
احل��ق:  وق��ول��ه  تعاىل  اهلل  ))ق���ال  فيقول: 

چائ ەئ ەئ چ ثم قال: چ وئ وئ 

ۈ  چ  چ ]سورة يس: 69[ ثم قال:  ۇئ 

ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ 
چ ]سورة الشعراء:  ې ې ې ى 
–226[ فعّم ومل خيص، وأطلق ومل   225
التي ذمهم هبا تكلف  ُيقّيد. فمن اخلصال 
والتشاغل  املباهاة،  إىل  واخلروج  الصنعة، 
أصحاب  ومناسبة  الطاعة،  من  كثري  عن 
أشد  ك��ان  كذلك  ك��ان  وم��ن  التشديق. 
افتقارا إىل السامع من السامع إليه، لشغفه 
باللحاق  وصبابته  البلغاء،  يف  يذكر  أن 
عليه  غلبت  كذلك  كان  ومن  بالشعراء. 
املنافسة واملغالبة، وولد ذلك يف قلبه شدة 
وُيالحظ  املجاذبة(()34(.  وحب  احلمية، 
حني  اجلاحظ،  نظر  دقة  أع��اله  النّص  يف 
بأكثر  ُألِصقت  التي  العلل  تلك  يشّخص 
عن  ُتنفى  ألن  موجًبا  فكانت  الشعراء 
ينفتح  لئال  الشعر؛  صفة  الكريم  رسوله 
أظهره  ملا  به،  الصفات  تلك  إلصاق  باب 

)34( البيان والتبيني: 3/ 264. 
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من صفاٍت ال تليق بمقام املبّلغ عن رسالة 
رّب العاملني.

التفسري باألثر:ب. 
وُيعّرف بأنه ))ما جاء يف القرآن نفسه 
من البيان والتفصيل لبعض آياته، وما ُنقل 
الصحابة  عن  ُنِقل  وما   ،الرسول عن 
رضوان اهلل عليهم، وما ُنِقل عن التابعني، 
من كل ما هو بيان وتوضح ملراد اهلل تعاىل 

من نصوص كتابه الكريم(()35(.
ومن النامذج عىل التفسري باألثر ما نقله 
اجلاحظ، ))وسئلت عائشة عن خلق 
القرآن«،  »خلق  فقالت:   اهلل رس��ول 

وتلت قول اهلل تبارك وتعاىل: چ ڱ ڱ 
ڱ ںچ. وقال حممد بن عل)36(: أدب 

ُخِذ  اهلل حممدا بأحسن اآلداب، فقال: 
اْلَعْفَو َوْأُمْر بِاْلُعْرِف َوَأْعِرْض َعِن اجْلاِهِلنَي 
َفُخُذوُه  ُسوُل  الرَّ آتاُكُم  ما  قال:  وعى  فلام 
 .)37())َ اهللَّ ُقوا  َواتَّ َفاْنَتُهوا  َعْنُه  َناُكْم  َوما 
ويظهر عرب هذا النقل أّن اجلاحظ مل يتحّرج 

)35( التفسري واملفرسون: 1/ 113. 
عباس،  بن  اهلل  عبد  بن  عل  بن  حممد  هو   )36(
نطق  من  وأول  واملنصور،  السفاح  وال��د 

بالدعوة العباسية، تويف سنة 125. 
)37( البيان والتبيني: 2/ 20. 

من نقِل ما ذكره الصحابُة أم من هم دونم 
موافًقا  النقل  ذل��ك  يكون  حني  درج��ة. 
إىل جنب  يسري جنًبا  القرآين  النّص  لظاهر 
ما  مع مضمونه ويعرّب عن فحواه. كذلك 
أورده ))وقال ابن عباس: »اهلوى إله 

معبود«. وتال قول اهلل عّز وجل: چٱ 
ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پچ ]سورة 

اجلاثية: 23[(()38(.
تكلف  ال  التي  املقاربات  هذه  ومن 
فيها يف تفسري القرآن، ما نقله اجلاحظ عن 
قتادة)39(: ))وقال قتادة: لو كان أحد مكتفيا 
إذ   ،موسى اهلل  نبي  الكتفى  العلم  من 
أن  عىل  أتبعك  »هل  الصالح:  للعبد  قال 
تعلمني مما علمت رش��دا«(()40(. ويلحظ 

)38( البيان والتبيني: 1/ 170. 
بن  قتادة  أبو اخلطاب )ت: 117 ه�(،  )39( هو 
األصل.  عريب  األكمه،  السدويس  دعامه 
وأبى  أنس،  عن  روى  البرصة.  يسكن  كان 
الطفيل، وابن سريين، وعكرمة، وعطاء بن 
احلافظة،  قوى  وكان  وغريهم.  رباح،  أبى 
بصريًا  العريب،  الشعر  يف  االط��الع  واس��ع 
يف  متضلعًا  بأنساهبم،  علياًم  العرب  بأيام 
واملفرسون:  التفسري  ينظر:  العربية.  اللغة 

 .93 /1
)40( البيان والتبيني: 1/ 216. 
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الُبعد الرتبوي يف هذا التفسري إذ فيه ما فيه 
من إشارات ألمهية طلب العلم.

التي  الشواهد  إىل  ينضّم  آخر  وشاهٌد 
ذكرها اجلاحظ فيام خيتّص بالتفسري باألثر 
بن  ع��ن  ))س��ف��ي��ان  ع��ن  نقال  قوله  وه��و 
تعاىل:  قوله  يف  قال  عكرمة،  عن  جريج، 
كان  چ ق��ال:  ٻ  ٻ  ٻ  چ 

موسى يدعو وهارون يؤمن، فجعلهام 
اهلل داعيني. قال: وملا وقع يونس يف البحر 
ابتلعه  وق��ع  فلام  ح��وت،  ب��ه  وّك��ل  وق��د 
فأهوى به إىل قرار األرض، فسمع تسبيح 

ڱ  چ  الظلامت  يف  يونس  فنادى  احل��ىص، 
ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ 

 ]87 األنبياء:  ]س��ورة  چ  ۀ  ڻ 

البحر،  وظلمة  احلوت،  بطن  ظلمة  قال: 
 « وتعاىل:  تبارك  اهلل  وقال  الليل.  وظلمة 
ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  چ 

الصافات:  چ ]سورة  ھ  ھ  ہ  ہ 
.)41())]144–143

بني  اجلاحظ  يامزج  أخرى  موارد  ويف 
وهنا  ب��ال��رأي،  والتفسري  باألثر  التفسري 
تبيان  إىل  اجلنوح  بالرأي  املقصود  يكون 

)41( البيان والتبيني: 3/ 189. 

وسياقها  يتالئم  بام  ا  لغويًّ املفردة  دالل��ة 
املقصود يف القرآن الكريم، من ذلك قوله 
أيب  عن  أبيه  عن  الكلبّي  ))اب��ن  عن  نقاًل 
قيس  كان  ق��ال:  عباس  ابن  عن  صالح، 
بن خمرمة بن املطلب بن عبد مناف، يمكو 
البيت، فيسمع ذلك من حراء. قال  حول 

ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  چ  وجل:  عز  اهلل 
چ ]سورة  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ 
التصفيق.  فالتصدي������ة:   ،]35 األنفال: 
بالصفري(()42(.  شبيه  أو  الصفري  واملكاء: 
جارًيا  كان  مما  الصفري  عادة  أّن  ومعلوم 
يف طقوس احلج عند العرب قبل اإلسالم 

وحّرمه اإلسالم بعد ذلك.
الشاّذة،  القراءات  بعض  تبيان  رابًعا: 

توظيف النص القرآين يف غري حمّله:
مدّونته  ط��ول  ع��ىل  اجل��اح��ظ  سعى 
تأكيد  من  به  رّصح  ما  تأكيد  إىل  البياني����ة 
وتقويته؛  التواصل  متتني  عىل  البيان  أثر 
وأحاديث  أخبار  من  األمثلُة  كانت  فلذا 
أمهية  عن  لتعرَب  ترتى  وغريها  وأشعار 
البيان، منطلًقا من كون البيان سمة العرب 
األقحاح الذين مل ُتالث ألسنتهم بالُعجمة، 

)42( البيان والتبيني: 1/ 98. 
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ومل يلحنوا يف ُنطقهم الكالم، وهبذا يكون 
العربية،  اهلوية  مكّونات  أبرز  أحد  البيان 
من  بالفصيح  ألسنتهم  جرت  ذلك  وعىل 
واّت��ك��اًء  قرائحهم،  عىل  تعوياًل  الكالم 
املفردات  اختيار  يف  السليم  ذوقهم  عىل 
ونطقها. ومن األمثلة التي أوردها اجلاحظ 
عام  األع��راب  لدى  القرائح  سالمة  مبّيًنا 
اختلط  مّمن  غريهم  لدى  عليه  احل��ال  هو 
بألسنٍة شّتى: ))قال: وسمع أعرايب رجال 

ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  چڌ  ي��ق��رأ: 
چ ]س��ورة  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ 
الكاف،  بفتح  ق��ال   ،]14–  13 القمر: 
عليه  فقرأها  يكون.  ال  األع���رايب:  فقال 
الفاء، فقال األعرايب:  الكاف وكرس  بضم 
يكون(()43(. ويف هذا املثال تتلّمس النقاوة 
فجعلته  األع��رايب،  ذلك  هبا  يتحىّل  التي 
الصحيح  لألصل  خُمالًفا  يقرأ  من  ينهى 
للنص  الصحيحة  ال��ق��راءة  يوافق  ال��ذي 

القرآين.
الشاّذة  القراءات  عىل  الشواهد  ومن 
))ل��ه  أّن  سليامن  ب��ن  حممد  ع��ن  نقله  م��ا 
اهلل  »إن  يقول:  وك��ان  يغريها،  ال  خطبة 

)43( البيان والتبيني: 2/ 222. 

له  فقيل  املالئكة،  يرفع  فكان  ومالئكته«. 
يف ذلك، فقال: خّرجوا هلا وجها. ومل يكن 
رضٌب  القراءة  هذه  ويف  الرفع(()44(.  يدع 
وجيعلها  اجلاحظ  يتغّياها  التي  الُطرفة  من 
التفكري  ملل  من  للقارئ  الرتويح  بمثابة 
وكّد اخلاطر، فاملالئكة ُتقرأ بالرفع لكونا 
قصد  ه��و  وه��ذا  األرض،  ع��ن  مرفوعًة 
حممد بن سليامن، غري مراٍع يف ذلك حمّلها 

اإلعرايب يف اجلملة.
يسعى  أساًسا  هدًفا  البيان  كان  وملا 
تسعفه  حافظٍة  من  أويِت  ما  بكّل  اجلاحظ 
األدب  بني  ي��امزج  وأس��ل��وٍب  بالشواهد 
واملنطق ليدعم هدفه املنشود، وحيّث قارئه 
ذلك  مقابل  يف  كان  عليه،  يقبل  أْن  عىل 
أفانني  من  فيها  رواي���اٍت  من  يعرضه  ما 
اللحون ما يمّجه الذوق قبل إعامل العقل 
غرضه  أث��ر  يكشف  أْن  ألج��ل  والفكر؛ 
املتلّقي.  عىل  أث��ره  هب��اء  مبّيًنا  األس��اس، 
وهذه الطريقة يف االستدالل ُتدعى يف علم 
باخُلْلف( عىل شاكلة  ب�)االستدالل  املنطق 
"وبضّدها  الشهري:  املتنّبي  عج���������ز بيت 
قوله:  املرويات  تلك  األشياُء" ومن  تتمّيز 

)44( البيان والتبيني: 1/ 244. 
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))وروى أبو احلسن إن احلجاج كان يقرأ: 
]سورة  چ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  چ 

السجدة: 22[. وقد زعم رؤبة بن العجاج 
أو أبوه العجاج وأبو عمرو بن العالء، أنام 
مل يريا قرويني أفصح من احلسن واحلجاج. 
مثل  القرآن  من  حرفني  يف  احلسن  وغلط 
وما  اآلخر:  واحلرف  والقرآن.  ص  قول: 
تنزلت به الشياطون. أبو احلسن قال: كان 
سابق األعمى يقرأ: اخلالق البارئ املصّور. 
سابق،  يا  قال:  لقيه  إذا  جابان  ابن  فكان 
فيه؟.  ب��اهلل  ت��رشك  ال��ذي  احل��رف  فعل  ما 
حتى  املرشكني  تنكحوا  وال  وق��رأ  ق��ال: 
أيضا  آمنوا  وإن  جابان:  ابن  قال  يؤمنوا. 
التي  املرويات  تلك  ننكحهم(()45(. كلُّ  مل 
فشّو  أظهرت  ذكرها،  اجلاحظ يف  استطرد 
بالفصاحة  اشُتِهر  من  ألسنة  عىل  اللحن 
اجلاحظ  ذك��ره��ا  أخ���رى  رواي����ٍة  بدليل 
))وزعم أصحابنا البرصيون عن أيب عمرو 
بن العالء أنه قال: مل أر قرويني أفصح من 
احلسن واحل��ج��اج، وك��ان -زع��م��وا -ال 
يكون  وعليه  ال��ل��ح��ن(()46(  من  يرّبئهام 

)45( البيان والتبيني: 2/ 151. 
)46( املصدر نفسه: 1/ 149. 

األلسن  اكتسحت  عارمة  ظاهرًة  اللحن 
يصون  علٍم  بظهور  دفعت  مما  العربية، 
اللسان عن اخلطأ. ومن هنا ُيدرك اجلاحظ 
من  باللسان  يربأ  مظهًرا  كونه  البيان  أمهية 
الوقوع يف اخلطأ أثناء قراءة القرآن، ولعل 
األوائ��ل  املسلمون  أب��داه  ال��ذي  احل��رص 
من  كانت  تدوينه  ثّم  ومن  القرآن  حلفظ 
وجعله  النحوي  ال��درس  تطوير  دواف��ع 
يف  العريب  الفكر  النطالق  رحًبا  ميداًنا 
تقعيد اللغة وأساليبها وجرهيا وفق السليم 
السليقة  ذوي  العرب  ك��الم  من  امُل��ّط��رد 

النقّية.
القرآين ألجل  النص  خامًسا: توظيف 

االعتبار:
يذكرها  التي  امل��روي��ات  من  كثرٍي  يف 
أمِرها عىل موقٍف  اجلاحظ، احتوى ظاهُر 
بشغف  القارئ  دافعة  االعتبار  إىل  يدعو 
كتابه من دون ملل، وهو هدٌف  قراءة  إىل 
أّن  إال  موضع،  من  أكثر  يف  إليه  أشار  قد 
املوعظة  يفيد  موقٍف  عىل  يشتمل  بعضها 
من  كان  السوء،  عواقب  من  واالعتبار 
بقوله:  اجلاحظ  نّصه  ما  الروايات  تلك 
املوريايّن  دار  دخلت  املري:  صالح  ))قال 
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)47( فاستفتحت ثالث آيات من كتاب اهلل، 

استخرجتها حني ذكرت احلال، فيها قوله 
ۅ ۉ ۉ ې ې  چ  وجل:  عز 
چ ]سورة القصص: 58[،  ې ې ى 

وقوله: چ گ گ گ گ ڳ ڳ چ 
ہ  چ  وقوله:   ،]15 القمر:  ]سورة 
ھچ ]س���ورة  ھ  ھ  ھ 
من  أسود  ايّل  فخرج  قال:   .]52 النمل: 
ناحية الدار فقال: يا أبا برش، هذه سخطة 

املخلوق، فكيف سخطة اخلالق؟!(()48(.
ذكرناُه  مما  الصلة  قريب  شاهٍد  ويف 
بن  ))إس��ح��اق  عن  اجلاحظ  يذكر  آنًفا، 
أيوب قال: هرب الوليد بن عبد امللك من 
الطاعون، فقال له رجل: يا أمري املؤمنني، 

ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  چ  ي��ق��ول:  اهلل  إن 
ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ 

أبو  اخل��وزي،  املورياين  خملد  بن  سليامن   )47(
الدولة  وزراء  من  ه�(:   154 )ت:  أيوب 
املنصور  وزارة  ويل  العراق.  يف  العباسية 
ال��ربام��ك��ة(  ب��رم��ك )ج��د  ب��ن  بعد خ��ال��د 
ث��م فسدت  ب��األع��امل.  ال��ق��ي��ام  وأح��س��ن 
وأخذ  وعذبه  به  فأوقع  املنصور،  نية  عليه 
من  أصله  فصيحا،  لبيبا  وك��ان  أم��وال��ه. 

موريان إحدى قرى األهواز
)48( البيان والتبيني: 3/ 103. 

قال:   .]16 األحزاب:  ]سورة  ٺچ  ٺ 
هذا  تأّمل  ويف  ن��ري��د(()49(.  القليل  ذلك 

اخلرب يظهر أمران:
مضمونه  من  يتجىّل  ظاهر  األول: 
اهلل  ب��أس  م��ن  التوّقي  ش��ّدة  إىل  ال��داع��ي 

واحلذر من عقابه بالعمل الصالح وحماسبة 
أداء ما فرضه اهلل  النفس عىل تقصريها يف 
احلنيف  برشعه  واالل��ت��زام  واجبات  من 

التامًسا للثواب وخوًفا من أليم العقاب.
اآلخر: خفيٌّ أراد اجلاحظ عرب تقديمه 
إحدى  اختيار  وهو  أال  حيققه،  أْن  اخلرب 
الثاين،  عهدها  يف  األم��وي  احلكم  رم��وز 
من  كان  الرموز  هذه  تسقيط  أّن  ومعلوٌم 
املقّرب  املثقف  اجلاحظ  أول��وي��ات  أب��رز 
جاهدة  عملت  التي  العباسية،  للسلطة 
بالتامس  عىل إعالء شأنا وإخفاء عوراهتا 
ليسقطوا  عثراهتم  وتتّبع  األمويني  مثالب 
سقطت  أْن  بعد  اجلمعي  األّمة  خميال  من 
راياهتم إّبان حكم بني العباس ومل تقم هلم 
قائمة، ويف ذكره قول الوليد يف ذيل اخلرب، 
إمعاٌن يف إظهارهم بأقبح الوجوه وأكثرها 

متّسًكا بالزائل من ُحطام الدنيا.

)49( البيان والتبيني: 2/ 126. 
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ومن الشواهد األخرى التي دّلت عىل 
غاية االعتبار والعظة ما ذكره اجلاحظ من 
معاوية  أمره  وقد  أوس  بن  لشداد  خطبة 
الذي  هلل  ))احل��م��د  فقال:  ع��ل،  بتنّقص 
قال:   ]...[ عباده،  عىل  طاعته  اف��رتض 
بامل!.  لك  أمرنا  قد  اهلل،  رمحك  اجلس 
تعّهدت  ال��ذي  مالك  من  ك��ان  إن  ق��ال: 
وأنفقته  حالال  فأصبته  تبعته،  خمافة  جعه 
شاركك  مم��ا  ك��ان  وإن  فنعم،  إف��ض��اال، 
فأصبته  دون��م،  فاحتجنته  املسلمون  فيه 
يقول  اهلل  ف��إن  إرساف��ا،  وأنفقته  اق��رتاف��ا، 

ی  ىئ  ىئ  ىئ  چ  ك��ت��اب��ه:  يف 
یچ ]سورة اإلرساء: 27[(()50(. 
ويف هذا التوظيف إشعاٌر ذكيٌّ للُمخاَطب 
ماله  خالص  من  ليس  ماٍل  من  هيبه  ما  أّن 
بل هو من مال املسلمني، ملا فيه من تبذير 
يستوجب عليه أْن يوصف بام ذكرته اآلية 
استعرضه  الذي  التناول  وهذا  الكريمة. 
اجلاحظ إّنام ُيضّم للشواهد التي ُيراد منها 
إظهار ُحّكام آل بني أمية بمظهر الشياطني 
التي جيب عىل املسلمني االستعاذة منها إىل 
مثل  يكون  ذلك  وعىل  وأوليائه،  الرمحن 

)50( البيان والتبيني: 3/ 290. 

هذا االنتقاد امُلبّطن موّظًفا لغايات سياسية 
جيع  يف  والءه  خيفي  وال  اجلاحظ  يتبّناها 

مؤلفاته.
القرآين ألجل  النّص  سادًسا: توظيف 

الُطرفة:
ظاهُر  حُي��م��ُل  التي  امل��روي��ات  وم��ن 
مضمونا عىل الُطرفة، واستدعاء الضحك 
القرآين ال  للنص  فيها من توظيف  ما  عىل 
))ومر  قوله:  البعيد،  التشبيه  إال  به  ُي��راد 
فهرب  الصبيان  به  فصاح  علقمة،  ايب  ابن 
فقال  ضفريتان،  عليه  شيخ  وتلقاه  منهم، 

ائ  ائ  ى  ى  ې  ې  ې  چ  له: 
 .)51())]94 الكهف:  چ ]س��ورة  ەئ 
استقبله  ال��ذي  الشيخ  ه��ذا  أّن  ومعلوٌم 
املمرور ابن أيب علقمة مل يكن شبيًها لذي 
يكن  ومل  شعره.  ضفرييت  يف  إال  القرنني، 
املقصود  كون  عىل  ثابت  دليل  ثمة  هناك 
إذن  فهو  شعره،  ضفرييت  القرنني(  ب�)ذي 
أيب  ابُن  اعتقده  والظّن  الرأي  من  رضٌب 
شاكلته  وعىل  ال��رأي  هذا  وك��ان  علقمة، 
فهو  اجلاحظ،  مدّونات  يف  نجده  ما  كثرًيا 
))مع ذكره أخبارهم كان ُيندد هبم ويسخر 

)51( البيان والتبيني: 2/ 162. 
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منهم ويضحك منهم وُيضحك عليهم هو 
أحاديثهم  بعض  يعرض  ]فكان[  أيًضا... 
النوادر  مواقف  يف  وأقواهلم  وتفاسريهم 
ليخفف  للقارئ  حيملها  التي  واملساخر 

عبء اجلّد واجُلهد(()52(.
استدعاها  التي  املروّيات  جلة  ومن 
))وخطب  ق��ول��ه:  الغاية  هل��ذه  اجل��اح��ظ 
كام  أق��ول  فقال:  األي��ادي  وّت��اد  بن  عدي 

ڭ  ۓ  ۓ  ے  چ  الصالح:  العبد  ق��ال 
ۆچ ]سورة  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ 

قول  من  هذا  ليس  له:  قالوا   ،]29 غافر: 
فرعون.  ق��ول  من  هو  إن��ام  صالح،  عبد 
لقد  أح��س��ن!.(()53(،  فقد  قاله  ومن  قال: 
الوظيفة  القرآين بحسب  القول  تّم سحب 
الرواية، عىل  أرادها اخلطيب يف هذه  التي 
ُينّبه  نسبته إىل صاحبه، وحني  حُيِسن  مل  أّنه 
ا كان قائله، فهو  إىل قائله احلقيقي ال يبايل أيًّ
ُيلتفت  قوٌل حسن، وهو كذلك، ولكن مل 
هذا  يف  أتباعه  عىل  يمّوه  كان  قائله  أّن  إىل 
الضالل  يبتغي غري  االستشه���اد، وهو ال 

)52( النقد املنهجي عند اجلاحط، د. داود سلوم، 
ط2،  العربية،  النهضة  مكتبة  الكتب،  عامل 

1986م: 123. 
)53( البيان والتبيني: 2/ 155. 

توظيف  يف  االن��زي��اح  وه��ذا  واإلف��س��اد. 
القول الوارد يف القرآن يمّثل انزياًحا يعمل 
حّظه  إىل  ))ويسوقه  القارئ  تنشيط  عىل 
من  خيرجه  أن  ذلك  فمن  له.  باالحتيال 
يشء إىل يشء، ومن باب إىل باب، بعد أن 
ال خيرجه من ذلك الفن(()54(. ودفع ملل 
تقنّيًة  جاءت  إنام  السامع  وسآمة  القارئ 
من  للُقّراء  ))إنقاًذا  عربها  اجلاحظ  أراد 
طريقة العلامء الذين كانت هلم السيطرة إىل 
ثقيلة  كتاباهتم  كانت  والذين  احلني،  ذلك 
لكثرة ما فيها من اجلد وإظهار العلم(()55(.
يف  اجل��اح��ظ  اشتغله  توظيٌف  وث��ّم��ة 
فيه  ُيامزج  وأخبار،  مرويات  من  شواهده 
وبني  القرآين  النص  بني  االستشهاد  بني 
من  ساقه  ما  ذلك  ومن  الشعري،  النص 
وما  النساء  بالغة  خالله  من  يبنّي  خرب 
عليهّن من قّوة حافظة وحسن بيان، فيذكر 
))أن امرأة مّرت بمجلس من جمالس بني 
بني  يا  فقالت:  منهم  ناس  فتأملها  نمري، 

)54( البيان والتبيني: 3/ 366. 
الرابع  ال��ق��رن  يف  اإلس��الم��ي��ة  احل��ض��ارة   )55(
عبد  حممد  د.  ترجة:  متز،  آدم  اهلجري، 
 /1 1941م:  القاهرة،  ري��دة،  أبو  اهل��ادي 
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نمري، ال قول اهلل سمعتم وال قول الشاعر 
ڇ  ڇ  چ  تعاىل:  اهلل  قال  أطعتم!. 
ال��ن��ور:  چ ]س���ورة  ڍ  ڇ  ڇ 

30[، وقال الشاعر:

فُغضِّ الطرَف إّنَك ِمْن نمرٍي
فال كعًبا بلغَت وال كالبا(()56(
للشاهد  توظيٌف  الشاهد  ه��ذا  ويف 
وفيه  الشعري..  الشاهد  ب��إزاء  ال��ق��رآين 
فكالمها  املعنيني،  كال  بني  م��وازن��ٍة  شبه 
اختلفا  أّنام  إال  النظر  ُحرمة  عىل  ينّصان 
املوىل  يأمر  ف��األول  احلرمة،  مقصدية  يف 
سبحانه املؤمنني بغّض النظر عام حّرمه اهلل 
)جرير(  الشاعر  يأمر  اآلخر،  ويف  عليهم، 
الراعي النمريي بعدم النظر إىل ما فوقه من 
شعراء يعلونه بالنسب واحلسب، وفيه إدانة 
الطبقي  الرتاتب  بحسب  الوضيع  ألصله 
استشهدت  حني  هنا  واملرأة  القبائل.  بني 
داللتهام  فجمعت  الشاهدين،  بني  وّفقت 
وسّلطتها يف بؤرة الذم والتقريع ملن مّرت 

هبم من بني نمري.
القرآين  بالشاه��د  االستدالل  سابًعا: 

عى معنى:

)56( البيان والتبيني: 3/ 268. 

ي��أيت ال��ش��اه��د ال��ق��رآين يف ك��ث��رٍي من 
مرويات اجلاحظ، ليبنّي أمرين:

أو  اخلطيب  إمكاني����ة  مدى  األول: 
توظيف  من  خلطابه  )ال��ب��اث(  الشخص 
وألّن  املناسب،  املقام  يف  املناسب  الشاهد 
اخلطاب غايته اإلفهام، فال ُبّد إذن من متتني 

اخلطاب بام جيعله أكثر تأثرًيا يف املتلقي.
من  الشاهد  يفرزه  ما  إظهار  اآلخ��ر: 
مدلوالت قد ال ُيلتفت هلا ألول وهلة، إال 
 ، أّن املستشهد به، بام يملكه من حسٍّ بياينٍّ
الشاهد،  من  حاجته  موضع  عند  يقف 
يوّجه  لكي  للمتلّقي؛  استظهاره  وحُياول 
التي  الغاية  تلك  إىل  ويرصفه  إليه  عنايته 

أناط هبا خطابه.
اجلاحظ  نقلها  التي  امل��روي��ات  وم��ن 
اهلل  أنعم  ما  يقول:  احلسن  ))ك��ان  قوله: 
تبعة، إال ما  فيها  عىل عبد نعمة إال وعليه 
اهلل  فإن   ،سليامن عىل  نعمته  من  كان 
َعطاُؤنا  »ه��ذا  ذك��ره:  عند  قال  وجل  عز 
ِح��س��اٍب«(()57(،  بَِغرْيِ  َأْمِسْك  َأْو  َفاْمُنْن 
ويف موضع آخر، ذكر روايًة أخرى ))عن 

)57( البيان والتبيني: 3/ 100، واآلية: 39 من 
سورة ص. 
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بن  عمر  سمعت  ق��ال  علقمة،  بن  حممد 
يقول:  وه��و  الناس  خيطب  العزيز  عبد 
منه  فانتزعها  نعمة  عبد  عىل  اهلل  أنعم  ما 
ما عاضه  إال كان  الصرب  فعاضه من ذلك 
اهلل أفضل مما انتزع منه. ثم قرأ: »إِنَّام ُيَوىفَّ 
ِحساٍب«(()58(،  بَِغرْيِ  َأْجَرُهْم  ابُِروَن  الصَّ
كفيٌل  الباث،  استظهره  الذي  املعنى  وهذا 
من  به  ُيبتلون  ما  تقّبل  إىل  املتلّقني  بدعوة 
حمن وشدائد يف ُدنياهم كونا ستكون سبًبا 
يف نيل الدرجات العىل يف حال إذا التزموا 
الصرب ومل جينحوا إىل الكفر واجلحود بنعم 

اهلل التي مل يلتفتوا إىل رسيانا عليهم.
للشواهد  الذّكي  التوظيف  قبيل  ومن 
ذكاء  عن  تنّم  أج��وب��ًة  وجعلها  القرآنية 
أنه  رواه  ما  بدهيته،  ورسعة  هبا  املستشهد 
))ملا خرب أبو حازم سليامن بن عبد امللك بو 
عبد اهلل للمذنبني، قال سليامن: فأين؟. 
قال أبو حازم: قريب من املحسنني(()59(. 
بن  عثامن  ))وخرج  يذكر  آخر  شاهٍد  ويف 
عامر  جاء  وقد  يوما،  داره  من   عفان

)58( البيان والتبيني: 3/ 97، واآلية من سورة 
الزمر: 10. 

)59( البيان والتبيني: 3/ 97. 

ابن عبد قيس. فقعد يف دهليزه، فلام خرج 
رأى شيخا دميام أشغى ثّطا)60(، يف عباءة، 
فأنكره وأنكر مكانه، فقال: يا أعرايب، أين 
ربك؟. فقال: باملرصاد!. ويقال إن عثامن 
بن  يفحمه أحد قط غري عامر  مل  بن عفان 

عبد قيس(()61(.
حال  عى  بالقرآن  االستدالل  ثامًنا: 

يشء وبيان مقامه:
نظ�������ر اجلاحظ –وهو املعنّي بكشف 
حال العرب وما امتازوا به من بيان وقّوة 
قد  فوجده  الكريم،  القرآن  -إىل  عارضة 
كانوا  وما  بحاهِلم  آية  من  أكثر  يف  رّصح 
من  لغتهم  اختيار  وما  فصاحٍة،  من  عليه 
للقرآن  لغًة  األخ��رى  األم��م  لغات  دون 
األم�����م  أكثر  أّنم  عىل  دليٌل  إال  الكريم 
ما  جنس  من  املعجزة  أّن  باعتبار  بالغة، 
فيهم  ُيبعث  الذين  القوم  عند  رائًجا  كان 
الرسول، وإال بطل اإلعجاز، وكان رضًبا 
خُمالٌف  وه��ذا  ُيطاق  ال  بام  التكليف  من 

للحكمة اإلهلية.

)60( والشغي: تراكب األسنان واختالفها. ثط: 
صغري اللحية. 

)61( البيان والتبيني: 1/ 200. 
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اجلاحظ  استوقفت  التي  اآليات  ومن 
اهلل  ق��ال  ))ث��م  ل��ه:  ك��الم  ضمن  يف  قوله 
تبارك وتعاىل يف باب آخر من صفة قريش 
والعرب: چ ٱ ٻ ٻ ٻ چ ]سورة 

ۉ  ۅ  چ  وق���ال:   ]32 ال��ط��ور: 
وق��ال:   ]2 احل��رش:  چ ]س���ورة  ۉ 
چحئ مئ ىئ يئ جب چ ]سورة 

ک  ڑ  چ  وق���ال:   .]48 اإلرساء: 
]سورة  چ  گ  ک  ک  ک 
املذهب(()62(.  هذا  وعىل   .]46 ابراهيم: 
ويف هذا االقتباس يستدل اجلاحظ عىل ما 
وفطنة  عارضة  قوة  من  العرب  عليه  كان 
البيان  أمراء  جعلتهم  الكالم،  يف  وحذق 
الرسول  معجزة  أّن  بدليل  اللغة،  وسدنة 
الكريم كانت من جنس ما اشتهروا به 

ومتّيز به أفاضلهم من صنعة.
تصّدى  التي  الفاسدة  اآلراء  وم��ن 
اجلاحظ إىل نقضها بالقرآن ما ذكره َعرًضا 

عند استعراضه قول الشاعر:
أمست بنو القني أفراقا موزعًة

كأهنم من بقايا حّي لقامِن
بعض  بأّن  يعتقد  من  قول  فساد  ُمبّينا 

)62( البيان والتبيني: 1/ 140. 

األمم  تلك  أصول  من  هي  العرب  قبائل 
البائدة التي أخرب القرآن هبالكها، فيقول: 
البائدة،  األمم  العرب هذه  ))وقد ذكرت 
بقايا  ولبعضهم  ال��س��ال��ف��ة.  وال��ق��رون 
متفرقون  العرب  يف  أش��الء  وهم  قليلة، 
ووبار،  وجاسم  جرهم  مثل  مغمورون، 
وع��م��الق، وأم��ي��م، وط��س��م وج��دي��س، 
وقيل  الناصور  وبني  واهلرماس،  ولقامن 
بني  يف  يقال  وقد  ج��دن.  وذي  عرت،  بن 
فأما  ال���روم،  م��ن  أصلهم  إن  الناصور 
فقال:  عنهم  وجل  عز  اهلل  خرب  فقد  ثمود 
 ،]51 النجم:  ]سورة  ڄچ  ڦ  ڦ  چ 

وقال: چ ىئ ی ی ی ی چ ]سورة 
احلاقة: 8[. فأنا أعجب من مسلم يصدق 
بقايا  من  العرب  قبائل  أن  يزعم  بالقرآن، 
ثمود. وكان أبو عبيدة يتأول قوله: َوَثُموَد 
األكثر،  عىل  وقع  إنام  ذلك  إن  َأْبقى،  َفام 
التأويل  وه��ذا  األك��رب.  اجلمهور  وع��ىل 
أخرجه من أيب عبيدة سوء الرأي يف القوم، 
مرسل  ع��ام  خرب  إىل  جي��يء  أن  له  وليس 
منه،  مستثنى  غري  مطلق  وخرب  مقيد  غري 
يشء  وأي  منه.  كاملستثنى  خاصا  فيجعله 
بقي لطاعن أو متأول بعد قوله: َفَهْل َترى 
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كنا  إذا  ذلك  يقول  فكيف  باِقَيٍة.  ِمْن  ْم  هَلُ
نحن قد نرى منهم يف كل حي باقية. معاذ 
الرأي  هلذا  رّده  ويف  ذل��ك(()63(.  من  اهلل 
استفاد  حني  إحسان  أّيام  اجلاحظ  أحسن 
من ظهور اآليات القرآنية يف سوٍر أخرى، 
يف  لرأيه  ومقّويًة  إلجابته  معّضدًة  فكانت 
هالك تلك األمم، بام ُيزيل أي درن ُشبهٍة 
تّدعي بقاء تلك األمم واستمرار نسلها يف 

العرب.
ويف مقام االستدالل عىل رشف خملوق 
من خملوقات اهلل، ينّبه اجلاحظ إىل مقامه يف 
يبنّي ما له من فضٍل  كتاب اهلل الكريم، إذ 
وأمهية بام ُذِكر من آيات بّينات، ومن ذلك 
وأمهيتها  )العصا(  رشف  عىل  استدالله 
بقوله: ))الدليل عىل أن أخذ العصا مأخوذ 
ومن  رشي��ف،  ومعدن  كريم،  أص��ل  من 
وال  جاهل،  إال  يعيبها  ال  التي  املواضع 
سليامن  ات��اذ  معاند،  إال  عليها  يعرتض 
وموعظته،  خلطبته  العص�����ا   داود بن 
التالوة  ولطول  صالته،  وطول  وملقاماته، 
اخلصال  لتلك  فجعلها  واالن��ت��ص��اب، 
احلق:  وقوله  وج���ل  عز  اهلل  قال  جامعة. 

)63( البيان والتبيني: 1/ 140. 

ی  ی  ی  ی  ىئ  ىئ  ىئ  ېئ  چ 

خب  حب  يئجب  ىئ  مئ  حئ  جئ 

يت  ىت  مت  خت  حت  جت  يب  ىب  مب 

 .]14 سبأ:  چ ]س��ورة  ىث  مث  جث 

]... [ وقد جع اهلل ملوسى بن عمران يف 

العظام، والعالمات  الربهانات  عصاه من 
بعالمات  ذلك  يفي  أن  عسى  ما  اجلسام، 
عدة من املرسلني وجاعة من النبيني. قال 
عصاه:  من  يذكر  فيام  وتعاىل  تبارك  اهلل 
ِرجاُكْم  خُيْ َأْن  ُيِريداِن  َلساِحراِن  هذاِن  إِْن 
تعاىل:  قوله  إىل  بِِسْحِرمِها،  َأْرِضُكْم  ِمْن 
طه:  ]س��ورة  چ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  چڌ 

الذين  املوردين  69[)64((()65(. ويف هذين 
بام  حارضًة  العصا  كانت  اجلاحظ  ذكرمها 
ُتضفي عىل صاحبها من قداسٍة أو احرتام، 
األمر الذي يتوّجب عىل من يتوىّل اخلطابة 
قدرها  ويعرف  حّقها  يفيها  أْن  الرياسة  أو 
املتلّقني،  نفوس  يف  أثٍر  من  عليه  ترتكه  بام 
وعىل هذا يكون اختيار العصا ضمن أحد 
النصوص  تلك  من  نابًعا  اخلطيب  أدوات 
البيانية،  أملعت بخصوصيتها  التي  القرآنية 

)64( ينظر: احلديد: 17، واحلجر: 1. 
)65( البيان والتبيني: 3/ 22. 
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رشف  ع��ىل  استدالله  القبيل  ه��ذا  وم��ن 
الكريم  القرآن  يف  ورد  بام  وأمهيته  الدعاء 
مثل  وفضله،  الدعاء  عىل  حتّث  آيات  من 

قوله: ))وقال اهلل لنبيه: چ ۉ ې ې 
چ ]سورة الفرقان:  ې ې ى ى 

چ  ٺ  ٺ  ٺ  چ  وق���ال:   ،]77
ائ  چ  وقال:   ،]60 غافر:  ]سورة 
 ]90 األن��ب��ي��اء:  چ ]س���ورة  ەئ  ەئ 

ٿچ  ٺ  چ  وق����ال: 
فاآليات   .)66())]17 عمران:  آل  ]سورة 
التي قام اجلاحظ بتحشيدها، إّنام تصبُّ يف 
جمرى واحد، أال وهو التامس فضل الدعاء؛ 
مقامه  رشيف  بّينت  آيات  من  عنه  ُذكر  ملا 
وعظيم مكانة أصحابه عند اهلل، بمعنى أّنا 
اللجوء  إىل  ووّجهتهم  إليه  املؤمنني  حّثت 
إليه عرب تلك التنويعات اخلطابية املذكورة 

يف قرآنه املجيد.
املبحث الثاين

قضايا نقدية يف التوظيف القرآين 
للجاحظ يف البيان والتبيني

أواًل: مفهوم البيان:
قضّيٍة  أبرز  إن  ُقلنا  إذا  ُنغايل  ال  لعّلنا 

)66( البيان والتبيني: 3/ 178. 

األساس  البؤرة  بوصفها  اجلاحظ  طرقها 
يف  القضايا  جيع  حوهلا  تتمحور  التي 
البيان  قضّية  هي  والتبيني،  البيان  كتابه 
ال��ع��ريب، واجل��اح��ظ إذ حي��اول االق��رتاب 
التباساته  وفّض  املفهوم  هذا  مالمسة  من 
أو  املعرفية  املنطلقات  إىل  يرجع  الداللية 
هي  العملية  وهذه  أفرزته،  التي  العقدّية 
البحثية  ال��دراس��ات  يف  اليوم  ُتسمى  ما 
يف  فينطلق  )االبستمولوجي(،  بالعم�����ل 
تعريفه للبيان من معنى الظهور والوضوح 
اللغة،  معاجم  حُت���ّدده  ال��ذي  والكشف 
العربية  الثقافة  يف  القاّر  املعنى  بوصفه 
نستظهره  الذي  نفسه  املعنى  وهو  آنذاك، 
املعنى  وه��و  القرآنية)67(،  النصوص  يف 
الذي انطلق منه اجلاحظ يف تعريفه للبيان، 
الداللة أوضح  قال: ))وكلام كانت  حيث 
وأن��ور،  أب��ني  اإلش��ارة  وكانت  وأفصح، 
عىل  الظاهرة  والداللة  وأنجع.  أنفع  كان 
اهلل  سمعت  الذي  البيان  هو  اخلفي  املعنى 
عز وجل يمدحه، ويدعو إليه وحيث عليه. 
تفاخرت  وبذلك  ال��ق��رآن،  نطق  بذلك 

واحلديد:   ،118 عمران:  آل  سورة  ينظر:   )67(
17، واحلجر: 1. 
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العرب، وتفاضلت أصناف العجم(()68(، 
طرح  إىل  اجلاحظ  ُيمّهد  العرض  وهب��ذا 
جامع  اسم  ))والبيان  بقوله:  للبيان  فهمه 
املعنى، وهتك  قناع  لكل يشء كشف لك 
احلجاب دون الضمري، حتى يغيض السامع 
كائنا  حمصوله  عىل  وهيجم  حقيقته،  إىل 
كان  جنس  أي  ومن  البيان،  ذلك  كان  ما 
الدليل، ألن مدار األمر والغاية التي جيري 
واألفهام،  الفهم  هو  إنام  والسامع،  القائل 
وأوضحت  األف��ه��ام  بلغت  يشء  فبأي 
ذلك  يف  البيان  ه��و  فذلك  املعنى،  ع��ن 
اجلاحظ  إيامن  ندرك  وهبذا  املوضع(()69(، 
موّسًعا  للبيان،  اللفظي  باملدلول  العميق 
األمر يف إدراك تلك الغاية حتى وإْن كانت 
إىل  ُنحيلُه  قد  األم��ر  وه��ذا  اللفظ،  بغري 
تأّثره بعقيدته االعتزالية التي مُتّجد البيان، 
اخلفي،  وإظهار  الداللة  وض��وح  بمعنى 
وتقريب البعيد؛ ألنه مطلٌب قرآينٌّ دعا إليه 
وحّث عىل التزامه يف أكثر من آية، إذن فهو 

جزء من عقيدة اجلاحظ)70(.

)68( البيان والتبيني: 1/ 82. 
)69( املصدر نفسه: 1/ 82. 

نظريات  ض��وء  يف  اجلاحظ  كتابة  ينظر:   )70(
حممد  عل  د.  أنموذجا،  –رسائله  احلجاج 

اجل��اح��ظ يف غ��ري موضٍع  أش��ار  وق��د 
الرسالة،  إبالغ  يف  وأث��ره  البيان  أمهية  إىل 
وتعاىل  تبارك  اهلل  ))وذكر  قوله:  ذلك  من 
البيان، وعظيم نعمته  جيل بالئه يف تعليم 

ڃ  ڃ  چ  فقال:  اللسان،  تقويم  يف 
ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ 
 ،]4–  1 الرمحن:  چ ]سورة  ڇ  ڇ 
وقال تعاىل: چ ۀ ۀ ہ چ ]سورة 
بالبيان  القرآن  ومدح   ،]138 عمران:  آل 
واإلفصاح، وبحسن التفصيل واإليضاح، 
وسامه  اإلبالغ،  وحكمة  اإلفهام  وبجودة 

ٺ  چ  وق��ال:  قرانا.  سامه  كام  فرقانا 
ٺ چ ]سورة النحل: 103[، وقال: 
]سورة  چ  حب  جب  يئ  ىئ  چ 

ڦ  ڦ  چ  وق���ال:   ،]113 ط��ه: 
]س����ورة  ڄچ  ڄ  ڄ  ڦ 

ڱ  ڱ  ڳ  چ  وق��ال:   ،]89 النحل: 
وذكر   .]12 اإلرساء:  چ ]سورة  ڱ 
يف  قريش  ح��ال   لنبيه وج��ل  ع��ز  اهلل 
األحالم، وصحة  املنطق، ورجاحة  بالغة 

للدراسات  العربية  املؤسسة  سلامن،  عل 
–149 2010م:  ط1،  ب��ريوت،  والنرش، 

 .150
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العقول، وذكر العرب وما فيها من الدهاء 
األلسنة،  بالغة  وم��ن  واملكر،  والنكراء 

چڱ  واللدد عند اخلصومة، فقال تعاىل: 
ڻچ  ڻ  ڻ  ں  ں 
ٺ  چ  وقال:  األحزاب: 19[.  ]سورة 
 ،]97 م��ري��م:  چ ]س����ورة  ٿ  ٿ  ٿ 

چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  وق��ال: 
 ،]204 البقرة:  ]س��ورة  چ  ڇ  ڇ 

ې  ې  ېې  ۉ  ۉ  ۅ  چ  وق���ال: 
]سورة  چ  وئ  وئ  ەئ  ەئ  ائائ  ى  ى 
ألسنتهم،  خالبة  ذكر  ثم   .]58 الزخرف: 
منطقهم،  بحسن  األس���امع  واستاملتهم 
فقال: چ ې ې ې ې چ ]سورة 

ڦ  ڦ  چ  ق��ال:  ثم   .]4 املنافقون: 
چ مع  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ 

ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  چ  قوله: 
]سورة  چ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ 

البقرة: 205[(()71(.
نجد اجلاحظ يف االستشهاد أعاله قد 
غرضه  تبيان  ألجل  آية  من  أكثر  استقىص 
بآيات  بل  بآية  يكتفي  ال  فهو  وتأكيده، 
قرآنية عدة، وهذا املنهج قد سار عليه أكثر 

)71( البيان والتبيني: 1/ 27. 

من عاملٍ يف األدب واللغة؛ ملا فيه من تثبيٍت 
يذهب  ال��ذي  للدليل  وترسيٍخ  للفكرة 

املؤلف إليه.
خصوصية  إىل  اجل��اح��ظ  ويلتفت 
وتبليغ  احلّجة  تنجيز  يف  وأث��ره  للبيان، 
الرسالة، بغّض النظ��ر عن نوع اللغة –أو 
ياكوبسن– تعبري  بحسب  االتصال  قناة 
فكرته  تبليغ  يف  إليها  امُلرِسل  جينح  التي 
للمتلّقي  م��واف��ق��ًة  دام���ت  م��ا  ع��ربه��ا، 
طّياهتا،  يف  توّظفه  الذي  السنن  ومعروفة 
فمن الطبيعي بعد ذلك أن يتحقق الغرض 
املنشود وراء تلك الُسُبل، أال وهو البيان، 
يقول اجلاحظ: ))وقال اهلل تبارك وتعاىل: 

ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  چ 

إبراهيم:  ]س��ورة  ںچ  ڱ  ڱ 

والتبيني،  البيان  عىل  األمر  مدار  ألن   ]4
وعىل األفهام والتفهم. وكلام كان اللسان 
أبني كان أمحد كام أنه كلام كان القلب أشد 
واملتفهم  لك  واملفهم  أمحد.  كان  استبانة 
املفهم  أن  إال  الفضل،  يف  رشيكان  عنك 
أفضل من املتفهم وكذلك املعلم واملتعلم. 
هذه  وجهور  القضي���ة،  هذه  ظاهر  هكذا 
احلكوم����ة، إال يف اخلاص الذي ال يذكر، 
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يف  وُيالحظ  يشهر(()72(.  الذي  والقليل 
ينترص  أّنه  باآلية  اجلاحظ  استشهاد  ذيل 
وجيعله  إليه  فيميل  بالتفهيم  يقوم  للذي 
اإلفهام  موقع  يف  ك��ان  ممن  فضاًل  أكثر 
هذا  يف  اجلاحظ  ُنخالف  وال  )املتلّقي( 
العقلية  واملتبّنيات  منسجاًم  لكون���ه  امليل؛ 
أكثر  امُلفِهم  يكون  حيث  عام���ة،  بصفة 
إحاطة من غريه باملعلومات، كذلك ال ُبّد 
تؤّهله  تعليمية  قدرات  عىل  توّفره  من  له 
أْن يكون مؤّثًرا يف اآلخرين ليحّركهم إىل 
نيل مقاصده  إىل  يريد حتقيقه ويدفعهم  ما 

عرب موّجهاته اخلطابية)73(.
ثانًيا: إعجاز القرآن:

يلتفت  اإلعجاز  بقضّية  يّتصل  فيام 
أال  األمهية،  يف  غايٍة  مسألٍة  إىل  اجلاحظ 
سائر  عىل  وحتقيقها  احُلّجة  إنج���از  وهي 
األمم، عرب عجز األّمة التي اشُتِهرت من 
كانت  حتى  امليزِة  هب���ذه  األمم  سائر  بني 
الزمان  مّر  عىل  تتغرّي  ال  فيها  ثابتًة  صفًة 

)72( البيان والتبيني: 1/ 34. 
)73( ينظر: النظريات اللسانية والبالغية واألدبية 
والتبيني،  البيان  خالل  من  اجلاحظ  عند 
املطبوعات  دي���وان  ب��ن��اين،  الصغري  حممد 

اجلامعية، اجلزائر، 1994م: 71. 

فيام  الزٌم  األمر  وهذا  األح��وال،  وتقّلب 
تّص  ال  الدعوة  عاملّية  الرسالُة  كانت  لو 
يف  نستفيده  ما  وهذا  آخرين،  دون  قوًما 
هم  نبي  كل  قوم  اهلل  جعل  ))وقد  قوله: 
أن  نزعم  أنا  ترى  أال  واحلجة.  املبلغني 
حجة  القرآن  نظم  مثل  عن  العرب  عجز 
عىل العجم من جهة إعالم العرب العجم 
قال  وق��د  عجزة.  ذل��ك  عن  كانوا  أن��م 
أين  منها  بأم���ور:  »خصصت   :النبي
يل  وأحّلت  واألس��ود،  األمح��ر  إىل  بعثت 
طه����ورا«.  األرض  يل  وجعلت  الغنائم، 
إنام  الرسل  من  غريه  أن  عىل  بذلك  فدل 
كان يرس���ل إىل اخلاص. وليس جيوز ملن 
أن  األمم  من  الرسول  ذلك  صدق  عرف 
ترك  عليه  وال��ذي  دع��واه.  وينكر  يكذبه 
األول.  النبي  برشيع����ة  والعمل  اإلنكار 
البعض،  بع�����ث إىل  هذا فرق ما بني من 
هذا  ويف  اجل��م��ي��ع(()74(.  إىل  بعث  وم��ن 
النّص جتد احلّجة العقلية التي استعرضها 
اجلاحظ واضحًة ال خيتلجها غموض وال 
يف  إلزاميتها  حيث  من  خطل،  يعتورها 
إثبات الربهان عىل أمم البرش بأن يسّلموا 

)74( البيان والتبيني: 3/ 198. 
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بدين  ُيدينوا  ثّم  ومن  الواضح  للدليل 
اإلسالم القويم.

وقد حتّدث اجلاحظ عن إعجاز القرآن، 
يكشف  بام  التعبري،  يف  خصوصّيته  مبّيًنا 
استعامل  أسلوب  عىل  الضوء  تسليط  عن 
احلرف يف القرآن وما يف هذا االستعامل من 
القرآن  من  جتعل  متميزة  بالغية  دالالت 
يستخف  ))وق��د  فقال:  للبرش.  معجزًا 
أحق  وغريها  ويستعملونا  ألفاظا  الناس 
وتعاىل  تبارك  اهلل  أن  ترى  أال  منها.  بذلك 
موضع  يف  إال  اجل��وع  القرآن  يف  يذكر  مل 
العقاب أو يف موضع الفقر املدقع والعجز 
السغب  ي��ذك��رون  ال  وال��ن��اس  الظاهر. 
ويذكرون اجلوع يف حال القدرة والسالمة. 
القرآن  جتد  ال  ألنك  املطر،  ذكر  وكذلك 
والعامة  االنتقام.  موضع  يف  إال  به  يلفظ 
املطر  ذكر  بني  يفصلون  ال  اخلاصة  وأكثر 
وبني ذكر الغيث. ولفظ القرآن الذي عليه 
األسامع،  يقل  مل  األبصار  ذكر  إذا  أنه  نزل 
األرضني.  يقل  مل  سموات  سبع  ذكر  وإذا 
وال  أرض��ني،  األرض  جيمع  ال  ت��راه  أال 
العامة  أفواه  السمع أسامعا. واجلاري عىل 
غري ذلك، ال يتفقدون من األلفاظ ما هو 

باالستعامل. وقد زعم  بالذكر وأوىل  أحق 
النكاح  لفظ  ذكر  جيد  مل  أنه  القراء  بعض 
التزويج(()75(.  موضع  يف  إال  القرآن  يف 
يف  إليها  اجلاحظ  أشار  جّيدة  التفاتة  وهي 
معرض حديثه عن الفرق بني كالم البرش 
الكريم،  بالقرآن  املتمّثل  اإلهلي  والكالم 
كلمة  بني  الفردية  الفروق  يتلّمس  حني 
وأخرى مراعيًة السياق الذي وردت فيه، 
اخلالق  بني كالم  ا  جليًّ الفرق  يتبنّي  كذلك 
األخ��ري  ع��ىل  العجز  ويظهر  وامل��خ��ل��وق 
الكلمة  استعامل  م��راع��اة  يلتزم  ال  حني 
فكرة  تكمن  وهنا  املناسب،  ملوقعها  َوْفًقا 
حني  العباد،  عىل  احلّجة  وتتنّجز  اإلعجاز 
االستعامل  عن  عاجزة  ق��دراهت��م  تكون 
األح���وال  جيع  يف  للكلامت  امل��ن��اس��ب 
باللغة  تكلمهم  من  الرغم  عىل  واملقامات 

التي نزل هبا القرآن.
تنّبه  التي  اإلسلوبية  الظواهر  وم��ن 
النص  يف  الالفت  حضورها  إىل  اجلاحظ 
متّثلت  معنوّية  بديعّية  ظاهرة  هي  القرآين، 
بني  ))اجلمع  بأنه  ُيعّرف  الذي  بالطباق، 

)75( البيان والتبيني: 1/ 41. 
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يقول:  إذ  املعنى(()76(،  متقابلني يف  لفظني 
مثل  تفرتق،  تكاد  ال  معان  القرآن  ))ويف 
الصالة والزكاة، واجلوع واخلوف، واجلنة 
واملهاجرين  والرهبة،  والرغبة  وال��ن��ار، 

واألنصار، واجلن واإلنس(()77(.
الشاعر  عن  اجلاحظ  ساقه  خرٍب  ويف 
حممد بن مناذر )ت: 169 ه�( يبنّي أّن لغة 
فحسب،  احلجازيني  تقترص عىل  مل  القرآن 
اللغوية  بعٍض من مفرداهتا  وإّنام كانت يف 
أو جوعها موافقًة للهجاٍت أخرى، فيقول: 
))قال أهل مكة ملحمد بن املناذر الشاعر: 
لغة  ال��ب��رصة  أه��ل  م��ع��ارش  لكم  ليست 
فصيحة، إنام الفصاحة لنا أهل مكة. فقال 
األلفاظ  فأحكى  ألفاظنا  أما  املناذر:  ابن 
للقرآن، وأكثرها له موافقة، فضعوا القرآن 
القدر  تسمون  أنتم  شئتم.  حيث  هذا  بعد 
ونحن  ب��رام،  عىل  الربمة  وجتمعون  برمة 
وقال  ق��دور،  عىل  ونجمعها  ق��در  نقول 

ائ  ائ  ى  چ  وج��ل:  ع��ز  اهلل 
وأنتم   .]13 سبأ:  ]س��ورة  چ  ەئ 

علية،  البيت  فوق  كان  إذا  البيت  تسمون 

)76( جواهر البالغة، أمحد اهلاشمي: 303. 
)77( البيان والتبيني: 1/ 42. 

ونحن  عاليل،  عىل  االسم  هذا  وجتمعون 
غرفات  عىل  ونجمعه����ا  غرفة  نسميه 

ائ  چ  وتعاىل:  تبارك  اهلل  وقال  وغرف. 
ائ ەئ ەئ وئ چ ]سورة الزمر: 20[ 

وقال: چ ۅ ۉ ۉ ې چ ]سورة 
الكافور  الطلع  تسمون  وأنتم   .]37 سبأ: 
واإلغريض ونحن نسميه الطلع. وقال اهلل 
چ  ڱ  ڱ  ڱ  چ  وتعاىل:  تبارك 
]سورة الشعراء: 148[. فَعدَّ عرش كلامت 
ه��ذا(()78(. ويف هذا  إال  منها  أنا  أحفظ  مل 
وّظفت  قد  القرآن  لغة  أّن  نستنتج  النص 
العرب،  هلجات  جيع  من  البنّي  الفصيح 
أخ��رى،  دون  من  قبيلة  عىل  تنحرص  ومل 
وصف  حني  القرآن،  عليه  نّص  ما  وهذا 
اإلبانة  وهذه  بامُلبني.  كالمه  تعاىل  الباري 
نسبّية احلضور يف كل هلجة، قد ال تقترص 
عليها هلجة دون أخرى، فلذلك كانت لغة 
املفردات  أطايب  استجمعت  قد  القرآن 
اللهجات،  شّتى  من  األساليب  وأطايب 
وهذا أحد وجوه اإلعجاز القرآين للعرب، 
فال ُيمكن لعريّب بحال مهام أويت من براعٍة 
التعبري أْن يستويل عىل  يف القول ومكنٍة يف 

)78( البيان والتبيني: 1/ 33. 
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اجلميل  منها  فيختار  العرب  هلجات  جيع 
عن  العجز  به  فيقعد  السلس.  والواضح 

اإلتيان بمثل أسلوب القرآن الكريم.
العصبي  املوّجه  يكون  أْن  يبعد  وال 
العريب  ألصله  اجلاحظ  بتعّصب  املتمّثل 
حيّرض  دافًعا  بخاّصة،  والبرّصي  بعامة 
هكذا  بمثل  للتمّثل  ويدفعه  اجل��اح��ظ 
مروّيات عن شاعٍر برصّي مثل ابن مناذر، 
فيتذّرع هبا للدفاع عن حارضته التي انطلق 
ًأ بثقافته وقراءاته املتنوعة  اجلاحظ منها معبًّ

املشارب يف جيع منجزه املكتوب.
شّخصها  التي  الفّنية  الظواهر  ومن 
ما كان مكّرًرا  الكريم،  القرآن  اجلاحظ يف 
أكثر من سورة،  األنبياء يف  من قصص 
ما  أو  )التكرار(  بظاهرة  عليه  اصطلح  ما 
قد  التي  َداد،  بالرتَّ اجلاحظ  عليه  اصطلح 
الكريم؛  القرآن  غري  العادي  الكالم  تشني 
القرآن  أما يف  للمتلّقي،  إمالل  من  فيها  ملا 
اجل���احظ: ))وجلة  يقول  فاحلال خمتلف، 
ينتهي  حد  فيه  ليس  أنه  الرتداد،  يف  القول 
إليه، وال يؤتى عىل وصفه. وإنام ذلك عىل 
العوام  من  حي�ه  ومن  املستمعني،  قدر 
واخلواص. وقد رأينا اهلل عز وجل ردد ذكر 

وشعيب،  وه��ارون  وه��ود،  موسى  قصة 
وكذلك  وثمود.  وعاد  ولوط،  وإبراهيم 
ذكر اجلنة والنار وأمور كثرية، ألنه خاطب 
العجم،  وأصناف  العرب  من  األمم  جيع 
مشغول  معاند  أو  غافل،  غبي  وأكثرهم 
ملا  أّنه  بمعنى  القلب(()79(.  ساهي  الفكر 
وليس  األم��م  جلميع  خطاًبا  القرآن  كان 
للرتداد  كان  منها،  واح��دة  عىل  مقصورا 
الكريم،  القرآن  قصص  يف  يرد  أْن  مسّوٌغ 
التي  لألغراض  تأكيد  من  فيه  ملا  كذلك 
سيقت من أجلها تلك القصص، وما محلته 
من مضامني عالية قد يتثاقل املرء من وطأة 
ما جتّشمه األنبياء، فليكن إذن حال األقلهِّ 
مطلٌب  فذلك  كحاهلم،  ال  درج��ة  منهم 
عزيُز املنال، بل ليكونوا يف حال التأيّس هبم 
استأثر  التي  الصاحلة  بسريهتم  واالقتداء 
القرآن بذكرها ورّددها يف أكثر من مورد، 
إعظاًما لشأنم، وتبجياًل لقدرهم بني سائر 

خلقه.
مهّمة  مسألٍة  إزاء  اجل��اح��ظ  ويقف 
تّتصل باإلعجاز البياين يف القرآن الكريم، 
لكالم  أسلوبه  يف  القرآن  جماراة  وهي  أال 

)79( املصدر نفسه. 1/ 106. 
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من  هلم  مفارٌق  ذلك  مع  أنه  إال  العرب، 
حيث املضمون والطرح، ومن ذلك قوله: 

ڤ  ڤ  ڤ  چ  وج��ل:  ع��ز  اهلل  ))وق���ال 
والعذاب   .]56 الواقعة:  چ ]سورة  ڤ 
هلم  العذاب  قام  ملا  ولكن  نزال،  يكون  ال 
باسمه.  سمي  لغريهم،  النعيم  موضع  يف 

وقال اآلخر:
فقلت أطعمني عمري مترا

فكان متري كهرًة وزبرا
 ،]62 م��ري��م:  ]س���ورة  چ  ىئ  چ 

وليس يف اجلنة بكرة وال عش، ولكن عىل 
قول  هذا  وعىل  والعشيات.  البكر  مقدار 

اهلل عز وجل: چ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ 
واخلزنة:   .]49 غافر:  چ ]سورة  ۈئ 
احلفظة. وجهنم ال يضيع منها يشء فيحفظ 
وال خيتار دخوهلا إنسان فيمنع منها، ولكن 
اخل��ازن  احلافظ  مقام  املالئكة  قامت  ملا 
اإللتفاتات  هذه  ومثل  ب��ه(()80(.  سميت 
إنام تعزز موقع اإلعجاز يف نفوس العرب 
البالغة حني يكون  وتنّجزه عليهم باحلجة 
األسلوب قريًبا من أسلوهبم يف بناء الكالم 
من حيث التشبيهات واالستع����������ارات 

)80( البيان والتبيني: 1/ 118. 

وغريها من طرائق بناء الكالم، إال أنه مع 
ممتنًعا عليهم من حيث جماراته  يبقى  ذلك 

واإلتيان بمثله.
ثالًثا: احِلجاج بالقرآن:

من القضايا التي ارهتن بأمهيتها كتاب 
للبعد  اهتامًما  أوىل  أّن��ه  والتبيني،  البيان 
توّظف  حني  السّيام  اللغة،  يف  احِلجاجي 
النص القرآين، وقد ربط كثرٌي من الدارسني 
يف الشأن التداويل للغة، بني مفهوم الربهنة 
احِلجاج،  بمفهوم  املنطقي،  االستدالل  أو 
املؤّدية  واألدل��ة  احلجج  يقّدم  فاحِلجاج 
إنجاز  يف  يتمثل  حني  معّينة،  نتيجة  إىل 
اخلطاب)81(،  داخل  استنتاجية  تسلسالت 
الداّلة عىل توظيفه  ومن نصوص اجلاحظ 
الُبعد احلجاجي وجعله أحد مميزات البيان 
العريب، قوله: ))ومن اخلطباء زيد بن عّل 
أقّر  اهلل  عبد  بن  خالد  وكان  احلسني.  بن 
وأيوب  عل،  بن  وداود  عل،  بن  زيد  عىل 
بن عمر  املخزومي، وعىل حممد  بن سلمة 
عبد  بن  إبراهيم  بن  سع��د  وعىل  عل،  بن 
عن  زيدا  هشام  فسأل  عوف،  بن  الرمحن 

العزاوي،  بكر  أبو  واحلجاج،  اللغة  ينظر:   )81(
ط1، الدار البيضاء، 2006م: 15، 17. 
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ذلك فقال: أحلف لك. قال: وإذا حلفت 
أصدقك قال زيد: اّتق اهلل. قال: أو مثلك 
هشام:  قال  اهلل.  بتقوى  مثل  يأمر  زيد  يا 
هلا،  تصلح  وال  اخلالفة،  تريد  أنك  بلغني 
ألنك ابن أمة. قال زيد: فقد كان إسامعيل 
 .وإسح������اق أمة،  ابن   إبراهيم بن 
فعندها قال له: قم. قال: إذن ال تراين إال 
حيث تكره!. وملا خرج من الدار قال: »ما 
أحب أحد احلياة قط إال ذل«. فقال له سامل 
منك  الكالم  هذا  يسمعّن  ال  هشام:  موىل 

أحد(()82(.
 إّن احُلّجة التي تضّمنت قول زيٍد
يف هذه الرواية، كانت قد استمّدت برهانا 
أحوال  استعرض  إذ  الكريم،  القرآن  من 
ال  قد  ح��ال،  من  عليه  كانوا  وما  األنبياء 
الدنيوي  االج��ت��امع��ي  وامل��ع��ي��ار  ينسجم 
فاملرُء  اهلل،  عند  له  قيمة  أّنه ال  إال  الضّيق، 
رشف  أو  أّمه  بأصل  ال  هلل  وتقواه  بعمله 
يثبت  م��ا  ه��ذا  ويف  القبائل،  ب��ني  قبيلته 
أصل استحقاق زيد اخلالفة، بداللة أّنه مل 
 األنبياءء أّن  ضمًنا  أجاب  بل  يرفضها، 
ك��ان��وا أب��ن��اء إم����اء، ويف ه���ذا اجل���واب 

)82( البيان والتبيني: 1/ 254. 

األوىل  ب��اب  من  أّن��ه  نستنتج  االقتضائي 
سواء  ملستحقها  )اخلالفة(  القيادة  تكون 
أكان ابن حّرٍة أم ابن أمة. واألمر اآلخر أّنه 
أثبت عدم صالحية املجادل هلذا املنصب، 
ال  دنيوية  صفات  فيه  توّفرت  وإْن  حتى 
بالطرح  املتمّثل  اإلهلي  املنظور  هلا يف  قيمة 

القرآين.
فيها  ت��وّف��ر  ال��ت��ي  ال��ش��واه��د  وم���ن 
معرض  يف  ال��ق��رآين  بالنّص  االستشهاد 
معاوية  بني  جرى  عاّم  نقله  ما  احلجاج، 
))وق��ال  بقوله:  اليمن،  أهل  من  ورج��ل 
معاوية لرجل من أهل سبأ: ما كان أجهل 
فقال:  ام��رأة!.  عليهم  ملكوا  حني  قومك 
دعاهم  حني  قالوا  أج��ه��ل!.  قومك  بل 
البينات:  وأراهم  احلق  إىل   اهلل رسول 

چ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ 

ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ 

 .]32 األنفال:  چ ]س��ورة  ى  ى 

اللهم إن كان هذا هو احلق من  قالوا:  إال 
عندك فاهدنا له!!(()83(.

انطلق����ا  أّنام  القولني  كال  يف  ُيالحظ 
التي  احلجة  لُيمّتنا  القرآين  النص  أفق  من 

)83( البيان والتبيني: 3/ 291. 
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يستظهران هبا، إال أّن الطرح األول )طرح 
ال  خمطوًءا  قياًسا  استمّد  قد  كان  معاوية( 
ُيفهم  ما  إال  القرآن  يف  له  واضحة  حجة 

ٻ  ٻ  ٱ  چ  تعاىل:  قوله  من  ظاهًرا 
ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ 
ال  وُهنا   .]23 النمل:  چ ]سورة  ڀ 
أو  شأنم  تصغري  )متلكهم(  قوله  من  ُيراد 
املرأة  بحكومة  رض��وا  كونم  احتقارهم 
تقوده  شعًبا  كانوا  أّنم  ُي��راد  بل  عليهم، 
البقعة  تلك  يف  احلكم  مقاليد  بيدها  امرأة 
من العامل، أما فهم املتلّقي )معاوية( فكان 
املتمّثلة  العربية  النظرة  ضيق  عن  ا  معرّبً
جيع  عىل  الذكوري������ة  السلطوية  بسيادة 
احُلّجة  تلك  عىل  الردُّ  فكان  احلياة،  مرافق 
الواهية بُحّجٍة مستلهمة من القرآن الكريم 
قريش  ش��أن  من  احل��طّ  يف  وضوًحا  أكثر 
قبيلة معاوية، وهو قول الن� بن احلارث 
بن علقمة بن كلدة، من بني عبد الدار)84(. 
أْن  املفرط  واجلهل  التعّصب  محله  حني 
يطلب من اهلل أْن حيصبه بحجارة من نار، 
فيام إذا كان احلّق منه سبحانه، ال أن يطلب 
منه اهلدى. ويف هذا احلجاج ما يبنّي مدى 

)84( ينظر: تفسري الطربي: 13/ 506. 

يقودهم  بام  وجهلهم  معاوية  أتباع  سفاهة 
إىل خري الدنيا واآلخرة.

ويف خ��رٍب آخ��ر ذك��ره اجل��اح��ظ، كان 
السورِة  يف  ال��ق��رآين  النص  يف  للحجاج 
ألجل  ُيس����اق  توظيٌف  نفسها،  القرآنية 
خصمه،  عىل  امُلّدعي  نظِر  وجهة  تعزيز 
))يا  يوما:  قال  معاوية  أن  من  ذك��ره  ما 
تبارك  اهلل  قول  سمعتم  هل  الشام،  أهل 

ژ  ژ  ڈ  ڈ  چ  كتابه:  يف  وتعاىل 
نعم.  قالوا  1[؟.  املسد:  ڑچ ]سورة 
أبا هلب عمه. فقال عقيل: فهل  فإن  قال: 

ڱ  چ  وعز:  جل  اهلل  قول  سمعتم 
 ]4 امل��س��د:  چ ]س��ورة  ڱ  ڱ 
قالوا: نعم. قال: فإنا عمته. قال معاوية: 
لقينا من أخيك(()85(. ويف هذا  ما  حسبنا 
املغالطة  أبعاد  تتجىل  القرآين،  التوظيف 
مركب  ))ِقَياس  وهي  صورها،  بأوضح 
َوُيسمى   ، ��قهِّ بِ��احْلَ َشبيَهة  ُم��َق��دَم��ات  من 
امْلَْشُهوَرة  باملقدمات  َشبيَهة  َأو  سفسطة 
يسعى  وفيها  م��ش��اغ��ب��ة(()86(،  َوُيسمى 

)85( البيان والتبيني: 2/ 222. 
الكليات معجم يف املصطلحات والفروق   )86(
أبو  احلسيني  موسى  بن  أي��وب  اللغوية، 
حتقيق:  1094ه���(،  )ت:  الكفوي،  البقاء 
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أذهان  قد ركز يف  أمٍر  تثبيت  املستدّل عىل 
عن  الُقرب  مقياس  أّن  وهو  الناس،  أكثر 
العذاب  عن  يغني  ال   الرسول رِحم 
بالنار قد  القيامة، فالبشارة  واحلساب يوم 
طالت أبا هلب عّم الرسول وهبذا ينال 
اهلل  بحق  عصيان  من  اقرتفه  ملا  استحقاقه 
يصل  ال  آخر  أمًرا  ُيضمر  وقد  ورسوله، 
أال  متلّقيه،  من  العام����ة  فهم  مرماه  إىل 
الراعي لإلسالم  باسم  نفسه  تسويق  وهو 
واملمّثل للخالفة اإلسالمية بدياًل عن ابِن 
فهو–  طالب أيب  بن  عّل  الرسول  عّم 
معاوية-ال  يطرحها  التي  الرؤية  بحسب 
بحّجة  املسلمني،  خليفة  يكون  أْن  يصلح 
الكريم،  الرسول  رحم  من  قريًبا  كونه 
من  بالشفاعة  أوىل  ال��ع��ّم  ق��راب��ة  ف��ش��أُن 
العّم  اب��ن  أّن  حني  يف  ال��ع��ّم،  اب��ن  قرابة 
مقرًبا  يكن  مل  معاوية  نيل  من  املقصود 
اإلسالم  إىل  بسابقته  بل  فحسب،  بنسبه 
وتفانيه يف نرصة الدين مما ُيؤّهله أْن يكون 
وعىل  أنفسهم.  من  باملسلمني  أوىل  خليفًة 
معاوية  افتعلها  التي  املغالطة  تلك  غرار 

مؤسسة  امل��رصي،  –حممد  دروي��ش  عدنان 
الرسالة –بريوت، د. ت: 849. 

لإلمام  امُلبّطن  اإلعالمي  التسقيط  ألجل 
إقناًعا،  أكثر  عقيل  من  الردُّ  كان   عل
لرّد شبهة  القرآين سالًحا  النّص  باستثامره 
تعاىل:  بقوله  الناس  ذّك��ر  ب��أن  معاوية، 
كانت  ڱچ أنا  ڱ  چڱ 

من  عليه  كانت  ما  ومعلوٌم  معاوية،  عّمة 
يف  اسمها  جعل  والعمل  القول  يف  ُكفٍر 
عّمته  كانت  فمن  اجلحيم،  بنار  املبرّشين 
بذلك املقام، فال يكون أيًضا مستحّقا ملقام 

اخلالفة باسم اإلسالم.
رابًعا: الشعر يف القرآن:

ال نغايل إذا قلنا بأن قضية الشعر كانت 
فقد  العربية،  اهُلوية  ُيشّكل  ملمٍح  أب��رز 
والقافية،  بالوزن  املّتشح  بالشعر  متّيزت 
االختصاص  يف  الوزن  رشيكة  ف�))القافية 
له  يكون  حتى  شعرًا  يسمى  وال  بالشعر، 
يف  التمّيز  ذلك  ولعّل  وقافية(()87(،  وزن 
العرب  بعض  جعل  األديب  اجلنس  ه��ذا 
ملا  يرميه بوصفه شعًرا؛  القرآن  حني نزول 
وجدوا يف بعض آياته من وزٍن ويف بعضها 

)87( العمدة يف حماسن الشعر وآدابه، ابن رشيق 
حممد  حتقيق:  ه���(،   463 )ت:  ال��ق��ريواين 
ط5،  اجليل،  دار  احلميد،  عبد  الدين  حميي 

1401 ه� –1981م: 1/ 151. 
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يف  القوايف  ُتناظر  آٍي  فواصل  من  اآلخر 
القصائد، إال أّن ما ُيضّعف ذلك القول هو 
القصد الذي كان بمثابة القيد الذي يرهتن 
ليس  فالشعر  وصناعته،  الشعر  خلق  إليه 
مكفوٌل  أيًضا  وإّنام  فحسب،  وقافية  وزًنا 
أربعة  من  النية  بعد  ))يقوم  فهو  بالقصد، 
واملعنى،  وال��وزن،  اللفظ،  وهي:  أشياء، 
من  ألن  الشعر؛  حد  هو  فهذا  والقافية، 
لعدم  بشعر؛  وليس  مقفى  موزونًا  الكالم 
القرآن،  من  اتزنت  كأشياء  والنية،  القصد 
تأّملنا  ول��و   ،)88())النبي ك��الم  وم��ن 
))ويدخل  الصدد:  هذا  يف  اجلاحظ  كالم 

ژ  ڈ  ڈ  چ  قوله:  يف  طعن  من  عىل 
يف  ألنه  شعر،  أنه  وزعم  چ.  ڑ  ژ 
قوله  يف  وطعن  مفاعلن،  مستفعلن  تقدير 
إصبع  إال  أن��ت  »ه��ل  عنه:  احل��دي��ث  يف 
–فيقال  لقيت«  ما  اهلل  دميت؟. ويف سبيل 
له: اعلم أنك لو اعرتضت أحاديث الناس 
مثل  فيها  لوجدت  ورسائلهم،  وخطبهم 
ومستفعلن  كثريا،  مستفعلن  مستفعلن 
جيع����ل  األرض  يف  أحد  وليس  مفاعلن. 
ذلك املقدار شعرا. ولو أن رجال من الباعة 

)88( املصدر نفسه: 1/ 119. 

كان  لقد  باذنجان؟.  يشرتي  من  ص��اح: 
تكلم بكالم يف وزن مستفعلن مفعوالت. 
وكيف يكون هذا شعرا وصاحبه مل يقصد 
الوزن  من  املقدار  هذا  ومثل  الشعر؟.  إىل 
قد يتهيأ يف جيع الكالم. وإذا جاء املقدار 
واملعرفة  الشعر  نتاج  من  أنه  يعلم  الذي 
إليها، كان ذلك شعرا.  باألوزان والقصد 
بحمد  سهل  واجل����واب  ق��ري��ب،  وه���ذا 
أرشنا  ما  يف  ا  جليًّ أثره  لوجدنا  اهلل(()89(، 
متّخض  وكأّنه  رشيق،  ابن  كالم  من  إليه 
ُزبدته وحتّلب لبان فكرته، فأنتجها لنا عرب 

ما ذكرناه يف حّد الشعر وما يتقّوم عليه.
خامًسا: إشارته إىل التناص:

–بوصفها  التناص  ظ��اه��رة  مّثلت 
يف  ع��ّدة  -ش��واه��د  احلديث  املصطلحي 
السالفة،  القرون  كثري من كتب األدب يف 
إذ  عليها،  حنًقا  أكثر  كانوا  الُقدماء  لعل 
أّن  إال  األدبية،  الرسقات  ضمن  صّنفوها 
ما  املأزومة  الُرؤية  هذه  ضمن  املستثنى 
الكريم،  القرآن  آي��ات  من  األخ��ذ  خيّص 
-عن  جّلهم  نظر  –بحسب  معرّبا  لكونه 
من  ومتّكنه  العرب  نفوس  يف  القرآن  تأثري 

)89( البيان والتبيني: 1/ 204. 
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قرائحهم، فجعلوا يتفاعلون معه ويندّكون 
بمعاين آياته وصور مشاهده اآلرسة. ومن 
البيان  يف  الباحث  تلّقفها  التي  الشواهد 

ڱ  چ  ))قال:  اجلاحظ:  قاله  ما  والتبيني، 
چ ]س��ورة  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ 
نظر  يف  الشاعر  ق��ال  وق��د   .]51 القلم: 

األعداء بعضهم إىل بعض:
يتقارضون إذا التقوا يف موقٍف

نظرا يزيل مواطىء األقدام(()90(
الشعري  البيت  يف  امل��ذك��ور  فالنظر 
موطئ  بإزالة  يقوم  أْن  بحال  له  يمكن  ال 
القدم، ولكنه ُبني عىل إضامر )يكاد( التي 
الكريمة  اآلي��ة  يف  بذكرها  الباري  رّصح 
تأّثر واضح  فيه  البيت  الشاهد، وهذا  حمل 
الصلة باآلية القرآنية إذ كان نظر الكافرين 
والغيظ  احلسد  من  وفيه  ا  ح��ادًّ اآلي��ة  يف 
النبوة  بنعمة  أْن يوقع املحسود  الذي يكاد 
الذين  القوم  كذلك  األرض،  عىل  وينزلق 
إذ  الذكر،  آن��ف  بيته  يف  الشاعر  ذكرهم 
كانت املقارضة بينهم وبني أندادهم بالنظر 
بني  فيام  والغيظ  باحلسد  واملعبأ  اجل��ارح 
الطرفني، فيكاد أْن يوقعهم عىل األرض بام 

)90( البيان والتبيني: 1/ 28. 

فيه من أثٍر سلبي.
ذكرها  التي  الشعرية  الشواهد  ومن 
النص  بمضمون  معناها  مقارًبا  اجلاحظ 

القرآين، قوله:
))وأنشد:

ُهُم وسٌط يرىض اإلله بحكمهم
إذا طرقت إحدى الليايل بمعظم
تبارك  اهلل  ق��ول  م��ن  ذل��ك  جيعلون 

ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  چ  وت��ع��اىل: 
ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ 

البقرة:  چ ]سورة  ڄ  ڄ  ڄ 

.)91())]143
وق���د جي��د اجل��اح��ظ ب��ع��ض اآلي���ات 
يف  العرب  أساليب  وفق  عىل  تأيت  القرآنية 

التشبيه، مثل قوله: ))قال األعشى:
أبا مسمع أقرص فإن قصيدًة

متى تأتكم تلحق هبا أخواهتا
ٻ  ٻ  ٱ  چ  وجل:  عز  اهلل  وقال 
چ سورة  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ 

الزخرف: 48[(()92(.
التناص  مصطلح  أّن  أيًضا  ومعلوٌم 

)91( البيان والتبيني: 3/ 153. 
)92( البيان والتبيني: 1/ 166. 
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ومل  الغريب  النقدي  باملصطلح  ارتباطه  له 
يعرفه نقادنا القدامى إال بلبوس الرسقات 

أو التأّثر بنصوص أخرى.
اخلامتة:

بعد رحلٍة شّيقة يف متن اجلاحظ )البيان 
والتبيني( آن لنا أْن نقطف الثامر فيام يأيت:

• اشتغل اجلاحظ بعناية يف توزيع النص 	
البيانية،  مدّونته  ط��ول  عىل  القرآين 
أبرز  أحد  التوظيف  ذلك  من  جاعاًل 

األدلة التي يركن األديب إليها.
• بآيٍة 	 استشهاد  من  أكثر  اجلاحظ  أورد 

قرآنية وقد يعيد تكرار الشاهد القرآين 
يف  يوظفه  أنه  إال  م��ورد،  من  أكثر  يف 

سياق آخر ويف موضوع آخر.
• معرض 	 يف  –وهو  اجل��اح��ظ  يفت  مل 

وقوفه عىل آيٍة من كتاب اهلل -أْن يذكر 
النص  ظاهر  إىل  القريبة  اآلراء  بعض 

القرآين، أو ُينّوه بصاحبها.
• أكثر 	 يف  نقدي  موقٌف  للجاحظ  كان 

من موضع يف كتابه حني يستشهد بآيٍة 
ينّم  املوقف  ذلك  أكان  سواء  قرآنية، 

عن خلفّيته العقدّية أم التارخيية.
• انتقد اجلاحظ يف سياق إيراده الشواهد 	

مّمن  املفرّسين  بعض  موقف  القرآنية، 
هيتّم بالروايات املوضوعة البعيدة عن 

روح النص القرآين.
• اجل��واه��ري 	 ان��ت��ق��ادات  لبعض  ك��ان 

تتفق  مضمرة  آيديولوجية  أن��س��اق 
واملناخ السيايس الذي عاش يف كنفه، 
فامل كّل امليل إىل بني العباس، فكانت 
مروياته موّظفًة لتقزيم صورة أعدائهم 

آل بني أمية ومن تبعهم من خلفاء.
• اإلعجاز 	 قضية  إىل  اجلاحظ  تفّطن 

ونظر  اهتاممه،  حتوز  فكانت  القرآين 
مل  أنه  علاًم  متدّبر،  فاحٍص  نظرة  إليها 
مقولة  من  النّظام  أستاذه  قاله  بام  يقل 
القرآين  أّن اإلعجاز  الرصفة، بل رأى 
الختيار  الدقيقة  مراعاته  يف  يتمّثل 
األلفاظ املالئمة يف السياقات املناسبة، 

عىل امتداد سور القرآن وآياته.
• القرآين، 	 النص  جتنيس  بخصوص  أما 

فرأى اجلاحظ أّنه ال يوصف ال بالنثر 
بينهام  جادٍة  يف  جعله  بل  بالشعر،  وال 
دون  من  اجلنسني،  أحاسن  من  تأخذ 
متنه  عىل  ُطغياٌن  ألحدمها  يكون  أْن 

فينطبع عىل أسلوبه.
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مقدمة:
بمظاهر  الكريم  القرآن  لغة  امتازت 
دقيق������ة  مسالك  ذات  متنّوعة  أسلوبّية 
ة  ومتأنقة؛ ملا تتمتع به ألفاظه من جزالة وقوَّ
التام  االنسجام  إهلا  مضافًا  املعنى،  أداء  يف 
الداللة  الشكل واملضمون وإحيائّية  ما بني 
القرآيّن  الّسياق  يف  ألفاظه  تؤّدهيا  التي 

بطريقة حمكمة ال ُتبارى.
لفظ  بإبدال  احلركة  أفعال  يف  التنّوع 
يبدو  قد  آخر  إىل  سياق  من  آخر  مكان 
انتفاء  يف  املناسبة  ول��ك��ّن  م��ت��ش��اهب��ًا)1(، 
الّسياق  املنسجم ما بني  األلفاظ والتالؤم 
يف  احلاكم  هو  الفعل  يف  الداللة  وإحيائية 
زيادة  التعبريّية،  أداءاته  يف  املتفّرد  النّص 
يف  قدرة  من  وماله  الصويت  اجلانب  عىل 
للصوت  وملا   ، ذهنياًّ املشاهد  تعزيز حركة 
وّظ��ف  فقد  دائ���م،  ت��الزم  م��ن  واملعنى 
التعبري القرآيّن جرس املفردات بإحيائه����ا 
الذي ُيلقي بظالله عىل املعنى قبل مدلوهلا 

اللغوّي)2(.

الزركش:  القرآن،  علوم  يف  الربهان  ينظر:   )1(
 .130 /1

د.  الكريم،  القرآن  يف  الفنّّي  التعبري  ينظر:   )2(
بكري الشيخ أمني: 18. 

املبحث األول: 
األفعال املرتبطة باألرض:

أبرز  من  وانتقاءها  األفعال  تنّوع  إنَّ 
حتمل  ج��اءت  التي  التعبريّية  املسالك 
عنارص  حميط  يف  وج��ال��ّي��ة  فّنّية  م��الم��ح 
فيها  ارتبطت  التي  الصامت���������ة  الطبيعة 
فروق  من  هلا  وملا  حركّي،  ُبعٍد  أفعالذات 
دائرة  عن  ُتبعُدها  دقيقة  ومالحظ  داللّية 
هذه  ومن  فيها  الداللة  بتساوي  ال��رتادف 
اآليتني  و)انبجس( يف  )انفجر(،  األفعال: 

الكريمتني:
• چچچچ	 ت���ع���اىل:  ق����ال 

ڇڇڇڇڍڍ
ڌڌڎڎڈڈژژ
ڑڑککککگ
گگگڳڳڳچ]سورة 

البقرة: 60[.
• چٱٻٻ	 ت��ع��اىل:  ق���ال 

پ پ پ پ ٻ ٻ
ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ
ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ
ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ
ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ
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ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ
چ چ چ چ ڃ ڃ
ڇڇڇچ]س�������ورة 

األعراف: 160[.
وكّل من االنفجار واالنبجاس حيمل 

داللة التشّقق)3(، وهناك من يذهب إىل أّن 
االنبجاس هو انفجار)4(، قال العجاج)5(:

وانَحلبْت َعْيناه ِمن َفْرط األسى
وَكْيَف غرِب دالٍج تبّجسا
يلحظ  أن  يمكن  الّسياقني  يف  املتأّمل 
احلركة  فعل  ب��ني  م��ا  ال����داليّل  ال��ف��ارق 
)انفجر(، و)انبجس( وكالمه�������ا ُيمّثالن 
الذي  احلجر  من  خروجه  عند  املاء  حركة 
ُيعّد مكونًا من مكونات الطبيعة األرضّية، 
وقد رصد بعض املفرسين الفارق الداليّل 
عىل  ي��دّل  األّول  أّن  من  الفعلني  بني  ما 
كأن  قلياًل  وال��ث��اين:  بكثرة،  امل��اء  خ��روج 

 599  /10 األزهري:  اللغة،  هتذيب  ينظر:   )3(
)بجس(، و11/ 50 )فجر(. 

 /3 النحاس:  الكريم،  القرآن  معاين  ينظر:   )4(
92، واملفردات يف غريب القرآن، الراغب 
وأس���اس  )ب��ج��س(،   47 األص��ف��ه��اين: 

البالغة، الزخمرشي: 1/ 46 )بجس(. 
)5( ديوانه: 1/ 185.

هو  االنبجاس:  و))ألّن  سيالنًا)6(،  يسيل 
ما  أّوله  يكون  أن  يمتنع  ال  أّنه  إاّل  انفجار 
حتى  كثريًا،  صار  ثم  قلياًل  كان  ينبجس 

صار انفجارًا(()7(.
ملركزّية  يعود  قد  ال��داليّل  امللمح  هذا 
و)بجس(  )ف��ج��ر(،  الفعلني  يف  ال��دالل��ة 
األفق  سع����ة  ولكّن  التشّقق،  عىل  الدالة 
داللة  أعطت����ه  )فجر(  الفعل  يف  ال��داليّل 
من  وأخّص  أهم  وهي  والكثرة،  االتساع 
داللة )بجس(، التي محلت معنى الضي���ق 

والقّلة)8(.
ف��ع��رّب ع��ن خ���روج امل���اء م��ن احلجر 
ب��ق��ول��ه:  ال��ب��ق��������رة  يف س���ي���اق س�����ورة 
 ، چ ڌڌڎڎڈ چ

بني  عىل  املّنة  سياق  يف  ج����اء  فاالنفجار 
فجاء  وتيههم،  جحدهم  بعد  إرسائ��ي��ل 
التعبري باالنفجار ))الذي يدور معناه عىل 
انتشار  مع  وانبعاث  سيالن  فيه  انشقاق 
واتساع وكثرة، وملا مل يكن سياق األعراف 

)6( ينظر: التبيان يف تفسري القرآن، الطويس: 1/ 
271، وأرسار التكرار يف القرآن، الكرماين: 

74، وتفسري الرازي: 3/ 103. 
)7( التبيان يف تفسري القرآن: 1/ 271. 

)8( ينظر: تفسري الرازي: 3/ 96. 
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االمتنان عرّب باالنبجاس الذي يدور معناه 
عىل جمرد الظهور والنبوع(()9(.

أن  بعد  ج��اء  امل��اء  طلبهم  أّن  يبدو 
أراضيهم،  واجتاح  اجلفاف  هبم  عصف 
فعّز عىل دواهبم، وندر حتى لرشهبم، فحّل 
 موسى واستسقى  حينها  اجلدب  هبم 
ل��ق��وم��ه، ف��ك��ان ط��ل��ب امل����اء يف س��ورة 
اإلجاب��ة  وكانت   ،موسى من  البقرة 
الكثري  باملاء  له  وتعاىل  سبحانه  اهلل  من 
له  واالستجاب���ة  الوفريچڌچ، 
بعد أن استسقاه قومه وطلبوا منه الدعاء، 
فناسب  القليل)10(،  باملاء  اإلجابة  فكانت 
 ملوسى وت��ع��اىل  سبحانه  اهلل  تعظيم 
الطلب  ألّن  البقرة،  سورة  يف  وتكريم��ه 
سورة  سياق  يف  احل��ال  خالف  منه  صدر 

األعراف.
املطر  عن  السامء  إمساك  بقاء  يف  لعّل 
وجدب األرض، جعل من بني إرسائي���ل 
  موسى بوساط�������ة  اهلل  إىل  يلتجؤوا 
بأهبى  املعجزة  فتجّلت  املطر،  به  لُيستنزل 

)9( نظم الدرر،: 1/ 405. 
القرآن  يف  األسلويّب  التشابه  أرسار  ينظر:   )10(

الكريم، د. شلتاغ عبود: 61. 

