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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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ÆÁô«Ë s�Ë t�¬ vK�Ë ¨�« ‰u�— bL� vK� Âö??��«Ë …öB�«Ë ¨� bL(«
 U2 ¨ÁU�UH�Ë ÁU�U��Ë r�dJ�« Ê¬d??I�« “uM� � Y� s� …d�� s� r�d�« v??K�
 …eF�« Ác�Q� �s�� ÂuO�« b$ UM�U� ¨5��b�;« s� �«���Ë v�«bI�« s�d�H*«  U�
 U0 Èú� w�UL��ô« q�«u��« l�«u� ÁcN� t�«e�F� —UJ�≈Ë ¨t�U�¬ � œU(ùU�
 —uBF�« �¡ULK� tO�« �‰u??�u�« qH�√ U2 rOEF�« Ê¬dI�« —«d??�« s� ‰uIF�« �??�
 X�B�« ��« WO�U�uKF*« UO�u�uMJ��« q??CH� ÂuO�« ¡ULK� tO�« q�ËË …d??�UG�«
 ��«Ë WH�d??A�« �t��¬ s� W�¬ tM� «uK�ô U2 V�d�Ë V??O�� u� U� q� s??�
 U�U�H� �bF� W�¬ w??�Ë ¨XKB� …—u??� �≠ qzU� s� e�– t�u� UNM� `??BH�
 rNMG{Ë r�b�� ÊËb�UF*« „d� u� ¨ozUI(« �q� ¨WO�uJ�« ozUI(« ·UA��ô

�WH�d??A�« …—u??��« s� ®µ≥© W�ü« � �UF� t�u� t�≈ ÆÊ¬dI�« vK چ وئ 
ی  ی  ی  ىئ  ىئ  ېئىئ  ېئ  ېئ  ۈئ  ۈئ  ۆئ  ۆئ  ۇئ  ۇئ  وئ 

ی جئ حئ چ.
 Èu�œ W�� vK� qO�b�«Ë b�U??A�« VKD� Ê√ �« rNCF� ¡«d*« œU� U??0—Ë
 5K�� U0—Ë �«b�«Ë �ö�� t� »dC� UM�U� �̈«œUM�Ë «uK�Ë �«—U�J��« ¨WH�dA�« W�ü«
 ÁUMJ�??�« � UBK� ¨t�œ«—« � �«œU� ¨Y��� Ê√ b�d� s* w�U��« „��Ë 5M�«
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 f چ ∫WKLM�« ‰u� s� �U�b��� ®q�LM�« …—u�© � �UF� t�u� � t�« ÆozUI(«
 � “U��ù«Ë چ p o n m l k j i h g

Æ¡«e�« �« X�H�� XDG{ «–« WKLM�U� ®rJMI���© qI� �Ë ®rJMLD�©
 P O چ ¥± W??�ü« ® u�JMF�«© …—u??� � ≠�UF�– t??�u� � «c??�Ë
 \ [ ZY X W  V U T  S R Q

Æچc b a `_ ^ ]
 Æ®c�«© qI� �Ë ® c�«© qFH�« Y��√ «–U* ∫UL� Êô«R� s�c�« � —b�� UM�
 W�Q�LK�Ë ¨UN�O� ◊uO� Z�� s� W�ËR�*« w�  u�JMF�« v��√ Ê√ ULK� X�� bI�

ÆWK�c� qO�UH�
 „UM� q�Ë ®s�Ë√© s� �ôb� ®v�Ë√© qI� � «–U* ∫uN� w�U��« ‰«R??��« U�«
 W�œ s� ‰u�– � ÊU??��ô« l�u� »«u'« W�dF� Ê« Æø�U�uG� 5�œdH*« 5� ‚d�
 Ê√ U� œ«d�� ��«  U�HB�« Ác� sL{ UNO� ‰uI�« qOBH� �« qO�� ô ¨��F��«
Æt�öOBH�Ë wLKF�« Y���«  U�U�� � tO� q�b�ô U�C�I�Ë �UF�d� U{d� ÊuJ�

 i�b� ¨Ê¬dI�« d�√ tOMF� �s�� q�Ë ¨UM�U� ∫‰uI�« s??� ÂbI� U� ‰ö� s??�
 ¨tO �BI� sJ1 b�b� Ÿu{u� œu�Ë Âb�Ë ¨w�¬dI�« Y���« ÊQ� s� j(« Èu�œ
 d�«Ë« � ≠t�U���– t�u� ‚bB� �UF�U� U�U1« s�R� Ê√ ®q�U�© q� vK� Ê√ –«

�nNJ�« …—u چ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی جئ 
 vK� s�Ë ¨r�dJ�« �M�« t�u�— ‚b�Ë rOEF�« wKF�« �« ‚b� حئ مئ چ

Æ5*UF�« »— � bL(«Ë ¨s�d�UA�«Ë s�b�UA�« s� p�–
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 Ë√ WOLKF�U� r���ô W�MA�� œËœ—Ë  U{«��« WK:« �« �œ�d��
 V�??�Ë U�UL�≈Ë UNM� ÷«d�ù« �« WK:« dDC� U2 WO�NM*«
 Âb�Ë WOLKF�« WA�UM*« � w1œU�ô« »uK�ôU� ÷�F*« qN� p�–
 ¡Í����� ��«Ë œb� q� � U�œË—Ë —d??J�� ��« …—U�F�« �« t??�UH��«
 ÃËd� Ë√ X�«u��« v??D���ô U2 UNO� œd� Í√— Í√ s??� W??K:«

ÆWC�UM*« bzUIFK�
 U�«d�ô W�«Ë— Ë√ Y�U�� œd� …dJ� vK� 5{�F*« …u�œ —dJ� «c�
 W�œ_U� U�uHA� �U�OIF� «u��J� Ê√ Y�U��« …dJ� ¡UM�� WK�U� ÷�F*«
 …Q�UJ� ·d� l� VOIF��« dAM� qHJ�� WK:«Ë WMO�d�« WOLKF�«
 Æ�N??A��«Ë eLG�« Ë `�d���«Ë Z�dN��« WG� s� �«bOF� ¨t� W??O�U�
 ”U�« r� UN�U�« r�uI�Ë ®ÕU�B*«© —«b�« vK� 5LzUI�« Ê√ p�–
 vK� �«b�√ «uM�«b� Ë√ œd�« r�c� Ë√ …uH� rN�uH� ULK� Êu�dL��
 s� ≠�UF�≠ u�Ë »«u� qJ� o�u*« �«Ë …bOIF�« Ë√ rKF�« »U��

ÆbBI�« ¡«—Ë

�W�O ���u���Ë �ÕU �C��≈





UN�U�� Í√— s� �F� —UJ�«Ë ¡«—¬ s� UNMLC�� U�Ë Àu���«
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 ¨wHO�u��«–wKOK���« ÍuGK�« ZNM*«  bL��« ��« W�«—b�« Ác� ·bN� 
 WO�UL'« r�OI�« ÊUO�Ë s�d�« …—u� � W???�uGK�«Ë WO�uK�_« d�«uE�« W�«—œ �«
 �� p�–Ë ¨WO�uK�√ b�UI�Ë WO�ö� ÊUF� s� t???�œR� U�Ë W�uGK�«Ë ¨WO�ôb�«Ë

Æ�O���«Ë w�ôb�«Ë w�uB�« ªW�ö��«  U�u��*« vK� eO���«
 vK�  ¡uC�«  jOK��Ë  …—u��«  Ác�   ôôœ  s�  nAJ�«  W�«—b�«  X�ËU�Ë
 ¨…—u��« UN�MLC� WO�uK�√ V�«u� s� nAJ�« r� ¨UN���u��« ��« rFM�« WLzU�
 � W�«—b�« Ác� WOL�√ sLJ�Ë ÆUNO� WOM���«Ë —«dJ��« WOC� s� �UC�√ Y�b(«Ë
 UNF�� U� —bI� WO�uK�_« UN�ôôœ ÕUC�≈Ë s�d�« …—u� w�UF� rONH� �≈ UNOF�
 s�d�« …—u� W�«—œ vK� »U�J�ô« � 5�—«b�« VO�d� r� ¨ U�HB�« Ác�

ÆWO�uK�_« w�«uM�« nK�� s� UN�UDM��«Ë



مقاربات أسلوبية يف سورة الرمحن
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مقدمة:
املعاين  من  بحر  الکریم  ال��ق��رآن  إن 
الباحثنی  وعلی  ینضب  لن  وال��دالالت 
اإلعجاز  هذا  أمهية  یعوا  أن  والدارسنی 
وقد  وبحثه.  دراسته  علی  وینکبوا  االهلي 
املبارکة  الرمحن  سورة  علی  اختيارنا  وقع 
علی  تدل  متعددة  شواهد  من  تتضمن  ملا 
الرتاکيب  وقيم  واجلاملية  اللغوی��ة  القيم 
وافتتاحها  أسلوهبا  بدیع  عن  فضال  هذا 
ونعمه  الباهرة  البارئ  آالء  وتعداد  الباهر 

الکثرية.
الکشف  إلی  الدراسة  هذه  وهت��دف 
والتعبريیة  الداللية  الثالثية  األبعاد  عن 
والتأثريیة يف هذه السورة، وتسليط الضوء 
ثم  استوعبته����ا،  التي  النعم  قائمة  علی 
باعتبارها  األسلوببة  حقول  عن  الکشف 
نوعًا  وباعتباره����ا  القاعدة  عن  انحرافًا 
استخدامًا  أو  لغویة،  أن��امط  تکرار  من 

لالمکانيات النحویة.
الدراسة يف سعيها  أمهية هذه  وتکمن 
وإیضاح  الرمحن  سورة  معاين  تفهيم  إلی 
تسعها  م��ا  ب��ق��در  األس��ل��وب��ي��ة  دالالهت����ا 
ترغيب  ثم  املتواضعة،  الصفحات  هذه 

الدارسنی يف االنکباب علی دراسة سورة 
النواحي  خمتلف  من  واستنطاقها  الرمحن 
املنهج  ال��دراس��ة  يف  واتبعنا  األسلوبية. 
التحلييل معتمدین علی دراسات  اللغوي 
يف  ذکرها  تم  وقد  مساعدة  جاءت  سابقة 

أثناء املقال.
أقسام  ثالثة  الدراسة  تضمنت  وقد 
بشکل  األول  القسم  یتحدث  ونتيجة؛ 
األسلويب،  واملنهج  األسلوبية  عن  یسري 
باعتبارها  الرمحن  سورة  أمام  نتوقف  ثم 
یتناول  ذل��ك  وب��ع��د  ال��ق��رآن،  ع���روس 
مبتدئًا  الثالثة؛  اللغویة  املستویات  البحث 
دور  من  فيه  یتمثل  بام  الصويت  باملستوی 
ب��ي��اين وإحی��ائ��ي جل��رس األص����وات، ثم 
البحث  خیتم  أن  إل��ی  ال��داليل،  املستوی 
باملستوی الرتکيبي. وسّج���ل الباحثان يف 
نتائج.  إليه من  هنای�����ة البحث ما توصال 
عن  اإلج��اب��ة  البحث  ه��ذا  يف  ون��ح��اول 

األسئلة ادناه:
الظواهر األسلوبي���ة يف سورة . 1 ما هي 

الرمحن؟.
م���ا ه���ي ال��ع��الق��ة ب���نی األص����وات . 2

وهل  الرمحن؟.  سورة  يف  ودالاللتها 
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التعبري  يف  الصيغ  لتنوع  أثر  ثمة  هناك 
عن املعاين؟.

أن��امط . 3 ال��رمح��ن  س��ورة  يف  توجد  ه��ل 
أسلوبية ختتص هبا؟. 

ۋ . 4 ٴۇ  چ  اآلی��ة  تکرار  دالل��ة  ما 
ۋ ۅ چ يف السورة؟.

خلفية البحث:
األسلوبية  عن  خمتلفة  دراسات  هناك 
ال��ق��رآن  س��ور  يف  األسلوبية  وامل��ظ��اه��ر 
وال��ن��اس،  ال��واق��ع��ة،  س��ور  منها  الکریم 
لدی  لکن  م��ری��م،  وس���ورة  وال��ض��ح��ی، 
الرمحن  س��ورة  ح��ول  أبحاث  عن  بحثنا 
نجد  مل  اإلیرانية  اإلسالمية  اجلمهوریة  يف 
دراسة علمية شاملة ومستقلة تدرس هذه 
أمام  وتتوقف  أسلوبية  دراس��ة  السورة 
مقال  س��وی  ومجالياهتا،  آیاهتا  دالالت 
واحد للدکتور »حممد خاقاين« استاذ اللغة 
والذي  اصفهان  بجامعة  وآداهب��ا  العربية 
يف  أسلوبية  »ومضات  عنوان  حتت  طبع 
اللغة  يف  »بحوث  جملة  يف  الرمحن«  سورة 
التفي  وجدناها  حيث  وآداهب��ا«  العربية 
جذع  الی��ت��ج��اوز  إذ  املنشود  بالغرض 
موقع  يف  بحثنا  کام  صفحات.   10 املقال 

العلوم  ل��وزارة  التابع   »Irandoc  .ir«
باملقاالت  یعنی  وال��ذي  العايل  والتعليم 
نفعًا  جید  مل  إی��ران  يف  العلمية  واألبحاث 
کذلك. أما عن األبحاث يف الدول العربية 
وجدنا مقاال للباحثة "زبيدة بن أسباع" يف 
اجلزائر حتت  باتنة يف  احلاج خلرض  جامعة 
الرمحن"  سورة  يف  التکرار  "داللة  عنوان 
تناولت  فإهنا  العنوان  من  معلوم  هو  وکام 
النظر  وغضت  السورة  هذه  يف  التکرار 
کام  األخ���رى.  األسلوبية  اجل��وان��ب  عن 
"ارسار  عنوان  حتت  مشاهبا  مقاال  وجدنا 
"د.  للباحثنی  الرمحن"  سورة  يف  التکرار 
شهاب  ط��ه  "وسام  و  مدحت"  قسمة 
يف  طبع  العراقية  دیاىل  جامعة  من  أمحد" 
مقال  وهناك  2014م.  عام  "الفتح"  جملة 
الرمحن–قراءة  "سورة  عنوان  حتت  آخر 
حممد  "هاش������م  للباحثنی  أسلوبية"  فنية 
الع���زام ونایف سليامن العثامن" يف جامعة 
اجلامعية  إرب��د  –کلية  التطبيقية  البلقاء 
من  الرمحن"  "سورة  دراس���ة  ت��ن��اول  إذ 
التکرار  مها:  أسلوبيتنی  ظاهرتنی  خالل 
عوض«  »ابراهيم  کتيب  إن  کام  واملقابلة. 
بالغية  دراسة  الرمحن؛  ب��»سورة  املعنون 
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يف  الرمحن  س��ورة  إىل  تطرق  وأسلوبية« 
والبالغية  البيانية  واجلوانب  الروایات 
فيها ومنها عرج عىل بعض املالحظات يف 

تفسري السورة املبارکة.
األسلوب واألسلوبيات:

األسلوبية منهج نقدي حدیث یتناول 
أساس  علی  بالدراسة  األدبية  النصوص 
حتليل الظواهر اللغویة واألسلوبية بشکل 
للنصوص،  اجلاملية  الظواهر  یکشف 
امليزات  حم��ددًا  مبدعها،  أسلوب  ویقّيم 
من  غريه  عن  هبا  تتمّيز  التي  األسلوبية 
يف  األسلوبية  نشأة  وارتبطت  املبدعنی. 
قد  الذي  بالتطور  العرشین  القرن  بدایة 
حلق الدراسات اللغویة، بعد قيام املدرسة 
ل�� »فردیناند دي سوسور«. ومنذ  اللغویة 
األسلوبية  مصطلح  أصبح  اخلمسينيات 
األدبية،  لألعامل  حتلييل  منهج  علی  یطلق 
من  م��أخ��وذًا  م��ا  إل��ی ح��د  املنهج  وه��ذا 

اللسانيات )خاقاين، 2012، ص 43(.
وی�����رتدد م��ص��ط��ل��ح »األس���ل���وب« 
األدبية  ال��دراس��ات  يف  و«األس��ل��وب��ي��ة« 
يف  خ��اص  وبشکل  احلدیثة،  واللغویة 
وعلم  وال��ب��الغ��ة  األديب  ال��ن��ق��د  ع��ل��وم 

بأهنا  األسلوبية  تعریف  ویمکن  اللغة. 
خمصص  احلدیثة،  اللسانيات  من  »ف��رع 
األدبية،  التفصيلية لألساليب  للتحليالت 
هبا  یقوم  التي  اللغویة  لالختيارات  أو 
غري  السياقات  يف  والکتاب  املتحدثون 
ص  1999م،  )أب��وال��ع��دوس،  األدب��ي��ة« 
هو  األس��ل��وب  أخ���ری  بعبارة   .)161
والتعبري  وترتيبها  للمعاين  األدیب  اختيار 
أکثر  األدی��ب  یراها  التي  باأللفاظ  عنها 
»ثمة  فيها.  یکتب  التي  للمقولة  تناسبًا 
أو  رؤیة أخری تری يف األسلوب مفارقة 
ینظر  القول  من  آخر  نموذج  عن  انحرافًا 
إليه علی أنه نمط معياري، ومسّوغ املقارنة 
بنی النص املفارق والنص النمط هو متاثل 
)اب��وال��ع��دوس،  منهام«  ک��ل  يف  السياق 

2007م، ص 37(.
اللغة«،  ب�»علم  األسلوبية  وعالق�����ة 
علی  تعتمد  فاألسلوبي�ة  وثيقة،  عالقة 
منه  وتستمد  احلدیث  اللغة  علم  مبادئ 
أدواهتا وکثريًا من إمکانات بحثها. وعليه 
يف  فعاالً  عاماًل  أصبحت  »األسلوبية  فإن 
قراءة النص قراءًة لغویة نقدیة، وذلك ألن 
إلی  حیوهلا  ما  أديب  لنص  اللغویة  الدراسة 
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املطلب، 1984م،  أسلوبية« )عبد  دراسة 
ص 272(.

بنی یدي سورة الرمحن:
»مکّية«  ذکره(  )جّل  »الرمحن«  سورة 
آیة. تقع يف  آیاهتا 78  عىل األرجح وعدد 
اجلزء السابع والعرشین من أجزاء القرآن 
و»الواقعة«  »القمر«  سوريت  وبنی  الکریم 
يف  واخلمسون  اخلامسة  ال��س��ورة  وه��ي 
حيث  من  و  الرشیف،  املصحف  ترتيب 
اختالف  ترتيبها  ففي  السور  نزول  ترتيب 
من  فيها  االخ��ت��الف  إىل  یرجع  وذل��ك 
قال  من  فأما  مدنية  أو  مکية  کوهنا  حيث 
بمکيتها فعدها عىل أهنا الثالثة واألربعون 
»فاطر«  سورة  قبل  نزلت  فهي  هذا  وعىل 
قال  م��ن  وأم��ا  »ال��ف��رق��ان«  س��ورة  وبعد 
والتسعنی  الثامنة  السورة  فعدها  بمدنيتها 
قد  تکون  القول  ه��ذا  أس��اس  عىل  وه��ي 
سورة  وبعد  »اإلنسان«  سورة  قبل  نزلت 
ص  1957م،  )ال���زرک���ي،  »ال��رع��د« 
الفتتاحها  األسم  هبذا  وسميت   .)228
اهلل  أسم���اء  من  اسم  »الرمحن« وهي  بآیة 
الوحيدة  السورة  وهي  وتعاىل.  سبحان���ه 
والسورة  الکریم.  االس��م  هبذا  املفتتحة 

التي  ال��ب��اري  ونعم  آالء  ع��ىل  مشتملة 
الشمس  يف  واملتمثلة  هبا  عباده  عىل  أنعم 
التي  والسامء  والشجر،  والنجم  والقمر، 
عجائب  من  فيها  وم��ا  عمد  بال  رفعت 
عّز وجّل  اهلل  التي شاء  القدرة، واألرض 
الفاکهة والثمرات  أنواع  فيها من  یبث  ان 
وقال األمام عيل بن ايب طالب عن نبي 
»لکل  له:  حدیث  يف   »حممد« الرمحة 
سورة  ال��ق��رآن  وع��روس  ع��روس،  يشء 
 ،6 ج  ق،  ه�.   1410 )البيهقي،  الرمحن« 

ص 37(.
السورة  هذه  آیات  يف  املتمعن  ویرى 
اهن��ا ت���دور ح��ول ث��الث��ة حم���اور؛ مقطع 
ومقطع  ال��ع��ذاب،  ومقطع  اإلث��ب��ات، 
الثواب. ویرکز املحور األول عىل مفاصل 
القدرة اإلهلية توزعت  أساسية يف وصف 
توىل  مشاهد،  ثالث��ة  عىل  املفاصل  هذا 
خالل  من  القدرة  وصف  األول  املشهد 
املشهد  وتناول  والسامء  األرض  الکون، 
اإلنساني����ة  ال��ذات  إىل  االلتفات  الثاين 
مناقش���ة  الثالث  املشهد  وتوىل  ومکوهنا، 
تآزرت  املاء.  عنرص  خالل  من  الق����درة 
اإلنسان،  خدمة  عىل  املشاهد  هذه  مجيع 
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عىل  ليسهل  جادتنی؛  ومناقشٍة  بتدرٍج 
ومعاینتها.  تلقيه������������ا  اإلنساين  العقل 
النص  وف��ق  فيتفرد  ال��ع��ذاب  مقطع  أم��ا 
اإلهلية  القدرة  مظاهر  باستعراض  القرآين 
جاحدًا  بوصفه  االنسان  عن  واحلدیث 
کافرًا معاندًا، رغم کل ما قدم له من وسائل 
للنجاة، ورغم کثرة األدلة والرباهنی عىل 
وحدانية اهلل. وختيم يف هنایة النص القرآين 
يف هذا املقطع جهنم، بوصفها حقيقة ثابتة 
باإلبادة  القرآين  النص  یبدأ  مؤملة.  لنهایة 
یساق  مرعبة خميفة،  یستعرض مشاهد  ثم 
فيها املجرم وصوالً إىل جهنم، ويف خضم 
ليتجرع  بطيئًا  املجرم  عىل  الزمن  یمر  هذا 
یتولی  وبالتايل  مضاعفة.  مرات  العذاب 
حمور  أي  الثالث،  املقطع  هذا  يف  اخلطاب 
الثواب، احلدیث عن اجلنة بوصفها مکافأة 
اجلنة  الوعد، هذه  ثابتًا عىل صدق  ودلياًل 
یتوىل  ومکافآت،  نعم  من  فيها  أع�����د  بام 
بمکوناهتا،  البوح  املکررة  واآلی��ة  الرسد 
التکثري  سبيل  عىل  أغراضًا  جاءت  التي 
والدعاء والتمني واالستئناس والتحقي��ق 
2011م،  والعثامن،  )العزام  والرتغيب 

ص 413–405(.

املقاربة األسلوبية يف سورة الرمحن:
املستوی الصويت:. 1

تقع الدراسة الصوتية يف صميم دراسة 
الصويت  التحليل  ألّن  األدبية،  النصوص 
للنصوص بام فيها من أصوات وإیقاعات، 
یساعد کثريًا يف فهم طبيعتها، ويف الکشف 
عن اجلوانب اجلاملية فيها. »وليس خیفی أن 
ماّدة الصوت هي مظهر االنفعال النفيس، 
يف  سبب  هو  إّن��ام  بطبيعته  االنفعال  وإن 
غنّة  أو  مّدًا  فيه  بام خیرجه  الصوت،  تنویع 
)الرافعي، 1997م، ص  أو شّدة«  لينًا  أو 
واضحًا  املوسيقي  اإلیقاع  ویبدو   .)169
اإلیقاع  هل��ذا  ولکن  الکریم،  القرآن  يف 
الشعر  عن  ختتلف  التي  اخلاّص��ة  طریقته 
املقّيد باألوزان والقوايف، إذ هو »إیقاع يف 
نطاق التوازن، ال إیقاع يف الوزن، فالوزن 
اإلیقاع  يف  والتوازن  للشعر،  العربية  يف 
إیقاع  هو  الکریم  القرآن  يف  والذي  للنثر، 
1993م،  )حسان،  م��وزون«  ال  متوازن 
بنی  القرآين  النسق  مجع  وقد   .)269 ص 
التعبري من  النثر والشعر »فقد اعفی  مزایا 
التامة؛  والتفعيالت  املوحّدة  القافية  قيود 
فنال بذلك حریة التعبري الکاملة عن مجيع 
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نفسه  الوقت  يف  وأخذ  العامة.  أغراضه 
والفواصل  الداخلية،  املوسيقا  الشعر  من 
املتقاربة يف الوزن« )قطب، 1983م، ص 

.)102
البارئ  إلی کالم  النظر  کافيًا  یعد  ومل 
روائ��ع��ه  ن��ت��ذوق  حتی  مکتوبًا  تعالی 
آیات��ه  ت���الوة  م��ن  الب���ّد  ب��ل  الصوتية، 
ألن  مناسبة،  موسيقية  بنغمة  وإنشادها 
انعکاسات  متّثل  التي  هي  املحکّية  اللغة 
للکالم  وب��االس��ت��امع  ک��اف��ة.  األص���وات 
التعبريات  ن���درك  أن  یمکن  امل��ن��ط��وق 
امل��ص��اح��ب��ة ل��ل��ک��الم، األم���ر ال���ذي قد 
النص  قراءة  عرب  استيعاب������ه  یستحي����ل 
الکالم  دراس���ة  کانت  و»هلذا  املکتوب. 
منها  بّد  ال  مقدم�����ة  املسموع  املنطوق 
اللغویة  )ال��ق��واع��د(  األنظمة  ل��دراس��ة 
نفسها«  اللغة  لدراسة  أخری  بعبارة  أو 

)حسان، 1979م، ص 47(.
1 -1: البناء الصويت للکلامت:

الصويت  البناء  علی  التعرف  یمکن 
املقاطع  نوعية  تبيان  خالل  من  للکلامت، 
مرحلة  املقطع  ویعّد  هلا،  املکّونة  الصوتية 
والکلمة  املفرد  الصوت  بنی  ما  وسيطة 

من  مزیج  فهو  أص��وات،  عدة  من  املرّکبة 
اللغة  طریقة  مع  یّتفق  وحرکة،  صامت 
اإلیقاع  علی  ویعتمد  بنيتها،  تأليف  يف 
التنّفيس. فکل ضغطة من احلجاب احلاجز 
إیقاعًا  تنتج  أن  یمکن  الرئتنی  هواء  علی 
األحوال  أقل  يف  مؤّلف  مقطع  عنه  یعرّب 
وللمقطع  )ص+ح(.  وحرکة  صامت  من 
املتکّلمنی  ألّن  ال��ک��الم؛  يف  کبرية  أمهية 
الفونيامت  أص��وات  نطق  الیستطيعون 
إن  ذلك  الیفعلون  هم  أو  بنفسها،  کاملة 
يف  األص��وات  ینطقون  وإّن��ام  استطاعوا، 
رمزنا  وإذا  املقاطع.  هي  جتمّعات  شکل 
وللصائت  )ص(،  بالرمز  للص��������امت 
عرض  فيمکن  )ح(،  بالرمز  احلرکة  أو 
کام  العربية  للمقاطع  الرئيسية  األشکال 

یيل:
املقطع القصري )ص ح(، ویتألف من . 1

سبيل  علی  قصرية.  وحرکة  صامت 
ثالثة  من  مکونة  َکَتَب  مفردة  املثال 
مقاطع قصرية: ص ح/ ص ح/ ص 

ح.
ح(، . 2 ح  )ص  املفتوح  املتوسط  املقطع 

طویلة،  وحرکة  صامت  من  ویتألف 
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مثل مفردة »يب« )ص ح ح( التی تکون من هذا املقطع.
یتلوها . 3 قصرية  حرکة  ثّم  صامت  من  ویتألف  ص(،  ح  )ص  املغلق  املتوّسط  املقطع 

صامت. مثل کلمة »ِمن« الساکنة.
یتلوها . 4 ثّم حرکة طویلة  ویتألف من صامت  املغلق )ص ح ح ص(،  الطویل  املقطع 

صامت. مثل مفردة »کان«.
حرکة . 5 ثّم  صامت  من  ویتألف  ص(،  ص  ح  )ص  اإلغالق  املزدوج  الطویل  املقطع 

قصرية یتلوها صامتان. مثل کلمة »فضل« التي تتکون من هذا املقطع.
الثالثة  واألن��واع  والشيوع،  االنتشار  من  نفسها  الدرجة  علی  املقاطع  کّل  وليست 
األولی من املقاطع العربية هي الشائعة، وهي التي تکون الکثرة الغالبة من الکالم العريب، 
أما النوعان األخريان؛ أي الرابع واخلامس فقليال الشيوع، والیکونا إال يف أواخر الکلامت 

وعند الوقف )صالح، 2003م، ص 9 -8(.
بحيث  آیاهتا،  بعض  علی  الضوء  ونسلط  املنظار  هذا  من  السورة  إلی  ننظر  وهنا 

الیمکن التطرق إلی مجيع آیاهتا يف مقال واحد:
اآلیات التي توصف فیها النعم الکربی يف اخللقة:	. 

ار

ح ص

رح

ح ص ح

مان

ح ص ص ح

َعل��

ح ص

َل��

ح ص

َمل

ح ص ح

ُقر

ح ص ح

آن

ح ص ص ح

َخ��

ح ص

َل��

ح ص

َقل

ح ص ح

إِن��

ح ص ح

سان

ح ص ص ح
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ب. آیة الوعید:

ُیر

ح ص ح

َس

ح ص

ُل

ح ص

َع��

ح ص

َلي���

ح ص ح

ُک����

ح ص

ما

ح ص ص

ُش����

ح ص

وا

ح ص ص

ُظن

ح ص ح

من

ح ص ح

نا

ح ص ص

ِرن

ح ص ح

َو

ح ص

ُن�����

ح ص

حا

ح ص ص

ِسن

ح ص ح

َف����

ح ص

ال

ح ص ص

تن��

ح ص ح

َت���

ح ص

ِص���

ح ص

ران

ح ص ص ح

ج. آیات الوعد ووصف اجلنة:

َذ

ح ص

وا

ح ص ص

تا

ح ص ص

َأف�����

ح ص ح

نان

ح ص ص ح

في����

ح ص ص

ِه������

ح ص

ما

ح ص ص

َعي����

ح ص ح

نا

ح ص ص

ِن

ح ص

َتج

ح ص ح

ری�������

ح ص ص

یان

ح ص ص ح

ُمد

ح ص ح

هام��

ح ص ص ح

َم�����

ح ص

تان

ح ص ص ح
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السورة  ه��ذه  من  األول��ی  اآلی��ة  ففي 
الصوتية  املقاطع  توزیع  جاء  َ�ُٰن(،  )الرَّ محمْ
 ،)1( القصرية  املقاطع  عدد  بلغ  یيل:  کام 
املغلق.  املتوسط  نوع  من   )1( واملتوسطة 
املغلق.  الطویل  نوع  من  واح��دًا  ومقطعًا 
)َعلََّم  الرمحن  سورة  من  الثانية  اآلیة  ويف 
الصوتية  املقاطع  توزیع  جاء  ��ُق��رمْ آَن(،  المْ
 ،)2( القصرية  املقاطع  عدد  بلغ  یيل:  کام 
وأیضًا   .)2( املغلقة  املتوسطة  واملقاطع 
املغلق.  الطویل  نوع  من  واح��دًا  مقطعًا 
الثالثة  اآلیة  يف  األحصائية  هذه  وتکررت 
املقاطع  توزیع  جاء  إذ  ن��َس��اَن(  ِ اإلمْ )َخَلَق 
الصوتية کام یيل: بلغ عدد املقاطع القصرية 
 .)2( املغلقة  املتوسطة  واملقاطع   ،)2(
الطویل  ن��وع  من  واح��دًا  مقطعًا  وأیضًا 
املغلق. بينام بلغ عدد املقاطع القصرية يف آیة 

ى  ې  ې  ې  ې  ۉ  چ  الوعيد 
 ،]35 ال��رمح��ن:  ]س��ورة  چ  ائ  ى 
املتوسطة  املقاطع  عدد  فيها  وزاد   )10(
علی القصرية حيث بلغ )12(، منها )7( 
مغلقة و )5( مفتوحة. بينام ال یتجاوز عدد 

املقاطع الطویلة املغلقة مقطعًا واحدًا.
قوله  يف  الصوتية  املقاطع  وتوزعت 

الرمحن:  ]س��ورة  چ  چ  چ  چ  تعالی 
القصرية  املقاطع  عدد  بلغ  یيل:  کام   ،]48
 )1( املغلقة  املتوسطة  واملقاطع   ،)1(
واملتوسطة املفتوحة )2(. واملقاطع الطویلة 
املغلقة )1(. وتوزعت املقاطع الصوتية يف 
]سورة  چ  ڌ  ڍ  ڍ  چ  تعالی  قوله 
املقاطع  عدد  بلغ  یيل:  کام   ،]50 الرمحن: 
املغلقة  املتوسطة  واملقاطع   ،)3( القصرية 
واملقاطع   .)6( املفتوحة  واملتوسطة   )3(
توزیع  جاء  وبالتايل   .)2( املغلقة  الطویلة 

چ  ۆئ  چ  آیة  يف  الصوتية  املقاطع 
عدد  بلغ  یيل:  کام   ]64 الرمحن:  ]س��ورة 
املقاطع القصرية )1(، واملتوسطة )1( من 
من  واحدًا  ومقطعًا  املغلق.  املتوسط  نوع 

نوع الطویل املغلق.
املقاطع  أن  علی  یدّل  املقاطع  »وعدد 
إلی  ونسبتها  الوعيد  آی��ات  يف  القصرية 
املقاطع املتوسطة والطویلة أکثر من اآلیات 
تأثريًا  أکثر  القصري  الکالم  إن  األخری... 
القصرية  املقاطع  ولعل  لإلنذار  ومناسبة 
اإلنتباه  تلفت  أن  ترید  اآلی��ات  ه��ذه  يف 
للمجرمنی.  السيئة  العواقب  إلی  األکثر 
اجلنة،  نعيم  ووصف  الوعد  آیات  يف  وأما 
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فنسبة املقاطع املتوسطة والطویلة أکثر من 
آی��ات وص��ف اخللقة، ورب��ام ه��ذا اهل��دوء 
إلی  إش��ارة  النَفس  وط��ول  واالطمئنان 
)خاقاين،  اجلنة«  يف  والسالمة  السکون 

2012م، ص 46(.
وقد برز اإلیقاع يف آیات سورة الرمحن 
عناء  إلی  الباحث  الحیتاج  بحيث  جليًا، 
»عبارة  هو  واإلیقاع  ذل��ك.  ليثبت  کبري 
ترّدد ظاهرة صوتية ما علی مسافات  عن 
زمنية حمّددة النسب )عياد، 1978م، ص 
الکامنة يف اآلیات  املوسيقی  60(. وختتل 
أو  کلامهتا،  يف  تغيري  بإحداث  قمنا  ما  إذا 
بتقدیم  قمنا  أو  بأخری،  بعضها  استبدلنا 
املثال،  سبيل  فعلی  مفرداهتا.  تأخري  أو 
قوله  يف  "املرجان"  کلمة  تقدیم  أردنا  لو 
ڤچ  ڤ  ڤ  ٹ  چ  تعالی 
ألختفی  وقرأناها   ]22 الرمحن:  ]سورة 
وأختلت  اجلميل  امل��ت��وازن  اإلیقاع  ه��ذا 

املوسيقا الکامنة فيها.
ونشاهد يف آیات سورة الرمحن أن عدد 
آیة  من  خیتلف  وتواليها  الصوتية  املقاطع 
ألخری، لکن هذا الیؤثر علی املوسيقی، 
لتوايل  ختضع  ال  ال��ق��رآن  »موسيقی  ألن 

هذا  ليس  بل  الشعر...  يف  هو  کام  املقاطع 
أسهم  مطرد  غري  یسريًا،  جزءًا  إاّل  التوايل 
اإلیقاع  هذا  يف  أخری  عدیدة  عوامل  مع 
الکریم«  القرآن  آلیات  والعذب  املتدّفق 

)صالح، 2003م، ص 20(.
االنسجام  يف  و	ثرهــــــا  الفاصلة   :2-  1

املوسیقي:
ال��ک��ری��م هي  ال��ق��رآن  ال��ف��واص��ل يف 
هبا  یقع  املقاطع  يف  متشاکلة  »ح���روف 
من  م��ه��اّمً  ج���زءًا  وتشکل  امل��ع��اين  إف��ه��ام 
موسيقی السورة، وهي کالقافية يف الشعر، 
ص  نفسه،  )املصدر  النثر«  يف  وکالسجع 
من  الکریم  ال��ق��رآن  ل���رباءة  لکن   .)50
الکهنة  بسجع  ومایشبهه  السجع  اهت��ام 
بدل  »الفاصلة«  لفظة  استخدام  یفّضل 
السجع ألن »الفواصل تابعة للمعاين وأما 
فواصل  هل��ا...  تابعة  فاملعاين  األسجاع، 
طریق  ألهنا  وحکمة،  بالغة  کلها  القرآن 
إلی إفهام املعاين التي حتتاج إليها يف أحسن 
صورة یدل هبا عليها« )الرماين، 1968م، 

ص 98 -97(.
الف������اصلة من أهم  أن  املتتبع،  وجید 
يف  تراعی  حيث  الرمحن  س��ورة  ميزات 



مقاربات أسلوبية يف سورة الرمحن

28

یرجع  وربام  متشاهبة وقصرية.  آیاهتا  مجيع 
السبب إلی ما حتتویه من ذکر النعم، لکن 
تکون  العذاب  ووصف  الوعيد  آیات  يف 
األخ��ری.  اآلی���ات  م��ن  أط��ول  الفاصلة 
)االلف  »ان«  ب���  اآلی��ات  أغلب  وختتتم 
»ام«  ب���  األح��ي��ان  بعض  ويف  وال��ن��ون( 
)االلف وامليم«. ويف اآلیتنی الرابعة عرشة 
واخلامسة عرشة ب�� »ار« )االلف والراء(. 
اآلی��ات  مجيع  يف  جی��ري  امل��ّد  عنرص  لکن 
واملّد یفيد لفت االنتباه والتسليم واإلقرار 
2012م،  )خاقاين،  وتعظيمها  النعم  أمام 
ص 64(. وهذه هي طریقة القرآن الکریم 
للفکرة  املناسب  األس��ل��وب  اختيار  يف 
بتنوع  الفواصل  نظام  يف  وینّوع  املناسبة، 
هذا  ویتجلی  یعرضه،  ال��ذي  امل��وض��وع 
وانتقاء  وقرصها  الفاصلة  طول  يف  األمر 
به. وقد وجدنا  الذي ختتم  حرفها األخري 
يف سورة الرمحن ما یثبت أن تنّوع أسلوب 
املوسيقی وإیقاعها، مرتبط بتنوع األجواء 
التي تطلق فيها ویتغرّي األسلوب من آیات 
ذکر نعم البارئ، إلی آیات الوعيد وأیضًا 

آیات الوعد ووصف الفردوس.
ب��  ب����دأت  ال���س���ورة  أن  ون��الح��ظ 

 ]1 ال���رمح���ن:  ]س�����ورة  چ  چڃ 

وجاء صوت  "النون"  باحلرف  وأختتمت 
الفاصلة فيها متشاهبًا لبقية فواصل املقطع 
 .)13( اآلی��ة  حتی  یستمر  التي  األول 
السمعي  ذوالوضوح  "ن"  صوت  ویأيت 

املمّيز يف اآلیات ليزیدها وضوحًا ورنينًا، 
یمّثل  أنه  شك  ال  اإلیقاع  املستوی  »فعلی 
زمينًا  ترّددًا  حاملة  إسامع،  قّوة  حُتدث  رّنة 
طویاًل« )کشك، 1983م، ص 13(. لکن 
الفاصلة يف اآلیتنی الرابعة عرشة واخلامسة 

ڭ  ۓ  ۓ  ے  چ  ع���رشة 
ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ 
ۆ ۈ چ انتهت ب�� »ار« )االلف والراء(. 
ویتمّيز صوت »الراء« بأنه صوت تکراري 
»ومنها  قوة،  صفة  والتکریر  واهتزازي، 
)سيبویه،  شدید«  حرف  وهو  »املکرر« 
الواقع  والتکرار   )435 ص  1988م، 
مالمسة  تکرر  عن  ناتج  الصوت،  هذا  يف 
أن  النطق. واملالحظ  للحنك عند  اللسان 
واألنس  اجلن  خلقة  تبّينان  اآلیتنی  هاتنی 
ومن  »ن��ار«.  و  کالفخار«  »صلصال  من 
ومن  »االنکسار«  األول��ی  م��ادة  صفات 
وجاء  واالهتزاز«  »احلرکة  الثانية  صفات 
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صفات  مع  متامًا  متناسبًا  »ال��راء«  صوت 
الطنی  هو  و»الصلصال«  والنار.  الفخار 
عند  وصلصلة  صوت  له  وصار  یبس  إذا 
العلم احلدیث  أثبت  الرضب عليه. »وقد 
ما  العنارص  من  حیتوي  اإلنسان  جسم  أن 
حتتویه األرض. فهو یتکون من الکربون، 
وهذه  و...  واألیدروجنی  واألکسيجنی، 
وإن  للرتاب.  املکونة  العنارص  هي  نفسها 
إنسان عن اآلخر، ويف  نسبها يف  اختلفت 
أصنافها  أن  إال  ال���رتاب،  عن  اإلن��س��ان 
واحدة« )بيضاوي، 1995م، ص239(. 
بصوت  اآلی���ات  سائر  ف��واص��ل  وتنهي 
و)27(و   )24( االی��ات  ماعدا  »النون« 
)41( و)78( حيث تنتهي ب�� »م« )امليم(. 
یصاحب  أنفي،  »صامت  الصوت  وهذا 
تکراره  ترك  وقد  الغنّة،  صوت  انتاجه 
علی  صوتيًا  ومج��االً  سمعيًا،  وض��وح��ًا 

اآلیات« )صالح، 2003م، ص 31(.
1 -3: املوسیقی الداخلیة لآلیات:

علی  املوسيقي  اإلنسجام  الیقترص 
فواصل سورة الرمحن فحسب، بل بتعّداها 
األخ��ری  امل��ت��ج��اورة  الکلامت  ليشمل 
اتف���اق  من  تظهر  إذ  الفواصل،  غري  من 

وتناغم  داخلية  موسيقا  األص��وات  هذه 
املوسيقی  مساح�����ة  من  یزید  ملحوظ. 
أص��واهت��ا.  ب��نی  التآلف  م��ن  ویضاعف 
متّثل  التي  الثنائيات  يف  نشاهده  ما  وهذا 
واإلنسج�����ام،  التناسق،  يف  مهاًم  دورٌا 
يف  والقمر«  »الشمس  مث�������ل  التامسك. 
اآلیة  يف  والشجر«  و»النجم   ،)5( اآلیة 
)6(، و»االنسان واجلان« وأیضًا »الفخار 
و»املرشقنی   .)15 و   14( آیتي  يف  ونار« 
واملغربنی« يف اآلیة )17(، و»انس وجان« 
يف آیات )39 و 56 و 74(. کام أننا نجد 
الثنائيات  غري  يف  الداخلية  املوسيقی  هذه 
مثل »عينان جتریان« يف اآلیة )50(. وقد 
أشاعت هذه املوسيقی الداخلية انسجامًا 
أذن  إليه  جی��ذب  األص��وات  يف  واض��ح��ًا 
النفس  ألن  إصغاء،  أکثر  وجیعله  السامع 
متآلفًا  یکون  عندما  امل��ک��ّرر  تستحسن 