ولكن  سألوا  ما  أعطاهم  عندما  صورها 
ليكرس  نفسها،  املتصّحرة  األرض  م��ن 
الذهن  إىل  فاملتبادر  فيهم،  التوّقع  حاجز 
طريق  ع��ن  سيكون  امل��اء  طلب  أن  م��ن 
أمٌر  الطلب  وه��ذا  منها،  ونزوله  السامء 
أولياء  إىل  ُيلتجأ  حني  ومعروف  معهود 
 اهلل سبحانه وتعاىل)11(، ولريهيم موسى
قدرة اهلل سبحانه وتعاىل وعظمته، بعد أن 
يف  القدرة  هذه  فتجّلت  إليه،  وأنابوا  تابوا 
مسلك دقيق مفاده أّن املاء كان قريبًا منكم 
ولن  السامء؛  ال  األرض  من  أيديكم  وبني 
تنالوه إاّل بالتوبة والرجوع إىل اهلل سبحانه 

وتعاىل.
َح���َدُث  وإّن����ام  فحسب  ه���ذا  ل��ي��س 
االنفجار شّكل جانبًا إعجازّيًا مركبًا حني 
احلجر  بتحويل  القدرة   موسى أعطى 
إىل مصدر إروائي له معنى من التكريم له 

وبيان فضله عليهم.

نبين���ا  بحق   طالب أيب  المّية  ينظر:   )11(
األكرم حممديف ديوانه: 75:

وأبيض ُيستسقى الغم���ام بوجهه 
ربيع اليتامى عصمة األرامِل

يلوذ به اهلالك من آل هاش���ٍم
فهم عنده ف���ي نعمة وفواضِل
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بني  ما  الداللة  ة  قوَّ نلحظ  أن  ويمكن 
)بجس(،  و  )فجر(،  احلركيني  الفعلني 
ة  ع��ن ط��ري��ق م��ا متلكه األل��ف��اظ م��ن ق��وَّ
املعنى  فتؤدي  الصوتّية،  بيئتها  يف  تتوافر 
يامزج  القرآيّن  التعبري  فنجد  املطلوب)12(، 
بني األصوات املجهورة واملهموسة، ليعرب 
الفعل  سياق  يف  للامء  القليل  اجلريان  عن 
هب��دوء،  إذ))ي��ن��س��اب  )ٿ()13(، 
خففت  إذ  املعنى،  هذا  أصواهتا  وحاكت 
رخاوة النون الدالة عىل االنبثاق وانسيابّية 
الباء  شدة  من  االنزالق  عىل  الدالة  السني 
لتصوير  جيعها  وتفاعلت  والتاء،  واجليم 
السني  ص��وت  والس��ّي��ام  ب��دق��ة،  املعنى 
امل���اء(()14(،  جريان  سهولة  جيسد  ال��ذي 
القّوة  عىل  الدالة  اجليم  شّدة  نجد  حني  يف 
واجتامعها مع الراء؛ ملا يف الراء من تكرار 
مع  تامًا  انسجامًا  تنسجم  نطقه)15(،  عند 

الكريم،  القرآن  الصوتّية يف  البالغة  ينظر:   )12(
د. حمّمد إبراهيم شادي: 28. 

يوسف  قصتي  يف  اإلحيائّية  الداللة  ينظر:   )13(
وموسى، هادي غايل الدخيّل )أطروحة 

دكتوراه(: 32. 
)14( ينظر: نفسه: 32. 

القرآن  يف  والتفريق  اجلمع  ألفاظ  ينظر:   )15(
التميمّي:  اهلل  عبد  د. مخيس  الكري���������م، 

املنبعث  املاء  وحركة  )ڌ(،  داللة 
فعل  جم��يء  أّن  عن  فضاًل  ة،  وق���وَّ بدفق 
احلركة )انفجر( متامشيًا يف الّسياق القرآيّن 
احلركة  وفعل  چڇچ،  ال��ق��ول:  م��ع 
اإلحياءچپچ،  مع  )ٿ( 

ة من اإلحياء. وداللة األمر بالقول أكثر قوَّ
زيادة عىل ذلك فإّن سياق فعل احلركة 
السابقة  اآلية  الدال عىل االنفجار ختم يف 
ڃڃڃچ]س�����ورة  بالفسقچ 
)فجر(،  ة  م���ادَّ م��ن  فكل   ،]59 البقرة: 
اخلروج  معنى  عىل  داللتها  تتفق  و)فسق( 
من حميط، فخروج الثاين إفسادي مميت إاّل 
احلياة  يبعث  نفعي)16(،  خروج  األوىل  أّن 

ويعطيها الديمومة والبقاء.
عىل  ودالل��ت��ه��ا  )ان��ف��ع��ل(  صيغة  إنَّ 
املبارشة  من  نوعًا  الفاعل  أعطت  اللزوم، 
يف إحداث احلركة التي توقفت علية، فال 
يف  الفعل  ُيعطي  وقد  الفاعل)17(،  يتعدى 

املتشابه  توجيه  يف  الداليّل  والبحث   ،47
أمحد  د.  الكري����������م:  القرآن  يف  اللفظّي 

 .538 إبراهيم: 
 -404  /1 البقاعي:  ال��درر،  نظم  ينظر:   )16(

 .405
والفعل   ،76 الكتاب، سيبويه: 1/  ينظر:   )17(
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فاعلّية  )انبجس(،  و  )انفجر(،  احلالتني 
أو  حقيقًة  امُلحِدث  حّد  عند  تقف  حركّية 
جمازًا، فتخلع عليه دالالت حسّية تتفاوت 
ومدى  احلركة  يف  االستجابة  ناحية  من 
الّسياق،  به  يرشح  الذي  وتأثريها  قوهتا 
وهو  املركزّية  الفعل  دالل��ة  من  فيعضد 
إذا  خصوصًا  الفاعل،  عىل  الضوء  يسّلط 
عنارص  من  عنرصًا  ُيعدُّ  الفاعل  كان  ما 
معاٍن  ع��ىل  فيحمله  الصامتة،  الطبيعة 
جمازّية ُتسهم بمنح احلياة الشاخصة حركة 

متجددة)18(.
الفعلني  دالل��ة  حتمل  م��ا  زي��ادةع��ىل 
وداللتهام  و)بجس(  )فجر(،  احلركيني 
لعملّية  مصاحب  يشء  ظهور  مع  التشقق 
الصدع، مما جعل هذين الفعلني ينامزان عن 
داللة )الفتح(، و )الفرج(، و )الفجو(، و 

)الشق()19(.
بداللة  احلركيان  الفعالن  يشرتك  قد 
طريق  عن  والتشقق  الصدع  يف  الرسعة 

زمانه وبنيته، د. إبراهيم السامرائّي: 100. 
سيد  ال��ق��رآن،  يف  الفني  التصوير  ينظر:   )18(

قطب: 62. 
الكريم،  القرآن  كلامت  يف  التحقيق  ينظر:   )19(

املصطفوي: 9/ 32 )فجر(. 

داللة )الفاء(، وحذف متعلقها والتقدير: 
ف����ب ف��ان��ف��ج��ر)20(، وه���ذا احل��ذف 
يف  يتوّقف  مل   موسى أّن  اىل  ))لإليامء 
به  ُأمر  بالذي  بارش  وإنَّام  االمتثال(()21(، 
الرسيعة  لإلجابة  مصداقًا  النتيجة  فكانت 
الرسعة،  التفجر يف  التقت مع داللة  التي 
أخذ  ثم  بطيئًا  ب��دأ  ال��ذي  االنبجاس  أو 

يتسارع بكثرة املاء املتدافع.
االنبجاس  أو  االنفجار  من  ُك��اًل  إنَّ 
للطالبني  اإلغ��اث��ة  حالة  إىل  يشري  ج��اء 
سياق  فناسب  اهل��الك،  من  وقاية  للامء، 
)االن���ف���ج���ار( ش����ّدة ال��ط��ل��ب وك��ث��رت��ه 
حاجتهم،  ي��وازي  بام  االستجاب�ة  بعدد 
االسباط  بعدد  العيون  تع������دد  بلحاظ 
 ، چ ڌڌڎڎڈڈ چ

بيان  منه  يكن  مل  الذي  االنبجاس  وسياق 
تعظيم املّنة وإّنام العربة، فعرّب بمجرد النبوع 

والظهور.
)فجر(،  الوصفني  عن  اإلخبار  لعّل 
املاء  بظهور  األوىل  احلالة  ُيمّثل  و)بجس( 
بداية  يف  قلياًل  يكون  كأن  التشقق،  بعد 

)20( ينظر: تفسري أيب السعود: 1/ 106. 
)21( زبدة التفاسري، الكاشاين: 2/ 613. 
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بام  العكس  أو  ك��ث��ريًا)22(،  صار  ثم  األم��ر 
يتناسب مع احلاجة إليه.

مل  )انبجس(  احلركة  فعل  سياق  إّن 
ڦ  چ  يرد فيه ذكر الرشب، بل األكل 
ڃ  ڃ  ڄڄ  ڄ  ڄ 
اللفظ  چچ ج��اء  ڃ  ڃ 
بام يدل عىل احلاجة األقل، وجميء الرشب 
يؤدي  بام  التعبري  جاء  )انفجر(  سياق  يف 
احلاجة إىل املاء وهي يف سياق الرشب أكثر 
چککگگگچ؛ ألّن احلاجة 

كانت إليه أشد)23(، فناسبت داللة التفجر 
الّسياق الذي وردت فيه.

املبحث الثاين: 
األفعال املرتبطة بظاهرة الليل والنهار:

الكونّية  الظواهر  من  والنه����ار  الليل 
يف  وجاليَّة  فنيَّة  بمالم����ح  حظيت  التي 
الليل  ، ويف مشهد لظاهريت  التعبري القرآينَّ
والنهار تتجىّل احلركة بأدق عبارة وألطف 
إشارة لفعل احلركة )أدبر(، و)عسعس(، 
عند  النور  مع  ويتدافع  الظالم  خيّيم  حني 

 ،271 )22( ينظر: التبيان يف تفسري القرآن: 1/ 
وتفسري الرازي: 15/ 36. 

)23( ينظر: التعبري القرآيّن، د. فاضل السامرائّي: 
 .296

الصباح يف )أسفر(، و )تنفس(.
• ق�����������������������ال ت������������ع������������اىل: 	

چ  ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ وئ چ

]سورة املدثر: 33[.
• چوئ 	 ت���������ع���������اىل:  ق������������ال 

]سورة  گگگگڳڳچ 
التكوير: 18-17[.

األدب���اُر أواخ��ر ال����شء)24(، وإدب��ار 
بالظالم)25(،  مصحوبًا  ُمضّيِه  حركُة  الليل 
دّل  الكريمة  اآلي��ة  سياق  يف  واإلس��ف��ار 
فالّسفُر:  بالنور،  املصحوب  اإلقبال  عىل 
ه��و ال��ك��ش��ف ع��ن ال��غ��ط��اء وي��ك��ون يف 
املدبرة  الليل  حركة  وك��أّن  األع��ي��ان)26(، 
تشري إىل العودة من حيث جاء وهي التي 
عززت من داللة االنكشاف للصبح الذي 

أقبل بضيائه)27(.

 /1 الزخمرشي:  البالغة،  أس��اس  ينظر:   )24(
القرآن:  غريب  يف  واملفردات  )دبر(،   277

171 )دبر(. 
الغرائب،  الدقائق وبحر  كنز  تفسري  ينظر:   )25(
الثقلني:  نور  وتفسري   ،26  /14 القمي: 

الشيخ احلويزّي: 5/ 518. 
 239 القرآن:  غريب  يف  املفردات  ينظر:   )26(

)سفر(. 
)27( ينظر: نظم الدرر: 21/ 68. 
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اإلدباُر نقيض اإلقبال، وعندما يتعلق 
األوق���ات)28(،  آخ��ر  عن  به  ُيعرّب  بالزمن 
ش��ارف  ال��ذي  للزمن  ام��ت��دادي��ة  بحركة 
بأواخر  القسم  ناسب  ما  االنتهاء،  عىل 
الصبح  نور  استقبال  مقدمة  لكونه  الليل، 
من  له  ما  عىل  زي��ادة  چۆئۆئۈئچ، 

خيفى  وال  ال��ع��ب��ادة)29(،  ح��ال  كبري  فضل 
جالّية  من  للطباق  ما  النظر  صاحب  عىل 
فال  وإقبااًل)30(،  إدب��ارًا  احلركة  تداعي  يف 
الستمرارّية  احلركة،  تنتهي  أو  هتدأ  تكاد 
األي��ام  تعاقب  عنه  ينتج  ال��ذي  احلدثني 

چوئوئۇئۇئۆئۆئۈئچ.

سياق  يف  )ۇئ(  الفعل  دالل��ة  وتّتفق 
سورة املدثر مع دالل الفعل )گ( التي 
واحدة)31(،  مرة  القرآيّن  التعبري  يف  وردت 
أي��ض��ًا)32(،  اإلدب���ار  معنى  حتمل  وه��ي 
التعبري  يف  )گ(  احلركة  فعل  أنَّ  إال 

)28( ينظر: هتذيب اللغة: 14/ 110 )دبر(. 
املنزل،  اهلل  كتاب  تفسري  يف  األمثل  ينظر:   )29(

نارص مكارم الشريازي: 19/ 462. 
السّيد  القرآن،  يف  البديع  أساليب  ينظر:   )30(

جعفر باقر احلسينّي: 289. 
القرآن  أللفاظ  املفهرس  املعجم  ينظر:   )31(

الكريم، حممد فؤاد عبد الباقي: 461. 
)32( ينظر: معاين القرآن، الفراء: 3/ 130. 

التضاد  دالل��ة  حيمل  وه��و  ج��اء  ال��ق��رآيّن 
محلت  الداللة  وهذه  وإدب���ارًا)33(،  إقبااًل 
الوئيدة يف  مالمح جالّية ملضمونّية احلركة 
طريق  عن  للتأمل  فسحة  فأعطت  الليل، 
ونفسّيًا،  ذهنّيًا  والوجدان  الفكر  إع��امل 
باستحضار صورة الليل عند تدافع الظالم 
ليستلم  النهار؛  ع  فيودهِّ مقبل)34(،  وهو  فيه 
زمام الوقت وحيدو به مدبرًا إىل أن يستقبل 
تدافعّية  بحركة  أخرى،  مرة  فيدبر  الفجر، 

مستمرة مع النهار.
حركة  يف  داللّيًا  تشاهبًا  هناك  أّن  يبدو 
اإلدبار،  )ۇئ( يف  والفعل  )گ(  الفعل 
طريق  عن  ة  وق��وَّ ث��راًء  محل  األّول  أّن  إاّل 
فضاًلعن  واإلدبار،  اإلقبال  بني  ما  اجلمع 
فحرف  الفعل،  بنية  يف  الصوتّية  القيم 
املشه������د،  هذا  تسيد  املهموس  )السني( 
)العني(  مع  خمرج���ه  تقارب  مع  وتكراره 
وإّنام  وصفائ�ه)35(،  اللفظ  بُحسن  يقدح  مل 

)عسعس(،   78  /1 اللغة:  هتذيب  ينظر:   )33(
وتفسري الرازي: 31/ 72، والدر املصون: 

 .706 /1
يف  اإلع��ج��ازّي  ال��رسد  مستويات  ينظر:   )34(

القصة القرآنّية، د. شارف مزارّي: 187. 
)35( ينظر: يف جالّية الكلمة دراسة جالّية بالغّية 

نقدّية، د. حسني جعة: 47. 
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أن  الصعب  من  جتعل  فيه  التأليف  ُحسن 
يف  محلها  التي  الوظيفة  آخر  لفٌظ  ي��ؤدي 

سياق اآلية الكريمة.
بحركة  يعسُّ  وإّنام  َيُظلم  ال  واللي����ل 
شيئًا  الظلم������ة  مراحل  ويتخّطى  متأّنية 
واهلمود،  السك���ون  حّد  تصل  قد  فشيئًا 
عس(  )عس،  يف  املقطعي  التكرار  ولكن 
يعطي استمرارّية ونغاًم إحيائّيًا ملا يف السني 
املستمرة  من صفري عزز من داللة احلركة 
برجله،  أو  بيده  يتحرك  وكأنَّه  ف��ي��ه)36(، 
احلركة  فعل  يف  نجدها  ال  الصورة  وهذه 
مىض  ملن  جمردة  صورة  حيمل  الذي  )ۇئ( 
يريد  للذي  حركّيًا  شاخصًا  ظهره  جاعاًل 

زب ڻ ۀ ۀ ہ ہ  به  اللحوق 
ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے رب 

]سورة الفرقان: 62[.
ة قد تكون بطيئة،  وحركة اإلدبار عامَّ
الذي  التعبريّي  السياق  أو رسيعة بحسب 
يف  اهلل  آيات  من  آية  بوصفها  فيه)37(،  تأيت 

جالّية،  دراسة  القرآيّن  النص  أدبّية  ينظر:   )36(
دكتوراه(:  )أطروحة  زاي��د  حمّمد  مولود 

 .23
الكلّية  االنتقالّية  احلركة  أفعال  ينظر:   )37(
داللّية  دراس��ة  الكريم  القرآن  يف  لإلنسان 

الكون ودلياًل عىل قدرته، ناسبت املشاهد 
من  ص��ورة  يف  القيامة  ومشاهد  الكونّية 
 ،)38(صور الكفاح الرسايّل للنبّي حمّمد
بإقبال  مصحوبًا  بذهابه  العربة  فكانت 
لظالم  الكاشف  النهارچۆئۆئۈئچ 

الرشك عن طريق اهلداية.
جاء سياق سورة التكوير وفيه تعضيد 
قول الرسول، ووصفه بأوصاف تليق 

ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  زب  الرشيف  بمقامه 
التكوير:  ]سورة  رب  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ 
للتعظيم  القسم  مقام  فناسب   ،]21-20
ولتوقري النبّي، وهذا التلّطف والتكريم 

 النبّي لقلب  التسلية  مشهد  حياكي  قد 

وهذا  چگڳڳچ،  تعاىل:  قوله  يف 
التنفس ))عبارة عن خروج ضوء الصبح 
ُمتنّفس من  فكأّنه  الليل،  من عموم غسق 

كرب، أو مرتوح من هّم(()39(.
طريق  عن  الصباح  إرشاق��ة  حتولت 

شلبي،  خليل  الرمحن  عبد  عامد  إحصائّية، 
)رسالة ماجستري(: 30. 

 /6 قطب:  سيد  القرآن،  ظالل  يف  ينظر:   )38(
 .3753

ال��ق��رآن،  جم���ازات  يف  البيان  تلخيص   )39(
الرشيف الريض: 360. 
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وتتنّفس  تتحرك  عاقلة  ذات��ًا  التشخيص 
واحل��رك��ة  احل��ي��اة  بلحاظ  ال��ن��ور  أن��ف��اس 
ال��ت��ي ت��رسي وت���دّب يف ك��ّل ح����ّي)40(، 

املشهد  تبّدل  عن  تفصح  الصورة  وه��ذه 
تعاىل:  لقوله  الوئيدة  احلركة  ذي  السابق 

چکگگچ.

الفعل  دالل��ة  يف  احلركي  التوافق  إنَّ 
)گ( وهو يدنو من النهار يف أّول الليل 
ويدبر عنه آخره)41(، قد توحي بتخّصص 
من  يقرتب  الذي  الوقت  يف  احلركة  هذه 
بني  ما  الفاصل  الوقت  ألّنه  الفجر،  بزوغ 
ظلمة الليل وإفصاح النهار بضيائه عالوة 
عىل ذلك سياق اآليات ورتابتها مع اّتفاق 
گڳڳچ  چ  )السني(  يف  الفاصلة 
فيشرتك الفعالن )گ( و )ۇئ( يف وقٍت 
وانسيابي������ّ�ة  التعبري  لطافة  ولكن  واحد، 
التكوير  سورة  سياق  يف  وصفريها  السني 
قلب  بتسلي����������ة  نفسّيًا  تروحيًا  شّكلت 
األوصاف  بأدّق  فيها  ُذِكر  ألّنه  النبّي؛ 

املشفوعة  املؤكدات  من  أل��وان  إي��راد  مع 

)40( ينظر: يف ظالل القرآن: 6/ 3842. 
)41( ينظر: معاين القرآن وإعرابه، للزجاج: 5/ 

 .226

زب ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں  القسم  بسياق 
رب  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں 

]سورة التكوير: 21-19[.
القرآيّن  الّسياق  يكون  املعنى  هب��ذا 
الضديَّة،  )گ(  الفعل  داللة  من  قّنن 

ارتضاه  ما  وهو  معني  بوقت  وتصيصها 
الفراء )ت207ه�()42(.

اّتسم  الّسياقني  الليل والصبح يف كال 
عند  ص��وره  بأهبى  جت��ىّل  إن��س��ايّن  بطابع 
ما  خيفى  وال  والعسعس��ة،  اإلدبار  حركة 
وظالل  معاٍن  من  )ڳ(  احلركة  لفعل 
حني  إىل  األّول  الفجر  انشقاق  ))عند 
األشياء  أشبه  فأواًل  أواًل  الشمس  طلوع 
اآلية  فشيئًا(()43(،  شيئًا  النفس  بخروج 
الكريمة بّرزت جانبًا مملوًء باحلياة واملفعم 
يتنفس  حّيًا  كائنًا  الصبح  بوصف  باحلركة 
بالتنفس  والتعبري  انتشار ضوئه،  بع��������د 
عن  ال��رتوي��ح  م��ن  فيه  مل��ا  ))أب��ل��غ  ألّن��ه 

النفس(()44(.
إاّل صورة  م���������ا هو  الصباح  تنّفس 

)42( ينظر: معاين القرآن، للفراء: 3/ 130. 
)43( الربهان يف إعجاز القرآن: 44. 

)44( النكت يف إعجاز القرآن، الرمايّن: 90. 
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استع����ارّية شاخص�����ة ملعنى الظهور)45(، 
بعد  ملا  واللني  بالبهجة  ش��ع��ورًا  ُتعطي 
واحلركة  احلياة  ويبعث  الظالم  انجالء 
الزمنّي يف  االنقالب  املتجّددة، عن طريق 
النفس  يف  وتبعث  والنهار،  الليل  ظاهريت 
ُحّب اجلامل للطبيعة الباسمة املرشقة التي 
النعومة  بظالل  الشع���ور  النفس  يف  ُتثري 
يقظ������ة  من  الصبح  يف  بام  النفس  وراحة 

وحياة)46(.
اخلالصة:

البعد -  الزمنّية يف االفعال ذات  الداللة 
والقمر،  بالشمس  املتعّلقة  احلركي 
عن  ومتجّددًا  حيوّيًا  جانبًا  أخ��ذت 
أعطاها  ممَّا  املضارعة  الصيغة  طريق 
ة إحيائّية يف إشارة إىل التدبري اإلهلّي  قوَّ
إدراكّيًا  بعدا  تأخذ  وجعلتها  املستمر. 
ة وهذا األمر  واعيًا يف حركتها املستمرَّ
الداليل يف هذه  األفق  اتساع  جزء من 

األفعال.

اإلعجاز،  دراي��ة  يف  اإلجي��از  ناية  ينظر:   )45(
فخر الدين الرازّي: 186. 

)46( ينظر: جالّيات الصورة البرصّية يف القرآن 
)أط��روح��ة  ال��ك��ري��م، س��الم حديد رس��ن 

دكتوراه(: 133. 

الكريم -  القرآن  يف  اللغوّي  اإلعجاز 
وبوساطة أفعال احلركة، جاء منسجاًم 
الثابت يف حركة  مع اإلعجاز العلمّي 
وجتىل  ومظاهره،  وعنارصه  الكون 
هذا التوافق يف دقة االستعامل القرآيّن، 
صورًا  أنتجت  التي  املفردات  وانتقاء 
اتساع  يف  أسهمت  إحيائّية  أبعاد  ذات 
يف  بداللتها  مقارنة  القرآنّية  الداللة 

املعجم.
يف -  الطبيع���ة  بعنارص  املرتبط  الفاعل 

احلركة  أفعال  أعطى  القرآيّن،  التعبري 
امللحظ  وهذا  ومعنوّية،  حسّية  أبعادًا 
إن دلَّ عىل يشء، فيدّل عىل سعة األفق 
الطبيعة  ومع  احلركة،  ألفعال  الداليّل 
وهي  جلّيًا،  امللحظ  هذا  بدا  الصامتة 
احلقيقة  بني  احلركّية  سامهتا  يف  تتنقل 

واملجاز.
ثبت أهم املصادر واملراجع:

• القرآن الكريم.	
• السّيد 	 ال��ق��رآن،  يف  البديع  أساليب 

جعفر باقر احلسينّي، مؤسسة بوستان 
قم  وال��ت��وزي��ع،  وال��ن��رش  للطباعة 

املقدسة، ط: الثالثة، 1434ه�.
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• أرسار التشاب������ه األسلويّب يف القرآن 	
املحّجة  دار  عبود،  شلتاغ  د.  الكريم، 
والتوزيع،  والنرش  للطباعة  البيضاء 
1424ه����- األّوىل،  ط:  ب���ريوت، 

2003م.
• املسمى 	 ال��ق��رآن  يف  ال��ت��ك��رار  أرسار 

القرآن  متشابه  توجيه  يف  ال��ربه��ان 
بن  حمّمد  والبيان،  احلجة  من  فيه  ملا 
دراسة  )ت505ه���(،  الكرمايّن  محزة 
وحتقيق: عبد القادر أمحد عطا، مراجعة 
وتعليق: أمحد عبد التواب عوض، دار 

الفضيلة، )د. ط(، )د. ت(.
• القرآن 	 يف  والتفريق  اجلم������ع  ألفاظ 

التميمّي،  اهلل  عبد  مخيس  د.  الكريم، 
ديوان الوقف الشيعّي-املركز الوطنّي 
األوىل،  ط:  بغداد،  ال��ق��رآن،  لعلوم 

1430ه�-2009م.
• املتشابه 	 توجيه  يف  ال���داليّل  البحث 

أمحد  د.  الكريم،  القرآن  يف  اللفظّي 
البحوث  م��رك��ز  ص��اع��د،  إب��راه��ي��م 
وال���دراس���ات اإلس��الم��ي��ة، ب��غ��داد، 

2012م.
• ال���ربه���ان يف ع��ل��وم ال���ق���رآن، ب��در 	

الزركّش  اهلل  عبد  بن  حمّمد  الدين 
)ت794ه�(، حتقيق: حمّمد أبو الفضل 
القاهرة،  الرتاث،  دار  مكتبة  إبراهيم، 

)د. ط(، )د. ت(.
• الكري���م، 	 القرآن  كلامت  يف  التحقيق 

مؤسسة  مصطفوّي،  حس�����ن  الشيخ 
الثقافة  وزارة  والنرش،  الطباع���������ة 
ط:  طهران،  اإلس��الم��ّي،  واإلرش���اد 

األوىل، 1417ه�.
• الكري�����م، 	 القرآن  يف  الفنّي  التعبري 

العل�����م  دار  أمني،  الشيخ  بكري  د. 
األوىل،  ط:  ب����ريوت،  ل��ل��م��الي��ني، 

1994م.
• السامرائّي، 	 د. فاضل  الُقرآين،  التَّعبرِي 

ط(،  )د.  بغداد،  القانوني����ة،  املكتبة 
)د.ت(.

• القرآن، 	 جم��ازات  يف  البيان  تلخيص 
الرشيف الريّض )ت406ه�(، حتقيق: 
حمّمد عبدالغني حسن، مكتبة اآلداب، 
1433ه����- األوىل،  ط:  ال��ق��اه��رة، 

2012م.
• تفسري أيب الّسعود املسمى إرش���������اد 	

القرآن  مزاي����������ا  إىل  السليم  العقل 
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حمّمد  بن  حمّمد  السعود  أليب  الكريم، 
إحياء  دار  )ت951ه�����(،  ال��ع��امدّي 
ط(،  )د.  ب��ريوت،  ال��ع��ريب،  ال��رتاث 

)د.ت(.
• الكتاب 	 ُع��ل��وم  يف  املَ��ص��ون  ر  ال����دُّ

املعروف  يوسف  بن  أمحد  املكنون، 
مني احللبّي )ت756ه�(، حتقيق:  بالسَّ
القلم،  دار   ، اط،  اخل��رَّ حمّمد  أمحد  د. 

دمشق، )د. ط(، )د. ت(.
• إبراهيم 	 د.  وبنيته،  زمانه  الفع��������ل 

السامرائّي، مؤسسة الرسالة، بريوت، 
ط: الثانية، 1400ه�-1980م.

• مستويات الرسد اإلعجازي يف القصة 	
منشورات  مزاري،  شارف  القرآنّية، 
احت���اد ال��ك��ت��اب ال���ع���رب، دم��ش��ق، 

2001م.
• أيب 	 ل��إلم��ام  الكريم،  ال��ق��رآن  معاين 

حتقيق:  )ت338ه���(  الّنحاس  جعفر 
الشيخ حمّمد عل الصابويّن، جامعة أّم 
القرى، اململكة العربّية الّسعودّية، ط: 

اأُلوىل، 1409ه�- 1988م.
• إسحاق 	 أبو  وإعرابه،  القرآن  معاين 

إب���راه���ي���م ب���ن ال�����رسّي ال���زّج���اج 

عبداجلليل  د.  حتقيق:  )ت311ه���(، 
القاهرة،  احلديث،  دار  شلبي،  عبده 

2005م.
• نظم الدرر يف تناسب اآليات والسور، 	

البقاعّي )ت  الدين أيب احلسن  برهان 
اإلسالمّي،  الكتاب  دار  885ه����(، 

القاهرة، )د. ط(، )د. ت(.
• النكت يف إعجاز القرآن، أليب احلسن 	

كتاب  ضمن  )ت386ه����(،  الرمايّن 
القرآن(،  إعج���از  يف  رسائل  )ثالث 
ود.  أمح��د،  اهلل  خلف  حمّمد  حتقيق: 
املعارف،  دار  س��الم،  زغلول  حمّمد 

مرص، ط: اخلامسة، 2008م.
• فخر 	 اإلعجاز،  دراية  يف  اإلجياز  ناية 

حتقيق:  )ت606ه���(،  ال��رازّي  الدين 
اجليل- دار  السّقا،  حجازي  أمحد  د. 
الثقايّف-القاهرة،  واملكتب  ب��ريوت، 

ط: األوىل، 1412ه�-1992م.
الرسائل واألطاريح:

• جاليّ�ة، 	 دراس�ة  القرآيّن  النص  أدبّية 
)أطروحة  البيضايّن  زايد  حمّمد  مولود 
حسن  د.  أ.  ب���إرشاف:  دك��ت��وراه(، 
–جامعة  الرتبية  كلّية  الشميّس،  جبار 
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البرصة، 1428ه�-2007م.
• أفعال احلركة االنتقالّية الكلّية لإلنسان 	

يف ال��ق��رآن ال��ك��ري��م دراس���ة دالل��ّي��ة 
خليل  الرمحن  عبد  ع��امد  إحصائّية، 
شلبي، )رسالة ماجستري( بإرشاف: أ. 
د. حييى جرب، جامعة النجاح الوطنّية- 

فلسطني، 2010م.
• القرآن 	 يف  البرصّية  الصورة  جاليات 

الكريم، سالم حديد رسن، )أطروحة 
دكتوراه(، بإرشاف: أ. د. حسن جبار 
– جامعة  حمّمد الشميّس، كلّية الرتبية 

البرصة، 1428ه�-2008م.
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لـُمَناَسَباُت 
َ
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َوِر و َاْألياِت � ُوُروِد السِّ
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والس������الم  والص�������الة  هلل  احلمد 

وصحبه  وآله  حممد  املصطفى  النبي  عىل 

امليامني.

سبب إختيار املوضوع:

ألنا  املباركة؛  السورة  هذه  اخرتت 

االيامن  من  الدينية  القضايا  ألهم  شاملة 

اهلل  وبفضل  وألنني  وال��ق��رآن؛  والبعث 

حفظتها  صغري  منذ  هبا  صلة  عىل  تعاىل 

ال��س��ورة  ه���ذه  وألن  م��ع��ه��ا،  وع��ش��ت 

من  رهيبة  مشاهد  أمام  األنسان  ُتوِقُف 

الساعة،  قيام  من  الكربى  الواقعة  وقوع 

من  منازهلم  الناس  ودخ��ول  واحلساب 

–ونعوذ  –والنار  منهم  اهلل  –جعلنا  اجلنة 

التي  النعم  ذكر  وفيها   ،- النار  من  باهلل 

اعطاها اهلل تعاىل لألنسان يف الدنيا، وأهل 

األي��امن  قضايا  وفيها  اآلخ��رة،  يف  اجلنة 

من  تعّد  القضايا  وهذه  والرشك،  والكفر 

وأس��أل  احل��ي��اة،  يف  الدينية  األم��ور  أه��م 

وأن  والسداد،  التوفيق  وجل  عز  امل��وىل 

يغفر يل فيام أخطأُت.

املنهج  هو  الدراسة:  يف  املتبع  املنهج 

بتتبع  الباحث  يقوم  حيث  االستقرائي، 

بغية  وم��ص��ادره��ا  م��ظ��ان��ا  يف  امل��س��ائ��ل 

واآليات  السور  بني  رابطة  إىل  الوصول 

معاين  وتتبع  واملفرسين،  العلامء  كالم  يف 

ال���واردة يف اآلي���ات م��ن أجل  األل��ف��اظ 

معرفة التشابه بينها وبني آيات أخر.

املعروف  من  السابقة:  الدراس������ات 

التناسب  علم  موضوع  أن  الباحثني  لدى 

واملناسب����������ة أو ترتيب اآليات والسور 

العلوم  من  املتقدمني،  اصطالح  حسب 

توجد  مؤلفات،  فيه  الفت  وقد  املنشورة، 

من  لكن  السور  بعض  ح��ول  دراس�ات 

دراسة  عىل  أطلع  مل  التطبيقية  الناحي�����ة 

عن  والبحث  الواقعة،  بسورة  خمصوصة 

عالقاهتا ومناسبات موضوعاهتا.

مباحث  ع���ىل  ال��ب��ح��ث  وق��س��م��ت 

ومطالب كام سرتد ان شاء اهلل –تعاىل -:
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الت�مهي�دي: املبحث 
املناسبة. علم  حقيق���������ة 

يف  املناسب���ة  تعريف  االول:  املطلب 
اللغة واألصطالح.

قال  واملامثلة،  املشاكلة  لغة:  املناسب���ة 
كلمة  والباء(  والسني  )النون  فارس  ابن 
ومنه  بشء،  يشء  اتصال  قياسها  واحدة 
به،  ولالتهِّصاِل  التهِّصاله  ي  سمهِّ الّنَسب، 
املستقي�������م، ألتصال  الطريق  والّنسيُب: 
التناسب  وباجلملة  بعض)1(،  من  بعضه 

يعني: التامثل والرتابط)2(.
ويف األصطالح ذكر العلامء تعريفات 
"علم  هو:  البقاعي  قال  منها:  العلم  هلذا 
تعرف منه علل ترتيب أجزاء القرآن")3(.

األرتباط  وجه  "بيان  هو:  غريه  وقال 
أو  الواحدة،  اآلية  اجلملة واجلملة يف  بني 

ف���ارس  اب����ن  ألمح����د  ال��ل��غ��ة  م��ق��اي��ي��س   )1(
عبد  حققه  الثانية،  الطبعة  )ت395ه���(، 

السالم )5/ 422(، وما بعدها. 
)ت711(- منظور  الب��ن  العرب  لسان   )2(

بريوت-الطبعة االوىل )1/ 755(. 
وال��س��ور،  اآلي���ات  ترتيب  يف  ال���درر  نظم   )3(
ه�(  )885ت  البقاعي  عمر  بن  ابراهيم 
االسالمي،  الكتاب  دار  الثانية،  الطبع������ة 

القاهرة )1/ 6(. 

أو  املتعددة،  اآليات  يف  واآلية  اآلية  بني 
بني السورة والسورة")4(.

اللغوي  للمعنى  موافق  املعنى  وهذا 
للتناسب؛ ألن املعنيني يلتقيان يف أن اآلية 
رابط  بينهام  يربط  قبلها  أو  بعدها  والتي 
األقرباء،  بني  النسب  يربط  كام  ما  بشكل 
القرآن  آي  جيع  أن  يعني  ال  هذا  أن  ااّل 
العالقة  تظهر  قد  بل  متامثلة من كل وجه 
وقد تتفي هذه  ما،  مكان  املعنيني يف  بني 

العالقة يف أماكن أخرى.
الثاين: نش����أة علم املناسبات  املطلب 

وأراء العلامء حوله.
املسألة؛  أطيل حول هذه  أن  أنوي  ال 
ألنا قد تناوهلا العلامء باسهاب وال أحب 
إن  قيل  قد  فباإلختصار  ذكر،  ما  تكرار 
إاّل  يظهر  مل  العلية  مكاتنه  مع  العلم  هذا 
األمام  يد  عىل  اهلجرية  ثالثامئة  حدود  يف 
نقل  ما  –حسب  النسابوري)5(،  بكر  أيب 

القطان،  مناع  ال��ق��رآن،  علوم  يف  مباحث   )4(
)ص   ،22 ط  ب��ريوت،  الرسالة،  مؤسسة 

 .)97
بن  زياد  بن  حممد  بن  اهلل  عبد  بكر  أبو  هو:   )5(
الفقيه  النيسابوري  ميمون  ب��ن  واص��ل 
الشافعي احلافظ صاحب التصانيف، رحل 
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إلينا -، وكان يقعد عىل الكريس فإذا قرئ 
اآلية  هذه  جعلت  "مل  يقول:  اآلية،  عليه 
جعل  يف  احلكمة  وم��ا  ه��ذه؟،  جنب  إىل 
السورة؟،  ه��ذه  جنب  إىل  السورة  ه��ذه 
وكان يزري عىل علامء بغداد لعدم علمهم 

باملناسبة")6(.
احلكاية  هذه  نحمل  أن  ينبغي  ولكن 
كفّن  عليه  الكالم  هبا  املقصود  أن  عىل 
مستقل وإال فموضوع املناسبات قد عرفه 
وأقوى  والتابعني،  الصحابة  من  السلف 
تستقري  عندما  أنه  هو  ذلك  عىل  دليل 
ومالمح  جلية  إش���ارات  جت��د  أق��واهل��م 
سبق  ملا  مثال  وخري  العلم،  هلذا  واضحة 
أحدكم  سأل  "إذا  مسعود:  ابن  قول  هو 
فْلَيَسْله  وكذا،  كذا  آية  يقرأ  كيف  صاحبه 

عام قبلها")7(.

للشافعي  إم��ام��ًا  وص��ار  العلم،  طلب  يف 
أعالم  سري  انظر:  ه�.   324 ت  بالعراق، 
وش���ذرات   ،)68-  65  /15( ال��ن��ب��الء 

الذهب )2/ 302(. 
هبادر،  بن  حممد  القرآن،  علوم  يف  الربهان   )6(
أبو  حممد  حتقيق:  )ت794ه����(  الزركش 
دار  1957م،  االوىل،  الطبع������ة  الفضل، 

املعرفة –بريوت )1/ 36(. 
تعاهد  باب  الصنعاين،  الرزاق  عبد  مصنف   )7(

مسلم  عن  أبوعبيد  ماذكره  وكذلك 
عن  حدثَت  "إذا  قال:  أبيه  عن  يسار  بن 
وما  قبله،  ما  تنظر  حتى  فقف  حديثًا  اهلل 
تبني  السلف  عن  النقول  فهذه  بعده")8(. 
وقد  له،  وإدراكهم  العلم  هلذا  انتباههم 
ادراك  عىل  البقاعي  الدين  برهان  أك��د 
من  سليقتهم  يف  بام  العلم  هل��ذا  السلف 

العربية)9(. أفانني 
العلم  هذا  فوائ�����د  الثالث:  املطلب 

وثمراته:
جمموعة  هناك  أن  يف  أحد  يرتاب  ال 
اهلل  ك��الم  بيان  يف  سامهت  املسائل  م��ن 

 /3(  ،)5988( الرقم  ونسيانه،  القرآن 
الرقم  الكبري،  املعجم  365(، والطرباين يف 

 .)140 /9( )8693(
عبيد  أليب  وآداب��ه،  ومعامله  القرآن  فضائل   )8(
ال��ق��اس��م ب��ن س����الم، حت��ق��ي��ق: أمح���د بن 
عبدالواحد اخلياطي، طبعة وزارة األوقاف 
اململكة العربية )ص214(. وذكره ابن كثري 

يف تفسريه )1/ 62(. 
)9( راجع: مصاعد النظر لالرشاف عىل مقاصد 
حتقيق  البقاعي،  ال��دي��ن  ب��ره��ان  ال��س��ور، 
حسنني،  أمحد  حممد  عبدالسميع  الدكتور 
األوىل،  الطبعة  -الرياض،  املعارف  مكتبة 
-153  /1( -1987م  1408ه����  سنة 

 .)154
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باملكي  كالعلم  ف��وائ��ده��ا  وهل��ا  ت��ع��اىل، 
واملدين، ومعرفة أسباب النزول، وكذلك 
والسور  اآلي��ات  بني  املناسبات  معرفة 
والفهم  التأويل،  حسن  يف  كبري  أثر  فلها 
اآليات  بني  بالعالقة  والشعور  الدقيق، 
يشبه  التناسب  أن  وب��ال��ت��ايل  وال��س��ور، 
ودفع  القرآن  آي  التئام  ولذة  اجلدار  رص 
التضاد والتعارض، وفهم تكرار يف بعض 
جليلة  فائدة  فيه، وهذه  واحلكمة  املواضع 

من فوائد هذا العلم.
"أكثر  ه�(:   606( الرازي  الفخر  قال 
الرتتيبات،  يف  م��ودع��ة  ال��ق��رآن  لطائف 
يف  تأم������ل  "من  وقال:  والروابط")10(، 
علم  ترتيبها  وبديع  السور،  نظم  لطائف 
فصاحة  بحسب  معحز  أنه  كام  القرآن  أن 
أيضًا بسبب  معانيه، فهو  ألفاظه، ورشف 
إنه  قالوا:  الذين  آياته، ولعل  ونظم  ترتيبه 

معجز بسبب أسلوبه أرادوا ذلك")11(.
لعدم  امل��ف��رسي��ن  ي��ع��ات��ب  ث��م  وم���ن 
أين  "إال  ق��ائ��اًل:  العلم  ه��ذا  اهتاممهم 

دار  ال��رازي،  الدين  فخر  الغيب،  مفاتيح   )10(
الكتب العلمية –بريوت 2000 م، الطبعة: 

األوىل )10/ 113(. 
)11( املصدر السابق)7/ 112(. 

عن  ُمعرضني  املفرسين  جهور  رأي��ت 
األرسار،  هلذه  منتبهني  غري  اللطائف  هذه 

وليس األمر يف هذا الباب إال كام قيل:
األبصار صورته تستصغر  والنجم 

والذنب للطرف ال للنجم يف الصغِر")12).
"فائدته  )794ه���(:  الزركش  وقال 
بأعناق  آخذا  بعضها  الكالم  أجزاء  جعل 
ويصري  االرت��ب��اط  بذلك  فيقوى  بعض 
املتالئم  املحكم  البناء  حال  حاله  التأليف 

األجزاء")13(.
 )14(" رض��ا:  رشيد  حممد  ق��ال  وق��د 
يف  رد  يطَّ ال��ذي  وه��و  وج��ه،  يل  خطر  قد 

)12( نفسه. 
الزركش)1/  القرآن،  علوم  يف  الربهان   )13(
علوم  يف  اإلت��ق��ان  أي��ض��ا:  وان��ظ��ر   ،)36
وجملة   ،)351 للسيوطي)2/  ال��ق��رآن، 
1354ه�( )ت:  رضا  رشيد  حممد  املنار: 

 .)290 /2( .)505 /18(
حممد  بن  رضا  عل  بن  رشيد  حممد  هو:   )14(
شمس الدين بن حممد هباء الدين، البغدادي 
1865م(   = ه�  يف)1282  ول��د  االص��ل، 
وهو من العلامء باحلديث واالدب والتاريخ 
والتفسري، وله آثار كثرية منها تفسري القرآن 
تويف  وغ��ريمه��ا،  )امل��ن��ار(  وجملة  الكريم، 
 = )1354ه����  سنة  هبا  ودف��ن  القاهرة  يف 

1935م(. األعالم للزركل )6/ 126(. 
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مقاصد  مزج  يف  اخلاص  القرآن  أسلوب 
عقائد،  من  ببعض،  بعضه��������ا  القرآن 
تعبدية  وأح��ك��ام  وم��واع��ظ،  وح��ك��م، 
ومبدئية وغريها، وهو السآمة عن القارئ 
منها،  الواحد  النوع  طول  من  والسامع 

ومنهجها")15(. نشاطها  وحتديد 
كالم  دراز  اهلل  عبد  حممد  وللدكتور 
ذك��ره  م��ا  يؤيد  م��ف��اده  اإلط���ار  نفس  يف 
قوله:  ومنه  العلم،  هذا  فوائد  من  العلامء 
املنجمة  الطويلة  السورة  لتقرأ  إنك  "أجل 
حيسبها اجلاهل أضغاثًا من املعاين حشيت 
عفوًا،  جعت  املباين  من  وأوزاع��ًا  حشوًا 
قد  متامسكة  بنية  تدبرت،  لو  هي،  ف��إذا 
و  أس��سٍ  عىل  الكلية  املقاصد  من  بنيت 
شعب  أصٍل منها  كل  عىل  أصول، ٍ وأقيم 

وفصول... ألخ")16(.
ومن ثمرات هذا العلم قال البقاعي: 
القلب  يف  االي��امن  يرسخ  العلم  "وهبذا 

حممد  املنار(  )تفسري  احلكيم  القرآن  تفسري   )15(
دار  ط2،  )ت1354ه������(،  رض��ا  رش��ي��د 

املعرفة، بريوت )2/ 445(. 
النبأ العظيم، الدكتور حممد عبد اهلل دراز،   )16(
)1405ه����- -ال��دوح��ة  قطر  الثقايف  دار 

1985م( )155ص(. 

أن  يكشف  أنه  اللب، وذلك  من  ويتمكن 
لإلعجاز طريقني: أحدمها: نظم كل جلة 
والثاين:  الرتتيب،  بحسب  حياهلا  عىل 
نظمها مع أختها بالنظر إىل الرتتيب")17(.

املبحث األول: 
الواقعة س���������ورة  يدي  بني 

املطلب االول: معلوم�������������ات عن 
السورة:

عىل  تقسيمه  تقتيض  املطلب  طبيعة 
فقرات وهي: تسمية السورة، عدد آياهتا، 
أسباب  مدنية،  أو  مكية  كونا  ترتيبها، 

نزوهلا. فنبدأ هبذه الفقرات:
االوىل: تسمية السورة:

االسم،  هبذا  الواقعة  سورة  سميت 
الشتامهلا عىل اآليات التي ذكرت الواقعة، 
الذي  الدقيق  النظام  هذا  باضطراب  بدءًا 
ال��زم��ان،  ق��دي��م  م��ن  ال��ك��ون  عليه  س��ار 
أن  يستحق  التي  احل��وادث  ح��دوث  ثم 
الِقَيامة  َيِت  ُسمهِّ وإنام  االنسان،  فيها  يتدبر 
فكأنه  حم��ال��ة،  ال  تقع  ألن��ا  ب��ال��وق��وع؛ 
وقوعها،  من  البّد  التي  وقعت  إذا  قيل: 

)17( نظم الدرر، البقاعي )1/ 7(. 
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والواقعة إسم من أسامء يوم القيامة)18(.
الثانية: عدد آيات السورة:

آي��ات  ع��دد  يف  العلم  أه��ل  اختلف 
سورة الواقعة عىل أقوال:

ستًا  آياهتا  الكوفة  أهل  عّد  االول: 
آية)19(. وتسعني 

عّد  والشام  ومكة  املدينة  أهل  الثاين: 
آهيا تسعًا وتسعني)20(.

سبعًا  ال��ب��رصة  أه��ل  عند  ال��ث��ال��ث: 

املعرفة  دار  ك��ث��ري،  اب��ن  تفسري  ان��ظ��ر:   )18(
 /7( –412ه�(  م   1992( بريوت-لبنان 
العالمة  املحيط،  البحر  وتفسري   ،)513
 /8( الفكر  دار  األن��دل��س��ى،  أب��وح��ي��ان 
القرآن  تفسري  يف  املعاين  وروح   ،)202
العظيم والسبع املثاين، حممود األلويس أبو 
الفضل، دار إحياء الرتاث العريب –بريوت 

 .)316 /9(
 /3( سليامن  ب��ن  مقاتل  تفسري  ان��ظ��ر:   )19(
أبو  ال��ق��رآن،  آي  ع��ّد  يف  والبيان   .)311
عمرو الداين، مركز املخطوطات والرتاث-
الطبعة:  م،   1994- ه�  الكويت-1414 
احلمد  ق����دوري  غ��ان��م  حت��ق��ي��ق:  األوىل، 
حممد  والتنوير،  والتحري������ر  )ص239(. 
للنرش  سحنون  دار  عاشور،  بن  الط����اهر 
والتوزيع –تونس -1997م )27/ 280(. 

ومصاعد النظر )3/ 50 -51(. 
)20( املصادر نفسها. 

وتسعني)21(.
أن��م  ه��و  االخ��ت��الف  يف  وال��س��ب��ب 
اختلفوا يف عّد بعض اآليات بآية مستقلة، 
فيه  الريب  ومما  آية)22(،  عرش  أربعة  وهي 
آية  بعضها  أو  اآليات  هذه  اعترب  من  أن 
مستقلة زاد عددها عنده، ومن جعل هذه 
هلا  وتابعا  آلية  ج��زءًا  بعضها  أو  اآلي��ات 

نقص العدد عنده.
وعدد كلامت السورة، ثالث مئة وثامن 
السورة،  حروف  وعدد  كلمة،  وسبعون 

ألف وسبع مئة وثالثة أحرف)23(.
الثالثة: ترتيبها يف املصحف الرشيف:
بعد  نزلت  أنا  عىل  العلامء  اتفاق  مع 
س�������ورة طه إال أنم اختلفوا يف ترتيبها، 
السادس����������ة  السورة  هي  بعضهم  فعند 

)21( املصادر نفسها. 
)22( ينظر: مصاعد النظر )3/ 50 -51(. 

)23( البيان يف عد آي القرآن، أبو عمرو الداين، 
ىف  ال��ب��رش  ف��ض��الء  وإحت���اف  )ص239(. 
)منتهى  ويسمى  عرش  األربعة  ال��ق��راءات 
بن  الدين أمحد  األماين واملرسات(، شهاب 
الكتب  دار  الدمياطي،  الغني  بنعبد  حممد 
العلمية -لبنان -1419ه�1998م، الطبعة: 

األوىل، حتقيق أنس مهرة )ص529(. 
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واخلمسون )24(.
السورة  هي  زيد)25(:  بن  جابر  وعند 
نزول  ترتيب  يف  واألرب��ع��ون  السادسة 

السور)26(.
ومدنيتها:  السورة  مكية  الرابع�������ة: 
املكية، فنزلت  السور  من  الواقعة  س���ورة 
بمكة عىل قول كثري من العلامء، وهو قول 
وقتادة  وعط���اء  وجابر  وعكرمة  احلسن 
وابن عباس)27(، بل ادعى ابن عطية إجاع 

وعيون  التنزيل  حقائق  عن  الكش������اف   )24(
القاسم  أليب  التأويل،  وجوه  يف  األقاويل 
اخل��وارزم��ي،  ال��زخم��رشي  عمر  بن  حممود 
–بريوت، حتقيق:  العريب  الرتاث  دار إحياء 
عبد الرزاق املهدي )4/ 454(، والتحرير 

والتنوير )27/ 280(. 
أبو  البرصي،  االزدي  زيد  بن  جابر  هو:   )25(
أهل  من  االئمة.  من  فقيه،  تابعي  الشعثاء: 
البرصة، ولد سنة )21 ه� -642م( صحب 
نفاه  العلم،  بحور  من  وك��ان  عباس،  ابن 
احلجاج إىل عامن، تويف سنة )93 ه� –712 
مات  اليوم  قتادة:  قال  جابر،  مات  وملا  م( 
للزركل  االعالم  انظر:  العراق.  أهل  أعلم 

 .)104 /2(
)26( نفس املصدرين. 

قال:  ابن عباس  املفرسين عن  )27( ذكر بعض 
هذه  ونسبوا  بمكة(  الواقعة  سورة  )نزلت 
وابن  والنحاس  ال�يس  ابن  إىل  الرواية 
لكنني  ال��دالئ��ل،  يف  والبيهقي  م��رودي��ه 

من يعتّد به من املفرسين«)28(.
وابن  قتادة  عن  القرطبي  نقل  ولكن 

ٹ  چ  تعاىل:  قوله  استثن���اء  عباس 
نزل����������ت  ڤچ )82(،  ڤ  ٹ 

باملدينة.
اثنتان  آيات:  أربع  إال  الكلبي:  وقال 
ومها:  مكة  إىل   النبي سفر  يف  نزلتا 

ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  چٿ 

ٹ ڤ ڤچ )81، 82(، واثنتان 

ے  چ  ومه��ا:  املدينة  إىل  سفره  يف  نزلتا 
ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ چ )39، 

.)29()40

أجد  فلم  احلديثية،  املصادر  استقريت هذه 
للسيوطي  املنثور،  الدر  انظر:  ذكروها.  ما 
 /5( القدير  فتح  يف  والشوكاين   .)3  /8(

 .)146
القرآن )تفسري القرطبي(،  )28( اجلامع ألحكام 
اخل��زرج��ي  أمح��د  ب��ن  حممد  اهلل  عبد  أب��و 
هشام  حتقيق:  671ه����(،  )ت:  القرطبي 
سمري البخاري، دار عامل الكتب، الرياض، 
 1423 الطبعة:  السعودية،  العربية  اململكة 
يف  املسري  زاد   ،)194 م)17/   2003 ه�/ 
)ت597ه���(  اجلوزي  البن  التفسري،  علم 
الطبعة  -ب����ريوت،  ل��ب��ن��ان  ال��ف��ك��ر،  دار 
االوىل)1407ه� -1987م(، )7/ 323(. 

والتحرير والتنوير )27/ 279(. 
)29( التحرير والتنوير )27/ 279(. 
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اخلامسة: أسباب النزول يف السورة:
نزلت:  ملا  قال:   هريرة أيب  عن 
ېچ  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  چۅ 

ے  چ  فنزلت  املسلمني  عىل  ذلك  شق 
ڭچ،  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے 

أنتم  بل  اجلنة  أهل  ثلث  )أنتم   :فقال
النصف  وتقاسمونم  اجلنة،  أهل  نصف 

الباقي()30(.
))ُمِطر  قال:   عباس ابن  وعن 
فقال  اهلل،  رس���ول  ع��ه��د  ع��ىل  ال��ن��اس 
ومنهم  شاكر  الناس  من  أصبح   :النبي
تعاىل،  اهلل  وضعها  رمحة  هذه  كافر، قالوا: 
وكذا،  كذا  نوء  صدق  لقد  بعضهم  وقال 

ی ی  چ  اآليات:  هذه  فنزلت  قال: 
ت��ع��اىل...  قوله  اىل  ی....  ی 
-اىل  چ )75  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ 

.)31()82

 )9069( رق��م  املسند  يف  أمح��د  أخرجه   )30(
391( قال شعيب األرنؤوط: حسن   /2(
لغريه وهذا إسناد ضعيف. جممع الزوائد–

اهليثمي الرقم )11394(، )7/ 255(. 
بيان  باب  صحيحه  يف  املسلم  أخرجه   )31(
 /1 كفر من قال مطرنا بالنوء، رقم )73( 

 .)84

املطلب الثاين: ف�ضائ�ل سورة الواقعة 
وأهدافها:

ما  حسب  فضائل  هلا  الواقعة  سورة 
 اهلل رس��ول  عن  األخبار  من  وصلنا 
ورد  فقد  السلف،  عن  املروية  واآلث��ار 
اهلل  رسول  سمعت  قال:  مسعود  ابن  عن 
يقول: ))َمْن قرأ سورة الواقعة يف كّل ليلة 

مل تصبه فاقة أبدًا(()32(.
رس��ول  ق��ال  ق��ال:   أنس وع��ن 
الواقعة  سورة  نساءكم  موا  ))علهِّ  :اهلل

فإنا سورة الغنى(()33(.
نبأ  يعلم  أراد  ))من  م��رسوق:  وقال 
ونبأ  اجلنة  أهل  ونبأ  واآلخرين  األول��ني 
أهل  ونبأ  الدنيا  أه��ل  ونبأ  ال��ن��ار،  أه��ل 

 /2( اهليثمي(  )زوائ���د  احل��ارث  مسند   )32(
والليلة(  )اليوم  يف  السني  واب��ن   ،)729
)674(، والبيهقي يف )الشعب( من طريق 
مسعود  ابن  عن  طيبة  أيب  عن  شجاع  أيب 
نكرٌة  شجاع  أب��و  الذهبي:  ق��ال  مرفوًعا، 
وهذا  األلباين:  قال  طيبة.  أيب  عن  اليعرف 
 /1( الضعيفة  السلسلة  ضعيٌف.  سنٌد 

457( رقم )289(. 
)33( أخرجه الديلمى )3/ 10(، رقم )4005(، 
 ،)2641( رقم   )925  /1( العامل  وكنز 
ضعفه األلباين يف الضعيفة )8/ 382( رقم 

 .)3880(
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اآلخرة فليقرأ سورة الواقعة(()34(.
أبو  قال  قال:   عباس ابن  وعن 
 النبي سألت   :الص��������ديق بكر 
والواقعة،  هود  )سورة  قال:  شيبك؟.  ما 
وإذا  ي��ت��س��اءل��ون،  وع��م  وامل���رس���الت، 

كورت()35(. الشمس 
أما أه�داف الس�ورة فهي كثرية منها:

من أهداف سورة الواقعة أو القضايا 
حسب  أغراضها  أو  لتعاجلها  جاءت  التي 
تعبري بعض املفرسين كلها تسميات لشء 
عاشور  اب��ن  ك��ّل من  أش��ار  واح��د، وق��د 
التونيس، وسيد قطب وغريمها إىل أهدف 
تعاجلها،  التي  والقضايا  الواقعة  سورة 
عىل  السورة  فيعّد أهداف  عاشور  ابن  أما 

النحو اآليت:
التذكري بيوم القيامة وحتقيق وقوعه.. 1
صفة أهل اجلنة، وبعض نعيمهم.. 2

)34( مصنف ابن أيب شيبة يف االحاديث واالثار 
 .)148 /7(

 /1( االي��امن  شعب  يف  البيهقي  أخرجه   )35(
هذا  وقال:  املستدرك  يف  واحلاكم   ،)481
ومل  البخاري  رشط  عىل  صحيح  حديث 
عىل  التلخيص:  يف  الذهبي  وقال  خيرجاه، 

رشط البخاري )3777(، )2/ 518(. 

صفة أهل النار وماهم فيه من العذاب، . 3
وان ذلك لتكذيبهم بالبعث.

م��ن أه���داف ال��س��ورة إث��ب��ات احلرش . 4
قدرة  بدالئل  واالستدالل  واجل��زاء، 
من  األرواح  ينزع  وان��ه  تعاىل،  اهلل 
األجساد، والناس كارهون اليستطيع 
الذي  أن  عىل  اخلروج  من  منعها  أحد 
قدر عىل نزعها بدون مدافع قادر عىل 

أرجاعها متى أراد)36(.
القضايا  هذه  عىل  قطب  سيد  ويؤكد 
التي  األوىل  "القضية  ويقول:  واملقاصد، 
قضية  هي  املكية  السورة  ه��ذه  تعاجلها 
الشاكني  قول  عىل  ردًا  اآلخ��رة،  النشأة 
بالقرآن:  املكذبني  باهلل،  املرشكني  فيها، 

ىئ  ىئ  ىئ  ېئ  ېئ  چېئ 

جئ  ی  ی  ی  ی 

حئچ )47 -48(.

ومن ثم تب��دأ السورة بوصف القيامة 
قول،  كل  تنهي  التي  بصفته������ا  وصفها 
هذا  يف  باجلزم  شك، وتشعر  كل  وتقط��ع 

 /27( عاشور  البن  والتنوير،  التحرير   )36(
 .)280
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األمر")37(.
ويقول: يف الشوط الثاين: فهي تعالج 
قضية  توكيد  متوخيًا  كلها،  العقيدة  قضية 
البحث التي هي موضوع السورة األول، 
طريقه  عىل  ويسري  م��ؤث��رة...  بلمسات 
كذلك  ق��ائ��اًل:  ال��س��ورة  أه��داف  بيان  يف 
القرآن  قضية  )الثاين(  الشوط  هذا  يتناول 
يف  فيشكون  )الواقعة(  عن  حيدثهم  الذي 
النجوم،  بمواقع  بالقسم  فيلوح  وعيده، 
أن  لتوكيد  القسم  ه��ذا  أم��ر  من  ويعظم 
كتاب  يف  كريم  ق��رآن  هو  الكتاب  ه��ذا 

مكنون...(.
بمشهد  ي��واج��ه��ه��م  ال��ن��ه��اي��ة  ويف 
حني  مؤثرة  عميقة  ملسة  يف  األحتضار 
صاحبها  ويقف  احللقوم،  ال��روح  تبلغ 
اجلميع  ويقف  االخ��رة،  العامل  حافة  عىل 
له  يملكون  ال  عاجزين،  األيدي  مكتويف 
ما  حوله، وال  جيري  ما  يدرون  شيئا، وال 
جيري يف كيانه. وخيلص أمره كله هللّ، قبل 

أن يفارق هذه احلياة)38(.

)37( يف ظالل القران سيد قطب، دار الرشوق � 
القاهرة )6/ 3461(. 

)38( يف ظالل القران سيد قطب )6/ 3462(. 

الثاين:  املبحث 
الواقعة  مناسبات سورة 

ملا قبلها وما بعدها:
س������ورة  بني  املناسبة  االول:  املطلب 

قبلها: الواقعة وما 
الواقعة  س��ورة  طبيعة  إىل  نظرنا  لو 
قبلها  التي  السور  مع  متناسبة  أنا  فنجد 
خاصة س�����ورة الرمحن، فبينهام مناسبات 

كثرية.
تقدم  ملا  الزبري:  بن  جعفر  أب��و  ق��ال 
اإلعذار يف السورتني املتقدمتني، والتقرير 
عىل عظيم الرباهني، وأعلم يف آخر سورة 
القمر أن كل واقعة يف العامل فبقضائه تعاىل 
يتچ ]سورة  ىت  مت  خت  حت  چ  وقدره: 

ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  چ   .]49 القمر: 
52[، وأعلمهم  چ ]سورة القمر:  ٿ 
سبحانه يف الواقعة بانقسامهم األخروي، 

ڑ ک کچ  فافتتح ذكر الساعة: چ 
ہچ  ہ  ۀ  چ  قوله:  إىل   ،)1(
للتعريف  السورة  هذه  فتجردت   ،)7(
بذلك  وص��درت  األخ��روي��ة،  بأحواهلم 
التعريف  قبل  السورة  هذه  يف  جرد  كام 
السور  يف  انجر  الدار، وما  هذا  يف  بحاهلم 
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األسلوب  هذا  غري  عىل  ج����اريًا  الثالث 
والرتهيب  الرتغيب  إستدع����اء  فبحكم 
عىل  مبينة  ومطالعها  ورمحة،  بالعباد  لطفًا 
قّدم  وقد  التلوحيًا...  ترصحيًا  ذكرته  ما 
حاهلم الدنيوي يف السورتني قبل، وتأكيد 
قوله:  وذلك  بعد،  فيها  املتقدم  التعريف 
إىل  چ )88(  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  چ 

خامتتها)39(.
وبنيّ الفخر الرازي هذه املسألة أكثر، 
)الواقعة(  السورة  هذه  تعلق  "أما  فيقول: 

بام قبلها، فذلك من وجوه:
مشتملة  ال��س��ورة  تلك  أن  أح��ده��ا: 
ومطالبته  اإلنسان  عىل  النعم  تقدير  عىل 
التكذيب، وهذه  عن  ومنع���������ه  بالشكر 
السورة مشتملة عىل ذكر اجلزاء باخلري ملن 

شكر وبالرش ملن كذب وكفر)40(.
ثانيها: ان تلك الس��������ورة )الرمحن( 
حق  يف  اآلالء  بذكر  للتنبيهات  متضمن���ة 
اهليبة  إظهار  سورة  السورة  وهذه  العباد، 
قبله����ا،  ما  مع  السورة  تلك  عكس  عىل 

)39( نظم الدرر )7/ 404(. 
الكبري(  بالتفسري  )الشهري  الغيب  مفاتيح   )40(

فخر الدين الرازي )29/ 122(. 

آخر  ففي  ب��األخ��رى  األوىل  تعلق  وأم��ا 
من  الصفات  إىل  إش���ارة  ال��س��ورة  تلك 
الس���ورة  هذه  واإلثبات، ويف  النفي  باب 
املثوبات  من  فيه������ا  ما  وإىل  القيامة  إىل 
عىل  يدل  منهام  واحد  وكّل  والعقوبات، 
قدرته  وكامل  شأنه،  وعظمة  اسمه  عّلو 

سلطانه")41(. وعز 
حول  املفرسون  اكتشفه  ما  جلة  ومن 
يقول  الرمحن،  سورة  مع  السورة  مناسبة 
متواخية  الرمحن  وسورة  "وهي  اآللويس: 
واجلنة  القيامة  وص��ف  منهام  ك��اًل  أن  يف 

والنار)42(.
بقوله:  الق��������ارىء  نظر  ويستجلب 

ک  ڑ  چ  تعاىل:  قوله  اتصال  إىل  "انظر 
ۇئ  چ  وج��ل:  عز  بقوله  کچ )1( 

ېئچ  ۈئ  ۈئ  ۆئ  ۆئ 
يف  اقترص  وان��ه   ،]37 ال��رمح��ن:  ]س��ورة 
ويف  ال��س��امء،  انشقاق  ذك��ر  عىل  الرمحن 
الواقع���������ة عىل ذكر رج األرض، فكأن 
السورتني لتالزمهام واحتادمه���������ا سورة 
عكس  وقد  يشء،  كل  يف  فذكر  واح��دة، 

)41( نفسه. 
)42( روح املعاين، اآللويس، )27/ 128(. 
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تلك،  يف  ما  هذه  أول  يف  فذكر  الرتتيب، 
ويف آخر هذه ما يف تلك، فافتتح يف الرمحن 
ثم  والقمر  الشمس  ذكر  ثم  القرآن  بذكر 
واجل��ان،  اإلنسان  خلق  ثم  النبات  ذكر 
ثم  اجلنة  صفة  ثم  القيامة  يوم  صفة  ثم 
املاء  ثم  النبات  ثم  اإلنسان  خلق  ثم  النار 
يف  تذكر  ومل  النجوم،  ذكرت  ثم  النار  ثم 
الرمحن كام مل يذكر هنا الشمس والقمر ثم 
لتلك،  كاملقابلة  هذه  فكانت  امليزان،  ذكر 

وكاملتضمنة لرد العجز عىل الصدر)43(.
الواقعة   سورة  فاحتة  بني  املناسب��������ة 

وسورة الرمحن:
بني  العالقة  أن  النظر  بإمعان  يل  بدا 
أن  وهي:  قوية،  والرمحن  الواقعة  فاحت��ة 
من  اسم  عن  عبارة  الرمحن  سورة  بداية 
ڃچ )1(،  چ  وه��و:  تعاىل،  أسامئه 
يف  يذكر  ملا  مالك  هو  الرمحن  أن  ويعني 

الواقعة. سورة 
املناسبة بني فاحتة سورة الواقعة خلامتة 

قبلها: ما 
ومناسبة بني فاحتة سورة  هناك عالقة 

)43( املصدر السابق نفسه، وأرسار ترتيب القرآن، 
للسيوطي، دار االعتصام –القاهرة، حتقيق: 

عبد القادر أمحد عطا )1/ 135(. 

الواقعة مع خامتة سورة الرمحن، وهي أن 
ڎ  چ  تعاىل:  بقوله  تتتم  الرمحن  سورة 
ڎ ڈ ڈ ژ ژ چ )78(، وسورة 

ک  ڑ  چ  وجل:  عز  بقوله  تبدأ  الواقعة 
الرب  أن  يف  وثيقة  والعالقة  چ،  ک 

الواقعة  يملك  ال��ذي  هو  اسمه  تبارك 
بعبارة  أو  ال��س��ورة،  عنها  حت��دث  التي 
عنها  حتدث  التي  الواقعة  هذه  أن  أخرى 
اهلل  عند  أمرها  بل  اتفاقًا  التكون  السورة 
ذي اجلالل واإلكرام، هذا ما ظهر يل عند 

التدبر يف السورتني.
سورة  بني  املناسب���ة  الثاين:  املطلب 

الواقعة وسورة احلديد:
موجود، وقد  السورتني  بني  التناسب 
بينهام  املناسبات  يف  وجوها  العلامء  ذكر 
الواقعة  ختم  وتعاىل  سبحانه  أنه  نرى  فقد 
نفسه،  بالشء  احلديد  وافتتح  بالتسبيح، 
بسورة  الواقعة  سورة  اتصال  وجه  وهو 
وتلك  التسبيح،  بذكر  قدمت  أنا  احلديد 
السيوطي  قال  به)44(،  باألمر  ختم������ت 

)44( حكاه هذا السيوطي دون أن يذكر القائل 
ال��ق��رآن  ترتيب  أرسار  راج���ع:  ب��ذل��ك، 

)ص135(.  للسيوطي 



املناسبات يف ورود السور واآليات

252

ة  ومتامه: "أن أول احلديد واقع موقع العلَّ
ۇ  ۇ  ڭ  چ  ق��ال:  وكأنه  ب��ه،  لألمر 
ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ  چ  ألن��ه:  چ،  ۆ 

ۅ..چاحلديد من االية )1(، )45(.

ختمت  "وملا  البقاعي:  ق������������ال 
الكفرة  أنكره  عام  بتنزهيه  باألمر  الواقعة 
ذلك  لتقرير  ه��ذه  ج��اءت  البعث،  من 
بالدلي������������������ل  وتبيين���������ه  التنزي��ه 
والسن�������ان،  والسيف  والربه������������ان 
الواقعة:  آلخر  كالتعليل  تعاىل  فق����ال 
ب��دالل��ة  التسبيح  أوق���ع  أي:  )س��ب��ح( 
وإق���رارًا  سبحان����ه  ل��ه  تعظياًم  اجلبلة 
وهو  وقرصه،  لطاعته،  وإذعانًا  بربوبيته 
وعىل  بقرصه،  العموم  عىل  ليدل  متعد 
متصل  وهذا  بالالم،  بتعديته  اإلخالص 
تل  التي  ال��س��ورة  يف  ق��ال  ألن��ه  بعده  بام 
ۅچ  ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ  چ  ه��ذه: 
هلل  سبح  قال:  فكأنه   ]1 احلديد:  ]سورة 
وال  توافقهم  أن  السموات، فعليك  يف  ما 
فإن  الضالة،  القليلة  الرشذمة  إىل  تلتفت 

كل يشء معك يسبح اهلل عز وجل")46(.

)45( نفسه. 
)46( نظم الدرر )7/ 433( -و)16/ 114(. 

خامتة  مع  الواقعة  قاحتة  مناسبة  أم�����ا 
احلديد:

قوله  احل��دي��د  س��ورة  خامتة  يف  ج��اء 
ے  ے  ھ  ھ  ھ  چ  ت��ع��اىل: 
ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ 
ۋ  ٴۇۋ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ 
ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ 
وئ  ەئوئ  ەئ  ائ  ائ  ى  ى  ې 
ىئ  ېئ  ېئ  ۈئېئ  ۈئ  ۆئ  ۆئ  ۇئ  ۇئ 
 .]29-  28 احل��دي��د:  ىئچ ]س��ورة 
وقد قرأت السورتني أكثر من مرة بالتدبر 
أن  فوجدت  بينهام  العالقة  أدرك  حتى 
املخرج  هو  التقوى  أن  هو  بينهام  الرابط 
من صعوبات الواقع���ة وبه يبلغ االنسان 
كام  اليمني  وأصحاب  السابقني  درج��ة 
أصحاب  عن  لإلجتناب  وسيلة  خري  هو 
اهلل  فيعطيه  وأصلح  اتقى  فمن  الشامل 

تعاىل نورًا فيسعد به يف الدنيا واآلخرة.
الثالث:  املبحث 

املناسبات يف سورة الواقعة
)عنوان(  مناسب���������ة  االول:  املطلب 

السورة ملقاصدها.
مناسب  )ال��واق��ع��ة(  ال��س��ورة  اس��م 
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ذكر  فيها  ورد  حيث  تضمنتها  ملا  متامًا 
نفس  يف  والرهيبة  العظيمة  األح���داث 
يف  القرآين  املنهج  مع  ومنسجمة  الوقت، 
غالبًا  يؤكد  املّكي  والقرآن  املكية،  السور 
عىل ترسيخ اإليامن يف قلوب الناس، ونبذ 
والقرآن  باهلل  اإليامن  جتاه  والريب  الشك 

والرسول ويوم القيامة وما حتدث فيها.
ف��ال��واق��ع��ة اس��م ال��س��ورة وب��ي��ان ملا 
هذا  أن  فنرى  الكريمة،  السورة  تتضمنها 
السورة،  مقاصد  من  كثريا  حيمل  األسم 
القيامة  يوم  الناس  بانقسام  تذكري  ففيه 
والكافر،  املؤمن  بني  خمتلفة  أصناف  إىل 
الكافرين  وتعذيب  املؤمنني  تنعيم  وكذا 
يف  هلا  المثيل  واقعة  بوقوع  أخبار  كلها 
حياهتم الدنيوية، ومن املمكن أن يستنبط 
من اسم السورة هذه الوقائع واألحداث 
السورة  بداية  ملا ذكر يف  بشكل جممل)47(. 
الكون  نظام  واختالل  الواقعة،  وق��وع 
ناسب أن يذكر حال االنسان الذي بعث 
حاله  فام  الكتب،  له  وأن��زل  الرسل  إليه 

122(، روح  الغيب )29/  مفاتيح  ينظر:   )47(
نظم   ،)129  /27( اآلل���ويس  امل��ع��اين، 

الدرر)7/ 402(. 

إىل  فيأيت  الكوكبة،  هذه  اضطربت  حني 
بيان حاله خري بيان، فقسم الناس أصنافا 

ثالثة.
بداي�������ة  بني  املناسبة  الثاين:  املطلب 
ال��س��ورة م��ع م��وض��وع ال��س��ورة )ب��راع��ة 

األستهالل(:
بداية سورة الوافعة تتحدث عن وقوع 
شاملة  العظيمة  احلادثة  فهذه  الواقعة، 
عىل  بقعة  فالتشمل  املخلوقات  جلميع 
وجه األرض، وترتك أخرى، وال خملوقًا 
الكائنات  تتغري  فبوقوعها  آخ��ر،  دون 
عليها  ما  يبق  ومل  ونعيمها،  الدنيا  وتفنى 
ثم مل تتوقف التطورات والتغيريات فتأيت 
مرحلة أخرى بعد إحياء املوتى جيعًا دون 
وهي  األخ��روي،  احلياة  فتبدأ  استثناء، 
مبنية عىل حاصالت الدنيا وأعامل الناس 
-بعد رمحة اهلل تعاىل -، فالسورة الكريمة 
اللحظات  هذه  يف  الناس  أحوال  تسوق 
يف  الناس  أن  وذكرت  واحلرجة،  الصعبة 
حال  فتذكر  أقسام  ثالثة  عىل  اليوم  ذاك 

كل منهم.
وع��ن��دم�����������ا ن��ق��ف مل��ع��رف��ة ع��الق��ة 
أنام  نجد  موضوعها  مع  السورة  بداية 
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أن  حيث  وثيقة  بينهام  فالصلة  متالئمتان، 
كل ما ذكرت من حال الناس وانقسامهم 
كان بسبب الواقعة التي ذكرت يف البداية.
بداية  بني  املناسب�����ة  الثالث:  املطلب 

سورة الواقعة وخامتتها:
حسمها  أم���رًا  الواقعة  كانت  ف��اذا 
هو  وما  املخرج،  هو  فام  الكريم  القرآن 
الفرج؟، فالناس أصناف كل عىل حسب 
األستعداد  عليهم  فيجب  وحاله،  عمله 
يكون  ذل��ك؟،  يكون  وكيف  للحساب، 
بطاعة اهلل وتقواه، واأليامن باهلل وبرسله، 
من  اإلنسان  منجيات  هي  األم��ور  فهذه 
الذين  هم  فاملتقون  اليوم،  ذلك  أه��وال 
يف  به  يمشون  ال��ذي  النور  هلم  سيكون 
رىض  نالوا  وق��د  القيامة،  ي��وم  عصات 
من  كفليه  وأعطاهم  ورمح��ت��ه  م��واله��م 

رمحته.
بالتزود  اإلنسان  أرشد  تعاىل  اهلل  فان 
لليوم الذي حتدث فيه الواقعة، فريشدهم 
لإلستعداد  القرآن  مواضع  من  كثري  يف 
هلذا اليوم بالعبادات والطاعات واألعامل 
سبحانه  أمر  الواقعة  آخر  ويف  الصاحلة، 
العبادات  أنواع  من  نوع  والذكر  بالذكر، 

من  اإلنسان  به  ينجو  الذي  أن  معناه  إذًا 
تعاىل،  اهلل  ذك��ر  هو  اليوم  ذل��ك  خم��اوف 
ذاكرًا  االنسان  كان  وإذا  به،  يأمر  فلذلك 
أموره  يف  واآلثام  الذنوب  يتقي  فهو  لربه 

كلها.
وتنري  املخرج،  تبني  السورة  فخامتة 
أن  عليه  جيب  بأنه  اإلنسان  أمام  الطريق 
مع  عائشًا  وتعاىل  ذاكرًا هلل سبحانه  يكون 
ذكره؛ ألنه هو املخرج الوحيد، فالتناسب 
ظاهر وبني، وعليه فالعالقة والرابطة بني 
ظاهرة  خامتها  مع  الواقعة  س��ورة  بداية 

جلية.
الرابع:  املبحث 

املناسبات بني موضوعات السورة
متهيد:

مما ال ريب فيه أن التناسب يف القرآن 
الكريم موضوع متشعب وله أنواع كثرية، 
موسعة،  دراسة  إىل  بحاجة  واستقصاؤه 
الكريم،  القرآن  آيات  يف  النظر  أمعنا  وإذا 
فنجد أنا مستجلبة أنظار اإلنسان بعذوبة 
معناها،  وظهور  نطقها،  وسهولة  ألفاظها 
النظم  حيث  من  مناسبة  حملها  يف  فالكلمة 

واملعنى.
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امل��ل��وي:  ال��دي��ن  ويل  ال��ش��ي��خ  ق���ال 
أول  يبحث  أن  آية  كل  يف  ينبغي  "والذي 

أو  قبلها،  ملا  مكملة  كونا  عن  يشء  كل 
ملا  مناسباهتا  وجه  ما  املستقلة  مستقلة، ثم 

جم")48(. علم  ذلك  قبلها؛ ففي 
الواحدة  اآلية  أجزاء  بني  فالتناسب 
ليس حمصورًا يف نوع واحد وقسم واحد، 
بل هناك أنواع من املناسبات بني األلفاظ 

والكلامت يف اآلية الواحدة.
فال  م��وج��زة  دراس���ة  البحث  وه��ذا 
بعمق،  امل��وض��وع  يف  ال��ول��وج  يمكن 
بني  ال��ت��ن��اس��ب  إىل  ال��ت��ط��رق  ف��اخ��رتت 
موضوعات السورة: وجمموعات السورة 

ثالثة أقسام)49(:
 )1( اآلية  من  تبدأ  االوىل:  املجموعة 

اىل )56(.
املجموعة الثانية: تبدأ من اآلية )57( 

اىل )74(.
املجموعة الثالثة: تبدأ من اآلية )75( 

إىل )96(.

 /1( للزركش  القرآن  علوم  يف  الربهان   )48(
 .)38

)49( نظم الدرر )7/ 404(. 

بني  امل��ن��اس��ب��ات  األول:  امل��ط��ل��ب 
املجموعة األوىل يف نفسها ومع غريها.

 .)56( إىل  اآلي��ة)1(  من  تبدأ  وهي 
هذه املجموعة تتضمن املحاور اآلتية:

األول: الكالم عىل انتهاء هذه احلياة، 
اآلية  من  وتبدأ  ج��دي��دة،  حياة  وب��داي��ة 

األوىل إىل اآلية السادسة.
الثاين: يكون الكالم عىل حال الناس 
الناس  فقسم  وأصنافهم،  اليوم،  ذاك  يف 
وأصحاب  السابقني،  أقسام:  ثالثة  عىل 
نعيم  وذكر  الشامل،  وأصحاب  اليمني، 
أه��ل اجل��ن��ة م��ن ال��س��اب��ق��ني وأص��ح��اب 
أصحاب  ينتظر  م��ا  وع���رض  ال��ي��م��ني، 

الشامل من ويالت وعذاب)50(.
بعالج  امل��ح��ور  ه��ذا  خيتم  ال��ث��ال��ث: 

قضية نشأة اآلخرة.
أما املناسبات يف هذه املجموعة:

ڑ  چ  ت��ع��اىل:  قوله  األول:  امل��ح��ور 
گ  گ  گ  ک  ک  ک  ک 

ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ 

ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ 

لفظة   ،]6-  1 الواقعة:  چ ]سورة  ڻ 

)50( نظم الدرر )7/ 404(. 
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فهي  ومبالغة،  هتويل  تأنيث  الواقع������ة 
الناحية  اللفظي، ومن  موقعها  مع  مناسبة 
العظيم،  األمر  وقوع  فهي  أيضا  املعنوية 
من  العظيمة  املعاين  هذه  مع  متامًا  فتلتئم 
من  وغريمها  السامء  وتفتت  األرض،  رج 
وتفخيم  هتويل  إهبامه  ويف  األح��وال)51(، 

ألمرها)52(.
يقول سيد قطب: "هذا املطلع واضح 
فيه التهويل يف عرض هذا احلدث اهلائل، 
رشطها،  يذكر  الرشطية  بإذا  يبدأ  فمرتني 
يكون،  ماذا  يقول  وال  جواهبا،  يذكر  وال 

ڳ  ڳ  چ  جديدًا:  حديثًا  يبدأ  ولكن 
اليقول  أخ��رى  وم��رة  ڱ....چ  ڱ 

العظيم،  اهلول  هذا  كان  إذا  يكون  ماذا 
اليذكر  مقدمة،  كله  اهل��ول  ه��ذا  فكأنام 
حييط  أن  من  أهول  نتائجها  ألن  نتائجها؛ 
العبارة)53(،  عنه������ا  تعرب  أو  اللفظ،  هب���ا 
اخلاص  األس��ل��وب  ه��ذا  أيضا:  ويقول 

جرير  ابن  القرآن،  تأويل  يف  البيان  جامع   )51(
للطباعة  الفكر  دار  )ت310ه���(،  الطربي 
 /29( الغيب  ومفاتيح   ،)87  /23(

123(. ونظم الدرر )7/ 402(. 
)52( روح املعاين )27/ 129(. 

)53( يف ظالل القرآن )6/ 3462(. 

التي  املفّزعة  املرّوعة  الصورة  مع  يتناسب 
املطلع)54(. هذا  يرسمها 

ظرفية  قوله: ]لوقعتها[  يف  الالم  وأما 
عىل ماذهب إليه البعض)55(، وهذا املعنى 
اهلل  كتاب  من  آي��ات  اجلملة  يف  له  تشهد 
تعاىل)56(. ويف هذه اآليات مناسبات سواء 

يف نفسها ومع غريها من اآليات)57(.
ڳچ  گ  چ  تعاىل:  قوله  وأم��ا 
فإضاف�����ة الرفع واخلفض جماز عقل)58(؛ 

)54( نفسه. 
)55( التحرير والتنوير )27/ 283(. 

وئ  ەئ  ەئ  ائ  ائ  چ  تعاىل:  كقوله   )56(
 ،]201 الشعراء:  چ ]سورة  ۇئ  وئ 

ۆئ  ۇئ  ۇئ  وئ  چ  وجل:  عز  وقوله 
ىئ  ېئ  ېئ  ېئ  ۈئ  ۈئ  ۆئ 
]س��ورة  یچ،  ی  ی  ىئ  ىئ 
احلج: 55[، وغريها من اآليات التي تؤيد 

وتناسب هذا املعنى.
ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  چ  تعاىل:  قوله  مثل  وذلك   )57(
ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ 
]س��ورة  ڇچ  چ  چ  چ  چ 

احلاقة: 13 -16[، وقوله سبحانه: چ ٺ 
ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ چ ]سورة احلج: 7[. 
ما يف  أو  الفعِل،  إسناُد  العقل هو:  املجاز   )58(
معناُه إىل غري ما هو له يف الظاهِر، من حال 
املتكلهِِّم، لعالقٍة مع قرينٍة متنُع من أن يكوَن 
يف  اإليضاح  انظر:  لُه.  هَو  ما  إىل  اإلسناُد 
عبداهلل  أبو  الدين  جالل  البالغة،  علوم 
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اهلل  هو  احلقيقي  واخلافض  الراف�ع  ألن 
الوسائل  أح��س��ن  م��ن  وامل��ج��از  ت��ع��اىل، 
إليها الطبيعة، إليضاح  هتدي  التي  البيانية 
هذا  وتؤيد  تدل  آيات  وهناك  املعنى)59(، 
متناسبة  وكلها  العظيم،  القرآن  يف  املعنى 
هنا)60(، ويف  ماذكر  مع  الوجوه  من  بوجه 
بثبوت  اإلغ��راب  مع  الطباق)61(  اآلي��ة: 

الضدين لشء واحد)62(.
قوله تعاىل: چ ڳ ڳ ڱ ڱچ، 
والرج: التحريك الش���������ديد، والظرف 
متعلق بقوله: ]خافضة رافعة[ أو بدل من 
هناك  احلالتني  فعىل  الواقع���ة[  وقت  ]إذا 

القزويني،  عمر  بن  الدين  سعد  بن  حممد 
دار إحياء العلوم، بريوت، الطبعة الرابعة، 

1998 م، )ص 28(. 
البيان  قسم  للهاشمي،  البالغة  جواهر   )59(

الباب الثاين )ص290(. 
ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  چ  تعاىل:  قوله  منها   )60(
ال��ن��س��اء:  ]س����ورة  ۇچ  ۇ  ڭ 

مب  خب  حب  چ  تعاىل:  وقوله   ،]145
مت  خت  حت  جت  يب  ىب 

ىت...چ اآلية، ]سورة طه: 75[. 
)61( الطباق ويسمى املطابقة والتضاد ايضا هو: 
متقابلني  معنيني  أي  املتضادين  بني  اجلمع 
البالغة  علوم  يف  اإلي��ض��اح  اجلملة.  يف 

)ص317(. 
)62( التحرير والتنوير )27/ 283(. 

جاء  اآليات، وقد  هذه  بني  لفظي  تناسب 
وتأكيد  الكريم)63(،  القرآن  يف  املعنى  هذا 
حتققه  عىل  للداللة  باملصدر)رجا(  األمر 
وأتى بالتنوين املعرش بالتعظيم والتهويل.
ں  ڱ  چ  وجل:  عز  وقوله 
ں چ، فيه تأكيد كام يف )رجا(، ومعنى 

: أي: سريّت بني السامء واألرض)64(،  ُبسَّ
املعنى)65(،  هذا  تناسب  آيات  وردت  وقد 
من  وقلعها  اجلبال  اضطراب  تؤكد  وكلها 

ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  چ  تعاىل  قوله  منها   )63(
]س��ورة  چ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ 

الزلزلة: 1 -2[، وقوله عز وجل: چٱ 
پ  پ  پ  ٻٻ  ٻ  ٻ 
ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ 
ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ 
ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ 
ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ 

ڦ ڦ چ ]سورة احلج: 1 -2[. 
بالقرآن،  القرآن  إيضاح  يف  البيان  أضواء   )64(
الشنقيطي حممد األمني، دار الفكر للطباعة 
والنش�������ر –بريوت –1415ه� –1995م 
-511-  /7( البحوث  مكتب  حتقيق: 

 .)512
ٿ  ٺ  ٺ  چ  ت��ع��اىل:  ق��ول��ه  منها   )65(
ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ 
وقوله   ،]47 الكهف:  ]س���ورة  ڤچ 

حب  جب  يئ  ىئ  مئ  حئ  چجئ  تعاىل: 
خبچ  ]سورة النمل: 88[. 
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مكانا)66(.
األمور  هذه  ذكر  ملا  الث�����اين:  املحور 
واخل��ط��اب  األول  امل��ح��ور  يف  العظيمة 
كان  فإذا  نفسه  يف  يتفكر  فهو  لإلنسان، 
فام  والكون  واجلبال  األرض  حال  هذا 
مقارنة  الصغري  الكائن  هذا  اإلنسان  حال 
االنسان  ذك��ر  ويف  واجل��ب��ال؟،  ب��األرض 
وذل��ك؛  جيلة  مناسبة  امل��وض��ع  ه��ذا  يف 
هذه  يف  حاله  يف  فيتفكر  له،  اخلطاب  ألن 

اللحظات.
فأجاب تعاىل: چ ۀ ہ ہچ 
ہ  چ  األص��ن��اف:  ذك��ر  ث��م   ،)7(
ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ 

ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ 

ۇ ۇ ۆ ۆ چ )8 -11(.

تفسري   ،)287 املعاين)15/  روح  انظر:   )66(
مزايا  إىل  السليم  العقل  السعود، رشاد  أيب 
القرآن الكريم، حممد بن حممد العامدي أبو 
السعود، دار إحياء الرتاث العريب-بريوت 
 ،)473  /4( ال��درر  نظم   ،)188  /8(
علوم  يف  ال��ل��ب��اب  ع���ادل،  اب��ن  وتفسري 
الكتاب، أبو حفص عمر بن عىل ابن عادل 
الدمشقى احلنبىل)ت880 ه�(، دار الكتب 
وأض��واء  )ص176(.  -ب��ريوت  العلمية 

البيان )7/ 511 -512(. 

و)م���ا(  م��ب��ت��دأ  األول  ف��اص��ح��اب 
-مبتدأ  تعظي���������م  –وفيه  إستفهامي������ة 
واجلملة  خربه،  الثاين  و)أصحاب(  ثاين، 
إاّل  اليكون  التكرار  وه��ذا  األول،  خرب 
مناسب  واملوضع  التعظيم،  مواضع  يف 
اختيار  يف  احلكمة  ما  قيل:  وإن  للتفخيم، 
أنه  مع  )امليمنة(  مقابلة  يف  )املشأمة(  لفظ 

ۆ  ۇ  ۇ  چ  أحواهلم:  بيان  يف  قال 
ۆ ۈ چ )41()67(.

للجانب  وضع  اليمني  أن  اجل��واب: 
يف  أل��ف��اظ��ًا  منها  واستعلموا  امل��ع��رف، 
ميمون، ووضعوا  هذا  فقالوا:  مواض�����ع 
اليسري،  الشء  من  اليسار  اليمني  مقابلة 
يف  ال��ش��امل  ض��ع��ف��ه، ول��ف��ظ  اىل  إش���ارة 
تشاؤمًا  ألفاظًا  منه  واستعلم��وا  مقابلته، 
وذكر  امليمنة،  مقابلة  يف  املشأمة  فذكر  به، 
كل  فاستعمل  اليمني،  مقابلة  يف  الشامل 

لفظ مع ما يقابله)68(.

يف  اللباب   ،)4348  /1( الغيب  مفاتيح   )67(
علوم الكتاب، البن عادل )18/ 377(. 

)68( املصدران نفسهام، والرساج املنري يف االعانة 
احلكيم  ربنا  كالم  معاين  بعض  معرفة  عىل 
اخلبري، حممد بن أمحد اخلطيب الرشبيني )ت 
977 ه�(، دار الكتب العلمية -بريوت)4/ 

 .)184
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يقول سيد قطب يف اآلية: "ثم تفصل 
الثالثة  األزواج  ه��ذه  مصائر  ال��س��ورة 
وتصف ما يلقون من نعيم وعذاب وصفًا 
أن  احلس  يف  يوقع  تفصيل،  أوىف  مفصاًل 
فيه،  للشك  جمال  ال  واقع،  كائن  هذا أمر 
معروضة  تفصيالته  أدق  وهذه  ويقول: 
العني  رأي  املكذبون  يرى  حتى  للعيان، 

مصربهم")69(.
للسابقني  اجلنة  أه��ل  نعيم  ذك��ر  ثم 
وأصحاب اليمني، ومن امللحظ أن النعيم 
منكرًا؛  السورة  آخر  ويف  فًا،  معرَّ هنا  ذكر 
بالالم  فعرفهم  معلومون،  الّسابقني  ألن 
غري  فإنم  هناك  وأما  جلنسهم،  املستغرقة 
معروفني، فجعل موضعه غري معرف، أو 
الّسابقني،  جيع  هناك  املذكور  أن  يقال: 
معروفة؛  فهي  املنازل،  أعىل  ومنزلتهم 
املقربني  باقي  وأم��ا  فوقها،  ألح��د  ألن��ا 
جيمعها  فال  ودرج��ة،  مرتبة  واحد  فلكل 

فلم يعرفها)70(. صفة 
يف  املناسبة  م��ا  س��ائ��ل:  س��أل  ورب��ام 
إىل  واألنتقال  اليمني،  بأصحاب  األبتداء 

)69( يف ظالل القرآن)6/ 3461(. 
)70( تفسري ابن عادل )18/ 372(. 

أنه  مع  السابقني  إىل  ثم  الشامل  أصحاب 
يف البيان، بنيَّ حال السابقني ثم أصحاب 

الشامل عىل الرتتيب؟.
ذكر   " بقوله:  ال��رازي  الفخر  أجاب 
من  وقوعها  عند  ي��ك��ون  وم��ا  ال��واق��ع��ة 
اليكون  ملن  يكون  إن��ام  اهلائلة،  األم��ور 
عن  مانعًا  يكفه  م��ا  اهلل  حمبة  م��ن  عنده 
املصيبة، وأما الذين رسهم مشغول برهبم 
]إذا  تعاىل:  ذكر  فلام  بالعذاب  حيزنون  فال 
التخويف  من  فيه  الواقعة[، وكان  وقعت 
بالذين  التخويف  وك���ان  الخي��ف��ى،  م��ا 
أوىل  والعقاب  بالثواب  ويرهبون  يرغبون 
ذكر ماذكر لقطع العذر ال نفع اخلرب، وأما 
ترغيب  اىل  حمتاجني  غري  فهم  السابقون 
أصحاب  سبحانه  فق���������دم  ترهيب،  أو 
ثم  ويرغبون،  يسمع�����ون  الذين  اليمني 
اليمني  أصحاب  ليجتهد  السابقني  ذكر 

ويقربوا من درجتهم)71(.
وإضافة اجلنة إىل النعيم إضافة املكان 
الضيافة،  دار  يقال:  املكان،  يف  مايقع  إىل 
اجلنة  أن  ومناسبتها:  النعيم  جنة  وكذلك: 
تكون  وقد  للنعيم،  تكون  قد  الدنيا  يف 

)71( مفاتيح الغيب )29/ 126(. 
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بخالف  ثامرها  بأثامن  والتعيش  لإلشتغال 
اجلنة يف اآلخرة فأنا للنعيم ال غري)72(.

ھ  ہ  چ  تعاىل:  قوله  ويف 
ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ 

ڭ ڭ چ ]سورة الواقعة: 8 -9[، 

أن  منها:  اآليتني،  يف  مناسبات  عدة  نجد 
تكرر اللفظ من التناسب اللفظي وهو بنيّ 
هنا، ومتناسبة فيام بينهام الستخدام بعض 
األلفاظ فيهام، وهناك مناسبة أخرى؛ ألن 
عبارة  فاخلربية  قبلهام،  ملا  خربان  اآليتني 
عن رابط يربطهام بام قبلهام، بإقامة الظاهر 
قوله  يف  احلال  وكذلك  الضمري)73(،  مقام 
خرب  ألن��ه  چ؛  ائ  ى  ى  چ  تعاىل: 

آخر للضمري املحذوف.
ەئ  ەئ  چ  ت���ع���اىل:  وق���ول���ه 
16[؛  ال��واق��ع��ة:  چ ]س��ورة  وئ 

]عىل  يف:  الضمري  من  حاالن  اللفظني  أن 
رسٍُر[، ويعني أنه هناك رابط يربطهام معًا، 

وهو من التناسب اللفظي.
ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ  چ 

)72( نفسه. 
تفسري  التأويل،  وأرسار  التنزيل  أن��وار   )73(
البيض�����������اوي، دار الفكر –بريوت )5/ 

 .)284

ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ 

ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ 

ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ 

ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ 

ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ 

ڇ چ من اآلية )17 -إىل 26(.

ويف قوله تعاىل: چ ڤ ڤ چ عطف 
املفرسون،  اليه  عىل ]ولدان[ عىل ماذهب 

اللفظي)74(. والعطف من التناسب 
ول��د،  ج��ع  ول���دان  النعم:  ذك��ر  ث��م 
أوص��اف  يذكر  ومل  ال��ّس��ن،  صغار  وه��م 
يف  ذكرهم  عىل  بناء  الولدان  أو  الغلامن 
آخر  س��ؤال  ويبقى  أخ���رى)75(،  مواضع 

)74( انظر: مفاتيح الغيب الرازي )29/ 401(، 
وتفسري   ،)286  /5( البيضاوى  تفسري 

اآللويس )27/ 138(. 
ۅ  ۋ  چ  وصفهم:  األنسان  سورة  ففي   )75(
س��ورة  ويف  چ )19(،  ۉ  ۉ  ۅ 

ے  ھ  ھ  ھ  ھ  چ  ال��ط��ور: 
املنثور  كاللؤلؤ  فهم  چ )24(،  ۓ  ے 
مكان،  كل  يف  ومنثورين  اخلدمة  رسعة  يف 
له  املكنون  فاللؤلؤ  )مكنون(  وصفهم  أما 
باعتباره  واحلفظ  الصون  جانب  جانبان: 
يصبح  وقد  لونه،  تغري  الصدف  يف  حمفوظ 
اللون خارج الصدف، فعندما يقال:  أسود 
بيانية  ملسات  هذان.  القصد  يكون  مكنون 
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لؤلؤ  الطور:  سورة  يف  وصف  ملاذا  وهو: 
أنه  اآليتني  بني  الفرق  للغلامن؟،  مكنون 

ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ  چ  األنسان:  يف 
يذكر  فلم  چ )19(  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ 

يأنون  الذين  ال��ول��دان  ذك��ر  وأن��ام  )هل��م( 
عليهم  الطور: ]ويطوف  يف  أما  باألشياء، 
األرسة  يف  أصبحوا  ألنم  هلم...[  غلامن 

خدمتها)76(. يف  متخصصني  والعائلة 
وأباريق  أك��واب  ذك��ر  يف  وج��ه  وم��ا 

وكأس؟.
ملاذا ذكر أكواب وأباريق بلفظ اجلمع 
عادة  عىل  هذا  املفرد؟،  بلفظ  والكأس 

العرب يف الرشب.
ٿ  ٿ  ٿ  چ  تعاىل:  قوله 
التخي�������ري  ٹچ.  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ 

للفاكهة واألشتهاء للحم، ففيهام تناسب:
ح�ا  إذا  والفاكهة  اللحم  أن  وهو: 
وإذا  اللحم،  اىل  نفسه  متيل  اجلائع  عند 

يف نصوص من التنزيل د. فاضل السامرائي 
ترقيم الشاملة )ص335(. 

التنزيل،  من  نصوص  يف  بيانية  ملسات   )76(
أستاذ  السامرائي،  صالح  فاضل  للدكتور 
الشاملة  ترقيم  الشارقة،  جامعة  يف  النحو 

)ص335(. 

الفاكهة،  إىل  متيل  الشبع�����ان  عند  ح� 
وإنام  مشته،  غري  والشبعان  مشته  فاجلائع 
هو خمتار إن أراد أكل وااّل فال، وال يقال 
يف اجلائع إن أراد أكل وااّل فال، ويف الدنيا 
عند  والفاكهة  خمتار،  املشتهي  عند  اللحم 
غري املشتهي خمتارة، وحكاية اجلنة عىل ما 
باإلشتهاء  اللحم  فخص  الدنيا  يف  يفهم 
املناسب������ة  وجه  أو  باألختيار،  والفاكهة 
اللحم  أو  الطعام  عىل  الفاكهة  تقديم  يف 
فال  الشعبان  ح�����ال  اجلنة  أهل  حال  أن 
يف  ااّل  شعبان  ألنم  اللحم  اىل  حيتاجون 

حال األشتهاء)77(.
ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  چڤ 

ڦچ وصفه�����م املكنون، مستورين 

مكان،  ك��ل  يف  منثورين  غ��ري  مصانني 
واآليات يف هذا املعنى: چ جئ حئ 
خبچ  حب  جب  يئ  ىئ  مئ 
صفة   ،]49-  48 ال��ص��اف��ات:  ]س���ورة 

ڤ  چ  اجلنة،  حور  صفات  من  واحدة 
-22( ڦچ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ 

.)23
وخي��ت��م ه����ذا ال��ق��س��م ب��م��ق��ط��ع يف 

)77( نفسه. 
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بام  ]ج��زاء  سبق:  ما  مع  التناسب  غاية 
معنى  فيها  اآلية  فهذه  يعملون[،  كانوا 
التحضيض للناس، وألهل أصح��������اب 
هذه  اىل  يصلوا  لكي  خاص���������ة  اليمني 
النعم،  هذه  وينالوا  العالية،  الدرج��������ة 
وأله���ل أص��ح��اب ال��ش��امل أي��ض��ًا لكي 
لكي  أجعني  وللناس  عليه،  ماهم  يرتكوا 
يكونوا  حتى  جهودهم  ويبذلوا  ينتبهوا 
من السابقني، وفيه أن الطريق الوحي������د 
وفيه  الصالح،  العمل  هو  هبم  لاللتحاق 
بإرش������اد  ينتهي  حيث  التخلص  حسن 
إىل  وصوهلم  ألج��ل  التحرك  إىل  الناس 

السابقني)78(.
وه���ذا األم���ر وح���دة م��وض��وع��ي��ة، 
بعضها  آخ��ذ  م��رتاب��ط��ة  كلها  واآلي���ات 
باعناف بعض: ]اليسمعون فيها لغوًا وال 
ذكر  وقد  سالمًا[،  سالمًا  قياًل  ااّل  تأثام، 

هنا لطائف منها:
اللغ�����و كالم غري  أن  ملا  املكروه  نفى 
الرج���ال  من  املعتربين  عند  ألنه  معترب؛ 
النعم  من  يعد  ال  مكروه  ونفي  مك���روه، 
العظيمة التي مّر ذكرها كيف، وقد ذكرت 

)78( ينظر: يف ظالل القرآن )1/ 6759(. 

ولو  أت��م،  لكونا  النعمة  ه��ذه  تأخري  أن 
كانت اجلنة فيها لغوًا يكون اللغو سببًا من 
التأثيم  وأما  والبغضاء،  العداوة  أسباب 
فهو النسبة إىل اإلثم ومعناه ال يذكر باطاًل، 
أعم  ألن��ه  اإلث��م؛  عىل  اللغو  تقديم  وأم��ا 
لطائف  فيه  السالم  تأخري  وأما  األثم،  من 
تأخريه  يف  التناسب  وج��ه  هو  فام  أيضًا: 

فقيل: أقوال: منها:
من . 1 فجعلها  النعم  أتم  من  السالم  أن 

عند  الرؤية  منها  التي  الزيادة  باب 
ألنا  النعم؛  أتم  يقال:  وانام  البعض، 

ٹ  چ  تعاىل:  اهلل  كالم  سامع  نعمة 
يذكرها  فلم  ڤچ)79(.  ڤ  ڤ  ٹ 

القول:  عىل  وهذا  ج��زاء،  جعله  فيام 
داللة  فيه  يعني  املقربون[،  ]اولئك 
باعتبار  اهلل عز وجل  عىل معنى رؤية 

قرهبم منه سبحانه وتعاىل.
ب�����دأ بأتم النعم وهي الرؤية، . 2 أن اهلل 

وختم بمثلها وهي نعمة املخاطبة.
النعم . 3 ذكر  ملا  وتع��������اىل  سبحانه  أنه 

النعم  ذكر  بأعامهلم،  وقابلها  الفعلية 
أذكارهم  مقابلة  يف  القولي����������������ة 

)79( مفاتيح الغيب )29/ 135(. 



أ.م.د. كامران أورمحان جميد

263

احلسنة)80(.
]وأص��ح��اب ال��ي��م��ني م��ا اص��ح��اب 
متناسبة  آي��ات  وردت  وق��د  ال��ي��م��ني[، 
ما  هنا  يذكر  فلم  آخ���رى.  س��ور  يف  هل��ا 
جنات  وال  التقرب  من  للسابقني  ذك��ر 
التي سبقت يف بحث  األمور  النعيم، وال 

السابقني.
ذكر سبحانه يف املرة األوىل: ]امليمنة[ 
يقول  فائدة ومناسبة،  ففيه  ]اليمني[  وهنا 
تدالن  املشأمة  وكذا  امليمنة  أن  املفرسون 
الثالثة  واألزواج  واملكان،  املواضع  عىل 
بعض  عن  بعضهم  يتميز  األم��ر  أول  يف 
بلفٍظ  أواًل  جيء  فلذا  باملكان  ويتفرقون 
التميز  يكون  بعد  وفيام  املكان  عىل  يدل 
والتفرق بأمر فيهم ولذلك مل يؤت بذلك 
اللفظ ثانيًا، وهذه مناسبة جليلة استنبطها 
النعم  ذكر  ثم  الكلمة)81(  هذه  يف  العلامء 
ومن  اليمني،  أصحاب  هبا  خص  التي 
املؤمنني  النعم، وحال  هنا مناسبة يف هذه 
مناطقهم  كان  أنه  خاصة  الوقت  ذاك  يف 
التي  النعم  هلم  ذكر  وجافة،  حارة  مناطق 

)80( ]سورة يس: 58[.
)81( ينظر: تفسري اآللويس )27/ 139(. 

واألشجار  الظل  مثل  انظارهم  تستجلب 
املؤمنني  من  كثريًا  أن  وملا  واملاء،  وثامرها 
لبداوهتم متنوها، ومن جانب آخر ملا شبه 
ألهل  يتصور  ما  بأقىص  السابقني  حال 
عليهم  تطوف  رسر  عىل  كونم  من  املدن 
خدامهم بأنواع املالذ شبه حال أصحاب 
البوادي  ألهل  يتصور  ما  بأكمل  اليمني 
مياه  فيها  خمصبة  أماكن  يف  نزوهلم  من 
بني  التفاوت  بأن  ايذانًا  وظالل  وأشجار 

الفريقني كهذا التفاوت)82(.
تعاىل:  قوله  يف  أخرى  مناسبة  وهناك 
يقول  چ  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  چ 

وأوراقه  السدر  ذكر  تعاىل  أنه  املفرسون: 
املوز  وهو  طلح  وذك��ر  الصغر،  غاية  يف 
جيع  أن  فيعني  الكرب،  غاية  يف  وأوراق��ه 
لذكر  وهلم  اجلنة،  يف  موجودة  األشجار 

األدنى واألعىل)83(.
مسكوب[،  ]وم��اء  تعاىل:  قوله  يف 
من  يكون  السكوب  أن  وه��ي  مناسبة 
يكون  ما  أكثر  العرب  ألن  ذلك  الفوق، 

)82( انظر: مفاتيح الغيب )29/ 142(، وروح 
املعاين )27/ 131(. 

روح   ،)44  /16( الغيب  مفاتيح  انظر:   )83(
املعاين –األلويس)27/ 141(. 
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للامء  سكب  ف��ال  وال���ربك،  اآلب���ار  عند 
العيون)84(  فيها  التي  املواض�����ع  بخالف 

فذكر ما يشتاقون اليه.
وقوله عز وجل: چ ڳ ڳ ڳ 
ذكر  يف  املناسبة  چ،  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ 

وهي  غريها،  عىل  الورق  ذات  األشجار 
عىل  الشجر  عىل  ال��ورق  ق��ّدم  تعاىل  أن��ه 
نعمة  ذكر  إىل  نعمة  من  اإلرتقاء  طريقة 
فوقها، والفواكه أتم نعمة)85(، ويقول عز 
بالكثرة  چ يصفها  ڳ  ڳ  چ  وجل: 
ال بالطيب وال باللذة؛ ألن الفاكهة فاعلة 
بالطبيعة  تكون  فكهة، وهي ال  ذات  أي: 
ألنا  الكثرة؛  وذك��ر  ول��ذة،  بالطيب  ااّل 
بقدر  تكون  ال  حتى  احلاجة  لدفع  ليست 

احلاجة، بل هي للتنعم)86(.
ڱ  ڱ  ڳ  چ  ت��ع��اىل:  ق��ول��ه  ويف 
چ تناسب مع آيات أخرى كقوله  ڱ 

چ  ٺ  ٺ  ڀ  چ  وج���ل:  ع��ز 
]سورة الرعد: 35[.

)84( انظر: مفاتيح الغيب )29/ 142(، وروح 
املعاين )27/ 131(. 

)85( مفاتيح الغيب )29/ 142(. 
 /7( ال��درر  ونظم   .)177  /15( نفسه   )86(

 .)409

وهكذا ينتهي هذا القسم الثاين الذي 
هنا،  ثم فصل  السورة جمماًل  أول  ذكر يف 
وهذا ومن التناسب بني اآليات يف سورة 

واحدة.
أصحاب  وهو  الثالث:  القسم  ويبدأ 
أصحاب  ما  الشامل  ]وأصحاب  الشامل: 
اآلي��ات[.  ومح��ي��م....  سموم  يف  الشامل 
وذكر  النار  ذكر  ترك  يف  التناسب  هو  ما 
السموم واحلميم؟، فيه إشارة باألدنى إىل 
عليهم  هيب  الذي  هواؤهم  فقال:  األعىل 
سموم، وماؤهم الذي يستغيثون به محيم، 
مع أن اهلواء واملاء أبرد األشياء، ولكن هنا 
السموم واحلميم أرض األشياء بخالف ما 
هو متعارف يف الدنيا، فإذا كان هذا حال 
أعظم  أكيد  بنارهم؟،  فكيف  واملاء  اهلواء 
نار،  من أن يذكر بكثري، ولو قال: هم يف 
فالسموم  الدنيا،  كنار  النار  أن  يظن  ربام 
غالبًا،  تقتل  أو  فتمرض  هتب  حارة  ريح 
بصيغة  اهلواء  وذكر  ذل��ك)87(،  غري  وقيل 
ملا  فعول  ويستعمل  بفعيل،  واملاء  فعول، 
ألن  هنا؛  اهل��واء  وهو  ال��شء،  منه  تكرر 
يشء  بعد  شيئًا  هتب  اهلبوب  كثرية  الريح 

)87( مفاتيح الغيب )29/ 147(. 
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كان  ملا  احلار  واملاء  بالسموم،  خص  لذا 
اليفهم منه الورود شيئًا بعد يشء، مل يقل 

فيه محوم بل قال محيم)88(.
ې  ې  ې  ۉ  ۉ  چ  تعاىل:  وقوله 
چ، قيل أشياء يف تفسري حيموم،  ى  ې 

أن  وه��ي:  مناسبة،  الثانية  اآلي��ات  ويف 
كون  أو  احل��ر  لدفع  إم��ا  لفائدتني  الظل 
الدنيا  يف  فاملكروم  مكرمًا،  فيه  األنسان 
عن  والربد  احلر  ويدفع  الظل،  يف  يكون 

نفسه، لذلك ينفي كل منهام.
نشأة  ي��ؤك��د ع��ىل  ال��ث��ال��ث:  امل��ح��ور 
إنكارهم  يف  املرشكني  عىل  ويرد  اآلخرة، 

يوم البعث)89(.
ەئ  ەئ  ائ  ائ  چ  وجل:  عز  قوله 
سبب  يف  مناسبة  هناك  وئ....چ. 

دخوهلم النار، مع أنه مل يذكر سبب تنعيم 
يقول  اليمني،  أصحاب  من  اجلنة  أه��ل 
الرازي: »أن اهلل تعاىل عند إيصال الثوب 
وعند  الصاحلة،  العباد  أع��امل  الي��ذك��ر 
إيصال العقاب يذكر أعامل املسيئني؛ ألن 
والفضل  عدل،  والعقاب  فضل،  الثواب 

)88( املصدر نفسه )29/ 148(. 
)89( ينظر: يف ظالل القرآن )6/ 3461(. 

ذكر سببه أو مل يذكر اليتوهم يف املتفضل 
يعلم  مل  فإن  العدل  وأما  وظلم،  نقص  به 
فقال:  أن هناك ظلاًم،  العقاب يظن  سبب 
هذه  يؤيد  وق��د  ترفهم،  سبب  فيها  هم 
السابقني:  حق  يف  قال  تعاىل  أنه  املناسبة 

چڄ ڄ ڄ ڄ چ

اليمني؛  أصحاب  يف  ذل��ك  يقل  ومل 
ألنم ينجون بالفضل العظيم)90(.

ۆئ  ۆئ  ۇئ  ۇئ  چ  تعاىل:  قوله 
تعاىل:  قوله  فرسها  اآلية  هذه  چ  ۈئ 

]سورة  چ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  چ 

أنه  أخرى  مناسبة  وهناك   ،]13 لقامن: 
إىل  الثالث  اآلي��ات  ه��ذه  يف  ذك��ر  تعاىل 
فقوله  هبا،  كفروا  التي  الثالثة  األح��وال 

وئچ  ەئ  ەئ  ائ  ائ  چ  تعاىل: 
يدل عىل ذمهم إلنكارهم الرسل.

ۆئ  ۆئ  ۇئ  چ  ت��ع��اىل:  وق��ول��ه 
وخمالفة  الرشك  اىل  إش�������ارة  ۈئچ 

انكار  إىل  إشارة  الثالثة  واآلية  التوحيد، 
واحلرش والنرش)91(.

تعاىل:  قوله  يف  أخرى  مناسبة  وهناك 

)90( مفاتيح الغيب )29/ 414(. 
)91( مفاتيح الغيب )16/ 57(. 
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مداومة  يعني  اللفظ  چ ه��ذا  ۇئ  چ 

فوق  أيضًا  واحلنث  والغلول،  املعصية 
عىل  يقع  اللغة  يف  اليكاد  فأنه  الذنب، 
احلنث  وأم��ا  الذنب،  بخالف  الصغرية 
الكذب  نفس  ألن  فاستعملوه؛  اليمني  يف 
)العظيم(  لفظ  وأما  العقالء،  عند  قبيح 
لدخوهلم  الرئييس  السبب  ال��رشك  وهو 
وذنب  النار،  اىل  جرهم  أنه  عظيم  النار 

عظيم يامرسه اإلنسان.
آيات  الكريم  القرآن  يف  وردت  وقد 
ثم  بعدها،  وم��ا  اآلي��ة  ه��ذه  من  متقاربة 
للبعث  انكارهم  من  عرضوه  ما  رّد  ملا 

ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  چ  تعاىل:  قال  واحلرش، 
ويف  ال��ض��ال،  ق��دم  هنا  ٻ...چ 

ڻ  ڻ  چ  امل��ك��ذب:  ق��دم  آخ��ر  م��وض��ع 
]س����ورة  چ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ 

هم  هنا  بالضالني  امل��راد   ،]92 الواقعة: 
احلنث  عىل  اإلص��رار  منهم  صدر  الذين 
العظيم ثم كذبوا الرسل، وأنكروا البعث 

واحلرش)92(.
وملا ذكر يف أصحاب اليمني األشجار 
لكن  أيضًا  الشامل  أصحاب  يف  ذكر  أواًل 

)92( املصدر السابق )29/ 162(. 

الزقوم،  شجرة  وذك��ر  بينهام،  ما  شتان 
هذه  تفرس  لذلك  كيفتها  أحد  يعلم  وال 
من  وه��ذا  أخ���رى)93(.  سور  يف  الشجرة 
هنا  ذك��ر  حيث  اآلي���ات  ب��ني  التناسب 
رشب  ]فشاربون  مفرسة:  وهناك  جمملة 
بداء  املصابة  باألبل  شبههم  حيث  اهليم[ 

األستسقاء التكاد ترتوي من املاء.
ڤچ  ڤ  ڤ  ڤ  چ  تعاىل:  وقوله 
كانوا  ب��ام  ]ج��زاء  السابقني:  يف  ذك��ر  مل��ا 
فيه  كأنه  نزهلم[  ]ه��ذا  وهنا  يعملون[ 
أشارة اىل أن أعامهلم هي التي جّر هم إىل 

هذا املكان)94(.
امل��ط��ل��ب ال���ث���اين: امل��ن��اس��ب��ات بني 
غريها:  ومع  نفسها  يف  الثانية  املجموعة 
هذه   ،)74( اىل   )57( اآلي��ة  من  وتبدأ 
البعث  قضية  ع��ن:  تتحدث  املجموعة 
احلياة  أنكر  –ومن  االن��س��ان  وخي��اط��ب 
األخروية خاصة -، بام يشاهده من حوله 

ڑ  تعاىلچ  قوله  الصافات  سورة  ففي   )93(
ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ 
ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ 
چ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ 

]سورة الصافات: 62 -65[. 
)94( مفاتيح الغيب)29/ 138(. 
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األوىل  نشأهتم  فيعرض  املخلوقات،  من 
ونشأة  موهتم  ويعرض  يمنى.  منّي  من 
آخرين مثلهم من بعدهم يف جمال التدليل 
يف  ت��رج  ال  التي  األخ��رى،  النشأة  عىل 
التي  األوىل  النشأة  عن  ويرسها  طبيعتها 

يعرفونا جيعا.
ثم يعرض هلم صورة احلرث والزرع، 
وهو إنشاء للحياة يف صورة من صورها. 
مل  اهلّل  شاء  ولو  وقدرته.  اهلّل  بيد  إنشاؤها 
شابه  وما  ثامرها.  تؤت  مل  شاء  ولو  تنشأ، 

ذلك مما حوهلم)95(.
ڦ  ڦ  چ  تعاىل:  بقوله  وتبدأ 
ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ 
ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ 
ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ 
ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ 
ڳ ڳ  گ  گ گ گ  ک 
ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں 
ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ 
ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ 
ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے 
ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ 

)95( يف ظالل القرآن )6/ 3461(. 

ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ 
ەئ  ەئ  ائ  ائ  ى  ى  ې  ې 
ۆئ  ۆئ  ۇئ  ۇئ  وئ  وئ 
چ  ىئ  ېئ  ېئ  ېئ  ۈئ  ۈئ 

الواقعة من االية )57 -إىل )74(.

نرى أنه سبحانه ذكر بعد دليل اخللق 
چ  ڃ  ڄ  ڄ  چ  فقوله:  الرزق  دليل 
االب��ت��داء،  وب��ه  اخللق،  دليل  إىل  إش��ارة 
چ إش��ارة  ڳ  ڳ  ڳ  چ  وق��ول��ه: 
أمورا  وذكر  البقاء،  وبه  الرزق  دليل  إىل 
ثالثة املأكول، واملرشوب، وما به إصالح 
أواًل؛  املأكول  فذكر  ترتيبا  ورتبه  املأكول، 
به  ألن  امل��رشوب؛  ثم  ال��غ��ذاء،  هو  ألن��ه 
اإلصالح،  هبا  التي  النار  ثم  االستمراء، 
فذكر  األصل،  هو  ما  نوع  كل  من  وذكر 
ومن  األصل،  هو  فإنه  احلب  املأكول  من 
املرشوب املاء؛ ألنه هو األصل، وذكر من 
أكثر  إص��الح  هبا  ألن  النار؛  املصلحات 
واحد  كل  يف  ودخ��ل  وأعمها،  األغذية 

منها ما هو دونه، هذا هو الرتتيب)96(.
هو  والزرع،  احلرث  بني  الفرق  وأما 
من  ومقدماته  ال��زرع  أوائ��ل  احل��رث  أن 

)96( مفاتيح الغيب )16/ 73(. 
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وسقي  ال��ب��ذر،  وإل��ق��اء  األرض،  ك��راب 
امل��ب��ذور، وال���زرع ه��و آخ��ر احل��رث من 
عىل  واستوائه  واستغالظه  النبات  خروج 

الساق)97(.
وهناك مناسبة يف قوله عز وجل چٴۇ 
ۋ ۋ ۅ چ، حيث ذكر الالم مع 
احلطام، ومل يذكره مع املاء؛ ألن اهلل تعاىل 
لو شاء جلعل الزرع حطامًا، فال يمكن أن 
يكون طعامًا او يستفاد منه، وهذه عقوبة 
امل��اء  أج��اج��ا؛ ألن  امل��اء  م��ن جعل  أش��د 
عذب،  ماء  اىل  حُي��ّول  أن  يمكن  األج��اج 
كليًا  املاء  بغور  اآلية  يف  يأت  مل  والتهديد 
كام يف جعل الزرع حطامًا فكانت العقوبة 
فجاء  املاء،  يف  العقوبة  من  أشد  الزرع  يف 
بالالم لتأكيد التهديد، ومل يذكر هذا الالم 
أن  يمكن  الناس  ألن  النار؛  مع  املؤكدة 
يعيشوا بال نار وال يمكنهم أن يعيشوا بال 

طعام)98(.
ېئ  ېئ  ېئ  چ  ت��ع��اىل:  ق��ول��ه 
هذه  بني  املناسبة  أو  العالقة  ىئچ، 

)97( نفسه. 
السامرائي،  فاضل  للدكتور  بيانية،  ملسات   )98(

ترقيم الشاملة )ص707(. 

اآلية وما قبلها، ملّا ذكر اهلل حال املكذبني 
عليهام  الدليل  ذكر  والوحدانية  باحلرش 
قال:  اإليامن،  يفدهم  ومل  والرزق  باخللق 
يف  تكمل  أن  وظيفتك  ان   :لنبييه
نفسك وهو علمك بربك وعملك لربك: 
تعاىل؛  اهلل  اسم  يذكر  ېئ...چومل  چ 

ألن يف عدم الذكر زيادة التعظيم)99(.
العظيم واألعىل  بني  فرق  هناك  وهل 
الفرق  الكريم؟،  القرآن  يف  ورد  وكالمها 
بينهام أن األول يدل عىل القرب، واألعىل 

يدل عىل البعد)100(.
مناسبة يف قوله تعاىل: چ ىئ يئ چ 
هذا كالم اعرتاض يف أثناء الكالم تقديره، 
لصدقتم،  تعلمون  لو  عظيم  لقسم  وأنه 
واملناسبة يف هذا اإلعرتاض هي: األهتامم 

بقطع اعرتاض املعرتض)101(.
املناسبات يف هذه املجموعة:

املجموع����ة:  داخل  املناسبات  أوال: 
لبعض  مكم�����ل  فبعضها  مرتابطة،  فهي 
والنحوية،  اللغوية  الناحية  سواء كان من 

)99( مفاتيح الغيب )29/ 161(. 
)100( املصدرنفسه )29/ 162(.

)101( املصدر نفسه)29/ 165(. 
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مقطع  يأيت  فكلام  املعنوية،  الناحية  من  أو 
نوع  وهذا  بعده،  ما  جميء  السامع  ينتظر 
القرآن  اآليات يف  بني  التناسب  أنواع  من 

الكريم.
املجموعة،  هذه  بني  املناسابة  ثانيا: 
آي��ات  فهناك  أخ���رى  س��ور  يف  وآي���ات 
إما  فارق  نفسه مع  املوضوع  تتحدث عن 
أو  املعنى  هذا  تؤكد  إما  فكلها  اللفظ  يف 
هي مكملة للصور التي ذكرت هنا، وهي 
مع  متناسبة  فهي  املكية،  السور  يف  طبعا 

هذه املجموعة هنا.
الواقعة  س��ورة  يف  ال��ك��الم  ومنها: 

ڦ  ڦ  ڦ  چ  االنسان:  خلق  عىل 
املؤمنون:  سورة  ويف  چ )57(،  ڄ 

ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  چ 

عىل  الكالم   ،)115( چ  ڭ  ڭ  ڭ 
خلق االنسان وأن له خالقا.

نظر  تستجلب  بعدها  التي  واآليات 
التي  املشاهدات  يف  التدبر  إىل  االنسان 
خاصة  املخلوقات  من  باإلنسان  حتيط 
مثيالهتا  جتد  وقد  حياته،  عىل  أثر  هلا  التي 

يف سور أخرى)102(.

ھ  ھ  ہ  ہ  چ  تعاىل:  قوله  منها   )102(

ېئ  ېئ  ېئ  چ  وق�����ول�����ه: 
التسبي���������ح  ذك�����ر  ىئچ )74(، 
القرآن  يف  م��وج��ودة  امل��ف��ردة  ومشتقات 
يف  تكرر  بالتسبيح  األم��ر  لكن  الكريم، 
اآلي��ة  اآلي��ة )98( وط��ه  احل��ج��ر  س��ورة 

اآلية  النرص   )52( اآلية  احلاقة   )130(
وجدنا  فيها  النظر  أمعنا  وإذا   ،)103(،)3(
ففي سورة  قوية،  مناسب���������ات  بينها  أن 
بعد  به  األمر  ورد  واحلاقة  وط���ه  احلجر 
نفس  وهو  معهم،  واحلوار  املرشكني  ذكر 
الشء يف سورة الواقعة، ويف سورة النرص 

ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ 
ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ 
 .]20-  17 الغاشية:  چ ]س��ورة  ٴۇ 

ڳ  ڳ  گ  گ  گ  چ  وجل:  عز  وقوله 
ڱڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ 
ہچ  ۀ  ڻۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں 
ذل��ك من  االن��ب��ي��اء: 30[، وغ��ري  ]س���ورة 
اآليات التي تناسب هذا املعنى وهي كثرية. 

ڇ  چ  چ  چ  چ  ت��ع��اىل:  قوله   )103(
طه  س���ورة  ويف   ،)98( ڇچ  ڇ 
ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  چڎ 
گ  گ  گ  کگ  ک  ک  ک  ڑ 

چ )130(،  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ 

چ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  چ  احلاقة:  سورة  ويف 
ڇ  ڇ  چ  النرص:  سورة  ويف   ،)52(
ڇ ڍڍ ڌ ڌ ڎ چ )3(. 
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الدين،  إىل  الناس  ودخ��ول  النرص  بعد 
عىل  الواجب  أن  أعلم  واهلل  ذلك  فمعنى 
التسبيح يف   لنبيه اتباعا  الداعي املسلم 
الدين  عن  الناس  إعراض  احلالتني  كلتا 

له. واستجابتهم 
امل��ط��ل��ب ال��ث��ال��ث: امل��ن��اس��ب��ات بني 

املجموعة الثالثة يف نفسها ومع غريها:
ناية  اىل  اآلي������ة)75(  م��ن  وت��ب��دأ 
عىل  ترتكز  الثالثة:  املجموعة  السورة، 
تعاىل،  اهلل  عند  من  وأنه  القرآن،  موضوع 
حني  واالحتضار  املوت  عن  تتحدث  ثم 
يف  موقفكم  ف��ام  احللقوم  ال���روح  يبلغ 
لكي  أخ��رى  مرة  وأنذرهم  احلالة،  هذه 

يرجعون رهبم)104(.
باملقدمة  اخلامتة  ترتبط  أخرى  ومرة 
هنا: ]فإما إن كان من املقربني...[، وأخريا 
تعود السورة الكريمة إىل ذكر األصحاب 
الثالث، وتنتهي باألمر بالتسبيح: ]فسبح 

بإسم ربك العظيم[.
ی  چ  تعاىل:  بقوله  املجموعة  فتبدأ 
ىئ  مئ  حئ  جئ  ی  ی  ی 

 /6( ق��ط��ب  س��ي��د  ظ���الل  يف  ي��ن��ظ��ر:   )104(
 .)3462

ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  حب  جب  يئ 
ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ 

ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ 

ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ 

ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ 

ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ 

ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ 

ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ 

ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ 

ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ 

ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ 

ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ 

ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ 

چ الواقعة  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ 

من االية )75 -إىل 96(.
مناسبات هذه املجموعة:

هذه  الداخلي��������ة:  املناسبات  أوال: 
الناحية  من  بينها  فيام  متناسبة  املجموعة 
اللغوية أو املعنوية حاهلا كحال سابقتيها.

اآلي��ة  ك��ون  اللفظي  التناسب  م��ن 
كقوله  وذل��ك  ل��ألوىل،  معرتضة  الثانية 

جئ  ی  ی  ی  ی  چ  تعاىل: 
ٱ  حب  جب  يئ  ىئ  مئ  حئ 
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ٻ ٻ چ ]سورة الواقعة: 75 -77[، 

مؤكدًا  يقع  األع��رتاض  أن  إىل  باإلضافة 
له  ومقررًا  فيه،  وقع  الذي  الكالم  ملفهوم 
ألغراض  يأيت  فإنه  السامعني،  نفوس  يف 
بالغية، ومن ذلك أنه يأيت لتعظيم املقسم 

أمران:  اآليات  ففي  األمر،  وتفخيم  به، 
يئ  ىئ  مئ  حئ  چ  ق��ول��ه:  أح��دمه��ا 
القسم  ب��ني  اع���رتض  ألن��ه  چ؛  جب 
الذي هو: چ ی ی ی یچ 

چ. وبني جوابه: چ ٱ ٻ ٻ 
يئچ،  ىئ  چ  وثانيهام: قوله تعاىل: 
هو  ال��ذي  امل��وص��وف  بني  إع��رتاض  هو 
)عظيم(،  هو  الذي  صفته،  وبني  )قسم( 
وفائدة اإلعرتاض: تعظيم شأن املقسم به 
من  أنه  أي:  والسامع،  القارىء  نفس  يف 

عظم الشأن وفخامة األمر.
املناسبات اخلارجية: ثانيا: 

ی  ی  ی  چ  تعاىل:  فقوله 
جب  يئ  ىئ  مئ  حئ  جئ  ی 
چ، تكرر القس����������م  ٻ  ٻ  ٱ  حب 
عند  من  القرآن  بأن  اإلقتناع  بغية  بأشياء 
وامل��ع��ارج  احل��اق��ة  س��ورة  ففي  تعاىل  اهلل 
والتكوير واإلنشقاق، ففي سورة احلاقة: 

ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  چ 

ڤ ڤ ڤ ڦ چ )38 -39 -40(.
چ  ڑ  ژ  ژ  چ  التكوير:  ويف 
تعاىل:  القسم هو قوله  )15(... وجواب 

چ ڤ ڤ ڤ ڦ چ )19(.

ھ  ھ  ھ  چ  االن��ش��ق��اق:  ويف 
ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے 
ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ 
ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ 
هذه  ففي   ،)21 إىل  چ )16  ې  ې 
من  ال��غ��رض  أن  نجد  واآلي���ات  ال��س��ور 
وبأنه  الكريم،  بالقرآن  االيامن  هو  القسم 
لطيفة  مناسبة  وهذه  تعاىل،  اهلل  عند  من 

عثرت عليها خالل البحث.
ٻ  ٻ  ٱ  چ  امل��ع��ارج:  س��ورة  ويف 
ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ 
ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ 
إىل42(،  چ )40  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ 
الكريم  القرآن  يذكر  مل  وإن  القسم،  بعد 
واحلساب،  البعث  موضوع  ذك��ر  لكن 
وهبذا  أيضا،  يف  القسم  بعد  ذكر  ما  وهو 
ظاهرة  مناسبة  اآليات  هذه  بني  أن  يتبني 

فبعضها آخذ ببعض.
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تعاىل:  قوله  عىل  الكالم  سبق  وق��د 
يف  ومناسباته  چ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  چ 

السابقة. املجموعة 
ثالثا: املناسبات بني املجموع���������ات 

الثالث يف سورة الواقعة:
التناسب بني املجموع������ات الثالث 
الداخلية  )املناسبات  الواقعة  س��ورة  يف 
تدفع  املجموعات  هذه  آي��ات  العامة(: 
وحلال  سيحدث،  بام  التفكر  إىل  االنسان 
هو  فام  احل��وادث،  حدوث  أثناء  االنسان 
به؟،  يتمسك  حتى  له  بالنسبة  األحسن 
أسئلًة دقيقة  الثانية عرض  املجموعة  ففي 
إىل  ينظر  لكي  نظره  يستجلب  لالنسان 
يامرسها  هو  التي  واألم��ور  خلقه  كيفية 
ُتبني  وغريها،  زراعة  من  يوميا  ويلمسها 
مصري االنسان، وهو املوت أو الواقعة فام 
الذي ينجيه فيام بعد املوت؟، فكلها يدفع 
االنسان إىل االيامن باخلالق والبعث حتى 
يكون سعيدا يف الدنيا واآلخرة، يف الدنيا 
واجتناب  وتعاىل،  سبحانه  أوامره  باتباع 
أهل  م��ن  بكونه  اآلخ���رة  ويف  ن��واه��ي��ه، 

النجاة، السابقون أو أصحاب اليمني.
بني  التناسب  بأن  القول  املمكن  ومن 

تدفع  أنا  هو  الثالث  املجموعات  هذه 
وقضية  البعث  بيوم  االقتناع  إىل  االنسان 
تعاجلها  التي  القضايا  أب��رز  من  البعث 
القيامة،  بوصف  تبدأ  أنا  فنرى  السورة، 
الثالث،  الفرق  الناس  مصائر  تفصل  ثم 
فاملقصد  وال���ق���رآن،  البعث  ت��ذك��ر  ث��م 
البعث  قضية  ه��و  ل��ل��س��ورة  االس���ايس 

وااليامن به)105(.
مع  اخلامتة  هذه  بني  ترابط  وهن����اك 
تتحدث  السورة  بداية  ألن  السورة؛  بداية 
تعاىل،  اهلل  بتسبيح  يأمر  وهنا  الواقعة،  عن 
وكأنه قال مالك هذه األحدث واألهوال 
التي قد ذكر يف مقدمة السورة هو اهلل تعاىل.
الرمحن  بداية  مع  مرتابطة  واخلامتة 
يأمر  وهنا  تعاىل  بذكره  فتح  ألنه  أيضًا؛ 
خامتة  مع  ومتناسبة  وجل،  عز  له  بتسبيح 
]تبارك  تذكر:  ألنا  أيضًا؛  الرمحن  سورة 
بالتسبيح هلذا اإلله  يأمر  اسم ربك[ وهنا 
أيضًا  مرتابطة  اخلامتة  هذه  كذلك  احلق، 
م��ع ب��داي��ة س��ورة احل��دي��د؛ ألن��ا ب��دأت 

السميع  عبد  الدكتور  تعليقات  ينظر:   )105(
حممد أمحد حسنني عىل كتاب مصاعد النظر 

 .)53 /3(
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بالتسبيح. وقد سبق ذلك األمور كلها يف 
املاضية. املباحث 

اخلامت��������������ة:
املوجزة  التطبيقية  الدراسة  هذه  فبعد 
القرآن الكريم، توصلت  حول سورة من 

إىل النتائج اآلتية:
الفهم  إىل  يرشد  التناسب  أن  أواًل: 
ويبعد  ت��ع��اىل،  اهلل  ل��ك��ت��اب  الصحيح 
دراس��ة  يف  وال��زل��ة  اخلطأ  ع��ن  االن��س��ان 
القرآن الكريم، وحيل املشاكل والتعارض 
التي ربام يتعرض له الدارس بسبب عدم 
فيحل  املتشاهبة  اآليات  جع  عىل  القدرة 

هذه عىل ضوء علم التناسب.
حبًا  يزيد  التناسب  معرفة  أن  ثانيًا: 
ازادد  قد  أنني  أخفي  –ال  الكريم  للقرآن 
–فيحب  البحث  هذا  أثناء  للقرآن  حبي 
الباحث والدارس أن يستظل أكثر يف ظل 
القرآن الكريم بحب ولذة وعشق وشوق 

إليه.
تعابري  دق��ة  العلم  هب��ذا  يتبني  ثالثًا: 
أو  تأخريها  أو  كلمة  تقديم  يف  القرآنية 
وغري  واألطالة  والقرص  والذكر  احلذف 

ذلك.

وافتقار  املناسبات،  علم  أمهية  رابعًا: 
الناس إليه، فينبغي أن يتجه جهود العلامء 
يركزوا  وأن  املجال،  هذا  إىل  والباحثني 
مصدرًا  يعترب  العلم  هذا  ألن  أكثر؛  عليه 
التفسري  غري  األخ��رى  العلوم  من  لكثري 
أو  تأصيل  املمكن  من  األص��ول  كعلم 
فقهية،  واستنباط  عليه،  قواعد  تعقيد 

وغري ذلك.
خامسا: بالنسبة لسورة الواقعة، فهي 
معاجلة  منها  واهل��دف  املكية،  السور  من 
وقوعه،  عند  الناس  وحال  البعث  قضية 
قضية  إىل  تطرق  مع  له،  املنكر  عىل  والرد 

القرآن الكريم، وأنه من عند اهلل تعاىل.
هذا  جيعل  أن  تعاىل  اهلل  أسأل  وأخريًا 

اجلهد يف ميزان حسنايت ليوم احلساب.
املبعوث  النبي  عىل  وسلم  اهلل  وصىل 

رمحة للعاملني وعىل آله وصحبه أجعني.
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احلمد هلل رب العاملني و الص���������الة 
الطيبني  اله  نبينا حممد وعىل  والسالم عىل 

الطاهرين.
مقدمة:

العلمي����������ة،  البحوث  بواعث  إن 
تبنى  التي  واألسس  إليه���������ا،  واحلاجة 
ومنطلقاهتا  تنتهجها  التي  واملناهج  عليها 
الفكرية، هي مؤثرات يف خطوط البحث 

ونتائجه. العلمي 
القرآين دراس��ة  الن��ص  وان دراس��ة 
نحوي��ة داللية أس��لوبية لذاهت��ا تنأى عن 
الدراسة التي تأيت عرضًا يف أثناء املنافحة 
عن الق��رآن واثب��ات إعج��ازه الذي هو 
 ،دلي��ل عىل ص��دق نب��وة نبين��ا حممد
التي��ارات العدائية للدين  والوقوف أمام 
أث��ريت  الت��ي  والش��بهات  اإلس��المي 
ح��ول النص الق��رآين والطع�����ن املوج�ه 
ألس��لوبه ونظم��ه ومعاني��ه. وإثب��ات أن 
وأس��اليبها  الع��رب  بلغ��ة  ن��زل  الق��رآن 
وجمازاهت��ا كام ل��دى األش��اعرة واملعتزلة 
واملتكلم��ني وغريه��م. يتض��ح ذلك من 
مص��ادر البالغ��ة األوىل كمج��از القرآن 
أليب عبي��دة )210ه�( ورس��ائل اجلاحظ 

يف  )276ه���(  قتيب��ة  واب��ن  وكتب��ه)1(، 
)تأوي��ل مش��كل القرآن( وكت��ب إعجاز 
القرآن ناهيك عن خلطهم النص القرآين 
بالقراءات القرآنية والس��يام الش��اذة منها 

واملس��تويات اللغوية األخرى.
املبحث األّول:

خصوصية أسلوب القرآن:
واألسلويب  البالغي  البحث  مدار  إن 
القرآن،  إعجاز  قضية  هو  القرآين  للنص 
نشأت  األوىل  مراحلها  يف  البالغة  وإن 
مذهبية  خالفات  ظل  ويف  اجل��و  ه��ذا  يف 
وسياسية ورصاع عىل السلطة، وقد ذهب 
صنعت  السياسة  أن  إىل  الباحثني  اح��د 

البالغة)2(.
املؤلفات األوىل)3( مادهتا من  استقت 
يقوم  الذي  الفكري والسيايس  املناخ  هذا 
عىل الرصاع ومن حلقة مفقودة يف تاريخ 
اعتمدت عىل  التي  العربية والدينية  علوم 
وظهور  التدوين  قبل  والرواة  اإلخباريني 

)1( ينظر رسائل اجلاحظ 3/ 186 واحليوان 5/ 
 .85

)2( بنظر: البالغة واألسلوبية 30. 
الزخمرشي  القرآن 38 ومنهج  إعجاز  ينظر:   )3(

يف تفسري القرآن، اجلويني 204. 
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كتاب سيبويه فجأة جيمع بني دفتيه علومًا 
تكاد  وقرآنية  وبالغية  ونحوية  لغوية 
إليه  ترش  مل  الذي  الكتاب  مكتملة،  تكون 
)جماز  والسيام  نادرُا  إال  األوىل  املؤلفات 
مشكل  )ت��أوي��ل  و  عبيدة  أليب  ال��ق��رآن( 
كل  من  خال  وق��د  قتيبة.  الب��ن  ال��ق��رآن( 
مظاهر الرصاع الفكري والديني التي نشأ 

فيها.
الدراسة  حتديد  علينا  يشرتط  هنا  من 
الرصانة  وال��ت��زام  وأسسها  وأه��داف��ه��ا 
من  والتحقق  وامل��وض��وع��ي��ة  العلمية 
ومن  عليه،  البناء  قبل  اللغوي  املوروث 
إذا  حسان:  متام  يقول  ووسائله.  نتائجه 
درست اللغة بمنهج جديد، فسوف ترج 

بنتائج جديدة)4(.
حت���دد دراس��ت��ن��ا يف ال��ن��ص ال��ق��رآين 
)اإلم��ام(،  املصحف  دفتي  بني  املحفوظ 
وعدم خلطه باملستويات اللغوية األخرى 
وال����ورات  واللهجات  ك��ال��ق��راءات 
الشعرية وسائر األدلة النقلية األخرى فام 
العربية(  )اللغة  ذكر  من  الدراسة  يف  يرد 

د. متام حسان، جملة  العربية واحلداثة،  اللغة   )4(
فصول م4 ع3 1984. 

عربية  أو  ال��ق��رآين(  )ال��ن��ص  هب��ا  نقصد 
القرآن الكريم.

الذي  األخ�������ر  العلمي  واألس��اس 
مالحظة  هو:  البحث  منه�����ج  عليه  يبنى 
حيث  م��ن  ال��ق��رآن  أس��ل��وب  خصوصية 
املرسل والرسالة واملرسل إليه، ومن حيث 
عامل  من  نقلها  وطريقة  الرسالة،  دالالت 

الغيب اىل عامل الشهادة.
املرسل والرسالة واملرسل إليه:

خالق  ال��رس��ال��ة)5(،  خالق  فاملرسل 
ڀ  پ  چ  صمد  أحد  واحد  يشء  كل 
ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ 
 ]4-  3 اإلخ���الص:  ٿچ ]س���ورة 

ٹ  ٿ  ٿٿ  ٿ  ٺ  چ 

چٿ   ،]11 الشورى:  ٹچ ]سورة 
ڤڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ 
األنعام:  چ ]س��ورة  ڦ  ڤ  ڤ 

ۈئ  ۈئ  ۆئ  ۆئ  ۇئۇئ  وئ  وئ  چ   ،]103
ذلك  وغري   ،]35 النور:  چ ]سورة  ېئ 
من الصف������ات غري املتناهي����ة التي تفّرد 

وال  القرآن(  )خلق  قضية  بذلك  نقصد  ال   )5(
بأنا  نريد  لكنا  )النائمة(،  إيقاظ  نسعى 
يتناوله علم  مما  تنأى عن كل رسالة  رسالة 

اللغة الغريب احلديث. 
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هبا املرس������ل سبحانه وتعاىل. قال تعاىل: 
ەئ  ائ  ائ  ى  ى  ې  چې 

ۇئ  وئ  وئ  ەئ 
ېئ  ۈئ  ۈئ  ۆئۆئ  ۇئ 

ېئ چ ]سورة الزمر: 67[.
انس  من  ع��ام  فهو  إليه  املرسل  أم��ا 
خاص  وهو  وزمان،  مكان  كل  يف  وجان 
أيضا من حيث اإلقبال عىل الرسالة بقلب 
صلة  ثمة  إذ  هلا.  متلٍق  كل  وليس  مطمئن 
تتلف  وال��رس��ال��ة،  املتلقي  بني  روحية 
وثقافته  إيامنه  بحسب  آخر  إىل  متلٍق  من 

وعرصه وهدايته وسلوكه إىل اهلل تعاىل.
أم��ا ال��رس��ال��ة وه��ي ال��ن��ص ال��ق��رآين 
متحركة  األل��ف��اظ  ث��اب��ت��ة  ف��م��ف��ت��وح��ة، 
زمان  كل  يف  متلٍق  لكل  تصلح  املعانى 
املطلقة،  احلقيقة  حتمل  كونا  وم��ك��ان 
العقل  طاقة  فوق  بعضها  دالالت  حتمل 
تعبريها  يف  والسيام  واستيعاب���ه  اإلنساين 
ملخلوق  شاملة  دالالت  الغيب،  ع��ن 

ہ  ہ  ہ  چ  تعاىل:  كقول���ه  عام، 
ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ 
چ ]س��ورة  ڭ  ۓ  ۓ  ے 
البرشي  العقل  ي��درك  مل   ،]34 البقرة: 

يمكن  ال  إذ  سجودهم  وكيفية  املالئكة: 
وإن  املادية  الدنيا  احلياة  يف  املعنى  تصور 
والتشخيص،  والتجريد  اخليال  أسعفنا 
واآليات من هذا النوع كثرية التي تصف 
االستدالل  يمكن  لكن  وأحداثه  الغيب 
املتغريات  لكل  صاحلة  الرسالة  أن  هبذا 
الزمانية واملكانية وعامل الغيب والشهادة. 
اعلم- –واهلل  املالئكة:  معنى  يكون  فقد 
الكون  حيفظ  مما  نراه  وال  آثاره  نحس  ما 
والكهرباء  وامل��اء  كاهلواء  احلياة  ويديم 
والكيامئية  الكونية  والظواهر  واألث��ري 
والفيزياوية، تطوعت خلدمة اإلنسان عن 
بأمر  وبأسامئها  هبا  اإلنسان  علم  طريق 
ب�:  التسخري  هذا  عن  فعرّب  تعاىل،  اهلل  من 
ملطلق  )السجود(  اللغة  ويف  )فسجدوا( 
املالئكة  تعاىل  اهلل  سّخر  أي  التسخري)6( 
الدنيا.  احلياة  يف  وحفظه  اإلنسان  خلدمة 
للحقيقة  بوصفه  يتفرد  القرآن  فأسلوب 
الزمنية  املؤثرات  فوق  الشاملة  املطلقة 
وما  البرشي  العقل  يدركه  وما  واملكانية 
ال يدركه، فيصف وصف����ًا دقيقًا األشياء 
أكثر  أشار  وقد  العق���ل  ليستوعبه��������ا 

)6( اللسان: )سخر(. 
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كالدكتور  ذل��ك  إىل  معارص  باحث  من 
حممد شحرور)7(. وعامل سبيط النيل الذي 
"اللفظ عند املخلوق له معنى اتفاقي  قال 
معنى  له  اخلالق  كالم  ويف  اصطالحي، 
)املعنى احلركي( وهو أصل  أصليًا" سامه 
جيع املعاين ال يتغري، ألنه حقيقة الشء يف 

مقابل، )املعنى االصطالحي( )8(.
النص  ع��ن  ي��ن��أى  ال��ق��رآين  فالنص 
عىل  يشرتط  لذلك  أنواعه  بكل  البرشي 
اخلصوصية  ت��ل��ك  م��الح��ظ��ة  ال����دارس 
عن  تتلف  خ��اص��ة  دراس���ة  ودراس��ت��ه 
يف  نجد  كام  األخرى.  النصوص  دراسته 
املوروثني: النحوي والبالغي وكذلك يف 
ومناهجه،  احلديث  اللغة  علم  طروحات 
النص  يف  الرسالة  خصوصية  تلحظ  مل 
كالوصفية  طروحاهتم  من  فكثري  القرآين 
والتارخيية  والسيميائي�������������ة  والتوليدية 

وكذلك األسلوبية وغريها.
كقوانينهم يف تطور اللغات أو تقسيم 
فكرة  وعّدهم  وأرس  فصائل  عىل  اللغات 

شحرور  حممد  د.  واإلنسان،  القرآن  ينظر   )7(
 .18

)8( النظام القرآين 10. 

من  رضبًا  بينها  واملفاضلة  اللغات  نشأة 
وهو  اللغة  باعتباطية  وقوهلم  األساطري، 
للغة  املحكم  النظام  مع  يتقاطع  حت��ول 
يف  مّفرقًا  ستناوله  مما  ذلك  وغري  العربية. 

ثنايا األطروحة.
وال يمكن دراسة نص القرآن الكريم 
واملوضوعة  املجرتة  الشواهد  ض��وء  يف 
أحيانا، وقد أنكر بعض العلامء ذلك. قال 
عجب  "وال  الظاهري:  حزم  ابن  اإلمام 
أو  لزهري  أو  القيس  المرئ  وجد  أن  ممن 
أو ألعرايب  الطرماح  أو  احلطيئة  أو  جلرير 
أسدي أو سلمي... أو سائر أبناء العرب 
لفظًا يف شعر أو نثر، جعله يف اللغة وقنع 
إذا وجد اهلل تعاىل  فيه، ثم  به ومل يعرتض 
خالق اللغات وأهلها كالمًا مل يلتفت إليه 
وال جعله حجة وجعل يرصفه عن وجهه 
إحالته  يف  ويتحيل  موضعه،  عن  وحيرفه 

عاّم أوقعه اهلل تعاىل")9(.
وقال أبو حيان األندليس ردًا عىل أيب 
مّن  ما  )إعراب  كتابه:  يف  العكربي  البقاء 
به الرمحن من وجوه األعراب والقراءات 

دراس��ات   ،29 العربية  يف  القياس  ينظر:   )9(
لغوية، د. عبد الصبور شاهني 64. 
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يف  جيري  ما  حدهِّ  "عىل  القرآن(:  جيع  يف 
شعر الشنفرى والشامخ من حتوير األشياء 
ونحن  عنها،  املستغنى  والتقارير  البعيدة 

ننزه القرآن عن ذلك")10(.
املعارصين  الباحثني  أح��د  وذه��ب 
القدامى  عىل  اخذ  فقد  هذا  من  أبعد  اىل 
والبالغي،  واللغوي  النحوي  بناءهم 
عليها  بنى  التي  األس��س  من  كثريًا  ورّد 
والكناية،  ب��امل��ج��از  كقوهلم  امل���وروث 
وغري  النظم  ونظرية  ال��ق��راءات  وناقش 
اىل  أقرب  جديدًا  منهجًا  واق��رتح  ذلك، 
)املنهج  ب�  ساّمه  القرآين  النص  خصوصية 
بعضها،  يف  نؤيده  مل  وإن  اللفظي()11(، 
يف  مشكالت  ثمة  أن  عىل  ت��دل  إن��ا  إال 
والبالغي  والنحوي  اللغوي  امل��وروث 
واملنهج  الفهم  يف  القرآين  النص  ح��ول 
عليها  ال��وق��وف  ينبغي  واأله�����داف، 
والتحقق منها ومعاجلتها قبل البناء عليها 
كام  علمية  غري  نتائج  إىل  بنا  تؤدي  ال  كي 
ذوي  املعارصين  الدارسني  ببعض  أدت 

)10( البحر املحيط 5/ 65. 
)11( ينظر تفصيالت هذا املنهج: النظام القرآين 

 .10

النظرة الضيقة واجلهل بالعربية فدعوا إىل 
ناهيك  حملها  العامية  وإحالل  العربية  نبذ 
عن هجومهم عىل علوم العربية ملا وجدوا 
وتدقيق  حتقيق  غري  من  فيها  خلل  من 
ودراسة رصينة، فضاُل عن مآرب أخرى 
اهلدم  إىل  العلمي  النقد  من  هبم  جتاوزت 

والتقويض.
الذي  سيبويه(  )جناية  كتاب  آخرها 
وضع  سيبويه  أن  إىل  مؤلفه  فيه  ذه��ب 
ليتعلموا  األع��اج��م  من  ألمثاله  النحو 
باحث،  غ��رُي  عليه  رّد  وق��د  ال��ع��رب��ي��ة. 
وساخرًا  هلا  ومفندًا  انحرافاته  مصححًا 
م��ن��ه��ا)12(. وك��ت��اب: )ال��ن��ح��و ال��ع��ريب( 
مأخذ  كل  فيه  جع  شاهني،  كام  للدكتور 
النحوي  تراثنا  عىل  امل��ع��ارصون  أخ��ذه 
التخل  إىل  فدعا  واملغرضة  منها  العلمية 

عنه.
بني  مالحظته  م��ن  الب��د  ف��ارق  ثمة 
النحو  عىل  واهلجوم  العربية  عىل  اهلجوم 
عن  يصدر  العربية  عىل  فاهلجوم  العريب 
جهل هبا أو ألسباب مغرضة غري علمية، 

)12( نحو: )نظرات يف كتاب جناية سيبويه(، د. 
نبيل ابو عمشة. 
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أما اهلجوم عىل النحو العريب فمنه ما نؤيده 
مناهج علم  أن يف  نؤيده ذلك  ما ال  ومنه 

النحو من خلل ال خيفى عىل الدارسني.
مطلق  ع��ب��ادة،  ال��ق��رآين  ال��ن��ص  إن 
وانَّ  عباده،  وبني  بينه  اخلالق  رس  املعاين، 
املنهج  وفق  عىل  للغته  الشكلية  الدراسة 
وما  خصوصيته  تفقده  املعياري  النحوي 
بيانه  وأرسار  اخلطاب  فحوى  من  فيه 
املتناهي)13(، لذلك  املفتوح غري  وإعجازه 
املناهج  عن  ينأى  اجتاهًا  الصوفية  اجت��ه 
القرآين  البيان  دراسة  الشكلية يف  النحوية 
دراسة روحية)14( تكشف عن أرسار بيانية 

تقرتب من التحليل األسلويب العلمي.
ركز النحاة والبالغيون عىل األعجاز 
القرآن  وبأسلوب  به  النبهارهم  اللغوي 
بلغة  اخلاص  الوجه  استغرق  فقد  املتفّرد 
من  أكثر  اإلع��ج��از  وج��وه  م��ن  ال��ق��رآن 
كالزركش  اإلعجاز  يف  مؤلفاهتم  نصف 
القرآن( والسيوطي  )الربهان يف علوم  يف 

يف )معرتك األقران(.

)13( ينظر: القرآن يتحدى 25. 
والنحو   5 ال��ق��ش��ريي1/  تفسري  مثل:   )14(
ال���ق���ل���وب7، وامل���ع���ج���زات ال��ق��رآن��ي��ة 

للنوريس13، 2، 31، 71. 

هو  ال��ن��وع(  ")هذا  ال��زرك��ش:  ق��ال 
وهو  الكتاب  هذا  من  األعظم  املقصود 
بيت القصيد وأول اجلريدة... ودرة التاج 
وإنسان احلدقة )وقال أيضا( اعلم أن هذا 
علم رشيف املحل، عظيم املكان..." )15(.
من  الوجه  "هذا  السيوطي:  وق��ال 
الكلمة  ك��ان��ت  حيث  إع��ج��ازه  أع��ظ��م 
الواحدة تترصف إىل عرشين وجهًا وأكثر 
وأقل، وال يوجد ذلك يف كالم البرش")16(.
النص  خصوصية  بعض  تناولوا  لقد 
ال��ق��رآن(  )ع��ل��وم  ب���  سموه  فيام  ال��ق��رآين 
واملفصل،  واملجمل  واملتشابه  كاملحكم 
وال��ع��ام واخل����اص، وم��ب��ه��امت ال��ق��رآن 
القرآن،  إعراب  ومشكل  القرآن،  ولغات 
وغريب القرآن، والتأويل، وتنزيه القرآن، 
والوجوه والنظائر وعلم خواص القرآن، 

ووقوع األعجمي منه وغريها)17(.

 /2 للزركش  القرآن  علوم  يف  الربهان   )15(
 .382

)16( معرتك األقران 1/ 514. 
 ،55  /1 القرآن  علوم  يف  الربهان  ينظر:   )17(
األقران  79، ومعرتك  113، واإلتقان 4/ 
1/ 14، 80، 94، 115، 284، والوجوه 
مطلك  د.  الكريم،  ال��ق��رآن  يف  والنظائر 
اجلبوري، وغريب القرآن للطرحيي، مقدمة 
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ب��رد  -ت��ت��ع��ل��ق  األص���ل  –يف  وه���ي 
والفكرية  والعقائدية  الفلسفية  املطاعن 
وتصّدى  اإلس��الم  أع��داء  وجهها  التي 
وغ��ريه��م)18(.  واملعتزلة  املتكلمون  هلا 
وإقرارهم بأن يف القرآن معايٍن استأثر اهلل 
تعاىل:  قوله  داللة  يف  واختالفهم  بعلمه، 

ۈ  ۆ  ۇۆ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  چ 

ې  ې  ۉې  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ 
عمران:  آل  چ ]س��ورة  ى  ى  ې 
العطف  بني  النحوية  الواو  بوظيفة   ،]7
خيتلف  ال��ذي  واالستئناف)19(،  واحل��ال 
يف  ه��ذا  ومثل  اح��ت��امل،  ك��ل  م��ع  املعنى 
نصًا  كونه  كثري  اخلاص  القرآن  أسلوب 

مفتوحًا، متحرك املعنى.
التشابه  باملتشاب��ه  البالغيون  ويقصد 
اليسري  واالختالف  الشك�����ل  اللفظي 

 73-  79 ال���رتاث  كنوز  وم��ن  الكتاب. 
حممد  القرآن،  مشكالت  يف  البيان  وتيجان 

امني اخلطيب العمري. 
)18( ينظر: تنزيه القرآن 25 واملغني للقايض عبد 

اجلبار 16/ 55. 
)19( ينظر: تأويل مشكل القرآن 100 ومقدمتان 
 ،113 القرآن 176 والربهان 1/  يف عالم 
األقران  ومعرتك   3  /3 واإلتقان   69  /2
1/ 136 ودراسات قرآنية، الصغري 120. 

النص  من  خمتلفة  مواضع  يف  يرد  ال��ذي 
القرآين كتغري ح�����رف أو حركة أو كلمة 
موضع  يف  وإثباهتا  موضع  يف  حذفها  أو 
يف  وتأخريها  موضع  يف  تقديمها  أو  آخر 
أسلوبيًا  تناواًل  وتناولوها  آخر  موضع 
بحسب األذواق سمّوها )علل االختيار( 
برع  وقد  بيانية،  أرسارًا  منها  مستنبطني 
كاالسكايف  العلامء  من  واح��د  غري  فيها 
والفخر  والزخمرشي  الثقفي  الزبري  وابن 

الرازي وأيب حيان االندليس وغريهم.
الثاين: املبحث 

القرآني�������������ة: القراءات 
املعارص  ال��دارس  تواجه  قضية  أهم 
وجتعلها  نتائجه  يف  فتؤثر  القرآين،  للنص 
ال��ق��رآين  ال��ن��ص  خلط  مستقيمة،  غ��ري 
منها  املشهورة  سواء  القرآنية  بالقراءات 
اللغوية  املستويات  عن  فضاًل  الشاذة،  أو 
األخ���رى ال��ت��ي م��زج��ت يف ال��دراس��ات 
العريب  امل��وروث  يف  واللغوية  النحوية 
كلهجات العرب وكالمهم من شعر ونثر 
النص  بفهم  أرّضت  نتائج  إىل  أدى  مما 

القرآين وتفسريه وحتليله األسلويب.
خيلط  الب����احثني  من  كثري  يزال  وال 
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يف  املختلفة  اللغوية  املستويات  هذه  بني 
دراساهتم النحوية والبالغية واألسلوبية، 
عن  السامرائي  فاضل  الدكتور  سئل  فقد 
األسلوبية  وحتليالته  البيانية  تفسرياته 
تنتقض  أال  اجل��امل��ي��ة  الفنية  وامل��الم��ح 
ب��ج��واٍب  ي���أت  ب���ال���ق���راءات، ل��ك��ن��ه مل 

شاٍف)20(.
بعض  تفضيل  اضطر  آخر  وباحث 
ليستقيم  القرآين  النص  عىل  ال��ق��راءات 
القرآين  النص  فيه  درس  ال��ذي  املنهج 

ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  چ  ق��راءة  عىل  كتعليقه 
ٹچ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ 
]سورة الشعراء: 4[، قال: "أصل الكالم: 
)األعناق(  فأقحمت  خاضعني  هلا  فظلوا 
)هلا  قراءة  فعنده  اخلضوع"  موضع  لبيان 
توافق  أن��ا  ذل��ك  الصحيحة  خاضعني( 
املصحف  يف  املثبتة  القراءة  لكن  العربية، 
فواصل  يف  للتناسب(  )م��راع��اة  ج��اءت 
خاضعني،  م��ؤم��ن��ني،  وه���ي:  اآلي����ات، 

يستهزؤن...)21(. معرضني، 

)20( ينظر: عىل طريق التفسري البياين 10. 
 ،267  ،243 التنزيل  لغة  بديع  من  ينظر:   )21(

 .73 ،6

نحدد  النتائج  لنا  تستقي�������م  ولكي 
هو  واح��د  لغوي  مستوى  يف  دراس��ت��ن��ا 
بالقراءات  خلطه  غري  من  القرآين  النص 
ما  وه��ذا  األخ��رى  اللغوية  واملستويات 
عىل  واشرتطه  احلديث  اللغة  علم  أكده 

الباحثني يف اللغة.
فضاًل عن أسباب أخرى منها:

مرتابطًا . 1 دقيقًا  نظامًا  القرآن  لغة  يف  إن 
الكالم  ومح��ل  املشاهب���ة  عىل  مبنيًا 
بعضه عىل بعض وتعلق بعضه برقاب 
يف  الكريم  القرآن  يستعمله  بعض، 
توسيع املعنى وتأدية معاين عالية بليغة 
وأرسار ال يؤدهيا الكالم املبارش، يفرّس 
الظاهر الذي ورد يف  العدول وخمالفة 
النظام  ه��ذا  ض��وء  يف  القرآين  النص 
اللغوية  واملستويات  القراءات  وإن 
يف  وتؤثر  النظام  هذا  تفقد  األخ��رى 
وترابطه،  ومتاسكه  أسلوبه،  ج��ال 
ويؤثر يف األحكام الرشعية، ودالالت 
وج��وه  ببعض  ي���  ب��ل  ال��رتاك��ي��ب 
إعجازه كاإلعجاز العددي القائم عىل 
الذي  وبالنظم  الدقيقة،  اإلحصائيات 

اجع علامء اإلعجاز عليه.
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وقد أشار اإلمام عبد القاهر اجلرجاين 
بذهلم  العربية  علامء  عىل  وأخ��ذ  ذلك  إىل 
باللغة  وعنايته����م  ال��ق��راءات  يف  اجلهد 
وعلم  بالنظم  عنايتهم  من  أكثر  والنحو 
من  واإلكثار  إياه،  إمهاهلم  وأدهشه  البيان 
وجتنب  اإلعراب  عىل  واملحافظة  الغريب 

اللحن)22(.
الن�����ص القرآين هو النص العريب . 2 إن 

احلديث  البحث  أق��ّر  ال��ذي  الوحيد 
النصوص  سائر  من  إليه  باالطمئنان 
العربية، ذلك انه نقل إلينا نقاًل متواترًا 
وان الكشوفات اآلثارية والتنقيبات مل 
تعثر عىل نٍص قبله او يف زمنه يضاهيه 

أو يشبهه متام الشبه)23(.
أقّر علامء القرآن "أّن القرآن والقراءات . 3

هو  فالق��رآن  متغايرت����ان"  حقيقتان 
 حممد النبي  ع��ىل  امل��ن��زل  ال��وح��ي 
هي  وال��ق��راءات  واإلع��ج��از،  للبيان 

)22( ينظر: دالئل اإلعجاز 5 والرتاكيب النحوية 
واملدخل   90  ،87 البالغية  الوجهة  من 
اللغات  ضوء  يف  العريب  النحو  دراس��ة  اىل 
السامية 96، واللهجات نشأًة وتطورًا 42. 

)23( ينظر: املفصل يف تاريخ العرب 8. 

قراءة القارئ)24(.
اختالفهم الشديد يف مدلول احلديث . 4

سبعة  عىل  نزل  القرآن  "إن  الرشيف: 
فقد  منه")25(،  تيرس  ما  فاقرؤا  أحرف 
من  أكثر  تفسريه  يف  األق��وال  بلغت 
متقاطع  أكثرها  ورأي��ًا  ق��واًل  أربعني 
وبعضه��ا  متناقض  بعض  مع  بعضه 
القلب،  منه  وينفر  السمع  عنه  "ينبو 
وال متيل إليه النفس، وأنا أستغفر اهلل 

من حكايته")26(.
وك�����ان ك���ب���ار ع���ل���امء ال���ق���راءات 
قال  السبعة،  األحرف  معنى  يستشكلون 
هذا  أستشكُل  "والزلُت  اجل��رزي:  ابن 
احلديث وأفكر فيه وأمعن النظر من نحو 

نيف وثالثني سنة")27(.
يف  املسترشقني  بعض  شك�ك  لذلك 
اتذ  وبعضهم  احلديث)28(  هبذا  املقصود 

)24( الربهان 1/ 381 واإلتقان. 
)25( تفسري الطربي 1/ 21 والنرش 1/ 19. 

)26( اإلتقان 1/ 153، 3/ 335. 
)27( النرش 1/ 5. 

 ،48-  45 نولدكة  القرآن،  تاريخ  ينظر:   )28(
ويف اللهجات العربية أنيس 45، ومباحث 

يف علوم القرآن، الصالح 103. 
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القرآن  بإعجاز  للطعن  سببًا  ال��ق��راءات 
وم��دخ��اًل ل��ع��دائ��ه��م ل��إلس��الم وع���ّدوا 

القراءات حتريفًا)29(.
5 .  طعن بعض الصحاب����������������ة

واملفرسين  النحاة  وكبار  وتابعيهم، 
من  ك��ث��ري  يف  ال����ق����راءات  وع���ل���امء 
السبعة  من  كانت  س��واء  ال��ق��راءات 
سلم  قارئ  يكاد  ال  بحيث  غريها  أو 
من الطعن يف قراءته: ابن عباس، ابن 
بن  البرصي، عاصم  احلسن  مسعود، 
عمرو  ابو  نافع،  محزة،  النجود،  أيب 

وغريهم.
َسِلَم  من  قّل  "فإنه  الفراء:  ق���������ال 
من  الرغم  وعىل  الوهم")30(.  من  منهم 
ألنا  ال��ق��راءة  خمالفة  جيز  مل  سيبويه  أن 
كثرية  ق��راءات  يف  طعن  فقد  السنة)31(. 

درة  يوسف  والكتاب،  القرآن  نظم  مثل:   )29(
وليم  القس  قرآنية،  ومباحث   ،33 احلداد، 
سل،  كانون  القرآن،  وتدوين  غولدساك 
التي  لإلسالم  املعادية  الكتب  من  وغريها 
طبعت يف أوربا ناية القرن العرشين وأعاد 
نرشها موقع الكرتوين ال أرغب بذكره بعده 

عن روح البحث العلمي. 
)30( معاين القرآن 2/ 75. 

)31( كتاب سيبويه 1/ 82. 

شيخه  شاركه  وقد  وخفيًا،  رصحيًا  طعنًا 
لبعض  معارضته  يف  ذل��ك)32(  يف  اخلليل 
والنحاة  املفرسين  من  وكثري  القراءات، 
ع��ارض��وا ب��ع��ض ال���ق���راءات وردوه���ا 
واألخفش  وال��ف��راء  وامل��ربد  كالكسائي 
وكذلك  وامل���ازين  وال��ن��ح��اس  األوس���ط 
امل��ت��أخ��ري��ن ك��ال��زخم��رشي وال��ع��ب��ك��ري 

والسيوطي)33(.
انترص  ال���ذي  اب���ن ج��ن��ي  وك��ذل��ك 
لتصّح  تأويلها  حم��اواًل  الشاذة  للقراءات 
وقد  ال��ع��رب��ي��ة)34(،  أص��ول  م��ع  وتتوافق 
يف  بابًا  عظيمة  اخلالق  عبد  الدكتور  أفرد 

)32( ينظر سيبويه والقراءات 14، 16 -180. 
معارضات  األنصاري  مكي  امحد  د.  ذكر 

سيبويه الكثرية للقراءات. 
األوسط  لالخفش  القرآن  معاين  ينظر:   )33(
1/ 19 والبيان والتبيني 2/ 219، ومعاين 
والسبعة 53، 287   75 للفراء 2/  القرآن 
القرآن  وإع���راب   ،307  /1 واملنصف 
القرآن  مشكل  وتأويل   32  /1 للنحاس 
القرطبي  وتفسري   230 واملعري   61-  58
5/ 2 -1526 والربهان 1/ 319، 321 
واإلتقان 1/ 205، واالقرتاح 1/ 3، 67، 

 .69
)34( ينظر: اخلصائص 1/ 191 واملحتسب 1/ 

 .3
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القرآن  لألسلوب  )دراسات  الكبري  كتابه 
لدى  القراءات  معارضة  فيه  جع  الكريم( 
الصحاب����������ة والتابعني واملفرسين 

والنحاة وغريهم)35(.
إىل . 6 امل��ع��ارص  اللغوي  البحث  اجت��ه 

مستوى  يف  القرآنية  القراءات  دراسة 
يرون  وأن��م  العربية)36(  اللهجات 
لظه�����ور  سببًا  كانت  اللهجات  أن 
تنوعه������ا  إىل  وأدت  ال��ق��راءات، 
وتعددها، قال الدكتور إبراهيم أنيس 
اللهجات  اختالف  مرجعه������ا  "إن 
قبائل  إىل  نسبتها  من  والبّد  القديمة 
هذا  إىل  سبق�������ه  وقد  بيئات")37(  أو 
وك����ان  املسترشقني)38(  بعض  القول 
بعض النحاة ينسبون بعض القراءات 
اللهجات  إىل  قواعدهم  تالف  التي 

)35( ينظر: 1/ 21 -82. 
)36( ينظر: أثر القراءات يف الدراسات النحوية 
وتطورًا  نشأة  العربية  واللهجات   ،97
حممد  د.  العربية  يف  والقياس   ،444-391
حسن 72، ويف اللهجات، أنيس 45 -48. 

)37( يف اللهجات العربية. 
 /1 التحقيق  مقدمة  املصاحف،  ينظر:   )38(
نولدكة 45- القرآن،  115-121 وتاريخ 

 .48

النح��������اس  وتبعه  كالفراء  العربية، 
إىل  لساحران(  هذان  )إّن  قراءة  نسبا 
الذين جيعلون  بن كعب  احلارث  بني 
وجرًا.  ونصبًا  رفعًا  باإللف  االثنني 
األعمش  ق���راءة  األخ��ف��ش  ون��س��ب 
واحل��س��ن ال��ب��رصي )م��ا ت��ن��ّزل��ت به 
الشياطون( إىل ناس من العرب وهي 

غلط لدى النحاة أجع)39(.
سبب  أن  املستش���رقني  بعض  ويرى 
املصحف  خط  هو  ال��ق��راءات  اختالف 
عن  فضاًل  والشكل  التنقيط  من  وخّلوه 
زيادات تفسريية كام يف مصحفي عبد اهلل 

.)40(بن مسعود وأيب بن كعب
املسترشقني  بأقوال  نأخذ  أاّل  وعلينا 
ونحذر  ولغته  الكريم  القرآن  يف  وأرائهم 
بإعجاز  يؤمنون  ال  أكثرهم  كون  منها، 
لغته  بخصوصية  وال  الكريم  ال��ق��رآن 

وأسلوبه، وان بدا منهم ذلك.

 ،14  /1 االخفش  القرآن،  معاين  ينظر   )39(
ومعاين   58 القرآن  مشكل  وتأويل   ،263
واعراب   ،316  ،183  /2 الفراء  القرآن، 
503. والكشاف 2/  للنحاس 2/  القرآن 

42، والبحر املحيط 58. 
)40( مذاهب التفسري، جولدتسري 3 -9. 
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مغايرة . 7 ال��ق��راءة  ان  ع��ىل  يدلل  ومم��ا 
أن  بالقارئ  خاصة  القرآين،  للّنص 
ترج  التي  للرتاكيب  القراءات  أكثر 
تنسجم  العقل،  النحوي  القياس  عن 
حماولة  وك��أن��ا  النحو،  ق��واع��د  م��ع 
للصنعة  ال��ق��رآين  ال��ن��ّص  الخ��ض��اع 

النحوية املنطقية.
كقراءة قوله تعاىل: چ ڄ ڄ ڃ ڃ 
ڃڃ چچ چ چ ڇ ڇ ڇڇ 
ڈڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ 
چ ]سورة  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ 
النحوية.  الصنعة  مع  لتطرد   ،]3 التوبة: 
وهو أمر تتغري معه داللة اآلية الذي أراده 

اهلل تعاىل، ويؤثر عىل إعجاز القرآن.
وقراءة )تستكثْر( باجلزم لقوله تعاىل: 
 ،]6 املدثر:  چ ]سورة  ۋ  ٴۇ  ۈ  چ 

بالرفع.
لقول�������ه  بالنصب  )النجوم(  وقراءة 

ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  چ  ت��ع��اىل: 
ڻڻ  ڻ  ڻ  ںں  ڱ 
چ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ 

]سورة النحل: 12[.
بالرفع.

تعاىل:  لقوله  بالرفع  )قوهلم(  وقراءة 
ەئ  ائ  ائ  ى  ى  ې  ې  ې  چ 

ۆئ  ۆئ  ۇئ  ۇئ  وئ  وئ  ەئ 
ېئچ ]س��ورة  ېئ  ۈئ  ۈئ 
و)بينكم(  بالنصب.   ،]147 عمران:  آل 

ىب  مب  حبخب  چ  تعاىل:  لقوله  بالرفع 
ىتچ  مت  خت  حت  جت  يب 

بالنصب.   ،]94 األن���ع���ام:  ]س����ورة 
تشمل  تكاد  كثرية  ذلك  عىل  والشواهد 
القرآن  أسلوب  يف  العدول  شواهد  جيع 

الكريم)41(.
داحضة . 8 بحجة  األسباب  هذه  وأختم 

قول  التس���اؤل  إىل  يدعو  ما  إن  هي 
القدامى وتبعهم املعارصون إن الشعر 
اللهج�����ات  من  َسِلَم  القديم  العريب 
الشعراء  ألن  الغالب  يف  العربي���������ة 
العربية  باللغة  شعرهم  ينظمون  كانوا 
مل  الكريم  القرآن  لغة  لكن  املشرتكة، 

تسلم من هذه اللهجات.

)41( ينظر: الكشاف 108، 135، 198، 437، 
440، 1068 وغريها، والبحر املحيط 2/ 
عرفة  ابن  وتفسري   373  /3  ،140  ،131
 ،499  /2 والتنوير  والتحرير   ،221  /1

3/ 500 وغريها. 
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الثالث: املبجث 
القرآن الكريم والرتجة:

كثرية،  أنظمة  حي��وي  ن��ظ��ام  ال��ك��ون 
منه  أصغر  أخرى  أنظمة  حيوي  منها  وكل 
متعلقة بعضها برقاب بعض يؤدي بعضها 
ويفرس  بعض  يف  بعضها  ويؤثر  بعض  اىل 
واالطراد  املشاهبة  عىل  مبنية  بعضًا  بعضها 
واالستمرار: الكون، النظ������ام الشميس، 
املجتمعات،  املؤسسات،  الدولة،  العامل، 
السياس���������ات،  األيدلوجيات،  األرسة، 
العلوم  اللغات،  احلكومات،  الديانات، 
تبارك وتعاىل مل خيلق  إّن اهلل  وغريها ذلك 
اعتباطيًا  خلقًا  احلياة  وال  سدى  اإلنسان 
والثنائية،  بالتنوع،  األنظمة  هذه  ومتتاز 
االنظمة  بني  والرتابط  واملشاهبة  واالطراد 
املستمرة.  واحلركة  والشمولية،  الفرعية. 
األنظمة  لتلك  ص��ورة  الكريم  وال��ق��رآن 
من  معناه  بحركة  ويصفها  عليها  هييمن 
تعاىل  اهلل  أمرنا  كام  وتدبره  قراءته  خالل 

بذلك.
ولسنا معنيني باالستطراد بذلك لكنه 
مدخل اىل نظام اللغة الذي هو أهم تلك 
وهو  املذكورة  بالسامت  ويمتاز  األنظمة 

مرتبط  األنظمة  لتلك  وتفسري  انعكاس 
ومنهج  الفالسفة  رؤية  تتضح  هنا  من  هبا 
بالوجود،  اللغة  يربطون  الذين  الصوفية 
بالعلوم  احلديث  اللغة  ويتضح صلة علم 
االجتامع،  علم  النفس،  علم  األخ��رى: 
النظام  وهو  اجلامل  علم  العالمات،  علم 
من  ول��د  التي  البنيوية  والفلسفة  نفسه 
ربط  عىل  تقوم  احلديث  اللغة  علم  رمحها 
العام  البناء  او  الكوين  بالنظام  يشء  كل 

للكون)42(.
تعاريف  من  تعريف  خيلو  ال  لذلك 
اللغة احلديثة املختلفة عىل كثرهتا بحسب 
)اللغة  عبارة  من  ومناهجهم  اللغة  علامء 

نظام(.
وقد حّدد فردناند دي سوسري مهمته 
هبا  يفهم  مما  العالمات  أنظمة  دراس��ة  يف 
اللغة  وعلم  بعض����������ًا.  بعضهم  البرش 
"العلم  وه��و  العالمات  علم  من  ج��زء 
التي  الظواهر  تألف  بدراسة  ُيعنى  الذي 
احلياة  يف  إبالغي  عالمي  نظام  اىل  تستند 
املأكل".  أو  األزياء  كنظ����ام  االجتامعية 
احلديث،  األديب  النقد  مناهج  اىل  وانتقل 

)42( ينظر: مشكلة البنية 7. 
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اىل  تسعى  األدب وهي  "فتولدت عالمية 
اإلنشائي  اخلطاب  نوعية  يف  نظرية  إقامة 
من  نظامًا  أي  عالميًا،  حدثًا  باعتباره 

العالمات اجلاملية")43(.
وتعلق  املشاهبة  عىل  يقوم  وكالمها 
بعضًا  بعضه  وتفسري  بعض  برقاب  بعضه 

چ  ك��ام س��ن��رى م��ن غ��ري اخ��ت��الف چ 
چ چڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ 
النساء:  چ ]س��ورة  ڈ  ڎ  ڎ 
82[، وسائر أنظمة الكون مبنية عىل هذا 

والتعلق. التشابه 
القرآن   يت��������ُل الرسول لذلك مل 
عامة  دعوته  كانت  وإن  العربية  لغته  بغري 
القرآن  علامء  وأج��ع  وغريهم،  للعرب 
الكريم  القرآن  نقل  استحالة  عىل  الكريم 
ذلك  وا  وع��دّ العربية  لغته  غري  لغة  اىل 
تفسريًا له وليس قرآنًا، ذلك ان الرتج����ة 
العربية  لغته  بنظام  املرتبط  معناه  تفقده 
اإلسالمية،  العقيدة  بنظام  املرتبطة  املبينة 
سواء كانت هذه الرتجة حرفية او نصية، 
باللغات  دراي��ة  عىل  املرتجم  ك��ان  مهام 

وتراكيبها. وأساليبها 

)43( األسلوبية واألسلوب، املسدي 178. 

شبهة  ذلك  املنافقني  بعض  اتذ  وقد 
للعرب  وليس  جيعًا  للناس  خطابًا  كونه 
رّد  البحث  ه��ذا  ثنايا  ويف  وح��ده��م)44( 
النص  عليهم وعىل شبه أخرى طعنوا هبا 

القرآين.
لكل لغة نظامها والرتجة النصية هي 
املجتمع  بنظام  املرتبط  اللغة  نظام  نقل 
فاجلملة  اآلخ���ر..  النظام  اىل  وثقافته 
 Arab Student Aid اإلنكليزية: 

International

األوىل  العبارة  احلرفي���������ة:  ترجتها 
ت��������دل عىل الطالب   Arab Student

او  تالميذ  او  العرب  الطلبة  او  العريب 
والعبارة  ودارس����ني،  ودراس���ة  دارس 
تدل عىل   Aid International الثانية 
هلا.  مقاربه  اخر  ومعاٍن  )عاملية(  مساعدة 
النظام  غري  من  احلرفية  الرتجة  فتكون 
يف  باإلنكليزية  املتكلمون  يفهمه  ال��ذي 
ضوء نظامهم اللغوي املرتبط بمجتمعهم 
وتقاليدهم  وعاداهتم  وتارخيهم  وثقافتهم 

د. غازي  وتفنيدها،  القرآن  )44( شبهات حول 
القرآن  اع��ج��از  وينظر:  )م��وق��ع(،  عناية 
الباب )بحث( جملة  وترجته، د. جعفر دك 

الرتاث العريب ع7، س2 نيسان 1982. 
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ومعتقداهتم: طالب عريب مساعدة عاملية.
املؤسسة  العريب:  النظام  إىل  والرتجة 
ال  لكن  العرب.  الطلبة  ملساعدة  العاملية 
صياغته  خالل  من  إال  املعنى  هذا  نعرف 

عىل وفق نظام العربية.
واملرونة  بالسعة  العربية  نظام  يتصف 
للتعبري  وسيلة  انجح  جيعله  ما  والتامسك 
والتغيري  بالتعقيد  تتصف  التي  املعاين  عن 
احلياة  حركة  ليواكب  املستمر  والتطور 
وصلته  ورقته  وخفائه  وضعفه  املستمرة 
األخ��رى  والنفسية  االجتامعية  بالنظم 
وتفرعه من أصول اىل فروع واختالفه من 
اىل  لغوي  مستوى  ومن  آخر  اىل  شخص 
عن  التعبري  يف  األساليب  واختالف  آخر 
وعن  والروحية.  املادية  واملعاين  املشاعر 
عليها  اشتمل  التي  العالية  املطلقة  املعاين 
واألرسار  الثانية  واملعاين  الكريم،  القرآن 

البيانية والدالئل االعجازية.
واتاذه  النظام  هذا  عىل  الوقوف  إن 
والنحوية  اللغوية  الدراسات  يف  منهجًا 
يف  يضعنا  وغريها  والداللية  واالسلوبية 
العربية  دراسة  يف  الرصني  العلمي  املسار 

والنص القرآين.