ومتناسقًا.
والــکــلــامت  احلــــروف،  ــرار  ــک ت  :4-  1

واجلمل:
اليء  "کرر  من  اللغ�����ة  يف  التکرار 
والکر  أخرى...  بعد  مرة  أعاده  وکرکره 
)ابن  التکرار"  ومنه  اليء  عىل  الرجوع 
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السورة  أن  ونجد  ک��رر(  م��ادة  منظور، 
إىل  عليه  واعتمدت  التکرار  علی  بنيت 
املتتّبع  ویری  ُأخرى  فنية  وسائل  جانب 
الرمحن  س��ورة  يف  ال��ق��رآين  اخل��ط��اب  أّن 
التي  )الرمحن(  املبارک���ة  ب�اآلی����ة  ینفتح 
»لعل  دالالت  عدة  وهلا  عنواهنا  محلت 
املدى  يف  تبحر  طمأنينة  حتمل  أهنا  أبرزها 
بکل  وثيق  ارتباط  وذات  هنایة،  ال  ما  إىل 
فالذات  وحم��اوره��ا...  السورة  مفاصل 
قبل  اهلدایة  بقصد  بالرمحة  بدأت  اإلهلية 
والق���درة  القوة  مظ���������اهر  استعراض 
)العزام  اهلل«  وحدانية  عىل  دلياًل  بوصفها 
وهناك   .)405 ص  2012م،  والعثامن، 
التأکيد  منها  للتکرار  ذکرت  کثرية  فوائد 
والتنبيه والرتغيب والردع. ويف  والتذکري 
احلروف  تکرار  أمام  نتوقف  املضامر  هذا 

والکلامت واجلمل يف السورة:
"النون" أ.  حرف  تکرر  احلرف:  تکرار 

أغلبية  يف  "االلف"  بحرف  املسبوق 
احلرفان  وهذان  الرمحن  سورة  آیات 
نوعان إّما ضمري التثنية وإّما من أصل 
الکلمة. ویمکن أن نتصور أّن التثن�ية 
رمح��ة  إلی  تلمح  السورة  مألت  التي 

اجلميع  تشمل علی  التي  الواسعة  اهلل 
من اإلنس واجلن؛ وکذلك تلمح إلی 
بجامده  الکون  علی  السائدة  الزوجية 
واآلخرة،  والدنيا  وإنسانه  وحيوانه 
واجلنة  والشقاء  النعيم  من  ومافيهام 
"الراء"  احل���روف  وک��ان��ت  وال��ن��ار. 
أکثرها  و"النون"  و"امليم"  و"الالم" 

ارتباطا باللفظ يف هذه السورة.
التي ب.  األلفاظ  من  الکلامت:  تک����رار 

تکررت يف سورة الرمحن هي: »اجلن« 
مخس مرات، و »اإلنس« ست مرات؛ 
مخس منها متقابالن ومرة أخری انفرد 
وأّما  الثالثة.  اآلیة  يف  بالذکر  اإلنس 
»األرض«  فذکرت  واألرض،  السامء 
ثالث مرات و »السامء« أربع مرات، 
أخری  ومرة  متقابلتان،  منها  وثالث 
أن��ف��ردت ال��س��امء ب��ال��ذک��ر يف اآلی��ة 
العدد  هذا  وربام  والثالثنی.  السابعة 
إشارة اىل أن االنس أرشف من اجلّن، 
)خاقاين،  األرض  من  أفضل  والسامء 
کلمة  أن  ک��ام   .)47 ص  2012م، 
سيأيت  مرات  ثالثة  وردت  »امليزان« 
»اإلحسان«  ومفردة  الحقا  رشحها 
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وردت مرتنی.
تکررت ج.  والعبارات:  اجلمل  تکرار 

َوال  َقبمَْلُهممْ  ��ٌس  إِنمْ َیطمِْمثمُْهنَّ  مْ  »مَل عبارة 
يف  ال��رمح��ن  س��ورة  يف  مرتنی   » َج���انٌّ
والرابعة  واخلمسنی  السادسة  اآلیتنی 
اجلنتنی  وصف  يف  وکانتا  والسبعنی 
تأملنا  لو  لکن  والثانيتنی.  األولينی 
تتکرر  آیة  نالحظ  فإننا  الرمحن  سورة 
خماطبًا  تعاىل  اهلل  قول  إهنا  باستمرار، 

ۋ  ۋ  ٴۇ  چ  واجل��ن:  اإلن��س 
ه��ذه  ت���ک���ررت  ل��ق��د  چ.  ۅ 
حاول  قد  السورة.  يف  مرة   31 اآلیة 
القرآن  انتقاد  جاهدین  املشککون 
أنه حیوي تکرارات ال معنى  بزعمهم 
النظر  یمعن  من  کل  سيجد  لکن  هلا. 
يف اآلیة الکریمة أهنا جاءت تأکيدًا من 
اهلل عّز وجّل ل���»تاکيد النعم الربانية«، 
الغفلة وإقامة  و»التذکري هبا«، و»طرد 
نعم  تکذیب  من  و«التحذیر  احلجة«، 
ألغراض  وظف  تکرارها  وأّن  اهلل« 
حجاجية  برهانية  متعددة  ووظائف 
ووعظية إرشادیة وأهّنا خطاب مستقل 
السياقي  تنزیله  من  داللت����ه  یستقي 

اخلاص به يف املواقع التي ورد هبا.
وهبذه اآلیة یبدأ النص القرآين مرحلة 
إىل  اإلنسان  ح��ول  مما  هبا  ینتقل  جدیدة 
السامء  من  األک��رب  العامل  ذکر  "ملا  داخله 
واألرض، وما أوجد فيهام من النعم، ذکر 
النعم، واإلنسان  له هذه  مبدأ من خلقت 
هو آدم، وهو قول اجلمهور، والتکرار يف 
هذه الفواصل للتأکيد والتنبيه والتحریك" 
 .)59 ص  ج10،  1992م،  )الغرناطي، 
هذه  يف  تکرار  مواقع  يف  النظر  امعنا  ولو 
اآلیة املبارکة لوجدنا أن "ثامنية منها عقب 
النار  ذکر  عقب  سبعة  ثم  النعم،  تعداد 
التخلص  أبواهبا ألن  وشدائدها عىل عدة 
منها نعمة، ثم ثامنية عقب وصف اجلنتنی 
عقب  ثامنية  ثم  أبواهبا،  کعدة  األولينی 
اجلنتنی  دون  مها  اللتنی  اجلنتنی  وص��ف 
ه:   1360 املالکي،  )الصاوي  األولينی" 
146( وهذا من أرسار األعداد يف القرآن 
الکریم؛ تکررت اآلیة بعد ذکر اجلنة ثامين 
مرات بعدد أبواهبا وبعد جهنم سبع مرات 
هذه  يف  والتکذیب  کذلك.  أبواهبا  بعدد 
واإِلنکار  اجلحد  معنى  يف  مستعمل  اآلیة 
عن  کنایة  اآلالء  وتکذیب  لتشنيعه.  جمازًا 
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فبأي  واملعنى:  اإِلهلية.  يف  باهلل  اإِلرشاك 
نعمة من نعم اهلل عليکم تنکرون أهنا نعمة 
عليکم فأرشکتم فيها غريه َبلمْه إنکار مجيع 

نعمه إذ تعبدون غريه دوامًا.
وهبذه اآلیة وتکرارها يف سورة الرمحن 
»نعامءه وذکر  وتعاىل  البارئ سبحانه  عّدد 
ولطفه  قدرت����ه  عىل  ونبههم  آالءه  عباده 
يف  وصفها  خلقة  کل  ذکر  اتبع  ثم  بخلقه 
هذه اآلیة وجعلها فاصلة بنی کل نعمتنی 
ليفهمهم النعم ویقررهم هبا وهذا کقولك 
اليه دهرك وتابعت عنده  للرجل أحسنت 
)ابن  ویکفرك  ینکرك  ذلك  ويف  األی��ادي 
وهکذا   .)185 ص  ق،  1393ه�.  قتيبة، 
یتضح لنا أن التکرار يف السورة ليس جمّرد 
إیقاعية عابرة،  قيمة  لفظية وال جمّرد  حلية 
اإلیقاع  بنی  متغلغلة  متحّققة  فالوحدة 
عىل  کلها  ال��س��ورة  ت��ت��آزر  التي  والغایة 
حتقيقها. ومن ثّم فهي تضفي ُبعًدا جدیًدا 
هندسة  يف  یکمن  فرید  معامرّي  طابع  ذي 
آیاته! فقد أرشنا إىل أن اإلستفهام جاء يف 
السورة ألول مرة يف اآلیة )13(، وعلمنا 
فهذا  م��رة.   )31( فيها  تکّرر  أن��ه  أیًضا 
اإلختيار الدقيق ال یمکن أن یکون عفوًیا! 

هو   )13( العدد  أن  نرى  عندما  وخاّصة 
معکوس العدد )31(.

املستوی الداليل:. 2
الصغری  الوح�����دات  الکلامت  متثل 
»عملية  أن  وبام  النص،  منها  یتشکل  التي 
وهو  م��ادي  أحدمها  جانبان؛  هلا  الکالم 
وهو  عقيل  واألخ��ر  املنطوقة،  األص��وات 
ص  1975م،  )اومل��ان،  املقصود«  املعنی 
۳۷(، فبعد التطرق إلی املستوی الصويت، 
األبع�������اد  علی  الضوء  تسليط  من  البد 
العالقة  وتبدو  الرمحن.  سورة  يف  الداللية 
والصوت،  الداللة  جانبي  بنی  واضحة 
السورة،  يف  ویتطابقان  معًا  یتکامالن  فهام 
فبعض الدالالت کانت تستدعي نوع�����ًا 
بعض  أن  کام  األص������وات،  من  معينًا 
من  معنّی  نوع  عن  تعرّب  کانت  األصوات 

الدالالت.
2 -1: السیاق:

القرآن  يف  خاص������ة  مکانة  لأللفاظ 
السياق  مع  متامًا  تنسجم  وهي  الکریم 
إذا  املعنی متامًا  فيه بحيث خیتل  ترد  الذي 
وال  أخری.  بکلمة  کلمة  استبدال  تم  ما 
البحث  هو  املنشود  اهلدف  أن  ذلك  یعني 
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النص،  يف  سياقها  عن  منفردة  املعاين  عن 
بل إنام الکلمة تستمد دالالهتا من السياق 
التي ترد فيه ومن خالل موقعها يف النص 
اجلملة.  يف  األخری  بالعنارص  وعالقتها 
املرتادفة،  واأللفاظ  املتضادة،  »فاأللفاظ 
العطف،  وح����روف  اجل���ر،  وح����روف 
املث��ال  سبيل  علی  االستفهام  وح��روف 
السياق  ااّل  معناها  یکشف  ال  احلرص،  ال 
اللغوي« )حامد، 1984م، ص 5. ولدی 
"الدقة  وجدنا  الرمحن  سورة  معاين  تأملنا 
املعنی  ألداء  املناسبة  األلفاظ  اختيار  يف 
السورة  ه��ذه  هبا  تتمّيز  صفة  املنشود" 
وکأن  شأنه،  ج��ّل  البارئ  آی��ات  کسائر 
املعاين.  هلذه  إالّ  ُخلقت  ما  األلفاظ  هذه 
آخر،  بلفظ  لفظًا  تستبدل  أن  فلو حاولت 
ذاهت��ا.  بالدقة  املعنی  عن  یعرّب  جت��ده  لن 
السورة  هذه  من  األولی  باآلیة  ولنکتفي 
الرشیفة علی سبيل املثال ال احلرص، ففي 
]سورة الرمحن:  چ  ڃ  چ  قوله تعاىل 
بتلك  املتجىّل  وتعاىل،  سبحانه  اهللّ  هو   ]1
الصفة من صفاته الکریمة، وهى الرمحة، 
التي هي اللطف الساري يف هذا الوجود، 
اهلادي لکل موجود. وقد سميت  والنور 

آیة  بأن کل  األسم. ونشاهد  السورة هبذا 
تعرّب عن رمحة اهلل ونعمه. حتى  آیاهتا  من 
العذاب  عن  تتکلم  التي  اآلی��ات  تلك 
هذا  م��ع  ف��إهن��م  وال��ض��ال��نی،  للکافرین 
العذاب واقعون حتت رمحة اهللّ، ولوال هذه 
الرمحة لتضاعف هلم هذا العذاب أضعافا 
السورة،  فاحتة  تيل  التي  واآلیات  کثرية. 
فيام  الرمحن  رمحة  جتليات  من  أیضاً   هي 
یتصل باإلنسان. وهلذا قّدم تعليم القرآن، 
أي القراءة، عىل خلق اإلنسان ذاته، الذي 
غيوثها.  ومتّلقى  الرمحة،  هذه  موضع  هو 
بکلمة  "الرمحن"  کلمة  استبدال  تم  فلو 
کانت  ملا  احلسنی  األسامء  من  آخر  باسم 

مناسبة مع سياق السورة.
ویکشف البحث يف أشکال العالقات 
حيث  من  السورة  کلامت  بنی  الرتابطية 
أرسار  من  ش��یء  عن  ودالالهت��ا  معانيها 
هذه  وتتمّثل  وأغراضه،  القرآين  التعبري 
"القول بالرتادف"،  العالقات يف مقوالت 

و"التضاد"، و"املشرتك اللفظي" کام یيل:
2 -2: القول بالرتادف:

ال�����رتادف ه��و  »األل���ف���اظ امل��ف��ردة 
واح��د«  باعتبار  واح��د  شئ  علی  الدالة 
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)السيوطي، 2008م، ص 402(. ویقول 
الفروق  يف"  العسکري"  ه��������الل  "ابو 
واألسامء  العبارات  »اختالف  اللغویة" 
کلمة  األسم  أن  املعاين،  اختالف  یوجب 
تدّل علی معنی، داللة اإلشارة، وإذا أشري 
فاإلشارة  فعرف،  واحدة  مرة  الشئ  إلی 
)العسکري،  مفيدة«  غري  وثالثة  ثانية  إليه 
الیمکن  ما  وه��ذا   .)10 ص  1981م، 
أن  ذل��ك  ال��ک��ری��م،  ال��ق��رآن  يف  حصوله 
بتطابق  مرتادفاهتا  متتاز  القرآنية  »الکلمة 
هبا  استبدلت  فمهام  املراد.  املعنی  مع  أتّم 
غناءها،  یغن  ومل  مسّدها  یسد  مل  غريها، 
)البوطي،  تؤدهیا«  التي  الصورة  یؤّد  ومل 
1996م، ص 139(. وبام أن »ال مرداف 
يف القرآن، وال یوجد لفظان یؤّدیان معنی 
وال��دق��ة،  م��ن حيث اإلح��ک��ام  واح����دًا، 
ی��ؤدی��ه األس��ل��وب  ی��وج��د أس��ل��وب  وال 
ألفاظ  من  اکتفينا  ما  إذا  ولکن  اآلخ��ر. 
العام،  والتفسري  العاجلة،  بالنظرة  القرآن 
فيمکن  املعنی،  علی  اإلمجالية  والداللة 
علی  بعضها  ب��رتادف  ذل��ك  عند  القول 
أغ��وار  یسرب  من  عند  أم��ا  األس��اس  ه��ذا 
منها  به  یمتاز  ما  الکلامت ویستخرج  هذه 

من اخلصائص والفروق، فهي ليست من 
۲۰۰۳م،  )صالح،  شئ«  يف  املرتادفات 
آی��ات  استقراء  خ��الل  وم��ن   .)83 ص 
قد  "امليزان"  کلمة  نجد  الرمحن  س��ورة 
السابعة  من  الثالثة  اآلی��ات  يف  تکررت 

ژ  چ  تعالی  قوله  يف  التاسعة،  حتی 
ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ 
ڳ  گ  گ  گ  گ  ک 
الرمحن:  ]س��ورة  چ  ڳ  ڳ  ڳ 
7-9[، ونرى أن البارئ ذکر امليزان ثالث 
مرات ومل یستعن بالضمري عن ذکر األسم 
أحواهلم  قوام  به  بام  العباد  إلعالم  وذلك 
عىل  أمورهم  إجراء  من  دینهم  واستقامة 
أساس العدل وفيها تأکيد عىل ما یأمرهم 
للوهلة  البعض  یظن  فقد  ب��ه.  اخل��ال��ق 
لکن  مرتادفة،  الکلامت  هذه  أن  األول��ی 
نجدها  مل  املوضوع  هذا  يف  التحقيق  بعد 
حول  ال��رازي«  »حممد  یقول  بل.  مرتادفة 
تعاىل  اهلل  ذک��ره  »امليزان  إن  اآلی��ات  هذه 
ثالث مرات کل مرة بمعنى آخر، فاألوىل 
)أي  امل��ص��در  بمعنى  وال��ث��اين  اإلل��ه  ه��و 
املوازین(  )أي  للمفعول  والثالث  الوزن( 
وذکر الکل بلفظ امليزان ألنه أشمل فائدة« 
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)الرازي، 2004م، ص 91(.
2 -3: الطباق أو التضاد:

باملطابق�������ة،  أیضًا  ویسمی  الطباق 
وبالتکافؤ،  وبالتطبيق،  وبالتض������������اد، 
وبالتطابق وهو اجلمع بنی الشىء وضده، 
املتکلم  أن جیمع  الطباق »هو  آخر  بمعنی 
يف ک��الم��ه ب��نی ل��ف��ظ��نی، ی��ت��ن��اىف وج��ود 
وقت  يف  واح���د،  يشء  يف  معًا  معنامها 
الکالم  يف  املتکلم  جیمع  بحيث،  واحد، 
ذلك  أک��ان  س��واء  متقابلنی،  معنينی  بنی 
النقيضنی،  أو  الضدین،  تقابل  التقابل: 
التضایف«  أو  والسلب،  االجی���اب  أو 
ویکون   )314 ص  1998م،  )اهلاشمي، 
کاجلمع  متعددة؛  صور  عىل  اجلمع  هذا 

بنی االسمنی، أو الفعلنی، أو حرفنی.
تعالی  قوله  يف  جاء  ما  الطباق  ومن 

ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  چھ 

ۆ  ۇۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ 
الرمحن:  ]س���ورة  چ  ۈ  ۈ  ۆ 
33[ بنی مفرديت »َفانُفُذوا« و»ال َتنُفُذوَن« 
عجز  اظ��ه��ار  إل��ی  یرمي  التضاد  وه��ذا 
اهلروب  علی  القدرة  يف  واجل��ن  االنسان 

ژ  ژ  چ  يف  وأی��ض��ًا  اهلل.  قضاء 

 ]7 الرمحن:  ]س��ورة  چ  ڑ  ڑ 
ب��نی م��ف��رديت »رف���ع« و »وض���ع«. وج��اء 
النقيضنی  بنی  مقارن����ة  ليحدث  التضاد 
کام  کليهام.  علی  ال��ب��اري  ق��درة  واظ��ه��ار 

ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  يف  الطباق  نشاهد 

ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈچ ]سورة 
»فان«  مفرديت  بنی   .]27-  26 الرمحن: 
کل  فناء  علی  الضوء  لتسليط  و«یبقی« 
کام  وتعاله.  سبحانه  اخلالق  سوی  يشء 
مزدوجة  مشاهد  يف  الظاهرة  هذه  نشاهد 

چ  ڌ  ڍ  ڍ  چ  السامء  يف 
]سورة الرمحن: 5[ ويف األرض چ ڎ 

ڎ ڈ چ ]سورة الرمحن: 6[.
2 -4: املشرتك اللفظي:

الواحد  »اللفظ  هو  اللفظي  املشرتك 
فأکث��������ر«  خمتلفنی  معنينی  علی  ال��ّدال 
وله   )369 ص  2008م،  )السي���وطي، 
اللغوي،  االستعامل  يف  املزایا  من  العدید 
إذ جیعل الکلامت أکثر حيویة عندما تؤدي 
ومتباینة  خمتلفة  معان  منها  واح��دة  کل 
تکون بعضها داعمة يف معانيها للسياقات 
قوله  الرمحن  س��ورة  يف  ومنها  األخ��ری. 
ڈچ  ڎ  ڎ  چ  تع���������الی 
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بمعنى  و»النجم«   ،]6 الرمحن:  ]س��ورة 
أیضًا  و  ال��س��امء  يف  امل��يء  »ال��ک��وک��ب« 
بمعنى »النبات الذي بال ساق« و املقصود 
من النجم هنا هو النبات املجرد عن ساق 
مما یظهر عىل وجه األرض بقرینة الشجر. 
أن  وهو  مجيل  داليل  معنی  نالحظ  وهنا 
الشمس و القمر علویان والنجم والشجر 
انقياد  يف  الثنائيات  هذه  من  وکل  سفليان 
الشمس  جریان  کان  وإذا  اهلل،  ألمر  تام 
والقمر بحسبان، فإن قيام النجم والشجر 
نجد  أننا  کام  أیضا.  بحسبان  النبات،  من 

ۀ  چ  يف قوله تعالی  مفردة »عصف«  
الرمحن:  ]س��ورة  چ  ہ  ہ  ہ 
بمعنی  منها  فوجه  وجهنی؛  حتمل   ]12
عاصف، أي »قاصف شدید«، والث�����اين 
اآلیة  هذه  يف  واملقصود  »ال��ورق«  بمعنی 

الرشیفة املعنی األخري.
2 -5: التقدیم والتأخري:

والتأخري  التقدیم  يف  القرآن  أسلوب 
ه  فرید من نوعه إذ یقدم من الکالم ما حقُّ
التقدیم،  ه  حقُّ ما  منه  یؤخر  وقد  التأخري، 
خفي.  لغرض  أو  بدیع،  لرس  ذلك  وکلُّ 
وهناك من املزایا واملقتضيات ما یدعو إىل 

نقل بعض الکلامت يف اجلمل من موضعها 
ما  له  اجلملة  يف  األلفاظ  مواقع  تغيري  وأن 
یسوغه من الناحية املعنویة والداللية ذلك 
التأخري وتأخري ما رتبته  أن تقدیم ما حقه 
ليس  الکریم  القرآن  يف  خاصة  التقدیم 
حلکمة  بل  االعتباط  أو  اجل��زاف  باألمر 
وفائدة ال بد من کشفها. ويف هذا املبحث 
الرمحن  لعدد من ذلك يف سورة  استجالء 

فيام یيل:
ڃ ڃ  چ  2 -5 -1: قال تعاىل 
ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ 
 ]4-  1 الرمحن:  ]س��ورة  چ  ڇ  ڇ 
الرمحن کلها  بأن کل ما جاء بعد  ونشاهد 
أخبار عنه جيء هبا عىل نمط التعدید غري 
هذه  عىل  اجلملة  هذه  وجم��يء  متعاطفة. 
وتأخري  إليه  للمسند  تقدیم  من  الصورة 
للمسند؛ إنام أرید به شيئان اثنان؛ األول: 
الذي  اخل��رب  إىل  السامعنی  مجيع  تشویق 
هذا  یألفون  ال  املرشکون  کان  إذ  به؛  خیرب 
تعاىل  اهلل  قال  الفرقان  ففي سورة  االسم. 

ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  چ 

گچ  گ  گ  ک  ک  ک 
سمعوا  إذا  فهم   ]60 الفرقان:  ]س��ورة 
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هذه الفاحتة ترقبوا ما سريد من اخلرب عنه، 
االسم  هذا  أسامعهم  طرق  إذا  واملؤمنون 
املناسب  اخل��رب  م��ن  س��ريد  مل��ا  استرشفوا 
لوصفه هذا مما هم متشوقون إليه من آثار 
رمحته. والثاين: إلفادة التخصيص، أي هو 
علمه،  برش  ال  القرآن  علم  الذي  الرمحن 
وهو  غريه،  ال  اإلنسان  خلق  الذي  وهو 
باإلضافة  سواه،  ال  البياَن  اإلنسان  معلم 
ذلك  تأکيد، ويف  من  التقدیم  یفيده  ما  إىل 
براعة استهالل أیضا )ابن عاشور، 1420 

ه�. ق، ج 27، ص 217(.
أّن  املبارکة  اآلیات  هذه  يف  واملالحظ 
اهلل سبحانه وتعالی قدم تعليم القرآن عىل 
خلق اإلنسان؛ عىل الرغم من أن اإلنسان 
اخللق  مدار  وعليه  النعم،  وقوع  حمل  هو 
قائم. وإنام قدم القرآن وتعليمه ألنه أعظم 
إىل  ذلك  خالل  من  یشري  أن  أراد  وألن��ه 
الغایة من خلق اإلنسان و هي تعلم القرآن 
والعمل به، والغایة متقدمة عىل ذي الغایة 
خارجا.  بالعکس  األمر  کان  وإن  ذهنا، 
وألن به صالح الناس يف الدنيا وباتباعهم 
إیاه حیصل هلم الفوز يف اآلخرة. کام أنه قدم 
خلق اإلنسان عىل تعليمه البيان ألن البيان 

خصيصة يف اإلنسان، یستطيع فهم القرآن 
إمکانية  یفقد  غريها  وم��ن  ب��ه،  والعمل 
استخالفه يف األرض ) مشوح، 2010م، 

ص 160 -159(.
جدی����ر  يشء  و"هناك   :2-  5-  2
باالنتباه وهو تقدیم اإلنس عىل اجلان يف 
 33 اآلیة  وهي  واحدة  إال  اآلیات  مجيع 
التي جاءت يف صدر اآلیات التي ختتص 

ھ  چ  الن�����ار:  ووصف  بالعذاب 
ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ 
ۈ  ۆ  ۆ  ۇۇ  ڭ  ڭ 
اإلنس  عىل  اجل��ن  تقدم  هنا  چ  ۈ 
کان  قد  اجلن  أن  إىل  السبب  یرجع  وربام 
دون  ال��س��اموات  إىل  النفوذ  يف  ق��درة  ذا 
اإلنس وهلذا قدم اجلن يف الذکر للتوکيد 
من  حتى  الساموات  إىل  النفوذ  منع  عىل 
اجلن الذي قد نفذت من قبل« )خاقاين، 

2012، ص 51(.
املستوى الرتكیبي )النحوي(:. 3

هو  الرتکيبي  باملست������وى  املقص����ود 
التي  النحوي لوح�����دات اجلملة  اجلانب 
نسق����ا  التجانس  هذا  يف  بدخوهلا  تشکل 
النحویة«  »الوظائف  تسميته  عىل  اعت���دنا 
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العربية  اللغویة  الدراسات  استوفت  ولقد 
اجلملة حقها من هذه الناحية ومتکنت من 
خالل النحو من ضبط قواعد ومعایري غایة 
الرتاکيب  املستوى  الدقة. ویدرس هذا  يف 
يف النص وما یتصل هبا من خواص. یقوم 
الرتکيب  أمرین مها  النحوي عىل  املستوى 
واإلعراب، فاجلملتان: »عيل زار حممدَا« و 
»حممد زار عليَا« متشاهبتان يف ثالثة عنارص 
األص���وات  ه��ي:  ث��الث��ة  مستویات  ع��ىل 
والرصف واملعاين، لکن اجلملتنی ختتلفان 
فيهام،  الکلامت  ترتيب  هو  واحد  أمر  يف 
الرتکيب  طریقة  إىل  یعود  الرتتيب  وهذا 
ومن الواضح أن هذا الرتکيب القواعدي 
إىل  أدى  عنارصه  تشابه  من  الرغم  عىل 
االختالف يف املعنى، فالزائر يف األوىل هو 

املزور يف الثانية.
3 -1: اجلملة الفعلیة:

من  نوعان  العربية  اللغة  يف  یوج���د 
واجلملة  واالس��م��ي��ة.  الفعلية  اجل��م��ل؛ 
الفعلية من أبسط أنواع اجلمل وتتکون من 
والفاعل.  الفعل  مها:  أساسينی  عنرصین 

أما االسمية فتتألف من املبتدأ واخلرب.
الرمحن  لسورة  النحویة  البنية  ترتکز 

ونسق  فيها  اجلملة  ن��ظ��ام  وص��ف  ع��ىل 
من  انطالقا  تکوینها  وکيفي������ة  العبارة 
إىل  للجملة  النحوینی  معظم  تقسيامت 
يف  اجلمل  تراوحت  وقد  وفعلية  اسمية 
کانت  وإن  واالسمية  الفعلية  بنی  السورة 
األخرية تطغي عىل النوع الثاين من اجلمل. 
بدایات  يف  الفعلية  اجلملة  وارت��ب��ط��ت 
املقتدر من  املليك  بتبينی ما صنعه  السورة 

النعم لعباده رمحة هبم مثل چ ڃ چ 
ڇچ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ 
]سورة الرمحن: 2 -4[. وتنوعت اجلملة 
اآلیات  )مثل  املايض  الفعل  بنی  الفعلية 
مثل  املضارع  والفعل  ذکرها(  مر  التي 
]س��ورة  ڤچ  ڤ  ڤ  ٹ  چ 

ڎ  ڎ  ڌ  چڌ  و   ]22 ال��رمح��ن: 
 ]27 ال��رمح��ن:  ]س��ورة  ڈچ  ڈ 

ڳ  ڳ  ڳ  گگ  گ  گ  ک  ک  وچ 
والفعل   ]29 الرمحن:  ]س��ورة  ڱچ  ڳ 

املستقبل مثل چڻ ڻ ڻ ۀ چ 
]سورة الرمحن: 31[.

3 -2: اجلملة االسمیة:
بدایات  االسمية يف  اجلملة  وارتبطت 
وخصت  وآالئ���ه  اخل��ال��ق  بنعم  ال��س��ورة 



د. عيل رضا حممد رضائي

39

تعدادًا  هناك  ونالحظ  بالذکر  "الرمحن" 
اخلالق  شکر  بوجوب  ناطقة  آخرى  لنعم 
والنجم  والقمر،  الشمس  علينا؛  لفضله 
ب��ال عمد،  وال��ش��ج��ر، وس���امء م��رف��وع��ة 
ذلك  وک��ل  جهد،  بال  م��زروع��ة  وأرض 
یؤکد االرتباط بوجود خالق قادر ومقتدر 
التي  اآلیات  هذه  من  و  انکاره  یمکن  ال 
یمکننا  اسمية  مج��ل  هيئة  ع��ىل  ج���اءت 

ڌ  ڍ  ڍ  چ  إىل  االش����ارة 
ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ 
چ ]سورة الرمحن:  ژ ڑ ڑ 

.]7- 5
3 -3: التعریف والتنکري:

أحد  والتنکري  التعربف  أسلوب  یعد 
غريه  دون  من  باالسم  اخلاصة  األساليب 
وما یدل عليه االسم يف حالة التعریف ال 
للمتکلم  تبعا  التنکري  حال  يف  عليه  یدل 
فإن  فيه  شك  ال  ومما  واملوضوع.  واملقام 
التعریف والتنکري يف القرآن الکریم مل یردا 
إال لدالالت تکشف عن إعجازه وعظيم 
فریدًا  منهجًا  الکریم  القرآن  وینهج  بيانه. 
يف انتقاء الکلمة مراعيًا مجيع أبعادها ولذا 
تتمتع  اإلط��ار  هذا  يف  القرآنية  فالکلمة 

االنتقاء  حلظة  منذ  واه��ت��امم  عنایة  بکل 
ضمن  ومن  النيص.  التوظيف  حلظة  إىل 
أسس االنتقاء؛ التوظيف السياقي للکلمة 
وما  واملعرفة  النکرة  هيئات  يف  القرآنية 
وهناك  بعينها.  ل��دالالت  قصدًا  إال  ذاك 
البالغة  ع��ل��امء  ل��دي  معروفة  أغ���راض 
یقتضيها سياق  والتنکري  التعریف  لظاهرة 
أو  البيان  أو  التخصيص  لفائدة  النص 
التنکري  أو  املسند  أو  أليه  بالسند  التعریف 
أو  والتعظيم  واملبالغة  التعميم  ألغراض 
بالغية  إلسباب  أو  املعاين  أظهار  إلف��ادة 
التعریف  من  لکل  وأن  النص  یقتضيها 

والتنکري مقاما ال یليق باآلخر.
أهنا  الرمحن  س��ورة  يف  املتأمل  وی��رى 
معرفة  وه��ي  »ال��رمح��ن«  بکلمة  افتتحت 
ومدلوهلا یشري بوضوح إىل اخلالق إلضفاء 
وق��درت��ه عىل  اخل��ال��ق  ع��ىل عظمة  ال��ن��ور 
الکلامت  توالت  ثم  بعباده.  اخللقة ورمحته 
واألمور  اهلل  تدل عىل خملوقات  التي  التي 
آَن« و »اإلنمَْساَن«  ُقرمْ اخلاضعة لقدرته مثل »المْ
��َق��َم��ُر«  ��ُس« و»َوالمْ ��ممْ ��َب��َي��اَن« و»ال��شَّ و»المْ
اَمَء« و»املمِْيَزاَن«  َجُر« و»السَّ ُم« و»الشَّ و»النَّجمْ
معرفة  األسامء  هذه  فجاءت  َض«.  و»األرمْ
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ولتمييزها  عظمتها  وبيان  لشأهنا  تعظيام 
أکمل متييز. واألمثلة کثرية يف هذه السورة 

العظيمة. ويف قوله تعاىل چ ڀ ٺ ٺ 
 ]43 الرمحن:  ]سورة  چ  ٺ ٺ ٿ 
من  للتهویل  باإلضافة  معرفة  جهنم  أورد 
معرفة  جاءت  "املجرمون"  أن  کام  عذاهبا 
ملعرفة املتلقي هبم وبام أعد هلم من عذاب 

يف جهنم.
هذه  يف  األس��امء  بعض  وردت  قد  و 
تعاىل  قوله  مثل  منکرة  املبارکة  السورة 
چچ چ چ ]سورة الرمحن: 48[ وقد 

جاء التنکري يف "افنان" للتعظيم وختصيص 
ذکر األفنان ألهنا حمل اإلثامر واإلیراق ويف 

ٻچ  ٻ  ٻ  ٱ  چ  الکریمة  اآلیة 
مفردة  ج���اءت   ]68 ال��رمح��ن:  ]س���ورة 

الفاکهة ومنکرة للتعظيم والتکثري.
قد  السورة  هذه  آی��ات  بعض  ونجد 
قوله  ففي  معا  والتنکري  التعریف  تناولت 
تعاىل چ ں ڻ ڻ ڻ ڻ چ 
الفاکهة  تنکري  ورد   ]11 الرمحن:  ]سورة 
وتعریف النخل والسبب يف ذلك کام قال 
الرازي »أوال: أن القوت حمتاج أليه يف کل 
زمان متداول يف کل حنی واوان فهو أعرف 

وعند  أالزم��ان  بعض  يف  تکون  والفاکهة 
الفاکهة  أن  وثانيا: هو  بعض األشخاص. 
النفس  به  وتطيب  یتفکه  ما  بينا  ما  عىل 
وقت  کل  بحسب  أح��د  کل  عند  وذل��ك 
وعطش  ح��رارة  عليه  غلب  فمن  يشء، 
الناس  من  وأمثال  باحلامض  التفکه  یرید 
غري  فالفاکهة  وأمثاله.  باحللو  التفکه  یرید 
معتادات  واحلب  والنخل  فنکرها  متعينة 
وحدها  النخل  وثالثا:  فعرفها.  معلومات 
نعمة عظيمة تعلقت هبا منافع کثرية، وأما 
واألج��اص  کاخلوخ  منها  فنوع  الفاکهة 
مثال. ليس فيها عظيم النعمة کام يف النخل 
الکثرة.  عىل  ليدل  بالتنکري  فاکهة  فقال 
والفاکهة ذکرها اهلل تعاىل ووصفها بالکثرة 
أهنا  عىل  لتحمل  منکرة  وذکرها  رصحیا 
النوع  يف  بالنعمة  أالئقة  بالکثرة  موصوفة 
)ال��رازي،  النخل  بخالف  منها  الواحد 

2004م: 50(.
3 -4: الذكر واحلذف:

أو  لفظ  القرآن  التعبري  يف  حیذف  قد 
أکثر حسبام یقتضيه السياق وذلك لغرض 
واجل��امل.  الفن  غایة  فيه  تلحظ  بالغي 
املسلك  دق��ي��ق  ب��اب  وال��ذک��ر واحل���ذف 
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ولطيف املأخذ إذ انك ترى به ترك الذکر 
أفصح من الذکر والصفح عن اإلفادة أزید 
لإلفادة وجتدك أنطق ما تکون أذا مل تنطق 
ذکر  إن   .)176 ص  ت،  د.  )اجلرجاين، 
نمط  يف  املعتادة  األمور  من  اإلسناد  طريف 
الطرفنی  أحد  حیذف  وقد  العربية  اجلملة 
الدالة  اللمعة  تکفي  بالغية  ألغ��راض 
مانحة الرتکيب سمة أبداعية وهي سمة مل 
تکن حاصلة بذکر املحذوف ورب حذف 
هو قالدة اجليد وقاعدة التجوید ) املصدر 

نفسه، ص 151(.
السورة  هلذه  االفتتاحية  اآلی��ة  وبعد 

ڃ چ چ چ  قال اهلل تعاىل چ 
ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ 
ڍ ڌ چ ]سورة الرمحن: 5-2[ 
عىل  جاءت  ألهنا  العاطف  فيها  وحذف 
مق����ام  يف  التهدید  وسنن  التعدید  نمط 
االمتنان والتوقيف عىل احلقائق والتبکيت 
وإعراضهم  لبعضها  إنکارهم  يف  للخصم 
مجلة  ک��ل  فتکون  اآلخ���ر.  البعض  م��ن 
واحدة من اجلمل مستقلة يف تقریع الذین 
کذلك  وفيها  وآالءه...  الرمحن  أنکروا 
اجلمل  هذه  من  واحده  کل  أن  إىل  إشارة 

وقد  الشکر  تقتي  مستقلة  نعمة  تتضمن 
شدة  مع  عطفت  ول��و  أدائ��ه،  يف  ق��رصوا 
اتصاهلا وتناسبها ربام توهم أن الکل نعمة 
ص   ،4 ج  2003م،  )الزخمرشي،  واحدة 
433( و)ابن عاشور، ج 27، ص 217( 

و)اآللويس، د. ت، ج 15، 154(.
3 -5: 	سلوب النداء:

يف  ال��ن��داء  ظ��اه��رة  ع��ن  التقيص  عند 
ڻ  چ  آیتي  الرمحن وجدناها يف  سورة 
 ]31 الرمحن:  ]س��ورة  چ  ۀ  ڻ  ڻ 

ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  چ  و 
ۇۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ 
الرمحن:  ]س��ورة  ۈچ  ۈ  ۆ  ۆ 
أهنا  ال���31  اآلی��ة  يف  املتأمل  وی��رى   .]33
فيها  اجل��زاء  وأن  اآلخ��رة  بأحوال  تذکر 
الدنيا  دار  يف  األعامل  تداعيات  من  یکون 
واملعروف  للمرشکنی  وانذار  هتدید  وفيها 
أن حرف "السنی" يف "سنفرغ" یأيت تنفيسا 
یعني  لليء  والفراغ  القریب.  للمستقبل 
لالعتناء  متثيل  وهو  عنه،  یشغل  عام  اخللُو 
باليء. کام أننا نجد هتدیدا وانذارا شدیدا 
اآلی��ة  يف  واألن���س  اجل��ن  م��ن  للمجرمنی 
بام  واملضّلنی  للضالنی  ترویع  وفيها  ال�33 
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العاقبة  وسوء  اليّسء  اجلزاء  من  یرتقبهم 
ۆ ۆ  چ  تعاىل  وقوله  القيامة.  یوم  يف 
مفر  ال  وأن��ه  للتعجيز  بيان  ۈچ  ۈ 
للضالنی من املأزق املحتوم سوى قدرة اهلل 

وال قدرة تفوق قدرته.
3 -6: 	سلوب التثنیة:

عىل  یدل  ظریف  أسلوب  التثنية  إن 
حقائق  عن  التعبري  يف  العربية  اللغة  دقة 
ب��نی االف��راد  األش��ي��اء وه��ي ح��د فاصل 
و"ان  والثالث  الواحد  بنی  أي  واجلمع؛ 
ملسيس  اجلمع  بعد  لفظها  وضع  التثنية 
سائر  يف  یوجد  مل  وهل��ذا  اليها،  احلاجة 
فيها  فان  العربیة  اللغة  -اال  تثنية  اللغات 
حاالت  يف  التثنية  ص�ور  من  ضئيلة  بقایا 
کل  يف  موجود  واجلمع  یقال  کام  خاصة 
ص   ،1 ج  1983م،  )السيوطي،  لغة 
هلا  مثيل  ال  خاصة  شهية  وللعرب   .)46
املثنى  استعامل  يف  األخ��رى  اللغات  يف 
سيدة،  )اب���ن  کالمهم  يف  ب��ه  وامل��ح��ل��ق 

1978م، ج 13، ص 224(.
الظاهرة  هذه  الرمحن  سورة  يف  ونجد 
التن��������اغم  من  عبقا  جوا  تضفي  املهمة 
وفواصلها  السورة  مق����اطع  يف  واالیقاع 

بالنص  املهتمنی  انتب������������اه  وتسرتعى 
حسًا  اآلی��ات  يف  ساریة  وتبدو  ال��ق��رآين 
والشمس  واألرض،  ��اَمء  ال��سَّ ومعنًى؛ 
واملرشقنی  واجلن،  واإلنس  والقم������ر، 
والبقاء،  والفناء  والنار،  اجلنة  واملغربنی، 
و"کام"  "ان"  الثنية  ضمريي  عىل  ع��الوة 

ۋ  چ  اآلی��ة  يف  مرة   31 تکررا  اللذان 
س��ؤال  أول  ول��ع��ل  ۅچ  ۅ  ۋ 
املخاطب يف هذه  نفسه هنا من هو  یطرح 
التثنية  أن  ویبدو  التثنية؟.  بصيغة  اآلی��ة 
بالرغم  وذل��ك  واجل��ن  اإلن��س  عىل  تعود 
 14 ال�  اآلیتنی  يف  مرة  أول  ذکرا  اهنام  من 
ابتدئ  وقد  التثنية  ضمري  فجاء  وال���15، 
اخلرب عن واحد )االنسان يف اآلیة ال�14( 
اآلیة  ال� 15(. ولعل  اآلیة  )اجلان يف  تاله 
أن  ع��ن  الشبهة  لتزیل  وردت   33 ال��� 
الثقالن؛  مها  املکررة  اآلی��ة  يف  املقصود 

اجلِّن واإلنس بقرینة قوله تعاىل: چ ڻ 
 ]31 الرمحن:  ]س��ورة  چ  ۀ  ڻ  ڻ 

ۓ  ے  ے  ھ  ھ  وچھ 
ۇۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ 
الرمحن:  ]سورة  چ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ 
املسترشق  بالشري«  »رجی��ي  لکن   .]33
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إىل  الکریم  ال��ق��رآن  وم��رتج��م  الفرنيس 
الفرنسية خیالف رأي من یقول بأن التثنية 
بأن األصح  تدل عىل االنس واجلن زاعام 
يف  شائع  ذل��ك  وأن  للتکثري  أهن��ا  القول 
يف  وبخاصة  القدیم  العريب  األس��ل��وب 
الشعر )عوض، 2016م، ص 17( وکأنه 

نيس أو تناسى بأن کالم اهلل ليس شعرا.
التثنية يف  أن ضمري  القرطبي،  ویعتقد 
بالدرجة  موجه  خطاب  هو  املبارکة  اآلیة 
األوىل لالنسان فحسب وخوطب خماطبة 
خماطبة  يف  العرب  ع��ادة  عىل  جریا  املثنى 
1967م،  )القرطبي،  االثننی  بدل  الواحد 

ج 17، ص 18(.
ٻ  ٻ  ٱ  چ  ت���ع���اىل  وق�����ال 
فجائت   ]17 الرمحن:  ]س��ورة  ٻچ 
التثنية  بصيغة  واملغرب«  »املرشق  مفرديت 
أو  باالفراد  جاءتا  أهنام  من  بالرغم  وذلك 
بام  الکریم  بالقرآن  مواقف عدة  اجلمع يف 

گ  گ  گ  چ  تعاىل  قوله  يف  ذلك  يف 
]سورة  چ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳڳ  ڳ  گ 

ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  چ  و   ]28 الشعراء: 
املزمل:  ]سورة  چ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ 

پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  چ  و   ]9

فجاءت   ]40 املعارج:  ]سورة  پچ 
ويف  باإلفراد  واملزمل  الشعراء  سوريت  يف 
يف  وردت  لکن  باجلمع  امل��ع��ارج  س��ورة 

سورة الرمحن بالتثنية.
أن  ال��ت��ف��اس��ري  أک��ث��ر  وامل���ع���روف يف 

ب��اإلف��راد  قيال  إذا  وامل��غ��رب  "املرشق 
والغروب،  ال��رشوق  ناحيتي  إىل  فإشارة 
مطلعي  إىل  فإشارة  التثنية  بلفظ  قيال  وإذا 
بلفظ  قيال  وإذا  الشتاء والصيف،  ومغريب 
أو  یوم ومغربه  بمطلع کل  فاعتبار  اجلمع 
بمطلع کل فصل ومغربه. واملالحظ عند 
إليه  والنظر  سورة  کل  يف  السياق  دراسة 
سوريت  يف  اخلطاب  حمل  أن  ومتعن،  بدقة 
اللفظ  جاء  حيث  مفرد،  واملزمل  الشعراء 
مفردا؛ فهو يف سورة الشعراء فرعون ويف 
النبي ، أما حمل اخلطاب  سورة املزمل 
يف سورة الرمحن فهام األنس واجلن؛ حيث 
کان اللفظ مثنی، وحمل اخلطاب يف سورة 
املعارج هو مجع الذین کفروا فکان اللفظ 

مجعا" )مشوح، 2010م، ص 134(.
ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  چ  تعالی  وق���ال 
ائ  ڄ چ ]سورة الرمحن: 46[ و چ 
 ]62 الرمحن:  ]س��ورة  چ  ەئ  ائ 
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ونعود للتثنية يف السورة لکن هذه املرة من 
قناة »جنتان« کام يف وصفه سبحانه وتعاىل 
وهي  أخ��رى  تثنية  فيها  أدخ��ل  للجنتنی 
»عينان« يف قوله تعاىل چ ڍ ڍ ڌچ 
]سورة الرمحن: 50[ و«زوجان« يف اآلیة 

کچ  ک  ڑ  ڑ  ژ  چ  امل��ب��ارک��ة 
»ملن  يف  و"الالم   .]52 الرمحن:  ]س��ورة 
خاف  من  یعطي  أي  امللك،  الم  خ��اف« 
من  أن  يف  شبهة  وال  جنتنی،  ویملك  ربه 
خائف  ال  اخلائفنی  جنس  ربه  مقام  خاف 
بمنزلة  البديل  العموم  فهو من صيغ  معنّی 
قولك: وللخائف مقام ربه وعليه فيجيء 
فيجوز  »جنتان«  تثنية  تأویل  يف  النظر 
اجلنات..  من  جنسنی  امل��راد:  یکون  أن 
وجیوز أن تکون التثنية مستعملة کنایة عن 
الکالم  يف  موجود  استعامل  وهو  التعدد، 
جنتان  أرید  وقيل  القرآن...  ويف  الفصيح 
" )تفسري  لکل متّق حتفان بقرصه يف اجلنة 
القرآن  تفاسري  موقع  د. ت،  ابن عاشور: 

الکریم(.
أن  إل��ی  اإلش���ارة  من  بد  ال  وختاما 
السورة أختتمت بتمجيد اهلل تعاىل والثناء 
املنعم  عىل  الثناء  تستحق  النعم  ألن  عليه 

وهو أنسب ختام لسورة سمّيت باسم من 
ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  چ  احلسنى  اهلل  أسامء 
وهذا   ]78 ال��رمح��ن:  ]س��ورة  چ  ژ 

صور  أروع  يف  البدایة  مع  یتناسب  اخلتام 
البيان.