نظام  ان  ذلك  أسلوبية  دراسة  وتعد 
ارتباط  عن  فضاًل  اسلوهبا  هو  العربية 
ه���ذا ال��ن��ظ��ام ب��دالل��ة ال��ن��ّص والس��ي��ام 
تعنى  مما  وهذا  والفنية.  البالغية  الداللة 
نقلد  مل  كنا  وإن  احلديثة  االسلوبية  به 
لغوية  ألنظمة  وضعت  ألن��ا  مناهجها 

تنأى كثريًا عن نظام العربية اخلاص هبا.
اخلامت�����������������ة:

دفتي  بني  املحفوظ  القرآين  للنص  إّن 
املصحف )اإلمام( خصوصي����������ة تنأى 
ينبغي  لذلك  النصوص،  سائر  عن  به 
من  اخلصوصية  تلك  مراعاة  للدارسني 
إليه،  واملرسل  والرسال�����ة  املرسل  حيث 
وطريقة  الرسالة،  دالالت  حيث  وم��ن 
الشه���ادة.  عامل  اىل  الغيب  عامل  من  نقلها 
اللغوية  باملستويات  خلطه  عدم  وينبغي 
والشعر  واللهجات  كالقراءات  األخرى 
األدل��ة  وس��ائ��ر  الشعرية  وال�����ورات 

النقلية.
• ضوء 	 يف  ينس����اق  القرآين  النص  ان 

بعضًا  بعضه  يشبه  حمكم،  معجز  نظام 
ويتعلق بعضه برقاب بعض يف ك����ل 
النظ���ام  نجد  القرآين  النص  مكونات 
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والرتكيبي  وال��رصيف  الصويت  نفسه: 
والبياين والداليل، وكل هذه املكونات 
سبب  وه��ذا  نفسه،  النظام  حيكمها 
والعذوبة  واجلامل  والتامسك  الرتابط 
وامل��وس��ي��ق��ى ال��رائ��ع��ة ال��ت��ي حت��ّدث 
القدامى  القرآن  إعجاز  علامء  عنها 
هو  املعجز  النظام  وهذا  واملعارصين. 
نزوله  منذ  القرآن  حفظ  أسباب  من 
واىل يومنا هذا من غري تغيري أو تطور 
واملعنى  ثابت  فاللفظ  نصه،  يف  لفظي 
حيوي  القرآن  نظام  ان  ذلك  متحرك، 

املتغريات الزمانية واملكانية.
• املعارص 	 ال��دارس  تواجه  قضية  أهم 

نتائج����ه  يف  فتؤثر  ال��ق��رآين،  للنص 
النص  وجتعلها غري مستقيم���ة، خلط 
س��واء  القرآنية  ب��ال��ق��راءات  ال��ق��رآين 
فضاًل  ال��ش��اذة،  أو  منها  امل��ش��ه��ورة 
األخرى  اللغوي������ة  املستويات  عن 
النحوية  الدراسات  يف  مزجت  التي 
واللغوية يف املوروث العريب كلهجات 
مما  ونثر  شعر  من  وكالمهم  العرب 
النص  بفهم  أرّضت  نتائج  إىل  أدى 

القرآين وتفسريه وحتليله األسلويب.
• أج���ع ع��ل��امء ال��ق��رآن ال��ك��ري��م عىل 	

لغة  اىل  الكريم  القرآن  نقل  استحالة 
تفسريًا  العربية وعّدوا ذلك  لغته  غري 
له وليس قرآنًا، ذلك ان الرتجة تفقده 
معناه املرتبط بنظام لغته العربية املبينة 
اإلسالمية،  العقيدة  بنظام  املرتبطة 
او  حرفية  الرتجة  هذه  كانت  س��واء 
دراية  عىل  املرتجم  كان  مهام  نصية، 

وتراكيبها. وأساليبها  باللغات 
• نظام 	 عن  ينأى  العربية  اللغة  نظام  إّن 

اللغة االنجليزية يف كثري من الظواهر 
وال��ق��واع��د واألس����س والس��ي��ام يف 
والتثنية  االف��راد  ويف  اجلملة  ترتيب 
وغري  والتذكري  التأنيث  ويف  واجلمع 
ذلك فالصفة مثاًل يف نظام االنجليزية 
الرتبة  حيث  من  املوصوف  تالف 
وُيعد  واجلنس،  العدد  يف  واملطابقة 
ان  ذلك  وخطأ  حلنًا  العربية  يف  ذلك 

نظامها ينأى عن نظام االنجليزية.
وآخر دعوانا أن احلمد هلل رب العاملني 

هو حسبنا و نعم الوكيل.
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الكريم. القرآن 
اإلتقان يف علوم القرآن، جالل الدين - 

حممد  حتقيق  )ت911ه�(،  السيوطي 
املشهد  مكتبة  ابراهيم،  الفضل  أبو 

احلسيني، القاهرة، )د. ت(.
إرشاد العقل السليم اىل مزايا الكتاب - 

السعود،  ايب  العالمة  تفسري  الكريم، 
دار الفكر، بريوت، لبنان )د. ت(.

القاهر -  عبد  األمام  البالغ��ة،  أرسار 
حممد  حتقيق  )471ه����(،  اجل��رج��اين 
رشيد رضا، ط1، دار املعرفة، بريوت 

.2002
بديل -  نحو  واالس��ل��وب،  االسلوبية 

السالم  عبد  األدب،  نقد  يف  ألسني 
للكتاب،  العربية  ال���دار  امل��س��دي، 

تونس 1977.
الدين -  ج��الل  وال��ن��ظ��ائ��ر،  األش��ب��اه 

دار  ط3،  )911ه���(،  السي������وطي 
بريوت  والنرش،  للطباع����ة  احلديث 

.1984
بن -  حممد  بكر  أب��و  ال��ق��رآن،  إعجاز 

امحد  السيد  حتقيق:  الباقالين،  الطيب 
صقر، دار املعارف، مرص 1963.

النبوية، -  وال��ب��الغ��ة  ال��ق��رآن  إع��ج��از 
حتقي����ق:  الرافعي،  ص��ادق  مصطفى 
مطبعة  ال���ع���ري���ان،  س��ع��ي��د  حم��م��د 

االستقامة، القاهرة 1952.
امحد -  جعفر  أب��و  ال��ق��رآن،  إع���راب 

النحاس  اس��امع��ي��ل  ب��ن  حم��م��د  ب��ن 
زهري  د.  حتقيق:  ط2،  )337ه����(، 
مكتبة  الكتب،  ع��امل  زاه��د،  غ��ازي 

.1985 العربية  النهضة 
االندليس -  حيان  أبو  املحيط،  البحر 

حممد جيل،  صدقي  )754ه�(، عناية 
بريوت  والنرش،  للطباعة  الفكر  دار 

.1992
القرآن، -  إعجاز  يف  الكاشف  الربهان 

عبد الواح������د الزملكاين، حتقيق: د. 
احلديثي،  خدجية  د.  مطلوب، و  أمحد 

مطبعة العاين، بغداد 1974.
ال��ق��رآن، -  س��ور  تناسب  يف  ال��ربه��ان 

الزبري  بن  ابراهيم  بن  امح��د  اإلم��ام 

واملراج���ع: املص��������ادر 
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سعيد  د.  حتقيق:  )708ه���(،  الثقفي 
بن  حممد  اإلم��ام  مطبعة  الفالحي، 
العربية  اململكة  اإلسالمية،  سعود 

.1988 السعودية 
الدين -  بدر  القرآن،  علوم  يف  الربهان 

)794ه���(،  الزركش  عمر  بن  حممد 
ابراهيم،  الفضل  أب��و  حممد  حتقيق: 

)د.ت(.
وهب -  ابن  البيان،  وجوه  يف  الربهان 

الكاتب، حتقيق: د. أمحد مطلوب، د. 
خدجية احلديثي، مطبعة العاين، بغداد 

.1967
والتاريخ، -  الفن  بني  القرآن  بالغ�����ة 

دراسة تارخيية مقارنة، د. فتحي امحد 
باإلسكندرية،  املعارف  منشأة  عامر، 

)د. ت(.
متام -  د.  ال��ق��رآن،  روائ���ع  يف  البيان 

حسان، ط2، عامل الكتب، 2000م.
بن -  اهلل  عبد  ال��ق��رآن،  مشكل  تأويل 

حتقيق:  )276ه����(،  قتيبة  بن  مسلم 
ال���رتاث،  دار  ص��ق��ر،  أمح��د  ال��س��ي��د 

القاهرة 1977.
الشيخ -  والتنوير،  التحرير  )تفس����ري( 

ال��دار  ع��اش��ور،  ب��ن  ال��ط��اه��ر  حممد 
.1984 التونسية للنرش 

الغيب(، -  )مفاتيح  الكبي�����ر  التفسري 
ط1،  )605ه�(،  الرازي  الدين  فخر 

دار الفكر للطباعة، بريوت1981.
مشك�����الت -  ضوء  يف  البيان  تيجان 

القرآن، حممد امني اخلطيب العمري، 
مظفر الرزو، ط1، بغداد 1985.

ال��ق��رآن، -  حتقيق  يف  رس��ائ��ل  ث��الث 
والدكتور  اهلل،  خلف  حممد  حتقيق: 
دار  ط2،  س���الم،  زغ��ل��ول  حم��م��د 

املعارف بمرص 1968.
اهلل -  عبد  ابو  القرآن،  ألحكام  اجلامع 

)671ه�(،  القرطبي  امح���د  بن  حممد 
مؤسسة  العريب،  ال��رتاث  إحياء  دار 

التاريخ العريب، بريوت1405ه�.
العربي�����ة. -  اللغة  يف  الروحي  اجلانب 

دار   ،1 ط  العكيل،  منديل  حسن  د. 
الغرب، بغداد 2004.

اخلصائص، ابو الفتح عثامن بن جني، - 
حتقيق: حممد عل النجار، دار الشؤون 

.1985 الثقافية العامة، بغداد 
الكريم، -  القرآن  ألسلوب  دراس��ات 
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ع��ظ��م��ي��ة، دار  اخل��ال��ق  ع��ب��د  حم��م��د 
اإلسالمي  املركز  القاهرة،  احلديث، 

للطباعة1980.
اخلطيب -  التأويل،  وغرة  التنزيل  درة 

دار  منشورات  )402ه�(،  االسكايف 
االفاق اجلديدة، ط1، بريوت1973.

القاهر -  عبد  اإلمام  اإلعجاز،  دالئل 
تعليق  ط1،  )47ه�����(،  اجل��رج��اين 
خفاجي،  املنعم  عبد  حممد  ورشح: 
بمرص  الفجالة  القاهرة، مطبعة  مكتبة 

.1969
العظيم -  القرآن  تفسري  يف  املعاين  روح 

حممود  الفضل  اب��و  املثاين،  والسبع 
إحياء  دار  )1270ه����(،  األل��ويس، 

الرتاث العريب، بريوت، )د. ت(.
الزينة يف الكلامت اإلسالمية العربية، - 

مح��دان  ب��ن  امح��د  ح��ات��م  اب��و  الشيخ 
حسني  حتقيق:  )322ه����(،  ال��رازي 
مركز  ط1،  اهلمداين،  اهلل  فيض  بن 
الدراسات والبحوث اليمني 1964.

بريك، -  جاك  ال��ق��راءة،  وعلم  القرآن 
دار  ط1،  ع��ي��اش،  منذر  د.  ترجة 

التنوير، بريوت 2001.

معارصة، -  ق��راءة  وال��ق��رآن،  الكتاب 
رشك��ة  ط4،  ش���ح���رور،  حم��م��د  د. 

للتوزيع، بريوت1994. املطبوعات 
وعيون -  التنزيل  حقائق  عن  الكشاف 

أبو  ال��ت��أوي��ل،  وج��وه  يف  االق��اوي��ل 
ط1،  )538ه�(،  الزخمرشي،  القاسم 
دار  شيحا،  م��أم��ون  خليل  حتقيق: 

املعرفة، بريوت 2002.
ال��ك��ات��ب -  أدب  يف  ال��س��ائ��ر  امل��ث��ل 

األثري،  ابن  الدين  ضياء  والشاعر، 
بدوي  د.  و  احل��ويف  امحد  د.  حتقيق: 
طبانة، دار نضة مرص للطبع والنرش، 

القاهرة )د. ت(.
)210ه���(، -  عبيدة  ابو  القرآن،  جماز 

حتقيق: حممد فؤاد سزكني، ط1، نرش 
بمرص1962. اخلانجي 

زكريا -  اب��و  ال��ف��راء  ال��ق��رآن،  م��ع��اين 
النجار،  عل  حممد  )207ه�(، حتقيق: 
الدار املرصية للتأليف والنرش، مطابع 

سجل العرب )د. ت(.
اسحق -  ابو  وإع��راب��ه،  القرآن  معاين 

عبدو،  اجلليل  عبد  حتقيق:  الزجاج، 
دار احلديث، القاهرة 2004.
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م��ع��رتك األق������ران، ج���الل ال��دي��ن - 
حممد  حتقيق:  )911ه���(،  السيوطي 
ومطبعة  مكتبة  ابراهيم،  الفضل  ابو 

املشهد احلسيني، )د. ت(.
مالك التأويل، امحد بن الزبري، حتقيق: - 

حممود كامل امحد، دار النهضة العربية 

للطباعة والنرش، بريوت 1985.
ابو -  ال��ق��رآن،  لنقل  االنتصار  نكت 

حتقيق:  )403ه�����(،  الباقالين  بكر 
املعارف  منشأة  سالم،  زغلول  حممد 
باالسكندرية، دار بور سعيد للطباعة 

.1971
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كلية الرتبية-جامعة الكوفة
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بسم اهلل الرمحن الرحيم
احلمد هلل رب العاملني، وصىل اهلل عىل 

حممد وآله الطاهرين.
نواة  متثل  األرُسة  كانت  ملا  بعد..  اما 
األساس  حجر  ُتعد  إذ  وقوامه  املجتمع 
اعتناء  ايام  اإلسالم  اعتنى  املثىل،  وركيزته 
قوهتا  متينة،  تكفل  أس��س  عىل  ببنائها 
تربية  يف  مهاّمً  اثرًا  هلا  ألّن  واستمراريتها، 

األجيال وإعدادهم ليكونوا نافعني لدينهم 
ووطنهم وجمتمعهم عىل حٍد سواء.

اإلس��الم  يف  واج  ال����زَّ ك��ان  هنا  م��ن 
سًة اجتامعية دينية، يدخل فيها الرجل  مؤسَّ
واملرأة قصدًا لتحقيق مصالح مشرتكٍة بني 
وجني هي  الطََّرفني. وأهمُّ هذه املصالح للزَّ
الطََّرفان  فيه  يتمتع  اجتامعي،  وضٍع  توفري 
املتطلبات  وتلبية  واملحبَّة،  ة  املودَّ بثمرات 

ة. الطبيعية لإلنسان بصورٍة كريمة مستقرَّ
املنن  أعظ���م  من  الكريم  القرآن  فعد 
واملودة  السكن  من  اهلل  خلقه  ما  واآليات 
والرمحة بني الرجل وزوجه، إذ قال تعاىل: 

ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  چ 

گ  گ  گ  ک  ک 
گ ڳ چ ]سورة الروم: 21[.

وم��ن ث��م ُي���راد م��ن ال���زواج هتذيب 
من  ثروهتا  واستزادة  اإلنساني�����ة،  النفس 
 ، والسموهِّ العطف  والرمح���ة، ومن  ِحم  الرَّ
َب  ومن جمانسة الشعور بني اجلنسني بام ُركهِّ
القدرة  وتنوع  اإلحساس،  ع  تنوُّ من  فيهام 
الركائز  وهلذه  ؛  واحلُ��بهِّ االستئناس  عىل 
منذ  األرسُة  َس  تؤسَّ أن  اإلس��الم  راع��ى 

غبة والرضا واالختيار. البداية عىل الرَّ
وم��ع ه��ذه األمه��ي��ة كثر احل��دي��ث يف 
له  ملا  الطالق  األخري عن موضوع  األوان 
واملستقبل  احلارض  عىل  سلبية  مظاهر  من 
يف  إذ  عامة،  واملجتمع  خاصة  األرُسي 
حلياة  تدمريًا  الطالق  يعّد  احلاالت  معظم 
عىل  ولكن  أيضًا،  ابنائهم  وحياة  الوالدين 
الرغم من ذلك غدا الطالق منترشًا بكثرة 
تطرح  التي  األمور  من  موضوعه  وأصبح 
يوميًا  نسمع  ورصنا  جمتمعنا،  يف  للنقاش 
عن الكثري من حاالت�����ه وصار هذا االمر 
أقرب إىل الشيوع منه اىل الندرة. وبام أن كل 
إنسان يبحث عن احلياة املستقرة اهلادئة من 
السعادة  تسودها  وحلياة  مشاحنات،  دون 
ديننا اإلسالمي  والبهجة واألمن، حرص 
عىل وجوب احلفاظ عىل األرسة ومتاسكها 
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وترابطها، ويف الوقت نفسه رشعت آيات 
القرآن املجيد حلوالً منطقية متثل معاجلة ملا 

حيدث من مشكالت بني الزوجني.
البحث  موضوع  تقسيم  ج��رى  وق��د 
فاملطلب  خ��امت��ة،  تلحقهام  مطلبني  ع��ىل 
املعاجل��ات  س��امت  ع��ن:  حت��دث  األول 
القرآنية للمشكالت الزوجية، اما املطلب 
املعاجلات  ع��ىل:  متكلاًم  ف��ك��ان  ال��ث��اين 
)املبارشة وغري  الزوجية  القرآنية للمشكل 

املبارشة(. ومن اهلل التوفيق والسداد.
املعاجلات  سامت  األول:  املطل�������ب 

القرآنية للمشكالت الزوجية:
بعض  اىل  األرُس  من  الكثري  تتعرض 
املشكالت التي ُتعيق احلياة الزوجية وتوّلد 
حتتاج  التي  االشكاالت  من  الكثري  فيها 
كان  هنا  من  ناجع����ة،  وحلول  وعّي  اىل 
هبا  يعمل  معينة  أساليب  القرآين  للمنهج 
عىل تنظيم احلياة الزوجية وحتديد احلقوق 
زعزعة  من  عليها  واملحافظة  والواجبات 
التهديم،  من  ووقايتها  والنشوز  االه��واء 
فكان هلذه املعاجلات القرآنية سامت؛ منها:

السمة األوىل: اجراء وقائي:
لعنارصها  تتيح  الزوجية  املعايشة  ان 

وعىل  اآلخ��ر  حق���ائق  أدق  اىل  التعرف 
التطورات الطارئة الصاحل��������ة والناشزة، 
املشاركة  اخلرية  ب��وادر  عند  يوج����ب  مما 
اتاذ  الناشزة  بوادر  وعند  والتشجي�����ع، 
احليل  ببعض  التذرع  اما  وقائي،  اج��راء 
املستجدات  مع  التفاعل  عدم  يف  النفسية 
ويزيد  املشكلة  ُيعمق  أن  شأنه  من  فإنه 
هلذا  والعصيان؛  والعناد  رأيه  يف  التعنت 

ڤچ  ٹ  ٹ  چ  ت��ع��اىل:  ق��ال 
]سورة النساء: 34[.

وقبل بيان املراد من اآلية الكريمة نرى 
من ال�ورة بمكان التعريف ب�)النشوز(، 
األرض)1(،  من  املرتفع  اللغ������ة:  يف  فهو 
عصيان  عبارة  هو  الفقهاء:  عند  والنشوز 
أحد الزوجني والرتفع عن مطاوعة الزوج 
بواجباته،  القيام  وعدم  ومتابعته،  اآلخر 
وأداء حقوق���ه التي وجبت عىل كل منهام 

لآلخر)2(.
الاليت تافون نشوزهن  النساء  ان  أي 

ألفاظ  مفردات  االصفهاين،  الراغب  ظ:   )1(
القرآن، ص806. 

)2( ظ: اجلصاص )ت370ه�(، أحكام القران، 
)ت676ه����(،  احل��ل  العالمة   ،262  /2

رشائع اإلسالم، 2/ 283. 
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امل��رأة  ونشوز  وام��ارات��ه  أسبابه  )بظهور 
عليه  واس��ت��ي��الؤه��ا  ل��زوج��ه��ا  عصيانا 
السمة  هذه  يف  فنلحظ  إي��اه()3(.  وخمالفتها 
وقوع  قبل  العالج  يف  واالحتياط  السبق 
من  الوقاية  ان  املعل���وم  ومن  املشكلة، 
املشكلة خري من العالج منها بعد وقوعها.
فإن  وقائي،  إج��راء  ذات��ه  يف  فالوعظ 
)ن��ش��زت امل���رأة ع��ن ف��راش زوج��ه��ا قال 
زوجها اتقي اهلل وارجعي فهذه موعظة()4(.
يف  الوقائي  الزوجة  ترصف  شأن  ويف 
احلفاظ عىل األرُسة وكيانا، وقد اتضحت 
بوادر للمشكلة من سلوك الزوج كام يقول 

ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  چ  سبحانه:  اهلل 
پ پ پ چ ]سورة النساء: 128[. 
)الرتفع  زوجها  من  امل��رأة  شعرت  ف��إذا 
الكراهية  بسبب  عنها  اإلعراض  أو  عليها 
األسباب  من  ذلك  لغري  او  سنها  لكرب  هلا 
والحرج  إثم  فال  طالقها  وأراد  واالم��ور 
عليهام من سلوك طريق املصاحلة والتوفيق 
اىل  حتتاج  املصاحلة  هذه  ولعل  بينهام()5(. 

)3( الطربيس، جممع البيان، 3/ 64. 
)4( القمي، تفسري القمي، 1/ 165. 

امليرس،  ال��واض��ح  ال��ص��اب��وين،  ع��ل  حممد   )5(
ص186. 

احتواء  يف  أهم  شئ  ألجل  وقائية  مبادرة 
ان  من  ف�)المانع  استفحاهلا  قبل  املشكلة 
املرأة عن بعض حقوقها وتتصالح  تتنازل 
مع زوجها من اجل محاية العالقة الزوجية 

من التصدع()6(.
أو  ال��ط��الِق  خ��وَف  نفقًة  ُتكلفه  فال 
اإلعراض عنها، فعىل الزوج تفهم حرص 
الزوجية وهبذا  الزوجة عىل ديمومة احلياة 

)فالجناح عليه ان يقبل ذلك()7( منها.
وتعاىل  سبحانه  اهلل  ف��إن  ه��ذا  وم��ع 
وقائي  إج��راء  بأنه  العالج  ذل��ك  وص��ف 
بوادر  فيها  تظهر  التي  األوىل  اللحظة  منذ 
النشوز فكم من مشكلة تبدأ تافهة أو غري 
ولكنها  العالج  سهلة  أو  فردية  أو  معقدة 
فتستفحل  اجلميع  عنها  ينشغل  أو  هُتمل 
االنيار  مآهلا  فيكون  عالجها  ويصعب 

وحتطم األرسة حمصلة.
السمة الثانية: عالج إصالحي:

القرآنية  النصوص  مع  التعام�����ل  إن 
بعدوانية، من املخالفات التي تؤدي ال�ر 

تفسري  يف  االمثل  الشريازي،  مكارم  نارص   )6(
كتاب اهلل املنزل، 3/ 418. 

)7( القمي، تفسري القمي، 1/ 181. 
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العالج  ص��ورة  وتشوه  الزوجية  باحلياة 
الرشعي، ذلك بأن بعضهم يأخذ من اآلية 
العالجية فقرات من دون النظر اىل مقصد 
الشارع من انواع العالج وال الصورة التي 
الثالثة  الفقرات  فيأخذ  تؤّدى هبا  أن  جيب 

ڤ  ٹ  ٹ  چ  تعاىل:  قوله  من 
ڦ  ڤ  ڤ  ڤ 
چ ]سورة النساء: 34[ بنفس  ڦ 
فيدفعه  للقوامة  خاطئ  وبفهم  مشحون 
والتسلط  وااله��ان��ة  االن��ت��ق��ام  اىل  ذل��ك 
اذا  القطيع  اىل  وردها  املرأة  رأس  وحتطيم 
شذت عن القافلة، واذا دققنا النظر حلظنا 
عرب  وترسب  االذه��ان  يف  تراكم  ما  سببه 
تربية طويلة من سوء معاملة املرأة وعدها 

من سقط املتاع.
تعاىل:  ق��ول��ه  يف  ال��وع��ظ  ب��ان  ذل��ك 
 .]34 النساء:  ]سورة  چ  چڤ 

سمته الرقة واللني والنصح اخلالص، وال 
السيطرة  وف��رض  خشن  بأسلوب  يكون 
والنفوذ وال )بالرصاخ أو اسامعهن كالمًا 

اليليق جترحيًا وسبابًا وشتاًم()8(.

)8( الكاشاين )ت1091ه�(، تفسري الصايف، 1/ 
 .449

ب�)ماوجب  تذكريهن  هو  ف�����الوعظ 
وجيل  الصحبة  حسن  م��ن  عليهن  اهلل 
العرشة للزوج واالعرتاف لدرجته التي له 
عليها()9(. وعن ابن عباس قال: )فعظوهن 
بكتاب اهلل أوالً، وذلك أن يقول: إتقي اهلل 
وإال  رجعْت  فإن  طاعتي،  إىل  وارجعي 
فإن رجعت وإال رضهبا  القول،  هلا  أغلظ 

رضبًا غري مربح()10(.
الوعظ  هذا  طابع  يكون  أن  جيب  إذن 
عن  واالبتعاد  واللطف،  والرق����ة،  اللني، 
والعنف،  والغلظة،  والتعنيف،  التشهري، 
والتسلط الظامل؛ مع إظهار حمبتها له وحب 
كام  الزوجية  احلياة  لتستقيم  هل��ا؛  اخل��ري 
أرادها اهلل سبحانه ويعيشوا بسالم وأمان 

وطمأنينة.
وعند عدم جدوى الوعظ يف اإلصالح 
وهو  اخ��رى  إصالحية  حلقة  حينها  تبدأ 

)اهجروهن ان مل تنفع العظة()11(.
وهو يف قوله اهلل تعاىل: چ ڤ 
ڤ ڦ چ ]سورة النساء: 34[. وقد 

البسيط،  التفسري  ه�(،  )ت468  الواحدي   )9(
 .490 /6

)10( الطربيس، جممع البيان، 3/ 80. 
)11( الكاشاين، تفسري الصايف، 1/ 448. 
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آراء)12(:  ثالثة  تفسريها  يف  املفرسون  ذكر 
والضحاك  وعكرمة  ع��ب��اس  اب��ن  فعن 
والرسي ان اهلجر هو املقاطعة يف الكالم، 
وعن سعيد بني جبري قال: )هجر اجلامع(، 
بربطهن  ال��ق��ول  بعضهم  ع��ن  وروى 
باهلجار)13( من قول العرب: هجر الرجل 

البعري إذا ربطه باهلجار.
رجح  )ت310ه���(  الطربي  ان  ومع 
سنة  لواقع  املتتبع  ان  إال  األخ��ري  ال��رأي 
والتقريرية(ال  والقولية  )العملية  املعصوم 
جيد اشارة اىل هذا الرأي!. وهو عىل ما عليه 
من عمل خالف الذائقة اإلنسانية والغاية 
املرجوة منه يف اإلصالح!. واآلية بطبيعتها 
املضاجع،  يف  اهلجر  كون  يف  نفسها  تفرس 
يقول  املفرسون  عليه  ما  هو  الرأي  وهذا 
معنى  ان  )ت691ه�������(  ال��ب��ي��ض��اوي 
املراقد  يف  )اهجروهن  أي   } }َواْهُجُروُهنَّ

تأويل  عن  البيان  جامع  ال��ط��ربي،  ظ:   )12(
القرآن، 5/ 81، الطويس، التبيان يف تفسري 

القران، 5/ 190 -191. 
)13( اهِلجاُر: )َحْبل ُيْعَقُد يف يد البعري ورجله يف 
الَيِد ثم  ُعِقَد يف َوظِيِف  ، وربام  نْيِ قَّ الشهِّ َأحد 
لسان  منظور،  ابن  بالطََّرِف اآلخر(.  ُحِقَب 

العرب، 5/ 256. 

ال  أو  اللحف،  حتت  من  تدخلوهن  فال 
تبارشوهن فيكون كناية عن اجلامع. وقيل 

املضاجع: املبايت أي التبايتوهن()14(.
وقال الشريازي: )أظهروا عدم الرضا 
من الزوجة، لعل هذا املوقف اخلفيف يؤثر 
باهلجر  املراد  ان  فنلحظ  أنفسهن()15(،  يف 
االنتقام،  أو  العقوبة  وليس  اإلص��الح 
وبأمهية  باخلطأ  اآلخر  إشعار  منه  فالغاية 

احلياة الزوجية.
چ  ڦ  چ  ت��ع��اىل:  ق��ول��ه  ام��ا 
من  الغاية  فليس   ]34 النساء:  ]س��ورة 
ال�ب االنتقام أيضًا وان بدا فيه العنف 
والقسوة، غري أنه خيار يفرض نفسه أمام 
خيار اشد منه قسوة وأكثر منه رضرًا عىل 
عمومًا،  الزوجية  احلياة  وع��ىل  الزوجة 
فاخليار اآلخر غري ال�ب هو التخل عن 
السفينة ربانا،  تفقد  ثم  املسؤولي����ة ومن 
فال�ب  النظام األرُسي،  ويتخلخ�������ل 
بوجه  الُطرق  )ُتسد  حينام  ُيتاح  خيار  إذن 
احللول السلمية يربز خياران أمام اإلنسان 

 ،343  /1 التنزيل،  وأرسار  التنزيل  أنوار   )14(
ظ:. 

 /3 املنزل،  اهلل  كتاب  تفسري  يف  األمثل   )15(
 .150
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اما ان  تنفع:  التي مل  إذا عجز عن االشياء 
اىل  يلجأ  ان  وام��ا  مسؤولياته  عن  يتخىل 
والنصح  املوعظة  تنفع  مل  حال  يف  العنف 

واهلجر()16(.
حلبة  واقعه  يف  ليس  ال���ب  وه��ذا 
بل  قتالية،  بأساليب  تفنن  أو  مصارعة 
فيكون  اإلصالح  منه  ُيريد  رضبًا  ي�هبا 
رضبًا غري مربح أي اليقطع حلاًم واليكرس 
عظاًم –كام سيتضح يف حمله من البحث -، 
عن   الباقر حممد  اإلمام  عن  روي  فقد 
كيفيته انه قال: )انه ال�ب بالسواك()17(. 
ونتيجة هذه املرحلة االخرية وهي ال�ب 
الكم والكيف رشط  فيه  ُتراعي  ان  )جيب 
الُيريد  اذ  مدميًا  وال  مربحًا  اليكون  ان 

الزوج االنتقام وإنام ُيريد اإلصالح()18(.
وراء  من  هتدف  اإلسالمية  الرتبية  إن 
الزوجة  إلعادة  اإلصالح  العالج  ترشيع 
من  غاياهتا  لتحقيق  الطبيعي  وضعها  اىل 

)16( حمسن قراءيت، تفسري النور، 4/ 50. 
)17( الصدوق، من ال حي�ه الفقيه، 3/ 521، 
الطربيس، جممع البيان يف تفسري القرآن، 3/ 

 .80
يف  البيان  اوض��ح  املوسوي،  عل  عباس   )18(

تفسري القرآن، 5/ 173. 

سكنًا  وصريورهتا  والرمحة  امل��ودة  اشاعة 
إذا  اما  واملجتمع  والذرية  واملرأة  للرجل، 
افىض  وقهرًا  وحتكاًم  إذالالً  العالج  ُعد 
احلقد  وزرع  املشكلة  تعميق  اىل  ذل��ك 
العالج  فرص  يضيع  مما  والعناد  والبغض 
احلقيقة  يف  العالج  بان  ويشعر  والتوافق 
إعالن املعركة بني الرجل واملرأة ثم جمتمع 
النساء  وجمتمع  النساء  جمتمع  عىل  الرجال 
عىل  اهلل  نبه  ولذلك  الرجال  جمتمع  عىل 

عدم جتاوز احلدود. فقال سبحانه: چ ڦ 
ڃ  ڃ  ڃڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ 
النساء:  ]س��ورة  چ  چ  چ  چ 

.]34
أي رجعت اىل  ڦ ڄ چ  چ 

ڄ  ڄ  چ  ألمركم  االئتامر  يف  طاعتكم 
ڄ ڃ چ أي ال تطلبوا عليهن علاًل 
واهلجران  لل�ب  سبياًل  وقيل:  بالباطل 
وقيل  النشوز.  عند  فعله  لكم  ابيح  فيام 

معناه التكلفوهن احلُب)19(.
االج��راءات  هذه  سبحانه  اهلل  وخيتم 

چ  چ  ڃ  ڃ  چ  بقوله:  االصالحية 
ان  اىل  واضحة  اشارة  وهي  چ  چ 

)19( ظ: الطربيس، جممع البيان، 3/ 114. 
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هذه الصالحيات التي خول هلا الزوج يف 
هو  ما  بقدر  للرجل  إكرامًا  ليست  الرتبية 
تفويض منه سبحانه وانه هو القادر وبيده 
الزوج  الكريم  القرآن  فينّبه  االمور،  زمام 
فيه  واجلور  العقاب  يف  التامدي  عدم  عىل 
عليهن  جتنوا  فال  النشوز  تركوا  )ان  فإنن 
ظلمهن  عن  ن��ٌي  وه��ذا  فعل.  او  بقول 
من  والتمكني  عليهن  الفضل  تقرير  بعد 
أدهبن. واشار اىل االزواج بخفض اجلناح 
ولني اجلانب؛ أي ان كنتم تقدرون عليهن 
فوق  بالقدرة  فَيدُه  اهلل؛  ق��درة  فتذكروا 
فاهلل  امرأته  عىل  أحد  َيستعل  فال  يد.  كل 
هنا  االتصاف  حسن  فلذلك  باملرصاد؛ 

بالعلّو والكرب()20(.
السمة الثالثة: التدرج:

جمموعة  القرآنية  اآلي���ات  ح���ددت 
اجراءات لعالج بوادر النشوز إال ان هذه 
دفعة  وليس  بالتدرج،  تتم  االج���راءات 
واحدة؛ بل إن الرتبية اإلسالمية تنتقل من 
التي  املصلحة  وفق  عىل  أخرى  اىل  خطوة 
جل  واضح  الشأن  وهذا  الرشيعة،  تقرها 

 /5 القرآن،  ألحكام  اجلامع  القرطبي،   )20(
 .173

ڤ  ٹ  ٹ  چ  تعاىل:  قوله  يف 
ڦ  ڤ  ڤ  ڤ 
ڦڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ 
چچ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃڃ 

]سورة النساء: 34[.

فنلحظ يف اآلية الكريمة سمة واضحة 
االصعب  اىل  السهل  من  االنتقال  وهي 
واحلكمة،  ال���ورة  بحسب  فاألصعب 
ان  )ينبغي  )ت505ه�����(:  ال��غ��زايل  ق��ال 
أوالً  يقدم  ان  وه��و  تأديبها  يف  ي��ت��درج 
الوعظ والتحذير والتخويف فان مل ينجح 
والها ظهره يف املضجع فان مل ينجح ذلك 

فيها رضهبا رضبًا غري مربح()21(.
اآلي��ة  ال��ت��درج يف  ان  ن��رى  وه��ك��ذا 
يف  أثرها  هلا  حكمة  عىل  مبني  الكريمة 
الزوجية  املشكالت  لعالج  العمل  الواقع 

وذلك ملا يف التدرج من فوائد هي:
أن يف التدرج مراعاًة لتفاوت النفوس . 1

إذ ال يصح التعامل مع اجلميع بإجراء 
الوعظ  فيه  جيدي  ال  فبعضهم  واحد 
والتذكري بأمر اهلل سبحانه وارشادات 
مع��������ه  يؤثر  واملعصوم   الرسول

)21( احياء علوم الدين، 2/ 49. 



أ.م.د. حممد كاظم الفتالوي

305

والرتهيب  الرتغيب  بلغة  اخلطاب 
معها  جتدي  ال  نفوسًا  ثمة  بان  ذلك 
املوعظة، ولكن عىل الرغم من إدراك 
لطول  املوعظة  ج��دوى  عدم  الرجل 
الطبائع  عىل  التعرف  له  تتيح  عرشة 
فإنه اليسوغ له ذلك عدم الوعظ اخذًا 

ٿ  ٿ  ٺ  چ  القرآنية:  بالقاعدة 
األع��راف:  ]س��ورة  ٿچ  ٿ 

.]164
فأمهية الوعظ للزوجة من لدن الزوج 
هو أمر باملعروف وني عن املنكر، وعذر 
اىل اهلل تعاىل إذ )ان موعظتنا اياهم معذرة 
املنكر  النهي عن  لفرضه يف  وتأدية  اهلل  اىل 
}ولعلهم{  تعظوهم  مَل  مِل  لنا:  يقول  لئ����ال 
لذا  يرجعون()22(.  أي  }يتقون{  بالوعظ 
وجب التدرج بالوعظ أوالً ثم االنتقال اىل 

الوسائل االخرى تباعًا.
وجي�����ئ االج��������راء ال����ث����اين وه���و 
]س��ورة  چ  ڦ  ڤ  چڤ 

–وان  ذلك  بيان  ورد  –كام   ،]34 النساء: 

)22( الطربيس، جممع البيان، 3/ 756 –757، 
 /9 العظيم،  القرآن  تفسري  كثري،  ابن  ظ: 

 .509

انوثتها  املرأة  اسلحة  ان امىض  بمعنى  هذا 
الزوج هبا حتى يصل بعضهم  بشدة تعلق 
حتتاج  وهنا  الكلية،  هيبته  اسقاط  حد  اىل 
تعاليها،  يناسب  عالج  اىل  النفسية  هذه 
مع  جي��دي  وه���ذا  انوثتها  هجر  ف��ك��ان 
باهلجر  التكرتث  نفوسًا  ان  إال  الكثريات 
الترشيع  فكان  ال�ب  إال  معها  واليفلح 
اىل  لفته  من  ال�ب  يف  ملا   } ُبوُهنَّ }َوارْضِ

املرأة،  جريرة  وكرس  الزوج  غضب  شده 
اىل اآلخرين  ان نفوسًا حتسن االستامع  ثم 
اكثر من االقربني فتسمع اىل نصح احلكامء 
والعقالء وتقبل فكان هلذه النفوس عالجًا 
تعاىل:  قوله  يف  كام  احل��ك��امن،  وه��و  آخ��ر 

ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  چڍ 

ڈ چ ]سورة النساء: 35[.
احلكمني  ببعث  امل��أم��ور  ان  وي��ب��دو 
الزوجني فيام شجر  الذي يرتافع  السلطان 
بينهم��������ا اليه؛ و}احلكم{: بمعنى احلاكم 

وهو املانع من الظلم. وقوله: چ ڍ ڌ 
ڌ ڎ ڎ ڈ چ أي: من اقارب 

الزوج واقارب الزوجة.
البيضاوي: )فابعثوا اهيا احلكام  يقول 
أو  االمر  لتبيني  حاهلام  عليكم  اشتبه  متى 



املعاجلات القرآنية للمشكالت الزوجية 

306

يصلح  وسطًا  رجاًل  البني،  ذات  إصالح 
وآخ��ر  أهله  م��ن  واإلص���الح  للحكومة 
ببواطن  أعرف  األق��ارب  فإن  أهلها،  من 
عىل  وه��ذا  للصالح،  وأطلب  األح��وال 
االجانب  من  نصبا  فلو  االستحباب  وجه 

جاز()23(.
وقيل اخلطاب لألزواج والزوجات يف 
جواز  عىل  به  واستدل  احلكمني،  تنصيب 
التحكيم، واالظهر ان احلكمة من النصب 
إلصالح ذات البني وليتبني احلكامن االمر 
بإذن  إال  والتفريق  اجلمع  يفوضان يف  وال 

الزوجني)24(.
چ  ڍ  چ  تعاىل:  بقوله  املراد  إذن 
أي وجهوا وارسلوا اىل الزوجني إلصالح 
ذات البني، }َحَكام{ أي رجاًل عارفًا بحسن 
من  املصلحة  حصول  يف  والنظر  السياسة 
الزوجة،  أي  اهلها  ومن  الزوج،  أي  اهله 
وخصت اآلية الكريمة األهل ألنم اطلب 
للصالح وتسكن اليهم النفس، ومهام يكن 
سواء  احلكمني  بعث  من  الرشعي  احلكم 

 ،344  /1 التأويل،  وارسار  التنزيل  انوار   )23(
اآللويس، روح املعاين، 3/ 26. 

 /5 املنار،  تفسري  رضا،  رشيد  حممد  ظ:   )24(
 .69

به  العمل  ف��إن  مستحب  أم  واج��ب  ك��ان 
يف  اغفاهلا  يمكن  ال  قرآنية  عالجية  وصية 
زمٍن دب فيه انفكاك االرُس وانترش الطالق 

إمهاالً هلذه الوصية العظيمة.
التدرج يعني عدم االستسالم واليأس . 2

يعني  املشكالت ألن االستسالم  أمام 
االنيار وهو يف الغالب يفيض اىل انيار 
الزوجية،  احلياة  وتدمري  النكاح  عقدة 
بالوعظ  ال��ت��رشي��ع  ه��ن��ا  م��ن  ف��ك��ان 
فإن  والرتغيب،  والرتهيب  واالرشاد 
مل جيد فحكم من اهله وحكم من اهلها 
فان مل جتد الوسائل املاضية جيعها فال 
حاجة اىل بقاء الزوجية فرُشع الفراق.

الوعظ . 3 اىل  يميلون  الرجال  بعض  إن 
يعظون  ولكن  نشوز  ثَمة  يكن  مل  وان 
وكبرية  وصغرية  وواردة  شاردة  لكل 
تربية  يف  األوح��د  االسلوب  واعتامد 
الزوجة مما يسقط عىل املدى اثر وعظِه، 
فان كان ثمة نشوز ما كان للوعظ ادنى 
يصعب  املقابل  يف  ولكن  عليها،  اثر 
اعتيادها  لعدم  وال�ب  اهلجر  عليها 
منه ذلك مما جيعل هذا التدرج املتنوع 
كان  رضَب  او  هجَر  فإن  ُأكله  يؤيت 
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هلام اكرب األثر، واهلجر الُيشعر الناشز 
الوعظ وال�ب  لذا رُشع  بفقد يشء 
ألمثاهلا، ولكن بعضهم ميال بطبعه اىل 
الترى  األيام  مّر  مع  وهكذا  ال�ب 
لذا  منه  ذلك  لتعودها  معنى  لل�ب 
املصلح  واحلكم  واهلجر  الوعظ  كان 

اقوى تأثريًا.
العامة  املصلحة  الرابع��ة:  السم�������ة 

لألرسة:
م���ن س���امت امل��ع��اجل��ات ال��ق��رآن��ي��ة 
سعادة  اىل  تنظر  انا  الزوجية  للمشكالت 
األرسة عىل انا اهلدف احلقيقي الذي جيب 
الذين  الزوجني  من  كل  أجله  من  يسعى 
ال��زواج  عقد  خ��الل  من  ذل��ك  عىل  اتفقا 

بينهام.
عالقة  ال���زواج  جيعل  أن  ذل��ك  وم��ن 
احلقيقية  املصلحة  عىل  مرتكزة  تعاقدية 
للزوجني، يلتزمان فيها بالتنازل عن بعض 
التي  املتبادلة  احلقوق  حلساب  حريتهام 
اآلخر،  جتاه  أحدمها  عىل  العقد  يفرضها 
الزوج  عند  النش���وز  ببوادر  العلم  فعند 
وعزمه عىل الطالق فال بأس عىل الزوجة 
حفاظًا  حقوقه����ا  من  بشئ  تنازل  ان  من 

فإذا  االنيار  من  األرُسة  كيان  عىل  منها 
عنها  يرغب  أن  زوجها  من  امل��رأة  خافت 
أو سوء  لكرب،  فيها  لعدم حاجته  ويطلقها 
بالتنازل  تسرتضيه  أن  من  مانع  فال  خلق، 
واملبيت  النفقة،  مثل  حقوقها  بعض  عن 
عندها، وحقها يف اإلمتاع مقابل إمساكها، 
فإذا أرادت أن ترجع عن ذلك، فلها هذا، 

ويمكنها املطالبة بحقوقها وقتام تشاء)25(.
الضعف  باب  من  ليس  التنازل  فهذا 
بل هو لسد باب النزاع واخلالف والرصاع 
األرسة  مصلحة  عىل  واحلفاظ  والفراق 

چپ  تعاىل:  قال  الزوج،  مشاكسة  ودفع 
ٺٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ 
ٹچ  ٿ  ٿ  ٿٿ  ٺ 
خري  فالصلح   ،]128 النساء:  ]س��ورة 
اخلري  معاين  حتم���ل  ما  وبكل  الفراق  من 
اىل  الكريمة  اآلي���ة  وتشري  إجيابيات،  من 
يف  البخل  هو  الزوجية  املشاكل  سبب  ان 
النفس اإلنسانية، فلو تنبه الزوجني عىل ان 
وأدركوا  اخلالف  من  الكثري  )منبع  البخل 
القبيحة،  الصفات  من  وأنه  البخل  حقيقة 
وأب���دوا  بينهم  ذات  إلص���الح  وس��ع��وا 

)25( ظ: اجلصاص، أحكام القرآن، 2/ 237. 
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اىل  يؤدي هذا  والصفح، فسوف ال  العفو 
فحسب،  العائل  والنزاع  اخل��الف  زوال 
من  الكثري  إن��اء  اىل  أي��ض��ًا  س��ي��ؤدي  ب��ل 
الرصاعات اإلجتامعية()26(، عىل ان الشح 
ليس يف املاديات فحسب بل رش الشح هو 
وخلق  العائل  والدفئ  باملشاعر  البخل 
اجواء عاطفية متبادلة بني الزوجني وافراد 

االرسة عمومًا.
الفردية  احلياة  بني  الفرق  هو  وذلك 
تكون  أن  معنى  ف��إن  اجلامعية؛  واحل��ي��اة 
كبريٍة،  أو  ص��غ��ريٍة،  جمموعٍة  م��ن  ج���زءًا 
الكّل،  من  جزءًا  بوصفه  تترّصف  أن  هو 
البوصفه فردًا مستقاًل؛ فتتنازل عن بعض 
والقرآن  ال���ّدور؛  ه��ذا  ملصلحة  حريتك 
يف  بارزة  عالمة  السمة  هذه  جعل  الكريم 
قوله  يف  ومصداقها  الزوجية  العالقات 

ىئ  ىئ  ىئ  ېئ  چېئ  ت��ع��اىل: 
]سورة احلرش: 9[. وهذا  چ  ی ی 
أقىص مايتصّور من السخاء والكرم والردع 
عن رذيلة البخل والشّح مع احلاجة ملا ُيقدم 

تفسري  يف  األمثل  الشريازي،  مكارم  نارص   )26(
كتاب اهلل املنزل، 3/ 314. 

اىل اآلخر)27(، وإيثار الزوجة أو الزوج عىل 
واحلياة  األرُسة  مصلحة  فيه  فيام  انفسهم 
الزوجية أوىل بطبيعة احلال عىل اإليثار مع 
الغري. ويف ُسنة املعصوم نلحظ هذا املعنى 
قال:  إذ   الصادق اإلمام جعفر  قول  يف 
)اليد العليا خري من اليد السفىل وابدأ بمن 

تعول()28(.
ويف ضوء هذا التعاون ألجل املصلحة 
أن  للزواج  أراد  اهلل  فإّن  ل��ألرسة،  العامة 
اجلنيس،  االنحراف  من  الزوجني  يعصم 
فألزم  رشعّية،  غري  وسائل  عن  والبحث 
ال��ّزوج  لرغبات  باالستجابة  ال��زوج��ة 
امل���رشوع���ة، واع��ت��رب ذل���ك م��ن وس��ائ��ل 
معنى  االستجابة  ليعطي  اهلل،  إىل  التقّرب 
من  البديلة  النفسّية  احلالة  هلا  يوّفر  روحّيًا 
زوجها  الزوجة  لتعص��م  الذاتية،  احلالة 
البيت  من البحث عن رغبته خارج نطاق 
الزوجي، مايتسبب يف هدم الزواج يف ناية 
تتغّلب عىل  أن  هلا  أراد  املطاف... وبذلك 
فقدت  إذا  ألنا  رغبته،  ملصلحة  مزاجها 

يف  امليزان  الطباطبائي،  حسني  حممد  ظ:   )27(
تفسري القرآن، 19/ 191. 

)28( الكليني )ت329ه�(، الكايف، 4/ 11. 



أ.م.د. حممد كاظم الفتالوي

309

ثابتًا  موقعًا  تربح  فإنا  مزاجها،  من  بعضًا 
يف  والّرمحة  املوّدة  مفهوم  تأكيد  مواقع  من 

حياهتام الزوجية.
كام ان صرب الزوج )عىل الزوجة املؤذية 
أمر اهلل  امتثال  إذا كان ألجل  املكروهة  أو 
يف  اخلري  جعل  يكون  معارشهتا،  ُبحسن 

ذلك جزاًء من اهلل عىل االمتثال()29(.
السمة اخلامسة: اإلنصاف:

الرتبية  يف  ال��ع��الج��ي��ة  ال��س��امت  ان 
الزوجية  املشكالت  اىل  التنظر  اإلسالمية 
فيها،  االوح��د  املسبب  هي  امل��رأة  أن  عىل 
ترد  كام  الرجل  من  املشكالت  ترد  قد  بل 
الكريم  والقرآن  سواء،  حٍد  عىل  املرأة  من 
واضح يف االشارة اىل نشوز الرجل وتسببه 

ٻ  ٱ  چ  ت��ع��اىل:  ق��ال  امل��ش��اك��ل،  يف 
ٻ ٻ ٻ پ پ پچ ]سورة 
من  تلحظ  املرأة  ان  وهو   .]128 النساء: 
واإلع��راض  عليها  التكرب  زوجها  سلوك 
عنها وانه بدأ منه بوادر لوقوع املشاكل)30(.
ارشدت  القرآنية  املعاجلات  ان  وكام 

التحرير والتنوير، 4/  ابن عاشور، تفسري   )29(
 .72

يف  األمثل  ال��ش��ريازي،  مكارم  نارص  ظ:   )30(
تفسري كتاب اهلل املنزل، 3/ 418. 

ال��وع��ظ واهل��ج��ر وال���ب  ال��رج��ل اىل 
واحلكم من اهله لعالج نشوز املرأة ارشد 
عماًل  أي��ض��ًا،  لزوجها  الوعظ  اىل  امل��رأة 
والنهي  باملعروف  االمر  وجوب  بعمومية 
عن املنكر عىل الرجال والنساء، فعىل املرأة 
ان رأت انحرافًا يف زوجها او بوادر تدمري 
للزوجية ان تعظ زوجها وتأمره باملعروف 

وتنهاه عن املنكر.
القرآنية  امل��ع��اجل��ات  س��امت  م��ن  ان 
اخلطأ  احتاملية  تقر  أن  اإلسالمية  والرتبية 
والنشوز من الرجل واملرأة إذ ان )الطرفني 
ببعض  ملزمان  انام  حيث  من  متعادالن 
الواجبات، أحدمها جتاه اآلخر وهلام بعض 
احلقوق هاى اآلخر()31(، فيرتتب عىل هذا 
االنصاف يف االستامع للمرأة والرجل فال 
ويصدر  واحد  طرف  اىل  احلكامن  يستمع 
اىل  االستامع  االنصاف  ولكن  حكمهام، 
يذكر  الغالب  يف  اإلنس�����ان  ألن  الطرفني 
يف  يذكر  ثم  مساوئ�����ه،  واليذكر  حماسنه 
ثم هو  املحاسن،  املساوي، واليذكر  غريه 

العامة  احل��ل��ول  مخسني،  اب��و  هاشم  د.   )31(
ملشاكل املعارشة الزوجية يف القرآن الكريم، 

ص228. 
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وعند  غريه،  نشوز  ويضخم  نشوزه  هّيون 
الصورة،  تتجىل  الطرفني  اىل  االس��ت��امع 
واشار القرآن الكريم اىل هذا االنصاف فيام 
قّصه من نبأ نبي اهلل داود يف قوله تعاىل: 

چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  چ 

ڌ  ڌ  ڍڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ 
ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎڎ 
گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک  ک 
ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ 
ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ 
ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھے ے ۓ 
ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ 
ۉ  ۉ  ۅ  ۋۅ  ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ 
ې ې ې ې ى ى چ ]سورة 

ص: 21 –24[.
هنا  خي���اط���ب  امل��ج��ي��د  ف���ال���ق���رآن 
إِْذ  اخْلَْصِم  َنَبُأ  َأَت��اَك  }َوَهْل   الرسول
ُروا امْلِْحَراَب{ اخلصم: جاءت مصدر  َتَسوَّ
املتن�����ازعني،  الطرفني  تطلق عىل  واحيانًا 
الطرفني  اىل  االستامع  رضورة  بيان  ويف 
اآلي����ة  هذه  يف  واالنصاف  املتخاصمني 
الكريمة رشع احدمه����ا يذكر له خصومته 
وقال ان صاحبي هذا يملك تسعًا وتسعني 

واحدة  شاة  املك  وان��ا  الضأن  من  شاة 
َطاِب{  اخْلِ يِف  يِن  }َوَعزَّ ملكنيها،  يل:  فقال 
ظلمك  لقد   داود فق����ال  غلبني،  أي 
صاحبك وان كثري من اخلصم���اء يتعدى 
الصحبة  مراعني  غري  بعض  عىل  بعضهم 
إال املؤمنني املتقني وعِلم داود اننا اختربناه 
املغفرة  وامتحناه هبا فطلب  هبذه احلكومة 

من ربه)32(.
عل  اإلمام  قول  يف  اآلية  مرام  نوجز 
)فعّجل  ق��ال:  إذ   الرض��ا موسى  بن 
داود عىل املّدعى عليه فقال: )َلَقْد َظَلَمَك 
يس����أل  ومل  نَِعاِجِه(  إِىَل  َنْعَجتَِك  بُِسَؤاِل 
عىل  يقبِل  ومل  ذل��ك،  عىل  البّينة  املّدعي 

املّدعي عليه فيقول له: ما تقول؟()33(.
وهكذا احس نبي اهلل داود بأثر عدم 
إذ ان صاحب  االستامع اىل اخلصم اآلخر 
)النعج����ة الواحدة ألقى كالمه بوجه هيج 
الرمحة والعطوفة منه فبادر اىل التصديق 
التقديري( )34( فاستغفر ربه، وهكذا نرى 

)32( ظ: الصابوين، الواضح امليرس، ص1135. 
)33( الصدوق )ت381ه�(، االمايل، ص152. 
)34( حممد حسني الطباطبائي، امليزان يف تفسري 
عصمة  خيص  وفيام   .168  /17 القرآن، 
كبائر  من  منزهون   فاألنبياء األنبياء 
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اىل   السرية يف غريها موقف يستمع يف 
يصدر  ثم  خالفهام  حال  والزوجة  الزوج 
اإلسالم  فتح  ان  االنصاف  ومن  ق��راره، 
إذا  نفسها  عن  تدافع  ان  للمرأة  املجال 

اهتمها زوجها بتهمة الزنا.
قال تعاىل: چ ھ ے ے ۓ ۓ 
ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ 
ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈۈ 
ائ  ائ  ى  ى  ې  ې  ې  ې  ۉ 
ۈئ  ۆئۆئ  ۇئ  ۇئ  وئ  وئ  ەئ  ەئ 
ىئ  ىئ  ىئ  ېئ  ېئ  ېئ  ۈئ 
النور:  ]س��ورة  چ  جئ  ی  ی  ی  ی 

.]9–6
حرة  حمصنه  ق��ذف  َم��ن  ان  معلوم 

اهلل  نبي  من  كان  وما  وصغائرها،  الذنوب 
وان  واقعية  القصة  تكن  فلم   داوود
ان  او  الظلم  منهم  يقع  ممن  ليسا  اخلصمني 
بن  اوريا  زوجة  وقصة  ملكني،  فهام  ُيظلام 
حنان فيقول اإلمام جعفر الصادق: )لو 
يده  وضع   داود أن  يزعم  أحدا  أخذت 
وحدًا  للنبوة،  حدًا  حدين:  حلددته  عليها 
ملا رماه به(. املجليس، بحار األنوار، 14/ 
26. ولبيان االستدالالت األخرى يف دفع 
املعصية عن األنبياء ظ: الرشيف املرتىض 
تنزيه األنبياء، دار األضواء،  )ت436ه�(، 

بريوت، ط2، 1989م، ص126. 

باربعة  ي��أت  ومل  ال��زن��ا  بفاحشه  مسلمة 
شهداء جلد ثامنني، ومن شهد عليهام اربعة 
ومن  رجا،  حمصنني  الزناة  وكان  شهداء 
شهود  لديه  يكن  ومل  بالزنا  زوجته  رمى 
 :الصادق جعفر  اإلمام  يقول  تالعنا، 
فإذا  ام��رأت��ه  يقذف  ال��ذي  ال��ق��اذف  )ه��و 
احلد  جلد  عليها  كذب  أنه  أقر  ثم  قذفها 
يميض  أن  إال  أبى  وإن  امرأته  إليه  وردت 
ملن  إنه  باهلل  شهادات  أربع  عليها  شهد  يف 
إن  نفسه  فيها  يلعن  واخلامسة  الصادقني 
تدفع  أن  أرادت  فإن  الكاذبني،  من  كان 
الرجم  هو  والعذاب  العذاب  نفسها  عن 
شهدت أربع شهادات باهلل أنه ملن الكاذبني 
من  كان  إن  عليها  اهلل  غضب  أن  اخلامسة 
الصادقني، فإن مل تفعل رجت وإن فعلت 
درأت عن نفسها احلد ثم ال حتل له إىل يوم 

القيامة()35(.
احللف  عليه��م  أوجب  ان  واملالعن 
مقام  األي���امن  لتقوم  م���رات  أرب���ع  ب��اهلل 
للزنا فيحلف  املفروضني  الشهود األربعة 
انه  إله إاله��و  ال��ذي ال  باهلل  م��رات  ارب��ع 
يقول  ان  وحيتاج  به،  رماها  فيام  ص��ادق 

)35( الكليني، الكايف، 2/ 162. 
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اربع  شهادته  ألن  صادق،  اين  باهلل  اشهد 
مرات تقوم مقام اربعة شهود يف دفع احلد 
عنه ثم يشهد اخلامسة ان لعنة اهلل عليه ان 
وتشهد  به  رماها  فيام  الكاذبني  من  كان 
اخلامسة ان غضب اهلل عليه�ا ان كان من 
والجيتمعان  بينهم���ا  يفرق  ثم  الصادقني 

ابدًا)36(.
الشهادة  إلقاء  األزواج  عىل  تعذر  وملا 
يف مثل هذا احلال وعذرهم اهلل يف االدعاء 
ترك  وال  مهماًل،  األم��ر  ي��رتك  ومل  بذلك 
النساء مضغة يف أفواه من ُيريدون التشهري 
هبن من أزواجهن لشقاق أو غيظ مفرط أو 
محاقة كلف األزواج شهادة ال تعرس عليهم 

إن كانوا صادقني فيام يدعون)37(.
وملا كانت هذه األيامن مقتضية صدق 
أثر ذلك  املرأة كان من  الزوج عىل  دعوى 
أن تعد املرأة زانية أو أن يكون محلها ليس 
فكان  عصمة  يف  ألنا  زنى؛  من  فهو  منه 

)36( ظ: الطويس، التبيان يف تفسري القرآن، 7/ 
412، اجلزائري، ايرس التفاسري لكالم العل 

الكبري، 2/ 837. 
 /19 والتنوير،  التحرير  عاشور،  ابن  ظ:   )37(
164، ظ: الشوكاين، فتح القدير، 4/ 13-

 .14

الزنى،  حد  عليها  يقام  أن  مقتضيًا  ذلك 
جتعلها  ومل  امل��رأة  حق  الرشيعة  هتمل  فلم 
كاذبًا  حالفها  يكون  قد  بأيامن  مأخوذة 
نفسه  لتربئة  بالكذب  هتم  هي  ألن  فيها 
كام  زوجها  أيامن  معارضة  للزوجة  فجعل 
الشهادة  يف  لطعن  عليها  للمشهود  جعل 
تعاىل:  فق���������ال  املعارضة  أو  بالتجريح 

ۇئ  ۇئ  وئ  وئ  ەئ  ەئ  چائ 

ۆئۆئ ۈئ ۈئ ېئچ.
أيامن  ل��رد  امل��رأة  أي��امن  كانت  قد  وإذ 
من  ب��دالً  الرجل  أي��امن  وكانت  الرجل، 
الشهادة وسميت شهادة، كانت أيامن املرأة 
وألنا  شهادة،  تسمى  أن  يناسب  لردها 
بمنزلة  ولكونا  امل��ع��ارض��ة،  كالشهادة 
املعارضة كانت أيامن املرأة كلها عىل إبطال 

دعواه ال عىل إثبات براءهتا أو صدقها.
االن��ص��اف  سمة  ت��ق��دم  مم��ا  فلحظنا 
ال��رج��ل وامل���رأة يف بيان  وال��ت��س��اوي ب��ني 
من  احدمها  قول  اىل  النظر  وع��دم  حاهلام 
دون اآلخر عىل ان لكل منهام ذمة مستقلة 
وشخصية حرة، وعىل احلاكم أو احلكم ان 
ذات  إص��الح  يف  والتأين  الوسع  يستفرغ 

البني.
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القرآنية  املعاجلات  الث�������اين:  املطلب 
وغري  )امل��ب��ارشة  ال��زوج��ي��ة  للمشكالت 

املبارشة(:
وواجبات  حقوق  يف  اجلهل  بسبب 
ك��ل م��ن ال��زوج��ني ع��ىل اآلخ��ر خرجت 
احلياة الزوجية عن مسارها احلقيقي، فكثر 
الوقت  يف  والسيام  األزواج،  بني  الطالق 
يسبب  الطالق  هذا  ان  وقطعًا  احل��ارض. 
الرجل  من  كل  عىل  جسيمًة  نفسيًة  آث��ارًا 
ادنى  دون  حتديدًا  األطفال  وعىل  وامل��رأة 

شك.
املعاجلات  املطلب  فكان موضوع هذا 
املبارش  وغري  املبارش  بفرعيه�������ا  القرآنية 
ليتعرف إليها كل من الزوجني ويتثقفا هبا 

وهي عىل النحو اآليت:
أوالً: املعاجلات القرآنية املبارشة:

وهي األساليب العالجية التي ذكرها 
القرآن الكريم والتي هي ذات صلة مبارشة 
عمل  سلوك  وذات  الناشز  إص��الح  يف 
تعاىل:  قوله  يف  ورد  ما  ذلك  ومن  ه،  موجَّ

ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  چ 

ڦ  ڦڦ  ڦ  ڤ  ڤ 
ڃ  ڃڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ 

ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ 
ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ 
ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ 
ڑ کک ک ک گ گ گ چ ]سورة 
النساء: 34 –35[، وهي عىل النحو اآليت:

االسلوب األول: العالج باملوعظة:
أمهي����ة  اىل  تشري  القرآن  نصوص  ان 
رب  عىل  أولي����ًا  واجبًا  بوصفه  املوعظة 
األرسة للتهذيب يف كل األحوال، ونلحظ 
لنبيه  ت��ع��اىل  اهلل  م��دح  يف  واض��ح��ًا  ه��ذا 
عنه:  تعاىل  فقال  أهله  وعظه  يف  اسامعيل 

ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  چ 

ڄ ڃچ ]سورة مريم: 55[.
االزمات  يف  الوعظ  رضورة  وتتأكد 
تعاىل:  اهلل  قال  كام  الزوجية،  واملشكالت 

ڤچ  ڤ  ٹ  ٹ  چ 

]سورة النساء: 34[.
ذّك�����روهن  أي   :} }َفِعُظوُهنَّ ومعنى 
فيام اوجب عليهن من ُحسن  )بكتاب اهلل 
الصحبة وجيل العرشة للزوج واالعرتاف 

بالدرجة التي له عليها()38(.

 /5 القرآن،  ألحكام  اجلامع  القرطبي،   )38(
 .171
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بقوامة  الزوجة  تذكري  الوعظ  وم��ن 
عىل  سبحانه  اهلل  أوجبه  وما  عليها  الرجل 
الرجل من واجبات هي حقوق هلا، لقوله 

ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  چ  تعاىل: 
]س���ورة  ڀچ  پ  پ  پ  پ 

النساء: 34[.
عىل  الرجال  فضل  بني  ملا  تعاىل  فاهلل 
بأمر  القيام  يف  فضلهم  عقيب  ذكر  النساء 
النساء أي: )يقيمون عىل النساء مسلطون 
والرياضة  والتأديب  التدبري  يف  عليهن 

والتعليم()39(.
شأن  ُيقلل  مما  ليست  القوامة  وه��ذه 
الزوجية  للحياة  تنظيم  هو  ما  بقدر  املرأة 
َبْعٍض{  َعىَل  َبْعَضُهْم  اهللَُّ  َل  َفضَّ }باَِم  وذلك 
فهذا بيان سبب تولية الرجال عليهن، أي 
زيادة  من  هلم  ملِا  امرهن  اهلل  والهم  )إنام 
وُحسن  والعقل  بالعلم  عليهن  الفضل 
والقوة  البأس  وشدة  والعزم()40(  الرأي 
والطاقة عىل الشدائد من األعامل ونحوها، 
وكذلك بام فضل املرأة بحسب الطبع أيضًا 
من حيث ان )حياة النساء حياة إحساسية 

)39( الطربيس، جممع البيان، 3/ 63. 
)40( املصدر نفسه، 3/ 64. 

عاطفية مبنية عىل الرقة واللطافة()41(.
الزوج  بني  األدوار  تبادل  يمكن  وال 
والزوجة حتت ذريعة ما! فاإلنسان عندما 
تعاىل لشؤون خلقه،  اهلل  تنظيم  يتدخل يف 
فانه يسبب خلاًل يف تنظيم هذه املعادالت 
يف  اضطرابًا  وحي��دث  وتركيبها،  املقدرة 
املوازين الدقيقة املدبرة.. وبعد ذلك يؤدي 
امل��دى  ع��ىل  وم��ري��رة،  خطرية  أرضار  اىل 

القريب أو املدى البعيد.
االسلوب الثاين: العالج باهلجر:

عالجًا  بوصفه  اهلجر  تعاىل  اهلل  رشع 
للمرأة الناشز بعد استفراغ اجلهد يف حماولة 
العالج باملوعظة. فان مل جتد لغلبة طبع او 
االعتداد  أو  جوح  لشدة  او  هوى  طغيان 
استعالء  او  استكبار  او  ونسب  بحسب 
فكان  جمدية  غري  العظة  معها  جتعل  بجامل 

ڤ  چ  تعاىل  قال  اهلجر،  العالج 
 ،]34 ال��ن��س��اء:  ]س���ورة  چ  ڦ  ڤ 
االنتقام  ال  الناشز  عالج  اهلجر  إن  حيث 
منه����ا وال لتعميق املشكلة، كام أن اهلجر 

امليزان يف تفسري  الطباطبائي،  )41( حممد حسني 
القرآن، 4/ 299، ظ: ابن عاشور، التحرير 

والتنوير، 4/ 113. 
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عدم  و)اظهار  فقط  املضاجعة  برتك  يقيد 
وهو  االنثوي()42(،  وبكيانا  هبا  االهتامم 
عن  )كناية  اآلي��ة  يف  إذ  اآلي��ة  من  الظاهر 
ترك جاعهن()43( وليس ترك الكالم معها 
حجرة  يرتك  األزواج  بعض  لكن  مطلقًا 
يعد  وهذا  الغضب  عند  البيت  أو  النوم 
يف  للزوجة  هجرًا  وليس  للمضجع  هجرًا 
تعاىل  اهلل  رشعه  ال��ذي  فاهلجر  املضجع، 
امُلضيهِّق هلوة  العتاب  الرغبة يف  يثري  هو قد 
اخلالف، بينام هجر املضجع إىل بيت األب 
الدامي  العتاب  يف  الرغبة  يثري  قد  األم  أو 
من  ك��ل  جي��د  إذ  اخل��الف  لشقة  امل��وس��ع 

الزوجني بعدًا عن اآلخر.
ضوابط  حددت  اإلسالمية  الرتبية  ان 

للهجر ليؤيت ُأكله، وهذه الضوابط هي:
ان ال يكون اهلجر يف الكالم أكثر من . 1

النهي عن ذلك)44(  ايام، لورود  ثالثة 
يف  املبالغة  يف  ف��ان  النهي  ه��ذا  وغ��ري 
وعناد  معناه  سقوط  الكالم  هجران 

القرآن  يف  الزواج  العلوم،  بحر  الدين  عز   )42(
والسنة، ص241. 

)43( اآللويس، روح املعاين، 5/ 34. 
الباري،  فتح  العسقالين )ت852ه�(،  )44( ظ: 

 .94 /8

الزوجة واالتصاف بصفة النفاق.
ان اليكون اهلجر خارج بيت الزوجية، . 2

 :األكرم ال��رس��ول  ي��ق��ول  وإذ 
)الهتجر إال يف البيت()45(.

املرأة . 3 حاجة  اإلسالمية  الرتبية  راعت 
النفسية للمعارشة ومدى حتملها لُبعد 
الزوج، فكانت مدة اهلجر التي ابيحت 

للزوج يف املضاجعة اربعة أشهر)46(.
واملبالغة يف اهلجر اليندب اليه الرشع، 
لبعضهام  سكن  والزوجة  الزوج  أن  ذلك 
بعضًا فلغتهام املودة واملحبة واحلنني فان مل 
الناشز ولغة الرتغيب  جتد نظرة عتاب اىل 
والرتهيب واهلجر عن الزوجة فال جدوى 
كله  البيت  هبجر  اخلصام  يف  املبالغة  من 
واش��ع��ار األط��ف��ال ب��ذل��ك واط���الع كل 
االم��ور  تصلح  فقد  ب��اهل��ج��ران،  ال��ن��اس 
عليه  كانت  مما  افضل  الزوج������ة  وترجع 
هي  الغاية  بل  الزوجة  كره  امل��راد  فليس 
تعاىل:  اهلل  يقول  املعنى  هذا  ويف  العالج، 

ائ  ى  ى  ې  ې  ې  چ 

)45( املصدر نفسه، 10/ 363
)46( للوقوف عىل الروايات هبذا الشأن ظ: احلر 

العامل، وسائل الشيعة، 22/ 342. 
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]سورة  چ  وئ  وئ  ەئ  ەئ  ائ 
النساء: 19[، وفيه دعوة اىل عدم التعجل 
إذ )إمكان أن تكون املرأة املكروهة سبب 

خريات()47(.
سلبي  أث��ر  هلا  باهلجر  املبالغة  ان  كام 

التشهري  من  الناس  عند  العائلة  لسمع�����ة 
واثر  ضيق  من  األطفال  وعند  بالنشوز 
للعودة  للزوجة  دعوة  يمثل  وهذا  نفيس، 
وإع��ادة  الزوجية  اىل  وإثابة  رشدها  اىل 
النظر فيام فعلته فرتكن لشد اوارص األرسة 
نفسية  عىل  االذى  خشية  اللحمة  وإع��ادة 
الكالم  كثرة  اطفاهلا من جهة، وخوفًا من 
اخرى،  جهة  من  الن����اس  قبل  من  عليها 
البيت  داخل  باهلجر  االلتزام  عنان  فضًل 
اصالح  نسبة  ومعرفة  للعالج  كفاية  فيه 
الزوجة فان كانت الزوجة حُمبة للزوج شق 
وان  للمصاحلة،  يدعوها  مما  ذلك  عليها 
فينتقل  النشوز  منها  ظهر  ذلك  غري  كانت 
عالج  وهو  الثالث  االسلوب  اىل  ال��زوج 

ال�ب.
االسلوب الثالث: العالج بالرضب:

التحرير والتنوير، 4/  ابن عاشور، تفسري   )47(
 .71

ُيعد هذا العالج يف اآلية القرآنية الذي 
للرجل ب�ب  يتحدث عن األمر اإلهلي 
اآليات  أكثر  من  نشوزها  حالة  يف  زوجته 
القرآنية إثارة للجدل، وليس اجلدل مثارًا 
شمل  ب��ل  فحسب،  وح��ده��ا  امل���رأة  م��ن 
وباخلصوص  الرجال،  من  واسعة  رشحية 
الشباب منهم، الذين أبدوا أشكاالً خمتلفة 
هذه  يف  اإلهل��ي  األم��ر  م��ع  التعامل  م��ن 
وبعضهم  كلّيًا؛  يعرتض  فبعضهم  اآلية؛ 
اآلخر يطرح استفساراته و إشكاالته عن 

املوضوع.
بعد  القرآنية  املعاجلات  ان  واحلقيقة 
معاجلة  يف  واهلجر  الوعظ  ج��دوى  ع��دم 
من  وجعلته  ال����ب  أب��اح��ت  ال��ن��اش��ز 
تسري  الذي  اخلط  لتقويم  الزوج  )وظائف 
بشء  املرأة  تعتد  فقد  الزوجة()48(،  عليه 
استقاللية  يف  او  مثاًل  حبسها  يف  القوة  من 
النوع  هذا  مع  حينها  جدوى  فال  ماليتها 
إال ال�ب، إال أنه مع اباحة هذا االجراء 

احيط بجملة حتذيرات وضوابط امهها:
الوعظ  بعد  ال����ب  ي��ك��ون  اوالً: 

القرآن  يف  الزواج  العلوم،  بحر  الدين  عز   )48(
والسنة، ص243
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فإن مل جيد شيئًا يصار اىل ال�ب  واهلجر 
ٹ  ٹ  چ  ت��ع��اىل  ق��ول��ه  ع���ىل  ب���ن���اًء 
ڤ  ڤ  ڤ  ڤ 
النساء:  ]س���ورة  ڦچ  ڦ 

.]34
النشوز  حال  يف  ال�ب  يكون  ثانيًا: 
لقوله  وكبرية،  صغرية  كل  يف  ال  فحسب 
فال  ڤچ،  ٹ  ٹ  چ  ت��ع��اىل: 
خدمة  يف  تقصريها  عند  رضهب��ا  له  حيق 
اخلياطة  أو  )الكنس  من  وحوائجه  البيت 
فهذه  املالبس..()49(  تنظيف  أو  الطبخ  أو 
يستحب  ك��ان  وإن  حقوقه  م��ن  ليست 

للزوجة ان تقوم بذلك.
فاطمة  يشجع  مل   الرسول ان  كام 
بنت قيس يف الزواج من ايب جهم بعد ان 
النساء  ي�ب  كان  ألنه  فيه،  استشارته 
العصا  يضع  فال  جهم  أبو  )أما   :فقال

عن عاتقه()50(.
ثالث����ًا: عدم رضب الوجه، ذلك بأن 
رضبه  ففي  اإلنسان  اعض����اء  اعز  الوجه 

 /3 الصاحلني،  منهاج  السيستاين،  السيد   )49(
 .103

ظ:   ،232  /72 األنوار،  بحار  املجليس،   )50(
مسلم، صحيح مسلم، 9/ 344. 

القصد  فليس  وعليه  املرأة  لكرامة  اهدار 
منه  امل���راد  ولكن  اإلذالل  ال���ب  م��ن 
للمحارم  ُينكَشُف  الوجه  ان  ثم  العالج، 
اظهار  ال��وج��ه  يف  رضهب��ا  يف  ف��إن  وهب��ذا 
وافشاء للمشكالت الزوجية واالوىل فيها 

السرت.
ذلك  ال�ب  يف  املبالغة  عدم  رابعًا: 
ميل  مع  تستحسن  الزوجية  احلياة  ب��أن 
وامل���وب  العرشة  يف  والرغبة  النفس 
غالبًا ينفر من ضاربه فكيف بمن يبالغ يف 

ال�ب.
االسلوب الرابع: العالج باحلكمني:

مهمتهام  يف  احل��ك��امن  ينجح  ول��ك��ي 
معتمدة  قراراهتام  ولتكون  اإلصالحية، 
الصفات  توفر  بد من  الشارع، ال  من قبل 
الفقهاء  حتدث  وقد  ذلك،  عىل  املساعدة 

عن تلك الرشائط عىل النحو اآليت )51(:
نصت . 1 حيث  ال��زوج��ني:  من  القرابة 

احلكامن  يكون  أن  عىل  الكريمة  اآلية 

فقه  يف  العرفان  كنز  السيوري،  املقداد  ظ:   )51(
املصادر  يف  وللتوسعة  ص545،  القرآن، 
الوسائل  ال��زاه��دي،  عامد  د.  ظ:  الفقهية 
وأقوال  الزوجني  نشوز  عالج  يف  القرآنية 

الفقهاء فيها، ص16. 



املعاجلات القرآنية للمشكالت الزوجية 

318

من أهل الزوجني چ ڍ ڍ ڌ 
ڌ ڎ ڎ ڈ چ.

البلوغ.. 2
العقل. . 3
القيام . 4 بمعنى قدرهتام عىل  الصالحية: 

املتعلقة  األحكام  بمعرفة  الدور،  هبذا 
اخلربة  وامتالك  الزوجية،  باحلقوق 
احلكم  يتعدد  أن  ويمكن  االجتامعية. 
شخصان  يكون  بأن  طرف،  كل  عن 
أو أكثر من جهة الزوجة، وكذلك من 

قبل الزوج.
العدالة.. 5
اإلسالم: وهو رشط إذا كان الزوجان . 6

مسلمني.
ال���ذك���ورة: وق���د اش��رتط��ه��ا بعض . 7

أكثرهم،  ذلك  عن  وسكت  الفقهاء، 
ورصح بعض الفقهاء بعدم اشرتاطها.
ثانيًا: املعاجلات القرآنية غري املبارشة:

شأن  ذو  ال��زوج��ني  ب��ني  اإلص���الح 
له  املسلمني  عظيم، وعموم اإلصالح بني 

أجر كبري، قال تعاىل: چ ٻ ٻ ٻ ٻ 
ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ 
ٿ  ٿ  ٿ  ٺٿ  ٺ  ٺ  ٺ 

ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ 
ولذلك   ،]114 النساء:  ]سورة  ڤچ 
أفضل  البني  ذات  النبي إصالح  جعل 
من درجة الصيام والصالة، إذ قال رسول 
من  أفضل  البني  ذات  )ص��الح   :اهلل

فساد  ألن  وال��ص��ي��ام()52(،  الصالة  عامة 
العالقات االجتامعية، ينتج عنه التحاسد، 
تفسد  بدورها  وهي  والضغينة  والبغضاء 
بني  ب��اإلص��الح  تكون  وإزالتها  ال��دي��ن، 
أفراد املجتمع، والزوجان مها نواة املجتمع 
النصوص  كانت  لذا  وركيزت����ه؛  األوىل 
القرآنية واضحة هبذا الشأن، وهلذا سيكون 
بحثنا هنا يف املعاجلات القرآنية العامة وهي 
غري مبارشة يف إصالح ذات بني الزوجني، 

والتي منها:
العالج بالدعاء:. 1

يف  اليه  واللجوء  ب��اهلل  االستعانة  إن 
صغرية  كل  عن  وسؤاله  وال�اء  الرساء 
وكبرية من أسباب السالم���ة والوقاية من 
والعالج  منه���ا  الزوجية  حتى  املشكالت 
امر  ولقد  االرسي���ة،  االض��ط��راب��ات  م��ن 
تعاىل:  قال  يسألوه  ان  عباده  سبحانه  اهلل 

)52( الكليني، الكايف، 7/ 51. 
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چ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  چڀ 

]سورة غافر: 60[.
جيلب  بام  )السؤال  بالدع��اء:  فاملراد 
سبحانه  واهلل  ال�����()53(.  ودف��ع  النفع 
مصلحتنا  فيه  دعاء  كل  باستجابة  وعدنا 

ف�)إذا اقتضت املصلحة اجابتكم وكل من 
يشرتط  ان  بد  فال  ويدعوه  شيئًا  اهلل  يسأل 
او اضامرًا وإال  لفظًا  اما  املصلحة يف ذلك 
كان قبيحًا ألنه ربام كان داعيًا بام يكون فيه 

مفسده()54(.
تريد  ام���رأة  يف  امل��ث��ل  اهلل  وي����ب 
رهبا،  فدعت  الفاجر  زوجها  من  الفكاك 

ے  ھ  ھ  چ  س��ب��ح��ان��ه:  ق���ال 
ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ 
ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ 
چ  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ 

]سورة التحريم: 11[.
العالج بالتوبة:. 2

إن للذنوب آثارًا وخيمه عىل صاحبها 
احلياة  ومنه���������ا  حياته  جوانب  شتى  يف 
امرأته  العايص  الزوج  يرى  فال  الزوجية، 

)53( الشوكاين، فتح القدير، 4/ 653. 
)54( الطربيس، جممع البيان، 7/ 823. 

إال قد تغريت عليه من غري سابق معقول 
ماذا  نفسه  يراجع  فيظل  الزوج  يدهش  مما 
يف  ق��رصت  جانب  أي  ويف  هب��ا،  عملت 
حقها، وأي سلوك صدر منه سّبب التغري 
فيها، ولكنه الجيد اجابه، وكذلك الزوجة 
ترى نشوزًا وإعراضًا واختالفًا يف زوجها 
أنا  غ��ري  األس��ب��اب  ع��ن  تبحث  وت��ظ��ل 
اقرتفها  ملعصية  إال  وماذلك  اجابة،  الجتد 
بام  العصاة  ُيعاقب  اهلل  ان  ذلك  احدهم، 
بإعاقة  وآخ��ر  بمرض  يعاقبه  فهذا  يشاء 
وآخر  بالعوز  وغ��ريه  مثاًل  بشلل  وثالث 
باملعيشة واالضطراب يف حياته الزوجية بام 

كسبت ايدهيم ويعف عن كثري.
العالج باإلصالح:. 3

اىل  تدعوا  القرآني������ة  املعاجلات  ان 
ومنع  الشمل  للّم  والسعي  الكلمة  ج���ع 
من  أجر  عظيم  وتبني  والشق���اق،  الفرقة 
إذ  القلوب  مابني  ويوفق  ويصلح  جيمع 
بني  اإلصالح  ان  ُيؤك���د   الرسول إن 
القلوب افضل من درجة الصيام والصالة 

والصدقة.
وم���ن ش���دة ح���رص اإلس����الم عىل 
ذات  إلصالح  الكذب  اباح  ان  اإلصالح 
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التعاليم  يف  بالكذب  القائل  ان  مع  البني، 
القرآنية ال ُيعد من أهل اإليامن، قال تعاىل: 

ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  چ 

چ  چ  چ  ڃ  ڃڃ  ڃ 
مفتاح  والكذب   ،]105 النحل:  ]سورة 
لكل رش، وما كان مفتاح لكل رش فهو رش 
 :الصادق جعفر  اإلمام  قال  ال��رشور، 
)إن اهلل عز وجل جعل للرش أقفاالً وجعل 
والكذب  الرشاب،  االقفال  تلك  مفاتيح 

رش من الرشاب()55(.
حتقيق  أجل  من  السامء  تعاليم  أن  إال 
األمن األرسي وصالح ذات البني أباحت 
الصفة يف  فاعله من هذه  الكذب ونزهت 
هذا املورد إذ يقول رسول اهلل: )املصلح 
 :الصادق ويقول  ب��ك��ذاب()56(،  ليس 
)الكالم ثالثة: صدق و كذب وإصالح بني 
الناس. قيل له: جعلت فداك ما االصالح 
بني الناس؟. قال: تسمع من الرجل كالمًا 
يبلغه فتخبث نفسه فتلقاه فتقول: سمعت 
ك���ذا وكذا،  اخلري  فيك من  قال  من فالن 

)55( الكليني، الكايف، 2/ 339. 
البخاري،  ظ:   ،342  /2 نفسه،  املصدر   )56(

صحيح البخاري، 1/ 166. 

خالف ما سمعت منه()57(. من هنا نقول 
االزواج  قلوب  إصالحًا  القلوب  أوىل  إن 
اإلصالح  هذا  عىل  يرتتب  ملا  والزوجات 
ارسهتام  ألف��راد  وس��ع��ادة  هلام  سعادة  من 

وكذلك املجتمع.
العالج بالتخيري:4. 

احل��ي��اة  ينهي  أْن  ال����زوج  ب��م��ق��دور 
الُيعد  الطالق  ولكن  بالطالق  الزوجية 
عالجًا بل هو إناء للحياة الزوجية، ولكن 
تيري الزوج الزوجة يف بقائها عنده او إناء 
استعمله  عالجيًا  اسلوبًا  ُيعد  الزوجية 

ھ ھ  چ  الرسول، كام قال تعاىل: 
ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ 
ۇ  ۇ  ڭ  ڭ 

ۆ ۆ چ ]سورة األحزاب: 28[.
كثرية  أسباب  الكريمة  اآلية  ولنزول 
قبلها  بام  متصلة  وهي  املفرسون  ذكرها 
قد  وك��ان   النبي اي���ذاء  م��ن  املنع  م��ن 
أن  إال  ال��زوج��ات)58(،  بعض  من  ت��أذى 
هلن  كان  النبي  نساء  أن  اآلية  من  املستفاد 

)57( املصدر نفسه.
ابن   ،542  /3 الكشاف،  الزخمرشي،  ظ:   )58(
 ،487  /3 العظيم،  القرآن  تفسري  كثري، 

الشوكاين، فتح القدير، 4/ 360. 
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النفقة،  زيادة  طلب  منها  متنوعة  طلبات 
احلياتية  احلاجات  من  طلبهن  زيادة  ومنها 
الكاملية، واخرى طلبات يف الرتف املعايش 
الطالق  ع��رض  اىل  اجلنوح  للزوج  ف��إن 
وعليه  اإلصالح،  بغاية  التهديد  باب  من 
بنربة  الكريمة وقد )خاطبتهّن  نزلت اآلية 
والرمحة،  بالرأفة  املمتزج  واحلزم  التهديد 
بأنكن إن كنتّن تردن حياة مملوءة بزخارف 
الدنيا وزبارجها فبإمكانكن اإلنفصال عن 
وإن  تردن،  حيث  اىل  والذهاب   النبي
واليوم  ورسوله  باهلل  عالقتكّن  فّضلتّن 
البسيطة   النبي بحياة  وإقتنعتن  اآلخر، 
والباعثة عىل الفخر، فابقني معه، وتنعمّن 

بمواهب اهلل العظيمة()59(.
بإرادتك�����ن  اقبلن  }َفَتَعاَلني{  ومعنى 
} و}ُأَمتهِّْعُكنَّ االمرين،  ألحد  واختياركن 
وقيل  املال.  وكثرة  الدنيا  يف  العيش  سع��ة 
أي:   } ْحُكنَّ }َوُأرَسهِّ املهر.  بتوفري  امتعكن 
طالق�����ًا  أي:  َجِيال{  اًحا  }رَسَ اطلقك��ن، 
بني  مش�������اجرة  وال  خصوم����ة  غري  من 

تفسري  يف  األمثل  الشريازي،  مكارم  نارص   )59(
كتاب اهلل املنزل، 13/ 162. 

الزوجني)60(.
هج���������ر   الرسول ان  والظاهر 
من  نوعًا  الفعل  هذا  بوصف  شهرًا  نساءه 
بينه  بتخيريهن  املوقف  عالج  ثم  التأديب 
بني  الفقهي  اخلالف  ووقع  الطالق،  وبني 
أم  الطالق  يقع  الفراق  وق��وع  يف  العلامء 
إال بالطالق!. فعده بعضهم من خمتصات 
لنس����ائه  التخيري  )وجوب  وهو   النبي
يقع  بالفراق  أي  ومفارقته()61(  إرادته  بني 
اجلمع  )إن  قال:  بعضهم  ان  إال  الطالق. 
بني اآلية أعاله وآيات الطالق يوجب أن 
يكون املراد الفراق عن طريق الطالق()62(.
فإنه يمكن توظيف  مهام يكن من أمر 
مبارش  غري  عالجًا  بوصفه  التخيري  عالج 
عن  بعيدًا  الزوجية  املشاكل  إص��الح  يف 
جماله الفقهي، بل يف كونه أمرًا تربويًا نفسيًا 
يستعمله الزوج وهو خري من وقوع الطالق 

)60( ظ: الطربيس، جممع البيان، 7/ 555. 
 .497  /2 اإلس����الم،  رشائ���ع  احل���ل،   )61(
)ما  ق��ال:  انه  ورويعناإلماجمعفرالصادقع 
اهلل  خص  شئ  ذلك  إنام  والتخيري  للناس 
الشيعة،  وسائل  العامل،  احلر   ،)نبيه به 

 .97 /22
تفسري  يف  األمثل  الشريازي،  مكارم  نارص   )62(

كتاب اهلل املنزل، 13/ 163. 
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حقيقًة الذي فيه إناء احلياة الزوجية ذلك 
له  التخيري  وعالج  بالطالق  التهديد  بان 

منافع منها:
ان . 1 يوم  فيها  بالرغبة  الزوجة  إحساس 

استشعار  ويف  يطلقه���ا،  ومل  خريها 
رفع  ال��زوج  يف  الرغبة  هبذه  الزوجة 

ملعنوياهتا وحتسني للعالقة.
القرار . 2 اتاذ  يف  املشارك��ة  التخيري  يف 

تكون  واملسؤولية  الزوج����ة  ملستقبل 
مشرتكة يف القرار املشرتك.

ق��رار . 3 بمغبة  ال��زوج��ة  اح��س��اس  فيه 
الفراق ان طلبته مما يدعوها اىل التفكري 

اهلادئ واستشارة العقالء.
التنازل: . 4 اىل  يؤدي  الطالق  عرض  إن 

وهو من االساليب الناجحة يف عالج 
املشكالت عمومًا، فالتنازل عن بعض 
حتصيل  التنازل  يف  ك��ان  ان  احلقوق 
امل�تني.  اكرب  ودف��ع  املنفعتني  اكرب 
النفس  تفلسفه  التنازل عام  يكون  فقد 
البرشية يف الغالب انا عزة نفس وقد 
احلق�����وق  بعض  عن  التنازل  يكون 
وديموم����������ة  لنجاح االرسة  وسيلة 

الزواج.

القرآنية  املعاجل���ات  وظيفة  ان  إذن 
الط���رفني  تذكري  املبارشة(  وغري  )املبارشة 

ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  چ  باحلق����������وق: 
ڱچ ]سورة البقرة: 228[، ومن ثم 
هي وظيفة تربوية تكون تعمل عىل تعديل 
وتطويرها،  املختلفة  االجتامعي������ة  النظم 
املجتمع  أف��راد  تزويد  عىل  تعمل  وه��ي 
تنمي  التي  باملواقف  الزوجة(  أو  )الزوج 
واملشاكل  األزمات  حل  يف  لدهيم  التفكري 
التي تطرأ عىل األرسة عمومًا وعىل العالقة 

الزوجية خصوصًا.
اخلامت�������������ة:

من  جلة  اىل  الباحث  توصل  سبق  مما 
يف  تلخيصها  ويمكن  بحثه  يف  الثمرات 

اآليت:
ان املنهج الرتبوي القرآين يتعام��ل مع 1. 

وعالجًا،  وقاية  الزوجية  املشكالت 
املؤدية  االبواب  كل  فبسد  الوقاية  اما 
يف  الزوجية  وقعت  فان  املشاكل،  اىل 
املشاكل اما إلمهاهلا الوقايات او لقدر 
سبق حلكمة ارادها اهلل فان االساليب 

العالجية كفيلة بإناء االشكاال
فان . 2 لتبقى  رشعت  الزوجية  احلياة  ان 
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طرأ عليها مايفسد جوها فليس احلل 
األول وال الوحيد اإلناء واالنفصال.

مع . 3 التعامل  يف  اخلاطئة  املامرسات  إن 
املشاكل تسهم مسامهة بالغة يف تعميق 
مشاكل  وخلق  ومضاعفتها  املشكلة 

جديدة.
الزوجية . 4 احلياة  يف  املشاكل  وقوع  إن 

جراء  من  بال�ورة  تقع  انا  يعني  ال 
من  وال��ع��ص��ي��ان  وال��ف��ج��ور  الفسق 
الزوجني، فقد يكون من باب االبتالء 

وتكفري الذنوب ورفع الدرجات.
حددت . 5 الكريم  القرآن  نصوص  إن 

ب��وادر  ل��ع��الج  إج����راءات  جمموعة 
النشوز للمرأة إال أن هذه االجراءات 
االسلوب  حددت  إذ  بالتدرج  تتسم 
الثاين  أما  واالرش��اد،  بالوعظ  األول 
فهو اهلجر إن مل ينفع معها الوعظ عىل 
حني ان االسلوب الثالث كان ال�ب 
ألن هناك نفوسًا التكرتث باهلجر وال 
ينفع معها إال ال�ب. وكذلك إن مل 
ينفع ال�ب يكون احلل الرابع ببعث 

حكاًم من اهله وحكاًم من اهلها.
اىل . 6 التنظر  القرآنية  امل��ع��اجل��ات  إن 

املشاكل الزوجية عىل ان املرأة مسببها 
األوحد؛ بل قد ترد املشاكل من الرجل 
ك��ام أن��ا ت��رد م��ن امل���رأة، وك��ام أرش��د 
وال�ب  واهلجر  الوعظ  اىل  الرجل 
املرأة  نشوز  لعالج  اهله  من  واحلكم 
ايضًا،  لزوجها  الوعظ  اىل  املرأة  ارشد 
عماًل بعمومية االمر باملعروف والنهي 

عن املنكر عىل الرجال والنساء.
من . 7 النشوز  يق����ع  ما  أكثر  أن  اتضح 

اجلسامين  تكوينها  بسبب  امل��رأة،  قبل 
والعقل والنفيس.

توجد هنالك معاجلات قرآنية مبارشة، . 8
– –ال�ب  –اهلجر  الوعظ  وه��ي: 
معاجلات  كذلك  وتوجد  احل��ك��امن. 
– الدعاء  وهي:  مبارشة،  غري  قرآنية 

التوبة –االصالح –التخيري.
من . 9 ال��ق��ص��د  أن  ال��ب��اح��ث  وج����د 

أال  العالجية جيب  الوسائل  استخدام 
والتحقري  واإلذالل  االنتقام  يكون 
والتعذيب، بقدر ما يكون القصد منها 
هو اإلصالح واحلفاظ عىل األرسة من 
ُيراعى  أن  فيجب  والتشتت،  الضياع 
ال��ع��الج، وه��ذا يرتك  األس��ل��وب يف 
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لذكاء الزوجني.
10. إن من أفضل العالجات هو صرب كل 
من الزوجني عىل اآلخر؛ ألنه ال يوجد 
يف اإلنسان خري مطلق، أو رش مطلق.

الزوجية  احل��ي��اة  إن���اء  أن  ات��ض��ح   .11
اخلراب  بال�ورة  اليعني  بالطالق 
يف  يكون  قد  بل  وال��دم��ار  والضياع 
بل  الناجع  العالج  امل��واق��ف  بعض 

الواجب تنفيذه احيانًا.
والدعاة  العلامء  عىل  البحث:  توصية 
توضح  التي  واملحارضات  الندوات  عقد 
حقوق كل من الزوجني عىل اآلخر، حتى 
يعرف كل منهم ما له وما عليه، ليتفرغان 
لتنشئة جيل قرآين عىل وفق تعاليم السامء.

املص��������ادر:
خري ما نبدأ به: القرآن الكريم.

• بن 	 حممود  )ت1270ه�����(  اآلل��ويس 
القرآن  تفسري  يف  املاين  روح  اهلل،  عبد 
عبد  عل  تح:  املثاين،  والسبع  العظيم 
الباري عطية، ط1: 1994م، النارش: 

دار الكتب العلمية، بريوت –لبنان.
• الندليس ايب حممد عبد احلق بن غالب 	

بن عطية )ت546ه�(، املحرر الوجيز 

عبد  تح:  العزيز،  الكتاب  تفسري  يف 
الكتب  الشايف حممد، دار  السالم عبد 

العلمية، بريوت –لبنان.
• البيضاوي ايب سعيد نارص الدين عبد 	

)ت691ه���(،  حممد  بن  عمر  بن  اهلل 
ط1:  التأويل،  وارسار  النزيل  ان��وار 
1997م، النارش: دار الكتب العلمية، 

بريوت –لبنان.
• البخاري ايب عبد اهلل حممد بن اسامعيل 	

)ت256ه���(، صحيح اخل��اري، تح: 
مصطفى ديب البغا، النارش: دار ابت 

كثري، دمشق –بريوت.
• الرتمذي حممد بن عيسى )ت297ه�(، 	

ع��واد  ب��ش��ار  ت��ح:  ال��رتم��ذي،  سنن 
دار  النارش:  2000م،  معروف، ط1: 

الكتب العلمية، بريوت، لبنان.
• أمحد 	 بكر  أيب  )ت370ه�(  اجلصاص 

بن عل احلنفي، تفسري أحكام القران، 
دار الفكر، بريوت.

• اجلزائري ايب بكر جابر، ايرس التفاسري 	
2002م،  ط4:  الكبري،  العل  لكالم 
النارش: مكتبة العلوم واحلكم، املدينة 

املنورة.
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• جعفر 	 الدين  نجم  )ت676ه�(  احلل 
رشائ��ع  اهل���ذيل،  حييى  زك��ري��ا  أيب  ب��ن 
واحل��رام،  احلالل  مسائل  يف  اإلس��الم 
خراج وتعليق: عبد احلسني حممد عل، 
األرشف،  النجف  اآلداب،  مطبعة 

1969م.
• بن 	 حم��م��ود  القاسم  اب��و  ال��زخم��رشي 

عن  الكشاف  ه�(،  )ت538  عمروا 
يف  االقاويل  وعيون  التنزيل  حقائق 
وجوه التأويل، تح: حممود بن عمروا 
الزخمرشي، ط3، النارش: دار املعرفة، 

2009م.
•  ابن سعد حممد بن منيع )ت230ه�(، 	

حممد  ع��ل  ت��ح:  ال��ك��ربى،  الطبقات 
عمر، مكتبة اخلانجي 2001م.

• السيستاين السيد عل احلسيني )مرجع 	
الصاحلني،  منهاج  م��ع��ارص(،  ديني 
ط2،  ب��ريوت،  ال��ع��ريب،  امل��ؤرخ  دار 

1996م.
• نرش 	 األمايل،  )ت381ه�(،  الصدوق 

مؤسسة البعثة، قم، 1417ه�.
• اهلل 	 عبد  بن  عل  بن  جممد  الشوكاين 

)ت1250ه�(، فتح القدير، 1993م، 

النارش: دار ابن كثري، دمشق.
• احلسن، 	 بن  الفضل  عل  ايب  الطربيس 

تح:  ال��ق��رآن،  تفسري  يف  البيان  جممع 
ط1:  االردس��ت��اين،  ال��ق��دوي  حامد 
املكتبة  النارش:  -1995م،   1415

الرضوية إلحياء الرتاث اجلعفري.
• الطربي عامد الدين بن حممد )ت310 	

1985م،  ط2:  القرآن،  احكام  ه�(، 
بريوت –لبنان.

• يف 	 امليزان  حسني،  حممد  الطباطبائي 
مؤسسة  ه�،   1427 القرآن:  تفسري 

احياء الكتب االسالمية.
• الطربي عامد الدين بن حممد )ت310 	

تأويل أي قران،  البيان يف  ه�(، جامع 
تح: بشار عواد، 2002م.

• احلسن 	 بن  حممد  جعفر  ايب  الطويس 
)ت460ه�(، التبيان يف تفسري القران، 
العامل، ط1:  تح: امحد حبيب قيرص 
الرتاث  احياء  دار  النارش:  1209ه�، 

العريب.
• عباس بن عل املوسوي، اوضح البيان 	

2012م،  ط2:  ال��ق��ران،  تفسري  يف 
والنرش،  للدراسات  الغدير  النارش: 
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2012م.
• جامع 	 ايب  بن  احلسني  بن  عل  العامل 

)ت940ه�(، الوجيز يف تفسري القرآن 
محودي،  مالك  الشيخ  تح:  العزيز، 
القران  دار  النارش:  م،   2001 ط1: 

الكريم.
• يف 	 ال���زواج  العلوم،  بحر  الدين  عز 

الزهراء، بريوت،  دار  القرآن والسنة، 
ط3، 1986م.

• حجر 	 ب��ن  ع��ل  ب��ن  امح��د  العسقالين 
حمي  تح:  الباري،  فتح  )ت852ه���(، 
دار  ال��ن��ارش:  ط1،  اخلطيب،  الدين 
1421ه�- –لبنان،  بريوت  املعرفة، 

2001م.
• )الدكتور(، 	 ال��زاه��دي  أم��وري  ع��امد 

نشوز  ع��الج  يف  القرآنية  ال��وس��ائ��ل 
جملة  فيها،  الفقهاء  وأق��وال  الزوجني 
كلية العلوم اإلسالمية، جامعة دياىل، 

2014م، املجلد 8، العدد 15.
• حممد)ت 	 بن  حممد  حامد  ابو  الغزايل 

505ه�(، احياء علوم الدين، النارش: 
دار املنهاج، جدة.

• امحد، 	 بن  حممد  اهلل  عبد  ايب  القرطبي 

صدقي  تح:  القران،  ألحكام  اجلامع 
ال��رتاث  اح��ي��اء  دار  ال��ن��ارش:  جيل، 

العريب، بريوت –لبنان.
• القمي ايب احلسن عل بن ابراهيم )ت 	

329ه�(، تفسري القمي، 1991م دار 
الرسور، بريوت –لبنان.

• ال��ق��م��ي حم��م��د ب���ن حم��م��د رض��ا 	
وبحر  الدقائق  كنز  )ت1104ه����(، 
الغرائب، تح: حسني دركاهي، ط1: 
شمس  مؤسسة  ال��ن��ارش:  م،   2009

الضحى الثقافية.
• عمر 	 ب���ن  اس���امع���ي���ل  ك��ث��ري  اب����ن 

)ت774ه�(، املصباح املنري يف هتذيب 
تفسري ابن كثري، ط2: 2000م.

• الكاشاين املوىل حمسن )ت1091ه�(، 	
تفسري الصايف، دار الطباعة بريوت –

لبنان.
• بن 	 حم��م��د  )ت329ه�������(  الكليني 

الكتب  دار  ال���ك���ايف،  ي��ع��ق��وب، 
1367ه�  ط3،  طهران،  اإلسالمية، 

ش.
• حممد 	 اهلل  ع��ب��د  اب����و  م���اج���ه  اب����ن 

تح:  ماجة،  ابن  سنن  )ت273ه����(، 
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النارش:  ط2،  العزيز،  عبد  بن  صالح 
دار السالم، الرياض.

• دار 	 البالغة،  نج  رشح  عبده،  حممد 
الذخائر، قم، 1412ه�.

• امليرس، 	 الواضح  الصابوين،  حممد عل 
دار املرسة، األردن، ط2: 2003 م.

• تح: 	 ال��ن��ور،  تفسري  ق���راءيت،  حمسن 
2014م،  ط2:  ال��ص��ايف،  ح��س��ني 

النارش: دار املؤرخ العريب، بريوت.
• حممد جواد مغنية، التفسري املبني، ط2: 	

2001م، النارش: مؤسسة عز الدين.
• حم���م���د ال���ط���اه���ر ب����ن ع���اش���ور 	

والتنوير،  التحرير  )ت1393ه����(، 
– ب��ريوت  ال��ت��اري��خ،  مؤسسة  ط1، 

لبنان.
• ط1: 	 الكاشف،  مغنية،  ج��واد  حممد 

2003م، النارش: مؤسسة دار الكتاب 
االسالمي.

• )الدكتور(، 	 الفتالوي  كاظم  حممد 
البناء  يف  وأثرها  العبادية  الفرائض 
النجف  الضامن،  مؤسسة  اإلنساين، 

االرشف، 2014م.
• كنز 	 )ت826ه���(،  السيوري  املقداد 

مكتب  نرش:  القرآن،  فقه  يف  العرفان 
اسالم، قم، 1422ه�.

• األمثل 	 ال���ش���ريازي،  م��ك��ارم  ن��ارص 
ط1:  امل��ن��زل،  اهلل  ك��ت��اب  تفسري  يف 
الرتاث  احياء  دار  مطبعة  1992م، 

العريب، بريوت.
• النيسابوري مسلم بن احلجاج بن ورد 	

تح:  مسلم،  صحيح  )ت261ه����(، 
ط10:  شيحا،  مأمون  خليل  الشيخ 
2004م، دار املعرفة، بريوت –لبنان.

• بن 	 امحد  بن  عل  حسن  ايب  الواحدي 
البسيط،  التفسري  )ت468ه�(،  حممد 
ط1:  املوجود،  عبد  امحد  عادل  تح: 
1994م، النارش: دار الكتب العلمية، 

بريوت –لبنان.
• العامة 	 احللول  مخسني،  ابو  هاشم  د. 

القرآن  يف  الزوجية  املعارشة  ملشاكل 
الكريم، جملة املصباح، العتبة احلسينية 
العدد  2017م،   ،8 السنة  املقدسة، 
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بسم اهلل الرمحن الرحيم
املقدمة:

والص������الة  العاملني،  رب  هلل  احلمد 
آله  وع��ىل  حممد  سيدنا  ع��ىل  وال��س��الم 

وصحبه االخيار املنتجبني، أما بعد..
فقد تبدو دراستي هذه دراسة جديدة 
يف  آخر  بمعنى  ومنهجها،  موضوعها  يف 
بدراسة  اسبق  مل  إذ  ومضمونا،  شكلها 
جاءت عىل هدهيا فكل ما يمكن ان تطلع 
حديثة  أو  معارصة  دراسات  من  علي����ه 
اختلف  وإن  واح��د  نسج  عىل  ظاهرها 
أو  بتقديم  عناوينها  اختلفت  أو  املضمون 
ألول  للقارئ  يبدو  بناءأسلويب  أو  تأخري 
-ال  بجديد  ليس  انه  غري  جديدا  وهلة 
أقول  إنام  دراستي  أمهية  ألبّرز  هذا  أقول 
من  هلا  يكون  أن  خطط  هذه  دراستي  ألن 
يقال  أن  يمكن  ما  اجلدة  ومن  أوفره  احلظ 
فيها -نِعم دراسة تتبعت الداللةالتفسريية 
لواحد من عظامء اللغة والنحو شاع ذكره 
جمال  يف  السبق  واللغويني، فله  النحاة  بني 
تلك الدراسات، وليس ببعيد من متناول 
أيدي الدارسني الذين بحثوا يف مكنونات 
االمهية  من  يعط  مل  انه  إال  النفيسة  كتبه 

أعطته  ما  التفسريية  ال��دالل��ة  جهة  من 
نال  بسيط  سفر  خالل  من  الدراسة  هذه 
حمطأنظار  جعله  ما  والظهور  الشهرة  من 
درر،  من  حواه  بام  البحر  فهو  الدارسني، 
البحر املحيط أليب حيان األندليس، ولعل 
ان  هو  التفسري  هذا  اختار  جعلني  ما  سببا 
انه  شك  وال  ونحويبارع  لغوي  صاحبه 
ابن  ومنهم  التفسريية  النحاة  بآراء  يعتد 

االنباري.
هذا  بحثي  طبيع����������ة  اقتضت  لقد 
معطيات  مع  يتالءم  نسجا  انسجه  ان 
رأي  مستهال  آية  كل  عند  فأقف  الدراسة 
والتفسري  بالتحليل  فيها  االنباري  ابن 
واملعاين  التفسري  كتب  بطون  يف  النظر  ثم 
إىل  تفسريي  معنى  من  أضافه  ما  ألرى 
جلة املعاين التفسريية االخرى، لعلني من 
أن  مفادها  حقيقة  إىل  أصل  ذلك  خالل 
مظاهر  له  النحوي  اللغوي  االنباري  ابن 
صفحات  بني  تفرقت  تفسريية  داللية 

كتب التفسري منها البحر املحيط.
• ۈئ 	 چۇئۆئۆئ  ت��ع��اىل:  ق��ال 

ۈئ ېئېئ ېئ ىئ ىئ ىئ 
ىئ  مئ  جئحئ  ی  ی  ی  ی 



أ.د. ابراهيم رمحن محيد األّركي

331

يئ جب چ]سورة هود: 5[.
ذل��ك  ف��ع��ل  يف  امل��ف��رسون  أخ��ت��ل��ف 
ابن  فقال  واملنافقني،  الكفار  جهة  من 
عليهم  ليبعد  ذل��ك  ))فعلوا  االن��ب��اري: 
أسامعهم  يدخل  وال   الرسول صوت 

القرآن الكريم(()1(، وهو قول يكاد ينفرد 
العلامء  أق��وال  بني  من  االن��ب��اري  اب��ن  به 
إذ  حيان  أب��و  ذك��ره��م  ال��ذي��ن  اآلخ��ري��ن 
االخنس  اسمه  رجل  يف  نزلت  إنا  قيل 
 الرسول جيالس  ممن  كان  رشيق  بن 
قال  وبه  ينافق  أي  يبطن  ما  خالف  فيظهر 
ابن عباس)2(، وقيل عنه أيضا أنا يف قوم 
))كانوا يستحيون أن يفضوا إىل السامء يف 
اخلالء وجمامعة النساء(()3(، وقال عبد اهلل 
بن شداد: إنا نزلت ))يف بعض املنافقني، 
ص��دره  ثنى   بالرسول م��ّر  إذا  ك��ان 
وظهره وطأطأ رأسه وغطى وجهه كي ال 

.)4( ))يرى الرسول
يف  نزلت  انا  الزجاج  معاين  يف  وجاء 
وارخينا  ابوابنا  اغلقنا  اذا  ))قالوا  طائفة 

)1( البحر املحيط5/ 203. 
)2( ينظر: املصدر نفسه. 

)3( املصدر نفسه. 
)4( املصدر نفسه. 

صدورنا  وثنينا  ثيابنا  واستغشينا  ستورنا 
ب���ن���ا؟.(()5(،  يعلم  كيف  ع��داوت��ه  ع��ىل 
الطربي  ذك��ره��ا  األق���وال  ه��ذه  وأغ��ل��ب 
االنباري  ابن  قول  وان  تفسريه  يف  مفصال 
كانوا  إنام  آخرون  ))قال  قال:  إليه  أشار 
يفعلون ذلك لئال يسمعوا كتاب اهلل(()6(، 
األقوال  وأغلب  باملعنى،  عنه  نقله  وربام 
التي ذكرها املفرسون ترجع يف معناها إىل 

ما ذكره ونقله عن أيب حيان.
معنى  إن  جماهد  عن  آخ��رون  وزاد 
وعن  واف���رتاء،  ش��ك  ص��دوره��م  يثنون 
اهلل  ))فاعلم  النفس:  حديث  احلس��������ن 
يف  ثياهبم  يستغشون  حني  انم  وجل  عز 
ظلمة الليل ويف اجواف بيوهتم يعلم تلك 

الساعة ما يرسون وما يعلنون(()7(.
انه  االنباري  ابن  عن  الواحدي  ونقل 
كام  يعلمها  رسائرهم  ان  اهلل  ))اعلم  قال: 
الكشاف  يف  وجاء  مظهراهتم(()8(،  يعلم 

)5( معاين القرآن واعرابه3/ 38. 
اجلامع  وينظر:   ،235 البيان15/  جامع   )6(

ألحكام القرآن9/ 5. 
)7( معاين القرآن للنحاس3/ 329 -330. 

التفسري  وينظر:   ،564 الوسيط2/  املعجم   )8(
الوجيز1/ 513، والبحر املحيط5/ 204. 
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))ي���زَوّرون  وتفسريها  اآلي��ة  معنى  ان 
أقبل  من  ألن  عنه،  وينحرفون  احلق  عن 
ر  ازوَّ ومن  بصدره،  استقبله  الشء  عىل 
عنه  وط��وى  ص��دره  ثنى  وان��ح��رف  عنه 

كشحه(()9(.
اآلية  هذه  بيان  يف  قيل  ما  كثرة  وعىل 
عاشور  اب��ن  به  ق��ال  ال��ذي  ف��إن  الكريمة 
وجعه يف نص يتخصص به املعنى املطلوب 
من االية أكثر للعيان، إذ يف النص حتول يف 
 الرسول خماطبة  من  الكالم  اسلوب 
امر  الذين  احوال  من  بحال  اعالمه  ))إىل 
اهلل  علم  بإحاطة  جهلهم  يف  إليهم  بالتبليغ 
الذوات  يف  الكائنات  من  حال  بكل  تعاىل 
لذلك  فقدم  وخفيها  ظاهرها  واالع��امل 
إبطال وهم من أوهام الرشك انم يف مكنة 
تعاىل  اهلل  عن  احواهلم  بعض  اخفاء  من 
ۈئچ  ۆئ  ۆئ  چۇئ  ق��ول��ه  ف��ك��ان 

ی  ی  ی  ی  چ  ل��ق��ول��ه  مت��ه��ي��دا 
بإحاطة  اخ��ب��اره��م  ب��ني  جعا  جئحئچ 
تومهاهتم  إبطال  وبني  باالشياء  اهلل  علم 

وجهلهم بصفات اهلل(()10(.

)9( الكشاف2/ 359. 
)10( التحرير والتنوير11/ 320. 

اخرى  بيانية  نكتة  القرآين  النص  ويف 
ينبغي الوقوف عليها ان يف افتتاح الكالم 
لغرابة  بمضمونه  ))لإلهتامم  )إال(  ب��� 
إحاطة  بتعليم  وللعناية  املحكي،  امرهم 

علم اهلل تعاىل(( )11(.
اآلية  هذه  بيان  يف  قيل  ما  جلة  ومن 
يمكن ان خيلص الباحث إىل انا نزلت يف 
أهل النفاق والشقاق من الكافرين الذين 
قلوهبم  ويف  يرسون،  ما  خالف  يظهرون 
صاحب  من  متكنوا  انم  لو  وحقد  نفاق 
الرسالة لظفروا به، فضال عن احتامهلا 
الكالم  صدر  يف  ذكرناها  التي  االق��وال 
وصواهبا  بالغ�����ة  جامعها  وان  وعجزه، 
إشارات  فيه  إذ  عاشور،  ابن  كالم  بيانا 
عىل  فالوقوف  املفرسون  ذكره  ما  كل  إىل 
نصه قد يغني عن الوقوف عىل نصوصهم 
كتب  ذكرته  ما  بأحوال  تلميح  من  فيه  ملا 

واملعاين. التفسري 
• قال تعاىل: چۓ ڭ ڭ ڭ ڭ 	

ۋۅ  ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ 
ېچ]سورة  ۉ  ۉ  ۅ 

هود: 34[.

)11( املصدر نفسه. 
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قيل يف تفسري معنى )يغويكم( قوالن: 
يغوي  الرجل  غوى  من  يضلكم  األول: 
االغواء  إسناد  ذلك  ويف  الضالل،  وهو 
وهو  هيلككم  بمعنى  والثاين:  اهلل)12(،  إىل 
قال:  االنباري  ابن  عند  عنه  مرغوب  قول 
قول  هيلككم  يغويكم  معنى  ))وك���ون 
انه  الطربي  وذك��ر  ع��ن��ه(()13(،  مرغوب 
املرض  الغوي  معنى  ان  طيء  عن  حكي 
وحكي  مريضا،  أي  غاويا  فالن  ))أصبح 
فالنا  أغويت  منهم  سامعا  غريهم  عن 
بمعنى هلكته وَغِوَي الفصيل اذا فقد اللبن 
عن  اللغة  هذه  الطربي  فامت(()14(، ونقل 
بدليل  باهلالك  اللفظة  تفسريه  دليل  طيء 

سكوته عنها بعد ان أوردها.
اهلالك  بمعنى  الغوي  ان  مكي  ويرى 
))وهو  العرب  كالم  يف  وج��ود  له  ليس 

حمجوج بنقل الفراء وغريه(()15(.

والتفسري   ،22 املحيط5/  البحر  ينظر:   )12(
الوسيط2/  والتفسري   ،519 الوجيز1/ 

 .571
)13( البحر املحيط5/ 22. 

)14( جامع البيان15/ 315. 
معاين  وينظر:   ،220 املحيط5/  البحر   )15(

القرآن للفراء. 

وأج����از ال���زج���اج ك��ال امل��ع��ن��ي��ني يف 
يضلكم  ))ي��غ��وي��ك��م  ق���ال:  )ي��غ��وي��ك��م( 
معنى  النحاس  وزاد  وهي��ل��ك��ك��م(()16(، 

حيييكم)17(.
لفظ  يف  ال��ض��الل  معنى  ان  وي��ب��دو 
جهور  به  ق��ال  إذ  االق��رب  هو  يغويكم 
عرف  ))اذا  ال��زخم��رشي:  ق��ال  املفرسين، 
ومل  وشأنه  فخاله  االرصار  الكافر  من  اهلل 
يلجئه سمى ذلك إغواء وإضالال، كام انه 
فلطف  ويرعوي  يتوب  ان  منه  عرف  اذا 
وه��داي��ة(()18(، وذكر  إرش��ادا  سمى  ب��ه: 
املعنى اآلخرلإلغواء كام نص عليه الطربي 

وغريه.
ابن  تفسري  ان  ذل��ك  م��ن  ونخلص 
االنباري لالغواء بالضالل هو االقرب إذ 
عليه أغلب العلامء واملفرسين واهلل أعلم.

• ەئ 	 ەئ  ائ  چائ  تعاىل:  قال 
ۆئ  ۆئ  ۇئ  ۇئ  وئ  وئ 
ىئ  ىئ  ېئ  ېئېئ  ۈئ  ۈئ 

)16( معاين القرآن واعرابه2/ 49. 
وينظر:   ،345 للنحاس2/  القرآن  معاين   )17(

اهلداية إىل بلوغ النهاية5/ 3382. 
)18( الكشاف5/ 371، وينظر: اجلامع ألحكام 

القرآن9/ 28. 
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ىئچ]سورة هود: 44[.
)قيض  معنى  إن  االنباري  ابن  يقول 
نوح(()19(،  قوم  هلكة  االمر( ))أحكمت 
قوله  ))يف  ق��ال:  إذ  عباس  ابن  وفرسها 
من  ونجا  غ��رق  من  غ��رق  االم��ر  وق��يض 

أيضا،  اهل��الك  بمعنى  وه��و  ن��ج��ا(()20( 
االمر  قال: ))قيض  أنه  جماهد  عن  وحكي 
ان  قتيبة  ابن  عن  ونقل  هبالكهم(()21(، 
م��ن��ه)22(، وق��ال  ف��رغ  االم��ر  ق��يض  معنى 
الطربي: ))قيض أمر اهلل فمىض هبالك قوم 
به  قال  اهلالك  بمعنى  والقول  نوح(()23(، 
ومكي)26(،  والنحاس)25(،  الزجاج)24(، 

والواحدي)27(.
وق��ال ال��زخم��رشي: ))وق���يض االم��ر 

)19( البحر املحيط5/ 228. 
)20( املصدر نفسه. 
)21( املصدر نفسه. 

)22( ينظر: املصدر نفسه. 
)23( جامع البيان5/ 334. 

)24( ينظر: معاين القرآن واعرابه3/ 55. 
)25( ينظر: معاين القرآن للنحاس3/ 354. 

النهاية5/  بلوغ  إىل  اهلداي���������ة  ينظر:   )26(
 .3402

575، والتفسري  التفسري الوجيز2/  )27( ينظر: 
الوسيط12/ 160. 

ه��الك  م��ن  ن��وح��ا  اهلل  وع��د  م��ا  وان��ج��ز 
قومه(()28(.

معناه  ان  االحكام  جامع  يف  وج��اء 
أهلك  يعني  م��ن��ه(()29(،  وف��رغ  ))أحكم 
ان  ويقال  واح��ك��ام،  مت��ام  عىل  ن��وح  ق��وم 
الغرق  قبل  نسائهم  أرح���ام  أعقم  اهلل 
هلك  فيمن  ي��ك��ن  ف��ل��م  س��ن��ة  ب��أرب��ع��ني 
الولدان  أهلك  ان��ه  والصحيح  صغري، 
ومل  والسباع  الطري  هلكت  كام  بالطوفان 
والبهائم،  للصبيان،  عقوبة  الغرق  يكن 
بآجاهلم)30(،  ماتوا  بل  والسباع،  والطري، 
من  الصواب  إىل  األقرب  هو  األمر  وهذا 
ال  عديدة  رواي��ات  وردت  وقد  سابقه، 
اوردها  أن  أرغب  ومل  بصحتها،  يل  ِعْلَم 

هنا لعدم احلاجة هلا.
)وقيض  اآلية  معنى  أن  لنا  ويرتجح 
 نوحا تعاىل  اهلل  وعد  ما  األمر( ))أنجز 
بأهله  وإنجائه  قومه  كفار  إه��الك  من 
املؤمنني(()31(، وهو قول جهور املفرسين 
أشار  إذ  بخاصة،  االنباري  وابن  بعامة 

)28( الكشاف2/ 376. 
)29( اجلامع ألحكام القرآن9/ 41. 

)30( روح املعاين2/ 99. 
)31( املصدر نفسه. 
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بادىء  يف  أوردته  الذي  نصه  يف  ذلك  إىل 
األمر.

إشارة  أيضا  االمر(  قوله )وقيض  ويف 
إىل القصة كلها التي بسطت من بعث املاء 

وإهالكاألمم وانجاء أهل السفينة)32(.
• ھ 	 ھ  چہہھ  تعاىل:  قال 

ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ 
ڭچ]سورة هود: 59[.

معنى  ب��ي��ان  يف  االن��ب��اري  اب��ن  ق��ال 
العظيم  ))ان��ه  القرآين  النص  يف  )جبار( 
ونقل  العباد(()33(،  عىل  املتكرب  نفسه،  يف 
الذي  اجلبار  أن  الكلبي  عن  حيان  أب��و 
ويعاقبهم  الغضب  حال  يف  الناس  يقتل 
هو  اجلبار  الطربي  املعصية)34(، وقال  عىل 
انه  أو  احل��ق،  عن  احلائد  اهلل  عىل  املتكرب 

املرشك)35(.
ان  ال��زخم��رشي  عن  حيان  أب��و  ونقل 
اجلب��������ار ))هو الذي جيرب الناس عىل ما 

)32( ينظر: املحرر الوجيز3/ 334. 
)33( البحر املحيط5/ 235. 

)34( املصدر نفسه. 
 ،367-  366 البيان5/  جامع  ينظر:   )35(
204، وروح  القرآن 9/  واجلامع ألحكام 

املعاين13/ 201. 

معاين  يف  النص  هذا  أجد  ومل  يريد(()36(، 
الزجاج  ذك��ره  فالذي  للزجاج،  القرآن 
عليه  ألح��د  ي��رى  ال  ))ال���ذي  اجل��ب��ار  ان 
واضح  النصني  بني  والفرق  ح��ق��ا(()37(، 
ف��ال��ذي جي��رب ال��ن��اس غ��ري ال��ذي ال يرى 
ألحدهم عليه حقا، وفرس الواحدي اجلبار 
وخاب  بالبقرة  الرسل  قال: ))فاز  بالكافر 
متنى(()38(،  بام  يظفر  مل  ألنه  كفر  من  كل 
والكبري  بالرئيس  اجلبار  الزخمرشي  وفرس 
رؤساءهم  يريد  عنيد  جبار  ))ك��ل  ق��ال: 
ت��ك��ذي��ب  إىل  ودع���اهت���م  وك����رباءه����م 

الرسل(()39(.
ونخلص مما ذكرناه سابقا ان املفرسين 
اجلبار  معنى  بيان  يف  بينهم  فيام  تباينوا 
يراد  يكون  قد  ذك��روه  ما  وكل  وتفسريه، 
به ما نص عليه ابن االنباري من ان املتكرب 
ويرتفع  نفسه  يف  العظمة  يرى  ال��ذي  هو 
ومنعة  قوة  من  تعاىل  اهلل  آتاه  بام  العباد  عن 
لغوي  أو  مفرس  قاله  قول  كل  لذا  ومال، 

)36( البحر املحيط5/ 235. 
وينظر:   ،156 واعرابه3/  القرآن  معاين   )37(

معاين القرآن للنحاس3/ 521. 
)38( التفسري الوسيط12/ 429. 

)39( الكشاف2/ 383. 
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عليه  نص  الذي  النص  إىل  يرجع  معناه  يف 
ابن االنباري، ويبدو يل أن ابن االنباري يف 
به  انفرد  البحر  صاحب  أورده  الذي  نصه 
عمن سواه من العلامء، إذ مل أجد عىل كثرة 
املعنى  هذا  إىل  أشار  َمْن  عليه  أطلعت  ما 
وإن كنت قد ذكرت أن املعاين التي ذكرها 
ابن  قاله  ما  حتت  ضمنا  تدخل  العلامء 
تنطبق  والتكرب  العظمة  فصفة  االنباري، 
ألحد  يرى  ال  الذي  واملتعايل  الكافر  عىل 
الذين  والكبري  الرئيس  وعىل  حقا،  عليه 

كذبوا الرسل.
اجلبار  معنى  يف  ج��اء  م��ا  ك��ل  ه��ذا 
أدرس  ومل  ال��ق��رآين  النص  يف  وتفسريه 
ألن  السياق،  أو  النص  عن  بعيدا  اللفظة 
معنى  عىل  الضوء  أنأسلط  دراستي  مدار 
السياق  داخل  وتفسريها  القرآنية  اللفظة 

القرآين وليس بمنأى عنه.
• ی 	 ی  چىئ  تعاىل:  قال 

مئ  حئ  جئ  ی  ی 
ىئچ ]سورة هود: 71[.

النص  يف  الضحك  االنباري  ابن  فرسَّ 
ضحكها  ))ان  ق��ال:  ب��ال��رسور  ال��ق��رآين 
كانت  ألن��ا  ظنها،  بصدق  رسورا  ك��ان 

أخيك  ابن  إليك  اضمم  البراهيم:  تقول 
العذاب  سيتنزل  فانه  أخاها،  وكان  لوطا 

بقومه(()40(.
ومن خالل نص ابن االنباري يتضح 
وسببه  ال��رسور  وهو  الضحك  معنى  لنا 
أقوال  ذكر  يف  حيان  أبو  ط  وتبسَّ كذلك، 
حتى  وسببه  ضحكت  معنى  يف  العلامء 
أقوال  اخلمسة  عىل  يربو  ما  إىل  أوصلها 
ح��اض��ت)41(،  ضحكت  معنى  إن  منها 
))فاما  ال��زج��اج:  ق��ال  بعيد  معنى  وه��و 
فليس  ح��اض��ت  ض��ح��ك��ت:  ق���ال:  م��ن 
به  معرب  جماز  ))ه��و  ومنها  ب���شء(()42(، 
أخيها  بنجاة  ورسوره  الوجه  طالقة  عن 
وهالك قومه، يقال أتيت روضة تضحك 
عىل  الضحك  هو  مرشقة(()43(، وقيل  أي 
ابن  عن  ))وروي  مقاتل:  قال  احلقيقة، 
إبراهيم  خوف  شدة  من  ضحكت  عباس 
أيضا  ونقل  وغلامنه(()44(،  أهله  يف  وهو 
قوم  غفلة  ))من  ضحكت  أنا  قتادة  عن 

)40( البحر املحيط5/ 243. 
)41( ينظر: املصدر نفسه. 

)42( معاين القرآن واعرابه3/ 61. 
)43( البحر املحيط5/ 243. 

)44( املصدر نفسه. 
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وقيل  منهم(()45(،  العذاب  وقرب  لوط 
وقيل  االكل،  عن  الضيوف  امتناع  بسبب 
بمعنى  مقدم  وهو  بإسحاق  البشارة  من 
إن  وقيل  السدي)46(،  ذلك  ذكر  التأخري 
املعجز)47(،  من  رأت  ملا  ضحكها  سبب 
وذكر صاحب البحر املحيط أن الزخمرشي 
يريد  ه���ذا(()48(،  من  طرف  إىل  ))أش��ار 
فقال:  ذك��ره  ال��ذي  االخ��ري  املعنى  م��ن 
اخليفة(()49(،  بزوال  رسورا  ))ضحكت 
وذكر الزخمرشي ذلك وزاد ))هبالك أهل 
إنكار  ضحك  ضحكها  كان  أو  اخلبائث 
ثم  العذاب(()50(،  أظلهم  وقد  لغفلتهم 
يف  حيان  أب��و  سبقها  التي  األق��وال  ذك��ر 

تفسريه)51(.
فرسوا  اجلمه���ور  ان  حيان  أبو  وذكر 
كثرة  املعروف، وعىل  بالعمل  الضح�����ك 
االقوال التي قيلت يف بيان معنى الضحك 

)45( املصدر نفسه. 
)46( املصدر نفسه. 
)47( املصدر نفسه. 
)48( املصدر نفسه. 
)49( املصدر نفسه. 

)50( الكشاف2/ 386. 
)51( ينظر: املصدر نفسه. 

أميل  انني  إال  القرآنية  اآلي��ة  يف  وسببه 
 ابراهيم ام��رأة  ضحك  بان  القول  إىل 
))وك��ان  بغالم  اياها  املالئكة  تبشري  من 

ضحكها ضحك تعجب واستبعاد(()52(.
• مئ 	 حئ  جئ  چ  ت��ع��اىل:  قوله  ويف 

االنباري: ))املعنى  ابن  قال  ىئچ 
إسحاقألنه  إىل  املنسوب  الوراء  ومن 
كان الوراء إلبراهيم من جهة إسحاق، 
فلو قال: ومن الوراء يعقوب، مل يعلم 
أم  إسحاق  إىل  منسوب  ال��وراء  أهذا 
إسحاق  إىل  فأضيف  إسامعيل  إىل 
اللبس(()53(،  ويزول  املعنى  لينكشف 
وهذا املعنى أورده أبو حيان جوابا عن 
يعقوب  يكون  فيه ))كيف  قيل  سؤال 
وراء إلسحاق وهو ولده لصلبه، وإنام 
فانكشف  ال��ول��د(()54(،  ول��د  ال��وراء 
ويف  االن��ب��اري،  اب��ن  ب��ك��الم  اللبس 
يريد  انه  االنباري  ابن  ذكر  األض��داد 
))م��ن ول��د ول����ده(()55(، وال���وراء يف 
اآلية ظرف ))استعمل اسام غري ظرف 

)52( التحرير والتنوير12/ 115. 
)53( البحر املحيط5/ 244. 

)54( املصدر نفسه. 
)55( االضداد1/ 69، وينظر: الزاهر1/ 330. 
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بعد  ومن  قيل:  كأنه  عليه  من  بدخول 
اس��ح��اق،  خلف  م��ن  أو  اس��ح��اق، 
ابن  عن  ونقل  ب��ع��د(()56(،  وبمعنى 
وتساءل  الولد،  ولد  الوراء  ان  عباس 
بعضهم كيف يكون ذلك وان يعقوب 
اجل��واب  فكان  لصلبه  اسحاق  ول��د 
ذكره  سبق  الذي  االنباري  ابن  بقول 

لينكشف اللبس.
قصب  حائز  االن��ب��اري  اب��ن  يكن  ومل 
قد  الطربي  كان  إنام  املعنى  هذا  يف  السبق 
اشار إىل ذلك املعنى قال: ))ان قوله الولد 
هو الوراء(()57(، ويف اآلية بشارة ))بالولد 
وولد الولد، يقال هذا ابني من الوراء أي 
هذا ابن ابني(()58(، ومعنى اآلية عىل ذلك 
وانا  اسحاق  تلد  بانا  ))فبرشناه  املعنى 
يف  ول��ده(()59(، واملعجز  ترى  حتى  تعيش 
العمر  من  تبلغ  كانت  ولد  يوم  أنا  ذلك 
تسع   إبراهيم عمر  وإن  وثامنني،  تسعا 
وقت  يف  أي  ال��وق��ت  ذل��ك  يف  وتسعني 

)56( البحر املحيط5/ 244. 
)57( جامع البيان15/ 395. 

)58( معاين القرآن واعرابه3/ 61. 
)59( املصدر نفسه. 

البشارة)60(.
كتب  ع��ىل  اط��الع��ي  خ���الل  وم���ن 
معنى  ان  وج��دت  فاين  واملعاين  التفسري 
أهل  أكثر  قال  وبه  الولد  ولد  هو  اآلي��ة 
فيها  ان  اآلي��ة  يف  ويلحظ  التفسري)61(، 
أنإسامعيل  ))عىل  النظر  أهل  حلظه  دليال 
حتى  تعيش  بأنا  برشت  ألنا  الذبيح  هو 
يولد إسحاق وقد يولد إلسحاق يعقوب 
يولد  بان  برشت  وقد  بذبحه  يؤمر  وكيف 

له(( )62(.
• ی 	 ی  ىئ  چىئ  ت��ع��اىل:  ق��ال 

يئ  ىئ  حئمئ  جئ  ی  ی 

يب  ىب  مب  خب  حب  جب 

مثىث  جث  يت  ىت  ختمت  حت  جت 

جخ  مح  مججح  حج  يث 

حخچ]سورة هود: 81[.

يف  القطع  معنى  االن��ب��اري  اب��ن  أب��ان 

)60( ينظر: معاين القرآن واعرابه3/ 61. 
 ،478 ال��وس��ي��ط11/  التفسري  ينظر   )61(
الوجيز5/  واملحرر   ،388 والكشاف2/ 
 ،101 القرآن15/  ألحكام  واجلامع   ،65
والدر املصون10/ 36، وروح املعاين12/ 

 .19
)62( معاين القرآن لنحاس3/ 395. 



أ.د. ابراهيم رمحن محيد األّركي

339

قال:  بالليل،  فخصصها  الكريمة  اآلي��ة 
بالليل،  خمتص  القطعة،  بمعنى  ))القطع 
 ،)63( الثوب((  من  قطع  عندي  يقال  وال 
))فاخرج  قال:  بالبقية  الطربي  وفرسها 
من  ببقية  وأهلك  أنت  اظهرهم  بني  من 
من  بطائفة  أيضا  وف��رست  ال��ل��ي��ل(()64(، 
أن  عنه  اهلل  ريض  عباس  ابن  وعن  الليل، 
معناها يف جوف الليل)65(، وقيل بقطع من 

الليل أي بعض الليل)66(.
الطربي  ذكرها  التي  املعاين  هذه  وكل 
يقرب من املعنى الذي ذكره ابن االنباري 
والبعض  واجل���وف  وال��ط��ائ��ف��ة  فالبقية 
وقال  اللي���ل،  من  جزء  عىل  تدل  ألف��اظ 
الليل  من  بظلم���ة  )بقطع(  معنى  الزجاج 
قطعة  أي  الليل،  من  قطع  معنى  ))يقال 
ص���احل���ة(()67(، وق���ال يف م��وض��ع آخ��ر: 
بعدم������ا  أي  الليل،  من  بقطع  ))ومعنى 

)63( البحر املحيط5/ 248. 
)64( جامع البيان15/ 430. 

)65( ينظر: املصدر نفسه. 
الوجيز3/  واملحرر  نفسه،  املصدر  ينظر:   )66(
 ،79 ال��ق��رن9/  ألحكام  واجلامع   ،131
والدر املصون6/ 186، وروح املعاين12/ 

 .109
)67( معاين القرآن واعرابه3/ 118. 

ويف  الليل(()68(،  من  صالح  يشء  يميض 
ان  إىل  اشارة  الليل(  من  يقال )بقطع  قوله 
مل  ولو  أوله  يف  وليس  الليل  آخر  يف  السري 
الليل،  أول  يف  يكون  أن  جلاز  ذلك  يقل 
من  كثري  ذهاب  عىل  )بقطع(  كلمة  فدلت 

الليل)69(.
األخري  بالسدس  الزخمرشي  وفرسها 
االخري  السدس  ))وه��و  قال:  الليل  من 
فالسحر  س��ح��ران،  مه��ا  وق��ي��ل:  م��ن��ه، 
عند  واآلخر  الفجر  انصداع  قبل  االعىل 

انصداعه، وانشد:
*مرت بأعى السحرين َتْذَأُل )70)*

معنى  ان  إىل  املفرسين  بعض  وذهب 
))كأنه  الليل  نصف  الليل(  من  )بقط�����ع 

نصفني(()71(. قطع 
ونقل السمني عن االخفش أن املعنى 
يراد  قد  مطلق  الليل)72(، وقوله  من  سواد 
السدس  أو  س��واده،  لشدة  الليل  آخر  به 

)68( املصدر نفسه3/ 183. 
 ،31 للنحاس4/  القرآن  معاين  ينظر:   )69(

وينظر: الكشاف4/ 438. 
)70( الكشاف4/ 438. 

)71( إجياز البيان1/ 420. 
)72( ينظر: الدر املصون6/ 186. 
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خيتلط  مل  ليل  به  يراد  قد  أو  منه،  األخري 
معه بياض الفجر وهو األرجح عندي.

• ٻ 	 ٻ  چٱ  ت����ع����اىل:  ق�����ال 
پ  ٻپ  ٻ 
ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ 
ٿ  ٿ  ٿ  ٺٺ  ٺ  ٺ  ڀ 
ه��ود:  ٹچ]س����ورة  ٿ 

.]83– 82
الزم  ))املعنى  االن��ب��اري:  اب��ن  ق��ال 
إيذانا  اهلل  عند  احل��ج��ارة  التسويم  ه��ذا 
والتسويم  عذابه)73(،  وشدة  قدرته  بنفاذ 
))وأما  الطربي:  قال  العالمة  بمعنى  هنا 
يقول  فانه  ٺچ  ٺ  چٺ  قوله 
واملسومة  اهلل  أعلمها  اهلل  عند  معلمة 
عىل  نصبت  ولذلك  احلجارة  نعت  من 
تشاكل  ال  ))إن��ا  وقيل:  ال��ن��ع��ت(()74(، 
نضج  هبا  مطوقة  انا  أو  األرض،  حجارة 
أو  كحجارتكم(()75(،  ليست  محرة  من 

)73( البحر املحيط5/ 250. 
)74( جامع البيان5/ 437. 

معاين  وينظر:   ،437 البيان5/  جامع   )75(
القرآن  ومعاين   ،72 واع��راب��ه3/  القرآن 

للنحاس3/ 372. 

))عليها سيام خطوط(()76(، وقال السدي 
كانت  وأيا  خمتمة)77(،  مسومة  معنى  إن 
هي  املسومة  احل��ج��ارة  ف��ان  املعاين  ه��ذه 
وتعاىل،  سبحانه  اهلل  عند  بعالمة  املعلمة 
وزاد الزجاج فقال: ))وتعلم بسيامها أنا 

مما عذب اهلل هبا(()78(.
هي  املسومة  ان  فيها  القول  ومنتهى 
التي هلا سيام أي عالمة مميزة، وللعالمات 
))منها  بعضهم  ذكرها  لوضعها  أغراض 
االحضار،  سهولة  ومنها  االنتباه،  عدم 
ألن  املهيأة،  املعدة  عن  به  مكنى  هنا  وهو 
قوله  بقرينة  التوسيم  لوازم  من  االعداد 
اهلل  عند  تسويمها  ألن  ٺچ،  ٺ  چ 

هو تقديرها إياه هلم(()79(.
أضاف  االنباري  ابن  ان  لنا  ويظه�����ر 
املفرسين  عند  نجدها  مل  تفسريية  جلة 
)التسويم(  العالمة  هذه  ل��زوم  ان  وهي 
ولونا-كام  شكلها  كان  أيا  احلجارة  لتلك 
فرسه بعضهم -تؤذن بعظيم قدرته وثباهتا 

وشدة عذابه ونفاذه.

)76( جامع البيان5/ 437. 
)77( املصدر نفسه. 

)78( معاين القرآن واعرابه3/ 72. 
)79( التحرير والتنوير12/ 135. 
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• ائ 	 ى  ېى  ې  ې  ې  چ  تعاىل:  قال 
هود:  وئچ]سورة  ەئ  ەئ  ائ 

.]95
قال ابن االنباري يف بيان معنى )بعدا( 
من  العرب  ))م��ن  إن  الكريمة  اآلي��ة  يف 

ضد  هو  الذي  والبعد  اهلالك  بني  يسوي 
إال  َيْبُعُد(()80(،  َبِعَد  فيهام  فيقول  القرب 
العرب  أن  ذكر  املحيط  البحر  صاحب  ان 
من  البعد  البعدين،  بني  تفرق  ان  أرادت 
جهة اهلالك والبعد الذي هو ضد القرب، 
فألجل ذلك غريوا البناء، وذكر ان قراءة 
هو  الذي  البعد  من  العني  بضم  السلمي 
ونقل  األص��ل،  عىل  ج��اءت  القرب  ضد 
عن بعضهم ان ))معناه بعدا هلم من رمحة 
وهذا  م��ن��ه��ا(()81(،  ثمود  بعدت  كام  اهلل 
الطربي  قول  من  قريب  التفسريي  املعنى 
إذ يقول: ))كام َبِعدت من قبلهم ثمود من 

رمحته بانزال سخطه هبم(()82(.
العني  بضم  لغة  لغتان  البعد  ويف 
اجلمهور  قراءة  عىل  فالتي  بكرسها،  ولغة 

)80( البحر املحيط5/ 258. 
)81( املصدر نفسه. 

وينظر:   ،465 ال��ب��ي��ان15/  ج��ام��ع   )82(
الكشاف2/ 401. 

واما  امل��ه��دوي،  ق��ال  كام  اللعنة  بمعنى 
جيتمع  ))وقد  الرش  بمعنى  فهي  االخرى 
فيكون  املعنى  يف  لتقارهبام  اللغتني  معنى 
لتقارب  لفظه  غري  عىل  مصدره  جاء  مما 

املعاين(()83(.
وفرق اآللويس بني اللغتني لغة الضم 
هلك،  بمعنى  بالكرس  فالتي  الكرس  ولغة 
القرب)84(،  بمعنى  فهي  الضم  لغة  وأما 
يف  االنباري  ابن  ذكرها  التي  والتسوية 
يمكن  )بعد(  معنى  عن  حديثنا  بداية 
الكريمة  اآلية  معنى  بيان  يف  إليها  الركون 
هذا  ومن  بعدوا  فقد  هلكوا  اذا  ))ألنم 

الشاعر: قول 
َمْن كان بينَك يف الرتاِب َوَبيَنُه 

ِشرباِن فهو بغايِة الُبعِد(()85).
ک  ک  ک  چڑ  تعاىل:  قال 
ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گگ  گ  گ  ک 
ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻڻ 
ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ 
ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ 

)83( اجلامع ألحكام القرآن9/ 85. 
)84( ينظر: روح املعاين12/ 129. 

)85( التحرير والتنوير1/ 1893. 
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ٴۇ  ۈ  ۆۈ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ 
ۋچ]سورة هود: 102 –105[.

شقي  قوله )فمنهم  االنباري  ابن  فرسّ 
وسعيد( أن هؤالء هم امة حممد وذلك 
من خالل عود الضمري إليهم فالضمري يف 

واختلف   ،حممد أمة  عىل  عائد  منهم 
أبو  بسطها  أقوال:  عىل  عوده  يف  املفرسون 
منهم  يف  الضمري  منها:  تفسريه  يف  حيان 
تعاىل  قوله  يف  وذل��ك  الناس  عىل  يعود 
املوقف  ألهل  وقيل  الناس(،  له  )جمموع 
ان  إال  يذكروا  ومل  الزخمرشي،  إىل  ونسبه 
ذلك معلوم(( )86(، ويدل عليه قوله تعاىل: 
)ال تكلم نفس( وقد مّر ذكر الناس يف قوله 
تعاىل: )جمموع له الناس(، وأورد قول ابن 
عطية يف عود الضمري إذ قال: ))فمنهم عائد 
إذ  )نفس(  قوله  تضمنه  الذي  اجلميع  عىل 
هو اسم جنس يراد به اجلميع(( )87(، وبني 
ابن عباس معنى الشقي والسعيد، فالشقي 
من كتبت له الشقاوة والسعيد الذي كتبت 
ب  له السعادة، وقال بعضهم ان املعنى معذَّ

وي��ن��ظ��ر:   ،262 امل��ح��ي��ط5/  ال��ب��ح��ر   )86(
الكشاف2/ 404. 

والبحر   ،221 الوجيز3/  املحرر  ينظر:   )87(
املحيط5/ 262. 

ومنّعم)88(.
النفس  عىل  الضمري  الطربي  وأع��اد 
يف  اجلميع  بذكر  واحدة  اللفظ  يف  ))وهي 
وفرّس  وسعيد(()89(،  شقي  فمنهم  قوله 
الشوكاين قوله فمنهم شقي وسعيد ))قوم 
القبلة  ه��ذه  أه��ل  من  الكتاب  أه��ل  من 
ثم  بذنوهبم،  شاء  ما  بالنار  اهلل  يعذهبم 
املؤمنون  هلم  فيشفع  هلم  الشفاعة  يف  يأذن 
فيخرجهم من النار فيدخلهم اجلنة(()90(.
معنى  يف  ذكرناه  ما  ضوء  يف  ونخلص 
عائد  ان��ه  الضمري  ع��ود  خ��الل  من  اآلي��ة 
ابن  به  تفرد  قول  وهو   حممد أمة  عىل 
انه  منهم، أو  والسعادة  فالشقاء  االنباري، 
عائد عىل أهل املوقف وهم جمموع الناس، 
ويدخل يف ذلك قول ابن عطية الذي أعاد 
قوله  تضمنه  ال��ذي  اجلميع  عىل  الضمري 
اجلميع،  به  يراد  جنس  اسم  وهو  )نفس( 
والطربي أعاده عىل النفس إذ هي يف اللفظ 
تفرد  قول  فهو  الشوكاين  قول  أما  واحدة، 
به إذ خص عوده عىل أهل الكتاب من أهل 

)88( ينظر: البحر املحيط5/ 262. 
)89( جامع البيان15/ 479. 

)90( فتح القدير2/ 597. 



أ.د. ابراهيم رمحن محيد األّركي

343

القبلة ومل نجد أحدا من املفرسين بحسب 
ما اطلعنا عىل أقواهلم يف كتب التفسري من 

أشار إىل ذلك.
ويبدو يل أن الضمري عائد عىل الناس 
له  جمموع  يوم  )ذلك  قوله  بدليل  أجعني 

الناس(.
واملراجع: املصادر 

القرآن الكريم.
• القرآن، حممود 	 معاين  البيان عن  إجياز 

بن أبى احلسن بن احلسني النيسابوري 
)تنحو  ال��دي��ن  ن��ج��م  ال��ق��اس��م  أب���و 
بن  حنيف  الدكتور  حتقيق:  550ه�(، 
الغرب  دار  ط1،  القاسمي،  حسن 

اإلسالمي، بريوت، 1415ه�.
• الدين 	 أثري  حيان  أبو  املحيط،  البحر 

حم��م��د ب��ن ي��وس��ف األن���دل���يس )ت 
النرص  وم��ط��اب��ع  مكتبة  745ه�����(، 

احلدسيثة، الرياض، )د. ت(.
• تفسري التحرير والتنوير، الشيخ حممد 	

)ت1393ه���(،  عاشور  بن  الطاهر 
ت��ون��س،  ل��ل��ن��رش،  التونسية  ال����دار 

1984م.
• التفسري الوسيط للقرآن الكريم، حممد 	

مرص  نضة  دار  ط1،  طنطاوي،  سيد 
الفجالة،  والتوزيع،  والنرش  للطباعة 

القاهرة.
• القرآن، 	 آي  تأويل  عن  البيان  جامع 

أبو جعفر حممد بن جرير الطربي )ت 
احللبي  البايب  مطبعة  ط2،  310ه�(، 

وأوالده، مرص، 1954م.
• اهلل 	 عبد  أبو  القرآن،  ألحكام  اجلامع 

القرطبي  األنصاري  أمحد  بن  حممد 
)ت 671ه�(، ط3، مصور عن طبعة 
الكتاب  دار  امل��رصي��ة،  الكتب  دار 

العريب 1967م.
• الكتاب 	 ع��ل��وم  يف  امل��ص��ون  ال���در 

ت756ه،  احللبي  للسمني  املكنون، 
دار  ط1،  اخل���راط،  حممد  د.  حتقيق 

القلم، دمشق، 1986م.
• العظيم 	 القرآن  تفسري  يف  املعاين  روح 

حممود  الدين  شهاب  املثاين،  والسبع 
اآللويس )ت 1270ه�(، ط2، إدارة 

املطبعة املنريية، )د. ت(.
• الزاهريف معاين كلامت الناس، أبو بكر 	

328ه  ت  االنباري  القاسم  بن  حممد 
للطباعة والنرش والتوزيع  البشائر  دار 
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ط3 1424ه� -2004م س.
• الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل 	

التأويل،  وجوه  يف  األقاويل  وعيون 
ب�ن  حمم�ود  القاسم  أب�و  اهلل  ج��ار 
دار  538 ه�(،  الزخمش�ري )ت  عم�ر 

املعرفة، لبنان، )د. ت(.
• الكتاب 	 تفسري  يف  الوجيز  امل��ح��رر 

العزيز، أبو حممد عبد احلق بن غالب 
541ه���(،  )ت  األندليس  عطية  بن 
مطابع  امل��الح،  ص��ادق  أمح��د  تعليق 

األهرام التجاري، القاهرة، 1974م.
• النحاس 	 جعفر  أب��و  ال��ق��رآن،  معاين 

حتقيق:  338ه�(،  )ت  حممد  بن  أمحد 
أم  الصابوين، ط1، جامعة  حممد عل 

القرى –مكة املرمة، 1409.
• بن 	 حييى  زكريا  أب��و  ال��ق��رآن،  معاين 

زياد الفّراء )ت 207ه�(، حتقيق أمحد 
ط2،  النجار،  وحممد  نجايت،  يوسف 

عامل الكتب، بريوت، 1988م.



رسالة
ـوِفـيـَُّة الـص�

*

(١٣٠١ – ١٣٨٦ هـ )

(١٨٨٤ – ١٩٦٧م)

*
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الفحوى:
مل يشهد تاريخ الفكر االسالمي، املتقدم واملتأخر ، جداال وصل اىل حد املراء كالفكر 
الصويف ومن تبناه. فقد توزع هذا اجلدال بني مادح وقادح ، بل قل بني مرّوج له وخمالف 
املسلم  َبْلَه  بالعاقل  الغلو واالحلاد، متهام رموزه بام اليليق  اىل  يعلن احلرب عليه وينسبه 
فالسفة  اىل  تعود  قديمة  أهي   ، وتعاليمه  فكره  نسبة  يف  اختلف  كام  به.  ويعتقد  يتبناه  أن 
اليونان وهل هلا عالقة بالغنوصية واالرشاق واالفالطونية والالهوت الفلسفي؟. أم أن 
يف  واالستغراق  والعبادة  والتقشف  الزهد  مأخذها  رصفة  إسالمية  )التصوف(  أفكاره 

احلب االهلي والفناء يف ذات اهلل ووووو.... الخ.
والتكفري  والرتاجم  الرتاشق  حد  اىل  وصل  حتى  واستفحل  االختالف  بدأ  هنا  من 
آخر  واىل  بالتصوف  اهلل  عبادة  حرص  و  واالع��ج��اب  التعصب  مقابل  يف  والتفسيق 
بالفلسفة(  الدين  )ربط  بالغنوصية  وثيقة  هلا عالقة  بمسألة  باالعتقاد  تنتهي  التي  القائمة 
 -205( املتصوف  الغنويص  افلوطني  عرص  منذ  نشأت  والتي  اجلديدة  وباالفالطونية 
وتتخذ  بصبغته  لتصبغ  االسالم  عرص  ادركت  حتى  وترتعرع  تنمو  واستمرت  270م( 

من عقائده طابعا جديدا يتمثل بمبدأ وحدة الوجود.
ان الرسالة التي بني ايدينا لسامحة السيد الشهرستاين تعِرٌض موجزًا هلذا املبدأ الوافد 
املؤمنني  املتصوفة  من  فئات  طرحتها  ذكرناها  التي  الفلسفات  من  االسالمي  الفكر  عىل 
بفلسفة االرشاق بثوب اسالمي يبدو عليه االقحام والتعسف يف التوفيق كونه غريبا عىل 
فأبواه  الفطرة  بناءا عىل قوله: )كل مولود يولد عىل  الفطرة  القائم عىل  الديني  الفكر 

هيّودانه او ينرّصانه أو يمّجسانه(.
عند  ودحضها  العرفان  أهل  وعند  املتصوفة  عند  الفكرة  السيد  سامحة  ناقش  لقد 
فريق وايدها عند فريق اذا مل تّل بوحدانية اهلل –سبحانه- ومل ترشك به شيئا مما حاولت 

تأوال  الكريم  القران  آيات  تتأول  مل  والتي  –سبحانه-  به  ارشاكها  القديمة  الفلسفات 
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ب� )واجب  تتمثل  التي  اىل احلقيقة  اقرب منها  السفسطة  اىل  أمثلة هي  ينغلق عىل  متعسفا 
السيد  اليها  التي وصل  احلقيقة  الشيعة. وهذه  العرفان من  أهل  تعبري  الوجود( عىل حد 
ورشحنا  اخلط  يف  تصحيف  من  فيها  ما  وصححنا  قرأناها  التي  رسالته  يف  الشهرستاين 

بعض مصطلحاهتا وترجنا لكثري من اعالمها واهلل املستعان.
: يم تق������������د

حممد  خلقه  سيد  عىل  والسالم  والصالة  الثناء  بأحسن  عليه  والثناء  اهلل  محد  بعد 
يوم  اىل  بإحسان  تبعهم  ومن  الطاهرين  الطيبني  آله  وعىل  ونذيرًا  بشريًا  باحلق  املبعوث 

الدين.. نقول:
االسالم  حجة  لكاتبها  )الصوفية(  عنوان  حتمل  والتي  الرسالة  هذه  بقراءة  ُكّلفُت 
وأن  –1386ه�(   1301( الشهرستاين  احلسيني  الدين  هبة  عل  حممد  السيد  العالمة 

أضبط نصها وأعلق عىل بعض مواردها بام اراه مناسبًا، فأنفذت الطلب.
للرسالة،  الشهرستاين  السيد  اتذه  الذي  العنوان  –أن  رأيت  ما  –أول  رأيت  وقد 
يتعلق  ما  لكل  وشامل  عام  عنوان  فهو  كثرية.  جملدات  له  تقوم  ال  عريض  واسع  عنوان 
وجدت  هلا،  األولية  قراءيت  وبعد  طقوس.  و  نوازع  و  أفكار  من  والتصوف،  بالصوفية 
هبا  تعلقت  التي  الوجود(  )وحدة  لفكرة  رسيعًا  بسطًا  تكون  أن  هلا  اراد   املؤلف أن 
للفكرة.  تروجيهم  يدعم  سندًا  الكريم  القرآن  من  متخذين  املتصوفة،  فرق  بعض  نوازع 
لذا صغت هلا عنوانًا يرمز اىل فحواها الفكري وهو: )الصوفية واستشهادهم بالقرآن يف 
القول بوحدة الوجود(. وبذلك يكون العنوان جامعًا ملراميه، مانعًا الزيادة عىل ما انشأه 

املؤلف يف ذهنه من االفكار.
هلا  ترّوج  مل  التي  و  الوجود(  )وحدة  بفكرة  القول  من  بعجالة  نلمَّ  أن  يف  والبأس 
اىل  اكثرها  ينتمي  فلسفات  هبا  آمنت  بل  وحسب،  املسلمني  من  الصوفية  الفرق  بعض 
فلسفة )اإلرشاق()1( منذ فجر ظهور تلك الفلسفات، وهو املذهب الذي يقرر أن املعرفة 

)1( فلسفة اإلرشاق: هي االيامن بظهور االنوار العقلية يف الوصول اىل معرفة االشياء. فالعقل الفطري 
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مصدرها االرشاق وهو رضب من احلدس الذي يربط الذات العارفة باجلواهر النورانية 
السهروردي)3(  الدين  النصارى، وشهاب  )اوغسطني()2( من  قال هبا  قديمة  فكرة  وهي 

من املسلمني.
يف حني يعزوها بعض آخر اىل الفلسفة الرواقية)4(، و حتدثوا عن )افلوطني()5( كرائد 
سبينوزا)7(،  أيدها  احلديث:  التاريخ  –ويف  املسلمني  من  عريب)6(  وابن  اليونان،  من  هلا 

رشط اساس لسالمة احلس وصحة التجربة. واهم رواد هذه الفلسفة من املسلمني هو شهاب الدين 
السهروردي. )ستأيت ترجته(. 

االفالطونية  من  قريبة  اراء  اعتنق  متصوف،  مسيحي  الهويت  –430م(   354 )القديس  اوغسطني   )2(
يقول: ))حيث  مبدأ  يقوم عىل اساس  املعامل  ايامين واضح  للعامل، هلا طابع  العامة  اجلديدة. ونظرته 
الفلسفة  بعد  ما  يف  شكلت  التي  الفكرة  وهي  حقيقة((  توجد  وال  معرفة  توجد  ال  ايامن  اليوجد 

االرشاقية. )راجع: روزنتال –املوسوعة الفلسفية –ص67( بترصف واختصار. 
مسقط  اىل  )نسبة  السهروردي  أمرياك  بن  حبش  بن  حييى  الفتوح  ابو  الدين  شهاب  السهروردي:   )3(
رأسه –سهرورد( ولد عام 549ه� )1155م( وتويف يف حلب عام 587ه� )1191م( راجع: هنري 

كوربان مقدمات مؤلفات السهروردي –ترجة: فريد الزاهي –منشورات اجلمل )بتلخيص(. 
)4( الرواقية: مدرسة فلسفية انترشت يف اطار الثقافة اليونانية يف القرن الرابع قبل امليالد حتت تأثري االفكار 
التي تدعو اىل املواطنة العاملية واالفكار ذات النزعة الفردية، والتطورات التقنية التي فرضها التوسع 

يف املعرفة الرياضية. )انظر: روزنتال –مصدر سابق –ص230( بتلخيص. 
مؤسس  وهو  روم��ا،  يف  وعاش  مرص  يف  ولد  يوناين،  مثايل  فيلسوف  –270م(   205( افلوطني   )5(
لفلسفة وحدة  أكرب مرّوج  افالطون. ويّعد  تعاليم  التي ضاعفت من تصوف  االفالطونية اجلديدة 

الوجود )روزنتال –مصدر سابق بترصف –ص42(. 
)6( ابن عريب: حميي الدين: ولد يف مرسيةباالندلس عام 560ه� )1165م(. نشأ يف بيت عرف بالزهد 
والتقوى –انتقل مع اهله اىل أشبيلية وهو صغري وفيها درس القرآن واحلديث والفقه. انرص ف اىل 
التصوف بتأثري صحبته لبعض الصوفية. له يف التصوف كتب تعد اىل يومنا هذا مصادر رئيسة يف هذا 
العلم ومنها: الفتوحات املكية وفصوص احلكم وتفسري القرآن. كانت وفاته سنة 638ه� )1240م( 
ابن عريب(  تفسري  –من مقدمة  فيها. )د. مصطفى غالب  قاسيون  يف دمشق ودفن عىل سفح جبل 

بترصف وتلخيص. 
)7( سبينوزا: )باروخ(، 1632 –1677م، فيلسوف هيودي هولندي، مؤسس املنهج اهلنديس يف الفلسفة 
والذي ادى به اىل القول بوحدة الوجود. وقد اكدت فلسفته عىل تفسري العامل من العامل نفسه. انظر: 

روزنتال –مصدر سابق –ص242 )بترصف( واختصار. 
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الصفات  ونفي  التوحيدي  الفكر  مع  تالؤمًا  اكثر  ليجعلها  )الشيعي(  العرفان  وطورها 
اآلمل()8( و)جالل  أمثال )حيدر  قدماء  اسسه )عارفون(  فكر  –وهو  –سبحانه  اهلل  عن 
الدين الرومي()9( ليصل اىل )املال صدرا()10( و )حممد مهدي النراقي()11( و )السيد روح 

اهلل اخلميني( والشيخ )جوادي آمل( والقائمة تطول.
يف  تشعبت  فكرة  وهي  واحدة(  حقيقة  والعامل  اهلل  )أن  مبدأ  عىل  الفكرة  هذه  وتقوم 
أو  اعتقادية  به شطحة  والقول  اىل درجة االحلاد،  مغاليًا  ُعدَّ احدمها  متعاكسني،  اجتاهني 
قال  انه  من  احل��الج)12(  منصور  بن  احلسني  عن  تروى  التي  كتلك  تعبريية،  شطحة  هو 
)ليس يف جبتي اال اهلل( أو قول ايب يزيد البسطامي)13( )سبحاين( وما اشبه ذلك. اما الثاين 

)8( حيدر اآلمل: هو السيد حيدر بن عل بن حيدر العلوي احلسيني اآلمل الصويف املعروف.. فاضل 
تأويل  يف  اخلضم  والبحر  االعظم  ب�)املحيط  املعروف  التفسري  صاحب  حمّدث،  فقيه  مفرس  عارف 
اهلل  عبد  )انظر:  782ه�  سنة  حيًا  كان  ولكنه  وفاته  تاريخ  عىل  اعثر  مل  العزيزاحلكيم(.  اهلل  كتاب 

افندي–رياض العلامء –ج2ص218 –بترصف وتلخيص(. 
)9( جالل الدين الرومي: )موالنا( صاحب )املثنوي( ولد يف مدينة )بلخ( عام 604ه� )1207م( ولذلك 
كان يلقب احيانًا بجالل الدين البلخي. وتويف يف )قونية( سنة 672ه� )1273( ودفن فيها. اشهر 
ما كتب: )املثنوي( وهو شكل من اشكال الشعر الفاريس، ونعني بالعربية )النظم املزدوج( الذي 
–مقدمة املثنوي ترجة السيد  البيت الواحد ويكون لكل بيت قافيته اخلاصة. )انظر  يتحد به شطر 

حممد جال اهلاشمي –بتلخيص(. 
)10( املال صدرا او صدر املتأهلني –ستأيت ترجته. 

)11( الشيخ حممد مهدي النراقي: الشيخ املوىل حممد مهدي ابن ايب ذر، احد اعالم املجتهدين يف القرنني 
الثاين عرش والثالث عرش ومن اصحاب التآليف القيمة واشهرها كتاب )جامع السعادات( بثالثة 
اجزاء. ولد عام 1128ه� وتويف عام 1209ه�. و)نراق( التي ينسب اليها، قرية من اعامل كاشان. 

انظر مقدمة كتاب جامع السعادات –للعالمة حممد رضا املظفر. 
)12( احلالج )احلسني بن منصور( أبو مغيث، فيلسوف متيصوف، يعد تارة من كبار املتدينني والزهاد 
وتارة من امللحدين. ينسب اليه القول ب�)احللول( و )الناسخ(. حكم عليه باالعدام يف العام 309ه� 

وقتل واحرق. وقد ُكتب عنه الكثري الكثري واهم من كتب عنه وعن اخباره لويس ماسينيون. 
)13( ابو يزيد البسطامي: طيفور بن عيسى، ويقال له بايزيد. زاهد مشهور ومن اعالم املتصوفة. سامه ابن 
عريب ب�)االكرب(. وبسطام بلدة بني خراسان والعراق. كان يقول بوحدة الوجود. ولد سنة 188ه� 

وتويف سنة 261ه�. )ينظر: اعالم الزركل بمصادره(.
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الفكرة كل  فرد اصحاب هذه  اهلل وقدرته ووحدانيته.  االيامن بجالل  ذوبانًا يف  ُعدَّ  فقد 
يشء اىل اهلل –سبحانه –فهو املوجود احلق وال موجود سواه، فهو اجلوهر وكل ما عداه 

اعراض ومظاهر لوجوده... الخ.
لقد حرر املال صدرا هذه احلقيقة بام رضب من مثل يف مراتب الوجود بانه كالضوء 
الشديد الذي خيتلف مع الضوء الضعيف من حيث درجة الشدة والضعف، اال انام يف 
النتيجة يشء واحد وهو الضوء.. )انظر: ابراهيم رسور –املعجم الشامل –ج2ص718 

)مادة وحدة الوجود( الفقرة 4يف ما ذهب اليه صدر املتأهلني(.
ۈئ  –چ  –تعاىل  لقوله  تعّرض  حني  وضوحًا  اكثر  َمَثَله  فان  اآلمل  حيدر  السيد  اما 
يصبح  اجلهة،  هذه  ))ومن  فيقول:   ]3 احلديد:  چ ]سورة  ېئ  ېئ  ېئ  ۈئ 

هو  واالنسان  احلديث،  احسن  هو  والقرآن  احسن،  نظام  هو  فالعامل  جياًل.  يشء  كل 
احسن املخلوقني، كام ان اهلل سبحانه و تعاىل هو احسن اخلالقني. وهذه الثالثة: االنسان 
الكتبي للعامل  القرآن هو الظهور  والعامل والقرآن، هي حقيقة واحدة الاكثر، وذلك الن 
واالنسان. والعامل هو الظهور التكويني لإلنسان. و القرآن واالنسان هو الظهور النفيس 
للعامل وللقرآن. وعىل هذا اليرى واليقرأ يف العامل واالنسان والقرآن اال هو.. وال يوجد 
–املحيط االعظم والبحر  اال هو، يا هو يا من ال هو اال هو. )انظر: السيد حيدر اآلمل 
1431ه�– اخلضم –حققه وقدم له وعلق عليه السيد حمسن املوسوي التربيزي –ط5/ 

ج1ص ما –مقدمة التحقيق(.
املحدثني  من  وسبينوزا  القدماء(  )من  إفلوطني  طرحه  عام  كثريًا  تبتعد  آراء  وهي 
ويمكن أن نعّدها قائمة عىل ادلة من القرآن الكريم واحلديث الرشيف )عىل حد رأهيم(...
ردود  من  له  تعّرض  عام  وإعراضًا  الدقيق،  املوضوع  هذا  يف  االفاضة  عن  وبعيدًا 
ادت اىل خصومات وتكفري وتفسيق، فان الذي يعنينا من هذه املقدمة املقتضبة هو رأي 
تبّني  يف  املتطرفني  آراء  عىل  الرسالة  هذه  ضمن  فيه  رّد  الذي  و  فيه  الشهرستاين  العالمة 
القرآن  القديمة، مع حماولة استثامر معاين بعض آيات  الفلسفات  النظرية، كام جاءت هبا 
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التأويل، مما ستطلع عليه موجزًا يف مضامني  أو  التفسري  بطريقة  لتعزيزها وذلك  الكريم 
الرسالة هذه.

* * * *
الرسالة مُمالة من سامحة السيد الشهرستاين عىل كاتب يظهر انه فاريس أو لنُقل غري 
عريب. ففي كتابته كثري من التصحيف، ذلك أن سامحته كان مكفوف البرص حني أمالها.
يقول  الرصايف،  –ملعروف  بكتاب  يستشهد  فهو   .1945 العام  بعد  الرسالة  كتبْت 
سؤال  عن  أجاب  قد   أنه والظاهر  1944م)14(  عام  ببغداد  مطبوع  إنه  سامحته  عنه 
ُوجه اليه يف هذا املوضوع. فنحن نجد عبارة )اهيا السائل الكريم( أو )وهذا جوايب عن 
السؤال( والرسالة تدل عىل ذكاء مفرط وعلم جم. فهو حييل القارئ عىل مصادر بارقام 
االشعار  عن  فضاًل  هذا  فيها  ما  واستظهر  عليها  اطلع  قد  انه  عىل  يدل  مما  الصفحات، 
الفارسية والعربية لشعراء فرس نظمو مئات القصائد ويف اغراض شتى. نراه يستح� 

يف ذاكرته موضع الشاهد فيصيب به مفصل املحاجة.
وبعد الفراغ من قراءة الرسالة وتصويب ما ورد يف نسخها وإمالئها من تصحيف، 
واملطبوعة،  املخطوطة  كتبه  فيها كل  واودع  أسسها سامحته  التي  اجلوادين  مكتبة  وافتني 
وكل ما كتب يف العلوم والفنون والفلسفة واألدب، وما أصدر من الدوريات والرسائل 
توض  جذاذات  بمجموعة  املكتبة  وافتني  أقول:  اخلاص،  ارشيفه  من  فيها  حفظ  وما 
فكرهم  وتنقد  الصوفية  عن  تتحدث  فهي  اآلن.  أقدمها  التي  الرسالة  موضوع  سياق  يف 

ورسومهم اليوم وحتاورهم يف بعض ما يرّوجون له من النوازع واملامرسات.
ولكن  صوفية،  فارسية  أشعارًا  وضم  الفارسية،  باللغة  جاء  اجلذاذات  هذه  وبعض 
وانا  العنوانات،  يف  مرتابطة  وال  العرض  يف  متناسقة  غري  أنا  اليها  االش��ارة  جتدر  ما 
اشارات مقتضبة نجد اكثر أفكارها واردة يف سياق الرسالة. وربام كانت هذه اجلذاذات 
ينوي  كان   انه الظن  واغلب  فيه.  يكتب  ان  سامحته  يريد  ملا  مطالب  رؤوس  بمثابة 

)14( هو كتاب )رسائل التعليقات(. 
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تأليف كتاب مفصل يف موضوعة الرسالة، بيد أن أمرًا ما حال دون ذلك، خصوصًا وأن 
مرشوعه هذا َخَطَر عىل باله وقد بلغ به الكرب مبلغه، وكف برصه، وشغلته مهوم الصحة 
أمنياته يف بسط احلديث عن موضوع شائك ذي شجون  تكن تسعفه عىل حتقيق  مل  التي 
وابن  والبسطامي  احلالج  وأفكار  الوجود  ووحدة  واإلرشاق  التصوف  عن  احلديث  كام 

:عريب. ومن أمثلة ما ورد يف اجلذاذة األطول من تلك اجلذاذات قوله
))ديباجتي لرسالتي يف الصوفية((:

عذوبة  أتم  يف  ماء  كحوض  القرآنية  املعارف  من  املأخوذة  االسالمية  الديانة  كانت 
وصفاء عند سيدنا االمام عل أخذها عن معلمه األول، واستاذه األكمل، سيدنا حممد 
الذي لقنه علمه ورباه من طفولته وصباه. ثم من بعد مفارقة هذا التلميذ ذلك االستاذ، 
انفتح عىل ذلك احلوض العذب الصايف جماري بدع وآراء من أهل الضالالت واألهواء، 
كالسواقي تصب عىل احلوض من هنا وهناك. فساقية من ماء آجن للباطنية، وساقية من 
دم للخوارج، وساقية من سيآت األموية، وساقية من سوائل احلشوية واخلرافية، و.. و.. 
فأخذ ذلك احلوض العذب الصايف يتغري طعمه ولونه ورحيه، وترسب يف قرارته رواسب 

هاتيك الروافد األجنبية.
َنْطُهر خالل عمرنا القصري. وهذا  –يف هذا العصري أن  –معرش املسلمني  فهل يسعنا 
وال  بحر،  أو  كبحرية  األكناف  بعيد  األطراف،  واسع  األجيال،  أفسدته  الذي  احلوض 

حول وال قوة اال باهلل.
بىل.. علينا االجتهاد والسعي حسب املقدرة والوسع، ومن اهلل التوفيق.

ويف جذاذة أخرى يقول:
))رسالتي حول الصوفية((:

)سري  كتاب  من  يؤخذ  يقول:  ثم  الفاريس((  الشعر  من  ابياتًا  ))وي��ورد  لبعضهم: 
كتابه  من  افهم  أنني  إال  )بلوتوانيوس(  اليوناين  احلكيم  تصوف  أوروب��ا(،  در  حكمت 
معنى كوننا موجودين من اهلل و راجعني اىل اهلل، ليست هذه قضية وحدة الوجودي، سّيام 
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ابن  قول  وهذا  املادة  )سرية  وصارت  اهلل  من  هبطت  الروح  بأن  يقول:  بلوتوانيوس  أن 
سينا وجلة من أكابر احلكامء(.

أما القائل بوحدة الوجود، فال يرى املادة غري اهلل، والروح يف احلقيقة البيتان الفارسيان 
الوجود )كذا(.. يرى مؤلف )صوفيكري(  اوردنامها عن بعضهم وليس نصا يف وحدة 
املرعش،  الدين  السيد مري قوام  ت من  املغول وَتَفشَّ ايران يف دولة  التصوف يف  أن منشأ 

وحتولت اىل السلسلة الصفوية وتشعبت يف أيامها..((.
يف  )كذا(  الرصايف  املعروف  وقال  ))أقول:  نصه:  ما  أخرى  جذاذة  يف   يقول ثم 

بحث الصوفية، اننا ال نقول ال إله اال اهلل فقط، بل نقول: ال موجود اال اهلل.
والعجب من هؤالء، تارة يقولون: كل ما يف الوجود هو اهلل، وتارة يقولون: األرواح 
إن  يقولون:  وتارة  والالحمدود.  املحدود  بني  ما  اال  وبينه  بينها  فرق  فال  اهلل  من  متشعبة 

املواد واألجساد أيضًا هي اهلل وال نرى اال اهلل.
وثانيًا: إن املراشد من الصوفية، يدعون الناس اىل أمثلة عليا )يقصد: اىل ُمثُل عليا( 
ويدعون رصف األموال الطائلة بني الصحب والرفاق، و هذا اإلنفاق لنيل امُلُثل العليا، 
والقبيح، واألعىل واألسفل،  احلَسِن  التفرقة بني  الوجود وعدم  يتم عىل وحدة  وهذا ال 
والنهي واملسري والسلوك  األمر  فلامذا  استوى عندهيم اخلري والرش،  فاذا  واخلري والرش. 
والسالك والواصل واملرشد واملسرتشد، وكيف يصفون الدنيا بالذل واهلوان وأنا جيفة 

وأن تاركها حممود و... و...
وينهى الصوفية عن الشحاذة يف السؤال عىل األبواب، وأخذ لقمة من هذا ولقمة من 

هذا، تراهم اذا شبعوا انتفخوا وكشخوا )كذا( قائلني: )أبيات فارسية(...
العباد  ارسار  عىل  يّطلعون  و  الغيب،  يعلمون  وانم  اهلل،  مع  باحتادهم  ويعربدون 
وخفايا االرض والسامء، و حييون املوتى ويترصفون باخلليقة باراداهتم حتى بعزل األمراء 

وامللوك ونصبهم و... و... ((.
وجاء يف جذاذة أخرى حتمل الرقم )272(: ))أجل، من أهم السواقي العفنة واملياه 
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املنتنة التي صبَّت عىل حوضنا االسالمي وكدرت صفاءه وصفاته، تعاليم صوفية اليوم 
اهلنود  من  واضحًا  –رشكًا  املسلمني  –معارش  علينا  ادخلت  التي  تلك  الصافية.  غري 
الشعوب  األقدمني وأدغمت )كذا( دعارة  الفرس  الوثنيني، وادخلت غلّوًا فاضحًا من 

من بقية األقوام األجنبية التي اعتنقت ديننا ألغراض شتى وأهداف غريبة..((.
* * * *

واخلالصة: فاين وجدت يف الرسالة علاًم ُيعتّد به بالرغم من قلة أوراقها، فضاًل عن 
الرأي الذي يعرب عن التوجه الشيعي يف مسألة ُعّدت اىل زمن ما من شطحات الصوفية 
العبارة،  مقصد  التعبري عن  العرب( عن  غري  من  )وجلهم  املتصوفة  اولئك  عجز  بسبب 

فاهتموا بانم ادعوا الربوبية أو حلول اهلل يف ذواهتم أو ما أشبه ذلك.
وضبط  قراءة  هو  بل  التحقيق،  مستوى  اىل  يرقى  ال  االثر،  هذا  اخراج  يف  عملنا  أن 
نص والتعليق عىل امور كان لزامًا علينا التعليق عليها. كام اعرضنا عن االفاضة يف ترجة 
ف الن تعريفه ال يزيده تعريفًا فهو العلم  املؤلف، لعدم احلاجة اىل ذلك فاملعروف الُيَعرَّ
بالفضل  العلمية  املجامع  له  تشهد  والسياسة،  والدين  والفتوى  العلم  دنيا  يف  السامق 

العميم.
عىل  ثنائي  الشكر،  بلسان  أنطق  أن  اال  هذا،  املتواضع  عمل  انجز  وأنا  واليفوتني 
أخي االستاذ الدكتور محيد جميد هّدو عىل موقفه الداعم يل من جهة هتيئة أصل الرسالة 
بحكم عالقته الوطيدة بمكتبة اجلوادين العامة وبأرسة سامحة السيد احلسيني. وفقه 

اهلل وايانا خلدمة العلم والعلامء.



انموذج من الرسالة )تقابل ص28 و ص29(



النص المحقق
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بسم اهلل الرمحن الرحيم)*(
التزامهم  بسبب  الناس،  أقوال  من  االشهر  االظهر  يف  االسم،  هبذ  الصوفية  سميت 
فة من أصحاب  بلبس الصوف صيفًا وشتاءًا، وتزّهدهم يف الدنيا، املشابُه لتزّهد أهِل الصُّ

النبي، الذين كانوا يلبسون الصوف من فقرهم صيفًا وشتاءًا.
ثم قال )اجلنيدي البغدادي )وهو من رؤسائهم يف القرن الثالث(: ))الصوف شعار 
فقر  والفاء  ووفاء.  ود  والواو  وصفاء.  صرب،  فالصاد  الثالثة.  حروفه  بمعاين  الصوفية 

وفناء. ((
وال يبعد أن يكون أصل الصوفية )سوفّية(. فعربت بتبديل السني بالصاد. و)ُسوف( 

بمعنى )احلكمة(. ومعنى )فيلسوف(: )حمب احلكمة( )15(.

الصوفية،  تفاصيل  خذ  وهي:  اسقطناها  بعبارة  تبدأ  والرسالة  املحقق.  عند  من  مضافة  البسملة   )*(
–ج6ص174(.  البالغة للعالمة اخلوئي  وما هلم وما عليهم، من )منهاج الرباعة يف رشح نج 

انتهى.
عدة  يف  كبري  رشح  وهو  البالغة(  نج  رشح  يف  الرباعة  )منهياج  كتاب  هو  اليه  املشار  والكتاب 
حممد  سيد  احلاج  ابن  اهلل  حبيب  مريزا  احلاج  السيد  وهو  املصنف،  حياة  يف  بعضها  طبع  جملدات، 
بن هاشم املوسوي العلوي اخلوئي، املتوىف يف صفر سنة 1324)نيسان1906م(، وتم طبعه باجعه 
–راجع  سنة 1315ه�)1897م( كام طبعت بعض جملداته يف قم املقدسة عام 1379ه�)1959م( 

الذريعة –أقا بزرك الطهراين –ج23ص100. ط/ دار احياء الرتاث العريب –بريوت.
)15( هذه االراء وغريها تصب يف جمازات التعريفات وليس هناك اتفاق عىل صحة احدها. يقول )ابن 
من  اوهلا  مخسة:  اىل  ومرجعها  كثرية  أقوال  عىل  )التصوف  اشتقاقه  يف  ))اختلف  احلسني(:  عجيبة 
فالصويف  للينها،  القفا  صوفة  من  والثاين:  هلا.  التدبري  املطروحة،  كالصوفة  اهلل  مع  النه  الصوفة( 
هنّي كهي. الثالث: انه من الصفة... الرابع انه من الصفاء وُصحّح هذا القول، حتى قال ابو الفتح 

البستي يف الصويف:
ختالف الناس يف الصويف واختلفوا            جه��اًل وظنوه مشتقًا من الصوف
ولس������ت امنح هذا االسم غري فتى           صاىف فصويف حتى سمي الصيويف

رشح  يف  اهلمم  –ايقاظ  احلسني  عجيبة  )ابن  الخ  النبوي...  املسجد  ة  ُصفَّ من  منقول  انه  اخلامس: 
احلكم –ج1ص6(. 
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أنم  القشريي،  القاسم  أليب  الُقشريّية()16(  )الرسالة  يف  كام  الصوفية،  ظهور  ومبدأ 
وجود  يرّدُه  )أقول(:  اهلجرة..  من  املئتني  وبعد  والتابعني،  الصحابة  عرص  بعد  ظهروا 
جاعة هبذا اللقب، قبل هذا التاريخ، كأيب موسى، جابر بن حيان الكويف الصويف املتوىف 
املعارص  الشامي،  الصويف  الكويف  رشيك  بن  عثامن  هاشم  أيب  ومثل  161ه���)17(.  سنة 
لسفيان الثوري. وحكى يف )نفحات األنس()18(، أن هذا أول من مّهد طريقة الصوفية. 
وعن )حديقة الشيعة( لألردبيل، أن هذا الرجل، كان يف الظاهر أمويًا جربيًا، ويف الباطن 
باحللول  اهلل  يف  الفناَء  لنفسه  عي  ويدَّ والشتاء،  الصيف  يف  الصوف  يلبس  دهريًا،  ملحدًا 
واالحتاد. قال لقبوا أصحابه باهلاشمية وباب اهلاشمية باعتبار كنية الزعيم. كام واشتهروا 
الثوري،  لسفيان  اّتباعهم  أن  كام  ودثارهم.  شعارهم  الصوف  لبس  ألن  بالصوفية، 
أليب  منهم  املشايعون  عرف  ذاك  وبعد  والثورية.  بالسفيانية  يعرفون  جعلتهم  بعدئذ، 
يزيد البسطامي بالبسطامية تارًة وباليزيدية أخرى. ورويت عن أئمة آل حممد يف ذم 
هؤالء الطوائف شتى األحاديث، ووصفتهم باملبتدعة، واملتصوفة واملتصلفة. وملا انتهت 
الوجود وادعاء  الغلو يف وحدة  مشيختهم اىل احلسني بن منصور احلاّلج، وانترش عنهم 
احللول واالحتاد، لقبوا باملنصورية واحلاّلجية، والغالية الغاوية، والوحدتية، واالحتادية، 
واحللولية، وغريها. وإنام أسهيبنا يف ذكر أسامئهم ليعرف املقصود منها يف كلامت السلف.
)احللول  مقالة  السلبية،  الصفات  مباحث  يف  املتكلمون  نسب  واالحتاد(:  )احللول 
واالحتاد( اىل الصوفية، تنزه ونبا سبحانه عن أن يكون حّااًل أو حَماًل، أو يف جهة وحمل، 
اىل  الصوفية  بعض  )وذهب  العقائد(:  )قواعد  يف  الطويس  الدين  نصري  املحقق  قال  كام 

– للجامي  األنس  نفحات  وراج��ع:  الطريقة.  مشايخ  ذكر  يف  –باب  –ص9  القشريية  الرسالة   )16(
ج1ص42. 

– لرسكيس  املطبوعات  ومعجم  –ص420/  جتدد  رضا  )بتحقيق  النديم  فهرست  يف  ترجته   )17(
ص664–والذريعة ألقا بزرك –ج10ص128، و قد تفرد يف تاريخ وفاته بالسنة 200ه�.. وغريها 

من املصادر القديمة واحلديثة التي مل تنسبه اىل املتصوفة اال من خالل تلقيبه ب�)الصويف(. 
)18( نفحات األنس –ج1ص45. 
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ُيعنى به من حلول اأَلعراض  جواز حلول اهلل يف قلوب أوليائه.. ولعل مرادهم غري ما 
الشيئني شيئًا واحدًا،  ثم قال: )وال جيوز عليه االحتاد، وهو صريورة  الخ(.  يف حماهلا... 
حُمال  ذلك  فان  آخر،  يشء  وحيدث  ميعا  ينتفيان  أو  اآلخر،  ويبقى  أحدمها  ينتفي  بحيث 
واليه  ذاك.  بمعقوله  احتد  تاما،  اًل  تعقُّ تعّقل شيئًا  القدماء: كل من  قوم من  وقال  عقاًل.. 