النت����������������ائج:
مت��ي��زت ه���ذه ال���س���ورة ب��ال��ب��الغ��ة 
به  تنبهر  ما  واالعتبار  والعرب  واألعجاز 
باألسباب  لألخذ  یدفعنا  وم��ا  العقول 
ما  اآلیات  من  وفيها  بالتقوى.  والتزود 
یوضح بأن سبب هالك الناس وتعذیبهم 
اآلالء،  هلذه  جحودهم  هو  القيام��ة  یوم 
بيان  ذلك  مقابل  يف  للنار  وصف  ففيها 
تعاىل  اهلل  شکروا  الذین  املؤمننی  ج��زاء 
وما  للجنتنی  ووصف  مقامهم،  وخافوا 

فيها من نعم.
توصلت  التي  النتائج  أبرز  یيل  وفيام 

إليها الدراسة:
کشفت الدراس���������ة الصوتية لسورة أ. 

يف  مقصود  ت���وازن  وج���ود  ال��رمح��ن 
إیقاعها، وتزید اآلیة املکررة فيها 31 
مرة چ ہ ہ ہ ہ چ من 

هذا اإلیقاع.
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استخدام الفاصلة يف اآلیات القصرية ب. 
والتنبيه  لإلنذار  ومناسبة  تأثريًا  أکثر 
کام  للمجرمنی.  السيئة  العواقب  إلی 
مهاّمً  جزءًا  شّکلت  الفاصلة  بأن  تبنّی 

من موسيقی السورة.
س��اه��م ت��ک��رار ب��ع��ض األص����وات ج. 

الصويت.  اإلیقاع  زیادة  يف  واملفردات 
علی  واألص���وات  الکلامت  وکانت 
فيه  تطلق  التي  اجل��و  مع  ت��ام  تناسق 
وج��ّس��دت  ت��ؤدهی��ا  ال��ت��ي  والوظيفة 
الثالثة  ب��أن��واع��ه  ال��ت��ک��رار  ال��س��ورة 
)احل���رف وامل��ف��ردة واجل��م��ل��ة( خري 
ایقاعية  اب��ع��ادا  ع��ربه  حمققة  جتسيد 

ومجالية وداللية.
السلبي د.  والتکرار  للرتادف  المک���ان 

ب��نی ال��ف��اظ ال���س���ورة، وامل��ف��ردات 
مکررة  بأهن��ا  ُیظن  التي  والعبارات 
أّدی  کام  القرآن.  إعجاز  من  هي  إنام 

املشرتك اللفظي معاين بالغية مهمة.
بکثري من ه.  أکثر  األسمية  اجلملة  کانت 

األخ��رية  وج��اءت  الفعلية،  نظريهتا 
العقاب  بذکر  ختتص  التي  اآلیات  يف 
بصيغة  ُجلها  واستعمل  وال��ع��ذاب 

إلی  السبب  یع�����ود  وربام  املجهول. 
منها  تزید  التي  الرهبة  من  جّو  إشاعة 

صيغة املبني للمجهول.
الداللة و.  جانبي  بنی  واضحة  العالقة 

معًا  ی��ت��ک��ام��الن  ف��ه��ام  وال���ص���وت، 
فبعض  ال���س���ورة،  يف  وی��ت��ط��اب��ق��ان 
نوعًا  تستدعي  کانت  ال���������دالالت 
بعض  أن  کام  األص���وات،  من  معينًا 
معنّی  نوع  عن  تعرّب  کانت  األصوات 

من الدالالت.
سورة الرمحن من أکثر السور القرآنية ز. 

وجاءت  الثنية  بظاهرة  حفلت  التي 
ومتالئمة  ومتناغمة  متناسبة  الفاظها 
مع اجلو العام للسورة والنسق اللغوي 

للسياق ومقتي احلال فيها.
اتضح لنا أن السورة اعتمدت أسلوب ح. 

التقابل لکشف املسافة بنی موجودات 
يف  جاءت  إنام  فيها  لفظة  وأن  الکون 

موضعها األحق.
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القرآن الکریم.
ابن عاشور، حممد الطاهر )1420ه�. . 1

ق(، التحریر والتنویر، ط 1، بريوت: 
مؤسسة التاریخ.
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الصادق العبيدي، بريوت–لبنان: دار 

إحياء الرتاث.
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عامة،  مقدمات  واألسلوب  البالغة 
للنرش  األهلية  عامن:  األولی،  الطبعة 
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5 . ،)2007( ی��وس��ف  أب��وال��ع��دوس، 
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والتوزیع.

أوملان، ستيفن )1975(، دور الکلمة . 6
الطبعة،  برش،  کامل  ترمجة:  اللغة،  يف 
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املص������������ادر واملراجع
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ابو الفضل بهادريأ.م.د. محمد حسµ فؤاديان



املشاکلة وأثرها يف توجيه القراءات القرآنية

50

املقدم���������ة:
متت���������از اللغ�����ة العربية بخصائص 
اللغات  أبلغ  م��ن  جعلتها  وام��ک��ان��ات 
هذه  من  اإلط��الق  عىل  أبلغها  نقل  مل  إن 
تع�������د  التي  املشاکلة  ظاهرة  اخلصائص 
املخاطب  استاملة  أدوات  أح��س��ن  م��ن 
یتلقامها  اللذین  والتأیيد  املوافقة  بسبب 
النفوس  إليه  ترتاح  مما  فهام  املتکلم  من 
عىل  هذا  ولتأثريها  األفئدة  إليه  هتوى  و 
البالغة فقد اعتنى هبا علامء البالغة فقاموا 
وذکروا  أقسام  عىل  وتقسيمها  بتعریفها 
والقرآن  والنثر  الشعر  يف  منه������ا  شواهد 
حرصوها  فقد  ذلك  مع  وبخاصة  الکریم 
األمثلة  من  یظهر  کام  والفعل  االسم  عىل 
التي وردت يف کتبهم واحلال هذه أننا نرى 
أن املشاکلة أوسع نطاقا مما اعتقده هؤالء 
یمکنها  املعنى  وهبذا  املوافقة  بمعنى  ألهنا 
واألسامء  واحل��روف  احلرکات  تشمل  أن 
الرتاکيب  وأن���واع  واألف��ع��ال  والضامئر 
والعبارات فنطاقها يف رأینا أوسع مما أشار 
البالغيون يف حدیثهم عن املحسنات  إليه 
املعنویة إذ إهنا من وجهة نظرنا قضية ترتبط 
بطبيعته حیب  اإلنسان  فإن  اإلنسان  بذات 

أن یظهر بمظهر اجلميع وال خیتلف عنهم 
التعامل  ویستطيع  وَیقبلوه  إليه  ُیقبلوا  کي 
معهم وهذا نجده أیضا يف عامل احليوانات 
فإهنا أیضا حتاول أن تکون وفقا للبيئة التي 
تعيش فيها کي ال تطرد منها وتتمکن من 
إىل  قلبيا  یميل  فاإلنسان  احلياة.  استمرار 
املشاکلة يف ترصفاته وبام أنه جید فيها منافع 
کثرية فيفّضل أن یتصف کالمه أیضا هبذه 
الصفة کي یؤدي إىل استاملة خماطبنی أکثر. 
وبناء عىل هذا فاملشاکلة یمکن أن تقع يف 
خمتلف  من  اإلنسان  به  ینطق  مما  جزء  کل 
ونتيجة  والعبارات  والکلامت  احلرکات 
من  املختلفة  العلوم  عىل  تؤثر  فإهنا  لذلك 
اللغة والرصف والنحو والبالغة والتفسري 
بام  تتعلق  کلها  ألهنا  والقراءة  والتجوید 
ینطق به اإلنسان فينبغي أن یدرس تأثريها 
البحث  هذا  یقوم  لذلك  العلوم  هذه  عىل 
القراءة  يف  والسيام  فيها  تأثريها  بدراسة 
الذي  املهم  والدور  الکبري  التأثري  مع  ألنه 
تؤدیه املشاکلة يف العلوم املختلفة والسيام 
يف القراءات قلام نجدهم تطرقوا إليها من 
إطار  يف  عنها  تکلموا  فإهنم  املنظار  هذا 
بشکل  املعنویة  املحسنات  عن  التحدث 
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هلا  خیصصوا  ومل  اإلمجال  وجه  وعىل  عام 
بحثا مستقال مفصال یظهر فوائدها اجلمة 

مما نحن بصدده يف هذا املقال.
و لتحقيق ذلك نقوم يف هذه الدراسة 
اللغ�����������وي  املشاکلة  معنى  بذکر  أوال 
أي  وماهيتها  وأقسامها  واالصطالحي 
بشکل  نعرفها  لکي  جمازا  أو  حقيقة  کوهنا 
عام ثم لکي یتضح الفرق بنی وجهة نظرنا 
ووجهة نظر علامء البالغة حول املشاکلة، 
لنتعرف  أوردوها  التي  مصادیقها  فنرسد 
عينوا  ال��ذي  والنطاق  عنها  فکرهتم  عىل 
هلا وحرصوها فيه ثم نوضح ما نرمي إليه 
نحن من املشاکلة فنبنی أهنا يف رأینا تقع يف 
والضامئر  واألس��امء  واحل��روف  احلرکات 
ال  والعبارات  الرتاکيب  وأنواع  واألفعال 
من  وذلك  فحسب  واألفعال  األس��امء  يف 
املختلفة  العلوم  يف  تأثريها  دراسة  خالل 
الکریم  القرآن  املنظار  هذا  من  نراجع  ثم 
تعریفنا  حسب  عىل   � املشاکلة  تأثري  لنرى 
وتوجيهها  القراءات  وج��وه  تعدد  يف  هلا 
املعنى  يف  نخالفهم  ال  أننا  الواضح  فمن 
ذکرومها  اللذین  واالصطالحي  اللغوي 
فإهنم  أوردوه��ا  التي  املصادیق  يف  بل  هلا 

حرصوها باألسامء واألفعال ولکننا نعتقد 
واحل��روف  احلرکات  من  کل  يف  تقع  أهنا 
والرتاکيب  واألفعال  والضامئر  واألسامء 

والعبارات.
املشاکلة لغة واصطالحا:

ومادهتا  املفاعلة  باب  من  املشاکلة  إن 
واملثل.  الّشبه  بمعنى  ل  کمْ والشَّ )شکل( 
کل  وشاکل  تشاکال  الشيئان  تشاکل  یقال 
وافقا  أي  مشاکلة  صاحبه  منهام  واح��د 
موافقة وامُلشاِکُل ِمَن اأُلمور َما واَفَق فاعَله 

ونظرَيه)1(.
و أما يف اصطالح علم البدیع فهي من 
بلفظ  الي ء  املعنویة وهي ذکر  املحسنات 
قول  يف  کاجلهل  صحبته  يف  لوقوعه  غريه 

عمرو بن کلثوم:
	ال ال جيهلْن 	حٌد علینا

فنجهَل فوق جهل اجلاهلینا
یقول الشاعر عىل کل واحد أن یعرفنا 
ینکرنا وال یسفه علينا وإال فنجهلهم  وال 
نجازهیم  أي  سفههم  فوق  عليهم  ونسفه 
بسفههم وجهلهم جزاء ال یساوي جهلهم 
املس��اواة  هلم  نضمن  فال  بکثري  یفوقه  بل 

)1( لسان العرب: 11/ 357 مادة )ش ك ل(. 
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ملا  وفقا  عليهم  ن��رد  ب��أن  عليهم  ال��رد  يف 
والرد  اجلهل  جزاء  فسمى  ضدنا  به  قاموا 
عليه جهال لوقوعه يف صحبة اجلهل طلبا 
وموافقته  الکالم  الزدواج  أي  للمشاکلة 

وحسن جتانس األلفاظ.
حتقيقية  تکون  فقد  الصحبة  هذه  أما 
وقد تکون تقدیریة وهذا یؤدي إيل انقسام 

املشاکلة إىل قسمنی نرشحهام فيام یيل.
أنواع املشاکلة:

ذک���ر  هي  املشاکلة  إن  قلنا  أن  سبق 
صحبت����ه  يف  لوقوعه  غريه  بلفظ  اليء 
صحبة حتقيقية/ ذکریة أو صحبة تقدیریة/ 

علمية واآلن نفصل ما اخترصنا.
هي  الذكریة:  التحقیقیـــــة/  املشاكلة 
أيب  قول  نحو  لفظ���ا  الغري  ذلك  یذکر  أن 

َمع: الَرَقعمْ
	صحابنا قصدوا الّصبوح بَِسْحرة

و	تى رسوهلُم إىّل خصیصا
قالوا اقرتح شیئا ُنِجد لك طبخه

قلت اطبخوا يل جبة وقمیصا
أي خيطوا والشاهد يف أنه ذکر خياطة 
اجلبة بلفظ الطبخ لوقوعها يف صحبة طبخ 
الطعام صحبة حتقيق ألننا نالحظ قد ُذِکر 

عرّب  وهو  )طبخه(.  کلمة  وهو  الغري  لفظ 
مما  کونه  له يف  تشبيها  بالطبخ  اخلياطة  عن 
ینبغي أن یکون مرغوبا هلم ألهنم ملا قالوا: 
"نجد لك طبخه" علم أهنم رغبوا يف الطبخ 
بص���ورة  بتصویره  اخلياطة  يف  فرغبهم  له 

ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  چ  ونحو:  الطبخ)2(. 
چ ]سورة املائدة: 116[  ڻ ۀ ۀ ہ 

تعاىل  اهلّل  ذات  عىل  النفس  أطلق  حيث 
النفس  ذي  بصحبة  لوقوعها  للمشاکلة)3( 
کلمة  ألن  حتقيق  صحبة  املتکلم  یاء  أعني 

)نفس( ذکرت لفظا.
أن  هی  العلمیة:  التقدیریة/  املشاكلة 
ذلك  ذکر  عند  الغري  بذلك  العلم  حیصل 
اليء دون أن جیري ذکر عن الغري فيصري 
کاملذکور  واملقدر  السياق  من  یفهم  مقدرا 

ظهر  هذا  من  األطول:  صاحب  یقول  فکام   )2(
ما  املعنى واضمحل  املشاکلة يف  تأثري  أیضا 
یوسوس يف صدور القارصین أنه ال یتجاوز 
يف  یعد  أن  فحقه  األلفاظ  املشاکلة  حتسنی 
املحسنات اللفظية. األطول رشح تلخيص 

مفتاح العلوم: 2/ 389. 
)3( وهذا بناء عىل أن النفس خمصوصة باحليوان 
أو باحلادث احلي مطلقا کام یدل عليه قوله 
ڇچ ]س��ورة  ڇ  ڇ  چ  چ  تعاىل: 

العنکبوت: 57[. 
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الغري.  ذلك  صحبة  يف  اليء  ذلك  فيقع 
نحو قوله تعاىل: چ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ 
ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ 

ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ 

چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ 

ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ 

ڑ  ڑ  ژژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ 

ڳ  گگ  گ  کگ  ک  ک  ک 

ں  ڱ  ڱڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ 

ۀچ  ۀ  ڻ  ڻڻ  ڻ  ں 

الشاهد   ]138-  136 البقرة:  ]س��ورة 
باهلّل  اإلی��امن  عن  عرب  أنه  املبارکة  اآلیة  يف 
صحبة  يف  لوقوعه  للمشاکلة  )صبغة(  ب� 
صبغة النصارى وهي أي )صبغة( مصدر 
مؤکد ل� )آمنا باهلّل( ف� )صبغة اهلّل( مفعول 
باللزوم  لتضمنه  ل�)آمنا(  حينئذ  مطلق)4( 
لفظه  من  لفعل  مطلق  مفعول  أو  معناه 
کونه  ذلك  ینايف  اهلّل صبغة وال  َصَبَغنا  أي 

مؤکدا ل�)آمنا( من حيث املعنى.
اهلّل«  تطهري  »أي  التفتازاين:  قول  أما 
اإلیامن  ألن   )ِ اهللَّ َغ�����َة  )ِصبمْ ل�  تفسري  فهو 
فيکون  الکف�����ر  رذیلة  من  النفوس  یطهر 

)4( األطول -مصدر سابق.

عىل  املعنى  حيث  م��ن  مشتمال  )آم��ّن��ا( 
اهلّل لنفوس املؤمننی وداال عليه من  تطهري 
وداللته  ال��الزم  عىل  امللزوم  اشتامل  باب 
تطهري  بمعنى   )ِ اهللَّ َغَة  )ِصبمْ فيکون  عليه 

ٿ  چ  تعاىل:  قوله  ملضمون  مؤکدا  اهلّل 
ٿچ واحلاصل أنه ملا کان اإلیامن املدلول 

للتطهري عن  ل�)آمنا( متضمنا أي مستلزما 
رذیلة الکفر کان صبغُة الداُل عىل التطهري 
البنی  الزمه  عىل  لداللته  ل�)آمنا(  مؤکدا 

ومؤکد الالزم مؤکٌد للملزوم.
اهلّل -الذي  تطهري  کيفية وقوع  بيان  و 
الغمس  صحبة  -يف  اهلّل  صبغة  معنى  هو 
أن  هو  تقدیرا  بالصب��غ  عنه  یعرب  ال��ذي 
ماء  يف  أوالدهم  یغمسون  کانوا  النصارى 
اللون بسبب يشء جیعلونه يف ذلك  أصفر 
الغمس  أي  أنه  ویظنون  کالزعفران  املاء 
يف ذلك املاء تطهري هلم من غري دینهم فإذا 
فعل الواحد منهم بولده ذلك الغمس قال 
تطهر  ألنه  حقا  نرصانيا  الولد  صار  اآلن 
عن سائر األدیان وملا کان الغمس يف املاء 
األصفر الذي من شأنه أن یغري لون الولد 
من  هبيئة  الغمس  ذلك  یسمى  أن  ناسب 
الصبغ لکونه بامء خمصوص یصبغ لغرض 
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خمصوص)5( 
أن  أعاله  ذکرنا  ما  مجيع  من  فتحصل 
ونزلت  صبغا  فعلهم  اقتىض  ملا  النصارى 
عن  أي  امل��راد  عن  عرب  عليهم  للرد  اآلیة 
الکفر  رذیلة  عن  والتطهري  ب��اهلّل  اإلی��امن 
ما  صحبة  يف  لوقوعه  للمشاکلة  بالصبغة 
یعرب عنه بالصبغ تقدیرا هبذه القرینة احلالية 
ِس النصارى  التي هي سبب النزول ِمن َغممْ
أوالَدهم يف املاء األصفر الذي من شأنه أن 
بالصفرة وإن مل یذکر ذلك  یصبغ األوالد 

الصبغ لفظا)6(.

)5( فُأِمَر املسلمون بأن یقولوا للنصارى: "قولوا 
اهللّ  وصبغنا  ب��اهللّ  آمنا  الغمس  ذل��ك  ب��دل 
صبغتنا  مثل  ال  خمصوصة  صبغة  باإلیامن 
تطهريا  ب��اإلی��امن  اهللّ  وطهرنا  امل��اء  بذلك 
فإذا  املاء"  بذلك  تطهرينا  مثل  ال  خمصوصا 
وإال  أصبتم  فقد  واعتقدمتوه  ذل��ك  قلتم 
يف  اخلطاب  کان  إذا  هذا  ضالل.  يف  فأنتم 
کان  إذا  وأما  للنصارى  ب��اهللّ(  آمنا  )قولوا 
للمسلمنی  ب��اهللّ(  آمنا  )قولوا  يف  اخلطاب 
فاملعنى أن املسلمنی ُأِمُروا بأن یقولوا صبغنا 
أهیا  صبغتکم  یصبغ  ومل  صبغة  باإلیامن  اهللّ 
أن  تعتقدون  الذي  األصفر  باملاء  النصارى 

الصبغ به والغمس فيه تطهري لکم. 
 /2 العلوم:  مفتاح  تلخيص  رشح  األطول   )6(

 .391

املشاکلة بنی احلقيقة واملجاز:
الظاهر من کالم اجلمهور أن املشاکلة 
مستعملة  کلمة  ألهنا  لغوي  جماز  بقسميها 
الوقوع  ألن  لعالقة  له  وضعت  ما  غري  يف 
املجاورة  عالقة  قبيل  من  الغري  صحبة  يف 
فإهنم وإن مل یرصحوا هناك عىل أن الوقوع 
يف صحبة الغري من أقسام العالقات لکنهم 
رصحوا عىل ما یرجع اليه وهو املجاورة)7(.
قسم  بعضهم  قال  کام  أهنا  نرى  لکننا 
غري  کوهنا  أما  جماز  وال  حقيقة  ال  ثالث 
فيام  یستعمل  مل  اللفظ  ألن  فظاهر  حقيقة 
وضع له وأما کوهنا غري جماز فلعدم العالقة 
املعتربة ألن الوقوع يف صحبة الغري ال یعد 
املعتربة  املجاورة  إىل  یرجع  وال  عالق�ة 
اللفظ  مدلول  بنی  املجاورة  ألهنا  عالقة 
املتجوز  اللفظ  مدلول  وبنی  ب����ه  املتجوز 
واملشاکلة  اخليال  يف  تقارهنم���ا  أي  عنه 
یعدل  أن  هي  املشاکلة  ألن  کذلك  ليست 
عن اللفظ الدال عىل املعنى املراد إىل لفظ 
بنی  هناك جماورة  یکون  أن  غريه من دون 
اللفظنی وتقارن بينهام يف اخلي���ال  مدلويل 

 /4 املعاين:  خمترص  عىل  الدسوقي  حاشي���ة   )7(
 .37
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بلفظ  املصاحب  ذکر  جمرد  إال  فيها  فليس 
هذا  کان  ولو  الذکر  يف  ملصاحبتهام  غريه 
القدر من املجاورة یکفي يف التجوز لصح 
التجوز يف نحو قولنا: )جاء زید وعمرو( 
بزید  م��رادا  وزی��د(  زید  )ج��اء  یقال:  بأن 
ال  وهو  صحبته  يف  لوقوعه  عمرو  الثاين 
یصح قطعا بشهادة الذوق السليم والفهم 
الذي  املج������از  سوى  ما  أما  املستقيم)8(. 
املظروف  مع  کالظرف  املج��اورة  عالقته 
ال  فواضح  الک�����ل  مع  کاجلزء  واملالزمة 

حیتاج إىل توضيح.
شواهد املشاکلة:

وإن  والنثر  الشعر  يف  تقع  املشاکلة 
عدیدة  مصادیق  هلا  ذکروا  البالغة  علامء 
عن  حدیثنا  يف  مثلنا  فکام  الشعر  أما  منهام 
وأما  وأنواعها  هلا  االصطالحي  املعنى 
عندما  قائال:  امل��ربد  أورده  ما  فمنه  النثر 
يب«  فعل  ما  مثل  بفالن  »فعلُت  تقول: 
ظاملا  بدأ  واألول  من�����ه  اقتصصُت  تعني 
فالفع����الن  حق��������ه  أخذ  إنام  واملکافئ 
کان  إذ  متباینان  واملخرج�����ان  متساویان 

يف  إليه  ویشار  یرمز  فيام  األفضل  امل��درس   )8(
املطول: 7/ 31. 

األول ظاملا والثاين إنام أخذ حقه)9( وأیضا 
قد ورد  أليس  لوهب:  قال  أن رجال  ورد 
أن ال إله إال اهلّل مفتاح اجلنة فقال وهب: 
أسنان  ول��ه  إال  مفتاح  من  ما  ولکن  بىل 
فإن جئت باألسنان فتح لك وإال مل یفتح 
لك. فقد عرب عن )ال إله إال اهلّل( باملفتاح 
يف  املعتربة  واألع��امل  الرشائع  عن  وعرب 
ألن  للمشاکلة  طلبا  باألسنان  اإلس��الم 
وکذلك  امل��ف��ت��اح)10(.  تناسب  األس��ن��ان 
وقعت املشاکلة يف القرآن الکریم يف آیات 

متعددة منها قوله تعاىل: چ ۈ ۈ ٴۇ 
ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ 
ەئ  ائ  ائ  ى  ى  ې  ې  ې 
ۆئچ  ۇئ  ۇئ  وئ  وئ  ەئ 
خلوا  إذا  أي   ]15-  14 البقرة:  ]سورة 
أصحاب  ع��ن  خ��ل��وة  يف  الکافرین  إىل 
النبي  قالوا إنا معکم بقلوبنا من حيث 
إنام  املسلمنی  وع��داوة  الکفر  عىل  الثبات 
نحن نستهزئ باملسلمنی يف إظهار اإلیامن 
جیازهیم  أى  هبم  یستهزئ  اهلل  أن  واحل��ال 

القرآن  من  معناه  واختلف  لفظه  اتفق  ما   )9(
الکریم: 13. 

)10( رشح جواهر البالغه: 2/ 271. 
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استهزائهم  مقابلة  يف  رمحت����ه  من  بالطرد 
الکالم  ففي  اإلس��الم  ودی��ن  باملسلمنی 
عىل  مستحيل  فاالستهزاء  وإال  مشاکلة 

ژ  ژ  چ  تعاىل:  قوله  ومنها  تعاىل  اهلّل 
ڑ ڑ ک ک ک ک گ 

ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گگ  گ 

ڻچ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱڱ  ڱ 

اليهود  صفة  أى:   ]5 اجلمعة:  ]س��ورة 
التوراة  حتملوا  أي  التوراة  مّحلوا  الذین 
مل  أى  حیملوها  مل  ثم  هبا  العمل  وکّلفوا 
أى  احلامر  کمثل  فيها  ما  بجميع  یعملوا 
کحال احلامر وصفته فعرب عن عدم العمل 
وجل:  عز  وقوله  للمشاکلة  احلمل  بعدم 

چ ک ک گ گ گ گ ڳ 

ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳڳ 
ڻ ڻچ ]سورة املنافقون: 

ڻ  ں  ں  ڱ  چ  ق���ول���ه:   ]1
وع��رب  ذل���ك  یعلم  أى:  ڻچ 
وإليك  مشاکلة)11(  بالشهادة  العلم  عن 
القرآن  يف  املشاکلة  من  أخرى  شواه�����د 
ےچ  ے  ھ  ھ  چ  الکری������م: 

 /1 املعاين:  خمترص  عىل  الدسوقي  حاشية   )11(
 .326

ڀ  چ  و   ]40 الشورى:  ]سورة 
ٺچ ]سورة  ٺ  ٺ  ڀٺ  ڀ 

چ  چ  چ  چ  و   ]54 آل ع��م��ران: 
چ چ ]سورة النساء: 142[ حيث 
سيئة  واخلداع  واملکر  السيئة  جزاء  سمي 

ومکرا وخداعا طلبا للمشاکلة.
الدراسات السابقة:

املعنویة  املحسنات  من  النوع  هذا  إن 
العلامء  إىل  به  العنایة  تاریخ  یرجع  قدیم 
النوع  هذا  ذکر  قد  فإنه  کالفّراء  القدامى 
يف  قائال  اسام  له  جیعل  مل  أنه  مع  ورشح��ه 

ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  تعاىل:  قوله  رشح 
إن   :]193 البقرة:  ]س��ورة  چ  ڌ  ڌ 
قلنا:  العدوان؟.  اهلّل  أباح  هل  قائل:  قال 
عىل  لفظ  هو  إّنام  املعنى  يف  بعدوان  ليس 

مثل ما سبق قبله أال ترى أنه قال: چ ک 
گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک 
ڳ چ ]سورة البقرة: 194[ فالعدوان 
املعنى  يف  ظلم  اللفظ  يف  امل��رشک��نی  م��ن 
والعدوان الذي أباحه اهلّل إّنام هو قصاص 
لفظه  کان  وإن  ظلام  القصاص  یکون  فال 
النوع  املرّبد عن هذا  واح��دا)12(. وقد عرب 

)12( معاين القرآن للفراء 1/ 116. 
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ک  ک  چ  تعاىل:  قوله  يف  قائال  باملزج 
ک ک گ گ گ گ ڳ چ 
منه.  وا  َتصُّ اقمْ "أي   :]194 البقرة:  ]سورة 
اللفظ کلفظ ما قبله کقول العرب:  ُیمَزج 
)اجلزاء باجلزاء( واألول ليس بجزاء")13(. 

اسم  عليه  أطلق  من  أّول  أن  والظاهر 
»املشاکلة« هو أبو عيل الفاريس)14(.

وغري  مستقلة  عدة  أبح��اث  ُأجریتمْ 
فقد  وحدیثا  قدیام  املشاکلة  حول  مستقلة 
التي  الکتب  يف  عنه����ا  البالغيون  تکلم 
ومما  البدیع  قسم  يف  البالغة  يف  ألفوها 
"مفتاح العلوم"  ألفه املتقدمون کت�������اب 
املفتاح«  »تلخيص  وکت������اب  للسکاکي 
املع������اين"  و"خمترص  القزویني  للخطيب 
عىل  املشاکلة  رشح��وا  فق����د  للتفتازاين 
عن  حدیثهم  خالل  وذلك  اإلمجال  وجه 
املتأخرون  دّونه  ومما  املعنویة  املحسنات 

القرآن  من  معناه  واختلف  لفظه  اتفق  ما   )13(
الکریم: 13. 

)14( قد قام برشح هذا النوع علامء آخرون منهم 
والسکاکي  والتربیزي  رشيق  وابن  الرماين 
التلخيص.  ورشاح  والقزویني  مالك  وابن 
املصطلحات  "معجم  کتاب  راجع  للمزید 

البالغية وتطورها" ص 621. 

القرآن  أساليب  ضوء  يف  »البدیع  کتاب 
الکریم« للدکتور عبد الفتاح الشنی حيث 
عالج فيه املشاکلة ضمن أنواع املحسنات 
ورشح  البالغية  قيمتها  ووضح  املعنویة 
الکریم  ال��ق��رآن  يف  شواهدها  م��ن  ستة 
املشاکلة  )بالغة  عنواهنا  مقالة  وکذلك 
إبراهيم  حممد  لباسم  الکریم(  القرآن  يف 
حيث ذکر نامذج من املشاکلة يف آي الذکر 
احلکيم واحلدیث الرشیف والشعر والنثر 
ودرس  عام  بشکل  وبعده  اإلس��الم  قبل 
خاص  بشکل  الکریم  القرآن  يف  املشاکلة 
معاجلا أربعة عرش موضعا منها يف اآلیات 
واملوضوعية  التحليل  من  بمزید  الرشیفة 
هؤالء  من  فکل  فنية.   � بالغية  دراس��ة 
وحرصها  املشاکلة  ش��واه��د  إىل  تطرق 
باالسم والفعل أما ما نحن بصدده يف هذه 
نعتقد  أننا  يف  سبق  عام  فيختلف  الدراسة 
من  اإلنسان  به  ینطق  ما  کل  يف  تقع  أهنا 
والضامئر  واألس��امء  واحل��روف  احلرکات 
والعبارات  الرتاکيب  وأن��واع  واألفعال 
وأننا ندرس انطالقا من اعتقادنا هذا مدى 
بشکل  املختلفة  العلوم  يف  املشاکلة  تأثري 

عام ويف توجيه القراءات بشکل خاص.
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أسئلة الدراسة:
والنحو . 1 اللغة  يف  املشاکلة  تأثري  هو  ما 

وال���ب���الغ���ة وال�����رصف وال��ت��ف��س��ري 
والتجوید؟.

علم . 2 يف  املشاکلة  تأثري  مدى  هو  م���ا 
القراءة ويف توجيه القراءات؟.

تأثري املشاکلة يف العلوم املختلفة:
بعد أن وضحنا ما نقصده من املشاکلة 
ترتبط  التي  العلوم  يف  تأثريها  إىل  وأرشنا 
کي  الوقت  حان  اآلن  واللسان  باإلنسان 
نبنی هذا التأثري عىل العلوم واحدا واحدا 
أن  نعتقد  أننا  حيث  باللغة  نبدأ  أن  وجیدر 
املشاکلة -باملعنى العام الذي أرشنا إليه-
القايل  عيل  أبو  فهذا  اإلتباع  فيها  سميت 
الثاين  معنى  اإلتباع  من  نوع  هناك  یقول: 
قوهلم:  اإلتباع  فمن  األول  معنى  غري  فيه 
واللدم:  البليد  العيي  فالفدم:  م،  َلدمْ م  َفدمْ
الطاء  ُأبمِْدَلت  حيث  امللطوم  وهو  امللدوم 
ویقولون:  ال��ک��الم)15(  کل  لتشاکل  داال 
یکون  أن  یمکن  فالنبيث  َنبيث  َخبيث 
اّلذي ینبث رشه أي یظهره أو یکون اّلذي 
وهو  یستخرجها  أي  الناس  أم��ور  ینبث 

)15( اإلتباع: 83. 

إذا  أنبثها  البئر  نبثت  قوهلم:  من  مأخوذ 
قياسه  وکان  تراهبا  وهو  نبيثتها  أخرجت 
نبيث  فقيل:  ن��اب��ث،  َخبيث  ی��ق��ول:  أن 

ملجاورته خلبيث)16(.
تأثريا  فيه  للمشاکلة  فإن  النحو  أم���ا 
واح�����������د  مثال  بذکر  نکتفي  ملحوظ��ا 
البسط  بعض  عن��ه  الک�الم  نبسط  ثم  هنا 
هذه  هو  واملثال  البالغة  عىل  تأثريها  يف 

ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  چ  اآلی��ة: 
ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ 
ائ  ى  ېى  ې  ې 
ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  ەئ  ائ 
ڀچ  ڀ  ڀ  پڀ  پ  پ  پ 
حسن  حيث   ]27-  26 التوبة:  ]س��ورة 
أنه  بسبب  امل��ايض  عىل  املستقبل  عط��ف 
والثاين  بنعمه  تذکري  األول  فان  مشاکله 
صاحب  أن  بالذکر  واجلدیر  بنعمه.  وعد 
خیالف  القرآن  إع��راب  يف  اجل��دول  کتاب 
 27 رقم  اآلی��ة  رشح  يف  قائال  ال��رأي  هذا 
الکتاب  يف  )ث��ّم(  ترد  التوب�ة:  س��ورة  من 
الستحالة  العطف  منها  یراد  وال  الکریم 
من   19 اآلی��ة  يف  ج��اء  کام  وذل��ك  املعنى 

)16( اإلتباع: 73. 
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ڳ  گ  گ  چ  العنکبوت:  سورة 
)ث��ّم(  ف��إّن  ڱچ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ 
وذلك  للعطف  ال  لالستئناف  فيه�����������ا 
مل  ألهن��ا  اخللق  إع��ادة  رؤیتهم  الستحالة 
تقع ويف هذه اآلیة التي نحن بصددها فإن 

عطف التوبة –وهو فعل للمستقبل –عىل 
–وهو  الکافرین  وتعذیب  اجلنود  إن��زال 
العطف  هذا  –إّن  وقوعه  تّم  ماض  فعل 
عليه  نرد  ولکننا  املعنى)17(  مع  ینسجم  ال 
کام رد عليه صاحب کتاب إعراب القرآن 
قلنا  کام  الثانية  اجلملة  بأن  وبيانه  الکریم 
عليها  فعطفت  املعنى  يف  لألوىل  مشاکلة 
بنی  الفاصل  ووجود  بالرتاخي)18(  مقرتنة 
زمان وقوع مضمون اجلملتنی ال یمنع من 
الرتاخي  ألن  بعض  عىل  بعضهام  عطفهام 

أي الفاصل جزء من ذات کلمة )ثم(.
و لکي یتبنی تأثري املشاکلة عىل البالغة 
من األفضل أن نمعن النظر يف اآلیتنی رقم 

ڭ  چ  إبراهيم:  س��ورة  من  و11   10
ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ 
ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ  ۆۈ 

)17( اجلدول ىف اعراب القرآن: 10/ 316. 
)18( إعراب القرآن الکریم وبيانه: 4/ 78. 

ې  ېې  ۉ  ۉ  ۅ 
وئ  ەئ  ەئ  ائ  ائ  ى  ى  ې 
ۈئ  ۆئ  ۆئ  ۇئ  ۇئ  وئ 
ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  ېئ  ۈئ 
ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ 
ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺٺ  ٺ  ٺ 
ڦ  ڤ  ڤ  ڤڤ  ٹ  ٹ  ٹ 
ڦ چ إن خماطبي عبارة )إِنمْ َأنمُْتممْ إاِلَّ 
ُلنا( وهم الرسل مل یکونوا جاهلنی  َبرَشٌ ِمثمْ
لکنهم  لذلك  منکرین  وال  برشا  بکوهنم 
القائلنی  العتقاد  املنکرین  منزلة  ُل��وا  ُن��زِّ
برشا  یکون  ال  الرسول  أن  الکفار  وهم 
الرسالة  دعوى  عىل  املخاطبنی  إرصار  مع 
للبرشیة  املنکرین  منزلة  القائلون  فنّزهلم 
بنی  التناىف  من  فاسدا  اعتقادا  اعتقدوا  مِلا 
الرسالة والبرشیة فقالوا: )إِنمْ َأنمُْتممْ إاِلَّ َبرَشٌ 
البرشیة  عىل  مقصورون  أنتم  أى  ُلنا(  ِمثمْ
تّدعوهنا  التى  الرسالة  وصف  لکم  ليس 
فإن قلت ملاذا � حينام اّدعى القائلون التنايَف 
املخاطبنی  وقرصوا  والرسالة  البرشیة  بنی 
بکوهنم  املخاطبون  اعرتف   � البرشیة  عىل 
)إِنمْ  قالوا:  بأن  البرشیة  عىل  مقصورین 
القول  هبذا  وکأهنم   ) ِمثمُْلُکممْ َبرَشٌ  إاِلَّ  ُن  َنحمْ
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قلت:  أنفسهم  عن  الرسالة  انتفاء  سلموا 
ُن إاِلَّ  إنام هذه اإلجابة أعني عبارة )إِنمْ َنحمْ
اخلصم)19(  جماراة  باب  من   ) ِمثمُْلُکممْ َبرَشٌ 
وإرخاء العنان إليه بتسليم بعض مقدماته 
ذلك  کان  مقدماته  بعض  له  إذا سّلم  ألنه 
یفعل  وإنام  یلقي)20(  ملا  إلصغائه  وسيلة 
یراد تبکيته  ذلك أي جیارى اخلصم حيث 
تسليم  یعني  ال  فهذا  وإلزامه  إسکاته  أى 
انتفاء الرسالة فکأهنم قالوا: )إن ما اّدعيتم 
هذا  ولکن  ننکره  ال  فحق  برشا  کوننا  من 
ال یتناىف أن یمّن اهلّل تعاىل علينا بالرسالة( 
فإن قلت:  البرشیة ألنفسهم.  أثبتوا  فلهذا 
إنه کان یکفى ىف املجاراة أن یقولوا: )نحن 
إذ  لغو  واالستثناء  فالنفى  مثلکم(  برش 
قلت:  البرشیة  إثبات  جمرد  إال  املراد  ليس 
یکون  ألن  هو  القرص  بطریق  إثباهتا  إن 
کالمهم عىل وفق کالم اخلصم ىف الصورة 
يف  أقوى  وهذا  مشاکلة  الکالم  ىف  فيکون 

)19( أي مماشاته واجلرى معه ىف الطریق من غري 
إزالق  ترید  أن  ومثاله  السلوك  ىف  خمالفة 
حتى  املستقيم  الطریق  ىف  فتامشيه  صاحبك 

إذا وصلت إىل مزلقة أزلقته.
)20( أما إذا عورض من أول وهلة ربام کان ذلك 

سببا لنفرته وعدم إصغائه وعناده. 

املجاراة وعىل هذا یکون احلرص غري مراد 
أن  یثبت  وهذا  فقط)21(.  صورى  هو  بل 
بام  املخاطب  إقناع  أثرا کبريا يف  للمشاکلة 
فيستمع  املتکلم  من  املوافقة  من  یواجهه 
املتکلم  یغتنم  ثم  لقوله  وینقاد  کالمه  إىل 
أداة  فاملشاکلة  له  احلقيقة  ویبنی  الفرصة 

طيعة الستاملة املخاطب.
و مما یؤکد تاثري املشاکلة عىل البالغة هو 
إذا  اإلعجاز(  قال صاحب )دالئل  أنه کام 
أردنا وصل مجلة بأخرى کام جیب أن یکون 
املحّدث عنه يف إحدى اجلملتنی بسبب من 
أن  ینبغي  املحّدث عنه يف األخرى کذلك 
یکون اخلرب عن الثاين مما جیري جمرى الّشبيه 
والنظري أو النقيض للخرب عن األّول. فلو 
شاعر(  وعمرو  القامة  طویل  )زید  قلت: 
بنی  تعّلق  وال  مشاکلة  ال  ألنه  خلفا  کان 
طول القامة وبنی الّشعر، وإنام الواجب أن 
)زید کاتب وعمرو شاعر(، و)زید  یقال: 

طویل القامة وعمرو قصري()22(.
و أیضا کام نعرف إن مواضع الوصل 
ثالثة منها اتفاق اجلملتنی معنى فقط کقوله 

)21( حاشية الدسوقي: 2/ 285.
)22( دالئل اإلعجاز يف علم املعاين: 150. 
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ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  چ  ت��ع��اىل: 
ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ 
ې  ې  ې  ۉ 
عىل  )ق��ول��وا(  فعطف  چ  ى  ې 
اختلفتا  وإن  اجلملتنی  إن  تعبدون(.  )ال 

والثانية  لفظا  خرب  األوىل  إن  حيث  لفظا 
)ال  ألن  معنى  متفقتان  لکنهام  لفظا  إنشاء 
تعبدوا  ال  أي  اإلنشاء  معنى  يف  تعبدون( 
له  بد  ال  سانًا(  إِحمْ بِالمْوالَِدیمِْن  )َو  وقوله: 
من فعل یعمل فيه فإما أن یقدر خرب لفظا 
)و  أي:  للمبالغة  الطلب  معنى  يف  یکون 
حتسنون( بمعنى )و أحسنوا( وهو عطف 
تصبح  کلتامها  وحينئذ  ُبُدوَن(  َتعمْ )ال  عىل 
إنشائية معنى فقط أو یقدر من أول األمر 
وحينئذ  )أحسنوا(  وهو  الطلب  رصیح 
وإنشائية  لفظا  األوىل خربیة  اجلملة  تکون 

معنى والثانية إنشائية لفظا ومعنى.
نعترب  أن  إىل  أدى  ما  أن  املالحظ  و 
مجلة )و بالوالدین إحسانا( خربیة لفظا أو 
هذه  موافقة  أي  املشاکلة  هو  لفظا  إنشائية 
ملا  أو  تعبدون(  )ال  وهو  قبلها  ملا  اجلملة 
بعدها وهو )قولوا( فاملشاکلة هلا تأثريها يف 
باب الفصل والوصل وهو من أهم أبواب 

البالغة. وال خیفى أن ما ذکر یدل عىل تأثري 
املشاکلة يف النحو أیضا.

أما الرصف فللمشاکلة فيه أیضا تأثري 
بذکر  إليه  عابرة  بإشارة  هنا  نجتزئ  کبري 
قضية من قضایا الرصف قد أثرت املشاکلة 
فيها تأثريا مبارشا حيث أصبحت تعد سببا 
نوضح  ولکي  الرصفية  القواعد  إلحدى 
آي  من  بآیة  نستشهد  دعن�ا  التأثري  ه��ذا 

ڃ  ڃ  ڄ  چ  وهي:  احلکيم  الذکر 
چ  چ  چ  ڃ  ڃ 
چ ڇڇ ڇ ڇ ڍ ڍ 
ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌڌ 
ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ 
ڳ  ڳ  ڳ  گڳ  گ  گ  گ 

ڱ چ ]سورة االنفال: 42[.
)حيي(  والبزي  بکر  وأب��و  نافع  ق��رأ 
مفتوحة  والثانية  مکسورة  األوىل  بياءین 
امتنع  ملا  أن��ه  ووجهه  الوصل  يف  خفيفة 
أجري  مضارعه  وهو  )حیيى(  يف  اإلدغام 
ماضيه عىل اإلظهار طلب املشاکلة فشبهوا 
أال  لترصفه  املعرب  بحرکة  املايض  حرکة 
تزول  الکلمة  من  ال��الم  حرکة  أن  ت��رى 
)َحييمُْت  قولك:  يف  بالضمري  اتصاله  عند 
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عن  النصب  حرکة  ت��زول  کام   ) َ وَح��ي��نیمْ

يف  الرفع  بحدوث  املضارع  وهو  املعرب 
يِي(  )حُیمْ چ و  ھ  ہ  چ  تعاىل:  قوله  نحو 
یدغم  ومل  املستقبل  جمرى  املايض  فأجري 

کام أظهر املضارع ومل یدغم)23(.
من  "حجة  طالب  أيب  بن  مکي  ق��ال 
أصله  عىل  بالفع��ل  أتى  أنه  بالياءین  قرأ 
واستثقل اإلدغام والتشدید يف الياء وأیضا 
حیسن  ال  التي  )حیيي(  بي���اء  شبهه��ا  فإنه 
رفع  وال  نصب  ح��ال  يف  اإلدغ���ام  فيها 
إذا  بالسکون  تتغري  قد  ألهنا  أشبهتها  وإنام 
اتصل هبا املضمر املرفوع کام تتغري )حیيي( 
تغريها  ألن  فيها  تدغم  وال  النصب  يف 

عارض")24(.
قرأ الباقون )حي( بياء واحدة مشددة 
الثانية  الياء  الفتحُة  لزمت  ملا  أنه  ووجهه 
فأدغمت  الصحاح  احل���روف  أشبهت 
بقوهلم  فعلوا  کام  للخفة  طلبا  فيها  األوىل 
شد ورد ونحومها مما اجتمع فيه املثالن من 

)23( املوضح يف وجوه القراءات: 580 والآليل 
الفریدة يف رشح القصيدة: 2/ 841. 

السبع:  ال��ق��راءات  وج��وه  عن  الکشف   )24(
 .556

عىل  منهم  باإلمجاع  الصحاح)25(  احلروف 
انفتحت  إذا  الياء  أن  عىل  یدل  ومما  ذلك 
َمن  أن  الصحاح  احل��روف  جمرى  جرت 
حذف الياء من جوار وغواش يف اخلفض 
ڦچ  چ  قوله  م��ن  حیذفها  مل  وال��رف��ع 
الوقف  يف  ونحوه   ]26 القيامة:  ]س��ورة 
جیوز  فال  چ  ھ  ھ  ہ  چ  قوله  فأما 
غري  الثانية  الياء  حرکة  ألن  اإلدغ��ام  فيه 
الزمة أال ترى أهنا تزول يف الرفع وتذهب 
يف اجلزم فلم ُیعَتدَّ هبا لذلك. فکام الحظنا 
القاعدة  هذه  مصدر  هو  املشاکلة  طلب 

الرصفية أي اإلدغام وفك اإلدغام.
املشاکلة  أثر  من  الحظنا  ما  بع�������د 
ال  وال��رصف  والبالغة  والنحو  اللغة  يف 
نتعجب من تأثريها يف التفسري فهو حصيلة 
القضية  هذه  ولتبينی  واآلن  العلوم  هذه 
هذا  منه  یتبنی  واح��د  مثل  بذکر  نکتفي 
التأثري حيث قال العالمة الطباطبائي وهو 

من کبار املفرسین يف قوله تعاىل: چژ ژ 
"إقسام   ]1 القيامة:  چ ]سورة  ڑ  ڑ 
ِسُم (  ُأقمْ )ال  بکون  قيل  سواء  القيامة  بيوم 

)25( املوضح يف وجوه القراءات: 580 واحلجة 
يف علل القراءات السبع: 3/ 95. 
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کلمة قسم أو بکون ال زائدة أو نافية عىل 
ک ک  چ  تعاىل:  األقوال .قوله  اختالف 
چ ]سورة القيامة: 2[ إقسام  ک گ 
ثان عىل ما یقتضيه السياق ومشاکلة اللفظ 
وليس  اإلقسام  نفي  )إنه  قيل:  بام  یعبأ  فال 
بقسم واملراد أقسم بيوم القيامة وال أقسم 
إن  الحظنا  کام  اللوامة(")26(.  بالنفس 
املفهوم  املعنى  تغيري  يف  تسببت  املشاکلة 
حلصل  املشاکلة  مراعاة  فلوال  اآلی��ة  من 
األول  املعنى  عن  خیتلف  هلا  آخ��ر  معنى 
إسهاما  اآلیات  تبينی معنى  فإهنا تسهم يف 

ملحوظا ویؤدي دورا هاما يف التفسري.
التجوید  يف  أیضا  املشاکلة  تأثري  نرى 
فأحد أسباب اإلمالة التي تعترب من مباحث 
التجوید هي املشاکلة ولکي یتضح تأثريها 
األخرية  معنى  نبنی  أن  جیب  اإلمالة  عىل 

وأسباهبا.
کرسة  الفتحة  تکسى  أن  هي  اإلمالة 
أربعة:  وهي  أسباب  وهلا  بنی  بنی  فتخرج 
سيال  نحو:  یاء  الفتح��ة  حرف  یکون  أن 
للکرس  أو  للياء عىل نحو: شيبان  أو جارا 
إما  منقلبة  هي  أللف  أو  عامد  نحو:  عىل 

)26( امليزان ىف تفسري القرآن:  20/ 103. 

عن یاء نحو: ناب ورمى وإما عن مکسور 
دعا  نحو:  یاء  تقلب  هي  أو  خاف  نحو: 
وملهى لقولك دعي وملهيان يف املجهول 
للمشاکلة  اإلمالة  تکون  والتثنية .وق��د 
نحو: )ضحاها( من أجل مشاکلة )تالها( 

وأخواهتا)27(.
و اجلدیر بالذکر أن املشاکلة أثرت يف 
أحد  یعّد  فلم  الکریم  القرآن  آیات  تعداد 

چٱٻ  )املر( يف بدایة سورة الرعد وهي 
ڀ  ڀ  پ  پ  پ  ٻپ  ٻ  ٻ 
ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ 
ڤ  ڤ  ٹڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ 
ڄ  ڄ  ڄڄ  ڦ  ڦ  ڦڦ  ڤ 
ڃ ڃڃ ڃ چ چ چ چ 
ڇ ڇ ڇ چ ]سورة الرعد: 2-1[ 
آیة ولکنهم عّدوا )طه()28( و)حم()29( آیة 
مشاکلة  )طه(  أن  هو  رأهیم  يف  والسبب 

)27( مفتاح العلوم: 101. 
)28( چ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ 
ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ 

ڌ ڎ ڎ چ طه. 
ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  چ   )29(
ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ 
چ  ڄ ڄ ڄڄ ڃ ڃ ڃ ڃچ چ چ 

غافر. 
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مع  باأللف  بعدها  التي  اآلي  ل��رؤوس 
أشبه )صاد(  املفرد کام  یشبه االسم  أنه ال 
)ب��اب(  بمنزلة  ألهن��ا  و)ن��ون(  )ق��اف(  و 
و)ن���وح( وع���ّدوا )ک��ه��ي��ع��ص()30( ألنه 

یشاکل رؤوس اآلي بعده باإلرداف)31(.
تأثري املشاکلة يف علم القراءة:

کام مر سابقا إن للمشاکلة تأثريا کبريا 
من  القسم  هذا  ففي  القراءات  توجيه  يف 
اخرتنا  التأثري  هذا  نوضح  ولکي  املقال 
الکریم  القرآن  آیات  من  التالية  الشواهد 
الواردة  القراءات  تعدد  يف  املشاکلة  أثرت 
نذکر  أننا  وطریقتنا  توجيهها  وکيفية  هلا 
املختلفة  القراءات  نورد  ثم  أوال  املوضع 
عن العبارة القرآنية الرشیفة ثم نرسد أقوال 
علامء القراءة يف توجيه هذه القراءات وبعد 
عىل  املشاکلة  تأثري  کيفية  إىل  نشري  ذلك 
املختلفة  الوجوه  توجيه  يف  العلامء  آراء 
ونتفهم جراء ذلك سبب کثرة عنایتهم هبا 

پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  چ   )30(
ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ 

ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ 

ڤچ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ 

مریم.
)31( التبيان ىف تفسري القرآن:  6/ 211. 

ترجيح  علل  من  علة  اعتربوها  أهنم  حتى 
القراءات.

1.چ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ 
ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ 
ۉ  ۉ  ۅ  ۅ 
آل  ]س��ورة  ې ې ېچ 

عمران: 21[.
بغري  الذین(  )یقتلون  ق��رؤوا  کلهم 
التاء سوى محزة  الياء وضم  فتح  ألف مع 
الياء  وضم  باأللف  الذین(  )یقاتلون  قرأ 

وکرس التاء من املقاتلة)32(.
قال أبو عيل: حجة من قرأ )یقاتلون( 
قراءة ابن مسعود )و قاَتُلوا الذین یأمرون( 
یأمرون(  الذین  یقتلون  وحجة من قرأ )و 
النبينی(  یقتلون  )و  قوله  عىل  معطوف  أنه 

ڻ ڻ  چ  أخ���رى  آی��ة  وق��د ج��اء يف 
چ ]سورة البقرة: 91[  ڻ ۀ ۀ ہ 

)ُیَفاِعُل(  دون  )َیفُعل(  عىل  الفع���ل  فجاء 
فکذلك )و یقتلون الذین یأمرون بالقسط( 
ألن اآلمرین بالقسط من الناس قد وافقوا 
األنبياء يف األمر بالقسط والنهي عن اجلور 
وکرب عليهم مقامهم وموضعهم فقتلوهم 

)32( املوضح يف وجوه القراءات: 365. 
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کام قتلوا األنبياء)33(.
القراءة کام یظهر من  فعلة حسن هذه 
قول أيب عيل هي مشاکلة هذا الفعل ما قبله 
وهو )و یقتلون النبينی(. هذا إضافة إىل ما 
یکفرون  الذین  )إن  وهو  الفعل  هذا  قبل 
ُعُل(  )َیفمْ وزان  عىل  أیضا  فهذا  اهلل(  بآیات 
وهذا سبب آخر حلسن هذه القراءة. هکذا 
ظهر تأثري املشاکلة يف توجيه القراءة األوىل 
من  یوجد  ملا  ُعُل(  )َیفمْ وزُن  فاسُتحِسَن 
من  الفعل  هذا  قبل  ما  وبنی  بينه  املشاهبة 
األفعال وهي )یقتلون( و)یکفرون(. ومما 
هو  القراءة  توجيه  يف  املشاکلة  أمهية  یؤکد 
أن أباعيل احتج بآیة أخرى يف نفس املعنى 
وهي: چ ڻ ڻ ڻ ۀ چ ]سورة 
القراءة  هلذه  کعلة  وعدها   ]91 البقرة: 
أن  األفضل  فمن  واحد  ألهنام يف موضوع 

یکونا من وزان واحد.
ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  چ   .2
ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ 
ى  ى  ې  ې  ې  ۉې 
وئچ  ەئ  ەئ  ائ  ائ 

]سورة آل  عمران: 36[.

)33( احلجة يف علل القراءات السبع: 2/ 262. 

وضعُت(  )بام  عامر  وابن  عاصم  قرأ 
بضم التاء أي بام وضعته أنا عىل أنه حکایة 
قالت:  ملا  أهنا  عىل  عمران  امرأة  قالته  ما 
أخربت  کأهنا  أنثى(  وضعتها  إين  )رب 
ذلك  فتدارکت  منها  به  أعلم  هو  بأمر  اهلل 
بمعنى:  وضعُت(  بام  أعلم  اهلل  )و  بقوهلا 
هذه  ولعل  وحکمة  رسا  فيه  هلل  ولعل 

األنثى خري من الذکر.
قرأ الباقون )بام وضعت( بسکون التاء 
أي بام وضعته هي أي وضعته امرأة عمران 

عىل أنه من قول اهلل تعاىل.
قال العلامء يف الوجه األول محل الکالم 
عىل ما قبله وهو قوهلا: )رب إين وضعتها 
أنثى( وقوهلا: )و ليس الذکر کاألنثى( وما 
مریم(  سميتها  إين  )و  قوهلا:  وهو  بعده 
اجلميع  ألن  بك(  أعيذها  إين  )و  وقوهلا: 
من کالم أم مریم فيشاکل ماقبله وما بعده 
ویکون معهام کالما واحدا وذلك حسن يف 
املطابقة واملجانسة مع صحة معناه. وإناممل 
ما  عىل  وضعت(  بام  أعلم  )أن��ت  تقل: 
یقتضيه نظم الکالم ملا قصدتمْه من التفخيم 
بوضع الظاهر موضع املضمر ونظريه قول 
إبراهيم : )و ما خیفى عىل اهلل من يشء 



املشاکلة وأثرها يف توجيه القراءات القرآنية

66

)ربنا  قوله  بعد  السامء(  يف األرض وال يف 
إنك تعلم ما نخفي وما نعلن()34(.

وضعُت(  )ب��ام  موافقة  أن  الحظنا 
بضم التاء للعبارات التي قبلها وبعدها يف 
عند  استحساهنا  سبب  هي  املتکلم  ضمري 
يف  املشاکلة  أمهية  ظهرت  فهکذا  العلامء 

توجيه القراءات.
ۈئ  ۆئ  ۆئ  ۇئ  ۇئ  چ   .3
ىئ  ىئ  ېئىئ  ېئ  ېئ  ۈئ 
حئمئ  جئ  ی  ی  ی  ی 
ىئ يئ جب حب خبمب ىب يب جت حت 
چ  حج  يث  ىث  مث  جث  يت  ىت  ختمت 

]سورة آل عمران: 37[.
وخلف  والکسائي  ومح���زة  ع��اص��م 
الفاعل  أن  عىل  الفاء  بتشدید  )کفله�����ا( 
الثاين  مفعوله  ملریم  واهل��اء  تعاىل  اهلل  هو 
و)زکریا( مفعوله األول أي جعله کافال هلا 
وضامنا ملصاحلها والفعل هلل تعاىل بمعنى: 
وضامنا  هلا  کافال  وجعله  إليه  وضمنها 

ملصاحلها.

)34( الکشف عن وجوه القراءات السبع: 403 
 /2 القصيدة:  رشح  يف  الفریدة  وال��آليل 

 .647

الکفالة  من  بالتخفيف  الباقون  قرأ  و 
ال��ف��ع��ل إىل زک��ری��ا واهل���اء  ع��ىل إس��ن��اد 

مفعوله)35(.
من  حجة  طالب:  أيب  بن  مکي  قال 
وعز  جل  اهلل  إىل  الفعل  أضاف  أنه  شدد 
فأخرب  وأنبتها(  رهبا  )فتقبله��ا  قوله:  يف 
جیري  کذلك  هبا  فعل  بام  تعاىل  نفسه  عن 
بأنه  نفسه  عن  خیرب  ذل��ك  عىل  )کّفلها( 
قال  کفالتها)36(.  ألزمه  أي  زکریا  کّفلها 
أکفلها(  )و  أيب  ق��راءة  تؤیدها  احلریري 
چ ]سورة ص:  ڻ  چڻ  قوله  من 

.)37(]23
)کفلها(  ف  خفَّ من  حجة  أبوعيل  قال 
قوله تعاىل چ ې ې ې چ ]سورة 
اللفظ  يف  له  ملشاکلته   ]44 عمران:  آل 
قوله  حجتهم  زرعة  أبو  وقال  واملعنى)38( 
مریم(  یکفل  أهی��م  أقالمهم  یلقون  )إذ 
إليهم  مسندة  فالکفالة  ل(  )یکفِّ یقل  ومل 

ال��ق��راءات:  لفنون  اإلش���ارات  لطائف   )35(
 .1723

السبع:  ال��ق��راءات  وج��وه  عن  الکشف   )36(
 .342

)37( الشفاء يف علل القراءات: 57. 
)38( احلجة يف علل القراءات السبع: 2/ 269. 
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وکذلك يف هذا املوضع)39(. 
يف  العلامء  ق��ول  يف  النظر  أمعنا  إذا 
تأثري  هلا  املشاکلة  أن  الحظن���ا  الوجهنی 
وترجيح  ال��وج��ه��نی  توجيه  يف  م��ب��ارش 
بکون  احتجوا  حيث  اآلخر  عىل  أحدمها 
الفعلنی )فتقبلها رهبا وأنبتها( مسندین إىل 
مسندا  )کّفلها(  الفعل  کون  تعاىل عىل  اهلل 
اليه أیضا وکذلك بالنسبة إىل الوجه الثاين 
عبارة  يف  الفعل  بکون  احتجوا  فإهنم 

ېچ  ې  ې  ې  ۉ  چۉ 

]سورة آل عمران: 44[ خمففا ومسندا إىل 
غري اهلل عىل کون )کفلها( خمففا مسندا إىل 
زکریا وهذا ما قصدناه من املشاکلة ألهنم 
العبارتنی  بنی  املوجودة  املشاهبة  بسبب 

حکموا بام حکموا.
پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  چ   .4
ڀ  ڀ  پ  پ  پ 
ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ 
آل  چ ]سورة  ٿٿ ٿ ٿ ٹ 

عمران: 187[.
وعاصم  عمرو  وأب��و  کثري  اب��ن  ق��رأ 
)ليبيننه( )و ال یکتمونه( بياء الغائب فيهام 

)39( حجة القراءات: 161. 

فعال للذین أوتوا الکتاب باق عىل احلکایة 
عنهم)40(.

قرأ الباقون )لتبيننه( و)و ال تکتمونه( 
خوطبوا  أهن��م  تقدیر  عىل  املخاطبة  بتاء 
قلنا  )و  تقدیره:  امليثاق  أخذ  عند  بذلك 

ۇ  ۇ  چ  تعاىل:  کقوله  وه��ذا  هل��م( 
ۋچ  ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ 

]سورة البقرة: 83[)41(.
األول  ال��وج��ه  يف  زرع���ة  أب���و  ق���ال 
)فبنذمتوه(  یقل  )نبذوه( ومل  حجتهم قوله 
قوله  وهو  اخلرب  بلفظ  عقيبه  أتى  فالکالم 
ليأتلف  بلفظه  قبله  ما  فجعل  )فنبذوه( 
مکي  وقال  واح��د)42(.  نظام  عىل  الکالم 
ألن  الغيبة  لفظ  عىل  محلوه  طالب  أيب  بن 
ما  الغيبة عىل  عنه غائب وردوه يف  املخرب 
قوله:  يف  منه  القریبة  الغيبة  ذکر  من  تقدم 
بعده  أتى  ما  الکتاب( وعىل  أوتوا  )الذین 
وراء  )فنبذوه  قوله:  يف  الغيبة  لفظ  من 

القراءات العرش: 2/  النرش يف  )40( رشح طيبة 
القصيد:  رشح  يف  الوصيد  وفتح   257

 .813
ال��ق��راءات:  لفنون  اإلش���ارات  لطائف   )41(

1780 والکشاف: 1/ 450. 
)42( حجة القراءات: 186. 
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ما  فبئس  قليال  ثمنا  به  واشرتوا  ظهورهم 
یشرتون( فجاء کله بلفظ الغيبة فحمل ما 
واحد  سنن  عىل  الکالم  لينتظم  عليه  قبله 
الغيبة)43(.  يف  واحدة  طریقة  عىل  ویأتلف 
وجوه  يف  املوضح  کتاب  صاحب  ورأي 
يف  اإلثنان  قاله  ما  متاما  یشبه  ال��ق��راءات 

توجيه هذا الوجه)44(.
أما الوجه الثاين فقال أبو عيل حجتهم 

ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  چ  ق��ول��ه: 
 ]81 عمران:  آل  ڻچ ]س��ورة 

ۇ  ۇ  چ  وک��ذل��ك:  عليه  واالت��ف��اق 
ۋچ  ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ 

]سورة البقرة: 83[)45(.
الوجهنی  حول  آرائهم  يف  التأمل  بعد 
يف  رئيس  دور  هلا  املشاکلة  أن  إىل  نخلص 
صيغ  منهم  کل  فاعترب  القراءتنی.  توجيه 
للقراءة  علة  اآلی��ة  يف  املوجودة  الغائب 
األوىل فذهبوا إىل أن الفعلنی ومها )ليبيننه( 
الغائب  بصيغة  کانا  إذا  یکتمونه(  ال  )و 

السبع:  ال��ق��راءات  وج��وه  عن  الکشف   )43(
 .434

)44( املوضح يف وجوه القراءات: 397.
 /2 السبع:  ال��ق��راءات  علل  يف  احلجة   )45(

 .332

فاملناسبة  األفعال  من  أحاطهام  ما  یناسبان 
استحسان  إىل  دفعهم  ما  هي  املشاکلة  أي 
الثاين  الوجه  إىل  بالنسبة  أما  الوجه.  هذا 
بآیتنی  احتجوا  تاء اخلطاب فکذلك  وهي 

ڱ  ڱ  چ  ومها  الکریم  القرآن  آیات  من 
ڻچ ]سورة  ڻ  ں  ں  ڱ 

ۆ  ۇ  ۇ  چ  و   ]81 عمران:  آل 
ۋچ ]سورة  ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ 
اآلیة  موضوع  أن  بام  ویرون   ]83 البقرة: 
امليثاق  أخ��ذ  وه��و  بصددها  نحن  التي 
فمن  اآلی��ت��نی  ه��ات��نی  م��وض��وع  یناسب 
بأن  أیضا  اللفظ  يف  یناسبهام  أن  األفضل 
تکتمونه(  ال  )و  )لتبيننه(  الفعلنی  نقرأ 
بتاء اخلطاب کام أن الذین ُأِخَذ ميثاُقهم يف 
اآلیتنی خوطبوا يف الفعلنی )... ملا آتيتکم( 
بتاء اخلطاب وهذا  و )... ال تعبدون...( 

هو املشاکلة.
ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  چ   .5
ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ 

کچ  ڑ  ڑ  ژ  ژ 

]سورة النساء: 124[.
کثري  واب��ن  وأب��وع��م��رو  أبوبکر  ق��رأ 
اخلاء  وفتح  الياء  بضم  اجلنة(  )یدخلون 
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وضم  الياء  بفتح  )یدخلون(  والباقون 
اخلاء)46(.

وج���ه  الفریدة:  الآليل  صاحب  قال 
للمفعول  الفعل  ب��ن��اء  األوىل  ال��ق��راءة 
الفعل  بناء  األخ��رى  القراءة  يف  والوجه 

ۋ  چ  قول��ه:  لألوىل  یشهد  للفاعل 
چ  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ 

ڦ  وچ   ]23 إب��راه��ي��م:  ]س���ورة 
وللثانية   ]22 املجادلة:  چ ]سورة  ڦ 
األع���راف:  چ ]س���ورة  ۆ  ۇ  چ 

چ ]سورة  ٴۇ  ۈ  وچۈ   ]49
احلجر: 46[)47(.

األوىل  ال��ق��راءة  حجة  م��ک��ي:  ق��ال 
ۉ  ۅ  ۅ  چۋ  ق��ول��ه: 
و   ]23 إبراهيم:  چ ]س��ورة  ۉ 
املجادلة:  چ ]س��ورة  ڦ  چڦ 

الثانية  ال��ق��راءة  وحجة  کثري  وه��و   ]22
األع����راف:  ]س����ورة  چ  ۆ  چۇ 

چ ]سورة  ۈ ۈ ٴۇ  چ  49[ و 
احلجر: 46[ وهو کثري أیض)48(. 

)46( املوضح يف وجوه القراءات: 427. 
)47( الآليل الفریدة يف رشح القصيدة: 2/ 719. 
)48( الکشف عن وجوه القراءات السبع: 460. 

والسبب الذي ذکره أبوعيل وأبوزرعة 
أبو  وقال  اإلثنان)49(.  ذکره  ما  متاما  یشبه 
إضافة  أخرى  حجة  األول  للوجه  زرعة 
اليزیدي  إليه  أش��ار  العلامء  ذک��ره  ما  إىل 
یؤکدها  ما  بعدها  ک��ان  إذا  ذل��ك  قائال: 
النساء:  ]س��ورة  چ  ڑ  ڑ  چ  مثل 
 ]40 غافر:  چ ]سورة  ىئ  چ  و   ]124
ألن   ]31 الکهف:  ]سور  چ  ہ  چ  و 
یکن  مل  کان  ف��إذا  األوىل  توکيد  األخ��رى 
يف  قوله  مثل  مفتوحة  فالياء  ذلك  معها 
]س��ورة  چ  ک  ک  چڑ  ال��رع��د: 

ڻ  ڻ  چ  النحل:  ويف   ]23 الرعد: 
ۀ چ ]سورة النحل: 31[)50(.

کام یظهر من أقوال العلامء يف الوجهنی 
يف  االعتبار  بعنی  تؤخذ  املشاکلة  ف��إن 
يف  فعلنی  بکون  استدلوا  حيث  توجيههام 

السياق نفسه ومها چ ۋ ۅ ۅ 
إبراهيم:  ]س��ورة  چ  ۉ  ۉ 
]س��ورة  چ  ڦ  ڦ  چ  و   ]23
املجادلة: 22[ من باب اإلفعال عىل کون 

)49( احلجة يف علل القراءات السبع: 2/ 381 
وحجة القراءات: 212. 
)50( حجة القراءات: 212. 
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الفعل الذي نحن بصدده من باب اإلفعال 
ومن جانب آخر استدلوا بکون فعلنی يف 
ۆچ  چۇ  ومه���ا  ال��س��ي��اق  ن��ف��س 

ۈ  چ  و   ]49 األع���راف:  ]س���ورة 
من   ]46 احلجر:  ]سورة  چ  ٴۇ  ۈ 
من  الفعل  هذا  کون  عىل  املجرد  الثالثي 
هذه  بنی  وج��دوا  فحينام  املجرد  الثالثي 
األفعال والفعل املقصود موافقة يف املعنى 
وهذا  اللفظ  يف  بينهام  املوافقة  استحسنوا 
أبو زرعة  أضافه  ما  وکذلك  املشاکلة  هو 
أیضا  هو  آخر  کسبب  اليزیدي  عن  نقال 
بکون  احتج  فإنه  املشاکلة  دور  عىل  یدل 
ڑچ  ڑ  چ  أي:  األف��ع��ال  ه���ذه 

ىئچ  چ  و   ]153 ال��ن��س��اء:  ]س���ورة 
چ ]سورة  ہ  ]سورة غافر: 40[ و چ 
عىل  للمجهول  مبنيًة  کلها   ]31 الکهف: 
للمجهول  مبنيا  قبلها  الذي  الفعل  کون 

أیضا وهذا هو املشاکلة بعينها.
ٻٻ  ٻ  ٻ  ٱ  چ   .6
ڀچ  پ  پ  پ  پ 

]سورة األنعام: 132[.
وقرأ  بالتاء  )تعملون(  عامر  ابن  قرأ 

الباقون )یعملون( بالياء.

قال مکي فی وجه القراءة األوىل: محل 
چ ٺ  عىل اخلطاب الذي بعده وهو قوله: 
األن��ع��ام:  ]س���ورة  چ  ٿ  ٿ 

چ  ڤ  ٹ  چ  بعده  وم��ا   ]133
وجه  يف  وق��ال   ]133 األن��ع��ام:  ]س��ورة 
قبله  التي  الغيبة  عىل  محل  الثانية:  القراءة 

ٻ  ٻ  ٱ  چ  ق���ول���ه:  وه���و 
چ ]سورة األنعام: 132[ وقوله  ٻ 

قبل ذلك: چ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی 
األن��ع��ام:  ]س���ورة  چ  جئ  ی  ی 

.)51(]131
مراعاة  اخلطاب  إحتاف:  صاحب  قال 
لقوله: چ ٿ چ ]سورة األنعام: 
درج��ات(  )لکل  لقوله:  والغيبة   ]133

]سورة األنعام: 132[)52(.
إن امليزان يف توجيه القراءتنی کام یظهر 
مراعاة  هو  الوجهنی  يف  العلامء  قول  من 
مشاکلة  هو  األوىل  القراءة  فوجه  املشاکلة 
يف  اخلطاب  ضمري  تناسب  فإهنا  بعد  ما 
القراءة  ووج��ه  و)أن��ش��أک��م(  )یذهبکم( 

السبع:  ال��ق��راءات  وج��وه  عن  الکشف   )51(
 .515

األربعة  بالقراءات  البرش  فضالء  إحتاف   )52(
عرش: 2/ 31.
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تناسب  ألهنا  قبل  ما  مشاکلة  هو  الثانية 
الغيبة يف )لکل درجات مما عملوا( وقوله 
القرى  مهلك  ربك  یکن  مل  )أن  ذلك  قبل 

بظلم وأهلها غافلون(.
ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  چ   .7
ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ 
ڄ ڄڄ ڄ ڃڃ ڃڃ چ چ 
ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ 
ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ 
گ  ک  ک  ڑ کک  ڑ  ژ 
گچ ]سورة األعراف: 172-

.]173
)أو  ی��ق��ول��وا(  )أن  ع��م��رو  أب��و  ق��رأ 
یقولوا( بالياء ومعناه عىل وجهنی أحدمها: 
عىل  یقولوا  لئال  أنفسهم  عىل  وأشهدهم 
أشهدهم(  )و  بقوله:  أن  انتصاب  أن 
یکون  أن  وینبغي  یقولوا  أن  کراهَة  وقيل 
الوجه  هذا  يف  الذریة  عن  خربا  )شهدنا( 
واآلخر شهدنا عىل إقرارهم لئال یقولوا أو 

کراهَة أن یقولوا.
الباقون )أن تقولوا( )أو تقولوا( بالتاء 
عىل معنى شهدنا لئال تقولوا عىل انتصاب 
أن بقوله: )شهدنا( ویکون )شهدنا( خربا 

عن اهلل تعاىل وقيل عن املالئکة ألنه ملا قال 
للمالئکة  قال  بىل  قالوا  بربکم  ألست  هلم 
شهدنا  هلم  فقالوا  مقالتهم  عىل  اشهدوا 
تقولوا  لئال  هلل  بالربوبية  إق��رارک��م  عىل 
ألست  هلم  فقال  تقولوا  أن  کراهة  وقيل 
أن  شهدنا  املالئکة  قالت  بىل  قالوا  بربکم 

تقولوا یوم القيامة)53(.
قال صاحب املوضح يف الوجه األول 
إنه عىل الغيبة ألن ما قبله أیضا عىل الغيبة 

ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  چ  تعاىل:  قوله  وهو 
ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ 
ڦ چ فجعُله عىل الغيبة َحَسن ملوافقة 
تقدم  فيام  أن  للخطاب  والوجه  تقدم  ما 
فحمل  بربکم(  )ألست  قوله  وهو  خطابا 
ملوافقته)54(. وهذا  أیضا  اخلطاب  هذا عىل 
الآليل  وصاحب  الفاريس  أبوعيل  ذکره  ما 
يف  بالضبط  إحت��اف  وص��اح��ب  ال��ف��ری��دة 

توجيه القراءتنی)55(.

األربعة  بالقراءات  البرش  فضالء  إحتاف   )53(
عرش: 2/ 69. 

)54( املوضح يف وجوه القراءات: 565. 
 73  /3 السبع:  القراءات  علل  يف  احلجة   )55(
 /2 القصيدة:  رشح  يف  الفریدة  وال��آليل 
بالقراءات  البرش  فضالء  وإحت��اف   831

األربعة عرش: 2/ 69. 
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)أو  یقولوا(  )أن  قرأ  من  مکي:  قال 
یقولوا( بالياء ردمها عىل لفظ الغيبة املتکرر 
بني  من  ربك  أخذ  إذ  )و  قوله:  وهو  قبله 
عىل  وأشهدهم  ذریاهتم  ظهورهم  من  آدم 
وبعده  ب���ىل()56(  )قالوا  وقوله  أنفسهم( 

ڑ  ژ  چ  قوله  يف  غيبة  لفظ  أیضا 
األع���راف: 173[  ]س��ورة  چ  ڑ ک 
]س���ورة  چ  ڳ  ڳ  چ  وق��ول��ه 
وما  قبله  ما  األعراف: 174[ فحمله عىل 
بالتاء فرده  الغيبة. ومن قرأ  بعده من لفظ 
)ألست  قوله  املتقدم يف  لفظ اخلطاب  عىل 

بربکم()57(.
بالياء  القراءة  تصدیق  زرعة:  أبو  قال 

ڳ  ڳ  گ  چ  ب��ع��ده:  ق��ول��ه 
األع���راف:  چ ]س���ورة  ڳ  ڳ 
عىل  أجري  الکالم  أن  إىل  فذهب   ]174
ألن  الذریة  عن  اخلرب  من  تقدمه  ما  لفظ 
يف  ک��ان  فام  عنهم  باخلرب  اب��ت��داؤه  الکالم 
سياقه فهو جار عىل لفظه ومعناه فکل هذا 

من  بعد  جاء  ما  ذلك  یؤکد  أبوعيل:  قال   )56(
بىل(.  )قالوا  قوله  وهو  الغيبة  عن  اإلخبار 

احلجة يف علل القراءات السبع: 3/ 73. 
السبع:  ال��ق��راءات  وج��وه  عن  الکشف   )57(

 .548

خرب عنهم)58(.
أثرت  املشاکلة  أن  جدا  الواضح  من 
فإهنم  مبارشا  تأثريا  القراءتنی  توجيه  يف 
کعلل  واخل��ط��اب  الغيبة  ضامئر  ذک���روا 
للغيبة  الوجهنی ملجرد کوهنا ضامئر  تقوي 
املشاکلة  أن  عىل  یدل  وهذا  للخطاب  أو 
توجيه  يف  هاما  دورا  ت��ؤدي  واملناسبة 

القراءتنی.
ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  چ   .8
چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ 
ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ 
ڎچ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ 

]سورة األنفال: 11[.
شاکم(  )َیغمْ وأبوعمرو  کثري  ابن  قرأ 
و)النعاس(  وباأللف  والشنی  الياء  بفتح 
بالرفع من الَغيمْ وهو الَسرتمْ أي یالبسکم 
أن  عىل  اهلل  بإذن  لکم  بمخالطته  النعاس 

الفعل للنعاس.
الياء  بضم  ِشيکم(  )ُیغمْ نافع  ق��رأ  و 
وسکون الغنی وکرس الشنی مع التخفيف 
بالنصب  و)ال��ن��ع��اس(  اإلغ���ش���اء  م��ن 
النعاس أي  ومعناه یغشيکم اهلل عز وجل 

)58( حجة القراءات: 302. 
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یلبسکموه عىل أن الفعل مسند إىل اهلل عز 
هذه  قبل  التي  اآلیة  يف  ذکره  لتقدم  وجل 

اآلیة.
والکوفيون  ویعقوب  عامر  ابن  قرأ 
وکرس  الغنی  وفتح  الياء  بضم  يکم(  )ُیَغشِّ
الشنی مع التشدید من التغشية و)النعاس( 
بالنصب عىل أن الضمري يف )یغي( هلل عز 

وجل.
الوجه  الفریدة  ال��آليل  صاحب  ق��ال 
أنه  النعاس(  )یغشاکم  قرأ  من  ق��رأءة  يف 
يف  إليه  أسند  کام  النعاس  إىل  الفعل  أسند 

پ  پ  چ  عمران:  آل  يف  تعاىل  قوله 
عمران:  آل  ]س���ورة  چ  ڀ  ڀ 
قرأ  من  دليل  أیضا  مکي  وقال   )59(]154

پ  پ  چ  قوله:  النعاس  ورفع  بألف 
کام   ]154 عمران:  آل  چ ]س��ورة  پ 
قال ویقوي القراءة الثالثة أن بعده )و ینزل 
ذکره  جل  اهلل  إىل  الفعل  فأضاف  عليکم( 

ليتشاکل الکالم)60(.
ق��ال احلری��ري و صاح��ب املوض��ح 

 /2 القصيدة:  رشح  يف  الفریدة  ال��آليل   )59(
 .838

)60( الکشف عن وجوه القراءات السبع: 554. 

علة من خص )یغش��يکم( بالتش��دید أنه 
أس��ند الفعل إىل اهلل تع��اىل لتقدم ذکره يف 

ڤ  ڤڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  چ  قول��ه: 
األنف��ال:  ]س��ورة  چ  ڦ  ڦ  ڦ 
10[ ولطل��ب املش��اکلة بينه وب��نی قوله: 
ل عليک��م( بع��ده بجنب��ه وهو يف  )و ین��زِّ

قراءته بالتش��دید)61(.
ِشيکم(  )ُیغمْ قرأ  من  حجة  أبوعيل  قال 
التنزیل  هبام  ج��اء  قد  أن��ه  يکم(  )ُیَغشِّ أو 
چ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  چ  ق���ال: 
]سورة یس: 9[ وقال چ ڍ ڍ ڌچ 

ڃ ڃ  چ  النجم: 54[ وقال  ]سورة 
 ]27 ی��ون��س:  ]س���ورة  چ  ڃ  ڃ 
)و  بعده  أن  ترى  أال  بعده  بام  أشبه  وأن��ه 
)ینزل(  أن  فکام  السامء(  من  عليکم  ینزل 
ِشيکم( أو  مسند إىل اهلل سبحانه کذلك )ُیغمْ

يکم()62(. )ُیَغشِّ
يکم(  قال أبوزرعة حجة من قرأ )ُیَغشِّ
اهلل  إىل  مسندا  ذلك  عقيب  أتى  الفعل  أن 
تعاىل وهو قوله )و ینزل عليکم من السامء 

)61( الشفاء يف علل القراءات: 208 واملوضح 
يف وجوه القراءات: 575. 

)62( احلجة يف علل القراءات السبع: 3/ 86. 
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رجز  عنکم  وی��ذه��ب  ب��ه  ليطهرکم  م��اء 
یکون  أن  قبله  بام  األوىل  فکان  الشيطان( 
لينتظم  له  الفاعل  هو  أن��ه  اهلل  عن  خ��ربا 

الکالم عىل سياق واحد)63(.
الوجوه  يف  العلامء  أق��وال  يف  بالنظر 
الثالثة نستنتج أهنم لتعينی الوجه الصواب 
القرآن  يف  العبارة  هذه  یشبه  بام  استدلوا 

پ  پ  چ  بعبارة:  فاستدلوا  الکریم 
عمران:  آل  ]س���ورة  چ  ڀ  ڀ 
وذک��روه��ا  األول  ال��وج��ه  ع��ىل   ]154
بعبارة:  احتجوا  وکذلك  حلسنه  کعلة 
]س��ورة  چ  ۀ  ڻ  ڻ  چڻ 

یس: 9[ و چ ڃ ڃ ڃ ڃچ 
الثاين  الوجه  عىل   ]27 یونس:  ]س��ورة 
بعبارة:  واحتجوا  حلسنه  علة  واعتربومها 
 ]54 النجم:  چ ]سورة  ڌ  ڍ  ڍ  چ 

الوجه  السامء( عىل  ینزل عليکم من  )و  و 
من  قصدناه  ما  وهذا  حلسنه  علة  الثالث 
سمى  بعضهم  أن  هذه  واحل��ال  املشاکلة 
یذکر  مل  وبعضهم  مشاکلة  الظاهرة  هذه 

هذه املفردة ولکنه رمز إليها.
ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  چ   .9

)63( حجة القراءات: 308. 