ذهب جع من الصوفية وذلك )االعتقاد()19( باملعنى الذي ذكرناه غري معقول.
أقول: املمكن من االحتاد املادي بني شيئني هو احلديدة املحامة، واجتامع املاء من قْطر 
ماء  بِركة  الثانية،  كذلك  يكون  وما  كان  ما  باعتبار  وحديدة  حقيقًة.  نار  فاألوىل  السامء. 
الروحيات  يف  ذلك  يرون  واالحتاد  احللول  فاصحاب  باالعتبار.  وبخار  قْطر  حقيقًةأو 
أقوى وأتمَّ مما مثلناه، فان )فرفوريوس()20( اليوناين رأى قدياًم، بعد املعلم األول)21(، احتاد 
العاقل واملعقول الذي ذكره الطويس)22( من هذا القبيل. وذكر الشيخ الرئيس)23( يف )املبدأ 
واملعاد(، كام قال العالمة احلل)24( يف )كشف الفوائد( أن الصورة العقلية اذا حّلت اجلوَهَر 

العاقَل بالقوة، صريته عقاًل بالفعل. وهو مذهب صدرنا الشريازي)25( يف اسفاره.

)19( بني القوسني زيادة من املحقق للتوضنيح. 
، عاش  )20( فرفوريوس الصوري: من أهل مدينة صور من ساحل الشام. قيل كان اسمه أمونيوس وُغريهِّ

بعد زمان جالينوس –)انظر: )إخبار العلامء بأخبار احلكامء( للقفطي )حرف الفاء(. 
م.  اثينا عام 469ق.  ولد يف  وارسطو  افالطون  واستاذ  االثيني  الفيلسوف  به )سقراط(  املقصود   )21(

وقىض حمكومًا عليه باالعدام بالسم يف العام 399ق. م. )انظر: ديورانت –قصة الفلسفة(. 
سنة  ولد  معروف.  فيلسوف  جعفر  ابو  احلسن،  بن  حممد  بن  )حممد  الطويس  الدين  نصري  الشيخ   )22(

597ه�)1201م( وتويف سنة 672ه�)1274م(. راجع اعالم الزركل بمصادره. 
)23( احلسني بن عبداهلل بن سينا، ابو عل. ولد عام 370ه�)980م( وتويف عام 428ه�)1037م( وقربه 
العلوم  واالهليات وسائر  والطبيعيات  والطب  الفلسفة  تصانيف يف  له  االيرانية  معروف يف مهدان 

البحته. )راجع اعالم الزركل بمصادره(. 
ف  املعرَّ احلل  املطهر  بن  عل  بن  يوسف  الدين  سديتد  ابن  احلسن  منصور  ابو  الدين  جال  الشيخ   )24(
ب�)العاّلمة(. ولد سنة 648ه� وتويف يوم السبت 21حمرم احلرام سنة 726ه�. ُعدَّ رئيسًا لعلامء الشيعة 
)راجع  حاشية  يف  بذكره  املقام  يضيق  ما  املصنفات  من  له  زمانه.  يف  والرشيعة  للمذهب  ومرّوجًا 

الشيخ عباس القمي –الكنى واأللقاب –ج2ص468 بمصادره(. 
)25( هو صدر الدين حممد بن ابراهيم الشريازي القوامي املشهور ب�)املال صدرا( مؤلف كتاب )احلكمة 
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الخ.  واح��دًا...  شيئًا  اال  يعقل  ال  أن  لزم  بمعقوله،  العاقل  احتد  ولو  العالمة:  قال 
ه جواز التبدل يف التعقل والتصور بالتكرر. عىل أن املراد من االحتاد، اذا كان  أقول: يردُّ
باجلسد.  الروح  احتاد  يف  وكام  املحامة،  احلديدة  يف  كام  معقول،  فهذا  والتطور،  االتصال 
يزعمهم  كام  بناسوته،  الهوته  احتاد  أو  برش،  يف  اهلل  حلول  هو  امل��ردوَد،  املذهَب  ولكن 
ملجرد  ال  أشياخهم،  يف  الصوفية  وبعض   ،عل يف  َبئية)26(  والسَّ املسيح،  يف  النصارى 
استلزام االفتقار أو احلدوث للقديم املتعال، كام يقال، بل ألن اإلله موجود غري حمدود، 
و االنسان موجود حمدود. فكام إن احلدود هي التي أوجبت مغايرة االنسان عن الرب، 
كذلك احلدود موجودة ال تزال. وما دام املحل حمدودًا، فال ُيعقل احتاد احلالَّ به وهو غري 

حمدود ولزمت التناقض واخُللف.
و)أيضًا(، لو كانت احلدود ال متنع من احتاد الواجب باملمكن املوجود، أو قلنا بوحدة 
الورى  بني   لالمام عل املأل وال  بني  املسيح  لسيدنا  كرامة وفضيلة  بقيت  ملا  الوجود، 

)كالم مفيد للمفيد(: راجع )منهاج الرباعة –ج6 ص178(.
قال ابن ميثم يف )القواعد اإلهلية(: إن االحتاد، كام يراه بعض املتصوفة، باطل. ألن 
فهو  لفظه،  من  املفهوم  هو  كام  واحدًا،  شيئًا  الشيئني  صريورة  كان  إن  االحتاد،  من  املراد 
باطل. ألن املتحَدْين إن بقيا موجوَدْين، فال احتاد. وإن ُعدما معًا، فاملوجود غريمها، فال 

احتاد أيضًا. وإن أعدم أحدمها دون اآلخر، فال احتاد. إذ املعدوم ال يتحد باملوجود.
وإن أرادوا به معنى آخر، فال بد من إفادٍة تصّوُرُه لننظر فيه.

يوسف  جورج  كقاموس  كتبهم،  به  ونطقت  عنهم  تواتر  –كام  النص�������ارى  ذهبت 
األمريكائي، أن االقانيم الثالثة واحدة، وطبائع متحدة: طبيعة اهلل )وهو األب(، وطبيعة 
العارف،  أن  املتصوفة:  من  طوائف  وقالت  القدس.  روح  وطبيعة  األبن(  )وهو  املسيح 

املتعالية يف االسفار العقلية االربعة( اشهر ما كتب يف العرفان. تويف سنة 1050 يف البرصة يف طريقه 
للحج للمرة السابعة، أو بعد رجوعه واكرب الظن أنه جتاوز السبعني، فيكون مولده يف الربع االخري 

من القرن العارش اهلجري )مقدمة كتاب احلكمة املتعالية بقلم العالمة الشيخ حممدرضا املظفر(. 
)26( اصحاب عبد اهلل بن سبأ املزعوم. 
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شأنه،  –يف  –تعاىل  اهلل  مع  فيتحد  هويته،  وزوال  حموانيته  درجة  اىل  يرتقى  بربه،  باتصاله 
وهي مرتبة الفناء يف اهلل.

وعليه، ُنسب اىل احلاّلج قوله: ))ليس يف جبتي سوى اهلل(()27(.
الفضائح،  ًا عن هذه  ُمسرتهِّ ما أعظم شأين((وقال بعضهم  وقال: ))سبحاين سبحاين 

انا شطحات.
والتجأ بعضهم بنظرته اىل وحدة الوجود. وهي نظرية قد جتتمع مع احللول واالحتاد 

كام يف احلاّلج، وقد تفارقهام كام يف النصارى والغالة.
قسمة احلقيقة الوجودية الربوبية عند الصوفية:

قال )القيرصي( يف رشح الفصوص ملحي الدين)28(: حقيقة الوجود واذا أخذت برشط 
باملرتبة األحدية املستهلكة جيع األسامء  أن اليكون معها يشء فهي مسامة عند الصوفية 
والصفات فيها ويسمى جع اجلمع وحقيقة احلقايق أيضًا. واذا أخذت برشط يشء، فاما 
أن يؤخذ برشط جيع األشياء الالزمة هلاكليَّها وجزئيَّها، املسامة باألسامء والصفات، فهي 
مرتبة األهلية املسامة عندهم بالواحدية، ومقام اجلمع، وهذه املرتبة باعتبار إيصال مظاهر 
تسمى  اخلارج،  املناسبة الستعداداهتا يف  اىل كامالهتا  واحلقايق  األعيان  التي هي  األسامء 
مرتبة الربوبية، واذا ُأخذت ال برشط يشء آخر، وال برشط ال يشء، فهي املسامة باهُلوية 
العلمية فيها، فهي مرتبة  السارية يف جيع املوجودات. واذا أخذْت برشط ثبوت الصور 
االسم الباطن املطلق واألول والعليم، ورب األعيان الثابتة.. اىل أن قال: ))واذا ُأخذت 
واآلخر  املطلق  الظاهر  االسم  مرتبة  فهي  الشهادتية،  احلّسية  العلمية  الصور  برشط  ال 
املراتب اإلهلية والكونية من  الكامل، عبارة عن جيع  االنسان  امللك. ومرتبة  ورب عامل 
الوجود، ويسمى  تنّزالت  اىل آخر  الطبيعة،  الكلية واجلزئية، ومراتب  العقول والنفوس 

)27( مل اعثر يف ما بني يديَّ من املصادر عىل هذه املقولة للحالج بنّصها و لكن اقواله وآراءه الواردة يف 
كتاب )أخبار احلالج( الذي حققه )ماسينيون( واشعاره التي وثقها املرحوم الدكتور كامل مصطفى 

الشيبي حتت عنوان )ديوان احلالج(، وفيها ما يؤيد هذا الزعم بمعناه ال بنّصه.
)28( رشح القيرصي لكتاب فصوص احِلَكم للشيخ حميي الدين ابن عريب املتوىف سنة 638ه�. 
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باملرتبة العامئية أيضًا، فهي املضاهية للمرتبة اإلهلية والربوبية والكونية.
)هل الوحدة والكثرة والتباين والّضدية والتناقض، حقايق أم اباطيل؟.

ها أمر  نتفق والقائلني بوحدة الوجود، يف أن الوحدة حقيقة وجودية ثابتة. فهل ضدُّ
وجودي ثابت أواًل؟.

املاء  بني  والضّدية  الغريية  فان  واحل��س،  العقل  بدهية  خالفوا  فقد  ال،  قالوا:  فان 
اإلنكار..  تقبل  ال  ظاهرة  بينها،  احلدود  تفاوت  و  واألنوار،  األلوان  واختالف  والنار، 
وإن قالوا نعم، فقد اعرتفوا بخالف الوحدة العامة، وبطالن كلمة )الموجود اال اهلل(. 
فان قالوا: االختالف املحسوس يف املوجودات ال ينايف احتاد وصوهلا. وإن األصل واحد 
يف اجلميع.. غاية األمر، اختالف احلقيقة الواحدة يف احلدود والقيود، وبحسب مراتيب 
بال  ينقسم  الذي  كالنور  والظهور،  اخلفاء  درجات  تفاوت  وبحسب  الضعف،  و  القوة 
حساب بحسب اختالف الدرجات، قوًة وضعفًا، قلنا: نعم، هذا يشء نتفق عليه، واحلق 
الذي ندعو اليه. وكفانا لتغاير األشياء وتباين احلقايق، تباين احلدود و القيود. فان قالوا: 
فيه،  مضمحلة  اعتبارات  بل  الوجود،  حقيقة  يف  متباينة  ليستا  والقيود  احلدود  هذه  إن 
يثبت  الربهان  بل  عليه.  برهان  ال  خطايب  وقياس  شعري  تعبري  هذا  قلنا  فنائه.  يف  فانية 
حيوان  وخيال  انسان  وْهُم  هناك  كان  سواء  األشياء،  وتباين  والنار،  املاء  اختالف  لنا 

واعتبارات شاعر، أم مل يكن.. .
هل اختالف املوجودات خيال أو حقيقة؟:

يتمشدق شعراء ومتفلسفون كالبهائي)29( يف قوله:
كل ما يف الكون َوْهٌم أو خياْل        أوعكوس يف املرايا أو ظالل

وقول عامر بن عامر البرصي:
ِة. الخ هو الواحد الفرد الكثري بنفسه         وليس سواه -إن نظرَت -بِِدقَّ

)29( الشيخ هباء الدين حممد بن احلسني بن عبد الصمد احلارثي العامل املشهور بالشيخ البهائي املتوىف 
سنة 1030ه� )مقدمة كتاب الكشكول بتحقيق السيد حممد السيد حسني املعلم(. 
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وقول عريف الشريازي:
ُعريف كس دو جهان متام نقش است َبْرآب 

وآن آب جه آب !نه بلكذه رساب
أما جه رساب آن رسابيكه بخواب

وآن خواب جه خواب !خواب مستان خراب
الوجود، وال عىل  اساس وحدة  مبنيَّة عىل  ليست  الصوفية،  وأمثال هذا يف مقاالت 
هذه خط مستقيم، وهي اىل املقاالت السوفسطائية،  نظريات االحتاد واحللول، بل تلك ضدُّ

أقرب وأنسب، وبخياالت املخّبطني أشبه.
رشح وحدة الوجود يف قصيدة:

عامرة  قصيدة  الصوفية  وفالسفة  الشيعة  شعراء  من  البرصي)30(،  عامر  بن  لعامر 
ترشح نظريات القائلني بوحدة الوجود، منشورة يف )رشح نج البالغة –منهاج الرباعة(

ج6ص182، أوهلا:
جتى يَل املحبوُب ِمن كل وجهة         فشاهدتُه يف كل معنًى وصورِة

اىل آخر القصيدة.
ال وجوَد إال باهلل:

احلقيقي  بالوجود  للوجود  متأوٌل  شاعٌر  أو  خمدوٍع،  صويف  اال  يقوهلا  ال  كفر  كلمة 
األصيل الباقي، كقول عل الطالباين الكردي:

الكامنة  ال��درر  يف  ))ق��ال  نصه:  ما  أص244  ج9  )الذريعة(  يف  جاء  البرصي:  عامر  بن  عامر   )30(
القصيدة  له  اقول: طبعت  آلفه سنة 731ه�:  انه  التصوف، ذكر  له تصنيفًا يف  رأيت  ج2ص234: 
املغريب عليه، مرتبًا عىل  الشيخ عبدالقادر  التائية )ذات االنوار( يف دمشق عام 1367ه� مع تعليق 
اثني عرش نورًا... اىل متام مخسمئة ونيف بيت، نظمها بسيواس... وفيها املطالب العرفانية من معرفة 
املعاد والقيامة وفيه اآلداب واالخالق وغريها.  الروح والنفس وخواصها والعقل واهليويل وذكر 
املتوىف  الكازروين  ابراهيم  الشيخ  عند  بياضية  جمموعة  ضمن  أوالً  )ديوانه(  رأيته  بزرك:  اقا  يقول 

بمدرسة القوام يف النجف حدود 1363ه�.
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جلو بسيار كر بس يار        لبس يف الدار غريه َدّيار
وقول اآلخر:

دل كفت مرا علم لديّن هوس است 
آموز مرا أكر ترا دسرتس است
كنتم كه ألف كفت كفتم هيج

در خانه عري أكر َكْس استيك حرف بس است
قال اخلوئي: حقيقة التصوف وعامده، هو القول بوحدة الوجود وإلغاء القيود، وبه 
تبطل املذاهب و األديان، وتبطل املدنيُة والعمراين، واملحّصل من هذه الفلسفة، أن ذاَت 
األخرى:  بعبارهتم  و  احلق.  الوجود  انه  فلسفتنا:  وحمّصل  املطلق.  الوجود  هو  الواجب 
أن الوجود اذا اعتربناه ال برشط التعنّي، و ال برشط عدم التعنّي، يكون حقيقة الواجب، 
واذا اعتربناه برشط التعنيُّ باملاهية، يكون حقيقة املمكنات، فيكون حقيقة كل ممكن هو 
الوجود املتعنّي باملاهية. فاذا مل نعترب التعنّي، كان عني حقيقة الواجب. ونحن نعرب عنهام 

بالوجود املحدود وغري املحدود..
العقل،  ضعيف  اخليال،  قوي  هو  فيمن  وتؤثر  وخطابيٌة(:  شعريٌة  الصوفية،  )أدلة 
ويزعمون أن مطالبهم طور وراء طور العقل والربهان. وإنام تعرف بالكشف والشهود 

)راجع ص186 –منهاج الرباعة(.
قد استدّلت الصوفية بأدلة رشعية كآية: چ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ چ ]سورة احلديد: 4[ 
چ ]سورة املجادلة: 7[. وحديث: ))ما  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  چ  وآية 
رأيت شيئًا اال ورأيت اهلل قبله وبعده ومعه(( وآية چ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺچ ]سورة 
ڻ ڻۀ ۀ ہ چ ]سورة الذاريات: 21[ وحديث ))من عرف  ق: 16[ وآية چ 
نفسه فقد عرف ربه(( وآية چ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ چ ]سورة الزخرف: 

84[ وآية چ ہ ھ ھ ھ چ ]سورة النور: 35[... الخ وآية چ جت حت خت 
مت ىت چ ]سورة فصلت: 54[ وحديث ))وكنُت سمَعُه وبرَصُه(( وحديث ))ولو 
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 ]115 البقرة:  چ ]سورة  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  چ  وآية  اهلل((  عىل  هلبط  بحبل  وليتم 
ٱ ٻ  وآية چ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ چ ]سورة االنفال: 17[ وآية چ 
چ ]سورة الفتح: 10[ وحديث عمر يف عل:  پ ڀ  پ  ٻ پ پ  ٻ  ٻ 
))ما أقول يف يد اهلل رضبت عبد اهلل يف حرم اهلل(( واحلديث املروي يف )حماسن( الربقّي 
عبدي  وإن  اليه  افرتضته  مما  ايلَّ  أحب  بشء  عبدي  ايلَّ  حتبَّب  ))ما   النبي عن  بسنده 

الذي  وبرَصه  به،  يسمع  الذي  سمَعه  كنُت  أحببُته  فاذا  أحبَّه،  حتى  بالنافلة  ايلَّ  ليتحبَّب 
يبرص به، ولساَنُه الذي ينطق به، ويَده التي يبطش هبا، ورجَله التي يمش هبا، اذا دعاين 
أجبُته((... الخ. وتأويل الصحيح له: أن يكون اهلل غايته ومنظوره يف كل حركة من هذه 
األعضاء. يف اشرتاك الوجود وتباين املوجودات بالتشكيك: )راجع ص187 من منهاج 

الرباعة ج6. وص188 يف شكوك تشكيك الوجود.
اثبتْت  و..،  و..  وفيزيولوجي،  وفيزياء  كيمياء  من  اجلديدة  الطبيعيات  فلسفة  إن 
تباين املوجودات، وإن تسلسلت من أصل واحد، ونظرية )داروين( و )البالس(، وَمْن 
التباين  والتطور، وجيُع ذلك وليد  ج  بالتدرُّ تقول  العلم احلديث  أساتذة  ال حيصون من 
والتناسب. و هذا التباين ال يتّم مع القول بوحدة الوجود الشاذة، بمعنى ال موجود اال 

اهلل، وهل إهلهم يتطور؟. وهل إهلهم ناقص تارًة وكامل اخرى؟!.
الكويف  الصويف  بن حيان  يكن جابر  فلم  الوجود،  بوحدة  القول  قبل  التصوف  ُولَِد 
مبدأ  احلالج  اعتنق  اذا  حتى  املبدأ.  هذا  من  بالضد  ُكتبه  بل  قط،  الوجود  بوحدة  قائاًل 

التصوف، وهو من املنتحلني لوحدة الوجود، صار التصوف بعد ذلك حليف هؤالء..
الطويل،  .. فام كان يف اخلط  الوجود يف خطني: خط طويّل وخط عريض  تنتظم مواد 
كتدرج االنسان، نطفًة دهاقًا، فَعَلقًة حماقًا، اىل أن يكون جنينًا راضعًا، ووليدًا ويافعًا، حتى 
يستكمل قوس الصعود، ثم ننكسه اىل أرذل العمر يف قوس النزول، فهو واحد يف الكل، 
هو  عليه،  واملنطبقة  منه،  الثابتة  وشؤونه  وإليه،  منه  واألطوار  واألدوار،  األطوار  خمتلف 

أظهر أمثلة القول بوحدة الوجود املقبولة، ونفي التباين حمفوظ فيه بوجود حقيقي.
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كاحلمري  فريض،  واحد  سطح  يف  املنبسطة  واالنواع  عريض،  بخط  املوجودات  واما 
والتغاير،  التباين  فواضحة  و،  والنسور، واالنسان  والطيور، واحليتان  والبهائم  والنمور 

فال يشء منيها يتحول من آخر، وال إىل آخر..!. فأين الوحدة املزعومة؟!.
– الرباعة  )منهاج  الوجود(راجع  وحدة  وبطالن  الصوفية  فساد  عىل  رشعية  )أدلة 

ج6ص189(.
))حول كتاب الرصايف((:

فاين  االيطايل،  الكاتب  عىل  تعليقاته  ورسائل  الرصايف  ش�������اعرنا  عن  سألتموين 
وجدت كتابه متشاهب���ًا يمزج فيه ما ظاهره االيامن بام ظاهره الكفر. وخيالط أقواله عن 
القدح. وخيبط يف بحثه عن  املدح، وكلامت ظواهرها  نبي االس���الم بكلامت ظواهرها 
أحيانًا  ويقررها  مفهوم.  وجه  عىل  تارة  التصوف  أرباب  فلسفة  فيقرر  الوجود  وح���دة 
عىل وج��ه غري مفهوم ومتناقض، كأنه أجنبي عن اصطالحات أهل اللفن. وال يسعني 
كتب  من  املذكور  كتابه  أن  يف  أشك  فال  الضاللة،  نواحي  توضيح  العج���الة،  هذه  يف 

املطالعني)31(. ألكثر  الضالل 
مغلوُب  أنه  وظني  السابق،  حاله  استصحابه  من  شك  يف  فاين  املذكور،  املؤلف  أما 
الشعري  عامله  من  األديب،  الرصايف  شاعرنا  ل  حوَّ الذي  فام  عجيب..!.  فكرّي  شذوٍذ 
شاعرنا  حتول  الذي  )طاغور(  اهلند  شاعر  فيها  وتاه  غامضة،  وفلسفة  الفلسفة  عامل  اىل 
األدبية، ونسيانه  مليزاته  فقُدُه  ثم األعجب يف شذوذ شاعرنا،  به.  اتصاله  بعد  أهدافه  اىل 

ٻ  ٻ  چ  چ وآية  ڀ  پ  پ  پ  چ  آلية  تأويله  يف  العربية  البالغة  أساليب 
پ چ، وأخذه العذاب من العذوبة، ونحو ذلك.. فالرجل مقهور العوامل القوية التي 
بأحكام  عليه  ُيقىَض  أن  املروءة  من  أفليس  الروحية  قواه  وضعف  العقل  ضعف  توجب 

)31( يبدو ان املؤلف مل يطلع عىل كتاب الرصايف )الشخصية املحمدية( الذي عكس فيه عقيدته الفاسدة 
الواردة يف كتابه )رسائل  آرائه  –من  –سامحته  ملا تعجب  ورأيه يف االسالم والنبي حممد، وإال 

التعليقات( وهي أهون بكثري مما جاء يف )الشخصية املحمدية(. 
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قاسية. كام إنه ليس من العقل أن ُيرَكن اىل كتابه أو االستقاء العلمي من مناهله املغشوشة، 
و كلامته املتشاهبة واملتنافية.

آثار عدمية  مثار  العد معدوم  آثار اخلري والبقاء والوحدة كذلك  الوجود حق ومثار 
كنقص ورّش وكثرة )كذا(.

صار  احلّد  منه  أخذ  فام  منبسطة،  بسيطة  ذات  بل  جزئي.  وال  بكل  ليس  الوجود 
حمسوسًا ومعقواًل. وما مل يأخذ احلد، فال حُيّس بل ال ُيعَقل وال ُيدَرك إال بآثاره املحدودة. 
لذلك فان املواد حُتَس والروحّيات ال حُتّس. فأكثر مدَركاتنا وُجّلها بل كلها وجودات)32(. 
إذن: فالوجود حمدود وغري حمدود. ثم املحدود، فهل حدوده موجودات، كام يراه الرشع 

والعرف، أو َعَدٌم، كام يراه الصويف، ومن يقول: ال موجود اال اهلل؟!.
مأثورات تدفع وحدة الوجود واالحتاد واحللول:

يف نج البالغة: ))كائن ال عن حدث، موجود ال عن عدم، مع كل يشء ال بمقارنة، 
وغري كل يشء ال بمزايلة(()33(... الخ.

منها  هو  فيقال  عنها  وينأى  كائن،  فيها  هو  فيقال  األشياء  يف  حيلل  ))مل  وقوله: 
بائن(()34( وقوله: ))كذب العادلون بك إذ شبهوك بأصنامهم ونحلوك ِحلية املخلوقني 
بك،  عدل  فقد  خلقك،  من  بشء  ساواك  من  أن  ))فَأشهُد  قال:  أن  اىل   )) بأوهامهم.. 

َلت به حمكميات آياتك(()35(... الخ. والعادل بك كافر بام تنزَّ

)32( صيغة اصطالحية، يعدها علامء اللغة غلطًا. فاملصادر ال جتمع جع مؤنث، مثل نشاطات وفروقات 
ووجودات ورسومات وفيوضات.... الخ. 

)33( تكملته يف نج البالغة –ص18 –بتحقيق صبحي الصالح –: ))فاعٌل البمعنى احلركات واآللة، 
بصري إذ ال منظور اليه من خلقه، متوحد إذ ال سكن يستأنس به، واليستوحش لفقده.((. 

)34( املصدر نفسه –ص102. 
)35( املصدر نفسه –ص152. تكملته: ))ونطقت عنه شواهد حجج بيناتك، وانك انت اهلل الذي مل تتناه 
يف العقول، فتكون يف مهب فكرها مكيفًا )اي ذا كيفية خمصوصة(، وال يف رويات خواطرها فتكون 

حمدودًا مرصفًا )اي ترصفك العقول بافهامها يف حدودك(..((. 
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العادلون  به هنا، بمعنى جعله عدياًل خللقه. وعليه قولنا)36(: كذب  أقول: والعادل 
 .]11 الشورى:  ]سورة  يشء(  كمثله  )ليس  سبحانه:  قال  و  بعيدًا  ضالاًل  وضلوا  باهلل 
بخلقه،  وجوده  عىل  الدالَّ  هلل  ))احلمد  املئة:  بعد  واخلمسني  الثانية  اخلطبة  يف   وقوله
و بمحّدث خلقه عىل أزليته، وباشتباههم عىل أْن ال شَبَه له ال تستلمه املشاعر((. اىل أن 
قال: ))والبائن ال برتاخي مسافة، والظاهر البرؤية، والباطن البلطافة، بان من األشياء 

بالقهر هلا و القدرة عليها((... الخ.
. أقول: من هذه اخلطبة ُيعرف انه: مل َيعرف اهلَل أحٌد بعد حممد، اال علٌّ

الصوفية((: ))كفريات 
رشح  يف  )القيرصي(  َفَعْن  اهلل:  عبادة  عني  العجل،  عبادة  بأن  الصوفية  ترصيح 
وهرون  موسى  بني  وقع  وما  اهلاروين(،  )الفص  يف  العريب،  بن  الدين  ملحبي  الفصوص 
عليهام السالم من العقاب، كام يف القرآن والتوراة. قال: ان سبب غضب موسى، مل يكن 
ق بني بني ارسائيل يف  عبادة قومه للعجل. بل إنام غضب عىل هرون حيث انه مل يفهم فرَّ
العارف يرى  فان  أنا عينها.  العجل، غري عبادة اهلل. واحلال  العبادتني. وزعم أن عبادة 
املطلق  أيضًا كان يرى عبادة احليق  يراه عني كل يشء. وإن هرون  احلق يف كل يشء بل 
النبي  تربية هرون  أراد  النبي  و موسى  اجلزئية.  املظاهر  التي هي  اهلياكل  عبادة  أوىل من 
تربية أرقى. وحتى أن السامري أيضًا كان ُيعاَتب ألنه دعا اىل انحصار عبادة اهلل بالعجل 

يتحملها. ومل 
وقال )َمْوَلوهّيم( يف مثنوّيه:

جون كه ب رنكي أسري رنك با ُشد         مويس بامويس در جنك شد
يعني أن الوجود املطلق احلق العاري عن كل صبغة ولون، وعن كل حّد وتعنّي، ملا 

–))كذب العادلون باهلل وضلوا  –تعاىل  )36( يف االصل املخطوط وردت العبارة هكذا: ))وعليه قوله 
ضالالً بعيدًا. ((وقد حرفنا اجلملة اىل ما نراه صوابًا. فليس يف القرآن الكريم آية هبذا اللفظ وال يف 

كالم امري املؤمنني، واغلب الظن انه توهم من الكاتب. واهلل اعلم. 
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نات، جتىّل تارًة باسم موسى، وتارة باسم فرعون، يف حني أن  صار أسري األلوان و التعيُّ
النزاع يف احلقيقة هو  فرعون هو موسى يف احلقيقة، وموسى هو فرعون يف احلقيقة وإن 

بني موسى وموسى ولكن باسمني ولونني. قال: 
دواباشد )أنا احلْق( أز درختي        جرا نبَودروا أز نيْكَبختي نيكي

ما  سبحاين  )سبحاين  البسطامي:  وقول  احلق(،  )انا  قوله:  يف  احلالج  كالم  يصحح 
الرومي هلذه  املولوي  أعظم شاين( وقول احلالج )ليس يف جبتي سوى اهلل(. وتصحيح 
قوله  عليها  جاز  إذا  ملوسى  الشجرة  قول  أن  هو  شعري،  بدليل  والزندقات  الشطحات 
تعاىل: چ چ چ چ ڇ چ ]سورة القصص: 30[ فاالنسان الكامل أحرى بأن جتوز 

عليه قوَلُة )انا احلق( وامثال ذلك.
آية  تفسري  يف  النوحي(  )الفص  يف  احلكم  لفصوص  رشحه  يف  أيضًا  القيرصي  وقال 
من  عدم  ما  ألنه  مكر،  اهلل  اىل  الدعوة  ألن   ]22 نوح:  چ ]سورة  ڻ  ڻ  چڻ 

)مكر()37(،  كله  االمر  أن  اىل  فنبَّه  املكر عىل بصرية،  فهذا عني  الغاية،  اىل  فيدعى  البداية 
فاجابوه مكرًا كام دعاهم... الخ.

دهم يف عبادة األصنام التي  وخالصة كالمه املطلّول: أن نوحًا بدأ بمكر قومه إذ زهَّ
فهم أنا باطلة و انا ال جتدي فتياًل، قاصدًا أن يرّقيهم  هم يوم عرَّ هي مظاهر احلق، فغشَّ

ہ  ہ  ہ  ہ  چ  أن  بينهم  فيام  وتنادوا  به،  فمكروا  لكنهم خشوا  األعىل،  املعبود  اىل 
ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ چ ]سورة نوح: 23[.

ة...)38( املوجودات جيعًا  املبادئ الصحيحة واملعبودات احلقَّ أي أنم بقوا عىل هذه 
جمايل ومظاهر احلق، سواء احلجر والشجر واجلن والبرش واملالئكة والبقر، و.. و..

أنه قال يف  النُّوحّي، عن قطبهم )ايب يزيد البسطامي(  وعن القيرصي يف هذا الفص 
مناجاته هلل –تعاىل –، عند جتّل احلق له: ))ُملكي أعظم من ُملكك، لكونك يل وانا لك. 

)37( ما بني قوسني ليست من االصل، اضفناها الستقامة املعنى. 
)38( كلمة مطموسة. 
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فانا ِملكك وانت ِملكي، و أنت العظيم األعظم، وَمِلكي أنت، فانت أعظم من ُملكك 
وهو أنا... الخ((.

أقول: كيف خيالف هذا مبدأه، وهو الفناء. يف هذه احلال، حال سْلب اأَلنِيَّة واألنانية.. 
فهو مع ذلك يقول: أنا و أنت، وأنت وأنا، ويل ذلك، وملكي وملكك، وقائلهم يقول: 

يف مناجاته: 
ٌّ ينازعني         فارفع بلَطفك أينيٌّ من الّبنْي(( ))بيني وبينك أينِّ

وقال القيرصي يف الفص االبراهيمي، بعد ادعاء حميي الدين بأن ابراهيم سمي خليل 
له، كام قال الشاعر: اهلل، لتخلُّ

لَت مسلك الروح مني         وبه ُسمي اخلليل خلياًل قد ختلَّ
لتخمريه  مخرًا  اخلمر  سمي  كام  لتخّلله،  خلياًل،  اخلليل  سمي  أي  القيرصي:  وقال 
ُهوية  يان  َكرَسَ الربوبية،  والصفات  اإلهلية،  املظاهر  يف  رسيانه  عن  عبارة  ُلُه  وتلُّ العقَل. 

احلق فيها، من حيث اسم اهلل اللطيف... الخ.
األكثر  يف  وجدها  الوافرة،  ودالئلهم  الصوفية،  مقاالت  يف  العارف  تدبر  لو  اقول: 

بعيدة عن الربهان، قريبة من اخلطابة والشعر واملغالطات و حتت لواء الوهم واخليال!.
قال ابن عريب يف )الفص اللقامين(:

اذا ش��اء اإلله يريد رزقًا        له فالك���ون أمجعه غذاء
وإن شاء اإلله يريد رزقًا        لنا فهو الغذاء كام يشاء

وِمْن بعض أشعارهم )أي الصوفية( بالفارسية حول وحدة الوجود، قول )املولوي( 
يف )املثنوي(:

و بود يَّْت بُكّل حَمْ ُمّتح�����ْد بوديم باش�اه وجود        ُحك���������م غرْيِ
جون بصورْتآمد آن نور رَسه        ُشد عدْد جون سايه هاي ُكنكره

ُكنكره ويران كنيد أز منجنيق        تا َرَوْد فرْق از مياَن إين فري����ْق
وقال أيضًا:
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ما َعَدْمها إيم وهستيهاي ما        تو وجوَد مطلقي فاين نام
وقال الشيخ حممود الشبسرتي يف )كلشن راز()39(:

ُجْز از حق نيست ديكر هستي احلق         هو احلق ُكِوي وكر خواهي انا احلق)40)
روا باش����������������د انا اهلل از َدَرْختي        ج�����را َنْب َود روا از نب��ْكب�����ختي

وقال أيضًا:
وج����ودم در كامل خويش ساريست        َتَعّينه������������������ا أموَر اعتبار يست
تعنيُّ بود ك������ه أزهستي ج����دا ُش�د        نه حق ش�����د بنده يَنْ بنده خدا شد

وقال أيضًا:
در آن َخلَوت كه هستي ب نشان بود        بُكن���������ج نيستي ع�������امَلْ هتان بود
وج����������ودي بود ز نقش دوئي ُدور        َزَكفت����َكوي م�����ائي وت����وئي ُدور
برون زد خيم������������ه َز إقليم تقّدس        جتّل ك��������������رد در آف���اق وأنُفس

وقال اآلخر:
ه قطره بَكريست كه أز بحر سوى إين َهَ
ه بح���������ر بر قطره بخنديد كه ما إين َهَ

-1944 سنة  ببغداد  املطبوع  التعليقات(  )رسائل  كتابه  يف  الرصايف  معروف  ذكر 
بوحدة  االيامن  اىل  عنه  حميص  ال  إجلاءًا  أجلآين  قد  والتفكري  البحث  إن  نصه  ما  ص11 
وتطوراته،  نشأته  يف  حمض،  االسالمي  التصوف  بأن  اعتقادًا  اعتقد  وجعالين  الوجود، 
وانه فكرة فلسفية جمردة ال عالقة هلا بالزهد والعبادة وال بالزهاد والُعّباد. وأن الصوفيني 
املعاين  عندهم  تساوت  الذين  و  باطاًل،  الكون  يف  يرون  ال  الذين  االسالم  فالسفة  هم 
املتضادة، من ُحْسن وُقبح، ومن خري ورش، وهدًى وضالل. وأنم )أي الصوفية( أبعد 
بصفاء  التفكري  هي  فلسفتهم  يف  الوحيدة  طريقتهم  وإن  والتقشف،  الزهد  عن  الناس 

)39( منظومة معروفة يف العرفان مطبوعة بالفارسية. 
)40( يف اشارة اىل مقولة احلسني بن منصور احلالج. 
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يعّكر  ما  كل  أدران  من  النفس  تصفية  اىل  جهدهم  يسعون  ال  وإنم  إال.  وليس  النفس، 
شوائب  من  خالصًا  نقيًا  فيكون  النفس،  بصفاء  تفكريهم  يقرتن  لكي  إال  التفكري،  صفو 
الالنائية، وبعبارة أخرى  املطلقة  الكلية  كل غفلة، ويكون هلم أهدى اىل معرفة احلقيقة 
اىل معرفة اهلل. وليس قويل هذا باملرجم، وال اعتقادي بالتوهم، فقد اتضح يل كالشمس 
يف رأد الضحى، أن حممدًا )رسول اهلل()41( جاء بحقيقتني ناصعتني، إحدامها: وحدة اإلله 

والثانية: وحدة الوجود.
أما األوىل، فقد قاهلا بمنطوق العبارة، لكي حيرر هبا الناس من كل عبودية لغري اهلل، 

وهي )ال إله اال اهلل(.
وأما الثانية، فقد قاهلا بمفهوم العبارة، لكي يوصل هبا ُأوىل املواهب الفطرية العالية 

اىل الكامل النفيس الذي ال يتم اال بمعرفة اهلل، وهي: )ال موجود اال اهلل(.
فان قلَت: قد علمنا أن رسول اهلل قال يف القرآن: ال إله إال اهلل.. ولكننا ال ندري اين 

قال: ال موجود اال اهلل..!.
ېئىئ  ېئ  ېئ  ۈئ  ۈئ  چ  احلديد:  سورة  ففي  أيضًا:  القرآن  يف  قاهلا  قلُت: 
رصحية،  داللة  بمفهومها  تدل  اآلية  هذه  فان   ،]3 احلديد:  چ ]سورة  ی  ی  ىئ  ىئ 

له  ليس  الذي  بداية. و)اآلخر(  له  ليس  الذي  األول(  اهلل )وهو  إال  أن: ال موجود  عىل 
ناية. وليس معنى هذا اال أنه هو الرسمدي الالنائي.. )وهو الظاهر( الذي نراه باعيننا، 
أنه هو كل  وندركه بحواسنا. و)الباطن( الذي ال نراه وال ندركه. وليس معنى هذا اال 
يشء، وانه ال موجود غريه ونحن اذا أخذنا صفو املعنى من عبارة اآلية، قلنا بأن اهلل هو 

الوجود الكل املطلق الالنائي وانه ال موجود غريه... الخ(.
نظرية  تؤيد  أخرى  آيات  املتقدمة،  اآلية  أيضًا، عدا  القرآن  قال يف ص13: )ويف  ثم 

ڀچ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  چ  قوله:  ومنها  وتوضحها،  الوجود  وحدة 
ڀچ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  چ  وقوله   ]17 االنفال:  ]سورة 

)41( ما بني القوسني اضافها املحقق تأدبًا. 
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وقوله:   ،]4 احلديد:  چ ]س��ورة  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  چ  وقوله   ]10 الفتح:  ]س��ورة 
چڳ ڳ ڱ ڱ ڱ چ ]سورة البقرة: 115[. فمن السهل اخلايل من تكّلف، أن 

هلا  رشح  بمثابة  فهي  الوجود،  وحدة  نظرية  مع  اآليات  هذه  يف  الرائعة  املعاين  تتمشى 
وايضاح.

سيد  القديس،  والفكر  النفيس،  الكامل  من  اويت  بام  حممٌد،  كان  )وملا  ص14،  ويف 

الكل،  الوجود  يفنى يف  أن  الوجود، استطاع  العارفني هبذه احلقيقة، أعني حقيقة وحدة 
الذي ال حقيقة )له()42( يف نفس األمر، وانام  ويتالشى فيه، منسلخًا من وجوده اجلزئي 
املاء.  يف  َدِة  َ ال��ربَ وجود  اندماج  فيه  مندمج)43(  به،  -قائم  الكل  الوجود  مظاهر  من  هو 
فلذلك، نعم، لذلك، جاز له أن يقول قول اهلل، وأن يفعل فعله. فيقول بعد ما يرمي ما 
انا رميت ولكن اهلل رمى..!. ويقول بعد ما سدَّ اخلوخات التي يف مسجده: ما انا سددهتا 

ها وهذا هو املعنى من )الفناء يف اهلل..(. ولكن اهلل سدَّ
فإن قلَت: دع عنك بباطن الذي ال نراه وال ندركه بحواسنا.. فام هذا الظاهر الذي 
نراه وندركنه بحواسنا من هذه املخلوقات العلوية والّسفلية..؟. فهل هي اهلل..!. و هل 

جيوز لواحد من الناس أن يقول: انا اهلل..؟!.
قلت: إقرأ الكالم اآليت بامعان، تعرف منه جواب ما سألت:

)اذا قّدرت –وال أظنك قادرًا عىل أن تتصور بذهنك الوجود الكل الالنائي، فانيًا 
فيه، متالشيًا فيه، ناسيًا او متناسيًا كل ما تدركه بحواسك من املخلوقات، أو غائبًا عنها، 
كام يقول الصوفية، فقد انغمسَت يف نور معرفة اهلل بعض املعرفة. وحينئٍذ اينام التفتَّلم جتد 

غري الذي يسميه البرش: )اهلل(.
التي ندركها  الشهود، علمت أن هذه املخلوقات اجلزئية  الغيبة اىل  واذا رجعَت من 
الكل  للوجود  مظاهر  هي  وإنام   ، الكلَّ الوجود  عن  خارج  وجود  هلا  ليس  بحواس 

)42( )له( ليست يف االصل. اضافها املحقق ليستقيم املعنى. 
)43( يف االصل: قائام ومندجما. 
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فيه  ترى  املائج،  البحر  اىل  نظرت  اذا  أظينك،  وال  املائج،  البحر  ملاء  األمواج  كمظاهر 
لألمواج وجودًا غري وجود املاء. وأرجو أن تغفر يل متثيل باألمواج يف البحر املائج، ألن 

العبارات كلهاقارصة عن متثيل املعنى املراد يف مرصفة اهلل –سبحانه وتعاىل –
)ويف النفس ما أعنى العبارة كشُفُه         وقّص��������ر عن تبيانه النظُم والنثُر(

حقيقة  من  تقربت  النائياته،  ويف  املطلق  الوجود  كلية  يف  توغلت  كلام  انك  وأيضًا، 
– اهلل  ابتعدت عن  الكل،  الوجود  مظاهر  من  عند مظهر جزئي  وقفَت  وكلام  اهلل.  ذات 

سبحانه –واحتجَبْت عنك ذاُتُه الرسمديَُّة.
وبالنظر اىل هذا، يكون كافرًا باهلل –سبحانه –كل من قال من البرش: )انا اهلل( وذلك 
اهلل(.  )انا  قال:  ملا  احلالُج  ُكّفر  لذلك  الوجود.  كل  هو  واهلل  املدلول،  جزئية  )انا(  ألن 
عدم  وإن  الوجود،  وحدة  نظرية  يف  الراسخني  من  يكن  مل  احلالج  أن  يف  أشك  ال  واين 
العارفني  سيد  اىل  انظر  ولكن  املنكرة،  )الشطحة(  هذه  عىل  محله  الذي  هو  فيها  رسوخه 
حممد رسول اهلل فإنَّه يف كالمه ينفي )انا( فانيًا يف الوجود الكل، فيقول: )ما انا رميُت 

ها(. ولكن اهلل رمى، وما انا سدْدهُتا، ولكنَّ اهلل سدَّ
علم الطبيعة يؤيد وحدة الوجود )ص16()44(.

واحد  أصل  اىل  وقواها،  موادها  كلها،  بالكائنات  ترجع  الوجود،  وحدة  نظرية  إن 
لألفهام  احلقيقة  تقّرب  عبارًة  أوجدوا  أنم  ولو  الالنائي.  الكل  بالوجود  عنه  يعربون 
أكثر من هذه العبارة ألحسنوا، ولكنهم مل يستطيعوا. وعسى أن يتوصل علامء الطبيعة يف 

مستقبل األيام اىل معرفة هذا األصل وتوضيحه بام ال يرتك فيه ريبًة ملسرتيب.
الفيزياء  بركنيها:  الطبيعة،  علوم  اىل  جلية،  بنسبة  مُتّت،  الوجود،  وحدة  نظرية  فان 
والكيمياء. وان العلوم هذه، تؤيد نظرية وحدة الوجود كل التأييد. ولو أن علامء الطبيعة 
ما  لعرفوا  ببساطتها،  يقولون  التي  املعلومة  العنارص  وحتليل  الذرات  حتليل  اىل  توصلوا 
كلها؟.  الكائنات  الكهربائية هي أصل  بأن  قالوا:  أنم  ببساطتها. عىل  قالوا  وما  وراءها 

)44( من كتاب الرصايف )رسائل التعليقات(. 
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ولكن الكهربائية مل يزل أمرها عندهم خفاء –وما إخال النواميس أو القوانني الطبيعية، 
التي يذكرها علامء الطبيعة يف كتبهم، إال ُسّنة اهلل يف خلقه.

سورة  –يف  -تعاىل  قال  التبديل.  تقبل  ال  اهلل  ُسّنة  أن  الكريم،  القرآن  يف  جاء  وقد 
 .]43 غافر:  چ ]س��ورة  ىئ  ىئ  ېئ  ېئ  ېئ  ۈئۈئ  ۆئ  ۆئ  ۇئ  ۇئ  چ  املالئكة: 

والقوانني الطبيعية كُسنَّة اهلل ال تقبل التبديل والتحويل..!.
وذكر يف ص17 ما نصه:

لنا  حيق  وَمْنَشئها،  الوجود،  وحدة  نظرية  يف  الكالم  من  تقدم  ما  –بعد  واملكان:  اهلل 
)التصوف  كتابه  من  ال�)155(  الصفحة  يف  مبارك(  )زكي  الدكتور  قول  من  نتعجب  أن 
يف  والشطحة  صوفية.  شطحة  إال  ليس  الوجود  بوحدة  القول  ))إن  االس��الم��ي()45(: 
اعتيادية، فيخرج هبا عن حدود  عرفهم، هي كل كلمة يقوهلا الصويف وهو يف حالة غري 
سائر  عرف  يف  اهلفوات  من  كهفوة  الصوفية(  )الشطحة  فتكون  واملألوف.  املعقول 
عند  العريب،  بن  الدين  حميي  قال  صوفية،  شطحة  جعلها  يف  عذره  وللدكتور  الناس..(( 
السرية  يف  كام  الضدين((  اجتامع  أدرك  من  اال  ))اليدركها  الوجود:  وحدة  عىل  الكالم 

احللبية.
تليها: ))لقد أجهدُت عقل يف  التي  أيضًا من قوله يف الصفحة  نتعجب  لنا أن  وحيق 
البحث عن السبب الذي دعا اىل القول بوحدة الوجود. وانتهيت اىل أن هذه النظرية مل 
نه، ال يتصور موجودًا بال حيّز و الجهة و ال مكان. وهو  تنشأ اال ألن االنسان بطبيعة تكوُّ

حني يؤمن بوجود اهلل، يسأل، من حيث ال يشعر، واين اهلل؟.
وكأن الدكتور يريد بكالمه هذا: أنم قالوا بوحدة الوجود ليتخلصوا من مشكلة: أن 
اهلل ال يف مكان. ولكنه مل يبني وجه التخلص، أي مل يذكر كيف خلَّصتهم وحدة الوجود 
من هذه املشكلة؟. فهل هذه النظرية جتعل كون اهلل يف مكان أمرًا معقواًل؟. قلت: ُأجلئوا 

)45( د. زكي مبارك –التصوف االسالمي يف االدب واالخالق –ج1 ص155 –ط/ املكتبة العرصية–
صيدا –لبنان. 



الصوفية واستشهادهم بالقرآن يف القول بوحدة الوجود

376

اليها أم هي جتعل كون اهلل ال يف مكان معقواًل؟. هذا ما مل يبينه الدكتور مبارك ومل يتكلم 
عينه.

الالنائي، كان  املطلق  الكل  الوجود  اذا كانت ذات اهلل عبارة عن  فنقول:  أما نحن 
من البدهيي أن اهلل منّزه عن املكان. وانه ال يف مكان، ألن املكان انام هو من شأن الوجود 
اجلزئي املتناهي.. ووجود اهلل كل ال نائي.. فكيف يكون يف مكام َمْن ال تسُعُه إال الكّلية 

الالنائية..!؟.
بأنه ال يف  بأن اهلل يف كل مكان. كام يصح أن نقول  وبالنظر اىل هذا، يصح أن نقول 

ے  ھ  ھ  ھ  چ  يشء:  بكل  حميط  كّل  فألنه  مكان،  كل  يف  كونه  اما  مكان.. 
أي: ال جيوز  يكون يف مكان دون مكان.  أن  فال جيوز   ]126 النساء:  چ ]سورة  ے 

أن خيلو منه مكان، ألنه اذا خال منه مكان، كان جزئيًا، ووجود اهلل كّل حميط بكل مكان 
ڳ  چ  وقوله:   ]4 احلديد:  چ ]سورة  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  چ  قوله  معنى  نفهم  وهبذا 
ڳ ڱ ڱ ڱ چ ]سورة البقرة: 115[. واما كونه –سبحانه –، ال يف مكان، فمعناه 
املكان  منه  خال  آخر،  دون  مكان  يف  ُوجد  اذا  ألنه  ذلك  مكان،  دون  مكان  يف  ليس  انه 

الثاين. وعندئذ يكون وجوده جزيئًا ال كليًا.
هه عن املكان، وذلك ألن الزمان، –دع عنك ما  أما الزمان، فان اهلل منزه عنه أيضًا تنزُّ
يقوله الناس يف تعريفه –هو االستمرار، وهو الرسمدية التي هي كالدائرة، ليس هلا أول 
رسمديًا،  اال  يكون  ال  الكل  والوجود  كل،  النه  الوجود،  رسمدي  واهلل  هلاآخر.  وليس 
املكان،  تنزهه عن  اهلل  چ ]سورة احلديد: 3[. فكلية وجود  ېئ  ۈئ  ۈئ  چ  أي نائيًا 
ال  فكرية  شطحة  شطحت  لو  انك  عىل  الزمان.  عن  تنزهه  نائيته(،  ال  )أي  ورسمديته 
صوفية، فقلت: هو الزمان وهو املكان، لكان لقولك هذا وجه وجيه عند املفكرين واذا 
چ ]سورة  ڈ ژ ژ ڑ  چ  عرفنا أن الكلية هي عرش اهلل الذي استوى عليه 

طه: 5[ اذ ال يسعه غريه. وهي أيضًا كرسيه الذي وسع الساموات واالرض چ ھ 
ھ ھ ے ے چ.. فدع اجلامدين بعد هذا يتخبطون يف أوحال الغفلة، قائلني يف 
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املتشابه من القرآن، أن اهلل أرسل الينا كتابًا ال نفهمه نحن، بل هو..!.
وقال يف ص20 من كتابه )رسائل التعليقات(:

احلق والباطل يف رأي أهل التصوف:
عبد  اجليالين(  )رصاحة  عنوان:  حتت  فصاًل  كتابه،  يف  مبارك  زكي  الدكتور  كتب 
فيه:  وقال  الكامل(  )االنسان  كتابه  وذكر  الصوفية،  أعالم  من  هو  الذي  الكريم)46(، 
بالوساوس.. اىل أن قال يف صفحة 121: )وكانت أكرب عقبة تعرتض  انه كتاب يفيض 
هذه  يقتلع  اجليالين  إن  وقال:  والعقاب.  الثواب  مشكلة  هي  الوجود،  بوحدة  القائلني 
املشكلة من األساس ويراها رضبًا من األوهام والظنون. وهو، بكل رصاحة، يرى الناس 
أجعني، مهتدين يف أحوال الطاعة ويف أحوال العصيان، وهو يقرر أواًل: أن يسمى املضل 
ويسمى اهلادي. فالطامع، متحقق بصفة اهلداية، والعايص متحقق بصفة الضالل، ومها 

أمام اهلل سواء(.
األمر  ل  وهيوَّ اآلراء  هذه  عىل  املرتتبة  املخاوف  عن  أواًل  يتكلم  الدكتور  أخذ  ثم 
–ومعقول، اىل أن قال: ))أما  فيها، ثم كرَّ راجعًا فاخذ خيّرجها عىل وجه وجيه مقبول 
والناس  والقوانني،  الرشائع  تنكرها  آراء  وهي  اجليالين،  آلراء  توجيهات  فهذه  بعد، 
لعرفوا  عقلوا  ولو  اهل��الك.  معاطب  اىل  باالنسانية  يميض  هبا  القول  أن  يتصورون 
واألثم  البغي  بسبب  الغابات  يف  ينقرض  مل  وهو  احليوان.  عامل  يف  النظام  أساس  أنا 

والعدوان((.
أما نحن فنذكر لك رأي أصحاب التصوف يف احلق ويف الباطل ماهو؟. ومنه نعلم 
مذهبهم يف تساوي املتضادات يف عامل املمكنات، من حيث يتجىل لك وجه احليق ووجه 

الباطل يف الكائنات.

)46( عبد الكريم اجليل او اجليالين )767 –832ه�( ابن سبط عبد القادر اجليالين. له مؤلفات كثرية يف 
التصوف )انظر: االعالم للزركل –ج4ص50 بمصادره(. 
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قالتها  كلمة  ))أصدق  النبوي:  احلديث  يف  جاء  عام  ع��ريب)47(  بن  الدين  حمي  تكلم 
العرب، كلمة لبيد:

*أال كل يشء ما خال اهلل باطل*)48)
حيث  من  حق  فهي  بالباطل،  وصفت  وإْن  كلها،  املوجودات  أن  ))إعلم  فقال: 
الوجود، ولكن سلطان املقام اذا غلب عىل صاحبه، يرى ما سوى اهلل باطاًل من حيث انه 

ليس له وجود من ذاته فحكمه حكم العدم.
–أي كالباطل ألن العامل قائم باهلل ال بنفسه،  –ما سوى اهلل باطل  وهذا معنى قوله: 
عرفانه،  بداية  يف  القرب  مقامات  اىل  وصل  اذا  العارف  و  باطل.  الوجه  هذا  من  فهو 
الوجود  من  زالت  إنا  احلق،  بشهود  شهودها  عن  وحجب  الكائنات  هذه  تالشت  ربام 
انتهى كالم حمي  بالكلية. ثم اذا كمل عرفانه فانه يشهد احلق واخللق معًا يف آن واحد(. 

الدين كام يف صفحة 357 من اجلزء األول من السرية احللبية.
الباطل  معنى  فام  باطل،  اهلل  سوى  ما  أن  بمفهومه:  تضمن  قد  النبوي  احلديث  ان 
فكأنه يف كالمه  الصوفية.  املعنى وترجيه عىل مذهب  تفسري  الدين  أراد حمي  هنا؟. وقد 
يقول )كام هو مفهوم من عبارته(، أن كل موجود من هذه الكائنات حق. وانه اذا ُوصف 
بالباطل، فانام يوصف به عىل وجه التشبيه ألنه ليس له وجود من ذاته، بل هو قائم باهلل 

ال بنفسه، ولذلك يكون كالباطل، أي حكمه حكم الباطل.
العارفني )أي  َمْرَتبتنِي من مراتب  املذكور  بنّي يف ضمن كالمه  قد  الدين  إن حمي  ثم 
عن  فيحجب  العارف،  نظر  يف  الكائنات  تتالشى  أن  هي:  األوىل  املرتبة  الصوفية(: 
شهودها بشهود احلق، فيكون تالشيها يف هذه املرتبة، بمعنى احتجاهبا عنه بشهود احلق، 
أن  وهو  العرفاين  الكامل  مرتبة  هي  الثانية،  واملرتبة  باملرة.  الوجود  من  زواهلا  بمعنى  ال 

)47( هو شيخ املتصوفة القائلني بوحدة الوجود يف القرن السابع اهلجري له تفسري للقرآن )إن صحت 
نسبته اليه( وكتاب الفتوحات املكية وكتاب فصوص احلكم وجمموعة رسائل، كلها مطبوع. تويف 

638ه�. 
)48( هذا صدر بيت للبيد بن ربيعة العامري –شاعر خم�م. وعجزه: *وكل نعيم الحمالة زائل*
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يشهد العارف احلق واخللق معًا يف آن واحد. النه ال يرى اال احلق. وهذه تسمى عندهم 
املوجودات كلها حق،  الدين، هي أن  فالنتيجة احلاصلة من كالم حمي  ب�)مرتبة اجلمع(. 

وأن وصيفها بالباطل اليكون إال جَمازًا عىل طريق التشبيه.
وُيستنَتج من هذا، أن الباطل يف عرف الصوفية هو املحال، ألن هذه املوجودات، اذا 
املحال بحكم ال�ورة.  الباطل هو  منها، حقًا، كان  الواجب واملمكن  أي  كانت كلها، 
الوقوع عقاًل. وعليه يصّح أن نقول: كل ما وقع يف هذه  املمتنع  والخيفى أن املحال هو 
الكائنات فهو حق، إذ لو كان باطاًل ملا وقع. واذا كان كل ما وقع يف هذه الكائنات حقًا، 
والتقوى  كالطاعة،  والعصيان  كاهلدى،  فالضالل  ال�ورة.  بحكم  املتضادات  تساوت 

كالفسق، والفجور والرش كاخلري، واحُلسن كالُقبح... الخ.
بكال  الوجود  عىل  ويصدق  املحال،  سوى  ما  فاحلق  املحال،  هو  الباطل  كان  واذا 
قسميه: الواجب واملمكن. فالواجب هو ذات اهلل، وهو الوجودالكل املطلق الالنائي، 
واملمكن هو الكائنات من املوجودات اجلزئية التي ال وجود هلا بذاهتا، وانام هي مظاهر 

قائمة بالوجود الكل.
املمتنع  املحال  الباطل هو  ما وقع فهو حق. وان  أن كل  الصوفية هذا يف  ان مذهب 
خلق  يف  ويتفكرون  اهلل  يذكرون  الذين  لسان  عىل  القرآن  يف  جاء  ما  يؤيده  الوقوع، 
چ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  چ  قوهلم:  من  واالرض  الساموات 

ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  چ  هي:  هود  سورة  يف  أخرى  آية  وتؤيده   .]191 عمران:  آل  ]سورة 
ڃ ڃچ چ چ چ ڇ ڇ چ ]سورة هود: 56[ واليك بيان ذلك:

إن الدابة معناها اللغوي العام: هي كل ما دبَّ من احليوان. اال إنا يف اصطالح اللغة 
ت بام ُيركب أو حُيمل عليه االثقال. وهي بالنظر اىل ما أريد بيانه يف اآلية تشمل حتى  ُخصَّ

االنسان.
والناصية هي ُمقّدم الرأس، ويكنيى هبا عن العز والرشف. يقال: فالن ناصية القوم 
وأرشفهم واألخذ بناصية الشء: كناية عن االستيالء عليه بحذافريه. فاذا قيل إن فالنًا 
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اآلية  فيقول يف  قهره وسلطانه.  عليه وجاعله حتت  ُمستوٍل  انه  فمعناه  كذا،  بناصية  آخذ 
چ ڃ ڃ ڃ چ أبلغ معنى وأبعد مرمى مما لو قيل: هو قائدها. واذا كان اهلل آخذًا 

بناصية كل دابة، فكل ما يقع منها من فعل أو حركة، يكون حقًا بحكم ال�ورة، ألن 
اآلخذ بناصيتها عىل رصاط مستقيم. فهل نستطيع بعد هذا أن نصف فعاًل من أفعال هذه 

الدابة بالباطل خريًا كان أم رشًا، طاعة أم عصيانًا، طاعة أم فسقًا أم فجورًا..!.

وال ريب يف أن هذا احلكم غري خاص باحليوان بل هو يعم كل يشء، وإن تصيص 
الدابة بالذكر يف اآلية، ربام كان لغرض من أغراض البالغة أو نحو ذلك. وإال لو قيل: 
ما من يشء إال هو آخذ بناصيته، لكان صحيحًا أيضًا. وهبذا يتجىل لك أن كل ما وقع يف 

هذا الكون فهو حق، وأن الباطل هو املحال املمتنع الوقوع.
املعاين  هذه  تساوي  يف  الصوفية  مذهب  يؤيد  رأيناه  املعقول،  اىل  رجعنا  اذا  أنا  عىل 
املتضادة ألنا ال حقيقة هلا يف نفس األمر، وانام هي من األمور النسبية واالعتبارية. فالرش 
مثاًل، وهو اسم جامع للرذائل واملكاره كلها، انام سميناه واعتربناه رشًا، كونه ال يالئمنا، 
الزمان  باختالف  أيضًا  خيتلف  رشًا  الرش  وكون  اخلري،  كذلك  و  إلينا،  بالنسبة  رش  فهو 
واملكان واألحوال واألشخاص. فالريح الباردة يف الشتاء رش و يف الصيف خري، واملطر 

بخة رش ويف العذبة خري. وقد قال الشاعر: يف السَّ
ويف الرش نجاة حني ال ينجيك إحسان)49)

املتنبي: وقال 
مصائب قوم عند قوم فوائد)50)

وقال أيضًا:

قصيدة  من  شيبان  بن  شهل  واسمه  الزماين(  )الفند  اجلاهل  للشاعر  وهو  اهلزج  جمزوء  من  البيت   )49(
مطلعها:

صفحنا عن بني ذهل          وقلنا الق�����وم اخوان 
)محاسة ايب متام برواية اجلواليقي –النص رقم 2(

)50( هذا عجز بيت للمتنبي صدره: *بذا قضت االيام ما بني أهلها*
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)ويصُدُق وعُدها(والصدق رٌش        إذا ألقاك يف الُكَرِب العظاِم)51)
وتصوروه  بأنفسهم،  اهلل  قاسوا  النم  الرش،  َخْلق  عن  اهلل  نّزهوا  الذين  اخطأ  وقد 
وانام  رش،  أو  خري  ليس  وأْن  زعمهم،  ويف  عندهم  رشًا  كان  انام  الرش  أن  وفاهتم  مثلهم. 
هناك ًخْلق تتلف مظاهره وتتباين صوره، وكل مظهري من مظاهر الوجود الكل قائم به.
واذا كانت املوجودات كلها حقًا عند أصحاب وحدة الوجود، مل يبق للباطل معنًى 
يف  جتري  وال  تقع  ال  كلها  املوجودات  كانت  وملا  الوقوع.  ممتنع  هو  الذي  املحال  سوى 
نة هي التي يعرب  التبديل والتحويل، وكانت هذه السُّ وجودها اال عىل سنَّة ثابتة ال تقبل 
الفيزياء والكيمياء ب�)قوانني الطبيعة(، صحَّ أن  ب�)ُسنة اهلل(، ويسميها علامء  عنها القرآن 

يقال: بأن الباطل هو ما خالف ُسنة اهلل، ألن املخالف لسنة اهلل ممتنع الوقوع.
املادة  علامء  يسميه  ما  اىل  رجوعًا  الوجود  وحدة  مذهب  يكون  هذا،  اىل  وبالنظر 

ۋۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  چ  قوله:  يف  ب�)الفطرة(  القرآن  ويسميه  ب�)الطبيعة(، 
وحدة  وأصحاب  الطبيعة  علامء  بني  فرق  فال   ]30 الروم:  چ ]سورة  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ 
يمثلها قوهلم:  النفس االنسانية  به مقرتنة بصفاء  الوجود. إال أن طريقة هؤالء والتفكري 
والدرس  الفكر  عىل  مبنية  عملية  علمية  أولئك  طريقة  و  ريب((  عن  قلبي  ))حدثني 
والبحث واالختيار والتجربة، وهلذا قلنا –فيام تقدم –إن الصوفية هم فالسفة االسالم، 
إن من هؤالء  نعم  الصوف واملرقعات.  يلبس  والتخشن  التقّشف  ارباب  ليسوا  أنم  اال 
َمْن تشبهوا بالصوفية، فشوهوا مسلكهم، حتى دعا ذلك بعض علامء املسلمني اجلامدين 
من  فيذكروا  يشتموهم،  وأن  مذهبهم  الصوفية  عىل  ينكروا  أن  واملتون  النصوص  عىل 

أقواهلم و أفعاهلم ما هم منه براء.
))فلسفة الوجود عندة هبة الدين((:

ال ريب يف أن املوجودات، قسم منها مقول بالتساوي عىل أفراده كاألعداد واملاهيات 

)رشح  االصل  من  ساقط  القوسني  بني  وما  مرص.  يف  له  عرضت  محى  وصف  يف  للمتنبي  البيت   )51(
الربقوقي 2/ 267(. 
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واالنواع ضمن األجناس. فمعنى احليوان، متساوي الصدق بني الطري والفرس واالنسان، 
وقسم  و..  و..  واأللف  واملائة  والعرشة  اخلمسة  عىل  الصدق  متساوي  العدد،  ومعنى 
والكثرة، ملصاديق  بالقلة  إما  افراده  بالتفاوت يف صدقه عىل  مقول  املوجودات،  من  ثاٍن 
املاء من قطرة اىل بحر ونر، ومن موج اىل زبد اىل غمرة اىل زرد.. وقسم ثالث متفاوت 
كاألنوار  بالكّم،  ال  بالكيف  تتفاوت  أي  والكثرة..  بالقلة  ال  والضعف  بالشدة  الصدق 
املحسوسات  أصول  وهنَّ  واألص��وات  والطعوم  واخلشن  والّلني  والروائح  واألل��وان 
واملؤثر..  كاألثر  العقلية،  أو  واألولوية  باألولية  الصدق  متفاوت  رابع  وقسم  اخلمس.. 
واالجتاه  والتحتية  كالفوقية  اخليال  وانتزاع  باالعتبار  الصدق  متفاوت  خامس  وقسم 

والتاميل واالستواء ونحوها من االضافيات والنَّسِب واالعتبارات.
إن  قوم:  فقال  الوجود  أصل  يف  احلكامء  نظريات  عليه  قيست  جلية  حقائق  هذه 
أعني:  األوىل،  املقولة  من  جيعًا  واملظاهر  واملصادر  الصوادر  من  بأرسها،  املوجودات 
وماديون  وثنيون  طوائف،  تنزع  وإليه  املتكثرة.  ماهياهتا  بحسب  وجوده  يف  املتساوي 

وحكامء مسلمون.
متصاًل  الذوات،  متّحد  العامل  فاتذ  املوجودات.  عامة  يف  الثاين  بالرأي  قوم  وقال 

بالواجب اتصال اجلداول بالبحر. وهم قوم من وثنية اهلند وصوفية املسلمني.
باتصال  فقالوا  املوجودات  عامة  يف  والرابعة  الثالثة  النظريتني  عىل  قوم  وع��ّول 
واش��رتاك  الدرجات  وتفاوت  املراتب  تشكيك  شاكلة  عىل  باخلالق  اخلالئق  سلسلة 
الوجود واختالفها احلقيقي يف احلدود والقيود. وحتولت األطوار  الكل يف أصل حقيقة 
وحكامء  االرشاقيني  مذهب  وهو  الصحيح  هو  وه��ذا  األف��راد.  كتحوالت  واالن��واع 
أمثال  ورياضيني،  طبيعيني  من  االفرنج  عامة  وعليه  املسلمني،  من  واملتأخرين  الفرس 
حتى  الوجود،  بوحدة  فقالوا  اخلامسة،  النظرية  عىل  قوم  ل  وعوَّ )البالس(  و  )داروين( 
يف الواجب واملمكن وانتفاء التباين احلقيقي واالختالف اال يف األطوار الظاهرة والقيود 
االعتبارية. وهم أقوام من صوفية الفرس والعرب. حتى قالوا باحتاد األضداد واستواء 
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اجليالين  الكريم  كعبد  والكذب...  والصدق  والقبيح،  احَلَسن  وتساوي  والباطل،  احلق 
ومعروف الرصايف، وال برهان هلم عىل ذلك سوى قياسات شعرية وخطابية وجدلية...
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تعريف باملسترشقة:
عدة  نرشت  وقد   ،Columbia University كولومبيا  جامعة  يف  أستاذة 
عدة  يف  اشرتكت  اإلسالمية.  النقوش  حقل  يف  متنوعة  مواضيع  عن  قيمة  بحوث 
هيئة  يف  وكذلك  الطربي؛  تاريخ  حتقيق  مرشوع  منها  املحرر  بصفة  علمية  مشاريع 
 Center for Iranian Studies. مركز الدراسات اإليرانية يف جامعة كولومبيا

Columbia University. ومن بني بحوثها اآليت: -

1. ! -Estelle Whelan، “Writing the Word of God: Some 

Early Qur’an Manuscripts and Their Milieux، Part I، ” 

ArsOrientalis volume 20 )1990(، pp. 113 -147كتابة كلمة[ . 
املنشور يف جملة  املبكرة.  البيئي  القرآنية ووسطها  املخطوطات  -Arاهلل: بعض 
sOrientalis.

2. Whelan، Estelle، “Representations of the Khassakiyah 

الجدل الد�ئر ب�ن المس�شرقين 
حول جمع القر�ن الكريم

ترجمة وتعليق: أ.د.عبد الجبار ناجي



ترجة وتعليق: أ.د. عبد اجلبار ناجي

387

and the Origins of Mamluk Emblems، ” in Content and Con-
text of Visual Arts in the Islamic World، P. P. Soucek، ed. 
University Park، PA: Pennsylvania State UP، 1988. pp. 219 
.]توضيحات وصور بشأن اخلاصكية وأصول الرموز والشعارات اململوكية[253-

3. More recently Estelle Whelan›s monumental work، ? The 

Public Figure. Political iconography in medieval Mespotamia 

?)? ?Whelan? ?.2006(، also discussed the bridge and its carv-
ings ?

4. ]Forgotten Witness: Evidence For The Early Codification Of 

The Qur›an.األمريكية اجلمعية  جملة  يف  املنشور  نرتجه  الذي  البحث  هذا   وهو 
-Journal Of The American Oriental Society، 1998، Volالرشقية
ume 118، pp. 1 -14.

5. CONTENT AND CONTEXT OF VISUAL ARTS IN THE 

ISLAMIC WORLD: PAPERS FROM A COLLOQUIUM IN 

MEMORY OF RICHARD ETTINGHAUSEN، INSTITUTE 

OF FINE ARTS، NEW YORK UNIVERSITY، 2 -4 APRIL 

1980، PLANNED AND ORGANIZED BY CAROL MAN-
SON BIER )فحوى ومغزى الفنون املفعمة باحليوية يف العامل اإلسالمي(

6. The Public Figure: Political Iconography in Medieval 

Mesopotamia)London 2006(، for al -Masaq: Islam and the 

Medieval Mediterranean 25 )2013(، 380 -2. By Bernard 

O›Kaneالشكل العام: إلكونوغرايف، األيقونه السياسية يف بالد ما بني النهرين يف"  
العصور الوسطى"
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7. »The Origins of the MihrabMujawwaf: A Reinterpretation« 
-Internaاملنشور يف جملة الدولية للدراسات اإلسالمية/ جامعة كمربدج/ بريطانيا 
tional Journal of Middle East Studies Vol. 18، No. 2 )May، 
1986(، pp. 205 -223 )أصل املحراب املجّوف: تفسري جديد(

ترجة بحث املسترشقة
يف  هاهنا  وفحصها  دراستها  قد متت  التارخيية  والرباهني  األدلة  من  أنواع  ثالثة  هناك 
عالقة  له  بام  السابق  يف  بجدية  اليها  ينظر  ومل  االعتبار  بعني  تؤخذ  مل  التي  البحثتلك  هذا 
بإشكالية اجلمع، جع القرآن. إن النقوش األموية من قبة الصخرة كانت جمهولة وقد رصف 
»القرأين«، كام هو موضح يف نسخة  النّص  الظاهر عن  انحرافها  بسبب  النظرعنها وذلك 
القاهرة؛ وهاهنا فقد تم حتليلها للربهنة والتدليل برغم ذلك عىل صياغة النّص القرآين يف 
فرتة مبكرة جدا اىل حواىل ناية القرن األول اهلجري. كذلك فأن نقوش الوليد يف اجلامع 
يرجع  والتي  سواء،  حد  وعىل  لتلك  ومماثل  معادل  بشكل  مهمة  فهي  املدينة،  يف  الكبري 
األول  النصف  قبل شاهد عيان يف  فقدوصفت من  اىل نحو عرشين سنة الحقة؛  تارخيها 
من القرن العارش، عندما كانتام تزال منظورة ومرئيةبشكل جزئي. وأخريا، فمن اإلشارات 
املتناثرة هنا وهناك، فإنا توحي بأن هناك جمموعة من النّساخني املحرتفني للقرآن يف املدينة 

يف ناية القرن األول وبداية القرن الثاين.
ن فيها نّص الكتاب  ففي العقدين املاضيني، ظهر جدل حول الفرتة التي جع فيها أو ُدوهِّ
املقدس عند املسلمني. ومن املمكن تلخيص وجهة النظر اإلسالمية التقليدية عىل النحو 
التايل)1( إن كال من أيب بكر )خليفة بني سنة11 اىل سنة 13/ 632 -634 م( وعمر )بني 

The classic Western study of the history of the text as preserved in Mus- )1(
 lim tradition is T. Nöldeke، Geschichte des Qorans، 2nd ed. ، ed. F.
Schwally، vol. 2 )Leipzig، 1919(. For useful brief summaries، with refer-
 ences، see W. M. Watt، Bell›s Introduction to the Qur›an )Edinburgh،

 .1970(; A. T. Welch and J. D. Pearson، »al -Kur›an، « EI2، 5: 400 -432



ترجة وتعليق: أ.د. عبد اجلبار ناجي

389

سنة 13 اىل 23/ 634 -644( قد بذالجمهودا وقد سعيا جلمع قصاصات منآيات الوحي 
العظام، وعىل سعف  النبي، عىل  املؤمنني خالل عهد  قبل  من  كتبت  قد  كانت  التي  تلك 
النخيل، وعىل كرس األواين اخلزفية، وعىل أي مواد أخرى كانت يف متناول أيدهيم، فضال 
عن حفظها » يف صدور الرجال«)2(. ولكن اخلليفة الثالث، عثامن )23 -35/ 644 -61(، 
هو الذي عهد أو كّلف أوال جمموعة صغرية من رجال املدينة بجمع وتوحيد النّص. ألنه 
قد ذعر وانتبه اىل خطورة االختالفات التي ذكرت له عن االختالف يف قراءة القرآن)*(، 
البارزين  ثابت، وعدد من أعضاء قريش  بن  السابقني، زيد  النبي  أمناء)*(  فقد كلف أحد 
الزبري، سعيد بن العاص وعبد الرمحن بن احلارث، وهؤالء كانوا هم  –عبد اهلل بن  وهم 
الذين يذكرون يف األعم األغلب –إلخراج نسخة معرتف هبا من النّص القرآين، مستندة 
اىل اجلمع الذي كانت حفصة، بنت عمر حمتفظة به)*(. فإن كان هناك اختالف بخصوص 
اللغة بني أعضاء اللجنة، فإنه ينبغي أن حيّل عىل وفق اللهجة التي تتحدث هبا قريش. وماأن 
ثبت النّص املعرتف به، حتى تم إرسال عدة نسخ منه وإرساهلا إىل املدن الكربى يف اململكة 
اإلسالمية، وحتديدا اىل دمشق والبرصة والكوفة، وربام اىل مدن أخرى. وعىل الرغم من أن 
هناك اختالفات يف التفاصيل، فعىل سبيل املثال، يف قائمة أسامء أولئك الذين عملوا يف جلنة 
عثامن ويف قائمة املدن التي أرسلت اليها النسخ، فأن هذا املخطط األسايس مل يكن عرضة 

للنقاش ضمن أوداخل العامل اإلسالمي.
الوقت،  مرور  والرواية، ومع  للنقل  املفضلة  الوسيلة  الشفاهية ظلت  التالوة  أن  غري 

.Nöldeke، 13 )2(
الكريم،  القرآن  من  revelationبدال  اإلنجليزية  الكلمة  الوحي  استخدام  عىل  املسترشقة  ]دأبت   )*(

املرتجم[.
)*( ]هاهنا أيضا قد ترجت واحدا من أصحاب النبي بالكلمة اإلنجليزية secretary وهو تعبري ال 

يتفق أبدا مع املصطلح اإلسالمي صحايب أو صحابة النبي. املرتجم[.
الكريم،  القرآن  جع  وإشكالية   عّل »اإلمام  عن  كتابا  كتبت  قد  املرتجم،  إنن،  بالذكر  ]جدير   )*(

ودراسات املسترشقني« بريوت 2017، تناولت فيه بالتفصيل هذه املسألة. املرتجم[.
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انترشت نسخ معدلة خمتلفة للنّص القرآين –وهو منالنوع الذي حيتمل تغيريا أساسيا وهو 
أمر متوطن ومشهود يف الروابة الشفاهية. باإلضافة إىل ذلك، فأنه نظرا لطبيعة اخلط العريب 
الساكنة  واحلروف  القصرية  العلة  أحرف  تكن  مل  حيث  املكتوب،  النّص  وطبيعة  املبكر 
أيضا، كانت عرضة  بشكل مماثل يف بعض األحيان متيزت عن طريق اإلشارة، والكتابة، 
لسوء الفهم واخلط والصيغ املشاهبة؛ ومل تظهر ومل يرش اليها بل كانت تتميز فقط باإلشارة 
والكتابة، وكانت هذه أيضا معرضة لسوء الفهم، وأخطاء الناسخ، وكل هذه األمور تتغري 
مع مرور الوقت. يف أوائل القرن العارش، ففي بغداد نجح أبو بكر بن جماهد )املتوىف 324/ 
936( يف تقليل عدد القراءات املقبولة اىل سبع قراءات تلك التي كانت سائدة يف املراكز 
والكوفة.  والبرصة،  ودمشق،  ومكة،  املدينة،  الوقت:  ذلك  يف  الرئيسة  اإلسالمية  واملدن 
القراءات  االنحراف عن هذه  استمرارهم عىل  أرّصوا عىل  الذين  القرآن  قّراء  وأن بعض 
السبع فتعرضوا اىل عقوبات وحشية وقاسية)*(. ومع ذلك، فأنه بمرور الوقت، فإن قراءات 
بعد  »األربعة  ثم  السبعة«،  بعد  »الثالثة  أوال  هبا،  واالعرتاف  قبوهلا  أعيد  خمتلفة  إضافية 
العرشة«. فإن نسخة القاهرة احلديثة، التي أعدت يف األزهر يف العرشينيات، فقد استندت 
إىل إحدى القراءات السبع التي أجيزت من قبل ابن جماهد، وهي قراءة أيب بكر بن عاصم)*( 

)املتوىف حوايل 127/ 745( كام نقلها حفص بن سليامن )املتوىف يف سنة 180/ 796(.
إن اجلهود املبكرة التي بذهلا علامء مسلمون من أجل بناء أو تأسيس تتابع وسياق متتابع 
للوحي ]طبعا املراد كام قلنا يف أعاله املقصود بالوحي القرآن الكريم. املرتجم[، وبشكل 
خاص اآليات التي أنزلت ]استخدمت املسترشقة كلمة أوحيت reveal. املرتجم[ يف مكة 
وتلك التي نزلت يف املدينة، وحتاكى من قبل علامء أوروبيني، مّمن رّكز عىل إشكاليات مماثلة، 
عىل الرغم من إنم تبنوا يف كثري من األحيان معايري خمتلفة إىل حد ما من أجل الوصول اىل 

عفان.  بن  عثامن  اخلليفة  من  مسعود  بن  اهلل  عبد  اجلليل  الصحايب  له  تعرض  ما  املقصود  ربام  ]هنا   )*(
املرتجم[. 

)*( تقصد به عاصم ابن ايب النجود االسدي الكويف.
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حلول)3(. ومع ذلك، فإن ألفونس مينغانا يف القرن العرشين بالفعل قد حتدى جيع اهليكلية 
بشكل  منحازا  مينغانا،  اتبعه  الذي  املنهج  وكان  هنا)4(.  واملفصلة  املبينة  التارخيية  البنية  أو 
واضح وجّل)5(، إذ جادل عىل أن القرآن مل يكن قد جع عىل شكل كتاب حتى عدة عقود 
األموي  اخلليفة  عهد  بعد  أي  عامة،  بصورة  مقبوال  فيها  الرأي  أصبح  التي  الفرتة  بعد 

اخلامس، عبد امللك بن مروان )65 -86/ 685 -705(.
John Wans-ويف السبعينيات من القرن العرشين فقد ذهب أو نزع جون ونزبرو
broughإىل أبعد من ذلك، مستنتجا، اعتامدا عىل حتليلنيص ولغوي، بأنه ال يوجد أي دليل 

عىل نسخة من "املصحف "للنّص القرآين قبل ناية القرن الثامن فعال عىل األقل املمكن)6(.

 See Welch and Pearson، 416 -19، especially p. 411، referring to Gustav )3(
Flugel›s edition of the Qur›anic text

A. Mingana، »The Transmission of the Kur›an،« Journal of the Man- )4(
chester Egyptian & Oriental Society )1915 -16(: 25 -47

)5( ويظهر حتيزه –أي مينغانا –يف أقوال مثل اآليت: »عند النظر اىل مسألة نقل القرآن إعتامدا عىل الكّتاب 
التارخيية أكثر من  بأنه الكثري من احلقيقة بأنه يف جمال احلقائق  املسيحيني، فإن القارئ سوف يشعر 

شعوره إنه يف جمال حديث مشكوك فيه« )مينغانا، 34(. 
 J. Wansbrough، Qur›anic Studies: Sources and Methods of Scriptural  )6(
 Interpretation )Oxford، 1977(; cf. J. Chabbi، »Histoire et tradition
 sacree: La biographie impossible de Mahomet، « Arabica 43. 1 )1996(:
 190 -94. In a recent article Y. D. Nevo )»Towards a Prehistory of Islam،
« Jerusalem Studies in Arabic and Islam 17 ]1994[: 108 -41( has at-
tempted to confirm the interval suggested by Wansbrough by trac-
 ing the gradual evolution of rock -cut inscriptions in the Negev from
 »basic« )pre -Islamic( to »Muhammadan« to »Muslim« religious texts.
 Aside from the fact that these terms are not clearly defined، Professor
 Donner has noted )personal communication( that Nevo›s argument
can be taken equally well to support the traditional view that early Is-
 lam and the Qur›anic text evolved primarily in al -Madinah and other
 urban centers، to which the Negev was entirely peripheral. The author
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متناسق  عضويًا  »تطورًا  مسبقا  تفرتض  نفسه  النّص  طبيعة  ونزبروبأن  حاجج  لقد 
النقل  organic من روايات مستقلة أصال وخالل مرحلة طويلة من  األجزاء وأساسيًا 
والرواية... جنبا إىل جنب مع بعضها البعض اآلخرواىل مدى حمدد قد انضمت وتوحدت 
ولدعم  خطابية)7(.  ومصطلحات  هبا  مبالغ  وتقاليد  ع��ادات  من  حمدود  عدد  بواسطة 
استنتاجه الحظ، ونزبوروأن الروايات اإلسالمية بخصوص الوحي ]أي القرآن[ املبكر، 
هي يف احلقيقة عن حياة النبي وعن تاريخ املسلمني املبكر ككل، وأن هذا مل يعرف إال من 
األدب اإلسالمي املتأخر؛ فعىل سبيل املثال، إن تطور التفسري القرآين حدث أول مرة يف 
أواخر القرنني الثامن والتاسع)8(. كام أنه ال يمكن تأكيد معظم الروايات اإلسالمية املبكرة 
بأكملها اىل جمرد االفرتاض  املعارصة غري اإلسالمية. استندت حتليالتونزبرو  املصادر  يف 
بأن "االعرتاف canonization" بالنّص القرآين ودور ذلك يف تطوير املجتمع اإلسالمي 
األمر  يتعلق  فيام  فمثال،  العربي.  املقدس  الكتاب  اّتبعه  الذي  لذاك  مماثال  مسارا  اّتبع  قد 
"بالتفسريي والتأويل" )فأن وصف ونزبرو جلزء كبري من حمتوى سرية ابن إسحاق )حواىل 
85 -150/ 704 -676، الذي هّذبه ابن هشام، )املتوىف يف سنة 218/ 833( إذ رّصح 
ونزبوروبأن موادا قد ذكرت يف السرية ظهر بأنا قد ذكرت أيضا يف "املصحف ": "وبالنسبة 
اىل الكتاب املقدس العربي، فقد تثبتت ورشعت األولوية يف الزمن ملثل هذه األخبار عن 
إنتاج فعل لنسخة طبق األصل بصيغة أدبية من األقوال واألحاديث النبوية. وحسبام يبدو 

 .is grateful to Professor Donner for calling this article to her attention
.Wansbrough، 47; cf. pp. 12، 18 -20، 44 -45، 49 )7(

)8( ينظر بخصوص اجلهود احلالية املبذولة يف جمال حتديد هوية أجزاء من النصوص األصلية املحفوظة 
 .Wansbrough، 47; cf. pp. 12، 18 -20، 44 -45، 49- :عند الكّتاب املتأخرين ينظر
see S. Leder، »The Literary use of the Khabar: A Basic Form of Histori- ،
cal Writing، « in The Byzantine and Early Islamic Near East، I: Prob-
 lems in the Literary Source Material، ed. A. Cameron and L. I. Conrad
)Princeton، 1992(، 227 -315; and W. al -Qadi، »Early Islamic State Let-

 .ters: The Question of Authenticity، « in ibid. ، 215 -75
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أمر  املقدس اإلسالمي  للكتاب  املتطابق،  يكن  مل  إن  املامثل،  الشء  افرتاض  إن عملية  يّل 
املثال بالتحديد فإنا قد تعقدت  ال مربر له وال مسوغ له، مع أنه يف هذه احلالة ويف هذا 
كام إنه ذكر "بأن احتاملية وجود نموذج  بإعادة تنقيح وإعادة صياغة تاريخ السرية ذاهتا". 
حاخامي رباينRabbinic لرواية للنّص الرسمي واجلدير بالقبول قدأنتجته جلنة، ذلك 
هو رواية جنيا العربية)*(. عىل تأليف وتصنيف الكتاب املقدس العربي")9(. وأن القرائن 
التارخيية املختلفة الكثرية جدا والتي وقع فيها مثل هذه العمليات املفرتضة مل يعرتف هبا 
فأن  والواقع  األديب.  ونزبورو  حتليل  يف  االعتبار  بعني  تؤخذ  واضحومل  وبشكل  رصاحة 
التارخيي املفرتض املقّدم  الدليل  التحليل كثريا ما يستشهد هبا كأساس لرفض  نتائج هذا 
هبيأة نصوص كنصوص »السرية«. ومن خالل هذا املنطق، توصل ونزبورو إىل االستنتاج 
املازوري "التاويل"  األدب  ظهور  كثريا  يسبقه  مل  املقدس  الكتاب  بنص  »االهتامم  بأن 

رأي  -املقصود  رأيه  بحسب  أي  عليه":  احلفاظ  تم  قد  الواقع  يف  كان  masoreticكام 

ونزبورو -»إن النص القرآين أّتذ شكله وصيغته املعرتف هبا رسميا تقريبا يف وقت واحد 
مع ظهور التفسري، وهي عبارة عن رشوحوتعليقات عىل القرآن)10(. وقد اعتمد ونزبورو 
شاخت  واستنتاج  رأيه،  عىل  شاختJoseph Schachtللتأكيد  جوزيف  استنتاج  عىل 
الذي يفيد بأن النّص القرآين مل يكن أساسا قد استخدم خلدمة الرشيعة والفقه اإلسالمية 

قبل القرن التاسع امليالدي)11(.
هناك أمر حاسم بشكل خاص يف حماججة ونزبورو أال وهو مصطلح »املعرتف به أو 

به  يقصد  العربية   Yavneيافان أو   Jamniaجينا رواية  بشأن  املسترشقة  ذكرته  ما  عىل  ]وتعقيبا   )*(
قد  الكتابات  وهذه  العربية؛  للتوراة  الثالث  القسم  من  الكتابات  قانونية  وتفسري  لرشح  الفرضية 
Rabbi Yohanan ben Za- أنتجت الكتاب املقدس العربي. وقد أعاد الرايب يوهنان بن زكاي
القانون الديني اليهودي.  kkai حتديد موقع مدينة جامينا بكونا مدرسة للهاخلاhalakha وهي 

ينظر Wikipedia، the free encyclopedia. املرتجم[.
Wansbrough، 42، 45 )9(

Wansbrough، 45 )10(
Wansbrough، 44 )11(
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عال  مستوى  ذا  يكون  أن  ونزبورو  يفرتضه  الذي  املصطلح  وهو   ،"canonicalاملقبول
به  واملعرتف  املقبول  فأن  الرواية اإلسالمية  اىل  بالنسبة  أنه حتى  الواضح  فمن  الدقة.  من 
أيضا  الواضح  من  وأنه  فيه؛  املفروض  باستمرار عن األصل  املنحرفة  القرآن  قراءات  هو 
عثامن،  زمن  –ويف  للوحي  موحد  نص  محاية  أو  لفرض  م��رارا  اتذت  قد  خطوات  أن 
ومرة أخرى يف وقت ابن جماهد، وحتى يف اآلونة األخرية حتى يف العرشينيات من القرن 
حاليا.  واسع  نطاق  عىل  استخداما  األكثر  النسخة  األزهر  يف  علامء  أعد  عندما  العرشين، 
ومع ذلك فإن هذه النسخة مل ُيتعامل معها عىل كونا فريدة واستثنائية من نوعها "املقبول 
عناوين  يف  تتلف  نسخا  هناك  أن  إذ  أفريقيا،  وشامل  اهلند  من  أج��زاء  يف  به"  واملعرتف 
السور، والفواصل بني اآليات، وأحيانا األلفاظ والتعبريات املستخدمة فعال؛ وفضال عن 
ذلك، فمن الواضح اعتامدا عىل املخطوطات املتوافرة أن مثل هذه النهجيات املختلفة قد 
استمرت عربالتاريخ اإلسالمي)12(. وتظهر الصعوبة واإلشكالية يف آراء ونزبوروبأن هذه 
اإلنحرافات واالختالفات هي ليست جوهرية، ولكن تتضمن تفصيالت مثل تلك التي 
يعّدها شكلية، وربام حتى تافهة)13(. ومع ذلك فأن هناك أدلة كثرية جدا من الفرتة املوثقة 
توثيقا جيدا يف القرنني التاسع والعارش بأن مثل هذه االختالفاتواإلنحرافات مل يكن يفهم 

منها كونا تافهة داخل اإلسالم نفسه.
النتائج التي توصلت إليها دراسة ونزبوروبالنسبة اىل املؤرخ هي حتليالته  ولعل أهم 
لنواحي النّص وتوجهاته، عىل الرغم من كونا مألوفة بالفعل، تلك التيلم تكن قد سبق 

 See، e. g. ، Welch and Pearson، 409 -11; A. Jeffery and I. Mendelsohn، )12(
 »The Orthography of the Samarqand Qur›an Codex « Journal of the
 American Oriental Society 62 )1942(: 175 -95; A. Brockett، »Aspects
 of the Physical Transmission of the Qur›an in the 19th -Century
 Sudan: Script، Decoration، Binding and Paper، « Manuscripts of the

Middle East 2 )1987(: 45، 52، nn. 2 -3
See، e. g. ، Wansbrough، 45 )13(
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اجلوانب  هذه  وإح��دى  املتضمنة.  معانيها  جيع  استكشاف  يسبق  مل  أو  بعناية  حتديدها 
والوجهات هو الطابع اجلديل والسمة اجلدلية للكثري من القرآن، والذي، كام يثبت ونزبورو 
الرواية  وعىل  املقدس  اليهودي  الكتاب  عىل  تركيزه  هو  مقنع،  وبشكل  بوضوح  ويظهره 
الدوافع  باعتبارها واحدة من  الذي يقتيض ضمنا وجود معارضة هيودية مهمة  اليهودية، 
من وراء »االعرتاف أو القبول« بالكتاب اإلسالمي املقدس. وأما اجلانب الثاين فهو طبيعة 
 independent pericopesمستقلة »خمتارات  من  سلسلة  عن  عبارة  نفسه،  النّص 

وضعت جنبا إىل جنب ولكن عرّب عنها بلغة موحدة وأسلوب موحد.
املبكرة  اإلسالمية  الفرتة  يف  املؤرخني  اىل  بالنسبة  واألس��اس  اجلوهري  التحدي  إن 
مل  التي  التارخيية  األدلة  نكرانا مع  التي ال يمكن  املفيدة  املالحظات  التوفيق بني هذه  هو 
يف  والصعوبة  الشديد  الغموض  وبسبب  حتليالته.  يف  ونزبورو  هبا  يقبلها  ومل  هبا  يعرتف 
أسلوب كتابته اخلاصة به فإنه من املغري أن نتجاهل هذا التحدي، إاّل أن املضامني املرتتبة 
الذاتية ألهوائه  العنان  املطلقة  اآلراء  هذه  ملثل  لتسمح  جدا  املدى  بعيدة  هي  حماججته  يف 
يف  وموجهة  مقادة  حتليالته  بأن  ونعرتف  ندرك  أن  املهم  ومن   .self -indulgence

الغالب بالتعميامت املستمدة واملقتبسة من تاريخ النّصالتورايت، التي طبقت بعد ذلك عىل 
الكتاب املقدس اإلسالمي. وإن األكثر هوال ورعبا هو االستنتاج، الذي مل يذكر برصاحة 
التاريخ  برمتها وبشأن  الرواية اإلسالمي  بأن  ولكن ال مفر منه من حتليل ونزبورو، وهو 
املبكرللنص القرآن هو مزور وزائف، وأنه تزوير مؤثر بشكل مبارش. ومن املسائل املهمة 
املرتبطة هبذه النقطة ذات الصلة موضوع تارخيانية املخطوطات األوىل واملبكرة للقرآن. فإن 
القرن والنصف مضت قبل أن يثبت ويرتسخ  كان ونزبورو مصيبًا يف قوله أن ما يقارب 
ثم  ومن   ،"canonical" املقدس بصيغة معرتف هبا وبشكل رسمي  الكتاب اإلسالمي 
فليس هنالك من املخطوطات املتوافرة وعىل قيد احلياة يمكن أن تنسب إىل الفرتة األموية 
أو حتى اىل الفرتة العباسية املبكرة جدا؛ وبشكل خاص، خمطوطة مثرية للجدل قد اكتشفت 
يف صنعاء يف السبعينيات، برقم no. 20 -33. 1، والتي قد اقرتح تارخيها يرجع تقريبا اىل 
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حواىل منقلب أو مطلع القرن الثامن)14(.
فاهلدف من هذه الدراسة هو اسرتعاء االنتباه واالهتامم إىل بعض األنامط من األدلة التي 
مل تدخل يف حسبان ونزبوروو التي كام يبدو تناقض استنتاجاته التارخيية التي استخلصت 

من حتليالته التارخيية األساسية.
نقوش قرآنية:

اإلسالم  من  األول  القرن  يف  القرآين  النّص  ووضع  حالة  اىل  بالنسبة  األولية  الوثائق 
عىل  تطوقها  التي  وذهبية،  زرقاء  زجاجية  فسيفساء  يف  امللك  لعبد  طويالن  نقشان  هناك 
القدس.  الصخرة يف  قبة  زوايا يف  ثامين  منقطر ذي  لرواق  وخارجية  داخلية  أوجه  التوايل 
العبايس )198- املأمون  البديل السم  باستثناء األسم  تام،  تزال حمفوظة بشكل  ما  وهي 
218/ 813 -833( بدال من اسم عبد امللك؛ ومهام يكن فإن املأمون مل يغري من تاريخ 
691 -92، وهو  التأسيس الذي تضمنه النقشمن كان سابقا يف مركز اخلالفة سنة 72/ 
النقش  ويتألف  امللك.  عبد  بالفعل يف عهد  نفذت  قد  النقوش  بأن  ويكفل  بذلك يضمن 
الرئيس من ابتهاال تودعوات موجزة جمتمعة أو متحدة مع سلسلة من اآليات والفقرات 
املأخوذة من ما هو اآلن أجزاء خمتلفة أو متنوعة من القرآن، وجيعها تتعلق بموضوع واحد 

أو فكرة واحدة أال وهي حتدي العقيدة املسيحية يف مدينة احلج املسيحية الرئيسة)15(.