ۋ  ٴۇۋ  ۈ  ۈ  ۆ 
ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ 

ېچ ]سورة األنفال: 39[.
قرأ یعقوب )تعملون( بالتاء والباقون 

بالياء. )یعملون( 

القراءة  وج��ه  املوضح  صاحب  ق��ال 
معنى  ع��ىل  ال��ک��الم  تقدم  ق��د  أن��ه  األوىل 

ڻ  چ  ق��ال:  تعاىل  أن��ه  وذل��ك  اخل��ط��اب 
ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ 
چ ]سورة االنفال: 38[ فالکل  ھ ھ 
مقول فکأنه قال: قل هلم إن اهلل بام تعملون 

بصري)64(.
عىل  قبله  ما  أن  الثانية  القراءة  وجه  و 
وکذلك  انتهوا(  )فإن  قوله:  وهو  الغيبة 
للغيبة  أیضا  بعده  وما  قاتلوهم(  )و  قوله 
األنفال:  ]س��ورة  چ  ى  ې  چ  وه��و: 

.)65(]40
املش�����اکلة  أثر  خیفى  ال  نالحظ  فکام 
هو  اخلطاب  فوجه  القراءتنی  توجيه  يف 

ۀ  ڻ  چ  مشاکلة اآلیة السابقة وهي 
ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ 

)64( املوضح يف وجوه القراءات: 579. 
)65( املوضح يف وجوه القراءات: 579. 
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یفهم  ملا   ]38 االن��ف��ال:  ]س��وة  ھچ 
منها من اخلطاب ووجه الغيبة هو مشاکلة 
اآلیة  نفس  من  و)قاتلوهم(  انتهوا(  )فإن 

و)إن تولوا( من اآلیة التالية.
10. چ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ 

ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌڌ 
ژ ڑڑ ک ک ک ک 
ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ 
ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ 
ہ  ۀ  ڻۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ں 
ھ  ھھ  ھ  ہ  ہ  ہ 
ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭڭ 
ۇ ۇ ۆ چ ]سورة األنفال: 

.]66- 65
منکم  یکن  )إن  الکوفة  أه��ل  ق��رأ 
بالياء  أل��ف...(  منکم  یکن  إن  مائة... 
من  األوىل.  يف  البرصة  أهل  وافقهم  فيهام 
املذکر  به  املراد  بالياء فألن  )إن یکن(  قرأ 
بداللة قوله )یغلبوا( ومن قرأ بالتاء فالن 
لفظ )ِماَئٌة( لفظ التأنيث. ومن قرأ األول 
بالتاء يف  القراءة  بالياء فألن  بالتاء والثاين 
صابَِرٌة(  )ِماَئٌة  لقوله  مشاکلة  أشد  األوىل 
ک��ذل��ك يف األخ���رى ألن��ه أخرب  ول��ي��س 

عنهم بقوله )یغلبوا()66(. کام الحظنا فإن 
الوجهنی  توجيه  يف  دوره��ا  هلا  املشاکلة 
عبارة  ملوافقة  طلبا  ُأنَِّث  الفعل  أن  حيث 
هم  الفعل  فاعيل  أن  مع  ص��ابِ��َرٌة(  )ِماَئٌة 

رجال.
ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  چ   .11
ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ 

ڦچ  ڤ  ڤ  ڤڤ 

]سورة التوبة: 63[.
والباقون  بالتاء  تعلموا(  )أمل  َجَبَلة  قرأ 

)أمل یعلموا( بالياء.
عىل  یدل  مما  البخاري:  احلریري  قال 

چ  ٻ  ٻ  چ  قوله:  اخلطاب 
خطاب  يف  بأنه  له  ملشاکلته   ]62 ]التوبة: 
طلب  الثانية  للقراءة  وال��وج��ه  املؤمننی 
ب��اهلل(  )حیلفون  وه��و  قبله  مل��ا  املشاکلة 
و)ل��ريض��وک��م( و)ی���رض���وه( و)ک��ان��وا( 
وهو  بعده  وم��ا   )67(  62 رق��م  اآلی��ة  من 
و)تنبئهم(  )عليهم(  و  املنافقون(  )حیذر 

)66( التبيان ىف تفسري القرآن:  5/ 154. 
ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  چ   )67(
ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ 

ڀ چ ]سورة التوبة: 62[. 
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و)قلوهبم()68( من اآلیة رقم )69(64.
توجيه  کيفية  يف  النظر  دققنا  ما  إذا 
من  کل  تعينی  سبب  أن  علمنا  القراءتنی 
الوجهنی هو املناسبة بنی الضامئر فاستنادا 
اآلی��ة  يف  امل��وج��ود  اخل��ط��اب  ضمري  إىل 
السابقة استحسن الوجه األول وباالستناد 
إىل ضامئر الغيبة املوجودة يف اآلیة السابقة 
واملناسبة  الثاين  الوجه  استحسن  التالية  و 

هذه هي ما قصدناه من املشاکلة.
چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  چ   .12
ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇڇ  ڇ 

ڌ ڎ چ ]سورة یونس: 100[.
بالنون  نجعل(  )و  وحده  عاصم  قرأ 

والباقون )و جیعل( بالياء)70(.
إن العلامء قالوا يف وجه القراءة األوىل 
إنه اإلخبار من اهلل جل ذکره عن نفسه بذلك 
ألن قبله إخبارا من اهلل عز وجل عن نفسه 
یونس:  ]سورة  ڀچ  ڀ  چ  قوله:  يف 

ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  چ   )68(
چ  چ  چ  ڃچ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ 

التوبة:  چ ]سورة  ڇ ڇ ڇ ڇ 

.]64
)69( الشفاء يف علل القراءات: 231. 

)70( املوضح يف وجوه القراءات: 638. 

98[ و چ ٿ چ ]سورة یونس: 98[ 
وکذلك بعده هذه العبارة: چ ھ ھچ 
]سورة یونس: 103[ حيث أخرب اهلل فيها 
کذلك  72(و  العظمة)71( بنون  نفسه  عن 

ڦ  ڦ  ڦ  چ  منها:  بآیات  یستدلون 

البقرة:  ڄچ ]سورة  ڄ  ڄ  ڄ 
چۇ ۆ ۆ ۈچ ]سورة  و   ]59
بالياء  قرأ  من  رأهی��م  ويف   ]46 اإلرساء: 
وهو القراءة الثانية رده عىل لفظ الغيبة التي 
بإذن اهلل( فذلك أقرب  قبله يف قوله: )إال 
إليه من غريه وکذلك یستدلون هبذه اآلیة: 

ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  چٹ 

األنعام:  ]س��ورة  چ  ڦ  ڤ  ڤ 
)جیعل(  فعل  فيه  ذکر  حيث  عليه   ]125

بلفظ الغيبة)73(.
الوجهنی  يف  العلامء  ع��ن  نقلناه  م��ا 
توجيه  يف  املشاکلة  أثر  لتبينی  الکفایة  فيه 

األربعة  بالقراءات  البرش  فضالء  إحتاف   )71(
عرش: 2/ 120. 

)72( احلجة يف القراءات: 185. 
 277  /2 العرش:  ال��ق��راءات  فی  النرش   )73(
السبع:  ال��ق��راءات  وج��وه  عن  والکشف 
القصيدة:  رشح  يف  الفریدة  وال��آليل   587

 .877 /2
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بالعبارات  استدلوا  إما  فإهنم  القراءتنی 
بالعبارات  وإم��ا  اآلی��ة  هذه  من  القریبة 
مجيعا  مشاهبتهام  من  واستفادوا  البعيدة 
سبب  ليبينوا  بصددها  نحن  التي  للعبارة 
القراءتنی. واجلدیر بالذکر أهنم للحصول 
باآلیة  یکتفوا  مل  املشاهبة  امل��واض��ع  عىل 
التي  اآلی��ات  يف  عنها  بحثوا  بل  نفسها 
آیتان وهذا  املعنية  اآلیة  بينها وبنی  تفصل 
لتعينی  باملشاکلة  اهتاممهم  کثرة  عىل  یدل 

وجوه القراءات وتوجيهها.
ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  چ   .13
ڻ  ںں  ڱ  ڱ  ڱ 
ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻڻ  ڻ 
ۓ  ےے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ 
ۓ ڭ ڭڭ ڭ ۇ ۇ ۆ 

ۆ چ ]سورة یوسف: 76[.
قرأ سهل ویعقوب )یرفع درجات من 

یشاء( بالياء فيهام والباقون بالنون فيهام.
قال احلریري البخاري علة حسن الياء 
مشاکلته ما قبله من قوله: )إال أن یشاء اهلل( 
قبله  ما  الفعل  مشاکلة  النون  حسن  وعلة 
اآلیة  ففي  ک��دن��ا()74(.  )کذلك  قوله:  من 

)74( الشفاء يف علل القراءات: 302. 

وجه  عىل  تدل  منهام  واح��د  کل  عالمتان 
)إال  فعبارة  اآلخر  عليه  یدل  عام  خیتلف 
الغيبة  ضمري  عىل  باشتامهلا  اهلل(  یشاء  أن 
)کذلك  وعبارة  األول  الوجه  عىل  تدل 
تدل  املتکلم  ضمري  عىل  باشتامهلا  کدنا( 
املشاکلة  أن  نرى  هکذا  الثاين.  الوجه  عىل 
هلا تأثري مبارش يف استحسان الوجهنی فإن 
القراءات  لتوجيه  حماولته  يف  القراءة  عامل 
وال  ذلك  عىل  یعينه  يشء  أي  عن  یبحث 
نعلم سبيال إىل ذلك أسهل من العثور عىل 
العبارة  و  باآلیة  ترتبط موضوعيا  عبارات 
القرآنية فمثل هذه العبارات تسهل الطریق 
الوجوه  أو  الصحيح  الوجه  إىل  للوصول 

الصحيحة إن صح التعبري.
ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  چ   .14
ڱ ڱ ڱ ڱ ںں ڻ ڻ 
ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ 
ھ  ھ  ھھ  ہ  ہ  ہ 
ڭچ  ڭ  ۓۓ  ے  ے 

]سورة یوسف: 109[.
احلاء  وکرس  بالنون  إليه����م(  )نوحي 
وفتح  وضمها  بالي����اء  والباقون  حفص 

احلاء.
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األوىل  ال��ق��راءة  وج��ه  يف  العلامء  ق��ال 
إىل  الفعل  وأسند  العظمة  بنون  أتى  إنه 
قوله:  وب��نی  بينه  وناسب  وج��ل  عز  اهلل 
فجرى  اآلی��ة)75(  بدایة  يف  أرسلنا(  ما  )و 
ذکره  جل  اهلل  من  اإلخبار  عىل  الفعالن 

ٻ  ٻ  چ  ق��ال:  کام  بذلك  نفسه  عن 
ٻ ٻ پ پ پ چ ]سورة النساء: 
احلاء  وفتح  بالياء  قرأ  ومن   .)76(]163
قوله:  ووجهها  )رجال()77(  لفظ  عىل  رده 
چ ]سورة هود: 36[  چۈئ ۈئ ېئ 

پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  چ  وق��ول��ه: 
پچ ]سورة اجلن: 1[)78(.

توجيه  يف  امل��ش��اک��ل��ة  أث���رت  ه��ک��ذا 
یشابه  بام  احتج  العلامء  القراءتنی فکل من 
من  فمنهم  سببهام  یوضح  کي  القراءتنی 
استفاد من العبارات املوجودة يف اآلیة مما 
یشاهبهام فذکر عبارة )و ما أرسلنا( إلسناد 

 /2 القصيدة:  رشح  يف  الفریدة  ال��آليل   )75(
 .911

)76( الکشف عن وجوه القراءات السبع: 619 
واملوضح يف وجوه القراءات: 690. 

)77( الکشف عن وجوه القراءات السبع: 619 
واملوضح يف وجوه القراءات: 690. 

)78( احلجة يف علل القراءات السبع: 3/ 314 
وحجة القراءات: 365. 

)رج��ال(  وکلمة  تعاىل  اهلل  إىل  فيه  الفعل 
إىل  توسل  من  ومنهم  الغيبة  عىل  لداللته 
آیات أخرى من القرآن الکریم مما یشاهبهام 

پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  چ  قوله:  فذکر 
فيه  ملا   ]163 النساء:  چ ]س��ورة  پ  پ 
من إسناد فعل )أوحى( إىل ضمري املتکلم 
للجمع )نا( وقوله: چ ۈئ ۈئ ېئ چ 

ٻ  ٻ  ٱ  چ  وقوله:   ]36 هود:  ]سورة 
چ ]سورة اجلن: 1[  ٻ ٻ پ پ پ 
للمفعول  مبنيا  فيهام  )أوحى(  فعل  لکون 
للمشاهبة  القراءتنی  حلسن  کعلة  ذکروها 
املوجودة بينها وبنی القراءتنی وهذا هو ما 

قصدناه من املشاکلة.
ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  15.چ 
ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ 
ى  ې  ې  ې  ې  ۉۉ  ۅ 

ىچ ]سورة یوسف: 110[.
ویعقوب  وع��اص��م  ع��ام��ر  اب��ن  ق��رأ 
وتشدید  مضمومة  واحدة  بنون  )فنجي( 
املبني  املايض  لفظ  عىل  الياء  وفتح  اجليم 
للمفعول. وقرأ ابن کثري ونافع وأبوعمرو 
األوىل  بنوننی  )فننجي(  والکسائي  ومحزة 
اجليم  وختفيِف  ساکنة  والثانية  مضمومة 
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وتسکنی الياء.
إنام  األول:  الوجه  يف  أبوزرعة  قال 
بعده  م��ا  ألن  ب��ه  للمفعول  الفعل  بني 
بأسنا()79(  یرد  ال  )و  قوله  وهو  کذلك 
 ) ولو کان مسندا إىل الفاعل لکان )ال َنُردُّ
بن  مکي  وقال  عليه)80(.  املعطوف  مثَل 
بالفعل  أتى  أنه  الوجه  هذا  يف  طالب  أيب 
املاضية  األفعال  من  قبله  ملا  مناسبا  ماضيا 
ُکِذُبوا...  َقدمْ  وا...  وَظنُّ َتيمَْأَس...  )اسمْ وهي 
قرأ  من  قراءة  يف  الوجه  أما   .)81() جاَءُهممْ
الفعل  جعل  أن  بالتخفيف  )فننجي( 
ترى  أال  بعد  فيام  تکون  حال  عن  حکایة 
فعل  حکى  وإنام  مىض؟!.  فيام  القصة  أن 
من  وجعله  عليه  کانت  م��ا  ع��ىل  احل��ال 
أنجى وبناه عىل اإلخبار من اهلل عز وجل 
بينه وبنی  العظمة وناسب  بنون  نفسه  عن 
بعده  قوله  وبنی  نرصنا(  )جاءهم  قوله: 
األوىل  فالنون  و)بأسنا()82(  نشاء(  )من 

)79( املوضح يف وجوه القراءات: 692 واحلجة 
يف علل القراءات السبع: 3/ 317. 

)80( حجة القراءات: 367. 
)81( الکشف عن وجوه القراءات السبع: 621. 
)82( الآليل الفریدة يف رشح القصيدة: 2/ 912 
واحلجة يف علل القراءات السبع: 3/ 318 

وحجة القراءات: 367. 

ألهنا  األصل  نون  والثانية  االستقبال  نون 
ملا  الفعل وهي حمذوفة من اخلط ألهنا  فاء 
عند  خُتَفى  کام  اجليم  عند  خفيت  سکنت 
البيان  فيها  جیوز  وال  الفم  حروف  سائر 
املدغم  احل��رف  اجلهة  هذه  من  فأشبهت 
مع  املدغم  حیذف  کام  اخلط  من  فحذفت 
کراهتهم اجتامع املثلنی يف اخلط ککراهتهم 
يف اللفظ أال تراهم کتبوا متنَّون وَتظاهرون 
الدنيا  وکتبوا  لذلك  واحدة  بتاء  ونحومها 
لکراهتهم  ب��األل��ف  ونحومها  والعليا 

اجتامع الياءین يف اخلط)83(.
العلامء  ذکرها  التي  العلل  يف  بالنظر 
امليزان  هي  املشاکلة  أن  نفهم  الوجهنی  يف 
استدلوا  إهنم  حيث  القراءتنی  توجيه  يف 
)ال  أي  املعطوف  بکون  األول  الوجه  يف 
یرد( جمهوال عىل کون املعطوف عليه وهو 
)نجي( جمهوال و بکون األفعال التي قبله 
ماضية عىل کونه ماضيا وکذلك يف الوجه 
يف  املوجودة  العظمة  بنون  استدلوا  الثاين 
قوله: )جاءهم نرصنا( وقوله: )من نشاء( 
وقوله: )بأسنا( عىل النون يف )ننجي( وهذا 

هو املشاکلة.

)83( الآليل الفریدة يف رشح القصيدة: 2/ 913. 
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النتيجة:
بذات . 1 ترتبط  قضي������ة  املشاکلة  إن 

حیب  بطبيعته  اإلنسان  فإن  اإلنسان 
خیتلف  وال  اجلميع  بمظهر  یظهر  أن 
فيها  جید  أن��ه  وب��ام  َیقبلوه  کي  عنهم 
یتصف  أن  فيفّضل  ک��ث��رية  م��ن��اف��ع 
کالمه أیضا هبذه الصفة کي یؤدي إىل 
هذا  عىل  وبناء  أکثر.  خماطبنی  استاملة 
فاملشاکلة یمکن أن تقع يف کل جزء مما 
ینطق به اإلنسان من خمتلف احلرکات 
لذلك  ونتيجة  والعبارات  والکلامت 
من  املختلفة  العلوم  عىل  تؤثر  فإهنا 
والبالغة  والنحو  وال��رصف  اللغة 
ألهنا  وال��ق��راءة  والتجوید  والتفسري 

کلها تتعلق بام ینطق به اإلنسان.
املشاکلة . 2 ع��ىل  اع��ت��م��دوا  العلامء  إن 

اعتامدا کبريا و أخذوها بعنی االعتبار 
يف تبينی قضایا و قواعد العلوم املتعلقة 
والنحو  والرصف  اللغة  من  باللسان 
والبالغة والتفسري والتجوید والقراءة 
و اعرتفوا هبا کقاعدة من قواعد هذه 
کتب  نراجع  حينام  أننا  مع  العلوم 
مستعمل  بنی  نجدهم  العلامء  هؤالء 

مفردة املشاکلة ومشري إىل معناها دون 
أن یسميها هبذا االسم.

إن للمشاکلة تأثريا مبارشا و دورا هاما . 3
فعلامء  توجيهها  و  القراءات  تعدد  يف 
القراءة يف حماولتهم لتوجيه القراءات 
الکریم  القرآن  آي  من  آیة  الواردة يف 
متقاربة  آی��ات  و  بعبارات  احتجوا 
عىل  بألفاظه���ا  یستدلوا  کي  املعنى 
یوضحوا  بذلك  و  اآلیة  هذه  ألفاظ 
بالذکر  واجلدیر  القراءات  هذه  سبب 
العبارات  هذه  عىل  للحصول  أهنم 
املتقاربة املعنى مل یکتفوا باآلیة نفسها 
بل بحثوا عنها يف اآلیات التي تفصل 
بينها وبنی اآلیة املعنية آیتان أو ثالث 
آیات أو أکثر من ذلك و أحيانا بحثوا 
عىل  یدل  وهذا  أخرى  سور  يف  عنها 
کثرة اهتاممهم باملشاکلة لتعينی وجوه 

القراءات وتوجيهها.
املشاکلة هي سبب اختالف العلامء يف . 4

السبب  القراءات وهي  ترجيح بعض 
نتيجه واحدة فعامل  الوصول إىل  لعدم 
آیة  عىل  حیکم  أن  یرید  عندما  القراءة 
أن  عليه  ال��ق��راءات  وج��وه  من  بوجه 
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بعنی  والتالية  السابقة  العبارات  یأخذ 
عبارة  یواجه  بينام  ولکن�����ه  االعتبار 
جید  نفسه  الوقت  يف  وجها  تناسب 
املقابل.  الوجه  تناسب  أخرى  عبارة 
ویمکن القول إنه أحيانا للوصول إىل 
املحتملة  الوجوه  الوجه الصحيح بنی 
ال بد من مراعاة املشاکلة ألنه ال یوجد 
املشاکلة  مراعاة  سوى  لذلك  طریق 
ولکن مراعاة املشاکلة نفسها قد تؤدي 

إىل تعدد الوجوه.
املص������������ادر:

القرآن الکریم.
• األطول رشح تلخيص مفتاح العلوم، 	

حتقيق  عربشاه،  ابن  حممد  بن  إبراهيم 
األوىل  الطبعة  اهلنداوي،  عبداحلميد 
–لبنان،  بريوت  العلمية،  الکتب  دار 

بدون تاریخ.
• کامل 	 حتقيق  القايل،  عيل  أبو  اإلتباع، 

مرص- اخلانجي،  مکتب����ة  مصطفى، 
القاهرة، بدون تاریخ.

• من 	 النحاة  وموقف  احلرکي  اإلتباع 
فجال،  حممد  ب��ن  ع��ب��داهلل  إع��راب��ه، 
السابع،  العدد  العلوم،  آف��اق  جملة 

ص437- 450، مارس 2017.
•  إحت���اف ف��ض��الء ال��ب��رش ب��ال��ق��راءات 	

األماين  منتهى  املسمى  عرش  األربعة 
أمحد  ال��ق��راءات،  وامل��رسات يف علوم 
حممد  شعبان  الدکتور  حتقيق  البنا،  بن 
إسامعيل، الطبعة األوىل، عامل الکتب، 

بريوت، 1407 ه�.
• حمي 	 وبيانه،  الکریم  القرآن  إع��راب 

الرابعة،  الطبع������ة  دروی��ش،  الدین 
داراإلرشاد، سوریا، 1415 ق.

• ال��ق��رآن، 	 أساليب  ض��وء  يف  البدیع 
الدکتور عبد الفتاح الشنی، دار الفکر 

العريب، القاهرة، 1419 ه�.
• الکریم، 	 القرآن  يف  املشاکلة  بالغ���ة 

الفتح،  جملة  إبراهيم،  حممد  باس����م 
العدد الثاين والثالثون، 2008م.

• التبي��ان ىف تفس��ري الق��رآن، حممد بن 	
حس��ن الطوس��ى، حتقيق: امحد قصري 
إحي��اء  دار  األوىل،  الطبع��ة  عام��ىل، 
ب��دون  ب��ريوت،  الع��ريب،  ال��رتاث 

تاری��خ.
• حسن 	 البالغة،  جواهر  ورشح  ترمجة 

منشورات  العارشة،  الطبعة  عرفان، 
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بالغت، ایران –قم، 1388.
• والتحليل 	 الفصاحة  مشکلة  تطور 

البالغي وموسيقى الشعر، فخرالدین 
الفکر،  دار  األوىل،  الطبعة  ق��ب��اوه، 

سوریا  -دمشق، بدون تاریخ.
• بن 	 القرآن، حممود  إعراب  اجلدول ىف 

الرابعة،  الطبعة  صاىف،  الرحيم  عبد 
دار الرشيد، دمشق، 1418 ق.

• املعاين ، 	 خمترص  عىل  الدسوقي  حاشية 
عبداحلميد  حتقيق  الدسوقى،  حمم����د 
املکتبة   األوىل،  الطبع��ة  اهل��ن��داوى، 
ب��دون  -ب���ريوت،  لبنان  ال��ع��رصی��ة، 

تاریخ.
• أبو 	 السبع،  القراءات  علل  يف  احلجة 

الفاريس،  الغفار  عبد  بن  احلسن  عيل 
حتقيق الشيخ عادل أمحد عبد املوجود 
والدکتور  معوض  حممد  عيل  والشيخ 
أمحد عيسى حسن املعرصاوي، الطبعة 
بريوت،  العلمية،  الکتب  دار  األوىل، 

لبنان، 1428 ه�.
• ابن 	 ال��س��ب��ع،  ال���ق���راءات  احل��ج��ة يف 

خالویه، حتقيق الدکتور عبدالعال سامل 
الرشوق،  دار  الثالثة،  الطبعة  مکرم، 

بريوت 1399 ه�.
• حجة القراءات، أبو زرعة عبد الرمحن 	

سعيد  حتقيق  زنجلة،  ب��ن  حممد  ب��ن 
مؤسسة  اخلامسة،  الطبعة  األفغاين، 

الرسالة، بريوت، 1418 ه�.
• عبد 	 املعاين،  علم  يف  اإلعجاز  دالئل 

اجلرجاين،  الرمحن  عبد  بن  القاهر 
الطبعة  اهلنداوى،  احلميد  عبد  حتقيق: 
األوىل، دار الکتب العلمية، بريوت–

لبنان، بدون تاریخ.
• رشح طيبة النرش يف القراءات العرش، 	

عيل  ب��ن  حممد  ب��ن  حممد  أبوالقاسم 
حممد  جمدي  الدکتور  حتقيق  النویري، 
الکتب  دار  ب��اس��ل��وم،  سعد  رسور 

العلمية، لبنان، 1424ه�.
• أبوالفضل 	 القراءات،  علل  يف  الشفاء 

احل��ری��ري  حممد  ب��ن  حممد  ب��ن  أمح��د 
البخاري، حتقيق الدکتور حممد حسن 
فؤادیان و أبوالفضل هبادري، مل یطبع 

بعد.
• علوم البالغة، البيان واملعاين والبدیع، 	

دیب،  الدین  حمى  قاسم،  أمحد  حممد 
احلدیثة  مؤسسة  األوىل،  الطبع���������ة 
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ب��دون  ط��راب��ل��س،  ليبيا-  للکتاب، 
تاریخ.

• القصيد، 	 رشح  يف  الوصي��������د  فتح 
السخاوي،  حممد  بن  عيل  احلسن  أبو 
حممد  م����والي  ال���دک���ت���ور  حت��ق��ي��ق 
الرشد،  مکتبة  الطاهري،  اإلدریيس 

بدون تاریخ.
• الکشاف عن حقائق غوامض التنزیل 	

التأویل،  وجوه  يف  األقاویل  وعيون 
حممود بن عمر أبوالقاسم الزخمرشي، 
عبداملوجود  أمحد  عادل  شيخ  حتقيق 
الطبعة  م��ع��وض،  حممد  ع��يل  وشيخ 
ریاض،  العبيکان،  مکتب���ة  األوىل، 

1418 ه�.
• السبع 	 القراءات  وجوه  عن  الکشف 

أبوحممد مکي بن  وعللها وحججها، 
الدکتور  القييس، حتقي�����ق  أيب طالب 
الثالثة،  الطبعة  رمضان،  الدین  حمي 
مؤسسة الرسالة، بريوت، 1404 ه�.

• أبو 	 القصيدة،  رشح  يف  الفریدة  الآليل 
عبد اهلل حممد بن حسن الفايس، بدون 

تاریخ.
• لسان العرب، أبو الفضل مجال الدین 	

حممد بن مکرم ابن منظور، دار صادر، 
بريوت، بدون تاریخ.

• القراءات، 	 لفنون  اإلش��ارات  لطائف 
بکر  أيب  بن  حممد  بن  أمحد  أبوالعباس 
الدراسات  مرکز  حتقيق  القسطالين، 

القرآنية، بدون تاریخ.
• من 	 معناه  واختلف  لفظ���ه  اتفق  ما 

بن  حممد  العباس  أبو  الکریم،  القرآن 
یزید املربد، حتقيق األستاذ عبد العزیز 
السلفية  املطبعة  الراجکويت،  امليمني 

ومکتبتها، القاهرة، 1350.
• بن 	 حیيى  زکریا  أب��و  ال��ق��رآن،  معاين 

عامل  دار  الثالثة،  الطبعة  الفراء،  زیاد 
الکتب، 1403 ه�.

• ویشار 	 یرمز  فيام  األف��ض��ل  امل���درس 
م��درس  ع��يل  حممد  امل��ط��ول،  يف  إليه 
األفغانى، الطبعة األوىل، دار الکتاب، 

ایران–قم، 1362 ه�.
• م��ع��ج��م امل��ص��ط��ل��ح��ات ال��ب��الغ��ي��ة 	

الطبعة  مطلوب،  أمح��د  وت��ط��وره��ا، 
نارشون،  لبنان  مکتب����������ة  األوىل، 

بريوت–لبنان، بدون تاریخ.
• � املوضح يف وجوه القراءات وعللها، 	
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نرص بن عيل بن حممد بن أيب عبد اهلل 
أيب  ابن  الفسوي  الفاريس  الشريازي 
محدان  عمر  الدکتور  حتقيق  مریم، 

الکبييس، الطبعة األوىل، 1414 ه�.
• م��ف��ت��اح ال��ع��ل��وم، ی��وس��ف ب��ن أب��ى 	

احلميد  عبد  حتقيق  السکاکي،  بک����ر 
الکتب  دار  األوىل،  الطبعة  اهلنداوى، 
العلمية، بريوت–لبنان، بدون تاریخ.

• حممد 	 سيد  القرآن،  تفسري  ىف  امليزان 
اخلامسة،  الطبعة  الطباطبائي،  حسنی 
جلامعة  اإلسالمية  املنشورات  مکتب 
مدینة  يف  العلمية  احلوزة  يف  املدرسنی 

قم املقدسة، قم، 1417 ق.
• بن 	 حممد  العرش،  القراءات  يف  النرش 

حممد  عيل  حتقيق  اجل��زري،  ابن  حممد 
الضباع، دارالفکر، بدون تاریخ.
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امللخص:
ملا کان اخلطاب ممارسة اجتامعية، فال 
املنطوق  أو  املوقف،  اللغة عن  فيه  تنفصل 
عمليات  من  عملية  هو  إذ  الفعل،  عن 
تکسبه  ال��ت��ي  املعنى  وإن��ت��اج  االت��ص��ال 
األبعاد املختلفة، التي تضمن له االنسجام 
وظيفة  أّن  ومعروف  التواصل،  ورشوط 
متيز  تکاملي���ة  ظاهرة  أهم  هي  االتصال 

األسلوب األديب عن غريه من األساليب.
ش�ورت  مایک�ل  جع�ل  م��ا  وه�����ذا 
إىل  یذه��������ب   )mecheul. short(
لغوي،  اتصال  )اخل��ط��اب  ب��أّن  الق�ول: 
املتکلم واملجتمع، نشاطًا  یعترب صفقة بنی 
متبادالً بينهام، وتتوقف صيغته عىل غرضه 

االجتامعي(.
استداللية  ظاهرة  اللغة  کانت  ومل��ا 
فإهّنا  نفسه  الوقت  واجتامعية يف  وإیصالية 
أهم  واملکتوب  املنطوق  بعدهیا  يف  تشکل 
وسائل االتصال اإلنساين، ومن أجل ذلك 
منذ  ال��دراس��ة  من  واف��ر  بنصيب  حظيت 
التي  األطروحات  أحدث  ومن  القدیم، 
اللساين  االتصال  بتوصيف وسائل  عنيت 
النقدیة  حتليالهتا  يف  النصّية  األط��روح��ة 

روبريت  یرى  السياق  هذا  ويف  املختلفة، 
برضورة  مطالبة  اللسانيات  أن  دیبوجراند 
التخاطب،  يف  اإلنسانية  األنشطة  متابعة 
النشاط  هو  الطبيعية  اللغة  جوهر  إّن  إذ 
من لدن  ليکون مفهومًا ومقبوالً  اإلنساين 

اآلخر يف اتصال مزدوج.
لذلك نجد أّن من أهم وظائف اللغة 
التي نادى هبا جاکوبسون وأوالها اهتاممًا 
طابعًا  الوظيفة  هلذه  التواصل  وظيفة  بالغًا 
ثنائيًا أیضًا یکمن يف شکلنی من التواصل: 
بالکتابة.  والتواصل  بالکالم،  التواصل 
سواء  معينة  لظاهرة  دراسة  أیة  فإّن  وعليه 
أکانت إنسانية أم طبيعية البّد أن تبدأ نظریًا 
والتسجيل  الوصف  معيار  من  منطلقة 
وهبذا  وعملها،  املدروسة  الظاهرة  حلرکة 
صحة  الوعر  م��ازن  للدکتور  تبّدى  فقد 
املبدأ الذي قال به اللساين الفرنيس أندریه 
العلوم  بأّن أي علم من  مارتيني، والقائل 

جیب أن یبدأ نظریًا وینتهي تطبيقيًا.
عند  الوقوف  علينا  لزامًا  نجد  لذلك 
التي شکلت حمورًا جادًا للجدل  الکلامت 
املصطلحات  تلك  والس��ّي��ام  ال��ل��س��اين، 
األبحاث  يف  مرکزیًا  موقعًا  احتلت  التي 
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حتليل  جمال  يف  تندرج  التي  وال��دراس��ات 
دالل��ة  ع��ن  الکشف  وحم��اول��ة  اخل��ط��اب، 
مکوناته وبنيانه النصية املدونة له بغية حفظه 
))مصطلحات:  نجد  لذلك  وت��داول��ه، 
احتلت  قد  اخل��ط��اب(  السياق،  النص، 
والدراسات  األبحاث  يف  مرکزیًا  موقعًا 
تندرج يف جماالت: )حتليل اخلطاب(  التي 
و )لسانيات اخلطاب( و )لسانيات النص( 
و )نحو النص( وغريها، حتى أننا ال نکاد 
املجاالت خیلو  هذه  إىل  ینتمي  مؤلفًا  نجد 
یرتبط  ما  أو  الرئيسة  املفاهيم  ه��ذه  من 
والتعالق  کالرتابط  عنها  ویتحدث  هبا 

واالنسجام وغري ذلك.
النص لغة:

وردت مادة )ن، ص، ص( يف املعاجم 
ٍمتعددة، ترجع يف عمومها  بمعان  اللغویة 
احليس  بنوعيه:  والرفع  الظهور،  معنى  إىل 
اليء  أقىص  عىل  تدل  وکذلك  واملجرد، 
أي  الناقة  نّص  ومنه  منتهاه،  أو  وغایته 

استخراج أقىص سريها)1(.
العربية  معجامهتا  حفلت  فقد  وعليه 
بتأصيل مادة )ن، ص، ص( جیمعها جامع 

)1( لسان العرب، مادة: نصص. 

تنتظم فيه تلك الدالالت املتنوعة، أال وهو 
الظهور واالنکشاف، فقد ذکر ابن منظور 
نص  ال��يء/  فعل  )ال��ن��ص/  لسانه:  يف 
أظهر  ما  وکل  رفعه،  نصًا:  ینصه  احلدیث 
جعلت  إذا  املتاع  ونصصت  ُن��ص،  فقد 
أظهرته  يشء  وک��ل   ،ٍ بعض  عىل  بعضه 
اليء  أقىص  النص  وأصل  نصصته،  فقد 

وغایته، ونص کل يشء منتهاه(( )2(.
آبادي  الفريوز  أورده  ما  منه  وقریب 
)نصص(  م��ادة  يف  املحيط  قاموس����ه  يف 
اس�تخرج  وناقته  رفع�ه،  احلدیث  ))نّص 
جعل  واملتاع  السري،  من  عندها  ما  أقىص 
أقعدها  والعروس  بعض،  فوق  بعض�����ه 
عىل املنصة -بالکرس -وهي ما ترفع عليه 
ويف  أظ���ه���ره...(()3(.  وال��يء  قانصته، 
ص،  )ن،  م��ادة  للرازي  الصحاح  خمتار 
النساء  بلغ  ص( يف حدیث عيل: ))إذا 
العقل،  بلوغ  منتهى  یعني  احلقاق،  نص 

)2( املصدر نفسه 6/ 196. 
)3( القاموس املحيط 1/ 858، مادة: نص، ويف 
الرسالة،  مؤسسة  حتقيق:  االخرى  الطبعة 
نعيم  حممد  ب���إرشاف  حت��ق��ي��ق...  مکتب 
العرقويس ط 2 2005 م، الصفحة 632. 
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ونصنص اليء حرکه(( )4(.
من  أرب��ع��ة  نميز  أن  یمکننا  وعليه 
أوردهتا  اليء  )نصص(  مادة  معاين  أهم 

املعاجم العربية تتمحور کاآليت:
الرفع: قال صاحب العنی: ))نصصُت . 1

احلدیث إىل فالن نصًا، أي: رفعته)5(، 
ومنه قول طرفه بن العبد:

ونّص احلدیث إىل 	هله
 فإّن الوثیقة يف نّصه(()6(.

يف . 2 منظ�ور  اب���ن  ق�����ال  ال��ت��ح��ری��ك: 
البع�ري  ))النص�نصة: حتریك  اللس�ان: 
إذا هنض(( )7(. وقال الزبيدي: ))نّص 

اليء ینصه: حّرکه(()8(.
العنی: . 3 يف  جاء  وغایته:  ال��يء  هنایة 

))نّص کل يشء منتهاه(()9(. ويف خمتار 
الصحاح: ))إذا لغ النساء نّص احلقاق 

)4( خمتار الصحاح/ 381 -382، مادة: نص. 
مهدي  د.  حتقيق  أمح��د،  بن  اخلليل  العنی،   )5(
املخزومي، د. إبراهيم السامرائي 7/ 86. 

)6( دیوان طرفة بن العبد، اعتنى به عبد الرمحن 
العطاوي/ 59. 

مادة:   ،110 منظور/  ابن  العرب،  لسان   )7(
نص. 

)8( تاج العروس 18/ 179، مادة: نص. 
)9( العنی 7/ 86. 

فالعصبة أوىل(()10(.
))النص  اللس����ان:  يف  ورد  وکذلك 
أقصاها،  ومبلغ  األش��ي��اء،  منتهى  أصله 
ومنه قيل: نصصُت الرجَل إذا استقصيت 

مسألته عن اليء(()11(.
اإلظهار: قال الزبيدي: ))نص اليء: . 4

أظهره، وکل ما ظهر فهو نص(()12(.
يف  دّون  مم��ا  وغ��ريه��ا  امل��ع��اين  ه���ذه 
بن  أمح��د  فيها  ق��ال  العربية،  املعجامت 
فارس: ))إهنا ترجع إىل أصل صحيح عىل 

رفع وارتفاع وانتهاء يف اليء(()13(.
املتقدمة  اللغویة  املعاين  من  لنا  ویبدو 
)الظهور  هي  للکلمة  املرکزیة  الداللة  أن 
املعنى  إىل  انتقلت  التي  واالن��ک��ش��اف( 

االصطالحي فيام بعد.
املعجامت  أن  اإلش��ارة  إليه  جتدر  ومما 
املعاين  عىل  التدليل  من  خلت  العربي�����ة 
العرب  النقاد  عند  املستعارة  احلدیث�������ة 

)10( خمتار الصحاح، اجلوهري/ 381 -382، 
مادة: نص. 

)11( لسان العرب/ 111، مادة: نص. 
)12( تاج العروس، الزبيدي 18/ 197، مادة: 

نصص. 
)13( مقایيس اللغة، أمحد بن فارس 5/ 356. 
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اخلطاب  أو  الکتاب  أو  مثاًل  کاملدون������ة 
املعجامت  أص��ح��اب  أّن  غ��ري  وغ��ريه��ا، 
احلدیثة قد جتاوزوا هذه املعاين وأثبتوا ما قّر 
يف ذهن مستعميل اللغة العربية من مفهوم 
النص)14(، فمؤلفو املعجم الوسيط عّرفوا 
النص بأّنه: ))صيغة الکالم األصلية التي 

وردت من املؤلف(( )15(.
اجلاسم  حممود  للدکتور  تبّدى  وقد 
معنى آخر یضاف إىل ما تقدم من املعاين، 
وهو ما أسامه ب� )االستقامة والثبات( ))أما 
داللة االستقامة فشائعة، إذ قالوا يف املجال 
أي  بعريه،  عىل  منتصًا  فالن  بات  احليس: 
إذا  وانتصب  ال��يء  وان��ت��ص  منتصبًا، 
معنى  الثبات يف  داللة  استوى، وال ختفى 
هيئة  وهي  معينة،  هيئة  عىل  نفسه  الوقت 
الثبات واالستقامة، ولعّل منصة العروس 

تدل عىل يشء من ذلك أیضًا(()16(.

د.  واحلدیث،  القدیم  بنی  النص  مفهوم   )14(
 /31 العدد  ج��ذور،  جملة  اجلاسم،  حممود 

 .45
)15( املعجم الوسيط، د. إبراهيم أنيس وآخرون 
مکتبة   ،2004 السنة   ،4 ط   ،926  /2

الرشوق الدولية. 
جملة  واحلدیث،  القدیم  بنی  النص  مفهوم   )16(

جذور، العدد 31/ 45. 

وصف  للنص  إذًا  اللغوي  فالوصف 
معقد یتجاوز حدود ما هو قائم يف اللغة، 
يف  قائم  غري  هو  ما  إىل  اللغوي،  والواقع 
امل��ادة  أّن  أي  اخل��ارج��ي  وال��واق��ع  اللغة، 
ليست  اللغة  تراکيب  تقدمها  التي  الفعلية 
للنصوص،  دقيقة  تفسريات  لتقدیم  کافية 
بعنارص  یستعنی  أن  املفرس  اللغوي  وعىل 

أخرى)17(.
النّص اصطالحًا:

ميدان  يف  إثارة  املصطلحات  أکثر  إّن 
فقد  النص(  )مصطلح  اخلط�����اب  حتليل 
تعددت تعریفات����������ه وتشعبت، ويف هذا 
ومنهجية  معرفية  حرية  عن  تعبري  التعدد 
وعليه  هنا  من  الغربية)18(!.  اللسانيات  يف 
یمثل إشکالية  )النص(  فقد غدا مصطلح 
وذلك  احلدیث،  النقد  يف  وکبرية  معقدة 
املصطلحات  من  عدد  مع  تداخله  بسبب 

األخرى کاخلطاب واألثر وغريها)19(.

سعيد  د.  واالجتاهات،  املفاهيم  لغة  علم   )17(
بحريي/ 106. 

)18( املصطلحات األساسية يف لسانيات النص 
وحتليل اخلطاب، د. نعامن أبو قرة/ 17. 

بنی  العالقة  يف  دراس��ة  القرآين،  اخلطاب   )19(
النص والسياق، د. خلود العموش/ 17. 
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قد  ال��ن��ص  مصطلح  ن��ج��د  ل��ذل��ك 
وحدیثًا،  قدیاًم  التعریف  عىل  ))استعىص 
ماهيته  يف  األسئلة  تکاثفت  ما  کثريًا  إذ 
أشکال  عن  ومتایزه  وأغراضه،  وأقسامه 
تواصلية أخرى، ومن بنی األسئلة امللحة؛ 
الفلسفي  أو  الدیني  أهو  تعني؟.  نصٍّ  أي 
أهو  اللساين؟.  أو  األديب  أو  العلمي  أو 
النص املکتوب، أو املنطوق، أهو الرتاثي، 

أم احلداثي، الشعري أم النثري)20(؟.
ال��زم��ن أص��ب��ح للنص  ت��ط��ور  وم���ع 
الدالالت  من  مستمدة  اصطالحية  داللة 
األصولينی  عند  اللفظ  شاع  فقد  السابقة، 
الکریم  القرآن  من  املستمد  الدليل  بمعنى 
والسنة النبویة، فقالوا: الکالم املنصوص، 
ال��ذي ال حیتمل  ال��ک��الم  ی��ری��دون  وه��م 
التأویل، وقالوا أیضًا: ال اجتهاد مع النص، 
واجلمع نصوص. ثم أرید به الکالم الذي 
النبویة،  والسنة  الکریم  القرآن  یتضمنه 
فقالوا: نّص الکتاب، وهم یریدون ألفاظه 

التي تشکله(()21(.

)20( نحو النص ومبادئه واجتاهاته األساسية يف 
ضوء النظریة اللسانية احلدیثة، د. نعامن بو 

قرة، حج عالمات، العدد 6/ 7. 
واحل��دی��ث،  القدیم  ب��نی  النص  مفهوم   )21(

وهکذا بات مصطلح النص یطلق عىل 
الذي ال حیتمل إال معنى  الواضح  الکالم 
فإن  لذا  التأویل)22(.  حیتمل  ال  أو  واحدًا 
صورة  يف  متداخل  أّنه  العلم  هلذا  أهم... 
الشعر  کعلوم  أخ��رى،  علوم  مع  وثيقة 
واالجتامع  واألسلوب  واألدب  والبالغة 
من  حاالً  أسعد  )نص(  مصطلح  یکن  مل 
شدید  اخ��ت��الف  فثمة  )مج��ل��ة(  مصطلح 
حد  إىل  النص  تعریف  يف  االجتاهات  بنی 
أخرى،  أحيانًا  واإلهب��ام  أحيانًا  التناقض 
فال یوجد تعریف معرتف به من قبل عدد 
مقبول من الباحثنی من اجتاهات علم لغة 

النص بشکل مطلق)23(.
ومن ثّم کان من العسري حتدید مفهوم 
النص ذاته مثلام حدث بنی الدارسنی حول 
للجملة،  وشامل  واض��ح  مفهوم  حتدید 

وبالتايل حتدید الظواهر املجاوزة هلا)24(.

د.حممود اجلاسم، جملة جذور، العدد 31/ 
 .47

ص،  )ن،  اجلرجاين  التعریفات،  ینظر:   )22(
ص(، وللمزید ینظر: التصور اللغوي. 

واالجتاهات/  املفاهيم  النص،  لغة  علم   )23(
 .101

)24( املصطلحات األساسية يف لسانيات النص، 
د. نعامن بوقرة/ 33. 
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أو  مجلة  ال��ن��ص  ی��ک��ون  ق��د  هنا  م��ن 
اجلمل  من  متوالية  أوسلسلة  مجل،  عدة 
للسياق،  تلبيتها  بحسب  تطول  أو  تقرص 
ورقية  هاليداي  یعّرف  املنطلق  هذا  ومن 
طور  يف  لغویة  وحدة  بأّنه  )النص(  حسن 
حتکمها  داللية  وح��دة  فهو  االستعامل، 
نحویة  وح��دة  وليس  تواصلية  وظيفة 

کاجلملة مثاًل)25(.
يف  والباحثون  العلامء  اختلف  وک��ام 
علم لغة النص يف حده وتعریفه ومنطلقاته 
أم  أمرکبة  طبيعت��������ه  يف  اختلفوا  کذلك 

بسيطة؟.
))فام یزال اخلالف شدیدًا بينهم -أي 
األساسية:  النص  طبيعة  -حول  الباحثنی 
أم  معقدًا،  بناء  النص  یکون  أن  جیب  هل 
أّنه یمکن أن یکون بسيطًا أیضًا؟. یذهب 
أّنه تتابع  برینکر مثاًل يف حتدیده للنص إىل 
ذلك  من  ویستنتج  اجلمل،  من  مرتابط 
إىل  ترمز  صغريًا  جزءًا  بوصفها  اجلملة  أّن 
بوضع  اجلزء  هذا  حتدید  ویمکن  النص، 
نقطة أو عالمة استفهام أو عالمة تعجب 
ثم یمکن بعد ذلك وصفها عىل أهّنا وحدة 

)25( اخلطاب القرآين، د. العموش/ 19. 

مستقلة نسبيًا(()26(.
النص ))سلسلة من  یکون  وعىل هذا 
العالقات  من  نسق  يف  املنتظمة  العالقات 

تنتج معنى کليًا حیمل رسالة(()27(.
تعریفه  يف  دوروف(  )تو  ذهب  وقد 
کام  مجلة  یکون  أن  یمکن  أّن��ه  إىل  النص 
یعرف  وهو  تامًا،  کتابًا  یکون  أن  یمکنه 

باستقالله وانغالقه(()28(.
من  انطلق  فقد  ب��ارت(  )روالن  أم��ا 
التعریف الشائع،  العرف العام ليقف عىل 
الکلامت  ))نسيج  إّنه:  النص  عن  فيقول 
بحدیث  واملنسق  التأليف،  يف  املنظومة 
استطاعت  ما  ووحيدًا  ثابتًا  شکاًل  تفرض 

إىل ذلك سبياًل(()29(.
وخلص����������ت الدکت���������ورة خلود 
العم��وش اىل نتيج��ة عمم��ت الق��ول فيها 
بإثب��ات خاصي��ة الکتاب��ة للن��ص بقوهل��ا: 
))وإذا م��ا حاولن��ا اس��تخالص املقومات 
اجلوهریة األساس��ية ملصطلح النص لدى 

)26( املصدر نفسه/ 103. 
)27( اخلطاب القرآين، د. العموش/ 19. 

منذر  د.  األسلوبية،  يف  مقاالت  ینظر:   )28(
عيايش/ 128. 

)29( املصدر نفسه/ 130. 
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أولئك اللسانينی واللغوینی عرب دراساهتم 
املختلف��ة؛ ف��إّن املظهر الکت��ايب للنص یأيت 
مثب��ت  خط��اب  کل  ه��و  فالن��ص  أوالً، 

بواسطة الکتابة(()30(.
الدکتورة  رأت��ه  ما  ن��رى  ال  أّننا  غري 
العموش يف استخالصها املتقدم، إذ ليس 
یکون  أن  یمکن  یکتب  أو  کتب  ما  کل 
وهذا  فيه.  التواصلية  ميزة  بتوافر  إال  نصًا 
ورفضه  شبلنر(  )برند  حفيظ����ة  أثار  ما 
للتعریف القائل بأّن النص ما هو إال تتابع 
مرتابط من اجلمل، وقد عده غري منهجي 
التي  والعالقات  الرموز  لغموض  علميًا، 
ینضمها اتساع الوصف، ومن ثّم ال یمکن 

تطبيقه)31(.
ومن هذا املنطلق رفض )جون ليونز( 
تقول:  التي  النص  ماهية  عن  اإلج��اب��ة 
اجلمل  من  سلسلة  عن  عبارة  النص  إّن 
ورفضها بقوله: هذه اإلجابة ليست مقنعة 
الشکلية ذات  النصوص  متامًا، فهذه سمة 
أمحد  د.  جعل  ما  وه��ذا  الکلية.  الصبغة 

)30( اخلطاب القرآين، د. العموش/ 18. 
ال��درس  يف  ج��دی��د  اجت���اه  ال��ن��ص،  نحو   )31(

النحوي، أمحد عفيفي/ 23 –24. 

ما ورد  أمام  عفيف یقف بکثري من احلذر 
أما  قوله:  يف  مصلوح  سع��د  الدکتور  عن 
کل  اجلمل،  من  سلسلة  إال  فليس  النص 
السکوت  حیسن  فائدة  السامع  یفيد  منها 
أو  للجمل  مجع  حاصل  جمرد  وهو  عليها، 
وذلك  تشکيله،  الداخلة يف  اجلمل  لنامذج 
االتصال  خاصية  فقدت  اجلمل  هذه  بأّن 

داخل هذا التعریف)32(.
إال  نصًا  یکون  ال  النص  ف��إّن  وعليه 
إذا کان نسيجًا تواصليًا ذا داللة يف سياق 
خاص، وهذا ما أشار إليه د. حممحد محاسة 
یمکن  ال  ))النص  بقوله:  اللطيف  عبد 
لغویة  رسالة  کان  إذا  إال  نصًا  یصبح  أن 
مضفورة  حمکمة  جدیلة  فيها  حيزًا  تشغل 
النحویة(،  )البني���������ة  و  )املفردات(  من 
اللغة  أمناء  کلها  املضفورة  اجلدیلة  وهذه 
دي  جعل  ما  ه��ذا  ولعل  امل��ع��ي��ن��ة(()33(. 
للنص  املميزة  الصفة  تلك  یؤکد  بوجراند 

وهي وقوعه يف االتصال)34(.

)32( املصدر نفسه/ 24. 
للقصيدة،  النيص  التحلي�����ل  يف  منهج   )33(

فصول، م 15، العدد 12/ 108. 
)34( النص واخلطاب األجراء، د. متام حسان/ 
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صحة  عىل  به  نستدل  مم�������ا  وکذلك 
الدکت����ورة  مع  التوقف  عدم  يف  مدعانا 
يف  ال��زّن��اد  األزه��ر  تعریف  هو  العموش 
عىل  فيه  أکد  وال��ذي  النص  نسيج  کتابه 
کونه  يف  االکرتاث  دون  والتواصل  الربط 
ذلك،  إىل  اإلش��ارة  أو  مکتوبًا  أو  منطوقًا 
الکلامت  من  ینسج  ))النص  یقول:  فنراه 
اخليوط  وهذه  ببعض،  بعضه����ا  یرتابط 
کل  يف  واملتباعدة  املختلفة  عنارصه  جتمع 

واحد هو ما نطلق عليه: نص(()35(.
يف  برینك  ذهب  أیضًا  هذا  مثل  وإىل 
من  متامسك  ))تتابع  بأّنه:  النص  تعریفه 
فالنص  أشمل،  أخ��رى  لغویة  عالمات 
صغرى  وح��دات  عىل  حتتوي  کربى  بنية 
متوالية  ليست مجاًل، وإنام أجزاء  متامسکة 
تسودها سمة التامسك –بمفهوم ضمني–
اللغوي  للمفهوم  أس��اس��ًا  تعّد  وال��ت��ي 
أن  یمکن  ال  وهب��ذا  للنص)36(.  اليومي 
یکون النص إال وحدة داللية تتمثل اللغة 
فقد  اجلسم  حيث  من  أما  التواصل،  يف 

)35( نسيج النص، األزهر الزّناد/ 12. 
فالري  للنص،  اللغوي  التحليل  ینظر:   )36(

برینکر، ترمجة د. سعيد بحري/ 23. 

أو عدة مجل أوقصة،  یکون کلمة أو مجلة 
کام ینبغي أن یمثل عملية تفاعل لغویة يف 

واقع اجتامعي)37(.
هاليداي  عند  النص  نج�������د  لذلك 
إىل  اللغویات  علم  يف  یشري  حسن  ورقية 
خفرة مکتوبة أو منطوقة، مهام کان حوهلا 
متکاملة)38(.  وحدة  تکون  أن  رشیط���ة 
بوقرة  نعم����ان  الدکتور  وصف  وکذلك 
واخل��ط��اب،  ال��ن��ص  ب��نی  التعریف  ه��ذا 
واخلطاب  باملکتوب،  النص  باختصاص 

بامللفوظ بأّنه غري دقيق)39(.
ولعّل الدکتور حسنی محزي قد أفصح 
خاصة  ميزة  الکتابة  تکون  أن  رفضه  عن 
))ولکن  بقوله:  ل��ه  وخمصصة  بالنص 
الکتابة ليست هي النص متامًا؛ لن الکتابة 
باملفهوم البياين هي اإلنشاء والتي تقابل يف 
النسق املفهومي النقدي: النثر کام تعني يف 

جملة  واحلدیث،  القدیم  بنی  النص  مفهوم   )37(
جذور، العدد 31/ 49. 

)38( نحو النص اجتاه جدید يف الدرس النحوي، 
عفيفي/ 22. 

)39( نحو النص، مبادئه واجتاهاته األساسية، د. 
 ،16 م  عالمات،  حج   ،17 بوقرة/  نعامن 

العدد 61. 
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اللغویة  األصوات  تثبيت  احلدیث  املفهوم 
بواسطة عالمات خطية(( )40(.

مدعاه  صحة  عىل  دلياًل  یقي�����م  ثم 
عىل  نقدمه  الذي  ))والدليل  بقول������ه: 
نأخذه  الکتابة  مطلقًا  یعني  ال  النص  أّن 
یقول:  حيث  ن��ف��س��ه)*(،  ال��ک��ات��ب  م��ن 
يف  )ال��ن��ص(  أّن  ب��ارت  روالن  ))ی��ق��رر 
هو  ب��ال��رضورة  ليس  احل��دی��ث  املفهوم 
إّن  بل  املتداول،  باملفهوم  األديب  النص 
الزیتية  واللوحة  نٌص،  املوسيقي  اإلیقاع 
واملشهد  نص،  السينامئي  والرشیط  نص، 

التمثييل نص وهلّم جرا(()41(.
مفهوم  أّن  احلمزي  عند  یعني  وه��ذا 
األدب،  أو  الکتابة  عىل  یقترص  ال  النص 
التواصلية  األن��س��اق  إىل  یتجاوزها  ب��ل 
األخرى. وقد أرجع الدکتور محزي سببي 
جعل مفهوم )النص()42( مفهومًا إشکاليًا 

سيميائية  إىل  املعنى  بنية  من  النص  نظریة   )40(
الدال، د. حسنی محزي/ 45 –46. 

کتابة  يف  مرتاض  عبدامللك  الدکتور  یقصد   )*(
نظریة النص األديب. 

)41( نظریة النص األديب، د. عبدامللك وتاض/ 
47، عن نظریة النص د. محزي. 

)42( نظریة النص، د. حسنی محزي/ 46. 

غري قاّر إىل:
عدم استقراره کمفهوم نقدي.. 1
حم���اول���ة ک���ل ح��ق��ل م���ن ح��ق��ول . 2

إجرائية  ألهداف  استغالله  املعرف���ة 
منهجية)43(.

أّن  اجلاسم  حممود  للدکتور  بدا  وق�د 
اللغوي  النسيج  إطالق کلمة )نص( عىل 
املرکب الذي یؤدي وظيفة تواصلية سواء 
مشکاًل  أم  الداللة  حم��دد  واضحًا  أک��ان 
حیتمل التأویل، إنام هو رضب من التوسع 
ذلك  ویعود  االصطالحية،  الداللة  يف 
التي  املعارصة  الغربية  بالثقافة  التأثر  إىل 
اللغوي  النسيج  )Text( عىل  یطلق نص 
إذ تذکر  املرکب حنی یؤدي داللًة ما)44(، 
منها  اإلنکليزیة  الغربية  اللغویة  األصول 
يف   )Text( کلمة  أصل  أّن  الفرنسية  أو 
الفرنسية  يف   )Texte( أو  اإلنکليزیة، 
 )Tex tus( الالتيني  األصل  إىل  یعود 
الشع���ر،  من  الضفرية  أو  النسيج  بمعنى 
الن�ص  أّن  إىل  ب��ارت  روالن  وی��ذه��ب 

)43( ینظر: املصدر نفسه والصفحة نفسها. 
القدیم  بنی  العربية  يف  النص  مفه����وم   )44(

واحلدیث، جملة جذور، العدد 31/ 49. 



أ.د. حامد نارص الظاملي

95

 )Text( مأخوذ من حيث اجلذر من مادة
املفه�����وم  هذا  من  النسيج)45(  تعني  التي 
مفهوم  لتحدید  الغربية  الرؤیة  انطلقت 
خمتلفة  تعریفاهتم  فغدت  وتعریفه،  النص 
حد  إىل  وص��ل  ورب��ام  بينها،  فيام  ک��ث��ريًا 
الدکتور  ذلك  إىل  أش����ار  –کام  التناقض 

سعيد حسن بحريي)46(.
النص  مصطلح  یطلق  توج���ه  فهناك 
وال  املکتوب  أو  اللغوي  املنطوق  عىل 
یفرق بينهام، کام نجد عند فان دایك الذي 
أشکال  ذات  لغویة  النص عالمة  أّن  یرى 
عىل  مکتوبة،  أو  منطوق�ة  منتظمة،  خاصة 
يف  ووظيفية  دال��ة  العالمات  تکون  أن 

التواصل اإلنساين)47(.
يف  حی��رصه  آخ��ر  توجه  املسألة  ه��ذه 
املسألة  هذه  یذکر  مل  من  وهناك  املکتوب، 
حتدید  يف  حمصورًا  مهه  فکان  تعریفه،  يف 

عباس/  د.  األسلوبية،  يف  مقاالت  ینظر:   )45(
130 –131، نحو النص –مبادئ��������������ه 
واجتاهاته األساسية، د. نعامن بوقرة/ 16، 

جملة عالمات، م 16، العدد 6. 
–املفاهيم  ال��ن��ص  ل��غ��ة  ع��ل��م  ی��ن��ظ��ر:   )46(

واالجتاهات/ 101. 
عبدالقادر  النص،  علم  دایك،  فان  ینظر:   )47(

بوزیدة. 

هویة النص من حيث االتصال والرتابط، 
عىل  دلل  کام  اجلملة،  وبنی  بينه  والتفریق 

ذلك األزهر الزناد يف نسيج النص.
عرب  جهاز  وک��أّن��ه  النص  یبدو  وق��د 
اللسان  توزیع  یعيد  لغوي  أو  لس�����اين 
بالکالم  ربطه  طریق  عن  اللغة  نظام  أو 
العالق����������������ة  یکشف  –أي  التواصيل 
بذلك  –رامي���ًا  التواصلية  الکلامت  بنی 
أن��امط  خمتلف  م��ع  امل��ب��ارش،  اإلخ��ب��ار  إىل 

امللفوظات السابقة املعارصة)48(.
عند  جليًا  النص  مفهوم  ویتض�������ح 
اجلملة  بنی  بتعریفه  بوجراند  دي  روبرت 
اّن  عنده  نلحظ  إذ  ع��دة،  بنقاط  والنص 
تداويل، وهو  وجود  له  فقال  نظام،  النص 
املوقف  ع��ىل  ت��ع��ّول  اتصالية  طبيعة  ذو 
النحوي  الصوايب  املفهوم  جتاوز  يف  کثريًا 
یکون  أن  وینبغي  اجلمل،  قواعد  بحسب 
التکوین  اللغة من حيث  أبناء  عند  مقبوالً 
یک���ون  بموقف  یتصل  وأن  والنسيج، 

فيه)49(.

سعد  د.  ال��روائ��ي،  النص  انفتاح  ینظر:   )48(
یقطنی/ 18. 

)49( ینظر: النص واخلطاب واإلجراء، ترمجة د. 
متام حسان/ 88 –94. 
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بعد  مفت�����اح  حممد  الدکتور  ویؤّکد 
حتدد  التي  املفهوم�����ات  من  مجلة  إی��راده 
وهو  کالمي������ة،  مدون  النص  أّن  النص 
تواصيل  زمکاين  حدث  نفسه  الوقت  يف 
وتفاعيل ومغلق يف سمته الکتابية وتوالدي 

يف انبثاقه وتوالده)50(.
أما الدکتور حممد محاسة عبد اللطيف 
نصًا  النص  یصبح  أن  یمکن  ال  أّنه  فريى 
حيزًا  تشغل  لغویة  رسالة  ک��ان  إذا  إال 
املفردات  فيها جدیلة مضفورة من  معينًا، 
تؤلف  اجلدیلة  وه��ذه  النحویة،  والبنية 
سياقًا خاصًا بالنص نفسه ینبت يف املرسلة 

اللغویة کلها)51(.
النص  ماهية  يف  التطواف  هذا  بعد 
وحدوده وتعریفاته ووظائفه عند دارسيه 
أن  نستطيع  ومعناه،  مفهومه  ومؤصيل 
نستخلص مفهومًا للنص جیمع بنی أفاننی 
النص  إّن  فنقول:  سبق،  ممن  فيه  القول 
وحدة لغویة کلية مکتملة دالليًا منسجمة 
األجزاء تشکل متتالية من اجلمل بالدرجة 

–اسرتاتيجية  الشعري  اخلطاب  حتليل   )50(
التناص/ 119 –120. 

حج  للقصيدة،  النيص  التحليل  يف  منهج   )51(
فصول، م 15، العدد 2/ 108. 

–بغض  دایك  فان  اعتربها  –کام  األوىل 
النظر عن کوهنا شفاهية کانت أو مکتوبة، 
مرشوطة فيها التواصلية والوظيفية؛ ألهّنا 
منسوجة  إبالغي  أو  تعبريي  طابع  ذات 
العالمات  من  بجملة  خميٍط  لغوي  بنسيج 
التي متى  الرابطة  أو عالقة من العالقات 
للنص  وجود  فال  العالقة  تلك  انعدمت 

حينئذ.
ألّنه  اإلن��ت��اج؛  ))دائ��م  بأّنه  ویمتاز 
ألّنه  التخلق  ودائ��م  بشدة،  مستحدث 
يف  ومستمر  وبيانًا،  ظهورًا  شأٍن  يف  دائاًم 
الصريورة؛ ألّنه متحرك وقابل لکل زمان 
ذاتيته  من  متولدة  فاعليته  ألّن  ومکان؛ 
وضع  فإّن  کذلك  کان  إذ  وهو  النصية، 
الصريورة  یلغي  حتدیدًا  یعترب  له  تعریف 
منه، ویعطل يف النهایة فاعليته النصية)52(.
بعض  م���ن  ی��س��ت��خ��ل��ص  وع��ل��ي��ه 
النص  نظریة  املهمة  الغربية  الدراسات 
بارت  فهذا روالن  متغري،  تعریفه غري  أّن 
یرفض تعریف تودوروف للنص، ویعيب 
القول:  إىل  وینتهي  بالبالغة  تأثره  عليه 

عباس/  منذر  األسلوبي����ة،  يف  مقاالت   )52(
 .207
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موضوعة  النص  نظریة  أّن  اآلن  ))نفهم 
احلايل  املجال  يف  املناسب  مکاهنا  غري  يف 
لنظریة املعرفة، ولکنها تستمد قوة معناها 
للعلوم  بالنسبة  الالمناسب  متوضعها  من 

التقليدیة لألثر الفني...(( )53(.
وه���ذا م��ا دع��ا ال��دک��ت��ور ع��ي��ايش إىل 
ب�  س��امه  ال���رتاث  م��ن  شيئًا  استخالصه 
لنا  جاز  ))وإذا  بقوله:  التعریف(  )غيبة 
لنا  ال��رتاث  یقدمه  مما  شيئًا  نستخلص  أن 
غيبة  إّن��ه  نقول:  أن  فيمکننا  الصدد  هبذا 

التعریف(()54(.
النص القرآين:

بادئ ذي بدء نصًا  القرآين  النص  یعّد 
العرب،  لسان  جنس  من  منسوجًا  لغویًا 
مؤلفًا من مجل مرتابطة تشکل عنارص ذات 
دالالت خاصة هبا، وتتضافر هذه العنارص 
یفيد قصدًا دالليًا معينًا)55(.  لتؤلف کالمًا 
غري أّن لغة ليست جمرد مفردات وتراکيب، 
ومنظمة  لإلنسان  هادیة  رؤیة  حتمل  وإنام 
للحياة والکون أصاًل وغيبًا ومآالً، لذلك 

)53( املصدر نفسه/ 208. 
)54( املصدر نفسه/ 207. 

د.  احلدیث،  النقد  ومناهج  الکریم  القرآن   )55(
عبدالرمحن بودرع/ 12. 

فإن البحث عن مفهوم النص...
ليس  )النص(  مفهوم  البحث عن  إّن 
)القرآن(  ماهية  عن  بحثًا  إال  حقيقته  يف 
بحث  وهو  لویًا،  نصًا  بوصفه  وطبيعته 
کتاب  )هو  حيث  من  القرآن  یتن������اول 
اخل��ال��د(،  األديب  وأث��ره  األک��رب  العربية 
األق��دس،  العريب  الفن  کتاب  فالقرآن 
النص  مفهوم  عن  البحث  ف��إّن  وعليه 
ليس جمرد رحلة فکریة يف الرتاث، ولکنه 
املفقود،  )البع���د(  عن  بحث  ذلك  فوق 
أن  یمکن  لغوي  نص  الکری���م  فالقرآن 
العربية  الثقافة  تاریخ  يف  یمثل  بأّنه  نصفه 
نصًا حموریًا، وعليه فقد وصفت احلضارة 
العربية اإلسالمية بأهّنا )حضارة النص(، 
بمعنى أهّنا حضارة أنبتت أسسها وقامت 
یمکن  ال  أس��اس  عىل  وثقافتها  علومها 

جتاهل مرکز )النص( فيه.
يف  ال��ن��ص  أّن  ف��ي��ه  خ���الف  ال  ومم���ا 
واملقصود  ثقايف،  منتج  وجوهره  حقيقته 
بذلك أّنه تشکل يف الواقع والثقافة خالل 
نيف وعرشین عامًا، ومن  فرتة ربت عىل 
تنفي  ال  النص  مصدر  ألوهية  ف��إّن  هنا 
إىل  انتامءه  ثّم  من  تنفي  وال  حمتواه  واقعية 
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ثقافة البرش، ذلك بأّن اهلل تعاىل ذکره حنی 
النظام  اختار  بالقرآن   للرسول أوحى 
وهو  األول،  باملستقبل  اخلاص  اللغوي 
اختيارًا  اللغة  اختيار  وليس   ،النبي
أدوات  أهم  اللغة  بأّن  ذلك  فارغ؛  لوعاء 
لذلك  وتنظيمه،  العامل  إدراك  يف  اجلامعة 
رسالة،  بأّنه  نفسه  یصف  القرآن  أّن  نجد 
ومستقبل  مرسل  بنی  اتصال  عالقة  متثل 
من خالل شفرة، أو نظام لغوي)56(؛ ذلك 
الرسالة اإلبالغية حتتاج إىل مقدمات  بأّن 
إىل  ذلك  بعد  لتصل  ختوضها  وحم��ددات 
يف  والتأثري  اإلفهام  وهو  املنشود  هدفها 
املرجوة،  بالفائدة  علي�����ه  لتعود  املتلقي 
بقوله  املبارکة  اآلیة  إليه  أشارت  ما  وهذا 

ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  چ  ت���ع���اىل: 
]سورة  ں...چ  ڱ  ڱ  ڱ 

إبراهيم: 4[.
عزیز  شکري  الدکتور  ی��رى  لذلك 
نص  هو  ال��ذي  القرآين  النص  أّن  مايض 
إشکالية  یطرح  کتابة(  )ن��ص/  مکتوب 

علوم  يف  –دراسة  النص  مفهوم  ینظر:   )56(
التمهيد/  زید،  أبو  حامد  مرض  د.  القرآن، 

 .28– 9

وال  حم��دود  شکل  له  ليس  إذ  التصنيف، 
الکتابة  أن���واع  م��ن  ن��وع  أي  إىل  ینتمي 
بل  مرکزیة،  بؤرة  له  ليست  فهو  املألوفة، 
یتضمن بؤرًا ال هنایة هلا، وهو بال بدایة أو 
هنایة، بىل له فاحتة ولکن ليست له بدایة أو 
هنایة باملعنى املألوف، حظي هبذا وسيبقى 
طاقة  ذوات  له،  هنایة  ال  بتأویالت  حیظى 
النص  يف  املرجعية  اإلحالة  مطلقة،  رمزیة 
الطبع  وحقوق  نفسه،  النص  عىل  القرآين 

غري حمفوظة ألحٍد(( )57(.
اجلامل،  ذلك  إىل  اجلرجاين  تنّبه  ولقد 
القرآين،  للنص  املميزة  اخلصائص  وتلك 
خصائص  القرآنية  ))للکتابة  أّن  رأى  إذ 
ال  أهّنا  ویرى  القرآن،  نزول  قبل  تعرف  مل 
تکمن يف الکلامت املفردة قبل نزول القرآن 
وأصدائها  وأص��واهت��ا  حروفها  مج��ال  يف 
هلا  التي  امل��ف��ردة  الکلامت  معاين  يف  وال 
احلرکات  تراکيب  يف  وال  اللغة  بوضع 
والسکنات، ويف املقاطع والفواصل، وإنام 
النظم والتأليف  تکمن هذه اخلصائص يف 
والکتابة  االس��ت��ع��ارة  یقتضيان  ال��ذی��ن 

عزیز  شکري  د.  اجلدید،  العريب  النق�����د   )57(
مايض/ 174. 
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والتمثيل وسائر رضوب املجاز من بعدها 
وهبا  حیدث  وعنها  النظم  مقتضيات  من 
یکون؛ ألّنه ال یتصور أن یدخل يشء منها 
بينهام  منها  یتوَخ  مل  أفراد  وهي  الکلم،  يف 

حکم من أحکام النحو(( )58(.
عيايش  منذر  الدکتور  عّد  فقد  وعليه 
یعرفها  تامة مل  القرآين ممارسة نصية  النص 
یعرف  مل  ب��ق��ول��ه:  ت��ارخی��ه��م  يف  ال��ع��رب 
کام  تامة  نصية  ممارسة  تارخیهم  يف  العرب 
مظاهر  أوىل  ولعل  القرآن،  مع  عرفوها 
هذه املامرسة، کام حیلها الرتاث لنا، تکمن 
النصية،  ذاتيته  يف  النص  عىل  الوقوف  يف 
جتليها  النص  فذائية  بارت،  روالن  بتعبري 
بنفسه  یقوم  کالمًا  جتعل  للمکتوب  قراءة 
لغوي  إنجاز  عرب  یظهر  آخ��ر  ک��الم  إزاء 

خمتلف)59(.
األمر  هذا  علامئنا  قدامى  أدرك  وقد 
الذین  القرآن  إعجاز  أصحاب  والسيام 
حاولوا جاهدین بيان ذلك اإلعجاز، وقد 

عبدالقاهر  اإلع��ج��از،  دالئ���ل  ینظر:   )58(
الدایة/  فایز  الدایة،  حممد  تح:  اجلرجاين، 

 .372
عيايش/  منذر  د.  األسلوبية،  يف  مقاالت   )59(

 .202

ذلك:  بيان  يف  فقال  لذلك،  الباقالين  تنبه 
أصناف  عن  بخروجه  تبنی  تأملته  ))إذا 
خارج  أّنه  خطاهبم  وأساليب  کالمه�����م، 
العادة، وأّنه معجز، وهذه خصوصية  عن 
يف  حاصل  ومتيٌز  القرآن،  مجلة  إىل  ترجع 

مجيعه(()60(.
مکتوبًا  النص  بنی  أّن  الحظوا  وقد 
ولکنهم  لغویة،  وحدًة  ملفوظًا  واخلطاب 
بنی  فيصاًل  یقف  اإلن��ج��از  أّن  أدرک���وا 
)سوسري(  بنظریة  یذکرنا  وهذا  الطرفنی، 
يف اللغة والکالم، أو بنظریة )تشومسکي( 
أّنه  إال  کالم،  فالنص  واألداء،  الکنایة  يف 
التي عملت عىل  النصية  ذاتيته  یصدر عن 

إنجازه وأدائه.
وال��ک��الم اآلخ���ر غ�����ري ال��ن��ص ه�و 
عمل  شفوي  خط�اب  أّنه  إال  أیضًا  کالم 
الش�خص عىل إنجازه وأدائه)61(. وهذا ما 
جعل أبا عبيدة یقول يف وصف القرآن إّن: 
))يف القرآن ما يف کالم الع�رب من الغریب 
واملعاين... إىل أن یق�ول: وکل ه�ذا ج�ائز 

تح:  الباقالئي،  بکر  أبو  القرآن،  إعجاز   )60(
السيد أمحد صخر/ 35. 

)61( مقاالت يف األسلوبية/ 203. 
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قد تکلم�وا به(( )62(.
اص��ط��الح��ًا  ال��ن��ص  ت��ع��ری��ف  بع��د 
العربية  –الدراسات  وفق  عىل  –أو  وفقًا 
عدد  من  یرتکب  بناء  کل  بأّنه  املعارصة 
من اجلمل السليمة مرتبطة فيام بينها بعدد 
من العالقات، وتلك العالقات والروابط 
تشکل بمجموعها السياق الذي تنتظم فيه 
ألّن  النص)63(؛  لتکون  والرتاکيب  اجلمل 
سابق  من  امل��راد  عىل  یدل  ما  هو  السياق 
الکالم أو الحقه)64(. وبناء عىل ذلك فثمة 
مقوم آخر للنص أال وهو التأکيد عىل فعله 

التواصيل)65(.
الکریم  القرآن  يف  نصوص  دلت  وقد 
عىل وجود تلك الصلة الواضحة وأشارت 
بشقيه  املتلقي  يف  العميل  التأثري  ذلك  إىل 

التميمي،  عبيدة  أيب  صنعة  القرآن،  جماز   )62(
تعليق د. حممد فؤاد سزکنی/ 18 –19. 

د.  الدینية،  التعددیة  يف  القرآين  النص  أثر   )63(
نور الساعدي/ 17. 

 /1 الزرکي  القرآن،  علوم  يف  الربهان   )64(
 .317

القرآن  نصية  ومعایري  النص  مفهوم  يف   )65(
عبد  وسن  د.  البستاين،  برشى  د.  الکریم، 
الغني، جملة أبحاث کلية الرتبية األساسية، 

م 11، العدد 1/ 18. 

القرآين  النص  یتميز  إذ  والقارئ،  السامع 
املتلقي  يف  وم��ؤث��ر  ت��واص��يل  ب��أّن��ه  وت��ف��رد 
إليه  أش��ارت  ما  وه��ذا  وسامعًا،  ق��راءة  له 

ۈ  ۆ  ۆ  چ  امل��ب��ارک��ة:  اآلی��ة 
ۅچ  ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ 

قوله  وکذلك   .]204 األع��راف:  ]سورة 
ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  چ  ت��ع��اىل: 
]س���ورة  ۇچ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ 

فصلت: 26[.
بوضوح  ت��دل  الکریمة  اآلی��ة  وه��ذه 
تلقي  بخطر  الکافرین  استشعار  ع��ىل 
تغيري  إلمکانية  سامعيه  ضامئر  عىل  القرآن 
توجيهاهتم الفکریة والعقدیة وطلبوا عدم 
ورضورة  لقراءته  واالستامع  اإلنصات 
لئال  قرائته  عند  الضجة  وإح��داث  اللغو 
یصل إىل أسامعهم وأفئدهتم، ومن جانب 
داللة  يف  حارضًا  اآلخر  االجتاه  نجد  آخر 
قارئيه  إىل  خطابه  بتوجيه  القرآين  النص 

ھ  ھ  ھ  ھ  چ  تعاىل:  بقوله 
ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے 

ڭ چ ]سورة اإلرساء: 45[.
وهي تدل عىل املب��ارشة بفعل القراءة 
ولي��س االس��تامع، وتص��ور األث��ر الکبري 
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الذي س��يرتتب عىل تلك املامرسة الفعلية 
للق��راءة، وعليه نس��تطي��ع أن نجد نوعنی 
م��ن التأث��ري يف املتلقي عن��د تعاطي�����ه مع 
النص القرآين وخطابه املميز، فتارة یکون 
األثر إجیابيًا ع��ىل املتلقي فقد یکون عاماًل 
مس��اعدًا يف زی��ادة اإلی��امن، ک��ام يف قوله 

تعاىل: چ... ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ 
األنف��ال:  ]س��ورة  ڄ....چ 

ٿ ٿ  چ  2[. وکذل��ك يف قول��ه تع��اىل: 
ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ 

ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤڦ  ڤ 

التوب��ة:  ]س��ورة  چ  ڄ  ڄ  ڄ 

ں  ڱ  ڱ  چ...  تع��اىل:  وق��ال   .]124
]س��ورة  چ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں 
مریم: 58[. وال أدّل من التأثري املادي يف 

نفس املتلقي من قوله تعاىل: چ ٱ ٻ 
ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ 

]س��ورة  چ  ٺ...  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ 

املائ��دة: 83[. ويف االجت��اه اآلخ��ر نج��د 
نوع��ًا من التأثري العک��يس يف نفس املتلقي 
الس��لبي، وه��ذا ما ص��وره قول��ه تعاىل يف 
س��ورة التوب��ة بعد عرض ح��ال املؤمننی: 

ٿ ٿ ٿ ٹ... ڃ ڃ ڃ  چ 

ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ 

ڍچ  ڇ  ڇ  ڇ 

]سورة التوب����ة: 124 –125[. وکذلك 
نج�������د الکافری��ن قد یکادون ان یزلقوا 

ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  چ   :النب��ي

چ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ 
ۉ  ۉ  چ...   .]51 القل��م:  ]س��ورة 
ائچ  ائ  ى  ى  ې  ې  ې  ې 
ع��ىل  أدّل  وال   .]46 اإلرساء:  ]س��ورة 
التأث��ري العک��يس –امل��ادي –عن��د املتلقي 

ائ ەئ ەئ  الس��لبي يف قوله تعاىل: چ 
ۈئ  ۆئ  ۆئ  ۇئ  ۇئ  وئ  وئ 
ىئ  ېئ  ېئ  ۈئېئ 
احلج:  ]سورة  ی...چ  ىئ  ىئ 
72[. ه��ذا قلي��ل م��ن کث��ري م��ن تصویر 
الق��رآن الکریم حل��ال املتلقنی ل��ه وکيفية 

ترك األثر يف نفوس��هم وس��لوکهم.
يف ض��وء م��ا ت��ق��دم، وم��ا س��ي��أيت من 
احلدیث يف شأنية القول القرآين وحيثيات 
القول:  یمکننا  شبابيته  ورکائز  حيویته 
التحدید  هذا  إط��ار  يف  القرآين  النص  إّن 
معناه  ینتج  معجز  تکوین  عن  عبارة  هو 
بحرکة تفاعلية مستمرة بنی آیاته من جهة 
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واملتلقي هلا من جهة أخرى)66(. وذلك بأّن 
))حرکة النص القرآين متجددة ومفاهيمه 
ال  فهو  وامل��ک��ان،  ال��زم��ان  أبعاد  تتخطى 
إىل  دعا  لذا  حرکته،  عن  املتخلفنی  ینتظر 
حدود  يف  االن��زواء  من  املتلقي  ملنع  تدبره 
بفهم  التحدد  أو  آلیاته،  النزويل  اإلط��ار 
البعيد  بيانه  عن  بالنص  ینحرف  س��اذج 
غورًا الذي یغوص يف أبعاد ما کان للعقل 
البرشي أن یسربها بقدراته املحدودة بالغة 

ما بلغت(()67(.
لذلك ان��امز النص الق��رآين بأّنه کتاب 
الزم��ن کله وامل��کان کله والبرشی��ة کلها، 
فه��و ليس بن��ص عرص أو جي��ل أو مرص، 
ثم ینتهي بانتهائه، وهو غري قابل للتأقيت، 
ألّن��ه یتضمن کل��امت اهلل الباقي��ة وهدایته 
املستمرة، وعليه ))فمن یتناول هذا النص 
بالقراءة أو الفهم أو التفسري فليتناوله هبذه 
الروح، وال ینبغ��ي أن خیضع قرسًا ملذهب 
أو تي��ار أو منه��ج، ألّن الثقافات واألفکار 

د.  الدینية،  التعددیة  يف  القرآين  النص  أثر   )66(
نور الساعدي/ 18. 

)67( مناهج املتکلمنی يف فهم النص القرآين، د. 
ستار األعرجي/ 9. 

واملناهج عرضة للتغري والتطور(( )68(.
النصية:

وال��وق��وف  هب��ا  التعریف  م��ن  الب���ّد 
بعد  لنا  ليتسنى  وحمدداهتا  معایريها  عىل 
النص  يف  املعایري  تلك  حتقق  معرفة  ذلك 
القرآين من عدمه، وما أثر ذلك عىل النص 
تستحرض  ))طرق  هي  فالنصية  القرآين؟. 
واس��ت��م��راری��ة  ن����يص)*(،  نحو  لتکوین 
متثيلية  –شکل  –النصية  وتتخذ  خطابية، 
توقف  عىل  وت��دل  للخطاب،  سيميائية 
من  حلظ�����ة  خالل  –التوليدیة،  املسافة 

سريورهتا وانحرافها إىل الظهور(( )69(.
األش��ک��ال  دراس���ة  أّن  ه��ذا  ومعنى 
اتصالية  ج��وان��ب  فيها  ی��راع��ى  النصية 
ونحوی�����ة  وداللية  وأسلوبية  وتداولية 
بصورة حتمية، وعليه مل یعد یکتفى بعلم 
بل  فحسيب،  اللغویة  العنارص  ی��درس 

د.  احلدیث،  النقد  ومناهج  الکریم  القرآن   )68(
عبد الرمحن بودرع/ 4. 

نحوًا  لتکوین  التعبري  یک����ون  أن  األصح   )*(
نصيًا. 

املعارصة،  األدبية  املصطلحات  معجم   )69(
عرض وتقدیم وترمجة: د. سعيد علويش/ 
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تقل  ال  اللغویة  غري  العنارص  أّن  لوحظ 
أمهية عن العنارص اللغویة)70(.

وق���د ان��ط��ل��ق ک���ّل م��ن )ب��وج��ران��د، 
اللسانية  الدراسات  عجز  من  ودرسيلر( 
للنشاط  مقبولة  نامذج  کشف  يف  السابقة 
اإلنساين، وعدم صالحية هذه الدراسات 
من  جمموعة  ألی��ة  العلمية  الناحية  م��ن 
الواقعية  النظرة  وان��ع��دام  ال��ن��ص��وص، 
اإلعالمية،  النصوص  مثل:  لقضایا  فيها 
اقرتح– فقد  وعليه  االتصايل،  والتفاعل 
النصية  جتعل  حم��ددة  –معایري  بوجراند 
أس���اس���ًا م���رشوع���ًا إلجی����اد ال��ن��ص��وص 
التامسك،  أو  )السبك  وهي:  واستعامهلا، 
املقبولية،  القصدیة،  االلتحام،  أو  الربط 
واملوفقية،  اإلع��الم��ي��ة،  أو  اإلخ��ب��اری��ة 

التناص(()71(.
النص القرآين ومعایري النصية:

حیل��و لبع��ض الب����احث��نی املعارصین 
أن ینف��وا عن الق��رآن الکری��م کل مظاهر 
النصي��ة املوح��دة للق��رآن الکری��م، وأّن��ه 

واالجتاهات،  –املفاهيم  النص  لغة  علم   )70(
سعيد بحريي/ 148. 

ترمجة:  بوجراند،  واخلطاب،  النص  ینظر:   )71(
د. متام حسان/ 103 –105. 

ليس نصًا منس��جاًم باملعن��ى احلدیث الذي 
یستلزم درجة کبرية من الرتابط يف مستوى 
– الق��رآن  فلي��س يف  اللغ��وي،  التألي��ف 
بزعمهم –نص مرتابط، وال ینسجم بل ال 
یوجد ذلك حتى يف السورة الواحدة، ويف 
ذلك یقول الدکتور مصطفى تاج الدین يف 
)التحليل اللس��اين وعاملية القيم الدینية(: 
))من الواضح أّن التحليل اللساين للقرآن 
س��يمکننا من الوصول إىل حقيقة بس��يطة 
قلام انتبه إليه��ا املختصون وهي أّن القرآن 
لي��س نص��ًا واح��دًا، فه��و وإن کان کتاب��ًا 
أو مصحف��ًا فلي��س نص��ًا منس��جاًم باملعنى 
اللس��اين )Text( واملش��تق م��ن النس��يج 
)Tex tile(، حيث یستلزم النسيج درجة 
کب��رية م��ن الرتاب��ط يف مس��توى التألي��ف 
اللغ��وي کالرتاب��ط واالنس��جام، وکذا يف 
مس��توى الوحدة املوضوعية باإلضافة إىل 
وحدة الس��ياق، وه��ذه العن��ارص نجدها 
غائب��ة يف القرآن الکریم، بل ويف الس��ورة 
الواحدة عىل الرغم من املحاوالت اجلادة 
واملتکلفة لبعض الدراسات حول التفسري 
املوضوع��ي للق��رآن التي تش��به يف تکلفها 
ب��نی  املوضوعي��ة  املناس��بة  ع��ن  البح��ث 
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السورة والتي متاع التأليف فيه يف املراحل 
املتأخرة من تاریخ علم التفس��ري(( )72(.

وأحسب أن الدکتور تاج الدین ومن 
أّن  عنهم  غاب  قد  الباحثنی  من  شاکله 
إنتاجه.  اخلطاب ما هو إال نص وظروف 
الباحثون  أولئك  یطلق  أن  صّح  ما  وإذا 
املکنون  الکالم  ذلك  عىل  اخلطاب  لفظ 
یوصف  أن  األوىل  فمن  کریم،  کتاب  يف 
بأّنه نص –وإن فارق بعض معایري النصية 
النص  بأّن  ذلك  بوجراند،  اقرتحها  التي 
یشکل  الداخيل  وسياقه  إنتاجه  وظروف 
إىل  انتقلنا  ما  إذا  أما  اخلطاب،  بمجموعه 
بنی  تفّرق  التي  األخرى  اللسانية  الوجهة 
واملکتوب  بامللفوظ  واخل��ط��اب  النص 
بأّنه:  –النص  ریکور  –بول  یعرف  کام 

))خطاب مثبت بواسطة الکتابة(()73(.
خطابًا  الکریم  القرآن  سيکون  لذلك 
باعتبار لفظه –أي أّنه نزل ملفوظًا –ونصًا 

د.  الدینية،  القيم  وعاملية  اللساين  التحليل   )72(
العدد  اإلحياء،  جملة  الدین،  تاج  املصطفى 

32 –33، لسنة 2010 م/ 173 –174. 
عيايش/  منذر  د.  األسلوبية،  يف  مقاالت   )73(
د.  القرآين،  اخلطاب  ینظر:  وکذلك   ،133

خلود العموش/ 18. 