H. C. von Bothmer، »Architekturbilderim Koran: EinePrachthand-  )14(
chrift der Umayyadenzeitausdem Yemen، « Pantheon 45 )1987(: 4 -20
)15( من أجل استكشاف كامل للوظيفة اجلدلية هلذا املبنى، الذي تم التعبري عنه ليس من خالل النقوش 
 O. Grabar،غرابار أو.  ينظر  املعامري،  والشكل  املوقع  اختيار  خالل  من  أيضا  ولكن  فحسب 
 »The Umayyad Dome of the Rock in Jerusalem، « ArsOrientalis 3
)1959(: 33 -62; cf. H. Busse، »Monotheismus und islamischeChristolo-
gie in der Bauinschrift des Felsendoms in Jerusalem، « Theologisch-
 eQuartalschrifi 161 )1981(: 168 -78. More recently N. Rabat، »The
 Meaning of the Umayyad Dome of the Rock، « Muqarnas 6 )1989(:
 12 -26، has provided some refinements and modifications to Grabar›s
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فالنّص يف األصل قد قريء من قبل ماكس فان بريتشيمMax van Berchem عىل 
قد حتدد موضع اإلشعار  املنقطروهكذا  للرواق  اخلارجي  بالوجه  وابتدأ  نقش واحد،  أنه 
أو اإلعالن عن تاريخ التأسيس يف الوسط،، ومن املفروض فيه أن يعقب ذلكآيات قرآنية 
السياق والرتتيب قد قبل مندون أي  املقنطر. وأن هذا  الرواق  الداخل لنفس  الوجه  عىل 
شك وجدال من قبل معظم العلامء الذين جاءو من بعده)16(. إن نظام ونسق فان بريتشيم 
التي  تلك  اإلسالمية،  التأسيس  لنقوش  والطبيعي  العادي  والرتتيب  السياق  مع  يتناقض 
يقع إشعار أو إعالن التأسيس يف النهاية. ويف الواقع، فأن هذا النّص الفسيفسائي ينبغي أن 
يميز ويعّرف عىل أنه يتألف من نقشني اثنني مميزين. وكام نسخهام أو نقلهام كريستلكيسلر
Christel Kessler، فمن الواضح أن الطوق عىل الوجه الداخل للرواق املقنطر حيتوي 

اكتشافه واختباره أوال من  تم  النقش اخلارجي فقد  أما  الرئيسة واألساسية.  الرسالة  عىل 
القريب منهم وهم  قرأوا فقط اجلزء  الذين ربام  الرواق واملبنى،  اىل  الداخلني  أولئك  قبل 
يدخلون الرواق، ولكن النص الرئيس، عىل الوجه الداخل للرواق واملبنى، وكان يقصد 
به أن يقرأ بمجمله من قبل أولئك الذين يعودون اىل املكان الذي دخلوا منه أوال، الذي 

interpretation. M. Rosen -Ayalon has cited references in the inscrip-
 tions to angels and to the cycle of Jesus› birth، death، and resurrection
out of context in support of her interpretation of the building as a rep-
 resentation of paradise )The Early Islamic Monuments of al -Haram
 al -Sharif: An Iconographic Study ]Jerusalem، 1989[، 67 -68(. These
references are، however، merely details in clearly antitrinitarian mes-

 ..sages that would be unlikely to put the reader in mind of paradise
 M. van Berchem، »Jérusalem »Haram«، Materiaux pour un Corpus  )16(
InscriptionumArabicarum، pt. 2، Memoires de l›Institutfranqaisd›ar
 cheologieorientale، 154. 1 -2 )Cairo، 1925 -27(: 22946، no. 215. Cf.
 Busse، »Die arabischenInschriften in und am Felsendom in Jerusalem،
 « Das Heilige Land 109 )1977(: 12 -14، cf. 22 -23; Grabar، The Shape of

 .the Holy: Early Islamic Jerusalem )Princeton، 1996(، 58 -61
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يتضمن ويشتمل عىل املطوف أو الطفي الوسطي للممشى املمسقوف)17(. وهو يبدأ عىل 
ويف  الدينية،  العقيدة  إعالن  ثم  اإلسالمية،  الشهادة  من  بجزء  املثمن  من  اجلنويب  اجلانب 
نفس الصيغة التي تسك عىل العملة التي أعيد سّكها خالل غمليةاإلصالح التي ند هبا 
عبد امللك حيث تم أصدارهبعد مخس سنوات، ثم تلت ذلك سلسلة من اإلقتباسات من 

أجزاء خمتلفة من القرآن كام هو اآلن معينة)18(.
]مالحظة مهمة من املرتجم سترتجم املسترشقة آيات من الذكر احلكيم بحسب الرتجة 
يف  وردت  كام  ذكرها  مع  تتوافق  ال  ترجة  وهي  النقوش  عىل  املوجودة  اإلنجليزية  باللغة 
كتاب اهلل تعاىل ولذلك فإنني سوف أذكر مبارشة نّص اآليات املذكورة يف كتاب اهلل مع ذكر 

أرقام السور الكريمة واآليات الكريمة[.
»له  الشهادة[.  له« ]بداية  إله إال اهلل، وحده، ال رشيك  الرحيم، ال  الرمحن  »بسم اهلل 
امللك وله احلمد. حييي ويميت وهو عىل كل يْش قدير ]واآليات هي دمج ملا جاء يف اآلية 

 C. Kessler، »‘Abd al -Malik’s Inscription in the Dome of the Rock: A )17(
 Reconsideration” Journal of the Royal Asiatic Society )1970(: 2 -64.
 The sequence of Qur’anic excerpts is garbled in E. C. Dodd and S.
Khairallah، The Image of the Word: A Study of Qur’anic Verses in Is-
 lamic Architecture )Beirut، 1981(، 1: 21 -24. For the sequence in which
 the inscriptions are intended to be read، see S. Blair، “What Is the Date
of the Dome of the Rock?” in Bayt al -Maqdis: ‘Abd al -Malik’s Jeru-

 .salem، ed. J. Raby and J. Johns )Oxford، 1992(، 1: 86 -87
األخرية  الطبعة  أو  النرش  أن   .Kesslerكيسلر قّدمه  الذي  ذلك  هاهنا هو  املقدم  األساس  النّص   )18(
ألول مرة ملجموعة كاملة من الصور يمكن قراءهتا بوضوح )مع أنا مل حتدد هويتها وقد عرضت 
بشكل خاطئ يف نظام وترتيب غري صحيح( فهذه قد استدعى واحتاج اىل إجراء بعض التصويبات 
 see S. Nuseibeh and O. Grabar، The ينظر،  الصور  والتعديالت يف نسختها؛ وعن 
 Dome of the Rock )New York، 1996(، 82 -105. The translations of the
 Qur›anic passages are those of M. M. Pickthall، with substitution of

.»God« for »Allah« and »Book« for »Scripture
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ورسوله«  اهلل  خادم  هو  حممد  احلديد[.  سورة  من  الثانية  واآلية  التغابن  سورة  من  األوىل 
 L  K  J  I  HG  F  E  D  C  B چ  الشهادة[،  تكملة  ]وهي 
O N M چ ]سورة االحزاب آية رقم 56آية كاملة[. " اللهم صّل عليه وسّلم، 

 %  $  #  "  ! چ  القرآين[.  النّص  يف  ليست  الصالة  ]وهذه  اهلل"  ورمحة 
ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ   -,  +  *  )  (  '  &
 J I H GF E D CB A @ ?> = < ;ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ
 ]  \  [  ZY  X  W  V  U  T  S  RQ  P  O  N  M  LK
 k j ih g f )19(e d c b a ` _ ^
 172-  171 آي��ات  النساء  ]س��ورة  چ   q  p  o  n  m  l
مقحمة  )وهذه  مريم«  ابن  عيسى  وخادمك  برسولك  بارك  اهلل،  »يا  كاملة[،  واآلي��ات 
إدخلت يف الفقرةواملقطع التايل(. چ z y x w v u } | {چ!. 

]سورة مريم آية 33 وهي آية كاملة مع تغيري يف املخاطب من األول إىل الثالث[. چ ے 
 ¹  ¸  ¶  µ´  ³²  ±  °  ¯  ®  ¬  «  ª  ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤£  ¢  ¡
 Ã  Â  Á  À چ  كاملة[.  آيات   ]35-  34 آيات  مريم  ]سورة  چ   ¾  ½  ¼  »  º
È Ç Æ ÅÄ چ ]سورة مريم آية 36 كاملة، باستثناء واو قبل إّن[. چ 5 6 
 I H G F E D C B A @? > = < ; : 9 8 7
 [Z  Y  X  W  V  U  T  S  R  Q  P  O  N  ML  K  J
\ [ ^ _ ` c b a چ ]سورة آل عمران آيات 18 -19: وهي 

آيات كاملة[.
كذلك فإن النقش اخلارجي يبدأ عىل وجهه اجلنويب:

"بسم اهلل الرمحن الرحيم، ال إله إال اهلل، وحده، ال رشيك له " ]بداية الشهادة[. چ! 

Pick-19( يبدو أن هذه الطريقة يف الرتجة هي األكثر مالءمة بدال من »الرقيق«، الذي قّدمه بيكثال(
 .thall
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ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ   ( پ   &  %  $  #  "
البسملة  باستثناء  كاملة  س��ورة  وهي   4-  1 آي��ات  اإلخ��الص  س��ورة   112[ ٿچ 

التمهيدية[. "حممد رسول اهلل" ]االنتهاء من الشهادة[، "اللهم صّل عليه".
"بسم اهلل الرمحن الرحيم، ال إله إال اهلل، وحده، ال رشيك له، حممد رسول اهلل" ]شهادة 

 N  M  L  K  J  I  HG  F  E  D  C  B چ  كاملة[. 
O چ ]سورة األحزاب آية 56 كاملة[.

 w v u t چ  ]بداية الشهادة[.  "بسم اهلل الرمحن الرحيم، ال إله إال اهلل، وحده" 
آية:  ]سورة األرساء  چ  z y x } | { ~ ے ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦§ ¨ © 
"حممد رسول اهلل" ]ناية الشهادة[، "صىّل اهلل  111 وهي كاملة باستثناء البداية " وقل"[. 

عليه ومالئكته وأنبيائه، وسالم عليه، ورمحة اهلل " ]بركة[.
الشهادة[. »له  له« ]بداية  إله إال اهلل، وحده، ال رشيك  الرحيم، ال  الرمحن  »بسم اهلل 
سورة  آيتني  أو  نصني  ]دمج  قدير«.  يشء  كّل  عىل  وهو  ويميت،  حييي  احلمد،  وله  امللك 
التغابن آية رقم ، 1، وسورة احلديد آية رقم 2[ »حممد رسول اهلل« ]االنتهاء من الشهادة[، 

»صىّل اهلل عليه، اللهم تقبل شفاعته يوم القيامة نيابة عن قومه« ]بركة والصالة[.
»بسم اهلل الرمحن الرحيم الرمحة ال إله إال اهلل، وحده، ال رشيك له، حممد رسول اهلل« 

]الشهادة الكاملة[ »صىّل اهلل عليه«]بركة[.
أثنني  سنة  يف  القبة  هذه  بنى  املؤمنني،  أم��ري[)20(  املأمون،  اإلمام  ]اهلل  عبد  اهلل  خادم 

وسبعني. اللهم تقبل منه وارىض عنه. آمني، رب العاملني، احلمد هلل »]إشعار التأسيس[.
ومع وجود اختالفات أو تغيريات بسيطة، فأن هذه اآليات والفقرات القرآنية تعكس 
وتظهر النّص كام هو معروف من النسخة املعرتف هبا، ومن املحتمل أن وجود هذه النقوش 
هي التي أّدت وأرشدت مينغانا إىل أن يقرتح بأن اجلمع األصل للقرآن قد حدث خالل 

اخلالفة، ال خالفة عثامن، بل خالفة عبد امللك.

)20( األقواس تتضمن البديل عن املأمون. 
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ويف احلقيقة، فأنه أمر حمري، فعىل الرغم من أن النقوش يف قبة الصخرة كانت معروفة 
عند العلامء ألكثر من قرن من الزمان، وكانت مرارا وتكرارا تعّد موضوعا للتفسري، لكنها 
مع ذلك مل تلق سوى اهتامم قليل بخاصة اىل العنارص التي كانت تتألف منها. فعىل الوجه 
الداخل من املثمن هناك إعالن عن العقيدة الدينية الذي قد أعقبتها آيات مركبة أو مدموجة 
تصف سلطان اهلل. ثم بعد ذلك يوضع اسم النبي، مع صلوات ودعاء، مع أنا مل تقتبس 
بالفعل قيد االستعامل يف سنة  الواضح إنا كانت  القرآن، لكن من  ومل تؤخذ مبارشة من 
72/ 694. ثم يعقب ذلك حتذير للمسيحيني بأن عيسى اليسوع كان أيضا نبيا وميتا، ثم 
يليها املطلب بأن اهلل مقتدر بذاته »وكفى باهلل وكيال«. وأخريا يأيت األمر باخلضوع إلرادته 
اخلارجي  الوجه  عىل  النقش  أما  إلرادت��ه.  خيضعون  ال  الذين  أولئك  بحساب  والتهديد 
إشعار  وآخرها  بزخارف،  فصلها  تم  األقسام  ستة  من  كيسلر)21(،  اليه  أشار  كام  فيتألف، 
بالتأسيس الفعل. وأن كل من األقسام اخلمسة األخرى تبدأ بالبسملة. ويف كل قسم من 
األربعة أقسام األوىل يعقبها الشهادة األموية وآية قرآنية نظمت بطريقة وكأنا تشكل قوال 
قائام بذاته وقوال متامسكا، يتبعها الصالة عىل النبي. أما القسم اخلامس فهو يتألف لوحده 
املواضيع  يغلف  إذن مركب مصغر  األقسام هو  واحد من هذه  الكاملة. وكل  منالشهاده 

الرئيسة للنقش التي هو عىل الوجه الداخل.
الثانوية  النّصية  واالختالفات  التغيريات  أن  الواضح  فمن  السياق  هذا  وضمن 
والصغرية التي لوحظت قد أدخلت ووضعت لتناسب املعنى. ويبدو أن مثل هذا التغيري 
يف النّص القرآين املعرتف به من أجل أن يعرب عن موضوع معني وحمددتبدو وكأنا كانت 
مقبولة دائام يف النقوش اإلسالمية، ولكن مع ذلك بالرغم من رصامته فأن التالوة والقراءة 
الفعلية للقرآن قد تكون منضبطة ومنظمة؛ وحتى بالنسبة اىل النقوش من تواريخ متأخرة 
ثبت  قد  للقرآن  به  »املعرتف«  النّص  أن  اىل  بالنسبة  إشكالية  هناك  تكن  مل  وعندما  جدا، 

)21( كيسلر، 11. 
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وعينت، فإنه يتضمن ويشتمل عىل مثل هذه التغيريات واالختالفات)22(. وأنه من الصعب 
قد  يكن  مل  امللك  واملتامسك لآليات يف زمن عبد  املتسق  والرتتيب  االختيار  بأن  االعتقاد 
أّثر يف ترتيب وتنظيم »املصحف املعرتف« للنّص قد تم جعه يف عهده أو يف وقت الحق. 

 Pace Busse، »Inschriften، « 10. One example- :22( ينظر قائمة املراجع األجنبية اآلتية(
 is an inscribed stone block dated 10 Jumada II 550/ 11 August 1155،
set into the north wall of the Great Mosque in the town of Cizre )Jazi-
ratibn ‘Umar(، on the Tigris in southeastern Turkey; for an illustra-
tion، see E. Whelan، “The Public Figure: Political Iconography in Me-
 dieval Mesopotamia” )Ph. D. diss، Institute of Fine Arts، New York
 University، 1979(، fig. 407. Of the eight lines inscribed on it the first is
 unreadable. The second introduces the main theme of the inscription،
 the Day of Judgment. Lines 6 -8 include an invocation of blessing for
 the anonymous donor and the date. Lines 3 -5 contain the following
 fragments from the Qur’an، run together to express a single، coherent
 message: “On the Day when every soul will find itself confronted with
 all that it hath done of good. . . ” ]the introduction to 3: 30[ “On the
 Day when We say unto hell: Art thou filled? and it saith: Can there
 be more to come?” ]50: 30 complete[ “On the day when the wrong
 -doer gnaweth his hands. . . ” ]introduction to 25: 27[ “the Day of the
 approaching )doom(، when the hearts will be choking the throats. . .
 ” ]excerpts from 40: 18[. Professor Annemarie Schimmel very kindly
 helped in deciphering this inscription. See also A. Welch، “Qur’an and
Tomb: The Religious Epigraphs of Two Early Sultanate Tombs in Del-

 hi، ” in Indian Epigraphy: Its Bearing on the History of Art، ed. F. M.
 Asher and G. S. Gai )New Delhi، 1985(، 257 -67. Professor Bellamy
 very kindly supplied the reference to Jalal al -Din ‘Abd al -Rahman
 al -Suyuti، al -Itqan fi ‘ulum al -Qur’an، 2nd ed. ، ed. M. A. Ibrahim
 )n. p. ]Cairo?[، 1363/ 1984(، 1: 378 -80، a fifteenth -century work in
 which recitation of the Qur’an out of order and in mixed selection is

generally condemned
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يبدو من املستبعد بشكل خاص أن الدمج واجلمع بني التعبريات أو الكلامت يف اآلية رقم 
1 من سورة التغابن واآلية رقم 2 من سورة احلديد 64، قد تكرر ملرتني، يمكن أن يكون 
يف األصل تعبريًا أو ترصحيًا متكاماًل أو مستخدمًا كوحدة وأنه بعد ذلك قد«تفكك تنظيمه 

deconstructed" ومن ثم أدمج incorporatedيف أجزاء خمتلفة من القرآن.

العض  املذكورة، قد وضع  الصغرية والطفيفة  التغيريات  فأن األنامط من  ومع ذلك، 
التبديل يف  أو  املتباينة، والدمج، والتغيري  الفقرات  أو  البعض اآلخر لآليات  منها بجانب 
قادت  قد  املخترصة،  للتعبريات  األحيان  بعض  يف  اإلسقاط  أو  واحلذف  املتكلم،  صيغة 
Patricia Crone and Michael Cook كوك  ومايكل  كرون  بباتريشيا  أّدت  أو 
كدليل  الصخرة  قبة  يف  الفسيفسائية  النقوش  وقيمة  أمهية  عىل  واالعرتاض  التشكيك  اىل 
عىل "الصيغة األدبية" للنص ككل يف ذلك الوقت ويف ذلك التاريخ املبكر)23(. ويبدو أن 
شكوكهام اىل حّد ما قد أحدثت ووّلدت بالنقشني املعارصين عىل لوحتني أو نقشني عىل 
لوحتني نحاستني منصوبتان عىل األوجه اخلارجية للنوافذ العليا عىل األبواب الداخلية يف 
نّصنا يف ]النقوش  النطاق مع  اتفاق واسع  التوايل: »هناك  املداخل الرشقية والشاملية عىل 
الفسيفسائية[.... ومن الناحية األخرى، هناك انحراف واسع النطاق عن نّصنا يف ]لنقوش 
للوحات  واملحكم  الدقيق  التدقيق  ويوحي  النحاسية[...)24(  الصفائح  أو  اللوحات 
باألحرى  بل  الواسع«.  »االنحراف  من  واحدة  ليست  واملسألة  اإلشكالية  بأن  النحاسية 
اآلخر  وأما  األول،  املقام  يف  قرآنية  سمة  ذا  يكون  ألن  مناسبا  يكن  مل  النقشينهو  أحد  إن 
فهو مزيج من أجزاء قرآنية وإعادة صياغة جديدة للنصوص التي ال معنى هلا سوى معنى 
التوايل، سبعة  النحاسية، عىل  اللوحات  به. وتشمل  مقبول ومعرتف  مميز  بنّص  التالعب 
وأربعة أسطر من أصل أموي؛ ويف كل حالة، تم استبدال اجلزء املتبقي من النّص، من دون 

 P. Crone and M. Cook، Hagarism: The Making of the Islamic World )23(
)Cambridge، 1977(، 18; 167، n. 18

 .Crone and Cook، 167، n. 18 )24(
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شك هي حتتوي عىل نقش التأسيس األصل باسم عبد امللك، وقد استبدلت بغطاء ملحق 
من النحاس منقوش باسم املأمون –حّل حمل شخص آخر مماثل ومشابه لذلك املوجود يف 

ناية النقش الفسيفسائي اخلارجي)25(.
يف املثال األول، فإن اللوحة عىل املدخل الرشقي، فأن السطور املتبقية )املشار إليها يف 

أدناه بفواصل الفقرة( من النقش األصل وتتضمن عىل النّص اآليت:
»]التحميد[«،  إال هو  إله  الذي ال  »،« احلمد هلل  البسملة  الرحيم«،  الرمحن  اهلل  »بسم 
احلي، األبدي،)26( خالق للسامء، واألرض وضوء الساموات واألرض وعمود الساموات 

واألرض، الواحد، واألبدي. يت�ع اليه اجلميع »]سلسلة من الصفات والنعوت[-چپ 
 ،]4- آية: 3  اإلخالص  ]سورة  چ  ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ 
آية  عمران  آل  ]سورة  چ   b  a  `  _  ^  ]  \  [  )27(!  Z  Yچ

الرمحن،  العظمة واملجد  قبلك، رّب  امللك كله لك ومنك، وأجلها )مصمم( من  26[؛« 
الرحيم "]كلامت التسبيح[. چ Q P O N چ ]والكلامت من آية رقم 12 من 

 0For a complete publication :25( وعن نرش وحتليل هذه اللوحات املنقوشة ونقوشها ينظر(
 and analysis of these plaques and their inscriptions، see van Berchem،

 .247 -53، nos. 216 -17
 vanبريتشيم فان  قبل  من  تفسريمها  تم  النعتينقد  هاذين  أو  الصفتني  وهاتني  التحميد  ناية  إن   )26(
Berchemوالعلامء الالحقني كاقتباس من سورة البقرة آية: 255 أو اآلية والفقرة املتامثلة يف سورة 
آل عمران آية: 11؛ ومع ذلك، فعىل الرغم من أن معظم "األسامء احلسنى" هلل يمكن العثور عليها يف 
القرآن، ولكن يبدو من اخلطأ حماولة حتديد هوية كل استخدام ملثل هذه الصفات واأللقاب كأقتباس 
التي ترتتب  للثالثة  الالحقة  السلسلة  بام يف ذلك  النقوش،  الصفات والنعوت يف هذه  قرآين. وأن 
مثل التحميد، من املمكن اعتبار أنا كان هلا وجود مستقل   ، "الساموات واألرض"،  وترتكب مع 

وهي بحاجة اىل اعتبارأنا اقتباسات أينام وجدت. 
)27( وهذا االقتباس يعقب صفتني أو نعتني، »الواحد« و »اهلل األبدي الذي يت�ع إليه اجلميع«، وقد 
حدث أيضا، يف جل ترصحيية وبيانية، يف سورة اإلخالص آيات: 1 -2 ولكن ال ينبغي اعتبار ذلك 
»انحرافا« عن النّص القرآين؛ إال أنه من الواضح أيضافإن إدراج ذلك يف سلسلة »األسامء احلسنى« 

كان يقصد منه تقديم اآلية القرآنية أو املقطع القرآين. 
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رقم  اآلية  الكلامت موجودة يف  ]وهذه  چ   8 7 6 5 چ  األنعام[،  سورة 
الشخص  إىل  األول  الشخص  من  املتكلم  صيغة  يف  حتول  مع  األعراف،  سورة  من   156
الثالث["، له العظمة واملجد "]كلامت التسبيح والثناء[". أما بالنسبة إىل ما يعمله املرشكون 
وبقوتك  الكريم  وبوجهك  احلسنى  وبأسامئك  برمحتك  اهلل  يا  نسألكم  فنحن  )معكم(، 
خالهلا  من  حيفظنا  بام  واألرض  الساموات  عليها  تقوم  التي  التامات  وبكلمتاك  الرهيبة 
رمحتك من الشيطان الرجيم، وحيفظنا وينقذنا من عقابك )يف( يوم القيامة وبفضلكالوافر 
الكريم وبنعمتك الكبرية اخلاص أن تبارك عىل حممد خادمك، ونبيك، وأن تقبل شفاعته 

لقومه، اللهم صل عليه وسلم تسليام ورمحة ]صالة[..
ولكنه  الرشقية  البوابة  عىل  املوجودة  لتلك  مماثلة  بطريقة  الشاملية  البوابة  نقش  يبدأ 

يتضمن املزيد من الفقرات من النص القرآين:
»احلي،  هو  هو«  إال  إله  ال  الذي  هلل  »احلمد  )البسملة(،  الرحيم«  الرمحن  اهلل  »بسم 
]نعوت  اجلميع«  له  يت�ع  األبدي  »الواحد،  له«)29(  رشيك  »ال   )28( واألبدي«؛  القيوم 
سورة   112( چ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  وصفات[-چ 
اإلخالص آية: 3 -4، كالذي هو يف نقش البوابة الرشقية( –"حممد هو خادم اهلل" ]بيان 
تقديمي ومتهيدي[ چ ` m l k j i h g f e d c b aچ 
]سورة الصف آية رقم 9، مع نوع من التعديل يف البداية لتقديم حممد[؛ “ آمنّا باهلل وبالذي 
مسلمون  له  ونحن  ّمنهم  أحد  بني  نفّرق  ال  رهّبم.  من  النبيون  أويت  ما  و  حممد  اىل  أوحي 
سورة  من   84 رقم  آية  ومن  البقرة  سورة  من   136 رقم  آية  من  جزء  هي  "]والكلامت 

ذكر  اآلية  اصل  تم يف  املركزي، حيث  للقسم  الشخص وحذف  تغيري يف  مع  آل عمران، 
إبراهيم، إسامعيل، إسحاق، يعقوب"، واألسباط، وتم ذكر كل من موسى، وعيسى بشكل 

)28( واىل حّد هذه النقطة فإن النقش مكرر بالضبط مع ذلك الذي عىل البوابة الرشقية. 
)29( ربام هي من سورة األنعام آية 163، مع ذلك فيبدو وللمرة الثانية أنه ينبغي البحث عن أصل قرآين 

ملثل هذا املصطلح. 
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فردي[،)30( »صىل اهلل عىل حممد عبده ورسوله ورمحة اهلل وبركاته وغفرانه وقبوله..« 
]صالة ودعاء[.

احلايل؛  به  املعرتف  النص  عن  »انحرافات«  تقدم  النحاسية  النقوش  أن  يبدو  وال 
املألوفة،  والعبارات  األخرى  والتعبريات  القرآن  باستعامل  رواية  إىل  تعود  إنا  واألحرى 
كانت  سواء  اخلطابات،  الواقع  ويف  املقنعة،  الرساالت  يف  والتلميحات  املنقولة،  والصيغ 
النصوص.  األمثلة من  أم غري ذلك)31(. وعن هذا هناك عدد من  خطبة حقيقية وواقعية 

وهناك مثاالن قد ذكرمها الطربي ومها يكفيان إلثبات هذه النقطة.
ففي خطبة يفرتض أنا ألقيت عىل أهل خنارصة يف شامل سوريا يف سنة 101/ 719-
20، ضّمن عمر بن عبد العزيز عبارة »ولن ترتكوا سدى«)32( وهي إشارة واضحة إىل القرآن 
الكريم 75: 36 ]يف اآلية رقم 36 من سورة القيامة: »أحيسب اإلنسان أن يرتك أن يرتك 
سدى؟.«)33(، وهناك أمثلة أخرى، تتضمن فقرات مشاهبة مستخدمة يف قبة الصخرة، منها 
اجلزء األول من خطبة ألقاها داوود بن عيسى، وايل مكة، يف سنة 196/ 811 -)34(812.

)30( يف هذه اآليات من القرآن فالكلامت هي تلك التي بخصوص حممد، وقد عرّبعنها بصيغة الشخص 
األول اجلمع؛ ويف هذا النقش يتحدث عبد امللك عن جمتمع املؤمنني، وهكذا يشري إىل حممد بصيغة 

الشخص الثالث املفرد. 
 For a similar idea، ،إدواردز .H )31( ولفكرة مماثلة ومشاهبة، قد تطورت باجتاه خمتلف، ينظر 
 developed in a different direction، see H. Edwards، »Text، Context،
 Architext: The Qur›an as Architectural Inscription، « in Brocade of the
 Pen: The Art of Islamic Writing، ed. C. G. Fisher )East Lansing، Mich.

 .، 1991( ، 67 -68، 69
)32( ينظر أبو جعفر حممد بن جرير الطربي؛ تاريخ الرسل وامللوك )طبعة ليدن( وحتقيق القاهرة 1368، 

القاهرة جزء 6 ص 570
Identified by D. S. Powers، in The Empire in Transition: The Caliph- )33(
 ates of Sulayman، ‘Umar، and Yazid، A. D. 715 -724/ A. H. 97 -105،
 The History of al -Tabari: An Annotated Translation، vol. 24 )Albany،

 .1989(، 98، n. 347
)34( الطربي؛ ليدن جزء 3 ص 861؛ القاهرة جزء 8 ص 439. 
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يشاء  من  ويعّز  يشاء،  ممن  امللك  وينزع  يشاء،  من  امللك  يؤيت  امللك،  مالك  هلل  احلمد 
بتغيري من  آية 26  آل عمران  َقِديٌر ]سورة  ٍء  يَشْ ُكلهِّ  َعىل  بيده اخلري وهو  يشاء،  ويذل من 
اخلطاب املبارش اىل اهلل اىل الوصفي الشخص الثالث املفرد[ َوَأْشَهُد َأْن ال إَِلَه إاِل اهللَُّ َوْحَدُه 
ال رشيك له، قائام بالقسط ال إله إال هو العزيز احلكيم ]سورة آل عمران آية رقم 18 بتغيري 
للمالئكة  لإلشارات  مالزم  وحذف  مفرد  األول  الشخص  اىل  جع  الثالث  الشخص  من 
النبيني  به  وختم  بالدين،  أرسله  ورسوله،  عبده  حممدا  أن  وأشهد  شهودا[،  العلم  وأولوا 
الشخص  من  107بتحويل  آية  األنبياء  ]سورة  للعاملني  رمحة  وجعله  بالدين[،  ]اإلشعار 

األول جع اىل الشخص الثالث مفرد[)35(.
لقد استمر الرتكيز الدقيق واملحدد عىل النّص القرآين واجلهود املتواصلة لبناء واحلفاظ 
إىل  تاريخ اإلسالم، ولكن جنبا  انحراف طوال  عىل نسخة معرتف هبا وموحدة من دون 
ملجموعة  النص  ذلك  تعديل  أو  وتلطيف  لصياغة  رواية  فهناك  االهتامم  ذلك  مع  جنب 
لتداعي  اإلبداعي  االستخدام  هذا  مثل  أن  والبالغية.  اخلطابية  األغ��راض  من  متنوعة 
بالنسبة  نوعه  فريدا من  بالكاد  كان  املقدس  للكتاب  املألوفة  والرتابطات  املعاين واألفكار 
نمت  قد  الرواية  هذه  مثل  تكن  مل  إن  حقا  كثريا  املستغرب  من  فإنه  وواقعا  اإلسالم،  اىل 
قبل  من  بالنّص  االعرتاف  عىل  وتعول  تعتمد  كانت  الرواية  فأن  يكن،  ومهام  وتطورت. 
للمجتمع  بالفعل ملكا مشرتكا  القرآن كان  أن  القّراء واملستمعني- وهو مؤرش قوي عىل 
الصخرة  قبة  يف  النقوش  إىل  الننظر  أن  علينا  فينبغي  السابع.  القرن  من  األخري  العقد  يف 
كدليل وشاهد عىل أن يكون ملتزما التزاما دقيقا »بالصيغة األدبية«للنص القرآين أو إنحرافا 
عنه. واألحرى إن ما ورد يف تلك اخلطب القصرية والوجيزة عبارة عن أجزاء من خطبة 
واحدة موجهة إىل جهور يمكن أن نتوقع منه فهم التلميحات واإلشارات القرآنية املوجزة 

 These passages have been identified by M. Fishbein، The War between )35(
 Brothers: The Caliphate of Muhammad al -Amin، A. D. 809 -813/ A.
 H. 193 -198، The History of al -Tabari: An Annotated Translation،

 .vol. 31 )Albany، 1992(، 126، nn. 477 -79
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واملخترصة التي من خالهلا وصلت رسالة عبد امللك اخلاصة به)36(. وهكذا فإنا يف بداية 
لألغراض  القرآين  للنص  واملبدع  اخلالق  االستخدام  طويلةعن  رواية  أظهرت  قد  األمر 
الصادرة  النقدية  القطع  عىل  امل�وبة  القصرية  القرآنية  واآليات  الفقرات  وأن  اجلدلية. 
750 إن  697 إىل ناية الدولة يف سنة 132/  فيزمن إصالح عبد امللك)37( يف سنة 77/ 
فضال  بضمنها،  واآليات  الفقرات  وهذه  االستخدام؛  هذا  ملثل  إضافية  أمثلة  سوى  هي 
)باستثناء  كاملة   )4 رقم  آية  )أو   3-  1 آيات  اإلخالص:  سورة  من  آيات  الشهادة،  عن 
البسملة اإلستهاللية والكلمة التمهيدية »قل«( وجزء من سورة التوبة آية 33، مع وجود 
تغيريات طفيفة يف قراءة األخرية، وهذا ما جيعلها مفهومة ومعقولة بحّد ذاته: »هو اّلذي 
أرسل رسوله باهلدى ودين احلّق ليظهره عىل الّدين كّله..«. وبالتامثل والتطابق مع النقوش 
وللترصيح  لإلعالن  هتدف  بوضوح  هي  املقتطفات  هذه  فأن  الصخرة،  قبة  يف  املعارصة 

أولوية وسلطة الدين اجلديد لإلسالم عىل املسيحية، عىل وجه اخلصوص.
واألكثر فائدة بام خيّص الشكل األديب للنّص القرآين هو النقش الوجود عىل حائط أو 

)36( لالطالع عىل أدلة وشواهد مماثلةحول تكييف اآليات والفقرات القرآنية املألوفة يف األدب العريب 
شعر  مثال  املبكر:  العريب  الشعر  يف  القرآين  االستخدام  »حمدودية  »القايض«،  وداد  ينظر  املبكر، 
in Festschrift Ewald Wagner zum 65. Geburtstag، vol. 2: Studi- »اخلوارج
 enzurarabischenDichtung، ed. W. Heinrichs and G. Schoeler )Beirut،
 1994(، 162 -81 )p. 179: ».. . early Arabic poetry، like its counterpart
 Arabic prose. . . tends to reformulate Qur›anic materials more than to
 quote them literally«(; idem، »The Impact of the Qur›an on the Arabic
 Epistolography of ‘Abd al -Hamid، ” in Approaches to the Qur’an، ed.
 G. R. Hawting and A. Shareef )London، 1993(، 205 -313 )p. 307: “..
 . no one could be a master at drawing from the Qur’an in the manner
 that ‘Abd al -Hamid is without having full control. . . of the text of
 the Qur’an. . . he could appeal to what is familiar to his audience”(.

 .Professor van Ess kindly supplied references to al -Qadi’s work
)37( وكان جوهر هذا اإلصالح اعتامد أو تكييف النقوش الكتابية البحتة من دون تيل. 
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جدار القبلة ملسجد النبي يف املدينة وكان النقش هذا مهمال ومسيا منذ فرتة طويلة غري أن 
أبا عل بن رسته كان قد شاهده ووصفه أثناء حجه يف سنة 290/ 903 )38(. فاعتامدا عليه، 
فإن هذا النقش، الذي يمتد من باب مروان )باب السالم( يف اجلدار الغريب حول الركن 
اجلنويب الغريب وعرب حائط أو جدار القبلة، ثم حول الركن اجلنويب الرشقي لباب عّل باب 
جربيل()39(، يبتدأ النقش بأم القرآن، أي سورة رقم 1 كاملة، ثم يتواصل بسورة »الشمس 
والضحى« عرب سورة »قل: أعوذ برب الناس« حتى النهاية، وهكذا فإن النّص الكامل من 
سورة الشمس اىل سورة الناس)40(. وقد أيد وأكد خرب ابن رسته رواية شاهد عيان لرحالة 
929 وذكر بأن النقوش  920 وسنة 317/  إسباين جمهول، زار احلرمني بني سنة 307/ 
تتألف من "سّور ]ترجتها املسترشقة بالكلمة اإلنجليزية chapter[ القصرية" للقرآن)41(. 

 ed. M. J. de Goeje )Leiden، 1892;38( ابن رستة؛ كتاب األعالق النفيسة، حتقيق دي غويه(
repr. Leiden، 1967(، 70; cf. J. Sauvaget، La Mosquéeomeyyade de Mé-

 .dine )Paris، 1947(، 79
For a reconstructed plan of the mosque، see Sauvaget، 91 )39(

بن  حممد  اهلل  عبد  أبو  ص6؛   )1971 -جتدد)طهران  رضا  حتقيق  الفهرست،  كتاب  النديم؛  ابن   )40(
Bib- النجار )578 -643/ 1183 -1245(؛ كتاب الدرة الثمينة يف أخبار املدينة، خمطوط يف
liothequenationale، Paris، MS Ar. 1630، fol. 32a. كان ابن النجار قد كتب كتابه 
خالل فرتة وجوده يف املدينة، وربام كان يعتمد عىل املخطوطات يف املجموعات املحلية ومالحظاته 
 A Neglected Arabic Historian، « JAOS 84 ]1964[: 222،للمسجد اخلاصة 
 223، 226 -27(. His sources included IbnZabalah )d. 199/ 814(، Abu›l
 -Qasim al -Muzaffari، and al -Ajzi. The identities of the latter two are

uncertain )Sauvaget، 26C. E. Farah، »Ibn al
)41( اقتبسه أبو أمحد بن عبد ربه )246 -328/ 8:(. 60 -940( من دون إشارة اىل مصدره، يف كتاب 
 A. Amin، I. al -Abyari، and ‘A. Harun )Cairo، القاهرة.  الفريد، حتقيق،  العقد 
1368/ 1949(، 6: 261; cf. M. Shaft، “A Description of the Two Sanc-

 tuaries of Islam by Ibn ‘AbdRabbihi )940(، ” in A Volume of Oriental
 Studies Presented to Edward G. Browne on His 60th Birthday، ed. T.
 W. Arnold and R. A. Nicholson )Cambridge، 1922(، 420 -21. There is
 no evidence that Ibn ‘AbdRabbihi ever left Spain; cf. W. Werkmeister،
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ووفقا هلذا الرحالة، فإن النقش قد كتب يف مخسة أسطر من الذهب عىل أرضية زرقاء احتوهتا 
لوحة من الرخام؛ وهي هكذا ربام نفذت أو أنجزت يف فسيفساء زجاجية ذهبية وزرقاء، كام 
هو احلال يف قبة الصخرة. ويؤكد هذا احلدس والتخمني خرب قّدمه الطربي: »كام لو كنت 
قد دخلت مسجد النبي ورفعت رأيس ونظرت اىل الكتابة بالفسيفساء التي كانت يف 
الوليد بن عبد امللك«)42(. وهناك مثال  املسجد فكان هناك هو ما قد أمر به أمري املؤمنني 
بأنا عريضة  التي وصفت  النقش، تلك  آخر يامثل قبة الصخرة أال وهو سامت وصفات 
وثخينة أوالسميكة، بمقدار عرض أصبع اليد. ويرجع النقش اىل فرتة إعادة بناء املسجد 
برعاية ابن عبد امللك الوليد األول )86 -96/ 705 -15(، وقد نّفذ يف الفرتة ما بني 88/ 
706 و 91/ 710، من قبل واليه عىل املدينة عمر بن عبد العزيز. وهذا النقش املبكر له 
أمهية خاصة وذلك يرجع اىل ثالثة أسباب،. أوهلا، إنه يشري إىل أن تسلسل النّص القرآين من 
السورة 91 إىل السورة رقم 114 فقد كانت قد ترسخت وثبتت بالفعل بحلول سنة 91/ 
710. وثانيا، إن جمموعة السّورالقصرية املتحلقة يف هذا التسلسل ولعلها تعني أن ترتيب 
القرآن كّله كان عموما قد أّتذ أو أقّر يالفعل عىل ترتيب طول السّور. وأخريا، فإن السورة 

QuellenuntersuchungenzumKitab al -Iqd al -farid des Andalusiers-
 Ibn ‘Abdrabbih: EinBeitragzurarabischenLiteraturgeschichte )Berlin،
 1983(، 22 -23. It is clear from the details of this report and references
 to the Great Mosque at Cordoba that the informant who traveled to
al -Madinah was also familiar with monuments in Spain. The ob-

 server described the Black Stone of the Ka‘bah، which the Qarmatians
 removed in 317/ 929، providing a terminus ante quem for the visit

 .))Shaft، 422
tr. H. Kennedy، Al -Man- 42( الطربي، ليدن جزء 3: 535، وطبعة القاهرة جزء 8: 178؛(
 sur and al -Mahdi: A. D. 763 -786/ A. H. 146 -169، The History of al
 -Tabari: An Annotated Translation، vol. 29 )Albany، 1990(: 254. The
 report was attributed to a descendant of ‘Ali’s brother Ja‘far in the line

of al -Mahdi
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األوىل 1 والسورتني 113 -114، تلك بحسب مصنف وجامع أحد املصاحف قبل جع 
مصحف عثامن، وهو عبد اهلل بن مسعود )املتوىف سنة 32/ 653( والذي من املفرتض أن 
الكريم[)43(،  القرآن  املسترشقة  ]تقصد  الوحي  من  كجزء  منقبوله  عثامن  منع  مصحفهقد 
كانت سّور يف النّص فعال. وإن عمر بن عبد العزيز، وهو األموي الوحيد الذي كان حيرتم 
العباسيني أعداء عائلته، فهو من غري املرجح أن مل يكن يعرتف بأي  لتقواه حتى من قبل 
يشء سوى بالنسخة املعرتف هبا رسميا للنّص القرآين، وواقعا فإن إدراج هذه الفقرات من 

السّور واآليات يف املسجد النبوي اخلاص قد يكون حينئذمعرتفا هبا رسميا.
إن اختيار هذا املقطع الطويل حلائط أو جدار القبلة من الصعب توضيحه وتفسريه بلغة 
رسالة واحدة متامسكة. ويبدو من دراسة روايات ابن رسته ومراقبني آخرين بأن هناك نقشا 
للوليد عىل الواجهة اجلنوبية للفناء أو لساحة واجهة املبنى، الذي كان قد دمره اخلوارج يف 
سنة 130/ 747، خالل عهد مروان الثاين )127 –132/ 744 -50( )44(، وأنه كان من 
املناسب يف املسجد النبوي نفسه أن يزخرف ويزين الفناء بأكمله، فضال عن األروقة املحيطة 
به، وأروقة احلرم، بالنص الكامل للوحي ]تقصد املسترشقة بالوحي القرآن الكريم[، من 
أثناء تقدمهم به عرب املبنى،  املتابعة والتتابع  حيث أنه يمكن للمؤمنني أن يتبعوه نظريا يف 

الفضل بن شاذان )املتوىف يف سنة 260/  أبو حممد  القصة هو  يبدو أن املصدر األولواألبكر هلذه   )43(
ابن مسعود هي غري واضحة؛  الواقعية والفعلية لنسخة  874(، ولكن حتى يف زمانه فأن احلقائق 
 Materials for the History of the Text of the A. جيفري باللغة اإلنجليزية  ينظر 
Leiden، 1937(، 21( Qur›an: The Old Codices )مواد لتاريخ نص القرآن: املصاحف 

القديمة( )ليدن، 1937(، 21. 
)44( ابن رستة ص، 70. وإلعادة بناء النقوش التي ذكرها ابن رستة، ينظر سوفاجيه، 78 -80؛ وعن 
ثورة اخلوارج، ينظرشارلبيال، »املختار بن عوف األزدي«، يف دائرة املعارف اإلسالمية طبع جديدة
EI2، 7: 524 25-. ويظهر أن تاريخ ابن رستة 128/ 745 يف ترميم وجتديد الفسيفساء من قبل 
ابن عطية هي عىل أية حال غري صحيح. ووفقا للطربي، فإن اخلوارج دخلوا املدينة يف سنة 130/ 
747؛ وأن عبد امللك بن حممد بن عطية استعاد املدينة بعد وقت قصري وعني ابن أخيه الوليد بنعروة 
 Leiden، 2: 2008، 2014; 3: 11; ed. Cairo، .( بن حممد بن عطية نائبا الوايل عىل املدينة

 .)7: 394، 399، 410 -11
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اىل أن ينتهوا النص القائم عىل جدار أو حائط القبلة، وواقعا فأنعددا من املصادر يبدو أنا 
أمحد  بن  عل  الدين  نور  عرش  اخلامس  القرن  من  املرصي  فاملؤرخ  االستنتاج.  هذا  تدعم 
السمهودي يستشهد، برواة من اوائل القرن التاسع نظري حممد بن عمر الواقدي )املتوىف يف 
سنة 207/ 823( وابن زبالة، إىل الواقع بأن هناك نقوشا داخل وخارج املسجد وعىل بابه 
أيضا)45(. ولعله من املحتمل أيضا تفسري خرب ابن رستة بأن »عمر بن عبد العزيز هو الذي 
أمر بأن يكتب النقش املوجود عىل حائط قبلة مسجد رسول اهلل«، كدليل وشاهد عىل 

أن هناك نقوشا يف جيع أنحاء املبنى.
القرآنية ومن  االقتباسات  السياسية من خالل  واإلدعاءات  املطالبات  التعبري عن  إن 
خالل اإلشارات الضمنية تشري إىل حسن اإلطالع وعىل ألفة واسعة يف هذه اآليات ويف 
691 -92 وسنة 132/  املبكر، بني سنة 72/  املجتمع اإلسالمي  مضامينها وآثارها يف 
القرآن  جع  حول  حماججته  يف  قدالحظ،  ونزبورو  أن  من  الرغم  عىل  الواقع،  ويف   .750
التاسع،  القرن  للقرارات الرشعية والقانونية قبل  النّص مل يستخدم كأساس  فأن  املتأخر، 
للمجتمع  الكفاية  فيه  بام  مألوفة  أمرا  بالفعل  أنه كان  األموية  الفرتة  وافرة من  أدلة  فهناك 
ويف  السياسية  الرشعية  يف  إدراكها  املمكن  من  سهلة  ومطالبات  إدع��اءات  لتوفري  ككل 

الدعاية الدينية ويف اإلعالم الديني)46(.

 /1374 )القاهرة،  احلميد  عبد  حممدحميى  حتقيق  املصطفى،  دار  بأخبار  الوفا  وفاء  السمهودي،   )45(
.371 :1 ،)1955

سورة  لتفسري  املوسع  حتليلها  Patricia Croneمن  كرونه  باتريشيا  وخلصت  استنتجت  لقد   )46(
فام  اليوم...  لدينا  هو  مما  السورة  تعنيه هذه  بام  أفضل  معرفة  لدهيا  تكن  مل  »التفاسري  أن  اىل  قريش 
تقدمه مؤلفات التفسريية إن هو سوى... الكثري من الظنون والتخمينات مستندة يف هذا اىل اآليات 
تدرجي  مغزى  هناك  كان  وإاّلفقد  لدهيم  معروف  غري  اآليات  هلذه  األصل  املعنى  وكان  نفسها. 
املكية  )التجارة  كتاهبا  ينظر  الرواية..«.  وأغفلت  أمهلت  فقد  حال،  أي  وعىل  ذلك.  عن  بعيدا 
 )Meccan Trade and the Rise of Islam )Oxford، 1987(، 210 وظهور اإلسالم
أوكسفورد، 1987(، 210. إن مالحظاهتا تشري إىل وجود فرتة فاصلة مهمة بني إبناء النّص القرآين 
وبني تطور الرواية التفسريية يف ناية القرن الثامن. ولذلك فإنا تناقض فكرة ورأيونزبورو بأن جع 

وتدوين النّص وإدخال وتقديم التفسري حدثا يف نفس الوقت تقريبا. 
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نسخ القرآن:
القرآين.  النص  متصلةبمسألة  أكثر  بشكل  مبارشة  غري  لكنها  إضافية،  أدلة  وهناك 
النديم يف  ابن  لنا نقطة االنطالق. فيذكر  املدينة يوفر  املذكور يف أعاله يف مسجد  فالنقش 
أواخر القرن العارش )قبل 380/ 990( أن شخصا هو خالد بن أيب اهلّياج وكان أبو اهلّياج، 
الشقيق  االحتامالت  أغلب  يف  خالد  وكان  تنفيذه)*()47(.  عن  املسؤول  هو  عّل،  صاحب 
األصغر للهّياج بن أيب هّياج، وقد سمي يف مصدر آخر باعتباره واحدا من أولئك الذين 
شهدوا شهادة عل بن أيب طالب يف سنة 39/ )48(660. كذلك فإن خالد قد عمل أيضا 

 )*( ]أي تنفيذ كتابة املصحف. فيذكر ابن النديم إن ابن أيب اهلّياج كان صاحب اإلمام عّل ؛ والرواية 
هي أن حممد ابن إسحاق وهو يتحدث عن خزانة كتب ابن أيب بعرة يف املدينة املنورة قال ما نّصه 
»ورأيت يف جلتها مصحفا بخط خالد بن أيب اهلّياج صاحب عّل، ثم وصل هذا املصحف اىل أيب 
عبد اهلل بن حاين »وقال ابن إسحاق يف مكان آخر ما نّصه« أول من كتب املصاحف يف الصدر 
األول ويوصف بحسن اخلط؛ خالد بن أيب اهلياج. رأيت مصحفا بخطه، وكان سعد خّصه يكتب 
قبلة مسجد  الذي يف  الكتاب  الذي كتب  امللك. وهو  للوليد بن عبد  املصاحف والشعر واألخبار 
النبي بالذهب من –والشمس وضحاها -اىل آخر القرآن، فيقال إن عمر بن عبد العزيز قال له: 
أريد أن تكتب يل مصحفا عىل هذا املثال، فكتب له مصحفا تنّوق فيه، فأقبل عمر يقّلبه ويستحسنه، 
 .46  ،9 ص  طهران  جتدد،  رضا  طبعة  الفهرست،  النديم؛  ابن  ينظر   » عليه.  فرّده  ثمنه  واستكثر 

املرتجم[. 
)47( ابن النديم ص 9؛ راجع سوفاجيه، 79 -80، حيث أشار إىل هذا الرجل باسم خالد بن أيب السّياج 

من دون مزيد من التوضيح. 
شلتولت   .Fحتقيق النبوية(  املدينة  )أخبار  املنورة  املدينة  تاريخ  النمريي؛  شبة  بن  عمر  زيد  أبو   )48(
)بريوت، 1410/ 1990( جزء 1: 225 -28. وكان مصدر ابن شبةمن "شهادة عل"، تلك التي 
استنسخها هو، كان أبو غسان حممد بن حييى، الذي إدعى أن لديه وثيقة يف حوزته، قد تسلمها أو 
ابن  783(، وهو  بن زيد )167/  تلقاها من احلسن  بدوره،  الذي،  والده، وهوكاتب،  تلقاها من 
حفيد عل؛ واعتامدا عىل مصدر آخر استشهد به أو ذكره ابن شبة، أنه كان أبو هياج نفسه الذي شهد 
الشهادة. فالوثيقة ال يمكن االفرتاض كونا أصلية أو حقيقية، ولكنها تعّد دليال وشاهداداخليايشري 
إىل أنه إذا كانت مزيفة ومزورة، فإنا مزورة يف العهد األموي أو خالل السنوات العرشين األوىل 
من العرص العبايس. فمثال، إن تارك الوصية أطلق عىل نفسه عبد اهلل عل أمري املؤمنني فقط. وإن 
سمى  أو  فيه  دعا  األقل  عىل  واحدة  حالة  وجود  من  الرغم  عىل  ملكية،  أسامءا  تبنوا  قد  العباسيني 
جزء  القاهرة  حتقيق  208؛   :3 جزء  ليدن  الطربي،  ينظر  املؤمنني،  أمري  اهلل  عبد  نفسه  فيهااملنصور 
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نسخا من النّص القرآين وخمطوطات أخرى للوليد ولعمر بن عبد العزيز)49(. وكان سعد، 
أبا  إن  الواقع،  للعمل معه؛ ويف  أول من جنده  الوليد  الوليد، وكان  وهو كاتب يف خدمة 
1245( قد وّثق النقش يف اجلامع الكبري  عبد اهلل حممد بن النجار )املتوىف يف سنة 643/ 
يف املدينة إىل سعد نفسه، الذي حّدد هويته عىل كونه موىل اىل حويطب ابن عبد العزى)50(، 
وهو من قريش وكان صحابيا، وقد تويف يف املدينة يف سنة 54/ 674، يف خالفة معاوية بن 
ايب سفيان )41 -60/ 661 -80(. كام أن سعدا قد ذكر يف كتاب أيب سعيد عبد الكريم 
1167( كتاب األنساب، حيث حّدد هويته عىل  بن أيب بكر السمعاين )تويف بعد 562/ 

اإلشارة وآلرائه حول  بيتسDr. Batesيف هذه  الدكتور  إىل  الفضل يف ذلك  )ويرجع   .566  :7
"أشكال  نسخ  قد  بإنه  اللغة وحتدث  أخطاء وقعت يف  من  نفسه  ابن شبة  تذمر  وقد  املسألة(.  هذه 
احلروف " متاما كام رأها، مما يعني أو يقتيض ضمنا بأن الوثيقة قد بدت بالفعل قديمة ترجعاىل أوائل 
القرن التاسع. وعن ملخص أو خلفية أيب غسان وسريته ومهنته، ينظر ابن حجر العسقالين، هتذيب 
التهذيب )حيدر أباد، 1326؛ وقد أعيد طبعه بريوت، 1968(، 9: 517 -18، رقم 846؛ راجع 
 EinfruherBerichtüber den Aufstand von Muhammad b." Nagelناجيل .T

- ‘AbdallahimJahre 145 H، ” Der Islam 46 )1970(: 236
الشاميل  العريب  اخلط  )ظهور  اإلنجليزية  باللغة  أبوتAbbottبحثها  ولنبيهة   .9 ص،  النديم  ابن   )49(
وتطوره القرآين، مع وصف كامل للمخطوطات القرآنية يف املركز الرشقي ]شيكاغو، 1939[، 54، 
The Rise of the North Arabic Script and Its Kur›anic Develop- 83 العدد
ment، with a Full Description of the Kur›an Manuscripts in the Orien-
tal Institute ]Chicago، 1939[، 54، n. 83(( وهلا جلة حتفظات بشأن خالد، مشريةإىل أنه 
»البّد عليهأن يكون رفيقا صغريا جدا لعل وكاتب مسن للوليد«، وقد لفتت االنتباه إىل إغفال اسمه 
من قائمة كّتاب الوليد التي نظمها W. بيوركامنW. Bjorkman يف كتابه باللغة األملانية املوسومة 
Beiträgezur Geschich-(مسامهات يف تاريخ مستشارية الدولة يف مرص اإلسالمية ]هامبورغ[
 .)te der StaatskanzleiimislamischenÄgypten ]Hamburg، 1928[، 57 -58
]هامبورغ، 1928[، 57 -58(. إال أن بيوركامن مل يذكر سوى أمناء)سكرتريية( الدولة للوليد يف 
دمشق، بينام كان خالد يعمل يف املدينة. وفضال عن ذلك، جيدر اإلشارة إىل أن كلمة صاحب التعني 
النديم الكتب التي  ولذلك فأن السياق هو مناقشة ابن  "تلميذ، وتابع"،  ولكن أيضا  "رفيق"  فقط 
جعها جامع كتب شيعي يف زمانه هو، مما يقتيض ضمنا أنه حدد هوية خالد كشيعي. ويبدو من رواية 

ابن شبة عن وصية عل أن عائلة خالد كانت قريبة الصلة من عل. 
fol. 32a .50( ينظر ابن النجار(
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أنه صاحب املصحف، ومنه أخذت نسبته موىل، زياد املصحفي. وذكر املرجع هلذا أنه ابن 
سنده  أو  مرجعيته  ذكر  بدوره  حاتم  أيب  وابن   ،)938-  854  /327-  240( حاتم  أيب 
890(. فمن املفرتض أن يكون زياد قد نقل أو روى  وهو والده )املتوىف يف سنة 277/ 
أحاديث إىل بكري بن مسامر الزهري )املتوىف يف سنة 153/ 770( يف املدينة، وهذا ما يتفق 

مع املوقف أو الوضع الزمني لسعد)51(.
منتصف  من  ابكر  تارخيه  تتبع  يمكن  ما  األحداث  هذه  فيجميع  هناك  ليس  أنه  ومع 
بادئ ذي بدء، كان  أبعد من ذلك.  اىل  املسألة  أنه معهذا حيتمل متابعة  التاسع، إال  القرن 
حويطب عضوا يف عشرية عمر بن لؤي وقد اعتنق اإلسالم بعد معركة حنني فقط. وقد 
النبي)52(. وكان له صلة  الكتابة زمن  إنه واحد من ستة عرش قريش مّمن كان يعرف  قيل 
احللف عن طريق الزواج مع عدد من شخصيات املسلمني األوائل، ويمكن تتبع عالقات 
عائلته من خالل عدة فروع للكثري من األجيال)53(، عىل الرغم من وجود بعض اجلوانب 

)51( السمعاين، كتاب األنساب، حتقيق مرغوليوث )لندن، 1912(، ورقة 531b، مصحفي. وعن بكري، 
ينظر ابن حجر جزء 1: 495، رقم 914؛ ولنفس املؤلف، كتاب لسان امليزان )حيدرآباد، 1330/ 
1912( جزء 2: 62، رقم 236. إيشY. Eche، يف كتابه باللغة الفرنسية املوسوم ]ملكتبات العربية 
Les Biblio-( الوسطى  العصور  النهرين، سوريا ومرص يف  بني  ما  بالد  العامة يف  العامة وشبه 
 thequesarabespubliques et semi -publiques en Mésopotamie، en Syrie
et en Égypte au Moyen Age )Damascus، 1967(، 18، وقد فرس مصطلح صاحب 
املصاحف بأنه "أمني مكتبة" وقد حّدد هوية سعد كأنه أمني مكتبة الوليد يف دمشق. والواضح من 
أمينا للكتب  املدينة وإنه مل يكن  أية حال، إن سعدا كان يعيش يف  الروايات، عىل  سياق جيع هذه 
"ولعلها  اجلامعي:   .،120a ورقة  السمعاين  بخاصة  راجع  املصاحف،  نسخ  من  أحد  كان  ولكنه 
كانت نسبة ذات الصلة باجلمع، أي جع املصحف. وأن الشخص األكثر شهرة هبذه النسبة هو أبو 

حبيب حممد بن أمحد بن موسى اجلامعي جامع املصاحف، الذي كان ينسخ اجلامع". 
)52( ابن شبة املذكور عند ابن عبد ربه )القاهرة 1363/ 1944 املصدر املعني ربام يكون الكتاب املفقود 

كتاب مكه. 
الذي كان متزوجا  أبو رهم،  أما اآلخر فهو  اثنني من األشقاء من نفس األبوين،  )53( كان واحدا من 
التي  أبو رهم األخرى ميمونة بنت احلارث،  النبي. وكانت زوجة  بّراه بنت عبد املطلب، عم  من 
بن عبد  )أو أسود(  أبو رهم. وكانت أخت حويطب متزوجة من سفيان  بعد وفاة  النبي  تزوجت 
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األسطورية لسريته الذاتية)54(، وهلذا فمن املؤكد أنه كان شخصية تارخيية. وهناك عدد من 
احلكايات التي توحي بأن حويطب كان معروفا بجشعه وحّبه الكتساب املال وحمبا خلزنه؛ 
التي حدثت يف  القصة  واألكثر أمهية من هذه احلكايات والقصص لألهداف احلالية هي 
تاريخ غري حمدد، إذ إنه باع بيته يف مكة إىل معاوية بمبلغ ضخم قدره 40 ألف درهم وانتقل 
إىل املدينة، فاستقر هناك عىل »بالط بالقرب من أصحاب املصاحف«، وهم اجلامعة الذين 

كانت هلم صلة بسعد مواله)55(.

أخيه(.  ابن  باألحرى، هو  أيضا أخوان غري شقيقني، خمرمة وأبو صربه )ربام،  األسد. وكان هناك 
سليل خمرمة يف اجليل السادس، سعد أو سعيد، وقد شغل منصب قاضيقضاة املدينة يف عهد املهدي؛ 
وابنه عبد اجلبار قد شغل الحقا منصب الوايل ثم قايض املدينة يف زمن املأمون. وشغل أبو صربه ملدة 
وجيزة منصب وايل البرصة يف سنة 17 هجرية/ 638 -639 وكان القائد العام للجيش الذي غزا 
خوزستان يف تلك السنة. وكان ابنه حممد قايض القضاة يف املدينة، كام كان حفيد حممد حممد بن عبد 
اهلل. وقد أيد األخ غري الشقيق ملحمد، أبو بكر بن عبد اهلل ثورة حممد بن عبد اهلل بن احلسن »النفس 
الزكية« يف سنة 145/ 762. وقد سجن يف املدينة من قبل عيسى بن موسى ولكن أطلق رساحه بناء 

عىل أوامر من املنصور.
وكان حويطب نفسه متزوجا من آمنة )أو أمينة أو أميمة( بنت أيب سفيان بن حرب، وهي ابنة القائد 
معاوية  اخللفاء  من  لكل  األخت غريالشقيقة  آمنة  كانت  وهكذا  النبي.  املّكية ضد  للقوات  األعىل 
ويزيد بن ايب سفيان )60 -64/ 680 -83(. وقد ولدت ابنا حلويطب، أبو سفيان، لكنها تطلقت 
بعد ذلك. وكان حفيد أبو سفيان أبو بكر بن عبد الرمحن قايض قضاة املدينة يف زمن اخلليفة هشام 
)105 -125/ 724 -43(. وكان حفيد أبو بكر حممد بن عبد الرمحن قد قتل عند نر أيب فطرس 
الكريم راوية  فإن حفيد حممد هذا حممد بن عبد  748 -49. وأخريا،  يف فلسطني يف سنة 132/ 

لألحديث يف حران يف شامل سوريا. 
 For example، he was one of those said to have lived sixty years in  )54(
 the Jahiliyyah and sixty years under Islam. Al -Tabari، Leiden ed. ، 3:

 .2326 -29; Cairo ed. ، 11: 517 -19; cf. IbnSa‘d، 5: 335
)55( الطربي، ليدن، جزء 3: 2329؛ القاهرة، جزء 11: 518 -19. هذه القصة، التي قد ذكرت أيضا 
الوقدي؛ راجع ج. ميلوارد 905(، يمكن أن تنسب إىل  اليعقويب )املتوىف يف سنة 292/  من قبل 
W. G. Millwardيف بحثه باللغة اإلنجليزية املوسوم " مشاكلة الناس لزمانم وما يغلب عليهم 
 The Adaptation of Men to Their Time: An Historical" "يف كل عرصلليعقويب
 ،336 ،330 :)1964( 84 ،Essay by al -Ya‘qubi، ” JAOS 84 )1964(: 330، 336
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من هذا اخلرب يبدو أنه يف القرن السابع كانت هناك بالفعل منطقة حمددة وخاصةيف املدينة 
حيث يتم نسخ خمطوطات القرآن ومن ثم بيعها. يعّد أبو زيد عمر بن شّبة النمريي )173-

262/ 789 -875(. وهو من نسل عائلة بارزة يف املدينة، من بني أهم املصادر التي تم فيه 
احلفاظ عىل جزء كبري من تاريخ املدينة املبكر)56(. وعىل الرغم من أن أوصافه لطبوغرافية 
املدينة مل تكندائام واضحة متاما، لكنها ال تقدر بثمن يف تفصيالهتا؛ ومما له أمهية خاصة يف 
وصفه هنا وضعه خمطط لرسم املنطقة املحيطة بالبالط األعظم، وهو الشارع املعبد الذي 
يمتد غربا من املسجد النبوي إىل املصىل. ومن بني املساكن التي تواجه اجلانب الشاميل من 
البالط األعظم كان هناك مسكن بالقرب من نايتها الغربية وهو يعود إىل حويطب )57(. 
ومل يذكر ابن شّبة رصاحة من هم أصحاب املصاحف الذي كان حويطب يسكن اىل قرهبم، 

-168  :1 جزء  حزم،  ابن  راجع  باعه.  وليس  البيت  اشرتى  حويطب  إن  للرتجة،  ووفقا  حيث، 
69. ومهام يكن، فإن التفاصيل املتعلقة بأصحاب املصاحف ال يبدو أنا قد حفظت عند اليعقويب؛ 
يبدوعىل  ما  عىل  هناك  وكان  سعد.  ابن  طبقات  عن  هبا  استشهد  قد   ،746  :2 جزء  السمهودي 
األقل أربعة نصوص منقحةلنّص ابن سعد، وآخرها، التي كتبها ابن حيويه )املتوىف يف سنة 381/ 
1991]ويذهب الذهبي يف سري أعالم النبالء اىل إنه تويف يف شهر ربيع اآلخر من سنة 382هجرية. 
املرتجم[، قد استخدمه سخاو يف حتقيقه؛ وأن احلارث بن أيب أسامة )املتوىف يف سنة 282/ 895( 
اإلسالمية  املعارف  دائرة  يف  سعد"  "ابن  بحثه  يف   Fück  .J. Wفوك ]ينظر  الطربي  قداستخدمه 
3: 922(. وأما اإلشارة إىل أصحاب املصاحف فهو مل يظهر يف   ،]EI. sup. 2[ الطبعة اجلديدة

طبعة سخاو، وهي توحي بأن السمهودي قد عمل عىل مثل هذه النسخة من املخطوطة. 
1990(. يبدو أنه قد ألفه يف البرصة، ولكن ليس هناك  )56( ابن شبة، 4 جملدات. )بريوت، 1410/ 
من شك يف أن املؤلف كان يف ناية املطاف عىل دراية وثيقة باملدينة. وأن أجزاء كبرية من النّص قد 
يبدو من نسخة  استنسخها السمهودي، ولكنه يف اآلونة األخرية فقط قد تم نرش األصل، عىل ما 
-ألف(.  نون   :1 جزء  شبة،  )ابن  عرش  الرابع  القرن  يف  العسقالين  حجر  ابن  املؤلف  عند  كانت 
أن  إىل  اهلجاء، تشري  مماثلة يف  تغيريات واختالفات وأخطاء  بام يف ذلك  معينة،  تفاصيل  وأن هناك 

السمهوديقد عمل عىل أحدى هذه النسخ املنقحة. 
 /158-  136 )املنصور،  املؤمنني  أمري  موىل  وهو  الربيع،  من  مركب  أو  جمموعة  بني  تقع  كانت   )57(
759-75( يف الغرب )مفارقة تارخيية من نوع ليست شائعة يف نّص ابن شبة( وعامر بن أيب وقاص 
أبيرسح؛  ابنة  آمنة،  بيت  إىل  تؤدي  أو ممر ضيق  بزقاق  السابق  تلك  تم فصلها عن  الرشق. وقد  يف 

ويشري السياق إىل أن منزآل منة ربام كان حيتل موقعا إىل الشامل من جمموعة أو مركب حويطب. 
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مع أنه استعمل فعال مصطلح أصحاب ملجموعات مهنية خمتلفة ومتنوعة. ومما يثري االهتامم 
والفضول بشكل خاص هو أصحاب الربع، الذين كانوا يقيمون يف الطرف الرشقي من 
البالط األعظم، بالقرب من الزاوية أو الركن الشاميل الغريب من املسجد الكبري)58(. ولكن 
إشكالية  يمثلون  بالفعل  كانوا  فإنم  احلقيقة،  ويف  يفعلونه؛  كانوا  ماذا  الواضح  من  ليس 
ابن شبة، وهو  نّص  إىل  استند  قد  الذي  السمهودي،  اخلامس عرش، عندما كان  القرن  يف 
يتكهن بأنم ربام كانوا مّمن يعمل ويبيع نسخا من القرآن، واملوضع كان يعرف أحيانا باسم 
ربع)59(. وعىل أية حال حتى وإن كان هذا صحيحا، فمن الواضح أن أصحاب الربع البن 
ذلك  الطربي،  ذكرهم  الذين  أولئك  املصاحف  أصحاب  يكونوا  مل  التاسع  القرن  يف  شبه 

ألنم مل يقيموا بالقرب من مسكن حويطب عىل البالط.
هناك أدلة متزايدة عىل أن املدينة كانت تقوم بوظيفة ومهمة املركز الفكري اإلسالمي 
أس.  أم.  من  كل  قّدم  املثال،  سبيل  فعىل  العراق.  مدن  نوض  قبل  األم��وي،  العرص  يف 
بلجويدج ورافائيل تاملونM. S. Belguedj and Rafael Talmonدليالعىل وجود 
"مدرسة" متميزة للنحو يف املدينة يف النصف األول من القرن الثامن، وهي تسبق يف مدة 

ظهورهااملدارس املعروفة جدايف البرصة و الكوفة)60(. وقد زعم تلمون أيضا أن عددا من 
الرجال يف هذه املجموعة قد كانوايكسبونمعيشتهم ورزقهم من خالل نسخ القرآن، ولكنه 
بن كيسان  بن هرمز  الرمحن  داود( عبد  أبو  )أو  فأبو حازم  فقط،  بمثال واحد  وّثق زعمه 
األعرج ]وهو عبد الرمحن بن هرمز بن كيسان االعرج موىل حممد بن ربيعة كنيته أبو داود 

)58( ابن شبة جزء 1 ص 231
)59( السمهودي جزء 2 ص 745 -746. 

 M. S. Belguedj، »La démarche des premiers grammairesarabesdans le )60(
 domaine de la syntaxe، « Arabica 20 )1973(: 168 -85; R. Talmon، »An
 Eighth -Century Grammatical School in Medina: The Collection and
Evaluation of the Available Material، »Bulletin of the School of Orien-

and .tal African Studies 48 )1985(: 225، 228
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مات سنة تسع عرشة ومائة وكان يكتب املصاحف. املرتجم[ وهو كام أورد البستي يف كتابه 
مشاهري علامء األمصار، قد صنّف باعتباره واحدا من تابعي املدينة، وتويف يف اإلسكندرية يف 
117/ 735 أو 119/ 737 )61(. وكان موليبني هاشم وكان معتادا عىل نسخ املصاحف.
األول  القرن  من  األخري  الربع  يف  هناك،  كان  بأن  الواضح  من  صار  لقد  اآلن  حتى 
اهلجري وبداية القرن الثاين، ثالثة أفراد عىل األقل يف املدينة قد نسخوا القرآن بشكل حريف 
ومهني. وهكذا فيبدو أنه ليس من املستحيل عىل اإلطالق بأن يكون هناك بالفعل تركيز 
عىل مثل هذه الفئة احلرفية يف املدينة)62(. ففي تلك السنوات املبكرة كان البّد من أن يكون 
هناك طلب بشكل كاف عىل الكتب املقدسة املنسوخة حديثا، سواء لالستخدام العام يف 
املساجد واملدارس أم للدراسة اخلاصة من قبل الرعاة األثرياء والتقاة واملتدينني، للتوكيد 

عىل أعامل وخدمات هذه املجموعة.
فالتفاصيل املذكورة هاهنا متناثرة ومبعثرة بشكل واضح وهي عشوائية تقريبا من خالل 
نصوص ترجع اىل فرتات خمتلفة وهي من خصائص خمتلفة أيضا، واإلشارات أو املراجع 
هي خارجية وبعيدة جدا عن مركزية املوضوع للروايات الرئيسة واألفراد غري مهمني جدا 
اإلسالمي  التاريخ  يف  فالتزوير  وورعا،  تقيا  يكن  مهام  املقصودين،  من  يكونواجزءا  ألن 
املبكر أعد ودبر يف ناية القرن الثامن. وكل ذلك يشري إىل اإلنتاج النشيط والفاعل لنسخ 

القرن العارش[، كتاب مشاهري علامء األمصار، حتقيق  البستي ]النصف األول من  )61( حممد بن حبان 
السمعاين،  فاليشمرM. Fleischhammer )Wiesbaden، 1959(، 77، no. 559؛ 
تلمون  ابن حبان.  الثانية هو مصدر  للمرة  أبو حاتم  التاسع  القرن  ورقة44b. وكاناملفهرست من 
ذكرها خطأ بيلجودجBelguedj ص 172 -73، كمصدر الستنتاجه األكرب بأن العديد من النحاة 

اهتموا أنفسهم ب"النصوص القرآنية".
)62( واعتامدا عىل خربين ملالك بن أنس عىل عهدة زيد بن أسلم )املتوىف يف سنة 136/ 753(، إن كال 
من عمرو بن رافع وأبو يونس قد نسخااملصحف لزوجات النبي حفصة بنتعمر بناخلطاب )املتوفاة 
يف سنة 45/ 665( و »عائشة بنت أيب بكر الصديق )املتوفاة يف سنة 58/ 678(؛ موطأ إمام مالك 
)القاهرة 1386/ 1967( جزء 2: 344، أرقام 999 -1000. وروى ابن سعد بأن عمرو هو ابن 
موىل لعمر بن اخلطاب وأن حفصة نفسها كانت مصدر القصة عن املصحف )جزء5: 220(. وكان 

أبو يونس موىل عائشة، لكن ابن سعد مل يذكر أنه قد نسخ هلا مصحف )جزء 5 ص 218(. 
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من القرآن يف أواخر القرن السابع، وتزامنا مع أومعززا ومؤكدا اىل الدليل والشاهد النقش 
للنّص املثبت واملربهن عليه نفسه. ويف الواقع، إنه منذ عهد معاوية وعربعهد الوليد، كان 
الدينية  املامرسة  مظاهر  من  مظهر  وتدوين كل  جع  بنشاط يف  منشغلني  األمويون  اخللفاء 
مقصورة  ببناء  وأمر  والرشعية  للسلطة  رمز  إىل  حممد  منرب  معاوية  حّول  وقد  اإلسالمية. 
متكلفا وحمنكا لالقتباسات  استخداما  امللك  الكربى. واستخدم عبد  اجلامعة  املساجد  يف 
القرآنية، عىل النقود وعىل اآلثار العامة، ليعلن عن النظام العاملي اإلسالمي اجلديد. وقد 
التيأجريت  الدينية  الطقوس  وعىل  اإلسالمية  العبادة  دار  عىل  أثريا  شكال  الوليد  أعطى 
فيه)63(. ويبدو أنه فوق حدود املصداقية بأن هذه اجلهود كانت قد سبقت االهتامم بجمع 

وتدوين النّص نفسه.
الرواية  بأن  استنتاج  إىل  تفيض  هاهنا  املذكورة  األن��واع  املختلفة  األدلة  فأن  وهكذا 
للنّص  جع  أول  نسبتها  ويف  الواسع،  بشكلها  األقل  وعىل  هبا،  موثوق  رواية  اإلسالمية 
كأداة  خللفائه  ومتاحا  متيرسا  القرآن  وكان  واملعينة.  املحددة  جلنته  واىل  عثامن  إىل  القرآين 
سيايس  نظام  يف  برسعة  املتوسعة  اإلمرباطورية  يف  الشعوب  خمتلف  التحام  يف  للمساعدة 

موحد نسبيا.
كذلك فمن املحتمل أيضا التكهن والتفكري بأن النقوش يف قبة الصخرة، متميزة جدا 
يف نمطها الباليوغرايف الكتايب عن األمثلة املبكرة للكتابة العربية يف أي وسط أو بيئة، تقّر 
وتعرتف هبذه اخللفية أيضا)64(. وكامدعا الوليد ناسخ القرآن ألن يضع تصميام لنقوشه يف 
امللك قبل مخس عرشة سنة أو قبل عرشين سنة  يبدو أن عبد  إذ  املدينة،  الكبري يف  اجلامع 
كان قد اضطر اىل اللجوء إىل سبب مماثل. فأن املجموعة من املختصني الوحيدةملثل هؤالء 
يف  وخافتا،  كانضعيفا  وإن  األثر؛  ذلك  يكن  مهام  أثرا،  تركوا  الذين  اخلربة  ذوي  الكّتاب 

 E. Whelan، »The Origins of the MihabMujawwaf: A Reinterpretation، )63(
 « International Journal of Middle East Studies 18. 2 )1986(: 205 -24

 See، e. g. ، Abbott، pls. II -V )64(
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للنّص  حمرتفني  نّساخًا  وبوصفهم  املدينة.  يف  املصاحف  أصحاب  هو  التارخيية،  املصادر 
القرآين، فإن هؤالء الرجال البّد أنم قد طوروا ويف وقت مبكر جدا خطا معياريا ومعرتفا 
به أو كتابة معيارية ومعرتفا هبا بأعرافه أو بأعرافها وباصطالحته أو وباصطالحتها اخلاصة–
مثال، اإلطالة األفقية أو املّد األفقي، وحروف مدورة جموفة، واستعامل مسحة مميزة أو خطة 
مميزة للتمييزعىل حروف معينة، ووضع عالمات لفواصل أقسام النّص االنقسامات حمالة 
لكي يضع خطة  قادرا  فنانا  أن جيد  من  امللك  عبد  ترى متكن  يا  فأين  بسيطة)65(.  بزخرفة 

لرسم نقوشه اجلميلة يف قبة الصخرة؟)66(.

 For more elaborated versions of these conventions، see Whelan،  )65(
»Writing the Word of God: Some Early Qur›an Copyists and Their Mi-

 lieux، « Part I، ArsOrientalis 20 )1990(: 113 -47
 ،Introduction au Coran مقدمة للقرآن( كتابه باللغة الفرنسية ،R. Blachereينظر بالشري )66(
)طبعة ثانية باريس، 1959( ص، 88. ويف اآلونة األخرية أبدى رّباط يف بحثه باللغة اإلنجليزية " 
The Dome of the Rock Revisited: Some Remarks on al -Wasiti›s Ac-
count، « Muqarnas 10 )1993(: 70 -71" "قبة الصخرة زيارة ثانية: بعض املالحظات 
يف جملة مقارنات جملد 10 )1993(: ص 70 -71، قد أبدى اقرتاحابأن  الواسطي"  حول رواية 
قبة  العمل يف  باإلرشاف عىل  املكلفني  الرجال  اثنني من  يكون واحد من  أن  النقوش البّد  مصمم 
املقدس  البيت  فضائل  يف  الواسطي  أمحد  ذكرها  عرش  احلادي  القرن  من  لرواية  ووفقا  الصخرة، 
)القدس، 1979( ص 80 -81. كان رجاء بنحيوه، وهو شخصية بارزة يف خدمة عددا من اخللفاء 
األمويني، وكان يف بداية حياته املهنية وسريته يف عهد عبد امللك. عىل الرغم من أن رجاء كان يعمل 
 /101-99( الثاين  عمر  و   )717-  715  /99-  96( سليامن  اخللفاء  عهد  يف  أمينا  أو  سكرتريا 
717 -20؛ واعتامدا عىل بوزورثC. E. Bosworthيف بحثه "رجاء بن حيوة الكندي واخللفاء 
 Raja› ibnHaywa al -Kindi and the Umayyad Caliphs، « Islamic األمويني
 Islamic اإلسالمية  الفصلية  جملة  " املنشور يف   ،Quarterly 16 ]1972[: 43 and n. 5
أنه  عىل  دليل  هنالك  يوجد  ال  تتلف(،  فيها  املصادر   ،5 ورقم   43  :]1972[  16  Quarterly
كان يف أي وقت مىض ناسخا، متقيدا بمجموعة حمددة من األنامط تلك التي من هذا النوع الواضح 
إنتاج  حالة  يف  كانوا  الذين  النّساخني  هؤالء  أمثال  من  جمموعة  أن  أو  الصخرة،  قبة  يف  واملنظور 

وناجحينفي فلسطني يف وقت عبد امللك. 
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ملحق: تطور وتنامي رواية املصحف:
املدن األخرى.  املدينة إىل  القرآن أيضا من  انترشت حرفةنسخ  بتوسع اإلمرباطورية، 
ففي أواخر الفرتة األموية، روي أن مالك بن دينار )املتوىف ربام قبل سنة 131/ 748(، وهو 
موىل بني ناجية بن سمح بن لؤي، قد أعال نفسه وذلك عن طريقالكسب من عمل نسخ 
القرآن يف البرصة)67(. وكان األصبغ بن زيد الوراق اجلهني )املتوىف يف سنة 159/ 776(، 
وهو موىل لبني جهينة، كان بائع اللكتب وقد نسخ نّص القرآن يف واسط)68(. وقد مّيز ابن 
النديم نّساخ املصاحف عن أولئك الذين نسخوا القرآن يف خطوط مثل املحقق واملشق)69(. 
ومن بني املجموعة املذكورة أوال من النّساخ، هناك خشنام البرصي واملهدى الكويف اللذان 
وقد   .)809-786 الرشيد )170 -93/  هارون  العبايس  اخلليفة  القرآن يف عهد  نسخا 
ذكر أن خشناما قد كتب أليفه بارتفاع ذراع واحد شقا بالقلم؛ مع أنه من الواضح بأن هذه 
الرواية مبالغ فيها)70(، وهذا يعني ضمنا أنه خّلف أثرا بواسطة أسلوبه البارز)*(. ويف بداية 
حكم املهدي، فإن جيع نّساخا ملصحاف يف القائمة التي قّدمها ابن النديم كانوا من الكوفة، 
وإن املعنى املتضمن أنم كتبوا بأسلوب يتميز من الكتابة بأحرف متصلة. فكان منهم أبو 
جري )أو ربام هادي أو جدي(، وكان نشيطا يف أيام املعتصم )27-218/ 833 -42()*(، 
وابن أم شيبان، واملسحور، وأبو مخرية، وابن مخرية )أو محرية أو ابن محرية(، وأبو الفرج، 

)67( أبو نعيم أمحد بن عبد اهلل األصفهاين؛ حلية األولياء وطبقات األصفياء )القاهرة 1351/ 1932 
جزء 1 ص 357 -389؛ ابن سعد جزء 7: 2 ص 11. 

)68( السمعاين، ورقة 579، الوراق؛ ابن سعد جزء 7: 2 ص 61. 7. 2: 61. 
)69( ابن النديم ص 9 -10. 

)70( ابن النديم ص 9 -10؛ وعن خمتلف املقاييس املستخدمة يف اإلسالم املبكر، وجيعها كبرية إىل حد 
النظام  إىل  W. هينزW. Hinz، األوزان اإلسالمية وحتويلها  ينظر  احلايل،  الكالم  كبري يف سياق 

املرتي )ليدن، 1970(، 55 -62. وكان األصغر 49. 875 سم.
ير مثلهام، يعني خشنام البرصي  أنه »مل  الفهرست  النديم عىل صفحة رقم 9 -10 من  ابن  )*( ]يروي 

ومهدي الكويف، اىل حيث انتهينا، وأن خشنام كانت ألفاته ذراعا شقا بالقلم«. املرتجم[.
)*( ]وصفه ابن النديم قائال »وكان يكتب املصاحف اللطاف يف أيام املعتصم من كبار الكوفيني وحّذاقهم. 

ص 10. املرتجم[.



ترجة وتعليق: أ.د. عبد اجلبار ناجي

423

وهو كام يقول ابن النديم كاناآلخري »فيزماننا«.
بغداد  قايض  إىل  ينتمي  الذي  شيبان،  أم  ابن  هو  األكثرشهرة  األسامء  هذه  بني  ومن 
املالكي، أبو احلسن حممد بن صالح اهلاشمي، الذي تويف عام 369 هجرية/ 979 م. وكان 
سليل عيسى بن موسى، الذي عينه اخلليفة العبايس األول، السفاح )132 -36/ 749-

املنصور أجربه عيسى عىل  754 -75( ولكن  للمنصور )136 -58/  العهد  54(، ويل 
التخل عن خالفة العرش ونفاه إىل الكوفة. وهكذا فإن عائلة أبو احلسن كانت تنحدر يف 
ناية املطاف من صحابة النبي عبد املطلب. وليس هناك ذكر يف أي رواية آخريعىل أن ابن 
أم شيبان قد نسخ القرآن )مع أنه يقال بأنه قد قرأ يف بقراءة أو نسخة أيب بكر جماهد، وهو 
املصلح الكبري للنّص(، وأن وضعه االجتامعي قد حدد له وضعا برصف النظر عن النّساخ 
املعروفة املبكرين، ووواقعا يبدو إن معظمهم يبدو كانوا من املوايل)71(. فإن كان هو، أي ابن 
أم شيبان، الرجل الذي يف ذهن ابن النديم، بدال من البعض اآلخر من نفس العائلة، فإنه 
من املمكن أن يقوم بمثل هذا العمل يف وقت مبكر من حياته املهنية وسريته. وكان أبو فرج 
عبيد اهلل بن عمر املصحفي املتوىف يف سنة 401/ 1011، بعد عرشين سنة تقريبا من وفاة 
)72(، وهكذا فإنه ربام كان يعمل فقط يف الوقت الذي كان فيه األخري يصنف 

ابن النديم نفسه)*(

رقم   ،362 راجع  كذلك   2889 رقم  تاريخ(  بدون  )بريوت  بغداد  تاريخ  البغدادي؛  اخلطيب   )71(
 R. حتقيق  والقضاة،  الوالة  كتاب  الكندي؛  حممد  عمر  أبو  32؛  ص   1 جزء  حزم،  ابن  2888؛ 
 The Governors and Judges of Egypt )Leiden and London، بعنوان Guest

1912(، 573
)*( ]يف احلقيقة أن املسترشقة إيستال قد ذكرت أن ابن النديم قد تويف بحدود الثامنينات من القرن الرابع 
النديم وخزانة بيت احلكمة«  بعنوان »ابن  النديم  ابن  يّل عن  اهلجري وقد تعقبت وفاته يف بحث 
املنشور يف كتايب املوسوم )بيت احلكمة البغدادي: التاريخ –املؤسسة العلمية يف البحث والرتجة–
املركز العلمي يف حوار األديان واحلضارات( وتتبعت مسألة وفاته فذكرت اآليت: » جيع الدالئل 
املنترشة يف الفهرست والتي كررها الباحثون الذين يشريون اىل هذا التصنيف القيم تؤكد ان ابن 
النديم قد اتم تصنيف فهرسته سنة 377ه�/ 987م مع انه تويف بعد نحو ثامن سنوات 385ه�/ 
995م، ويذكر ابن حجر العسقالين يف اللسان انه تويف سنة 388ه�/ 998م)12( واألهم من هذا 
ان هناك عدة اشارات يف الفهرست تظهر غري ذلك وان امتام تأليفه يرجع اىل مابعد سنة 377ه� 
إنه تويف يف سنة 392ه�. وخالل  النحوي يقول  ابن جني  الفتح  النديم عن ايب  ابن  فعند حديث 
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كتابه)72(. ومل َيَتَسنَّ لنا بعد التعرف عىل النّساخ اآلخرين، ولكن جتدر اإلشارة إىل أن قراءة 
أسامئهم هي ملتبسة وغامضة. وكام ال يمكن ألي من النّساخ املذكورين أو حتى بالنسبة 
آنئذ للقرآن.  باقية عىل قيد احلياة  اىل معارصهيم أن يكون هلم ارتباط بأجزاء من خمطوطة 
واآلنفأنه ليس هناك أي دليل مقنع عن احتاملية بقاء أي قرآن يرجع تارخيه اىل وقت أسبق 
من القرن التاسع. وكل ما يمكننا قوله بثقة هو أن أقدم املخطوطات وأبكرها تلك التي ما 
الذين نسخوها غري معروف  أن أسامء األشخاص  الرغم من  بالفعل، عىل  تزال موجودة 

متاما، وهم يمثلون جزءا من رواية طويلة متطورةمتجذرة يف املدينة يف القرن السابع. 