باعتباره مکتوبًا، أي خطاب مثبت بواسطة 
الکتابة، وهذا ما أشار إليه الدکتور حممود 
الثابت  اللفظ  ))النص:  بقوله:  عکاشة 
مصطلح  اخرتت  وقد  حمفوظًا،  أو  تدوینًا 
شکله  يف  ألّنه  الشعر،  دراسة  يف  )النص( 
من  ال��ن��ص  مفهوم  إىل  أق���رب  ال��ث��اب��ت 
– –أي اخلطاب  أّن األخري  بيد  اخلطاب، 
یرّجح يف احلدیث عن القرآن الکریم؛ ألّنه 

خطاٌب موّجه متجدد اإلرسال(( )74(.
یبحث  متاسك  أي  عن  شعري  فليت 
انسجام  أي  عن  أو  ال��دارس��ون،  أولئك 
الکریم  القرآن  يف  ترى  وهل  یتحدثون، 
حسنه،  ع��ىل  لفظه  هی��دی��ك  ال  م��وض��ع��ًا 
وانسجامه؟!  تناسقه  عىل  معناه  ویدلك 
کرتنی  البرص  ارج��ع  ث��م  البرص  ف��ارج��ع 

ینقلب إليك البرص خاسئًا وهو حسري.
عيايش  من����ذر  الدکتور  نجد  لذلك 
ممارسة  العرب  معرفة  بنفي  القول  یعمم 
مع  عرفوها  کام  تارخیهم،  يف  تامة  نصية 
يف  ال��ع��رب  یعرف  ))مل  بقوله:  ال��ق��رآن 

يف  النصية  الروابط  –دراسة  النص  حتليل   )74(
ضوء علم اللغة النيص، د. حممود عکاشة/ 
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عرفوها  کام  تامة،  نصية  ممارسة  تارخیهم 
مع القرآن(( )75(.

تنّبه له اجلرجاين بإشارته إىل  وهذا ما 
النسقي  والتامسك  النيص  الرتابط  ذلك 
ذلك  بنّی  وقد  النظمي)76(.  واالنسجام 
جليًا سيد قطب يف تقصویره الفني، وأشار 
کونه  يف  ليس  الکریم  القرآن  مجال  أّن  إىل 
مجال  لألجزاء  کان  وإن  وتفاریق،  أجزاًء 
وسحر، ولکن مجاله يف کونه مجلة موحدة 
التانسق  تقوم عىل قاعدة خاصة، فيها من 
العجيب ما ال یدرکه إال من عرف قيمته، 
عىل  ووق��ف  ومدارسته  ق��راءت��ه  وعانى 
صميم النسق القرآين الذي هو منبع التُأیر 

والسحر)77(.
البيان  وسحر  التأثري  ذل��ك  ول��وال 
الکفار إىل  ملا عمد  آیاته وسوره  املعجز يف 
منع بعضهم بعضًا االستامع إليه وتواصوا 
فيام بينهم بإثارة الضوضاء واللغو فيه عند 

عيايش/  منذر  د.  األسلوبية،  يف  مقاالت   )75(
 .202

عبدالقاهر  األع��ج��از،  دالئ���ل  ینظر:   )76(
فایز  د.  ال��دای��ة،  حممد  د.  ت��ح:  اجل��رج��اين، 

الدایة/ 372. 
سيد  ال��ق��رآن،  يف  الفني  التصویر  ینظر:   )77(

قطب/ 11 –17. 

قراءته، ظنًا منهم استطاعتهم إخفاء ذلك 
والتوليد  البياين  والسحر  اللفظي  اجلامل 
اجلليل  الرب  لنا  ما حکاه  وذلك  الداليل، 
بلسان عريب مبنی، إذ قال تعاىل عىل لسان 

الکافرین: چ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ 
]س��ورة  چ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ 

فصلت: 26[.
دیبوجراند  کالم  من  واضح  هو  وکام 
مقرتحًا  املعایري  تلك  جعل  قد  أّنه  املتقدم 
النصوص،  عليه  تفرس  ف��رض��ًا  ول��ي��س 
املعایري  أق��رتح  ))وأن��ا  ذل��ك:  يف  یقول  إذ 
إلجیاد  مرشوعًا  أٍاسًا  النصية  جلعل  التالية 
ال��ن��ص��وص واس��ت��ع��امهل��ا.. . وال��رب��ط، 
االلتحام، القصد، القبول، رعایة املوقف، 

التناص، اإلعالمية(( )78(.
وق��د ح��ّدد معيارین من تلك الس��بعة 
هل��ام صل��ة وثيق��ة بالن��ص ومها )الس��بك 
االلتح��ام(، وجع��ل اثن��نی منهّن نفس��ينی 
بصورة واضح��ة، ومه����ا )رعایة املوقف، 
التن��اص(، أم��ا معي��ار )اإلعالمي��ة( فهو 

)78( النص واخلطاب واإلجراء، ترمجة: د. متام 
حسان/ 103 –106. 
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ج تلك املعایري  بحس��ب التقدیر)79(. ثّم یتوِّ
بوصفه��ا بدای��ة متواضعة حتت��اج إىل کثري 
متابع��ة وطول تأم��ل، فنراه یق��ول: ))ويل 
أمل أن أق��ق هنا بدایة متواضعة يف س��بيل 
معایش��ة هذه املعایري. وأؤکد أّن متقرحايت 
الب��ّد أن تکون مبدئية يف انتظار بحث أکثر 
ش��موالً، غري أّنني عىل األق��ل حاولت أن 
أعم��ل باس��تبصار معقول ق��در الطاقة يف 
ض��وء طائفة جتمع��ت لدي م��ن البحوث 

احلدیثة)80(.
وهبذا فق��د تب��نی لن����ا جلي��ًا أّن تلك 
املعای��ري النصي��ة ليس��ت مقدس��������ة، ومل 
تکتس��ب درج��ة اليق��نی العلم��ي، وه��ي 
البح��ث  م��ن  املزی��د  ب��ذل  إىل  بحاج��ة 
–إىل  والدراس��ة للوصول به–أي املقرتح 

درجة االعتامد وصحة االس��تدالل.
توقف  من  الباحثنی  من  نجد  لذلك 
عن املعيارین األولينی فقط الذین هلام صلة 
–ینلطلق  جراند  قال  –کام  بالنص  وثيقة 
مثل  الکریم،  القرآن  نصية  إثبات  منهام يف 
يف  بحثه  يف  ب��ودرع  عبدالرمحن  الدکتور 

)79( ینظر: املصدر نفسه. 
)80( املصدر نفسه/ 96. 

إذ جلع  النص وحتليل اخلطاب،  لسانيات 
من معياري التامسك واالنسجام أٍاسًا مهام 
یقول:  إذ  الکریم،  القرآن  نصية  إثبات  يف 
))عندما نتحدث عن االنسجام والتامسك 
معيارین  ع��ن  نتحدث  ف��إن��ام  ال��ن��ص  يف 
رئيسنی من معایري بناء النص أو ما یدعى 

بالنصية(()81(.
من  وس��ع��وا  ق��د  آخ��ری��ن  ونج���د 
فجعلوها  املع����ایري  تلك  استعامل  دائرة 
النص  عىل  التطبيق  وممکنة  أساسية  أربعة 
توافرها  رضورة  ع��دم  ورأوا  ال��ق��رآين، 
نصية  عليه�������ا  ليقاس  سباعية  جمتمعة 
البست����اين،  برشى  الدکتورة  مثل  النص، 
دراستهام  يف  الغني  عبد  وسن  والدکتورة 
نصية  ومعایري  النص  مفهوم  يف  البحثية 
القرآن الکریم –دراس�ة نظری�ة –، إذ قالتا 
فيه: ))وجتدر اإلشارة إىل أّن حتقق النصية 
السبعة يف کل نص،  املعایري  یلزم حتقق  ال 
قدر  بأقل  نصوص  تتشکل  أن  یمکن  إذ 
معایري  أربعة  أهم  ولعّل  املعایري،  هذه  من 

–نحو  )81( يف لسانيات النص وحتليل اخلطاب 
قراءة لسانية يف البناء النيص للقرآن الکریم، 

د. عبدالرمحن بودرع/ 30. 
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الربط،  يف:  تتجس�د  النص  نصية  حتقق 
وه�ذا  املوقفي�ة،  القص�دیة،  التامس�ك، 

یتناس�ب مع قدس�ية القرآن(( )82(.
من  أبعد  إىل  النقاد  بعض  ذهب  وقد 
النص  عىل  النص  تسمية  فأطلقوا  ذلك 
بکل  یتسم  بأّنه  ذل��ك  وحسب،  القرآن 
صفات النص حتى غدا وکأّنه یقرص لفظ 
بذلك  وأعني  القرآين  النص  عىل  )نص( 
النص  مميزات  يف  قال  ال��ذي  )أدون��ي��س( 
یتجاوز  ال��ق��رآين  النص  ))إّن  ال��ق��رآين: 
إىل  –ونقله  أوح��اه  الذي  –اهلل  الشخص 
الناس...  إىل  النبي  وبّلغه  م��الك،  النبي 
نصًا  بوصفه  القرآين  النص  ُیقرأ  هکذا 
کأّنه  مجيعًا،  الکتابة  أشکال  بنيته  يف  جیمع 
أعاد األبجدیة إىل فطرهتا قبل الکتابة وفيام 

وراء األنواع الکتابية(()83(.
تعقيب ورأي:

بعد هذا واذاك من األقاویل يف شأنية 

القرآن  نصية  ومعایري  النص  مفهوم  يف   )82(
الکریم –دراسة نظریة، د. برشى البستاين، 
د. وسن عبدالغني، جملة أبحاب کلية الرتبية 

األساسية، م 11، العدد 1/ 181. 
أدونيس/  الکتابة،  وآفاق  القرآين  النص   )83(

 .34–20

يف  ذلك  حتقق  وإمکان  ومعایريه  النص 
النص القرآين من عدمه یمکننا القول: إّن 
القرآن الکریم یعد نصًا متکاماًل وممارسة 
الوقت  يف  خطابًا  سنعده  کام  تامة،  نصية 
علي��ه  صدق  قد  بأّنه  ذلك  الحقًا؛  ذاته 
)بول  ک�  والنصية  للنص  املؤصلنی  قول 
ع��ّدوا  الذین  من  وغ��ريه  مثاًل  ری��ک��ور( 
النص خطابًا مثبت بواسطة الکتابة، وهل 
القرآن الکریم إال کتاب مکنون ال یمسه 

إال املطهرون؟!.
النصية  النظریة  فإّن  أخرى  ومن جهة 
لدن  من  وضعت  قد  السبعة  بمعایريها 
ومشوبه  النقص  یعتوره  ال���ذي  ال��ب��رش 
مفروضًا،  ن��ص��ًا  ت��ك  مل  فهي  النسيان، 
به  تقدم  مقرتح  هيئة  ع��ىل  وضعت  ب��ل 
دیبوجراند مل یکتسب الدرجة القطعية من 
النضج العلمي، إذ أّمل أن ینضج مقرتحه 
امل��وض��وع،  ذات  يف  البحث  م��ن  بمزید 
املعيارین  ح��دد  ق��د  ک��ان  فهو  وک��ذل��ك 
األولنی فقط من تلکم املعایري السبعة بأّن 
اهلام الصلة الوثيقة بالنص وعليهام یعّول يف 

تسمية النص بالدرجة األوىل.
إطالق  يف  ضريًا  نرى  ال  فإّننا  وعليه 
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القرآين؛  القول  عىل  )ال��ن��ص(  مصطلح 
الکتابة،  بواسطة  مثبت  کالم  بأّنه  ذلك 
من  کثري  عند  النص  تعریف  أصل  وهذا 
ومن  ریکور(،  )بول  وأشهرهم  الباحثنی، 
فيه  تتوافر  القرآين  النص  فإّن  أخرى  جهة 
يف  قصدًا  وینرش  واإلبالغية،  لتواصلية  ا 
أو  سلبًا  متلقيه  يف  أث��رًا  وی��رتك  خطابه، 
وأیضًا  ذلك،  يف  الکالم  تقدم  کام  إجیابًا، 
أّننا  هو  ذلك  بصالحية  قولنا  مربرات  من 
به  آخ��ذوا  بام  ونؤاخذهم  املحدثنی  نلزم 
القدامى  اللغوینی  من  وغريهم  النحوینی 
ثّم  ومن  القواعد،  تقعيد  عليهم  وعابوا 
سيکون  وبذلك  عليها،  ال��ق��رآن  ع��رض 

القرآن الکریم تابعًا ال متبوعًا.
معایري  ُنحّکم  أن  یمکن  ال  وعليه 
لتکون حاکاًم  بعد  تنضج  مل  نصية مقرتحة 
وصفه  ص��دق  يف  الکریم  ال��ق��رآن  ع��ىل 
القرآن  تدبرنا  ولو  عدمها،  من  بالنصية 
تعاىل:  بقوله  بذلك  ُأم��رن��ا  کام  الکریم 

ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  چ 

لوجدنا   ]24 حممد:  ]س��ورة  ڳچ 
تسمية  سامه  –قد  شأنه  –تعاىل  مبدع���ه 
مجعت بنی سامت النص وأرکان اخلطاب 

واحلداثوینی  اللسانينی  عرف  يف  کليهام 
ڤ  ڤ  ٹ  چٹ  تعاىل:  بقوله 
ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ 
ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ 

ڃ چ چ...چ ]سورة الزمر: 23[.
أس��امه  ق��د  أوىل  جهة  م��ن  ن��رى  فکام 
أو  امللفوظ،  إال  احلدیث  وهل  )حدیثًا(، 
قد  أخرى  جهة  ومن  املنطوق؟!.  الکالم 
کتاب  بأّنه  نفسه  احلدیث  ذل��ك  وص��ف 
أحکمت آیاته من لدن حکيم خبري، وهل 
الکتاب إال ما جع بنی الدفتنی من الکالم 
إىل  انظر  ثم  الکتابة؟!.  بواسطة  املثبت 
کيف  اإلجیايب،  املتلقي  يف  التأثري  أحداث 
فيقشعر  ال��راح��م  اخل��ط��اب  بذلك  یتأثر 
وتذعن  القلوب  له  تلنی  ثم  اجللد،  منه 
فليت  اجل��وارح!.  له  وتسجد  اجلوانح  له 
من  ال��رمح��ن  خلق  يف  ت��رى  ه��ل  ش��ع��ري 

چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ...  تفاوت 
ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ 
منزل  اهلل  !!. وصدق  چ  ڌ ڌ ڎ 
حيث  مبنی،  عريب  بلسان  املبنی  الکتاب 

یقول: چ... ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ 
ڎ ڈچ ]سورة النساء: 82[.



أ.د. حامد نارص الظاملي

109

عن  بخروجه  تبنّی  تأملته  إذا  لذلك 
أّنه  خطاهبم  وأسالييب  کالمهم  أصناف 
وهذه  معجز،  وأّن��ه  ال��ع��ادة،  عن  خ��ارج 
ومتّيٌز  القرآن  مجلة  إىل  ترجع  خصوصية 

حاصل يف مجيعه)84(.
الداللة اللغویة للخطاب:

املعاج  يف  ب(  ط،  )خ،  م��ادة  وردت 
من  املتعددة  االشتقاقية  بصيغها  العربية 
دالة  وفاعل وغريها،  واسم  فعل ومصدر 
منظور  ابن  ذکر  فقد  ٍمتعددة،  معان  عىل 
خطابًا،  خیاطبه  خاطبه  ))یقال:  لسانه:  يف 
الکالم،  مراجعة  واملخاطب����ة:  اخلطاب 
ومها  وخطابًا  خماطبة  بالکالم  خاطبه  وقد 

یتخاطبان(()85(.
مقایيس������ه:  يف  ف��ارس  اب��ن  وذک��ر 
))اخلط��اب ال��کالم املتب��ادل ب��نی اثننی، 
یقال خاطبه خماطب��ة، خطابًا، واخلُطبة من 
ذل��ك، واخلطب��ة الکالم املخط��وب به... 
واخِلطمُْب: األمر یقع، وإنام س��مي ذلك ملا 

تح:  الباقالين،  بکر  أبو  القرآن،  إعجاز   )84(
السيد أمحد صخر/ 35. 

)85( لسان العرب 2/ 856، مادة: خطب، دار 
لسان العرب. 

یقع فيه من التخاط��ب واملراجع��ة(()86(.
هذا  أّن  أساسه  يف  الزخمرشي  ویذکر 
ب�����ه،  خیاطب  من  یبينه  الذي  املصطلح 
واخلطاب أیضًا هو الکالم املبنی الدال عىل 

املقصود بال التباس(()87(.
مادة  يف  الصحاح  خمتار  يف  جاء  وقد 
األمر،  سبب  ))اخلُطب:  ب(:  ط،  )خ، 
وتقول  أم���رك،  أي  خطُبك  م��ا  ت��ق��ول: 
یسري،  عيل  وخطب  جليل،  اخلطب  هذا 
خماطبة  بالکالم  وخاطبه  ُخطوب،  ومجعه 
بضم  ُخطبة  املنرب  عىل  وخطب  وخطابًا، 

اخلاء(()88(.
))اخلطب  مفرداته:  يف  الراغب  وذکر 
واملخاطبة والتخاطب املراجعة يف الکالم، 
ومنه اخلُطبة واخِلطبة، لکن اخلطبة ختتص 
ویقال  امل��رأة،  بطلب  واخِلطبة  باملوعظة، 
من اخلُطبة خاطٌب وخطيٌب، ومن اخِلطبة 
َخَطب.  منها  والفعل  غ��ري،  ال  خاطب 
فيه  یکثر  ال��ذي  العظيم  األم��ر  واخلطمْب 

198، تح: عبد  اللغة 2/  )86( معجم مقایيس 
السالم هارون. 

–222 أمحد/  حممد  تح:  البالغة،  أساس   )87(
 .228

)88( خمتار الصحاح 1/ 238. 
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به  ینفصل  ما  اخلطاب  وفصل  التخاطب، 
األمر من اخلطاب(( )89(.

قد  ال��راغ��ب  أّن  ب��دا واض��ح��ًا  وک��ام 
بذلك  أعني  ال��دالل��ة،  يف  عامًا  خصص 
)اخلطب(، إذ هو الشاذ، واألمر صغر أو 
عُظم، فنقول: هذا خطب جليل، وخطٌب 
تقع  الذي  األمر  کذلك  واخلطب  یسري، 
عند  کام  األم��ر  سبب  أي  املخاطبة  فيه 

اجلوهري وابن منظور.
توجبه  بأّنه:  النهاوندي  عّرفه  وق��د 
واخلطاب:  لإلفهام،  الغري  نحو  الکالم 
اللفظ املتواضع عليه، املقصود به إفهام من 

هو متهيئ لفهمه(( )90(.
قاله  م��ا  التعریف  ه��ذا  م��ن  وق��ری��ب 
الکالم  ))اخلطاب هو  کلياته:  الکفوي يف 
هو  من  وإفهام  اإلفهام،  به  یقصد  ال��ذي 
به  یقصد  ال  الذي  والکالم  للفهم،  أهل 
إفهام املستمع، فإّنه ال یسمى خطابًا(()91(.
وقد حّدده الطرحیي بقوله: ))اخلطاب 

الراغب  ال��ق��رآن،  غریب  يف  امل��ف��ردات   )89(
األصفهاين/ 156 –157. 

)90( ینظر: الصفحة السابقة من البحث. 
النهاوندي،  الفنون،  اصطالحات  کشاف   )91(

جملد 749. 

هو توجه الکالم نحو الغري لإلفهام، وقد 
ینقل إىل الکالم املوجه( )92(.

اخلطاب  نجد  احلدیثة  املعاج���م  ويف 
ورد  فقد  والقول،  احلدیث  بمعنى  یأيت 
ِخطابًا  ))خ��اط��ب  الوسيط:  املعجم  يف 
مع  حت���ادث  أو  کلم  أو  ک��امل  وخم��اط��ب��ة: 

آخر(()93(.
ویقول العناين يف معجمه: ))اخلطاب 
ما  أو  بالکالم  املواجهة  أو  املکاملة  هو 

خیاطب به الرجل صاحبه(( )94(.
الرسالة،  بمعنى  اخلطاب  یکون  وقد 
املصطلحات  معجم  يف  ج��اء  م��ا  وه���ذا 
العربية، إذ ورد في�ه )اخلط�اب، الرس�الة(، 
إىل  ُمرس�ل  من  ینق�ل  مکت�وب  نص  وهو 

مرَس�ل إليه(()95(.
يف  ال��ل��غ��وي  املعنى  یتقرب  وی��ک��اد 
الغريب  املعجم  يف  جاء  مما  العربية  معاجم 
کلمة )Discourse( التي اصطلح عليها 

)92( جممع البحرین، فخرالدین الطرحیي، م 1/ 
 .326

)93( املعجم الوسيط/ 192. 
)94( معجم األخطاء الشائعة/ 79. 

اللغة  يف  العربية  املصطلحات  معجم   )95(
واآلداب، جمدي وهبة وکامل املهندس/ 9. 
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والتي  )اخل��ط��اب(  ب�  العربية  الرتمجة  يف 
تعني: حدیث، حمارضة، مقالة(()96(.

اخلطاب  أّن  إىل  اجلابري  أش��ار  وقد 
اللفظية  الصنعة  فيه  القول جتتمع  نوع من 
عىل  اإلث��ق��ال  ع��دم  م��ع  املقنعة  واحل���ج 
السامع)97(، وهذا ما أشار إليه اجلاحظ يف 
مفهوم فصل اخلطاب من أّنه قدرة املتکلم 
الطرق دون  أیرس  من  إیصال رسالته  عىل 

کلفة بقصد التأثري يف املتلقي)98(.
الکالم  هو  لغة  اخلطاب  ف��إّن  وعليه 
سلطة  ع��ىل  املعتمد  يف  لرسالة  احل��ام��ل 
عىل  مبناه  اجلاحظ  یقول  کام  أو  لتبليغها، 
املؤثرة  القول  وعنارص  وخماَطب،  خماطِب 
باستعامل  احلجة  إقامة  من  املخاطبنی  يف 
والتأخري  والتقدیم  کالتوکيد  اللغة  آليات 

واختيار األلفاظ املناس�بة هلا...(( )99(.
یظهر يف  ک��ام  اخل��ط��اب  ف���إّن  ل��ذل��ك 

لغویة  –دراسة  السيايس  اخلطاب  لغة   )96(
تطبيقية يف ضوء نظریة االتصال/ 15. 

العربية، د. حممد عابد اجلابري  بنية العقل   )97(
 .35 /2

عبد  تح:  اجلاحظ،  والتبينی،  البيان  ینظر:   )98(
السالم هارون 1/ 114. 

)99( املصدر نفسه. 

تنم  اتصال  عملية  املختلفة  ال��دراس��ات 
یکون  فقد  اللغوي،  اإلط��ار  إطارین:  يف 
املنطوقة،  أو  املکتوبة  اجلمل  من  متوالية 
متخاطبنی  عدة  أو  واحد  مرسل  ینتجها 
غري  وإطاٌر  غريه،  أو  احلوار  يف  حیدث  کام 
لغوي یشمل العادات واألعراف والتقاليد 
واألخالق... وهو ما أطلق عليه مصطلح 

)إثنوجرافيا اخلطاب()100(.
ولعل الکفوي قد أجاد حينام مل یفرس 
ومل  اللغوي،  اإلط��ار  عىل  اخلطاب  معنى 
حی��رصه يف دالل��ت��ه ال��ظ��اه��رة، ب��ل أض��اف 
عنرصًا جدیدًا إىل التعریف، وجعله قسياًم 
النفيس  اجلانب  وه��و  اللفظية،  للداللة 
أثره  ومراعاة  باحلسبان  أخ��ذه  ورضورة 
يف توجيه داللة اخلطاب، فيقول يف ذلك: 
ال��دال��ة  ال��ع��ب��ارة  ع��ىل  یطلق  ))وال��ک��الم 
بالنفس،  القائم  مدلوهلا  وعىل  بالوضع، 
الکالم  أو  اللفظي  الکالم  إما  فاخلطاب 
لإلفهام(()101(.  الغري  نحو  املوجه  النفيس 
للتعریف  نوعية  إضافة  هذه  أّن  ریب  وال 

العموش/  خلود  د.  القرآين،  اخلطاب   )100(
 .23

عدنان  ت��ح:  الثاين،  القسم  الکليات،   )101(
درویش/ 286. 
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توحي بعنرص السياق(( )102(.
الداللة االصطالحية للخطاب:

ودالل��ت��ه  اخل��ط��اب  مفهوم  یتحدد 
–بوصفه  العربية  الثقافة  يف  االصطالحية 
من  –انطالقًا  الداللة  واضح  مصطلحًا 
التفاسري  عىل  واع��ت��امدًا  الکریم،  القرآن 
ما  وه��ذا  آی��ات��ه،  بعض  عىل  قامت  التي 
املعاجم  ی��دي  بنی  ال��وق��وف  عند  اتضح 
جدًا  ٍقریبة  معان  إىل  أشارت  التي  العربية 
التفاسري  يف  وردت  التي  املعاين  لتلك 
اآلیات  بنصوص  ذلك  عىل  مستشهدین 
الکریمة من الذکر احلکيم، وخاصة عندما 
ولعل  اخلطاب،  فصل  يف  الکالم  یکون 
االصطالح  دالل��ة  م��ن  نجده  م  أوض��ح 
العرب  من  األصولينی  عند  للخطاب 
حتدید  يف  السبق  قصب  هلم  ک��ان  الذین 
واإلفادة  للخطاب  االصطالحية  الداللة 
منها يف الترشیع والتفسري آلیات األحکام 

ومعرفة داللة اخلطاب القرآين.
اخلطاب  اآلم��دي  ع��ّرف  فقد  وعليه 
به  املقصود  عليه  املتواضع  ))اللفظ  بأّنه: 

)102( اخلطاب القرآين، د. خلود/ 23. 

إفهام من هو متهيئ لفهمه(( )103(.
وعّرفه اجلرجاين بأّنه: ))املعنى املرکب 

الذي فيه اإلسناد التام(()104(.
حتدید  يف  قول  للمفرسین  کان  وقد 
إذ  وفصله،  اخل��ط��اب  اص��ط��الح  دالل���ة 
تعاىل:  قوله  تفسري  يف  ال��زخم��رشي  ق��ال 

ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  چڤ 

))بمعنى   :]20 ص:  ]س��ورة  ڄچ 
فصل اخلطاب: البنّی من الکالم املخلص 
یلتبس  ال  ب��ه  خی��اط��ب  م��ن  بينته  ال���ذي 
القص�د  اخلطاب  یراد:  أن  وجیوز  عليه... 
إش�باع  واال  اختص�ار خمل  فيه  ليس  الذي 

ممل..(()105(.
وقریب من هذا ما ذکره الفخر الرازي 
ذلك  وحیصل   ...(( بقوله:  تفسريه  يف 
يف  خمتلفون  والناس  واخلطاب،  بالنطق 
مراتب القدرة عىل التعبري عام يف الضمري، 
املعنى،  ضبط  ع��ىل  أق��دره��م  وأق��دره��م 

اآلمدي،  األحکام،  أصول  يف  اإلحکام   )103(
 /1 عفيفي  عبدالرزاق  الشيخ  عليه  علق 

39، ط 1، 2003، السعودیة. 
)104( التعریفات، الرشیف اجلرجاين/ 194. 

تح:   ،80  /4 ال��زخم��رشي  الکشاف،   )105(
مصطفى حسنی أمحد. 
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والتعبري عنه إىل أقىص الغایات؛ ألّن فصل 
اخلطاب عبارة عن کونه قادرًا عىل التعبري 
عن کل ما خیطر بالبال، وحیرض يف اخليال، 
وبحيث  ب���يء،  يشء  خیلط  ال  بحيث 

ینفصل کل مقام عن مقام(( )106(.
))فصل  عاشور:  بن  الطاهر  وق��ال 
للمعنى  ومجعه  الکالم  بالغة  اخلطاب: 
زیادة  إىل  بحيث ال حیتاج سامعه  املقصود 

تبيان(( )107(.
وهک��ذا نج���������د أّن مفهوم اخلطاب 
عن��د الع��رب القدامى قد تطور ليس��توي 
موضوعًا مس��تقاًل، بل إّن العرب حاولوا 
أن یط��وروا نظری��ة يف الن��ص خدمة ألداء 
املعن��ى ودراس��ته، وه��ذا یعن��ي أهّن��م قد 
جتاوزوا املفهوم اللفظي للکالم، واملفهوم 
اجلم��يل، ليس��تقر عنده��م أّن املتکل��م يف 
تعبريه ع��ن حاجاته ال یتکل��م بألفاظ وال 
بجم��ل، ولکن من خالل نص، فاتس��عت 
ال��داليل،  البح��ث  دائ��رة  أمامه��م  هب��ذا 
وانتقل��وا من البح��ث يف مفردة أو مجلة إىل 

 /26 ال��رازي  الفخر  الکبري،  التفسري   )106(
 .164

عاشور  بن  الطاهر  والتنویر،  التحریر   )107(
 .229 /23

البحث يف خطاب یتم فيه حتميل املفردات 
موض��وع  یقتضيه��ا  ب��دالالت  واجلم��ل 

اخلط��اب(()108(.
حاولوا  قد  العربية  علامء  نجد  لذلك 
وتطویرها  )اخلطاب(  دالل����������ة  توسيع 
وتنبههم  عنارصه،  يف  التفصييل  بالبحث 
املعنى  إنتاج  عملية  يف  املتلقي  دور  إىل 
حامد  أيب  عند  نلحظه  ما  وهذا  والداللة، 
ال��غ��زايل ال��ذي وض��ع رشوط��ًا خص هبا 
وذک��ره  اخل��ط��اب  تعریفه  بعد  املتلقي 
عنارصه، إذ یقول يف ذلك: ))... بأن خیلق 
بثالثة  رضوریًا  علاًم  السامع  يف  تعاىل  اهلل 
باملتکلم، وبأّن ما سمعه من کالمه  أمور: 
وبمراده من کالمه، فهذه ثالثة أمور البّد 

وأن تکون معلومة(( )109(.
الرازي  الفخر  أشار  ذلك  مثل  وإىل 
أّن  ))واع��ل��م  اخل��ط��اب:  فصل  يف  بقوله 
وثالثها  أقسام...  ثالثة  العامل  هذا  أجسام 
وحیصل  وشعور  إدراك  له  حیصل  ال��ذي 
األص��ول  غ��ريه  تعریف  عىل  ق��درة  عنده 

منذر  )ملکة(،  وال��دالل��ة  اللسانيات   )108(
عيايش/ 7، عن حتليل اخلطاب. 

)109( املستصفى من علم األصول، الغزايل 1/ 
 .229
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وقدرته  اإلنسان  هو  وذلك  له،  املعلومة 
عنده  املعلومة  األموال  الغري  تعریف  عىل 
بالنطق واخلطاب، ثم إّن الناس خمتلفون يف 
مراتب القدرة عىل التعبري عام يف الضمري.. 
املعنى  قادرًا عىل ضبط  . وفهم من یکون 
ما  وکل  الغایات،  أقىص  إىل  عنه  والتعبري 
اآلثار  تلك  کانت  أقل  القدرة  هذه  کانت 
عبارةعن  اخلطاب  فصل  ألّن  أضعف؛ 
خیطر  ما  کل  عن  التعبري  عىل  ق��ادرًا  کونه 
بالبال، وحیرض يف اخليال، بحث ال خیتلط 
يشء بيء، وبحيث ینفصل کل مقام عن 

مقام(()110(.
اخلطاب  فهم  تطور  من  الرغم  عىل 
القدامى واستقالل موضوعه  العرب  عند 
النص  يف  نظریة  تطویر  العرب  وحماولة 
وجتاوزهم  ودراسته،  املعنى  ألداء  خدمة 
اجلميل،  واملفهوم  للکالم  اللفظي  املفهوم 
تعبري  إرادة  کله  ذلك  بعد  عندهم  ليستقر 
املتکلم عن حاجاته من خالل نص معنی 

وليس بألفاظ ومجل وحسب.
دائ��رة  أمامهم  اتسعت  فقد  وعليه 

 /2 ال��رازي  الفخ�����ر  الکبري،  التفسري   )110(
 .188–187

انتقلوا  البحث الداليل، لذلك نجدهم قد 
اللبحث  إىل  أو مجلة  البحث يف مفردة  من 
يف خطاب یتم فيه حتميل املفردات واجلمل 

بدالالت یقتضيها موضوع اخلطاب)111(.
إال أّن مفهوم اخلطاب يف النقد العريب 
للمفهوم  وتطویرًا  امتدادًا  ليس  احلدیث 
العرب  النقاد  استبدله  إذ  القدیم،  العريب 
واجتذابه  ال��غ��ريب  باملفهوم  امل��ح��دث��ون 
وشحنه  ال��داليل  حقله  خ��ارج  القرسي 
مبارش  بتأثري  وذلك  عنه،  غریبة  بدالالت 
اخلطاب  ملصطلح  ال��داليل  املحمول  من 
ثنایا  يف  تغلغل  ال��ذي   )Discourse(
العريب، وقوضه  الداللية ملصطلح  الشبکة 
أو کادج من الداخل بحجة حتدیث داللة 
الثقافة  تقتضيه  وم��ا  جهة  من  املصطلح 

احلدیث من جهة أخرى)112(.
لدالل���ة  تأسيس  العرب  وللغوینی 

والکلم����ة،  والداللة  اللسانيات  ینظر:   )111(
يف  اخلطاب  حتليل  عن   ،7 عيايش/  منذر 

النقد العريب احلدیث، مها حممود/ 12. 
واملرجعيات  احلدیثة  العربي����ة  الثقافة   )112(
 ،1 ط   ،136 إبراهيم/  اهلل  عبد  املستعارة، 
العريب  النقد  يف  اخلطاب  حتليل  ب��ريوت، 

احلدیث/ 13. 
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اخل��ط��اب ک��ام ک��ان ل��ألص��ول��ي��نی ذل��ك، 
بإشارات  بيانه  يف  اجلاحظ  یطالعنا  إذ 
وترصحیات ملعنى اخلطاب ومادته يف غري 
فنراه  والتبينی،  البيان  کتابه  من  موضع 
))وق��ال  بقوله:  خطيبًا  بالکميت  یشيد 
الکميت بن زید وکان خطيبًا: إّن للخطبة 
صعداء، وهي عىل ذي اللب أرمى(()113(.
أیضًا: ))ويف اخلطباء من یکون  وقال 
أو  وصف  أو  حتدث  إذا  ویکون  شاعرًا 
خطيبًا  کان  وربام  بينًا،  منوهًا  بليغًا  احتيج 
الشعر  جیمع  وم��ن  اللسان،  وب��نی  فقط 
الشعراء  اخلطباء  ومن  قليل...  واخلطابة 
أبو  وکنيته  األس���دي  زی��د  ب��ن  الکميت 

املستهل(( )114(.
ب� )البيان والتبينی(  وهل تسمية کتابه 
إرسال  فالبيان  واإلفهام،  الفهم  ثنائية  إال 
هو  والتبينی  ورکائزه،  بصفاته  اخلطاب 
املبدع،  لإلنسان  الفني  اجلهد  ذلك  نتيجة 
الفه�����م  ثنایة  أي  املنشود  اهل��دف  وهو 

واملفهم.
فسنرى  امل��ربد  کامل  طالعنا  ما  وإذا 

)113( البيان والتبينی 1/ 134. 
)114( املصدر نفسه 1/ 383. 

األلفاظ  اخلطاب  يف  واش��رتاط��ه  وصفه 
الوصف، اجلميلة  املفهمة، احلسنة  القریبة 
))من  یقول:  –فنراه  النظم  –أي  الرصف 
املفهم واإلطناب  العرب االختصار  کالم 
فيغني  اليء  إىل  اإلیامء  یقع  وقد  املفخم، 
عند ذوي األلباب عن کشفه، کام قيل ملحة 
املفهمة  القریبة  البينة  ألفاظ  فمن  دالة... 
احلسنة الوصف اجلميلة الرصف(( )115(.

الکاتب  وه��ب  اب��ن  نجد  وک��ذل��ك 
بقوله:  اخلطاب  إىل  أش��ار  قد  برهانه  يف 
أخطب  خطب  من  مأخوذة  اخلطابة  ))إّن 
اخلط�ب؛  من  ذلك  واش�تف   . خطابة.. 
وهو األمر اجللي�ل؛ ألنه إنام یقام باخلطب 
منها  واالس���م  حت��ل،  لتي  ا  األم���ور  يف 
وصفًا  ُجعل  ف��إذا  راح��م،  مثل  خاطب 
قيل خطيب... واخلطابة واخلطاب  الزمًا 
ألهنام  واملخاطب������ة  اخلطب  من  اشتقاق 

مسموعان(()116(.
ف��اخل��ط��اب ح��س��ب اب���ن وه���ب هو 
عليه  دل��ت  ما  وه��و  الفعل  يف  املشارکة 

)115( الکامل يف اللغة واألدب، املربد/ 17. 
وهب  اب��ن  البيان،  وج��وه  يف  ال��ربه��ان   )116(

الکاتب/ 151. 



القرآن الکریم بنی املعایري النصيَّة وأسس اخلطاب

116

یؤکد  وکأّنه  )املخاطبة(،  املفاعلة  صيغة 
عىل وظيفة اخلطاب.

واختلف  اجل��رج��اين:  نص  ه��ذا  قيل 
السابقنی  النقاد  عن  اجلرجاين  عبدالقاهر 
العريب  النقد  يف  اخلطاب  مفهوم  أّن  إال 

احلدیث...
يف فهمه للخطاب، إذ إّن نظریة النظم 
األلفاظ  وجعل  املعنى  تقدیم  عىل  تقوم 
بمع������اين  یتعلق  ال  والتمييز  له،  تابعة 
النحو،  ملعاين  تقدیر  دون  مفردة  األلفاظ 
ال  ولذلك  التحکم،  کيفية  هو  فاملعنى 
يف  املزیة  وإنام  املعاين  عىل  لأللفاظ  مزیة 

ائتالفها معًا يف النظم.
عبدالقاهر  عند  املنطلق  هو  فاخلطاب 
اخلطاب  داخل  یتکون  واملعنى  اجلرجاين، 
النحویة،  والرتاکيب  لعالقات  إط��اره  يف 
املبدع  بنی  شفرة  عنده  فاخلطاب  لذلك 
تعميقها  يف  األول  أوعر  وکلام  واملتلقي، 
کان اآلخر أمکن يف فکها وفهمها، حيث 

یوظف خاصة التلقي لدیه)117(.
ابن  عند  أکثر  اخلطاب  معنى  ویتضح 

العريب  ال���رتاث  ب��نی  األديب  اخل��ط��اب   )117(
والفکر الغريب/ 12. 

يف  التخاطب  عملية  شّبه  ال��ذي  خلدون 
اختالف  بعملية  ومدلوالهتا  دواهلا  نظام 
األواين واملاء، فکام أّن األواين التي ُیغرف 
هبا املاء من البحر من آنية الذهب والفضة 
والرصف والزججا واخلزف، واملاء واحد 
يف نفسه ختتلف اجلودة يف األواين اململوءة 
املاء،  باختالف  ال  جنسها  باختالف  باملاء 
کذلك جودة اللغة وبالغتها يف االستعامل 
يف  ال��ک��الم  طبقات  ب��اخ��ت��الف  ختتلف 

تأليفه)118(.
وع��ل��ي��ه ن��ج��د اب���ن خ��ل��دون حی��دد 
هو  الذي  الکالم  ))إّن  بقوله:  اخلطاب 
يف  وروح�ه  س�ره  إنام  واخلطاب  العبارة 
فه�و  مهم�اًل  کان  إذا  وأم�ا  املع�نى،  إف�ادة 

کاملوت ال�ذي ال عربة به(()119(.
اخلطاب  مصطلح  أّن  یتضح  وهب��ذا 
خطب(  )م���ادة:  العربية  يف  لفظًا  أص��ل 
التفسري  ع��ل��وم  يف  اص��ط��الح��ًا  وأص���ل 
واملناظرو  واألدب  واللغة  واألص���ول 
واخلطابة، وهو فرع يف علم األداء الصويت 

 ،748  /2 خلدون  ابن  املقدمة،  ینظر:   )118(
تونس. 

)119( املصدر نفسه/ 1118. 
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واخلطابة  ال��دع��وة  معاهد  يف  والتعبري 
وقد  والتشخيص،  والصوتيات  والفنون 
يف  احلدیثة  اإلنسانية  العلوم  يف  اشتهر 
جماالت السياسة واإلعالم واللسان والنقد 
والبالغة واألدب، ویعد من املصطلحات 
شيوعه  إىل  هذا  ویرجع  شيوعًا،  األکثر 
والسيايس  الغريب  اإلعالمي  اخلطاب  يف 

وحقول اللغة(()120(.
اخلطاب يف اللسانيات:

حدیث  اللساين  اخلطاب  مفهوم  إّن 
املستعصية،  األمور  من  وحتدحيده  نسبيًا، 
نظرًا للتطور الذي حل يف علم اللسانيات 
مفهوم  اختلط  فقد  حتته،  ت��ن��درج  التي 
املصطلحات،  من  بغريه  والتبس  اخلطاب 
ظلت  ألهّن��ا  النص،  مصطلح  وبخاصة 
االستعامل،  يف  وترادفه  املعنى،  يف  تالزمه 
النقدیة  ال��ب��ح��وث  يف  توظيفه  أّن  ک��ام 
األدلة  کبريًا، ومن  ارتباکًا  املعارصة عرف 
عىل ارتباك املصطلح يف االستعامل ما نراه 
عند )سيمسليف(، حيث یعوضه بالنص، 
غريوم(  )جيالم  جعله  کام  بدله،  ویضعه 

أحداث  نظریة  ضوء  يف  اخلطاب  حتليل   )120(
اللغة، د. حممود عکاشة/ 16. 

مرادفًا للسان)121(.
للخط�����اب  إّن  القول:  یمکن  لذلك 
یستمد  لکون������ه  اللسانيات،  يف  جذورًا 
التي  والکالم  اللغة  ثنائية  من  وج��وده 
الشهرية،  حمارضاته  يف  دوسوسري  هبا  قال 
سواء  األسلوبيات،  يف  جذور  کذلك  وله 
بالبالغة  تعنى  التي  القدیمة  واجهتها  من 
واجهتها  من  أو  اللغة،  قواعد  جانب  إىل 
الصويت  ال��ن��ظ��ام  راع���ت  ال��ت��ي  احل��دی��ث��ة 
الداليل،  والبناء  املورفولوجي،  والرتکيب 
نصًا،  اللسانيون  یراه  الذي  امللفوظ  أي 
اللغوي  سلوکه  خطابًا،  النقاد  وی���راه 
ال��دوال  ب��نی  ال���رصاع  جدلية  فيه  تظهر 

واملدلوالت)122(.
وعلي��ه نجد أّن ه��ذا املصطلح مل یکن 
أوفر حظ��ًا من مصطلحات کث��رية علمية 
لس��انية، نقدیة مع��ارصة عىل املس��توینی: 
املصطلح واملفه��وم، فقد حظي بتعریفات 

)121( حتليل اخلطاب األديب وقضایا النص، د. 
عبد القادر رشثار/ 12. 

)122( اخلطاب األديب يف الرتاث العريب بنی تقنية 
دکتوراه،  أطروحة  التلقي،  وآلية  التبليغ 
عيسى حوریه، اجلمهوریة اجلزائریة، السنة 

السابعة، 2015 –2016. 
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وزوای��ا  التخصص��ات  بتع��دد  متع��ددة 
الرؤی��ا، إذ ه��و املصطل��ح ال��ذي نش��عر 
بابتعادن��ا عن کنهه کل��ام حاولنا االقرتاب 
من��ه وتعریفه، لذلك یقول ميش��ال فوکو: 
))بدالً من اخت��زال املعنى املتذبذب للفظ 
)Discourse( أظن أيّن أضفت ملعاني��ه 
الع������ام  النط��اق  معاملته أحيانًا باعتباره 
ل��کل اجلم�����ل، أحيانًا باعتب��اره جمموعة 
متف��ردة من اجلم������ل، ويف أحيان أخرى 
باعتب��اره عملي���ة منضبطة تفرس عددًا من 

اجلم��ل(()123(.
وق��د أول���ت ال��ل��س��ان��ي��ات م��وض��وع 
عنایتها،  حّل  وحتلياًل  حتدیدًا  )اخلطاب( 
مبارشة  إل��ي��ه  تتجه  ال���ذي  املظهر  ألّن���ه 
غّذى  فقد  لذلك  التحليل،  إج���راءات 
العارف  اللسانيات احلدیث حقول  درس 
العلوم  واس��ت��أث��رت  ع��ام��ة،  اإلن��س��ان��ي��ة 
واألنثربولوجي����ا  کاألدب  اإلنساني�������ة 
ال  بحصة  االج��ت��امع  وع��ل��م  وال��ت��اری��خ 
اللساني�����ة،  الفروض  تلك  من  هبا  بأس 
قياسيًا  معيارًا  اللساين  النموذج  وأصبح 

ت��رمج��ة:  م��ي��ل��ز،  س����ارة  اخل���ط���اب،   )123(
عبدالوهاب علوب/ 18. 