تناوله حياة املرزباين ومؤلفاته اورد انه تويف سنة 384ه�. كذلك ترجم للشاعر ايب نرص ابن نباته 
من  االشارات  االربعامئة. وهذه  بعد  تويف  انه  وذكر  احلمداين  الدولة  أحد شعراء سيف  التميمي 
377ه�،  وهي  الفهرست  تصنيف  من  انتهائه  سنة  حول  املتكررة  اقواله  مع  تتناقض  شك  دون 
وحيتمل ان سبب ذلك يرجع اىل ان هناك عدة نسخ من الفهرست قد نسخها ابن النديم واضاف 

اىل بعضها اضافات دون ان يتدخل يف ابطال سنة 377 ه�.. املرتجم[.
)72( اخلطيب، جزء 10 ص 380 رقم 5548.
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بعينها يف األمة اإلسالمية يتصفون بالعصمة، فال بد أن يكون مصداق أويل األمر هو األمة 
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وحرصهم ملصداق أويل األمر بأهل البيت. وقد أثارت نظريته هذه ردود أفعال الشيعة 

يف خمتلف البلدان ومنهم مفرسو الشيعة يف باكستان. وكنموذج منهم نستعرض آراء كل من 

"حسني بخش جارا" يف تفسري "أنوار النجف"، و"حمسن عل النجفي" يف تفسري "الكوثر". 
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فقد طعنا باعتقاد الفخر الرازي من القول بعصمة كل األمة بسبب خمالفته آليات القرآن 
والوقائع التارخيية، وعدم انسجامه مع مفاد اآلية وعدم وجود سند قويم ومعتمد، وردوا 
للمناط  بيانم  الشيعية من خالل  النظرية  أوردها عىل  التي  الرازي  الفخر  عىل إشكاالت 

القرآين ألويل األمر وذكر اآليات والروايات الدالة عىل عصمة أئمة أهل البيت.
مدخل:. 1

لقد كانت اآلية 59 من سورة النساء واحدة من اآليات التي كثر حوهلا اجلدل والنقاش 
وذكرت  اآلية.  يف  األمر  أويل  مصداق  تعيني  هو  النقاش  هلذا  سبب  وأهم  املفرسين.  بني 
العلامء  النبي)2(،  املنصبني من قبل  الوالة  البيت)1(،  السنة: اإلمام عل وأهل  روايات أهل 
والفقهاء)3(، أصحاب النبي)4(، أبو بكر، عمر، عثامن واإلمام عل وابن مسعود)5( واحلكام 

والسالطني)6(. كمصاديق ألويل األمر.
وذكرت روايات الشيعة األئمة املعصومني)7( كمصداق ألويل األمر. ويعتقد مفرسو 
)9( أو أصحاب الوالية  أهل السنة أّن أويل األمر هم احلاكمون باحلق)8(، األمراء والعلامء 
هم  البيت  أهل  أئمة  أن  عىل  الروائية  النصوص  مع  الشيعة  مفرسو  ويتفق  الرشعية)10(. 

)1( شواهد التنزيل، ج 1، ص 191، ح 204. 
–168؛ تفسري مقاتل بن سليامن، ج1، ص 383؛ مسند امحد، ج5،  )2( جامع البيان، ج4، ص 147 

230؛ الدر املنثور، ج 2، ص 573. 
)3( املستدرك عىل الصحيحني، ج1، ص 123. 

)4( جامع البيان، ج4، ص 149؛ اجلامع ألحكام القرآن، ج5، ص 259؛ الدر املنثور، ج4، ص 575. 
)5( جامع البيان، ج4، ص 149؛ اجلامع ألحكام القرآن، ج5، ص 259؛ الدر املنثور، ج4، ص 575. 

)6( جامع البيان، ج4، ص 148؛ الدر املنثور، ج4، ص 574. 
الغارات، ج1، ص  العيايش، ج1، ص 403، 408؛  تفسري  الكايف، ج1، ص276؛  مثال:  يراجع   )7(
196؛ كامل الدين ومتام النعمة، ج1، ص 253؛ عيون أخبار الرضا، ج1، ص 230، علل الرشائع، 

ج 1، ص 123 -124و... 
)8( الكشاف، ج1، ص 524، يف ظالل القران، ج2، 292 -290. 

)9( اجلامع ألحكام القران، ج5، ص 260. 
)10( تفسري القران العظيم، ج1، ص518. 
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مصداق اآلية الرشيفة.
وكان للفخر الرازي من بني علامء أهل السنة رأيًا جديدًا. فهو من جانب اعتقد بعصمة 
أويل األمر ومن جانب آخر يرى أنم كل األمة ومعهم أهل احلل والعقد، وملا كانت نظريته 
خمالفة آلراء غريه من املفرسين فقد اجتهد يف نقدها وردها وال سيام رأي الشيعة)11(. ويمكن 
األخرى،  للنظريات  املنهجية  واالنتقادات  اإلبداع  الرازي من حيث  الفخر  نظرية  اعتبار 

نقطة حتول يف البحث حول اآلية والتي أثارت اهتامم العلامء من بعده.
نقود الرازي الرصحية لرأي الشيعة وتقاطع نظريته مع نظريتهم التي حترص والية األمر 
استدالالت  ونقد  لدراسة  البقاع  خمتلف  يف  الشيعة  علامء  دفعت  قد  املعصومني،  باألئمة 
الرازي يف هذا الشأن، ومل يكن مفرسو الشيعة يف الباكستان استثناًء يف هذه املسألة، إال أن 
اللغة كانت عاماًل أساسيًا يف أن ال جتد بحوثهم  املكتوبة هبذه  لغتهم األردية وتفاسريهم 
املجامع  يف  وحضورها  صداها  الراهن  البحث  موضوع  ومنها  املختلفة  املسائل  شتى  يف 
العلمية الشيعية. وقد تناولت هذه املقالة االجتاه النقدي لنظرية الفخر الرزي يف تفسريين 
مهمني جدًا ألثنني من علامء الشيعة يف الباكستان، مها )أنوار النجف يف أرسار املصحف( 
ملؤلفه حسني بخش جارا )ت 1990م( و )الكوثر يف تفسري القران( وهو من تأليف حمسن 
القرآن وأمهيتهام يف  التفسريين هو تفسريمها لكل  اختيار هذين  النجفي. والسبب يف  عل 
الباكستان باإلضافة إىل الشخصية العلمية الراقية واملحرتمة للمفرَسين، ومن خالل املطالعة 
املتأنية لنظرياهتام يف هذا املوضوع يكشف النقاب –من خالل هذه الدراسة -عن اجلهود 
التفسريية للشيعة يف أحد أقاليم املسلمني ويسلط الضوء عىل طريقة تفكريهم ومنهجهم 

العلمي يف التفسري.
التعريف باملفرسين وتفسريهيام:. 2

العلامء  من  النجف  أنوار  تفسري  مؤلف  -1990م(   1920( جارا  بخش  حسني  العالمة 
النجف  إىل  اجته  األولية  الدينية  دراساته  أنى  أن  بعد  الباكستان،  يف  املعروفني  والكتاب 

)11( سيأيت الكالم عن هذه النظرية. 
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آية اهلل العظمى سيد حممود احلسيني  أبو القاسم اخلوئي،  اية اهلل العظمى  وح� دروس 
الشاهرودي، وآية اهلل العظمى مريزا حسني اليزدي)12(، عاد اىل الباكستان سنة 1956 م 
بعد نيله درجة االجتهاد وانرصف اىل النشاط العلمي والثقايف حتى آخر عمره. كتب تفسريه 
الذي استغرق 17 عامًا)13(  باللغة األردية  النجف يف أرسار املصحف(  ب� )أنوار  املوسوم 

وتضمن 14 جملدًا ويعّد من التفاسري اجلامعة وفيه عناية واضحة باألبحاث الكالمية.
أما العالمة الشيخ حمسن عل النجفي مؤلف تفسري الكوثر فقد تولد سنة 1940 م يف 
واهلند ويف  الباكستان  األولية يف  دراساته  الباكستان( وأنى  بلتستان )شامل  منتوكه  مدينة 
عام 1966 توجه اىل النجف)14( وح� ملدة ثامين سنوات دروس آية اهلل العظمى السيد 
أبو القاسم اخلوئي والشهيد السيد حممد باقر الصدر)15( واشتغل بعد عودته اىل الباكستان 
وحتى اآلن بالنشاطات االجتامعية وتأليف الكتب العلمية. وتفسريه لكل القران املؤلف 

من سبعة جملدات يعد من التفاسري اجلامعة.
إطاللة عىل نظرية الفخر الرازي:. 3

يرى الفخر الرازي أن املراد ب� )أويل األمر( يف اآلية 59 من سورة النساء هم أهل احلل 
والعقد. ولكي يربر هذه الرؤية فإنه يقوم بخطوتني. يف اخلطوة األوىل يأيت بدليل يشتمل 
أن  واحلقيقة  األخرى.  النظريات  يناقش  الثانية  اخلطوة  ويف  نظريته  إلثبات  مقدمتني  عىل 

نظرية الفخر الرازي فيها جانب إثبايت وجانب سلبي سنعرض هلام فيام يل:
استدالل الفخر الرازي إلثبات نظريته:أ. 

املقدمة األوىل: أن اهلل تعاىل أمر بطاعة أويل األمر عىل نحو اجلزم والقطع، واألشخاص 
الذين يأمر اهلل بطاعتهم عل هذا النحو ال بد أن يكونوا معصومني من اخلطأ؛ ألنم إذا كانوا 
يرتكبون اخلطأ وأمر اهلل بمتابعتهم، فهذا بحكم األمر باخلطأ واحلال أن اخلطأ منهي عنه، 

)12( تذكره علامء امامية باكستان، ص 83. 
)13( أنوار النجف، ج1، ص 9. 

)14( تذكره علامى امامية باكستان، ص 251. 
)15( نفس املصدر، ص 252. 
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وعليه ففي هذه احلالة اجتمع األمر والنهي عىل فعل واحد وباعتبار واحد وهو حمال)16(.
املقدمة الثانية: املعصوم إما كل األمة أو بعض أفراد األمة، وليس املراد باملعصوم يف 
فإن  القطع، ومن جهة أخرى  أفراد األمة، ألن اهلل أوجب طاعتهم عىل نحو  اآلية بعض 
هذا  فإننا يف  ذلك  وننتفع هبم. ومع  إليهم  نعرفهم ونصل  بأن  إطاعتهم مرشوط  وجوب 
املعصوم بعض  به فال يكون  إليه واالنتفاع  العرص عاجزون عن معرفة اإلمام والوصول 
أفراد األمة ومن ثم فاملراد بأويل األمر يف اآلية هم أهل احلل والعقد من األمة وهذا يعني 

أن إجاعهم حجة)17(.
الفخر  املفرسين اآلخرين ذكروا مصاديق خمتلفة عام ذكره  أّن  ومع ذلك فقد الحظنا 
الرازي، وهلذا اهتم الفخر الرزاي بنقد نظرياهتم ومنها مهاجة نظرية الشيعة يف تطبيق أويل 
األمر عىل األئمة املعصومني. ونظرًا الختصاص موضوع املقالة فإننا سنعرض نقده لنظرية 

الشيعة فحسب.
نقد الفخر الرزاي للنظريات األخرى )نظرية الشيعة(:ب. 

املراد من أويل األمر األئمة املعصومني، فإن إطاعتهم مرشوطة  إذا كان  النقد األول: 
بمعرفتهم وقدرة الوصول اليهم، الن وجوب الطاعة قبل املعرف تكليف بام ال يطاق، إال 
أن ظاهر اآلية فيه إطالق وغري مرشوط باملعرفة وإمكان الوصول إليهم)18(. ويؤيد ذلك أن 
اآلية أمرت بإطاعة الرسول وأويل األمر بلفظ واحد هو )أطيعوا( وإطاعة الرسول مطلقة 
وبال رشط، فال بد أن تكون إطاعة أويل األمر كذلك، ألن اللفظ الواحد ال يكون مطلقًا 

ومقيدًا يف آن واحد)19(.
النقد الثاين: يعتقد الشيعة أن يف كل عرص يوجد إمام واحد، بينام لفظ )أويل األمر( جع 

)16( مفاتيح الغيب، ج10، ص 112 -113. 
)17( نفس املصدر، ص 113. 
)18( نفس املصدر، ص 114. 

)19( نفس املصدر. 
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ومحل اجلمع عىل املفرد خالف الظاهر)20(.
النقد الثالث: إذا كان املراد من )أويل األمر( اإلمام فال بد أن تقول اآلية )فإن تنازعتم 

يف يشء فردوه اىل اإلمام()21(.
نقد نظرية وأدلة الفخر الرازي من قبل مفرسي اإلمامية يف الباكستان:. 4

انتقد مفرسو اإلمامية يف الباكستان أدلة الفخر الرازي لالستدالل عىل اعتبار أهل احلل 
والعقد مصداقًا ألويل األمر كام ردوا عىل نقده لنظرية الشيعة وتطبيق أويل األمر عىل األئمة 

املعصومني.
4 -1- نقود مفرسي الشيعة يف الباكستان لنظرية الفخر الرازي )املراد من أويل األمر أهل 

احلل والعقد(:
الحظنا أن الفخر الرازي يعتقد من جهة بعصمة أويل األمر ويرى من جهة أخرى أن 
أويل األمر ال يمكن أن يكونوا بعض األمة، بل كل األمة وبتعبريه أهل احلل والعقد. وقد 

اعرتض مفرسو الباكستان املتقدم ذكرهم عىل هذا االستدالل باإلشكاالت التالية:
عدم انسجام مدعى عصمة األمة مع القرآن:أ. 

الذي يظهر من اآلية 59 من سورة النساء أن إطاعة أويل األمر واجبة كإطاعة الرسول. 
ومن جهة أخرى فإن من املسلامت البدهيية أن اجلدير بالطاعة هو من يملك االختيار التام 
والكامل باألمر والنهي. والسؤال هل أن كل األمة هلا هكذا أهلية لكي جتب إطاعتها؟. 
ويدلنا الرجوع اىل القرآن أن جواب هذا السؤال سلبي. واآليات التالية يمكن أن تدل عىل 

ذلك:
چ M L K J I H G FE D C B A چ ]سورة احلجرات: 7[؛

چ z y } | چ ]سورة الشعراء:151[؛

چ 5 6 7 8 9 : ; چ ]سورة الكهف: 28[.

)20( نفس املصدر. 
)21( نفس املصدر. 
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فعىل ضوء اآلية األوىل، فإن أويل أألمرهم الذين ال يقع الناس باحلرج واملشقة بسبب 
إطاعتهم واألصل أن هؤالء ليسوا كل األمة وقد أخرجت اآليتان الثانية والثالثة املرسفني 
والغافلني عن ذكر اهلل من الذين يستحقون الطاعة)22(. وعليه ال يمكن القبول بعصمة كل 

األمة إذا أخذنا جمموع اآليات القرآنية بنظر االعتبار.
عدم انسجام عصمة األمة وأهل احلل والعقد مع خالفاهتم التارخيية يف الرأي والفتوى:ب. 

فتاواه وال تتلف أحكامه  املتصف هبا وال تتلف  يتبدل رأي  العصمة أن ال  تستلزم 
الكرام  الصحابة  بني  اخلالفات  وجود  نالحظ  بينام  تتهافت،  وال  الالحقة  عن  السابقة 
وصالة  املؤقت  الزواج  قبيل  من  الرشعية  املسائل  يف  املتعددة  املذاهب  وأئمة  والفقهاء 

الرتاويح وغريها وهذا ما ينفي عصمة جيعهم)23(.
عدم انسجام عصمة كل األمة وأهل احلل والعقد مع إمكان خطأ كل واحد منهم:ج. 

ال شك أن كل واحد من أهل احلل والعقد واألمة ليس بمعصوم وال يستبعد منه اخلطأ 
عن  ومنزهة  معصومة  أجزاء  هكذا  من  املؤلفة  املجموعة  تكون  كيف  وحينها  واالشتباه، 

اخلطأ)24(.
استبدال أهل احلل والعقد بدالً عن كل األمة دليل عىل عدم عصمة كل األمة:د. 

كلها وأنا مصداق  األمة  االستدالل عىل عصمة  مقدمات  الرازي  الفخر  يطرح  بينام 
بأهل احلل والعقد، وكأن  الطاعة  العصمة ووجوب  النتيجة حيرص  أنه يف  إال  أويل األمر، 
الفخر الرازي مل يستطع إثبات العصمة لكل األمة لذا استبدهلم بأهل احلل والعقد وأثبت 

هلم العصمة)25(.
عدم انسجام الوجوب اإلهلي لطاعة أويل األمر مع اآلثار السيئة لطاعة أويل األمر عرب ه. 

التاريخ:

)22( الكوثر، ج2، ص 340. 
)23( أنوار النجف، ج4، ص 190. 

)24( نفس املصدر. 
)25( نفس املصدر. 



نقد مفرسي الشيعة يف باكستان للفخر الرازي 

432

بناًء عىل ما يفهم من اآلية وعىل أساس نظرية الفخر الرازي فإن طاعة أهل احلل والعقد 
واجبة رشعًا. ومن جهة أخرى نرى أن ثمرة طاعة أهل احلل والعقد أدت اىل خالفة حكام 
سببوا فجائع تارخيية كثرية مثل واقعة احلرة وهكذا آثار دموية والظاملة ال شك أنه ليس هلا 

أي مربر رشعي وإهلي)26(.
عدم انطباق دعوى الفخر الرازي عىل مفاد اآلية )انطباق أويل األمر عىل األمة وأهل و. 

احلل والعقد(:
باألمر  املخاطب  هو  من  احلالة  هذه  ففي  األمة  جمموع  األمر  أويل  مصداق  كان  إذا 
)أطيعوا(؟. وإن قيل إن مصداق أويل األمر ليس جمموع األمة بل أهل احلل والعقد فعندها 
أمر  ويل  يتبعون  أنم  أم  باخلطاب  مشمولني  غري  والعقد  احلل  أهل  أن  هل  السؤال  يرد 

آخر؟)27(.
عدم وجود دليل من املتقدمني عىل انطباق أويل األمر عىل أهل احلل والعقد وال حجية ز. 

إجاعهم:
ليس لنظرية الفخر الرازي أي سند تارخيي. فال يوجد ذكر يف عرص الرسالة وال عرص 
اخللفاء وال عرص الصحابة والتابعني لنظرية عصمة األمة وال أهل احلل والعقد وال أبعاد 
هذه النظرية ومل يستدل أحد هبا يف االختالفات واملناظرات، ولو كانوا معصومني واستحقوا 
منصب والية األمر، فال شك أنم سيعلموا بذلك وخيربوا عنه)28(. لكنه مل يرد يف نص أو 

رواية عن النبي إشارة إىل عصمتهم)29(.
إشكال وجوابه:

ربام يدعى أن رواية )ال جتتمع أمتي عىل اخلطأ( يصلح سندًا هلذه النظرية، إال أنه لو 
سلمنا بصحة هذا الرواية، فاملراد أن إجاع األمة كلها عىل اخلطأ غري ممكن، ال أن األمة مل 

)26( الكوثر، ج2، ص 338. 
)27( أنوار النجف، ج4، ص 190. 

)28( الكوثر، ج2، ص 338. 
)29( أنوار النجف، ج4، ص 190. 
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تطأ يف كل املسائل التي أجعت عليها. وبعبارة أخرى أنه من املمكن أن تتفق أكثرية األمة 
الرواية  من  املقصود  هو  املعنى  يكون  وربام  خمالفة  جاعة  بينهم  كانت  أنه  إال  اخلطأ،  عىل 

)اختالف أمتي رمحة( عىل فرض التسليم بصحتها)30(.
2 -4 –نقد مفرسي الشيعة يف الباكستان إلشكاالت الفخر الرازي عىل نظرية الشيعة:

1 -2 -4 -اجلواب عىل إشكال اشرتاط معرفة ويل األمر والوصول إليه:
فإن  األمر،  ألويل  مصداقًا  كانوا  إذا  األئمة  إن  إشكاالته  أول  يف  الرازي  الفخر  قال 
طاعتهم مرشوطة بمعرفتهم وإمكان الوصول إليهم ولكن ويل األمر املذكور يف اآلية مطلق 
ومل يقيد. وبعبارة أخرى يرى الفخر الرازي أنه مل حتصل معرفة باإلمام املعصوم املفرتض 

الطاعة، ألن اهلل ورسوله مل يعّرفوه بنحو رصيح. أجاب املفرسون الباكستانيون كاآليت:
بيان ضوابط ومعايري أويل األمر واألئمة يف القرآن وعدم احلاجة للترصيح بأسامئهم:أ. 

لكل قضية معيار ومناط ويمكن معرفة مصاديقها من خالل تطبيق ذلك املناط. ومنهج 
القرآن الكريم يف قضية اإلمامة كان هبذا النحو أيضًا حيث مل يرصح باألسامء وإنام أوضح 
املعايري والضوابط التي ال تنطبق إال عىل عدة معينة وبالتايل تتضح مصاديقها بنفسها)31(. 

 Ã ÂÁ À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹ ¸ ¶ چ  يف اآلية 
Å Ä چ ]سورة النساء: 26[ إشارة هلذا األسلوب القرآين اخلاص يف جيع أجزائها 

طالوت  قصة  يف  فمثال  أيضًا.  القرآنية  القصص  يف  األسلوب  هذا  ويالحظ  وأركانا. 
وجالوت)32( فبعد اعرتاض بني إرسائيل لتنصيب طالوت للحكم، ُبنّي هلم مناط اختياره 
)العلم والقوة البدنية()33( ورغم خمالفة األكثرية فقد نّصب طالوت للحكم نظرًا لوجود 

املناط فحسب)34(.

)30( الكوثر، ج2، ص 339. 
)31( أنوار النجف، ج4، ص 191. 

)32( سورة البقرة اآليات 246 اىل 248. 
)33( أنوار النجف، ج4، ص 191. 

)34( نفس املصدر، ص 193. 
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ويف اآلية حمل بحثنا أيضًا، وألجل أن نتعرف عىل املالكات املذكورة هناك سعي لتحليل 
اآلية والسياق الذي جاءت فيه بدقة. أوالً أن اآلية عطفت إطاعة أويل األمر بطاعة النبي 
ومن املعلوم أن النبي قائد كامل ومعصوم، وبالتايل ال بد أن يكون أولوا األمر قادة كاملني 
ومعصومني ويتمتعون باألوصاف الالزمة للقيادة)35(. وااللتفات للسياق الذي وردت فيه 

 ´ ³ ² ± ° ¯ ® ¬ « ª © اآلية وال سيام اآلية التي سبقتها چ
Å Ä Ã Â Á À¿ ¾ ½ ¼ » º¹ ¸ ¶ µ چ ]سورة النساء: 58[ تبني لنا 

ضوابط ورشوط القائد واملتصدي لقيادة املجتمع. ويعتقد بعض املفرسين الباكستانيني أن 
اآلية يف احلقيقة خطاب ملن يتصدى للحكومة)36(. وكأنه توصل اىل ذلك الفهم من خالل 
جميء تلك اآلية مع اآليات املتعلقة بقادة املجتمع، الرسول وأويل األمر، والترصيح باحلكم 
يف اآلية وعىل هذا األساس ال بد أن يقال أن اآلية حتدثت أيضًا عن أوصاف ويل األمر وهي 

عبارة عن:
العدالة وهذا الصفة بحقيقتها ال توجد إال يف شخص املعصوم.. 1
أن يكون عارفًا بطبيعة األحكام اإلهلية والزم ذلك الكامل يف العلم.. 2
أن يملك الشجاعة يف القضاء بني الناس )ألنه من مستلزمات احلكم العادل(.. 3
اعتربت . 4 بل  أوالً  الرشيفة  اآلية  أمرت  فقد  ولذا  الناس  واعتامد  وثوق  حمل  يكون  ان 

احلكم والقضاء العادل أمانة جيب أن تؤدى إىل أهلها)37(.
أن . 5 عىل  اآلية  سياق  ويدل  األمر،  أويل  بطاعة  أمر  الضوابط،  بيان  بعد  تعاىل  اهلل  وأن 

املراد بأويل األمر هم مصداق اآلية السابقة والذين تتوفر فيهم الصفات املذكورة)38(. 
اجلامع  الوحيد  الشخص  هو   عل اإلمام  أن  الكثرية  والروايات  املصادر  وتشهد 
أولوا األمر  العصمة والطهارة هم مصداق  بيت  فإنه وأهل  لتلك األوصاف ولذا 

)35( نفس املصدر، ص 191. 
)36( نفس املصدر، ص 193. 
)37( نفس املصدر، ص 193. 

)38( نفس املصدر. 
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وال ينطبق عىل غريهم)39(.
استبعاد عدم ترصيح رسول اهلل بمصداق أويل األمر نظرًا لطبيعة التساؤل بني الصحابة ب. 

آنذاك.
لقد كانت طريقة الصحابة هي السؤال من رسول اهلل عن كل األمور وحتى املوضوعات 
العادية وغري ال�ورية ومن املستبعد أال يكونوا عن مصداق أويل األمر عند نزول اآلية 
الدليل  يف  سيأيت  كام  برصاحة  اهلل  رسول  أجاهبم  وقد  سألوا  الصحابة  إن  بل  الكريمة)40( 

التايل.
بيان مصاديق أويل األمر يف النصوص املروية.ج. 

يمكن ذكر هذه النصوص يف قسمني اآليات والروايات:
ج –1- اآليات:

الروايات  تتحدث  حيث  األدلة  رأس  عىل  وهي   ]33 األحزاب:  ]سورة  التطهري  آية 
الواردة يف الكتب املعتربة ألهل السنة بنحو متواتر وباالتفاق عن نزوهلا يف أهل البيت)41(.

 ¹  ̧¶ µ  ́³ ² ± اآلية األخرى، آية املباهلة ]سورة آل عمران: 61[ چ
 Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á  À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º
اىل   الذين اصطحبهم رسول اهلل أن  املفرسين  إجاع  فإن  Ê É È Çچ 
عىل  فالصادق  أخرى  جهة  ومن  صادقون)42(  أنم  باآلية  ويثبت  البيت  أهل  هم  املباهلة 
اإلطالق هو من صدق يف القول والفعل واالعتقاد ويقال هلكذا شخص أنه معصوم، فآية 

املباهلة يف احلقيقة تعرف لنا املعصومني)43(.
 N  M  L  K  J  I  HG  F  E  D  C  B چ  آية 

)39( نفس املصدر، ص 194. 
)40( نفس املصدر، ص 192. 

)41( نفس املصدر، ص 188، الكوثر، ج2، ص 341. 
)42( أنوار النجف، ج 4، ص 188. 

)43( نفس املصدر. 
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مصداق  تعيني  منها  استفيد  التي  اآليات  من  وهي   ]56 األحزاب:  ]سورة  Oچ 
النبي  عىل  الصالة  كيفية  حول  مسلم  صحيح  يف  املعتربة  الرواية  يف  ورد  فقد  املعصومني. 
)الّلهم صل عىل حممد وعىل آل حممد كام صليت عىل آل إبراهيم وبارك عىل حممد وعىل آل 

حممد كام باركت عىل آل إبراهيم يف العاملني انك محيد جميد()44(.
فالصالة عىل النبي تشمل اهل البيت أيضًا ومن جانب آخر فالذين يصل اهلل عليهم 
ويأمر املؤمنني بالصالة عليهم، يسمون يف اللغة واملصطلح الديني ب�)املعصومني( واألمر 

بالتسليم هلم )َوَسلهُِّموا َتْسِلياًم( يشري اىل وجوب إطاعتهم ايضًا)45(.
چ   Ã  Â  Á  À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹  ¸  ¶ چ  اآلية 
]سورة املائدة: 55[ هذه اآلية أيضًا تؤيد هذا املدعى أيضًا ألن إجاع املفرسين أنه مل يتصدق 
أحد وهو راكع سوى أمري املؤمنني ووفقًا لآلية فله والية مطلقة كوالية اهلل ورسوله ومن 

الواضح أن اهلل تعاىل ال يمنح الوالية املطلقة إال للمعصوم)46(.
ج -2- الروايات:

حديث املنزلة املتواتر )أنت مني بمنزلة هارون من موسى إال أنه ال نبّي بعدي(، يدل 
أيضًا عىل عصمة اإلمام عل، ألن جيع العلامء سلموا بعصمة هارون وعىل أساس 

احلديث املتقدم تثبت هذه الصفة ألمري املؤمنني أيضًا)47(.
)برز   :النبي قال  ود،  عبد  بن  لعمرو   املؤمنني أمري  وقتال  اخلندق  واقعة  ويف 
اإليامن كله إىل الرشك كله( وبعد غلبة عل عىل عمرو بن عبد ود، قال أيضًا: )رضبة 
عل يوم اخلندق أفضل من عبادة الثقلني(. يعتقد بعض مفرسي الباكستان أن اعتباره كل 

اإليامن وتفضيل رضبة عل عىل عبادة الثقلني ال تعني إال عصمته)48(.

)44( صحيح مسلم، ج2، ص 162. 
)45( أنوار النجف، ج4، ص 188. 

)46( نفس املصدر. 
)47( نفس املصدر، ص 189. 

)48( نفس املصدر. 
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مؤمن وال  إال  النبي خاطب عل: )ال حيبك  أن  معتربة  أخرى  رواية  وجاء يف 
وغري  العايص  حمبة  ألن  عصمته،  عىل  االلتزامية  بالداللة  تدل  التي  منافق(  إال  يبغضك 

املعصوم ال تصلح عالمة لإليامن)49(.
وحديث الطري املشوي الدال عىل أن عليًا أحب العباد اىل اهلل، يدل عىل عصمته ألن 
أحب العباد إىل اهلل ال يكون غري معصوم)50(. ونشري أخريًا اىل احلديث املعترب )عل مع احلق 

.)51(من بني أحاديث كثرية يمكن أن تثبت عصمته )واحلق مع عل
ومن األحاديث األخرى التي اعتربت أهل البيت مصاديق ألويل األمر حديث الثقلني 

وحديث السفينة وحديث اخللفاء االثني عرش)52(.
2 -2 -4 اجلواب عن إشكال أن »أويل األمر« جع ومحلها عىل املفرد خالف الظاهر:

اإلشكال اآلخر للفخر الرازي عىل الشيعة هو أن أويل األمر جع، إال أنه وفقًا لرأي 
خالف  املفرد  عىل  اجلمع  ومحل  اإلطاعة  واجب  واحد  إمام  عرص  كل  يف  يوجد  الشيعة 
واحد  بكل  يتعلق  احلقيقية  القضية  يف  اخلطاب  أن  اإلشكال  هذا  عن  واجلواب  الظاهر. 
آن  األفراد يف  يتواجد جيع  أن  األفراد عندما يكون اخلطاب جلامعة، لكن ال رضورة  من 
واحد)53(. فمثاًل ورد األمر يف القرآن چ ! " #...چ ]سورة البقرة: 238[ 
إال أن ذلك ال يعني اإلتيان بجميع الصلوات يف وقت واحد بل بمعنى اإلتيان بكل صالة 

يف وقتها)54(.
اخلالصة:

يرى املفرسون الباكستانيون أن استدالل الفخر الرازي عىل عصمة أهل احلل والعقد 

)49( نفس املصدر. 
)50( نفس املصدر. 
)51( نفس املصدر. 

)52( الكوثر، ج2، ص 341 -343، يعتقد النجفي أن داللة هذه األحاديث عىل الوالية مفروغ منها 
ورصف مهته إلثبات صدورها وطرق روايتها. 

)53( انورالنجف، ج4، ص 196. 
)54( نفس املصدر. 
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وكل األمة يمكن الطعن فيه؛ ألن دعوى عصمة كل األمة تالف القرآن وأن اختالفات 
آراء أهل احلل والعقد املنقولة تارخييًا، تتناىف مع ادعاء العصمة هلم. أضف إىل ذلك أنه ال 
العصمة ملجموعهم. كام أن األثر  أفراد األمة وادعاء  يمكن جتويز اخلطأ عىل كل فرد من 
السلبي إلطاعة أهل احلل والعقد عىل مّر العصور ال يمكن اعتباره رشعيًا وأمرًا إهليًا. كام أن 
نظرية الفخر الرازي ال يمكن أن تنطبق عىل اآلية 59 من سورة النساء وليس هلذه النظرية 

أي سند موثوق وجدير باالهتامم.
الضوابط  بأن  يعتقدون  عنهم  املبحوث  الباكستانيني  املفرسين  فإن  أخرى  جهة  ومن 
واملالكات ال�ورية ملعرفة أويل األمر صّورت بنحو دقيق بحيث ال حاجة فعلية للترصيح 
بأسامئهم. بالرغم من أنه نظرًا ملا كان من طبيعة ونوع وثقافة السؤال عند الصحابة فمن 
املستبعد أال يكونوا قد سألوا الرسول عن مصداق أويل األمر. واألهم من كل ذلك 
أنه عىل ضوء آيات من قبيل آيات التطهري، املباهلة، الصلوات، الوالية وروايات من قبيل 
حديث الثقلني، السفينة، الطري املشوي وغريها، عّرفت األئمة بأنم مصداق والة األمر، 
فكالم الفخر الرازي عن عدم املعرفة والوصول جلامعة خاصة بوصفهم معصومني، غري 

صحيح.
وجاء يف نظريته أن وجوب الطاعة تعلق بكل فرد من أفراد أويل األمر. إال أّن هذا أيضًا 
ال يعني وجوب طاعتهم دفعة ويف زمان واحد، وهلذا السبب وخالفًا لرأي الفخر الرازي 
فإن جميء أويل األمر جعًا ال يتناىف مع اعتقاد الشيعة بوجود إمام واحد مفرتض الطاعة يف 

كل زمان.
املصادر:

• أنوار النجف يف أرسار املصحف، حسني بخش جارا، بال مكان: مكتبة انوار النجف، 	
1990م.

• تذكره علامي إماميه پاكستان، نقوي، سيد حسني عارف، املرتجم الدكتور حممد هاشم، 	
مشهد: بنياد پژوهش هاي إسالمي استان قدس رضوي، 1370ش.
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• تفسري العيايش، حممد بن مسعود العيايش، تصحيح: هاشم رسويل املحاليت، طهران: 	
املكتبة اإلسالمية، بال تاريخ.

• تفسري القران العظيم، إسامعيل بن كثري الدمشقي، بريوت، بال نارش، 1420ق.	
• تفسري مقاتل بن سليامن، مقاتل بن سليامن، حتقيق: عبد اهلل حممود شحاته، بريوت: 	

مؤسسة التاريخ العريب، 1423ق.
• جامع البيان عن تأويل آي القران، حممد بن جرير الطربي، بريوت: بال نارش، 1408ق.	
• العريب، 	 الكتاب  دار  القاهرة:  القرطبي،  امحد  بن  حممد  القران،  ألحك�������ام  اجلامع 

1387ق.
• الدار املنثور يف التفسري باملأثور، بريوت: دار الفكر، 1983م. شواهد التنزيل لقواعد 	

الثقافة  إحياء  جممع  قم:  املحمودي،  باقر  حممد  حتقيق:  احلسكاين،  احلاكم  التفضيل، 
اإلسالمية، 1411ق.

• صحيح مسلم، مسلم بن احلجاج النيشابوري، بريوت: دار الفكر، بال تاريخ.	
• علل الرشائع، الشيخ الصدوق، قم: مكتبة الداوري، بال تاريخ.	
• عيون اخبار الرضا، الشيخ الصدوق، قم: مكتبة املصطفوي، بال تاريخ.	
• الغارات، ابراهيم بن حممد الثقفي، حتقيق: السيد عبد الزهراء احلسيني، بريوت: دار 	

األضواء، 1407ق.
• يف ظالل القران، سيد قطب، قاهرة: دار الرشوق، 1402ق.	
• الكتب 	 دار  طهران:  الغفاري،  اكرب  عل  حتقيق:  الكليني،  يعقوب  بن  حممد  الكايف، 

االسالمية، 1388ق.
• نرش 	 قم:  التأويل،  وجوه  يف  األقاويل  وعيون  التنزيل  غوامض  حقائق  عن  الكشاف 

أدب احلوزه، بال تاريخ.
• مؤسسة 	 قم:  الغفاري،  اكرب  عل  حتقيق:  الصدوق،  الشيخ  النعمة،  ومتام  الدين  كامل 

النرش اإلسالمي، 1405ق.
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• الكوثر يف تفسري القران، حمسن عل النجفي، الهور: مصباح القران، 2016، الطبعة 	
الرابعة.

• املستدرك عىل الصحيحني، احلاكم النيشابوري، حتقيق: يوسف املرعش، بريوت، دار 	
املعرفة، بال تاريخ.

• مسند اإلمام امحد، امحد بن حنبل الشيباين، حتقيق: شعيب االرنؤوط، بريوت: مؤسسة 	
الرسالة، 1417ق.

• مفاتيح الغيب، الفخر الرازي، بريوت: دار إحياء الرتاث، 1420ق. 	
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ترجته:
وعرويض  وأديب  حمدث  اخلرباوي،  عل  بن  الّرباط  حسن  بن  عمر  بن  إبراهيم  هو 
وهو اللغوي الفقيه، الكاتب املجاه�د)1( واخلرباوي نسبة إىل قرية )خربة روحا( من أعامل 

البقاع)2( والبقاعي نسبة إىل البقاع يف سوريا، وتسمى بقاع كلب قرب دمشق الشام)3(.
رحالته العلمية:

والفقه  الكريم،  القران  فحفظ  وفاته،  قبل  والده  يد  عىل  األوىل  علومه  البقاعي  تلقى 
وعلومه منذ نعومة أضافره، وقد غدت حياته حافلة هبا، وال غرابة أن يطوف البقاعي يف 

بالد العامل، راحال لألخذ عن العلامء واالزدياد من علوم القران)4(.
اثنتني وثالثون وثامنامئة وسمع هبا ودرس عىل  القدس، سنة  إىل  البقاعي  فقد رحل 

)1( ينظر معجم املفرسين: 1/ 17 والضوء الالمع: 1/ 101 وكشف الظنون: 444 واألعالم: 1/ 50 
ومعجم املؤلفني: 1/ 71 والبقاعي ومنهجه يف التفسري: 12 واألساليب البالغية يف نظم الدرر: 7. 

)2( ينظر الضوء الالمع: 1/ 101. 
)3( األعالم: 1/ 50. 

)4( ينظر شذرات الذهب 7/ 339 والبقاعي ومنهجه يف التفسري 14. 

م�ا� الحروف وداللتها � كتاب 
«نظم �لدرر � ت�اسب اآليات و�لسور» لل�قاعي 

عيل دسودي
أستاذ مساعد يف جامعة املذاهب االسالمية

طهران- جمهورية ايران االسالمية
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عرصه،  علامء  من  جمموعة  والزم  ه�(  )ت846  املقديس  السالم  عبد  بن  الغز  الشيخ  يد 
القاهرة، والزم القايض شهاب الدين ابن حجر العسقالين)ت852ه�( ثم  ثم دخل إىل 
رحال معا إىل حلب سنة ست وثالثني وثامنامئة فسمع هبا، وأخذ من علامئها ثم واصل 
وأخذ  الطائف  زار  ثم  ومحص،  واخلليل  والقدس  دمشق  إىل  للعلم  طلبا  رحالته  مسرية 
رشف  يد  عىل  هبا  وتفقه  القاهرة،  إىل  عاد  ثم  هبا،  فسمع  املنورة  املدينة  ثم  علامئها،  من 
من  فيه،  الشك  ومما  861ه�(  )ت  القاياين  الدين  وشمس  )ت841ه�(  الونائي  الدين 
العلم  البالد يف زمانه واخذ منهم وأخذوا منه وما بلغ من  خالل رحالته اتصل بأعالم 

إال بفضل رحالته)5(.
شيوخه:

فانه قد تعددت شيوخه  العلوم، وألجل هذا  التطواف لطلب  البقاعي كثري  لقد كان 
أكرم  الباحث  إيراد أسامئهم ألن  أقترص عىل  وأساتذته، وليس هذا حمل ذكرهم، وسوف 

عبد الوهاب قد تناوهلم بالتفصيل)6(:
الشيخ احلافظ شمس الدين حممد بن حممد اجلزري الدمشقي الشافعي ت )833 ه�(.. 1
شيخ اإلسالم قايض القضاة احلافظ أبو الفضل امحد بن حجر العسقالين ت )852ه�(.. 2
شيخ اإلسالم قايض القض�اة شمس الدين حممد بن عل بن حمم�د القايايت )ت861ه�(.. 3
الشيخ أبوالفضل حممد بن حممد املشّدايل املغريب املالكي)ت865()7(.. 4
العاّلمة تقي الدين أبو بكر حممد احلصني الشافعي )ت 883ه�(.. 5

تالميذه:
للبقاعي طالب كثريون أخذوا عنه، وأنتهلوا من علومه وألجل بيان ذلك نعرج عىل 

)5( ينظر الضوء الالمع: 1/ 102 -107 والبقاعي ومنهجه يف التفسري: 14 واألساليب البالغية يف نظم 
الدرر: 7 -8. 

)6( البقاعي ومنهجه يف التفسري: 31
)7( معجم املؤلفني 11/ 297. 
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ذكر جلة من هؤالء الطالب الذين تتلمذوا عليه)8(:
الشيخ العاّلمة عبد القادر بن حممد بن عمر الرحلة )ت927ه�(.. 1
شهاب الدين امحد بن حممد بن عمر احلميص )ت934ه�(.. 2
العمدة احلجة القايض ريض الدين أبو الفضل حممد بن حممد الغزي الدمشقي الشافعي . 3

)ت935ه�(.
العاّلمة شمس الدين حممد الدجلي العثامين الشافعي )ت947 ه�(.. 4

آثاره:
والشعر،  والنظم  والنقد  األدب  بني  العلوم،  خمتلف  يف  البقاعي  مؤلفات  تنوعت  قد 
والفق�ه  والرتاج�م  والتاريخ  والتصوف،  واحلكم  والبيان  والقواعد  والقراءات  واملنطق 
))رس           كتاب  آخ�ر  يف  البقاعي  يذك��ر  إذ  واحلديث)9(.  واألعج�از  والعقائ��د  واألص�ول 

)8( ينظر: البقاعي ومنهجه يف التفسري: 40 -45. 
)9( املصدر السابق: 59 -62 واألساليب البالغية يف تفسري نظم الدرر: 8. 

)10( ينظر رس الروح: 286والبقاعي ومنهجه يف التفسري: 60 واألساليب البالغية يف نظم الدرر: 8.
يف  ومنهجه  البقاعي  وينظر   445  /22 العريب((  ابن  تفكري  عىل  الغبي  ))تنبيه  الدرر  نظم  ويف   )11(

التفسري 60.

الروح(( فهرس�ا بمصنفات�ه وهي تزي��د عىل مخسني ومئة مؤلف نذكر منها)10(:
أوالً: املطبوعة:

نظم الدرر يف تناسب اآليات والسور.. 1
رس الروح.. 2
تنبيه الغبي إىل تكفري ابن العريب)11(.. 3
حتذير العباد من أهل العناد ببدعة االحتاد.. 4

ثانيا: املخطوطة
أخبار اجلالد يف فتح البالد.. 1
أسد البقاع الناهسة يف معتدى املقايسة يف التاريخ.. 2



معاين احلروف وداللتها 

444

3. االنتصار باهلل الواحد القهار.
إظهار العرص ألرسار أهل العرص يف الرتاجم.)10()11(. 4
اإلطالع عىل حجة الوداع)12(.. 5
القارض يف تكفري ابن الفارض)13(.. 6
تدمري املعارض يف تكفري ابن الفارض)14(.. 7
إيضاح السبيل من حديث سؤال جربيل)15(.. 8
جواهر البحار يف نظم سرية املختار)16(.. 9

10. اجلواهر والدرر يف مناسبة اآلي والسور.
11. القول املفيد يف أصول التجويد.

12. لعب العرب بامليرس.
13. النكت الوفية بام يف رشح األلفية.

14. الضوابط واإلشارات ألجزاء علم القراءات.
15. وقع اللثام عن عرائس النظام يف العروض)17(.

16. رشح هداية ابن اجلوزي.
وفاته:

تويف شيخنا البقاعي ليلة السبت الثامن عرش من رجب سنة مخس وثامنني وثمنامئة، 
الكتاب  بعلوم  مليئة  سنة  وسبعني  ست  عمره  وكان  الشدائد،  من  كثريا  عانى  إن  بعد 

)12( ينظر كشف الظنون: 2/ 1962. 
)13( ينظر نظم الدرر: 20/ 443
)14( املصدر السابق: 20/ 434. 

)15( املصدرالسابق: 22/ 245
)16( ينظر البقاعي ومنهجه يف التفسري: 61. 

)17( املصدرالسابق: 62. 
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املنّزل)18(.
مدخل:

من اخلصائص التي ميزت اللغة العربية هي تعدد معاين حروفها، فتعدد معاين احلروف 
مكمن أرسار اللغة ورّس جاهلا.

يراد من معنى يف سياق  ملا  تبعًا  الواحد  املعنى يف احلرف  العربية نرى تغري  اللغة  ففي 
الكالم؛ ألّن معاين احلرف الواحد قد تصل إىل العرشات من املعاين كام هو احلال يف )الالم-

الباء -من(( وغريها من حروف املعاين. وهذا دفع العلامء إىل القيام بتتبع هذا اجلانب من 
جوانب اللغة، فأفردوا هلا مصنفات تناولوا فيها املعاين والوجوه املختلفة لكل حرف من 

هذه احلروف)دراسة يف حروف املعاين الزائدة: 1(.
وقد بدأ الدرس النحوي منذ زمن مبكر من أجل تعّرف أرسار الذكر احلكيم، إذ نسب 
إىل ))عل بن أيب طالب(( إّنه دفع بصحيفة إىل أيب األسود الدؤيل جاء فيها: ))احلرف 
ما أنبأ عن معنى ليس باسم وال فعل(( )أنباه الرواة عىل أنباه النحاة: 1/ 4( وكذلك أشار 
سيبويه يف حديثه عن تعريف احلرف: ))ما جاء ملعنى وليس باسم وال فعل(( )الكتاب: 

.)2 /1
أمهية البحث:

لقد عني الدارسون العرب ب� ))حروف املعاين(( وأفردوا هلا مصنفات خاصة هبا، فقد 
الرتكيب  الربط يف  أّنا وسائل  أّنا تقع يف ضمن حقل داليل مشرتك، فضاًل عن  الحظوا 
الذي ينصّب عليه عمل النحوي، كام عني هبا أيضًا أهل الفقه واألصول؛ ألّن هذه احلروف 
بالنسبة لدهيم تدخل يف حتديد األحكام األصولية تبعًا لدالالهتا املختلفة، واختلفوا جيعًا 
يف حقيقة دالالهتا عىل املعنى؛ أتدّل يف نفسها؟. أم يف غريها؟. والغالب أّنا تدّل عىل معنى 

يف غريه )اخلصائص: 2/ 370 واجلنى الداين: 34(.
أّما املحدثون فهم عىل خالف إْذ يرى طائفة منهم أّنا كلامت وظيفية تعرب عن العالقات 

)18( ينظر الضوء الالمع: 1/ 107 والبقاعي ومنهجه يف التفسري: 14. 
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الداخلية بني أجزاء اجلملة، وهي عالقات سياقية هلا فعل نحوي أكثر منه لغوي، لذا فإّن 
هذه احلروف ال متتلك معنى معجميًا، بل هلا معنى وظيفي عام هو التعلق، ثم تتص حتت 
هذا العنوان بوظيفة خاصة: )اللغة العربية معناها ومبناها: 124 -127 والتطور الداليل 

بني لغة الشعر ولغة القرآن الكريم: 75(.
أّما الطائفة األخرى فرتى، أّن احلروف تدّل عىل معانيها يف نفسها وهي منفردة، فحني 
تقول ))إىل(( تفهم أّنه بمعنى بلوغ الغاية و ))عىل(( بمعنى العلّو، ولكن معناها هذا مقيد 
وليس  هبا،  املتعلقة  األلفاظ  معاين  لتؤدي  احلروف  وجدت  وإّنام  فيه،  ترّد  الذي  بالسياق 
لتؤدي معناها الذايت، ألّنه معنى غري مكتمل؛ فهي إذن وسيلة لفهم اللفظ املتعلق هبا وليس 

لفهم معناها اخلاص))الالمات دراسة نحوية شاملة يف ضوء القراءات القرآنية: 56(.
االسم  خاصية  تنعدم  ملعنى  جاء  الذي  ))هو  بقوهلم:  احلرف  األصوليون  عّرف  وقد 
والفعل فيه، ويظهر املعنى يف غريه(( )اإليضاح يف رشح املفصل: 2/ 237 وينظر: األشباه 

والنظائر يف النحو: 3/ 22(.
أّما الشيخ البقاعي، فكان له رأي يف بيان احلرف إذ يقول: ))وهذه األلفاظ عند انعجام 
معناها تسّمى حرفًا، واحلرف طرف الشء، الذي ال يؤخذ منفردًا وطرف القول الذي ال 
يفهم وحده، وأحق ما تسّمى حروفًا إذا نظر إىل صورها ووقوعها أجزاء من الكلم، ومل 
تفهم هلا داللة فتضاف إىل مثلها جزء من كلمة مفهومة تسّمى عند ذلك حرفًا ))نظم الدرر: 
75( وهذا التعريف الذي اشار إليه البقاعي للحرف، هو تعريف قريب من تعريف   /1
النحاة، إذ إن احلرف ال يفهم معناه منفردًا إّنام يفهم احلرف إذا كان يف نظم الكلم، فاحلرف 
رابط داخل اجلملة، ال يتم التأليف من دونه وال يمكن إذراك معنى احلرف إالّ من خالل 

السياق )البحث النحوي عند األصوليني: 65(.
البحث  الفكرة الصائبة للمعنی ونتطرق يف هذا  فاحلروف هلا دور أساس يف توصيل 

إلی ما يل:
املعاين . 1 تعريف  يف  تأثريها  ومدی  تفسريه  يف  البقاعي  يبدهيا  التي  الروية  هي  ما 
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لآلية؟. الكامنة 
ما هي تفاصيل آراء البقاعي حول احلروف ومعانيها وتوثيقاهتا من الرتاث النحوي؟.. 2

لقد تطرق البقاعي يف تفسريه إىل جمموعة كبرية من احلروف موضحًا معانيها من خالل 
وقوفه عند بيان النص القرآين، ويمكن تقسيم هذه احلروف كام قسمها النحاة إىل:

أ: حروف اجلّر:
إْذ أشار البقاعي إىل حروف اجلّر موضحًا استعامالهتا عىل حسب السياق الذي ترُد فيه 

ومن هذه احلروف منها:
إىل:. 1

 374 الداين:  واجلنى   139  /4 واملقتضب:   231  /4 )الكتاب:  الغاية  النتهاء  وهو 
تعاىل:  قوله  يف  ورد  وقد  سابقيه.  ذلك  يف  البقاعي  متابعًا   .)156  /1 اللبيب:  ومغني 
وأن  النعمة،  تعظيم  املراد  فاملعنى:   .]50 الروم:  ]سورة  Ñ..چ   Ð  Ï  Î  Íچ

بحرف  ))عرّب  و  لغضبه،  لذلك سبب سوى سبق رمحته  يكن  ومل  اخللق،  من  أكثر  الرزق 
الغاية إشارة إىل تأمل األقىص بعد تأمل األدنى(( )نظم الدرر: 15/ 121( وأظهر االسم 
الرشيف ومل يضمر تنبيهًا عىل ما يف ذلك من تناهي العظمة يف تنوع الزرع بعد سقيا األرض 
واهتزازها بالنبات واخ�ار األشجار واختالف الثامر، وتكون الكل من ذلك املاء )نظم 

الدرر: 15/ 122(.
الباء:. 2

من املعاين التي خيرج إليها حرف الباء هو السببية، وأشار أكثر العلامء إىل خروج الباء 
 142 املعاين:  املباين يف رشح حروف  149 ورصف   /4 )املقتضب:  االستعامل  إىل هذا 
تعاىل:  قوله  إىل  البقاعي  أشار  وقد   .)197  /1 اللبيب:  ومغني   ،102 الداين:  واجلنى 
]سورة  چ   Û  Ú  Ù  Ø  ×  Ö  Õ  Ô  ÓÒ  Ñ  Ð  Ï  Î...چ

األعراف: 43[ من املعلوم أن ))الباء(( هلا معاٍن كثرية والذي هيمنا معناه السببية يف قوله 
Ûچ، فيقول البقاعي: ))ألنه سبحانه جعله سببًا ظاهريًا بكرمه(( )نظم   Ú Ù چ 
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بسبب  تعملون  كنتم  بام  أورثتموها  اجلنة  تلكم  أي  هلم  قيل  واملعنى   )404  /7 الدرر: 
أعاملكم.. ال بالتفضيل )الكشاف: 2/ 105(.

معه(( الفعل  ذكر  بجواز  وخّصت  أحرفِه  أصل  ))وهو  للقسم  الباء  وتستعمل 
تعاىل:  قوله  يف  االستعامل  هذا  إىل  البقاعي  أشار  وقد   )207  /1 اللبيب:  )مغني 
82[ فاملعنى: كانت هذه اإلجابة سببًا؛  ]سورة ص:  چ   ë  ê  é  èچ

للرش  وهتيئة  تسليط  النا  وخييب  ويتمرد  يطغى  وان  عليها،  شكرًا  وينيب  خيضع  ألن 
منعه اخلذالن من  أنه  املسببني، عرف  يكون من هذين  ما  معرفة  إىل  السامع  فاسترشف 
الدرر:  )نظم  للقسم((  الباء  تكون  أن  ))وجيوز  البقاعي:  ويقول  اإلحسان،  اختيار 
426�427( وقال القشريي: ))ولو عرف عزته ملا اقسم هبا عىل خمالفته(( )نظم   /16

الدرر: 16/ 426 -427(.
وغالبة  واجبة  الفاعل  يف  وزيادهتا  ))الزائدة  وهي:  للتوكيد  الباء  وتستعمل 
قوله  يف  املعنى  هذا  إىل  البقاعي  أشار  وقد   )207  /1 اللبيب:  )مغني  ورضورة(( 
إذ يقول  الرعد: 43[  ]سورة  چ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  چ...  تعاىل: 
ألّن  -التأكيد؛  الكاملة  اإلحاطة  له  الذي  -أي  ))باهلل((  يف  الباء  ))ومعنى  البقاعي: 
به أزيل هذا االحتامل من وجهني: جهة  إذا أمر  الفعل ملا جاز أن يضاف إىل غري فاعله 
))دخلت  الزجاج:  وقال   )368  /10 الدرر:  )نظم  اإلضافة((  رصف  وجهة  الفاعل 
 123  /3 القرآن وإعرابه/  بمكان(()معاين  اكَتِف وهو من احلسن  لتضّمن كفى معنى 
207( وقد جاء يف املغني: ))الفاعل ضمري االكتفاء وصّحة  وينظر: مغني اللبيب: 1/ 
قوله موقوفة عىل جواز تعّلق اجلاّر بضمري املصدر وهو قول الفاريس والرماين(()مغني 
بادعائكم  بتكذيبكم  يشهد  النص،  هبذا  الداللة  من  والواضح   )207  /1 اللبيب: 
القدرة عىل املعارضة وترككم هلا عجزًا، وهذا أعىل مراتب الشهادة؛ ألن الشهادة قول 
ما  بأّن  القطع  يوجب  خمصوص  فعل  واملعجزة  به،  تشهد  كام  األمر  بأّن  الظن  غلبة  يفيد 
جاءت ألجله، ممّا أنزله فيه من األصول والفروع واخلرب عام كان، ويكون عىل نحو من 
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البلغاء وأهبت احلكامء وهو اهلل  الفصحاء وابكم  املناهيج، أخرس  األساليب ونمط من 
.)368 تعاىل تأييدًا وحتقيقًا لدعواه )نظم الدرر: 10/ 

عى:. 3
عند  كذلك  وهي   ،)283  /1 اللبيب:  )مغني  املجرور  عىل  لالستعالء  وتستعمل 

 )  (  '  &  %  $  #  "  ! چ  تعاىل:  قوله  يف  ورد  وقد  البقاعي،  الشيخ 
ملا ساق اهلل سبحانه  فاملعنى:  النجم: 45 -47[  ]سورة  چ   /  .  -  ,  +  *
ذلك  من  قدرته،  متام  عىل  دّلت  أْن  فلزمها  علمه،  إحاطة  عىل  دلياًل  األشياء  هذه  وتعاىل 
ألسنة  جيع  عىل  وعده  به  تقدم  ملا  أّنه  يقتيض  بام  عرب  البعث،  عىل  قادر  بأّنه  حتاًم  اإلقرار 
رسله صار واجبًا عليه، بمعنى أّنه البّد من كونه ألّنه ال يبدل القول لديه، ال غري ذلك، 

))فعرب بحرف االستعالء تأكيدًا له ردًا إلنكارهم إّياه(( )نظم الدرر: 19/ 75(.
عن:. 4

وتستعمل للمجاوزة وتعدية الشء )الكتاب: 4/ 226 واجلنى الداين: 260 ومغني 
وجاء  كذلك،  البقاعي  الشيخ  لدى  وهي  سواه،  البرصيون  يذكر  ومل   )294  /1 اللبيب: 
]سورة  چ   i  h  g  f  e  d  c  b  a چ  تعاىل:  قوله  يف 
يد  باليد  اريد  إذا  هذا  املذل،  البطش  بعد  إالّ  يكون  ال  اإلعطاء  أن  فاملعنى:   ]29 التوبة: 
اآلخذ، ويمكن أن يراد هبا يد املعطي، وتكون كناية عن النفس؛ ألن املقصود اجلزية من 
التي هي  ب� )عن(  نفسه، ))وعرّب  فاملقصود حتى يعطي كل واحد منهم اجلزية عن  املال، 

للمجاوزة(( )نظم الدرر: 8/ 435(.
يف:. 5

وقد أشار ابن هشام خروجه إىل السببية)مغني اللبيب: 1/ 237(. وقد جاء يف نظم 
 Q  P  O  N  M  L  K  J چ  تعاىل:  قوله  يف  كذلك  الدرر 
S R چ ]سورة األنفال: 72[. يقول البقاعي: ))وقّدم املال، ألنه سبب قيام النفس، 
فتظهر  صاّد  عنه  يصّد  ال  حتى  بسببه  جاهدوا  أي  سببية،  ))يف((  و  العزة،  غاية  يف  وكان 
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337( فاملعنى: ولعله عرّب ب�  حماسنه ويسهل املرور فيه من غري قاطع(( )نظم الدرر: 8/ 
))يف(( إعالمًا بأّنه ينبغي أن يكون متمكنًا من السبيل متكن املظروف من ظرفه حتى يكون 

الدين غالبًا عليه ال خيرج عنه بوجه من الوجوه.
الكاف:. 6

الكاف املفردة جاّرة وهلا عدة معاٍن، ومنها التعليل )مغني اللبيب: 1/ 355(، وأشار 
البقاعي إىل هذا االستعامل يف قوله تعاىل: چ... 2 3 4 5 6 7 8 
]سورة البقرة: 239[ يقول البقاعي: ))ومّلا أمر سبحانه وتعاىل بالذكر عند  چ   9
چ 4 5 چ ألجل إنعامه عليكم بأن خلق فيكم العلم املنقذ  األمن علله بقوله: 
إليكم  أحسن  كام  فاملعنى   )376  /3 الدرر:  )نظم  للتعليل((  الكاف  فتكون  اجلهل،  من 
ما كنتم جاهلية من أمر الرشائع، وكيف تصلون يف اخلوف وحال األمن، وذكر أبوحيان 
فعلمكم،  عليكم  أنعم  كام  أي  علمكم((  ))كام  أن  الرشيفة،  اآلية  عىل  تعليقًا  األندليس 
244 ونظم  املحيط: 2/  للتعليل)البحر  الكاف هاهنا  وأن  املسبب،  بالسبب عن  عرّب  إذ 

الدرر: 3/ 376(.
الالم:. 7

ويأيت للتعليل وموافقة ))إىل(( )مغني اللبيب: 1/ 411/ 412(، وقد أشار البقاعي 
 ®  ¬  «  ª  © چ  تعاىل:  لقوله  العام  املعنى  بيانه  عند  االستعامل  هذا  إىل 
¯ ° ± ² ³چ ]سورة آل عمران: 193[ إذ أشار البقاعي إىل قوله تعاىل: 
چ ¯چ مرصحًا بأّن: ))الالم تصلح للتعليل ومعنى ))إىل(( عرّب هبا(( )نظم الدرر: 
5/ 159( فاملعنى: أّنا تصلح للتعليل، وذلك ملا سمعوه من املنادي، وأري األصح أّنا 
بمعنى ))إىل(( أي إىل اإليامن كقولك: احلمد هلل الذي هدانا هلذا، معناها إىل هذا، وكقول 

الراجز:
اس�ِيات الُثبَّ�ت َها بِالرَّ �ا الَق�َراَر فاستقرْت         َوش�َدَّ أْوَح�ى هَلَ

واإلقرار  بك،  والتصديق  اإليامن  إىل  يدعو  داعيًا  سمعنا  إّننا  ربنا  املعنى:  فخالصة 
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بوحدانيتك، واتباع رسلك واتباع أمرك ونيك سبحانك ال إله إالّ أنت )جممع البيان: 2/ 
.)557

من:. 8
وهلا معاٍن عديدة خيرج إليها احلرف هي: ))إبتداء الغاية والتبعيض وتفيد بيان اجلنس 
والتعليل واملجاوزة وبمعنى عن ومرادفة للباء...(( )الكتاب: 4/ 224 واملقتضب: 4/ 
 608 اللبيب: 1/  الداين: 315 ومغني  اجلنى  الكافية: 181،  نظم  الوافية  136 ورشح 

والربهان للزركش: 4/ 294، ورسائل يف النحو: 63(.
يف  الغاية  ابتداء  إىل  خروجها  فذكر  احلرف،  هلذا  كثرية  معاٍن  إىل  البقاعي  أشار  وقد 

 «  ª  ©  ¨  §  ¦  ¥¤  £  ¢  ¡ ے   ~ چ  تعاىل:  قوله 
چ  چ £ ¤  تعاىل:  قوله  عىل  البقاعي  ويعلق   ]43 األنبياء:  ]سورة  ®چ   ¬
فيقول: ))وملا كانت جيع الرتب حتت رتبته سبحانه، اثبت حرف االبتداء حمقرًا هلم( )نظم 
الدرر: 14/ 424 -425( فاملعنى: أهلم آهلة جتعلهم يف منعة وعز من أن يناهلم مكروه من 

جهتنا، ويف الكالم تقديم وتأخري تقديره: أم هلم آهلة من دوننا متنعهم.
 ° ¯ ® ¬ « ª وكذلك جاءت ))من(( لالبتداء يف قوله تعاىل: چ
السياق  كان  ))وملا  البقاعي:  فيقول   .]5 احلج:  ]سورة  چ   µ  ´  ³  ²  ±
أثبت  الرسعة،  بغاية  ضده  إىل  اجلامدية  حال  من  التحويل  هو  الذي  البعث  عىل  للقدرة 
 11 ))من(( االبتدائية الدالة عىل قرب زمن اجلهل من زمن العلم(( )نظم الدرر: 13/ 
بل  حمدود،  لذلك  زمان  وال  العقل،  سخيف  البنية  ضعيف  الطفولة  حالة  إىل  فيصري  أي 
ذلك بحسب ما يقع يف الناس، ويأيت حرف ))من((؛ للداللة عىل التبعيض، وهذا ما أشار 

 m l k j i h g f e إليه البقاعي يف معرض تناوله قوله تعاىل: چ
چ ]سورة   ~ } | { zy x w v u t s r q p on
البقرة: 213[ إذ يقول البقاعي: ))وجيوز أن تكون ))من(( تبعيضية ملا عموا عنه من احلق 
الذي نزل به الكتاب الذي جاء به النبيون(( )نظم الدرر: 3/ 202 -203( واملعنى: إّن 
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واملعارف  الدين  هو  الذي  احلق  يف  الناس  اختالف  مورد  يف  آمنوا  الذين  هدى  تعاىل  اهلل 
اإلهلية بعلمه وإرادته، فاهلداية احلقيقية التي هي أرشف املقامات اإلنسانية وأجل املعارج 
بأذنه  معنى  إّن  وقيل:   ،)286  /3 الرمحن:  )مواهب  عظمته  جلت  اليه  تنتهي  العرفانية 
بلطفه، فعىل هذا يكون يف الكالم حذف، أي فاهتدوا بأذنه، وإّنام قال هداهم ملا اختلفوا 
عىل  األندليس:  حيان  أبو  ويعلق  فيه،  اختلفوا  فيام  للحق  هداهم  يقل  ومل  احلق،  من  فيه 
قوله ))من احلق(( أي الذي تبنّي املختلف فيه ))ومن(( تتعلق بمحذوف؛ ألّنا يف موضع 
يكون  الكالم  هذا  وعىل   ،)138  /2 املحيط:  للتبعيض)البحر  فتكون  ))ما((  من  احلال 

البقاعي موافقًا لرأي أبو حيان يف عّد )من( للتبعيض يف النص القرآين.
 Á  À  ¿  ¾  ½  ¼ چ  تعاىل:  قوله  يف  الرشيفة  اآلية  يف  جاء  ما  وكذلك 
Âچ ]سورة األحقاف: 35[ يقول البقاعي: ))وهو ظاهر جدًا إّن ))من(( للتبعيض، 

معاقدها((  وتثبيت  قواعدها  تأسيس  يف  اجتهدوا  الذين  الرشائع  أصحاب  هبم  واملراد 
190( فاملعنى إن اآلية املباركة تدّل عىل الفطرة اإلنسانية وإن كانت  )نظم الدرر: 18/ 
سبب االحتاد يف برهة من الدهر إالّ إّنا غري كافية يف رفع االختالف والتنافر بني الناس، 
واخلالف يف تعيينهم كثري منترش هذا القول، وأشهر ما فيه عىل أن ))من(( للتبعيض وهو 
بعضهم يف  نظم  وقد  الرسل،  بعض  يقصد  والذي  البقاعي،  إليه  أشار  ما  الظاهر، وهذا 

قوله:
أولوا العزم نوح واخلليل بن آزر         وموسى وعيسى واحلبيب حممد

)نظم الدرر: 18/ 190 -191( 
إالّ  األنبياء  جيع  أنم  قول  ويف  للتبعيض  ال  للتجنيس  ))من  اجل�����وزي:  ابن  وقال 

.يونس
 I ونضيف إىل تلك املعاين أيضًا خروج احلرف؛ لبيان اجلنس يف قوله تعاىل: چ
البقاعي:  الشعراء: 166[ يقول  ]سورة  چ   T  S  R  Q  PO  N  M  L  K  J
جنس  بيان  هو  فاملعنى:   )14 الدرر:  )نظم  للبيان((  ))ِمْن((  أّن  عىل  اإلناث  ))وهنَّ 
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املخلوق  ويكون  للتبعيض  هنا  من  تكون  أن  وجيوز  اإلناث،  من  أخص  وهو  األزواج، 
كذلك.

وتأيت )من( لتوكيد العموم، وقد ورد هذا املعنى يف قوله تعاىل: چ Î Í Ì Ë Êچ 
ب� ))من((  أكده  النفي  بمعنى  البقاعي: ))وملا كان االستفهام  يقول  إذ   ] فاطر: 3  ]سورة 
فقال: ))من خالق(( وملا كانت من للتأكيد فكان ))خالق(( يف موضع رفع(( )نظم الدرر: 
16/ 22( ويف هذا املوضع تكون من زائدة، فاملعنى: أمر سبحانه بذكر نعمته وأكد التعرف 
بأّنا منه وحده عىل وجه يبنّي عزته وحكمته، فقال منبهًا ملن عقل وموبخًا من حجد، وهو 

جواب قطعًا ال، بل هو اخلالق.
ب: حروف العطف:

اإلعراب(( يف  والتابع  املتبوع  بني  هبا  يشرتك  التي  احلروف  ))هي  العطف:  حروف 
أشار  وقد  -ثم...(  -أو  -الفاء  ))الواو  وهي:   )202  /2 املفصل:  رشح  يف  )اإليضاح: 

البقاعي إىل طائفة من هذه احلروف.
أو:. 1

وقد أشار النحاة إىل أّنا تستعمل يف التقسيم )الكتاب: 3/ 184 واجلني الداين: 245 
 £ ¢ چ  تعاىل:  قوله  إىل هذا االستعامل يف  البقاعي  أشار  اللبيب: 138(، وقد  ومغني 

¤ ¥ ¦ § ¨ © ª » ¬ ® چ ]سورة لقامن: 16[.

تعاىل  ذكره  إىل  تأكيدًا  للحساب،  وإقامته  سبحانه  علمه  إحاطة  عىل  نّبه  ملا  فاملعنى: 
دائاًم،  تعاىل  ذكره  عىل  يكون  أن  ينبغي  أّنه  إىل  لإلنسان  وإرشاد  إليه  اإلقبال  عىل  واحلث 
واآلية تدّل عىل أّن احلسنة أو السيئة، وما كان أصغر من مثقال ذرة، فإّن سبحانه وتعاىل 
يعلمه سواء أكان يف السموات أم األرض ))وأعاد أو نّصًا عىل إرادة كل منهام عىل حدته، 

واجلار تأكيدًا للمعنى(( )نظم الدرر: 15/ 172(.
2 .: ُثمَّ

ثم حرف عطف يقتيض ثالثة أمور: ))الترشيك يف احلكم والرتتيب واملهلة(( )مغني 
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اللبيب: 1/ 229( وقد أشار البقاعي إىل استعامهلا بمعنى الرتاخي، وهو ما أطلق عليه ابن 
 Ç Æ  Å  Ä Ã چ  تعاىل:  قوله  يف  االستعامل  هذا  ورد  وقد  املهلة،  هشام 
چ ]سورة   Ó Ò Ñ Ð Ï Î Í Ì Ë Ê É È

هود: 52[.
بالندم  طاعته  إىل  ترجعوا  ثم  لذنوبكم،  اهلل  سرت  تطلبوا  بأّن  النص،  من  املقصود 
الدرر:  )نظم  الرتاخي((  بأداة  التوبة  رتبة  إىل علو  ))أشار  بالتوبة  واإلقالع واالستمرار 

9/ 308 و 19/ 45(.
الفاء:. 3

هذه  من  فيها،  ترد  التي  اجلملة  سياقات  بحسب  عديدة  معاٍن  إىل  الفاء  حرف  خيرج 
205، ومغني  208، اإليضاح يف رشح املفصل: 2/  املعاين هي)أصول الرسخيس: 1/ 
يف  184والفاءات   /3 والنظائر:  323واألشباه   /5 اهلوامع:  324ومهع   /1 اللبيب: 

النحو: 18(:
التعقيب: وهو أصل معناها، وأن يكون املعطوف هبا متصاًل بال مهلة.. 1
السببية: وهو أن يكون املعطوف سببًا يف املعطوف عليه.. 2

وقد أشار البقاعي إىل هذين االستعاملني، إذ يعلق عىل استعامهلا يف التعقيب يف قوله 
النحل:  ]سورة  aچ   `  _  ^  ]  \  [  Z چ  تعاىل: 
املقام  ألّن  تراٍخ؛  دون  التعقيب  إىل  املشرية  بالفاء  هنا  ))وعرب  البقاعي:  ويقول   .]36
الدرر: 11/  إىل اإلقالع عنه(( )نظم  املبادرة  الذي جيب  الضالل  املنقذ من  لالستدالل 
طريقهم  تسلكوا  فال  هبم  وحّلت  العقوبة  عليهم  حقت  كيف  فانظروا  فاملعنى:   )158

فينزل بكم مثل ما نزل هبم.
وئ  وئ  ەئ  ەئ  ائ  ائ  چ  تعاىل:  قوله  يف  جاء  ما  نفسه،  االستعامل  يف  وكذلك 
ۇئ È Ç Æ Å Ä Ã چ ]سورة الشعراء: 201 -202[ فاملعنى: وملا 
كان إتيان الرش فجأة أرش وكان أخذه هلم عقب رؤيتهم له من غري مهلة ))دّل عىل ذلك 
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مصورًا حلاله داالً بالفاء عىل التعقيب(( )نظم الدرر: 14/ 102( وهذا ما دل عليه السياق 
من لفظة )بغتة(؛ ألن البعث اإلتيان عىل غفلة حقق سبحانه وتعاىل ذلك بأّنم ال يشعرون 

بقدومه.
أّما الفاء التي استعملت للسببية، فقد وردت يف قوله تعاىل: چ 5 6 7 8 9 
: ; > = < ? @ F E D C B A چ ]سورة األعراف: 

.]107- 106
ورّصح البقاعي قائاًل: ))وملا ساق هذا الطلب مساقًا داالً عىل أّنه شاٍك يف أمره، أخرب 
تعاىل أنّه فاجأه بإظهار اآلية داالً عىل ذلك بالفاء املسببة املعقبة من غري مهلة(( )نظم الدرر: 
8/ 22 و 18/ 168( فأظهر سبحانه وتعاىل هلم الثعبان وهو ظاهر يف كربه ورسعة حركته 
بحيث أّنه لشدة ظهوره كأّنه ينادي الناس فيظهر هلم أمره، وهو موضع صدق من تسبب 

عن فعله يف جيع مقالته.
الواو:. 4

اجلمع  معنى  مفيدة  عاطفة  تكون  أن  الواو  يف  واألصل  العطف،  يف  استعمل  وقد 
واالشرتاك، واستعامهلا بغري هذا املعنى يكون من باب املجاز، ومحل اللفظ عىل احلقيقة أوىل 
أن مل يرصفه صارف إىل غريه. )اجلنى الداين: 188 ومغني اللبيب: 1/ 666 ومهع اهلوامع: 

2/ 129 وأثر الداللة النحوية(.
 Å  Ä  Ã  Â  Á  À چ  تعاىل:  قوله  يف  االستعامل  هذا  البقاعي  أورد  وقد 
É È Ç Æ چ ]سورة األحقاف: 27[. واملراد من النص القرآين، اإلخبار 
كان  من  أتبعهم  أمرهم،  سمع  من  هبم  ليتعظ  العظيمة؛  املكانة  من  ماهلم  عىل  هبالكهم 
مشاركًا هلم يف التكذيب التي أهلكها سبحانه وتعاىل كأهل احلجر وسبأ ومدين وقوم لوط 
وفرعون وأصحاب الرس وثمود وغريهم، داال عىل إحاطة قدرته بإحاطة علمه )وملا كان 
فقال  السؤال عن حاهلم يف اآليات  إىل  السامع  به اإلهالك ذكر مقدمًا، فتشوق  املوعوظ 
عاطفا بالواو التي ال يمنع معطوفها التقدم عىل ما عطف عليه(( )نظم الدرر: 8/ 174( 
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)ورّصفنا اآليات( أي احلجج البّينات وكررناها موصولة مفصلة مزينة حمسنة عىل وجوه 
شتى من الدالالت، خالصة من كل شبهة )نظم الدرر: 8/ 174(.

تعاىل:  قوله  عىل  وقوفه  عند  البقاعي  به  رصح  ما  وهذا  )مع(  بمعنى  الواو  وتأيت 
))والواو  بقوله:   ]71 يونس:  ]سورة  چ   7  6  5  4  3 چ2 

بمعنى )مع( يف قوله )ورشكاءكم(؛ ليدّل عىل أّنه ال خيافهم، وإن كانوا رشكاءهم أحياء 
 )163  /9 الدرر:  )نظم  بوجه((  فيها  فرقة  ال  واحدة  كلمتهم  وكانت  كانوا  من  كائنني 
أمٍر  عىل  واتفقوا  رشكائكم  مع  أمركم  عىل  فأعزموا  البقاعي،  قول  عىل  املعنى  فتقدير 
واحٍد من قتل وطردي وال تضطربوا فيه فتختلف أحوالكم فيام تلقونني به. وقد اختلف 
))فأجعوا  تقدير  عىل  يعقوب  وهو  بالرفع  قرأ  من  فمنهم  )ورشكاءكم(  قوله  يف  العلامء 
أمركم ورشكاءكم( رفعه عىل العطف عىل الضمري يف أجعوا وساغ عطفه عىل الضمري من 
غري توكيد، وقرأ الباقون ))ورشكاءكم(( بالنصب، عىل إضامر فعل كأنه قيل: ))وادعو 
رشكاءكم(( )جممع البيان: 5/ 123(. وذهب املحققون إىل أّن مفعول معه وتقديره مع 
676( وهذا ما ذهب إليه البقاعي الذي عّد الواو بمعنى  رشكاءكم )مغني اللبيب: 1/ 

)مع(.
داللة التعبري باحلروف:

العالقات  خالل  من  إالّ  تظهر  أن  يمكنها  ال  النحوي  للنظام  اجلوهرية  الصفات  إّن 
القائمة بني متثيالت الصوت من جهة، ومتثيالت املعنى من جهة أخرى؛ ألّن ضبط القواعد 
فيه:  يرد  الذي  السياق  مع  ويتناسق  ينسجم  أن  ينبغي  إليه حتى  نتطلع  الذي  النحوية هو 

)قضايا أساسية يف علم اللسانيات احلديث: 241(.
متعددة ال يمكن  بيان داللة احلروف، وأّن جيع احلروف ذات معاٍن  مّر سابقًا  وقد 
متيز معانيها بنفسها إالّ داخل النظم؛ ألّن احلرف أداة رابطة يف اجلملة، وال يمكن تبادل 
املعنى  ويبقى  آخر،  مكان  حرف  وضع  يمكن  ال  أخرى  بعبارة  أي  النظم،  يف  احلروف 
حرف  لكل  ألّن  النظم؛  داخل  كان  وإن  حتى  املعنى  يتغري  احلروف  تبادل  فعند  نفسه، 



عل دسودي

457

خاصية خاصة به يف التعبري يف النظم تتلف عن داللة احلرف اآلخر، فكل حرف داللة 
يف التعبري يف هذا املكان.

العام للنص،  املعنى  مبينًا  التعبري هبذا احلرف دون غريه  البقاعي إىل داللة  وقد أشار 
ومن املواضع التي أشار إليها هي:

التعبري بمن دون عن:. 1
 O  N  M  L  K  J  I  H  G چ  تعاىل:  قوله  التعبري يف  وقد ورد هذا 
البقاعي عىل  البقرة: 96[ ويعّلق  ]سورة  چ   X  W  V  U  TS  R  Q  P

دنيا  العذاب  يفارقوا  مل  بأّنم  إعالمًا  عن  دون  بمن  ))وعرّب  قائاًل:  العذاب(  )من  قوله: 
التعبري بحرف اجلر  64( فكان  الدرر: 2/  الدنيا(( )نظم  وال آخرة، وأن مل حيسوا به يف 
هلم  واملنافقني  للكفار  وتعاىل  سبحانه  اهلل  أعّده  الذي  العذاب  ألن  ؛  ثباتًا  أكثر  ))من(( 
هلم،  مستمٍر  غري  العذاب  لكان  ))عن((  ب�  وتعاىل  سبحانه  عرّب  ولو  واآلخرة،  الدنيا  يف 
والنتيجة عنهم  املقر  اإلزالة عن  والزحزحة هي  ))بمزحزحه((  قوله  ذلك  والدليل عىل 
خريفًا((  سبعني  النار  عن  وجهه  اهلل  زحزح  اهلل  سبيل  يف  يومًا  صام  ))من   :لقوله
عن  للخروج  موجبًا  هو  حيث  من  العمر  طول  ليس  أي   )335  /1 الرمحن:  )مواهب 
إّنام هو العمل الصالح واكتساب احلسنات وترك السيئات، ويف  املناط كله  العذاب، بل 
وإّنام  الدنيا ونحوه مذموم،  البقاء لطلب  أّن احلرص عىل طول  الكريمة داللة عىل  اآلية 
السعادة  ودرك  واإلنابة  بالتوبة  الفائت  وتاليف  الطاعة  يف  لالزدياد  البقاء  طلب  املحمود 

باإلخالص يف العبادة. )جممع البيان: 1/ 166(.
الباء دون عىل:. 2

 ¾  ½  ¼  »  º  ¹  ¸  ¶ چ  تعاىل:  قوله  يف  التعبري  هذا  إىل  البقاعي  وأشار 
تعاىل  قوله  التعبري يف  املؤمنون: 117[ وممكن  ]سورة  چ   Æ ÅÄ Ã Â Á À ¿
املفهمة  ))عىل((  دون  اإلنصاف  لغاية  سلوكًا  بالباء  ))عرب  البقاعي:  فيقول  ))به((  هو 
لالستعالء بغاية البيان(( )نظم الدرر: 13/ 198( فاملعنى: وملا كان املراد ما يسّمى برهانًا 
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ولو عىل أدنى الوجوه الكافية، فإّنه إذا اجتهد يف إقامة برهان عىل ذلك ومل جيد، بل وجد 
الرباهني كلها قائمة عىل نفي ذلك، داعية إىل الفالح باعتقاد التوحيد والصالح، وهذا املراد 
يف التعبري بالباء يف غاية اإلنصاف، وال جيوز أن يقوم عىل يشء غريه برهان، ولو عرّب بذلك 

لفهم االستعالء يف ذلك بغاية البيان)نظم الدرر: 13/ 198.
إىل دون عىل:. 3

چ   r  q  p  o  n  m  l چ  تعاىل:  قوله  يف  التعبري  هذا  جاء  وقد 
التي  بأّن مرادهم كونه يف الظهور هلم عىل غري اهليئة  الفرقان: 7[ فاملعنى: إعالمًا  ]سورة 
خيربهم هبا من جتدد نزول امللك عليه يف كل حني، أو ألن امللك يمكن أن يكون عىل حالة 
املصاحبة له وإّنام ال يتحول عنها بصعود إىل السامء وال غريه ))وهذا رسُّ التعبري ب� ))إىل(( 

دون ))عىل(( التي هي للتغش بالوحي(( )نظم الدرر: 13/ 144(.
اخلامت����������������ة:

إن تفسري البقاعي هذا جاء فريدًا من نوعه حيث مل يصنف قبله مثله عىل نمطه فكان . 1
البقاعي هو الرائد األول يف هذا امليدان.

للبقاعي إملام واسع باللغة العربية من خمتلف جوانبها البالغية والنحوية والرصفية، مع . 2
إملام واسع بآراء النحويني واألصوليني يف خمتلف املسائل النحوية والفقهية.

كشف البقاعي عن الفروق اللغوية الدقيقة للحروف جارة كانت أو عاطفة، معتمدًا يف . 3
كثري من األحيان التطبيق والتأصيل وقد أورد البحث نامذج منها.

أظهر لنا البقاعي عناية فائقة بداللة احلروف املستخدمة بدل األخری وكشف بعض . 4
األرسار الكامنة يف هذا املجال.
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املصباح  ملجلة  االستشارية  اهليأة  يف  عضوًا  كوين  العلمية  مسؤوليتي  من  انطالقًا   
)الدراسات  املعنون:  املوضوع  قرأت  املقدسة،  احلسينية  العتبة  تصدرها  التي  الغراء، 
كاظم  حيدر  للسيد  االول،  القسم  ببليوغرافية(،  دراسة  النجفية/  املجالت  يف  القرآنية 
1437ه�/  صيف   السابعة  السنة   ،)26( العدد:  املصباح،  جملة  يف  املنشور  اجلبوري، 
التعقيب  هبذا  املقرونة  واملنهجية  العلمية  املالحظات  من  العديد  يل  عنّت  وقد  2016م، 
والصالح  واملعرفة  للعلم  خدمة  الكريم  الباحث  صدر  هلا  يتسع  ان  امتنى  والتصحيح، 

العام، واهلل ويل التوفيق.
أوالً: -املالحظات العلمية.

تستبدل عبارة: )دراسة ببليوغرافية( الواردة حتت العنوان اعاله: الدراسات القرآنية... . 1

تسلسل  وفق  مرتب  غري  معجمي  فهرس  او  فهرسة،  ماهي  بقدر  دراسة  ليست  فهي 
كشاف  بخصوص  والتصحيح  التعقيب  وحددنا  املعروفة،  اهلجائية  العربية  احلروف 

)ثبت( املجالت النجفية حرصًا التي نرشت فيها الدراسات القرآنية.
كل . 2 وتصص  طبيعة  وفق  أقسام  عدة  إىل  النجفية  املجالت  تقسيم  بالباحث  جيدر 

�عقيب وتصحيح 
كشاف (ث�ت) الم�الت � بحث:

(الدر�سات القر�ن�ة � الم�الت النجفية )
در�سة ب�ليو�ر�فية

ال� كت�ها الشيخ حيدر الجبوري
أ.د. محمد كريم ابراهيم الشمري 

عضو الهيئة االستشارية
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واخريًا:  االكاديمية،  العلمية  املجالت  ثم  الرصفة،  الدينية  املجالت  من  بدءًا  جملة، 
املجالت الثقافية والعامة، وبذلك يقدم خدمة علمية رائعة ومتميزة للباحثني واملثقفني 

واملتخصصني يف الدراسات القرآنية.
الدراسات . 3 وعناوين  املجلة  إسم  بتجريد  املعجم،  نظام  باتباع  الباحث  التزام  جيب 

القرآنية )ان تشاهبت وتطابقت(، بتجريد اسم املجلة ثم عناوين الدراسات القرآنية من 
)ال( التعريف، اال اذا كانت اهلمزة ثم االلف ضمن اصل الكلمة االوىل من العنوان، 
حاالت  يف  وأخر  فقدم  االمل،  هذا  حتقيق  -يف  االسف  –مع  يوفق  مل  الباحث  لكن 
عديدة اسامء املجالت النجفية، ومل يراع هذا التسلسل اهلجائي بصورة صحيحة –كام 

سنوضح تفصيال يف مالحظاتنا املنهجية ادناه.
ثانيًا: -املالحظات املنهجية:

اهلجري . 1 التارخيني:  رمز  تكرار  عدم  يفضل  القرآنية...  الدراسات  العنوان:  من  بدءًا 
)ه�(، وامليالدي )م( يف حتديد السقف الزمني للفهرسة، وتكرر ذلك يف االقسام االربعة 
التالية وفق إصدار أعداد جملة املصباح: -)27 -30(، هكذا: 1356ه�–1436ه�/ 

1938م -2015م، واألفضل والصحيح: 1356 -1436ه�/ 1938-2015م.
عىل . 2  ،383 ص   ،)20( رقم  التسلسل  يف   )20( تسلسله  الفاء،  حرف  الباحث  قدم 

حرف الصاد، تسلسله )14( يف التسلسل رقم )3(، وبعده يف التسلسل رقم )4( ايضا، 
ويفرتض ان يكون التسلسل رقم )2(: جملة افاق نجفية، بعد التسلسل رقم )5(: جملة 

االضواء.
يف التسلسل رقم )26(: جملة )بحوث ودراسات اسالمية(، وردت هكذا جمهولة جهة . 3

االصدار، سنة االصدار، رئيس التحرير...
يف التسلسل رقم )29( ص 385، من يصدر هذه احلولية ؟ ال توجد اية معلومات عن . 4

جهة االصدار وال سنة االصدار للعدد االول منها عىل االقل، وهي تتشابه مع )حولية 
الكوفة( السابقة هلا باالسم، راجع التسلسل رقم )28(. ٍ
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التسلسلني: 35، 34 ص 386 يف عنوان واحد فقط، وحتديد سنوات . 5 رضورة دمج 
اصدار جملة كلية الفقه ايام )تبعيتها( اىل اجلامعة املستنرصية مع اعادة اصدارها من كلية 

الفقه/ جامعة الكوفة.
ثالثًا: -التوثيق العلمي:

يالحظ ان الباحث الكريم اهتم بتوثيق املجالت الدينية وخصوصا املجالت الصادرة . 1
العلمية  املجالت  بتوثيق  اهتاممه  من  اكثر  دينية،  وشخصيات  دينية  مؤسسات  عن 

واملحكمة.
العديد من املجالت، راجع مثال تسلسل رقم . 2 يالحظ وجود نواقص كثرية يف توثيق 

)5(: جملة االضواء. تصدرها جاعة طلبة العلوم الدينية، دون حتديد من هم؟. وملن 
ينتمون اىل اية مؤسسة دينية؟.

يف التسلسل رقم )7(: جملة )الربهان( ملن يتبع معهد الدراسات العقلية يف النجف؟. . 3
يف  مستمرة  زالت  ما  هل  منها؟.  االول  العدد  صدر  متى  املجلة؟.  مسؤول  هو  من 

الصدور ام متوقفة؟.
منتدى . 4 جعية  أم  الفقة  كلية  يصدرها؟  من  النجف،  جملة  ص385،  التسلسل)22( 

النرش؟. ال توجد معلومات توثق جهة االصدار، وال العدد االول منها متى صدر؟. 
وال توثيق سنوات صدورها منذ البداية وحتى الوقت احلارض، وتوثيق توقفها يف سنة 

حمدودة.
التسلسل رقم )24(: جملة )اهلدى(: تصدرعن احلنانة؟ من هي اجلهة التي تصدرها؟ . 5

من رئيس حتريرها او املسؤول عنها ؟ متى صدر العدد االول منها؟ كلها معلومات 
مهمة غري موثقة.

معلومات . 6 اية  التوجد  استرشاقية(،  )دراسات  جملة   :386 ص   )30( رقم  التسلسل 
توثيقية عنها: وهي جملة علمية فصيلة حمكمة، تعنى بالرتاث االسترشاقي، تصدر عن 
املركز االسالمي للدراسات االسرتاتيجية يف النجف )تابع اىل العتبة العباسية املقدسة(، 
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صدر العدد االول منها، السنة االوىل، صيف 1435ه�/ 2014م، وما زالت مستمرة 
يف االصدار.

التسلسل: 34 ص 386: جملة )كلية الدراسات االنسانية(، جمهولة متاما.. 7
هذه ابرز املالحظات املتنوعة: العلمية، املنهجية، التوثيق عن القسم االول من كشاف 
للعلم  خدمة  بنرشه  الغراء  )املصباح(  جملة  حترير  هيأة  تفضل  ارجو  النجفية،  املجالت 

واملعرفة. 
وتقبلوا خالص االمتنان واالحرتام. 

ت�ويـــــــــــه
تعتذر املجلة للسيد الباحث (حامد دزاباد) عن سقوط 
اسمه سهواً من بحثه املوسوم (االمام والهداية الباطنية 
ص٢٢٣   ٣٣ العدد  يف  واملنشور  الكريم)  القرآن  يف 

باالشرتاك مع د.خرسو زال بور.