العلوم  حقل  يف  العاملنی  من  کثري  لدى 
اإلنسانية)124(.

يف  اخلط�������اب  مصطلح  أث��ار  وقد 
األلسنية کثريًا من اللبس فهو حیتل مکانة 
الثنائيات املعروفة يف األلسنية مثل  خارج 
والعملية  والنظام  والکالم،  اللغة  ثنائية 
وال��ک��ف��اءة وال���ق���درة)125(، وه��ک��ذا ف��إّن 
أنواع  بدراسة  اليوم  هیتم  اخلطاب  علم 
منها  املنطوقة  کاف���ة  اخلطابية  النصوص 
األدبية،  وغري  منها  واألدبي����ة  واملکتوبة 
هذه  ی��درس  علم  أّن��ه  ذل��ك  إىل  أض��ف 
املختلفة يف زمان معنی ومکان  النصوص 
معنی،  کاتب  أو  متکلم  لسان  وعىل  معنی 
ويف  معينة،  بطریقة  معينًا  مستمعًا  خیاطب 
ظروف اجتامعية معينة، أي أّن هذا العلم 
یدرس کل ما یتعلق بإثنوغرافيا التواصل 

اللساين)126(.

املستعارة،  واملرجعيات  العربية  الثقافة   )124(
د. عبد اهلل إبراهيم/ 141. 

د.  فوکو،  ميشيل  عند  اخلطاب  مفهوم   )125(
الزواوي بفورة/ 90. 

يف  ودوره����ا  اللسانية  االجت���اه���ات   )126(
الدعر،  م��ازن  د.  األسلوبية،  الدراسات 
لسنة   ،4–  3 العدد   ،2 م  الفکر،  عامل  جملة 

 .171 /1994
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مصطلح  کأي  )خطاب(  ومصطلح 
فيه؛  ليس  وبام  برضه  تعریفه  یمکن  غريه 
باختالفه  الغالب  يف  بيتعرف  فهو  وبالتايل 
قبيل  من  املصطلح��ات  من  سلسلة  عن 
ن��ص ومج��ل��ة وع��ق��ي��دة، ف��ک��ل م��ن ه��ذه 
املصطلحات املقابلة حتدد معنى )خطاب( 
فيقول مایک����ل شورت مثاًل: ))اخلطاب 
عملية  باعتباره  إليه  ینظر  لغوي  تواصل 
تفاعل  أو  ومستمع،  متکلم  بنی  جت��ري 
شخي قد حتدد مشکلة غرضه االجتامعي، 
ینظر  مکتوب،  أو  شفاهي  سواء  والنص 
أداهت��ا  يف  مشفرة  رس��ال��ة  باعتباره  إليه 

السمعية أو البرصیة(()127(.
مصطلح  أّن  إىل  مانغونو  ذهب  وقد 
من  س��ل��س��ل��ة  يف  ی���دخ���ل  )خ���ط���اب( 
التقابالت، حيث یکتسب قياًم داللية أکثر 
وعليه  لغة،  ملفوظ،  مجلة،  خاصة:  دقة 
معناه  حيث  من  خطاب  ))مصطلح  فإّن 
حیيل  اخلطابات،  حتليل  يف  املتداول  العام 
حیيل  مما  أکثر  للغة،  التناول  من  نوع  عىل 
عىل حقل بحثي حمدد، فاللغة يف اخلطاب 

عبد  ت��رمج��ة:  ميلز،  س��ارة  اخل��ط��اب،   )127(
الوهاب علوي/ 16. 

ألفراد  نشاط  بل  اعتباطية،  بنية  تع��د  ال 
مندرجنی يف سياقات معينة(( )128(.

التي  ))اللغة  بأّنه  اخلطاب  حیدد  وقد 
استعامل  حالة  يف  املتکلم  عليه����ا  یسيطر 
وهو  ل��ل��ک��الم،  م��رادف��ًا  ب��ذل��ك  ليکون 
اجلملة،  تفوق  أو  تساوي  وح��دة  أیضًا 
ذات  رسالة  تشکل  متتالي����ة  من  مکّون 
وسيلة  فيه  اللغ��ة  وتشتغل  وهنایة،  بدایة 

تواصل(( )129(.
إىل  یقطنی  سعيد  الدکتور  ذهب  وقد 
وحتليله  اخلطاب  يف  املتحدثنی  إمجاع  شبه 
اخلطاب،  ميدان  يف  هاریس  ز.  ریادة  عىل 
))ی��ک��اد جی��م��ع کل  ی��ق��ول:  ذل���ك  ويف 
اخلطاب  وحتليل  اخلطاب  عن  املتحدثنی 
هذا  يف   )1952( هاریس  ز.  ری��ادة  عىل 
)حتليل  ب�  املعنون  بحثه  خالل  من  املضامر 
توسيع  حاول  لباسني  أول  أّنه  اخلطاب( 
بجعله  اللساين  البحث  موضوع  ح��دود 

اخلطاب،  لتحليل  املفاتيح  املصطلحات   )128(
حیيائي/  حممد  ترمجة:  مانغونو،  دومينك 

 .38
ض��وء  يف  ال��ش��ع��ري  اخل��ط��اب  حتليل   )129(
أمحد  ماجستري،  رسالة  النصية،  اللسانيات 

مداي/ 21. 
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یتحدى اجلملة إىل اخلطاب(( )130(.
یسلم  یکاد  ال  ال��زع��م  ه��ذا  أّن  غ��ري 
ملدعيه، ذلك بأّن الدکتور الزواوي بغورة 
قد أثبت أّن أول من طرح مسألة اخلطاب 
بيوسونس  هو  األلسني��ة  الدراسات  يف 
))وإنام  بق�����وله:  وذلك  هاریس،  وليس 
يف  اخلطاب  مسألة  ط��رح  من  أول  نجد 
)بيسونس(  هو  األلسني�����ة  الدراس���ات 
والذي   )1943( سنة   )Buyss ens(
رأى أّن اخلطاب یمکن أن یکون موضوع 
تأسيس  رضورة  هنا  ومن  ألسنية،  نظریة 

ألسنية خطابية(()131(.
بأّنه:  اخلطاب  هاریس  ز.  عّرف  وقد 
اجلمل  متتالية من  أو هو  ))ملفوظ طویل 
خالهلا  من  یمکن  منغلقة  جمموعة  تکون 
بواسطة  العنارص،  من  سلسلة  بنية  معاینة 
املنهجية التوزیعية وبشکل جیعلها تظل يف 

جمال لساين حمض(( )132(.

سعيد  د.  ال��روائ��ي،  اخلطاب  حتلي����ل   )130(
یقطنی/ 17. 

د.  فوکو،  ميشيل  عند  اخلطاب  مفهوم   )131(
الزواوي بغورة/ 90. 

سعيد  د.  ال��راوئ��ي،  اخل��ط��اب  حتليل   )132(
یقطنی/ 17. 

غري أّن النقلة األلسنية الکبرية ملسائل 
حاول  الذي  بنغت  عند  نجدها  اخلطاب 
البنيوی�ة،  أللسنية  الشکيل  اإلطار  جتاوز 
ودور  الوظيف����ة،  ملسائل  بطرحه  وذلك 
املنطوقية،  العملية  يف  املتکلم  الفاعل 
تشکل  الکلمة  أّن  إىل  القول  إىل  وخلص 
النظ������ام  ومها:  اللغة،  ميدان  يف  فصاًل 
والوحدة،  العالق����ة،  عىل  القائم  الشکيل 
بنی  القائم  اخلطايب  أو  التواصيل  والنظام 
یشکالن  معًا  ومه��ا  واخل��ط��اب،  الوحدة 

نظام الداللة يف اللغة)133(.
اخلطاب  بنغنت  عّرف  فقد  وعلي�����ه 
متکلاًم  یفرتض  تلفظ  ))ک�����������ل  بأّنه: 
التأثري عىل  ومستمعًا، وعند األول هدف 

الثاين بطریقة ما(()134(.
اخلطاب  أّن  إىل  ت��ودوروف  ویذهب 
وعليه  ال��ک��الم)135(،  فعل  بالرضورة  هو 
ف��ه��و ی��ع��رف خل��ط��اب ب��أّن��ه ))جم��م��وع 

د.  فوکو،  ميشيل  عند  اخلطاب  مفهوم   )133(
الزواوي بغورة/ 90. 

املستعارة،  واملرجعيات  العربية  الثقافة   )134(
د. عبداهلل إبراهيم/ 141. 

عيايش/  منذر  األسلوبية،  يف  مقاالت   )135(
 .218



أ.د. حامد نارص الظاملي

121

کل  يف  تعم�ل  التي  اللفظي����ة  البنيات 
کارون  جان  ویعرفه  أديب(()136(.  عمل 
من  منسجم����������ة  ))متتالي��������ة  بأّنه: 
ليفي  ذه��ب  وق��د  امل��ل��ف��وظ��ات(()137(. 
بنی  ثالث  مستوى  وج��ود  إىل  س��رتاوس 
مس�توى  وهو  والکلمة  اللغ���ة  مستوى 
تتکون  لسانية  ))بني�������ة  وهو  اخلطاب 
ولعلنا   .)138( اجلمل((  هي  وحدات  من 
دراسته  يف  بارت  عند  ذاته  التوجه  نجد 
أّن  یرى  إذ  للنص،  البنيوي  التحليل  عن 
اخلطاب یشکل مستوى أعىل من اجلملة، 
فهو حدث لغوي، له وحداته وقواعده ن 

ولسانيات خاصة به)139(.
یکون  أن  ال��رضوري  من  ليس  ورب��ام 
أکد  ک��ام  اجل��م��ل  م��ن  متوالية  اخل��ط��اب 
أّن  إىل  ذهبا  اللذان  ودیاکيت  سيس  ذلك 
– –کلمة أو أکثر  اخلطاب هو ))کل لفظ 

املستعارة،  واملرجعيات  العربية  الثقافة   )136(
د. عبد اهلل إبراهيم/ 140. 

سعيد  د.  الروائي،  اخلطاب  حتلي�����ل   )137(
یقطنی/ 24. 

د.  فوکو،  ميشيل  عند  اخلطاب  مفهوم   )138(
الزواوي بغورة/ 91. 

)139( املصدر نفسه. 

ُینتقى بالنظر إىل رشوط إنتاجه(( )140(.
ميخائيل  ال����رويس  امل��ف��ک��ر  ول��ع��ل 
مدلوله  وحتدید  باخلطاب  نحا  قد  باختنی 
منظور  م��ن  إل��ي��ه  ون��ظ��ر  آخ���ر،  منحى 
مسألة  یعيد  فهو  سبقن  ال��ذي  غري  آخر 
املنه��ج  عىل  یراهن  فنراه  اآلخر،  خطاب 
تفسريًا  ویفرسه  اللساني�����ات  االجتامعي 
فيعرف  اجتامعيا���������ً(  )سوسيولوجيًا/ 
اخلطاب،  يف  ))خطاب  أّنه  عىل  اخلطاب 
الوقت  يف  لکن��������ه  التلفظ،  يف  وتلفظ 
عن  وتلفظ  اخلطاب  عن  خط��اب  ذات��ه 

التلفظ(()141(.
باختنی  عند  اخلطاب  دراس��ة  أّن  أي 
يف  اللغوي  التلفظ  عمليات  دراسة  تعني 
السياق  أّن  یعني  مما  االجتامعية،  سياقاهتا 
فعل  أي  عن  ینفصل  ال  جزء  االجتامعي 

لغوي)142(.
وداللة  اخلطاب  يف  حدیثي  وأختتم 
أحد  مع  بالوقوف  ومفهومه  اصطالحه 

)140( احلد بنی النص واخلطاب، ربيعة العريب، 
مج عالمات، العدد 33/ 39. 

د.  ال��ق��رآين،  النص  يف  اخلطاب  مجالية   )141(
لطفي فکري/ 80. 

)142( املصدر نفسه. 
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يف  املفکرین  م��ن  إليهم  یشار  مم��ا  أکثر 
مناقشة مصطلح اخلطاب وأسس تشکيله 
أوجد  الذي  تکوینه وحتدیده،  ومنطلقات 
تعرفها  مل  اخلطاب  ملفهوم  جدیدة  أبعادًا 
حماوالت حتدیده السابقة عليه يف الفلسفة 
تأثريًا  أکثر  مسامهته  جع����ل  بام  الغربية 
وهو  إال  غريها،  من  اخلطاب  نظریة  يف 
حتدد  الذي  فوکو  ميشال  الفرنيس  املفکر 
مؤلفاته  بظهور  عنده  اخلطاب  مفهوم 
واملحدودة  العميقة  رؤیتها  عکست  التي 
عنده  اخلطاب  اختذ  إذ  اخلطاب،  ملفهوم 
مستقلة(  معرفية  )ابستمولوجية/  أبعادًا 
الصلة  وثيق  مفهومًا  بوصفه  ارتبطت 
املجتمع،  داخ��ل  وبمؤسساته  باإلنسان 
امليدان   ...(( بأّنه:  اخلطاب  یعّرف  فهو 
أخرى  وأحيانًا  املنطوقات،  ملجموع  العام 
وأحيانًا  املنطوقات،  من  متميزة  جمموعة 
ثالثة ممارسة هلا قواعدها تدل داللة وصف 
عىل عدد معنی من املنطوقات )العبارات( 

وتشري إليها(()143(.
وی��ع��رف��ه يف م��وض��ع آخ���ر ب��ق��ول��ه: 

ترمجة:  فوکو،  ميشال  املعرفة،  حفریات   )143(
سامل یقوت/ 76. 

تنتمي  بوصفها  املنطوقات  من  ))جمموعة 
ليس  فهو  اخلطابية،  التشکيلة  ذات  إىل 
تتکرر  قابلة ألن  وحدة بالغية أو صوریة 
إىل ما ال هنایة، یمکن الوقوف عىل ظهورها 
واستعامهلا خالل التاریخ... بل هو عبارة 
التي  املنطوقات  م��ن  حمصور  ع��دد  ع��ن 

تستطيع حتدید رشوط وجودها(()144(.
األولية  ال��وح��دة  ه��ي  فاملنطوق�ات 
القابلة  اخلطاب  ذرة  هي  أو  للخط��اب، 
عنارص  مع  عالقات  وإقامة  لالستقالل 
اخلطاب  فمصطلح  هل��ا.  مشاهبة  أخ��رى 
تواصلية  وحدة  فهو  املعاين،  متعدد  إذن 
موجهة  معنی  خماطب  عن  ناجتة  تبليغية 
ُیدرس  معنی،  سياق  يف  معنی  خماطب  إىل 
وهو  اخلطاب،  بلسانيات  سمي  ما  ضمن 
تواصل لساين ینظر إليه بوصفه إجراء بنی 
تواصلية  فاعلية  أي  واملخاطب،  املتکلم 
اجتامعية،  غایة  بوساطة  شکلها  یتحدد 
ویتنوع اخلطاب بتنوع الطرق التي یتخذها 
مواقف  حسب  الکتاب،  أو  املتکلمون 
بذلك  فتنتج  حم��ددة،  وثقافية  اجتامعية 
اخلطاب  مثل  اخلطاب،  من  کثرية  أنواعًا 

)144( املصدر نفسه/ 111. 
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واخل��ط��اب  العلمي  واخل��ط��اب  الدیني 
السيايس وغريها)145(.

الشفافية  من  ت��ودوروف  اختذ  ولقد 
مقياسًا لتحدید اخلطاب األديب، فهو عنده 
معتربًا  عنه،  الشفافي����ة  انقطعت  خطاب 
خطاب  هو  العادي  اللساين  احل��دث  أّن 
نکاد  وال  معناه،  خالله  من  نرى  شفاف، 
نراه، هو يف ذاته فهو منفٌذ بلوري ال یقوم 
منه  یتميز  بينام  البرص،  أشعة  أمام  حاجزًا 
شفاف  غري  ثخينًا  یکونه  األديب  اخلطاب 
من  یمکنك  أن  قبل  نفسه  هو  یستوقفك 
عبوره واخرتاقه، فهو حاجٌز بلوري طلبي 
البرص  أشعة  فصّد  وألوانًا  ونقوشًا  ُصورًا 

أن تتجاوز)146(.
نوعنی  بنی  یفرق  التحدید  هبذا  وهو 

من اخلطاب:
یتضح . 1 الذي  وهو  الشفاف:  اخلطاب 

معناه من الوهلة الوىل.
اخلطاب األديب: وهو اخلطاب العميق . 2

لسانيات  يف  األساسية  املصطلحات   )145(
بوقرة/  نعامن  د.  اخلطاب،  وحتليل  النص 

 .15
السالم  عبد  د.  واألسلوب،  األسلوبية   )146(

املعري/ 116. 

مغزاه  إىل  التوصل  یمکن  ال  ال��ذي 
والتأویل،  القراءة  بفعل  إال  بسهولة 
وظيفة  یتضمن  ال��ذي  واخلطاب  وه 

الشعریة يف أجّل صورها.
اخلطاب  لداللة  التقدیم  هذا  بع�����د 
أقوال  من  جلانب  وعرضنا  الغربينی،  عند 
وحتليله،  اخلطاب  يف  والب���احثنی  العلامء 
والوقوف عىل تعریفاهتم املتعددة املتشاهبة 
حيث  من  أخرى  أحيانًا  واملختلفة  أحيانًا 
یعتمدون عليها  التي  املنطلقات واألسس 
الغربينی  إّن  القول  یمکننا  تعریفاهتم،  يف 

قد انقسموا عىل فریقنی:
عمد  إذ  بالبنيویة،  تأثر  منهام  األول 
اخلطاب  حرص  إىل  االجتاه  هذا  أصحاب 
يف اجلمل وسموه نصًا، وهو تتابع مرتابط 
أو  القضایا  من  ))جمموعة  أو  اجلمل  من 
أساس  عىل  ترتابط  العضویة  املرکبات 
قضایا  خ��الل  م��ن  م��وض��وع��ي  حم���وري 
منطقية وداللية، وطّبق بعضهم مفهوم يف 
اجلملة، فنرى أّن اجلملة متثل خطابًا وهي 
ال تکون خطابًا دون مقام توجه فيه)147(.

)147( ینظر: علم لغة النص، د. سعيد بحريي/ 
 .79



القرآن الکریم بنی املعایري النصيَّة وأسس اخلطاب

124

اللس���ان  بعلم  تأثر  اآلخر  والفریق 
))کل  دیبوجراند:  ق��ال  إذ  االجتامعي، 
اتصاليًا...  غرضًا  خت��دم  کالمية  وح��دة 
وقال: جمموعة من النصوص ذات العالقة 

املشرتکة(( )148(.
موضوعًا  حمدد  ))جزء  شميث:  وقال 
حموریًا من خالل حدث اتصايل ذي وظيفة 
متتالية  ))کل  هاليداي:  وقال  إنجازیة، 
بنی  أو  عالقات،  بينها  یکون  اجلمل  من 
عنارص هذه اجلمل عالقات، وقد مّيز بنی 
الداللة  فجعل  املقام،  وداللة  اللفظ  داللة 
الظرف  وداللة  اللفظ،  داللة  مها:  نوعنی 

اخلارجي(()149(.
یتعدد حسب  إّن مفهوم اخلطاب إذن 
التيارات واملدارس واملجاالت التي  تعدد 
جل  نجد  ذلك  رغم  لکن  فيها،  یستخدم 
وحدة  اخلطاب  أّن  عىل  یتقفون  الباحثنی 
وهذا  اجلملة،  أو  امللفوظ  تتجاوز  لغویة 

واألج���زاء،  واخل��ط��اب  النص  ینظر:   )148(
–94 حسان/  متام  د.  ترمجة:  دیبوجراند، 

 .96
)149( حتليل النص –دراسة الروابط النصية يف 
ضوء علم اللغة النيص، د. حممود عکاشة/ 

 .14

 Trans phras( عندهم  یسمى  م��ا 
tique(، هذا من جهة، ومن جهة أخرى 

النص  إىل  بالنسبة  اخلطاب  وض��ع  ف��إّن 
واملحادثة ال یزال يف نقاش وجدل)150(.

حتدید  صعوبة  فإن  املنظور  هذا  ومن 
مفهوم موّحد للخطاب ال تکمن يف کونه 
النقطة  هذه  ألّن  اجلملة؛  تتجاوز  وحدة 
أولئك  ومن  الباحثون،  علها  یتفق  یکاد 
بن  عبداهلادي  احلرص  ال  املثال  سبيل  عىل 
الذي یقول يف ذلك: ))أما  ظافر الشهري 
فهو  اجلملة  یتجاوز  ما  بوصفه  اخلطاب 
اللغویة  ال��دراس��ات  يف  الغالب  املفهوم 

احلدیثة(()151(.
يف  واالختالف  للتباین  بالنسبة  أم��ا 
فريجع  للخطاب  دقيق  تعریف  وض��ع 
ف��إذا  اخل��ط��اب،  حمليل  اه��ت��امم  زاوی���ة  إىل 
فيضفي  بالتلفظ  هیتم  اخلطاب  حملل  کان 

)150( إشکالية املصطلح يف املؤلفات العربية –
ماجستري،  رسالة  نموذجًا،  اخلطاب  حتليل 
األوريب  ال��ل��غ��ات  معهد  ع���زت،  رش��ي��د 

العريب/ 40. 
لغویة  –مقاربة  اخلطاب  اسرتاتيجيات   )151(
الشهري،  ظافر  بن  اهل��ادي  عبد  تداولية، 
 /2004 لبنان  اجلدید،  الکتاب  دار   ،1 ط 
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إذا  وأم��ا  اللفظية،  النزعة  اخلطاب  عىل 
عليه  فيضفي  املحادثة  بتحليل  مهتاًم  کان 

التفاعلية... إلخ)152(. اخلاصبة 
أش�يفرین  دیبو  إليه  أشارت  ما  وهذا 
بمجموعه�ا  متث�ل  التي  الثالثة  بتعریفاهتا 
مفهوم  حتدید  يف  والتباین  التعدد  ه��ذا 
مناهج  ت��ع��دد  ع���ن  ال��ن��ات��ج  اخل���ط���اب 
الدراسات اللغویة بقوهلا: ))بوص�فه أک�رب 
من اجلمل�ة، أو بوص�فه استعامل أیة وح�دة 

لغوی�ة، أو بوصفه امللفوظ(( )153(.
تبيان  اخلطاب  دراس��ة  من  اهلدف  إّن 
عملية  تتم  خ��الهل��ا  م��ن  ال��ت��ي  الکيفية 
کافة،  املختلفة  بأنواعه  اخلطاب  صيافغة 
ثم تبيان الکيفية التي من خالهلا یتم تأثري 
السلوك  عىل  الداخلية  الذهنية  النشاطات 
اللغوي وغري اللغوي. وعليه فإّن احلقيقة 
االجتامعي  اللساين  إليها  توصل  التي 
حاول  عندما  صحيحة  هي  بيکر(  )آلتون 
یقوم  ج��دی��دًا  اتصاليًا  ُب��ع��دًا  یؤسس  أن 
االتصال  عملية  يف  اجل��اميل  الفهم  ع��ىل 

)152( إشکالية املصطلح يف املؤلفات العربية –
حتليل اخلطاب نموذجًا/ 41. 

اهل����ادي  عبد  اخلطاب،  اسرتاتيجيات   )153(
الشهري/ 37. 

البرشي)154(.
یق����ول  السابق  املعنى  وتأکي����دًا عىل 
يف  وسائله  جمتم�����ع  للکل  ))إّن  فوکو: 
ضبط أنواع اخلطاب فيه، واختيار بعضها 
اهلدف  وإّن  توزیعه،  وإع���ادة  وتنظيمه 
األخ��ط��ار  ت��ف��ادي  ه��و  الضبط  ه��ذا  م��ن 

والقوى(()155(.
شبکة  اخلطاب  أّن  فوکو  یقرر  وعليه 
والسياسية  االجتامعية  النظ��م  من  معقدة 
التي ینتج  التي تربز فيها الکيفية  والثقافية 

فيها الکالم کخطاب)156(.
من  ))جم��م��وع��ة  ه��و  إذن  فاخلطاب 
أي  املشرتکة،  العالقات  ذات  النصوص 
االستعم��ال  صور  من  مرتابط  تتابع  أّنه 
وقت  يف  إل��ي��ه  ال��رج��وع  یمکن  ال��ن��يص 

يف  ودوره���ا  اللساني����ة  االجت��اه��ات   )154(
الوعر،  م��ازن  د.  األسلوبية،  ال��دراس��ات 
جملة عامل الفکر، م 22، العدد 3 –4، یونيو 

 .171 /1994
 ،52 فوکو/  ميشال  املعرفة،  حفریات   )155(
لسانيات  ضوء  يف  اخلطاب  حتليل  عن  نقاًل 

النص، وسن حیيى ناعوس/ 23. 
األساسية  واجتاهاته  ومبادئه  النص  نحو   )156(
يف ضوء النظریة اللسانية احلدیثة، د. نعامن 

بو قرة، حج عالمات، العدد 6/ 43.
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الحق(()157(.
مفهوم  أّن  ال��ک��الم  ه��ذا  م��ن  یفهم 
اخلطاب أوسع من مفهوم النص، وبعبارة 

أخرى فإّن النص جزء من اخلطاب.
النص واخلطاب:

من خالل ما قدمنا يف تعریف کل من 
يف  تداخلهام  یظهر  فإّنه  واخلطاب  النص 
مرتادفنی،  یستعمالن  وقد  کثرية،  أحيان 
املتوکل:  أمحد  الدکتور  یقول  ذلك  ويف 
اآلن– حلد  حیَظ  مل  اخلطاب  مفهوم  ))إّن 
بتعریف  استعامله  کثرية  –عىل  نعلم  فيام 
يف  ال��وض��ع  ه��ذا  وینعکس  ق���اّر،  ش��اٍف 
یکادان  ملصطلحنی  املضطرب  االستعامل 
ومها  یتعاقبان،  کمرادفنی  یستخدمان 

مصطلحا: النص واخلطاب(( )158(.
االجتاه  أّن  إىل  یشري  املتوکل  أّن  غري 
مصطلح  اخ��ت��ي��ار  ه��و  اآلن  ال��غ��ال��ب 
)اخلطاب( وتفضيله عىل منافسه، إذ یقول 
املصطلحان  هذان  ))یستعمل  ذلك:  يف 

فرحان  احلدیث،  النقد  يف  األسلوبية   )157(
بدري احلريب/ 41، عن إشکالية املصطلح 

يف املؤلفات العربية. 
اللسانيات  يف  العربية  اللغة  قض������ایا   )158(

الوظيفية، د. أمحد املتوکل/ 16. 

الغالب اآلن  أّن االجتاه  التعاقب، إال  عىل 
یوحي  )اخل��ط��اب(  مصطلح  اختيار  هو 
املقصود  بأّن  )النص(  مصطلح  من  أکثر 
قواننی  حتکمها  لفظية  سلسلة  جمرد  ليس 
لغوي  إنتاج  کل  بل  الداخيل،  األنس���اق 
الداخلي���ة  بنيته  بنی  تبعية  ربط  فيه  یربط 

وظروفه املقامية باملعنى الواسع(()159(.
وقد أشار غریامس إىل هذال التداخل 
وأّن  االندماج،  إىل حّد  الذي یصل  أیضًا 
واخلط���������اب–قد  –النص  املصطلحنی 
بينهام  فّرق  أّنه  غري  مرتادفنی،  یستعمالن 
النص  بنی  املعروف  االرتباط  حيث  من 

الشفوي)160(. بالکتايب، واخلطاب 
قائمة  العالقة  أّن  یقطنی  ویرى سعيد 
متعددة  وأهّن���ا  واخل��ط��اب،  ال��ن��ص  ب��نی 
یرى  ال��ذي  ال��رأي  من  انطالقًا  األوج��ه، 
أي  –واحدًا،  واخل��ط��اب  –النص  أهّن��ام 
النص  تسمى  واحدة،  لعملة  وجهان  مها 
أّن  یرى  من  وهناك  اخلطاب،  تسمى  کام 
إىل  أقرب  وهو  اخلطاب،  من  أعم  النص 

)159( املصدر نفسه. 
إىل  املعنى  بنية  من  النص  نظریة  ینظر:   )160(
سيميائية الدال، د. حسنی فري/ 59 –60. 
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املنطق، وهناك من یرى عکس ذلك.
وربام نجد هذا التداخل واالرتباط يف 
حتدید املوقف الواضح عند الناقد الواحد 
من  أعم  النص  یعد  نجده  فتارة  نفسه، 
اخلطاب، وتارة أخرى نجده یقول العکس 
ما  وهذا  النص.  یسوي  وثالثة  ذلك،  من 
کتابه  يف  عکاشة  حممود  الدکتور  عند  نراه 
حتليل اخلطاب، إذ یقول: ))ویتبنی من هذا 
أّن النص أعم من اخلطاب، فکل خطاب 
الکالم  یسمى  فال  العکس،  وليس  نص، 

خطابًا إال تواصاًل وتوجيهًا(()161(.
یعکس  الص�فحات  من  عش�ر  وبعد 
النص  م�ن  أعم  اخلط�اب  وجیع�ل  الق�ول 
اخلطاب  أّن  ه��ذا  م��ن  ))ویتبنی  بقوله: 
املراد  کان  وإن  وأوس��ع،  النص  من  أعم 

باخلطاب اللفظ نفسه فهو النص(()162(.
یسوي  اجلابري  عابد  حممد  أّن  ونجد 
بنی اخلطاب والنص وجیعل منهام مفهومًا 

واحدًا)163(.

أح��داث  نظریة  ض��وء  يف  النص  حتليل   )161(
اللغة، د. حممود عکاشة/ 18. 

)162( املصدر نفسه/ 28. 
بنية املعنى إىل سيميائية  )163( نظریة النص من 

الدال، د. حسنی مخري/ 60. 

مل  أیضًا  خطايب  حممد  نجد  وکذلك 
مصطلح  ذکر  کلام  نجده  إذ  بينهام،  یفرق 
أمامه،  )نص(  مصطلح  وض�ع  )خطاب( 
من ذلك مثاًل قوله: ))کل ذلك من أجل 
یشکل  اخلطاب  النص/  أّن  عىل  الربهنة 

کاًل متآخذًا(( )164(.
التجربة  يف  االع��ت��ق��اد  ه��ذا  ویشيع 
وعبد  مفتاح  حممد  مع  العربية  النقدی��ة 
النص  بنی  یسویان  فهام  مرتاض،  امللك 
عىل  األول  اسم  ویطلق���ان  واخلطاب، 

الثاين والعکس(( )165(.
العرب  ال��دارس��نی  بعض  عمد  وق��د 
ضوء  يف  واخلطاب  النص  بنی  التفریق  إىل 
إبرزهم  من  الغربية،  اللسانية  الدراسات 
ی��رب��ط اخلطاب  ال��غ��ذام��ي ح��نی  ع��ب��داهلل 
بامللفوظ، والنص باملکتوب، فالقول عنده 
یتحول من عمل ملفوظ إىل عمل مکتوب 
فهو  مرسلها،  عن  الرسالة  عزل  بمجرد 
مت  نص  وهو  ملفوظًا،  دام  ما  خطاب 

انسجام  إىل  مدخل  النص،  لسانيات   )164(
اخلطاب، حممد خطاوي/ 5. 

منظور  يف  الشعري  اخل��ط��اب  حتليل   )165(
اللسانيات النصية، أمحد مداس/ 22. 
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سود بياض الصفحات)166(.
ویفرتض الدکتور نعامن بوقرة سامعًا 
وهو  وج��وده،  ویتطلب  اخلطاب  یتلقى 
نشاط تواصيل یتأسس عىل اللغة املنطوقة، 
فيتوجه  النص  أما  الشفویة.  اللغة  فتنتجه 
القراءة،  یتلقاه عن طریق  متلق غائب  إىل 
فله  الکتابة،  تنتجه  مکتوبة  مدته  وه��و 
دیمومة الکتابة ليقرأ يف کل زمان ومکان، 
عىل الرغم من عدم قناعته بدقة هذا املائز 
بينهام، إذ یقول يف ذلك: ))نستنتج مما سبق 
بينام  املنطوق  باجلانب  یتصل  اخلطاب  أّن 
النص یتصل باجلانب اخلطي )املکتوب(، 
أمکننا  ورب��ام  ال��ورق،  عىل  لنا  یتجىل  کام 
من  بالرغم  مؤقتًا  التمييز  هبذا  التسلي����م 

عدم دقته(( )167(.
بينهام  مداس  أمحد  الدکتور  فّرق  وقد 

عبداهلل  د.  والتکفري،  اخلطيئ�����ة  ینظر:   )166(
يف  النص  مفه����وم   .63–  60 الغذامي/ 
حممود  د.  واحلدیث،  القدیم  بنی  العربية 
العدد  الرتاث،  جذور  جملة  اجلاسم،  حسن 

 .57 /31
األساسية  –مبادئه واجتاهاته  النص  نحو   )167(
يف ضوء النظریة اللسانية احلدیثة، د. نعامن 
 /61 العدد   ،16 م  عالمات،  جملة  بوقرة، 

 .17

بقوله:  اللغویة  الرسالة  تدوین  حال  يف 
واخلطاب  النص  حدیث  أّن  يل  ))ویظهر 

یمر بمرحلتنی:
شاماًل  اخلطاب  فيها  یکون  	والمهــا: 
طريف  الفهم  یتعدى  ال  وفيها  للنص، 
إنتاج  ظ��روف  فيها  وتکون  التخاطب، 

اخلطاب وتبادله معينة معلومة.
بعد  الوضع  فيها  یتحول  والثانیة: 
التدوین، فيکون النص هو مرآة اخلطاب، 
ط��ريف  خ���ارج  ال��ق��ارئ  ی��ص��ري  وحينئذ 
تواصل  عملية  يف  جدیدًا  طرفًا  التخاطب 

جدیدة بينه وبنی حممول النص(( )168(.
خلود  ال��دک��ت��ور  ف��رق��ت  وک��ذل��ك 
من  مج��ل��ة  رسد  ب��ع��د  بينهام  ال��ع��م��وش 
منهام،  لکل  واخلصائص  التعریف�������ات 
وخلصت إىل القول: ))وليس کل خطاب 
نصًا وإن کان کل نص بالرضورة خطابًا، 
یکون  ال  وکلنه  خطاب،  املتصل  فالکالم 
نصًا إال إذا اکتمل ببدایة وهنایة وعرّب عن 

موضوعه ببناء متامسك منسجم(( )169(.

منظور  يف  الشعري  اخل��ط��اب  حتليل   )168(
اللسانيات النصية، أمحد مداس/ 25. 

بنی  العالقة  –دراسة يف  القرآين  اخلطاب   )169(
النص والسياق، د. خلود العموش/ 22. 
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غري أّنني ال أوافق الدکتورة العموش 
إال  هو  ما  اخلطاب  بأّن  ذلك  مذهبها،  يف 
بذلك  وال��ن��ص  إنتاجه،  وظ���روف  ن��ص 
عکس،  وال  اخل��ط��اب  م��ن  ج���زءًا  یکون 
إال  عکس  وال  نص  خط���اب  کل  أّن  أي 
وعليه  النص،  ذلك  إنتاج  ظروف  بإضافة 
یکون کل خطاب هو نص وليس کل نص 
خطابًا، کام ذهب إىل ذلك الدکتور حممود 
خطاب  ))فکل  بقوله:  قبل  من  عکاشة 

نص، وليس العکس(()170(.
عين��ان:  مقولة  يف  أیضًا  ویتمث�������ل 
بيئت�����ه  حيث  من  النص  يف  النظر  ))إّن 
اللسانية  الدراسة  أما  ملفوظًا،  منه  جتعل 
منه  فنجعل  النص،  ه��ذا  إنتاج  ب��رشوط 

خطابًا(()171(.
نستخلص مما تقدم أّن مفهومي النص 
علوم  يف  واسعًا  ج��دالً  أث��ارا  واخلطاب 
اللغة، فغدا التمييز بينهام يف ضوء املناهج 
النقدیة احلدیثة یطرح إشکاالً کبريًا، نظرًا 

أحداث  نظریة  ضوء  يف  اخلطاب  حتليل   )170(
اللغة، د. حممود عکاشة/ 18. 

)171( إشکالية املصطلح يف املؤلفات العربية–
عزت/  رشيد  نموذجًا،  اخلطاب  حتليل 

 .45

لتعدد اآلراء واختالفها وتضارهبا أحيانًا، 
جیعل  مما  وتداخلها،  التصورات  وکثرة 
وفرزها،  تأطريها  صعوبة  أمام  البحث 
ما  ))أّن  غري  ومناقشتها،  حتليلها  وبالتايل 
یمّيز بينهام ليس هو الرتعيف الذي یمکن 
استخدامهام  جم��ال  وإن��ام  هل��ام،  یقدم  أن 
جمال  يف  باألساس  یستخ���دم  النص  أّن 
يف  اخلطاب  مفهوم  یستخدم  بينام  األدب، 

اللسانيات(()172(. جمال 
اخلطاب القرآين:

اخل��ط��اب إن��ج��از ل��غ��وي، وال���رتاث 
أنواع  من  نوعنی  یقدم  والعريب  اإلنساين 

اخلطاب تتوزعهام نامذج عدیدة:
األول منهام اخلطاب اإلیصايل.

نسمیه:  	ن  یمکن  ــاين  ــث ال ــوع  ــن وال
)اخلطاب اإلبداعي(، أو شعریة اخلطاب، 
مبدأ  ع��ىل  ی��ق��وم  خ��ط��اب  ب��أّن��ه  ویتميز 
یأخذ  احلالتنی  األدبية، ويف کال  األجناس 
احلضارة  أّن  غري  ال��دال،  قيم�ة  اخلطاب 
بنی  وضعت  النبوی���ة  البعثة  منذ  العربية 
وهو  إهلي،  أصل  من  ثالثًا  خطابًا  أیدینا 

)172( احلد بنی النص واخلطاب، ربيعة العريب، 
جملة عالمات، العدد 33/ 42. 
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عىل  یقوم  فيه  الدال  أّن  ونالحظ  القرآن. 
التوحد مع نفسه، وال یقبل التعدد يف نامذج 
من أي نوع، وما کان ذلك إال ألّنه خطاب 
ال  ثم  ومن  العادة،  مألوف  غري  عىل  یقوم 
السابقنی،  اخلطابنی  من  أي  حتت  ینضوي 
غري  غ��ريه،  من  متحرر  ألّن��ه  أیضًا  وه��و 
قابل للمحاکاة والتقليد، وعليه فإّنه ليس 
کمثله يشء، ولذا یمکن أن نقول عنه: إّنه 

نموذج نفسه، وهذه هي فرادته)173(.
فخطاب القرآن عاملي ورسالته خامتة، 
مکان  أو  بزمان  التقيد  عدم  خاصية  وله 
واملکان  کله  الزمان  یشمل  إّنه  بل  معنی، 
ومکان  زم���ان  لکل  یصلح  فهو  ک��ل��ه، 
وإنسان، وإذا کانت اخلطابات العربية قد 
–واختلفت  تقدم  –کام  أنواعها  تعددت 
شك  فال  مرجعياهتا  باختالف  أجناسها 
أّن اخلطاب القرآين بوصفه نموذجًا لفظيًا 
متعاليًا یأيت عىل رأس هذه اخلطابات، بل 
وذلك  اإلط��الق،  عىل  متيزًا  أشدها  ومن 
تضمن  نوعية  خصائص  م��ن  حیمله  مل��ا 
إهلي  خطاب  فهو  والتميز،  ال��ف��رادة  له 

منذر  د.  األسلوبية،  يف  مقاالت  ینظر:   )173(
عيايش/ 215 –216. 

و  ألفاظه(  )دوال���ه/  يف  هنائي  ال  مطلق 
أنواع  أکثر  من  فهو  معانيه(،  )مدلوالته/ 
وتأثريًا  للحدیث  وتفعياًل  إقناعًا  اخلطاب 

يف املتلقي.
لذلك نجده هو حیکي عن نفسه ویبنی 
أثره يف متلقيه وتأثريه يف سامعيه حتى ولو 
کان جباًل أصاًم لرأیته خاشعًا متصدعًا من 

ذکر اهلل وخشيته بقوله تعاىل: چ ڈ ژ ژ 
ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ 
گ گ گ...چ ]سورة احلرش: 21[. 
إهلي  خطاب  القرآين  اخلطاب  فإّن  لذلك 
ما  األدوات  من  یمتلك  ثم  ومن  معجز، 
یکون  دائم–ألن  –وبشکل  مؤهاًل  جیعله 
التواصلية  التعبريیة  الوسائل  أهم  من 
القادرة عىل استيعاب األنساق احلضاریة، 
إّنه رسالة ربانية لکل الناس دون حتيز أو 
خطاب  فهو  معينة،  جغرافية  أو  طائفية 
هدایة وخري، ینعم هبا کل بني البرش)174(.
وعليه فاخلطاب القرآين رسالة إبالغية 
تعاىل  اهلل  أنزله  الناس  لکل  عاملية  ربانية 
ويف  نذیرًا،  للعاملنی  ليکون   نبيه عىل 

د.  ال��ق��رآين،  النص  يف  اخلطاب  مجالية   )174(
لطفي فکري/ 93. 
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ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  چ  تعاىل:  قال  ذلك 
]سورة  چ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ 

الفرقان: 1[.
الغزايل:  الشيخ  یقول  الشأن  هذا  ويف 
خامتة،  ورسالته  عاملي  القرآن  ))فخطاب 
واحلاض�ر  املاض�ي  الزم�ان  يف  بع���د  وله 
بحيث  املک���ان  يف  بعد  وله  واملس�تقبل، 

یش�تمل العامل کله(()175(.
البينات  اآلیات  به  أخربت  ما  وهذا 

ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  چ  تعاىل:  کقوله 
ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ 
ھ ے...چ ]سورة األعراف: 
عىل  الدالة  اآلی��ات  من  وغريها   .]158
.عاملية الرسالة اخلامتة ورسوهلا اخلاتم
تنتظمه  خ��ط��اب  ال��ق��رآين  اخل��ط��اب 
فکري  نظام  فهو  خاصة،  بنيویة  وح��دة 
الرتابط  )االتساق/  ب�  یمتاز  لغوي  ونظام 
الشکيل(، و )االنسجام/ الرتابط املعنوي( 
یدانيه أي خطاب آخر يف نظم دواله،  فال 
ودقة مدلوالته، وتأليف وتناسق عباراته، 
العربية  احلضارة  يف  فرید  نص  فهو  لذلك 

الغزايل/  القرآن، حممد  نتعامل مع  )175( کيف 
 .216

ولعل  غريها،  عن  متيزت  وبه  اإلسالمية، 
هذا هو سبب تسميتها ب� )حضارة النص(، 
جاءت  قد  الفرادة  هذه  أّن  يف  شك  وال 
نص  أي  إليها  ی��رق  مل  بصياغة  مرهتنة 

آخر)176(.
بلفظ��ه  وتفرده  فرادته  عىل  أدّل  وال 
وبلغاءها  اللغة  أرباب  حتدیه  من  ومعناه 
عىل  مفرتیات  س��ور  بعرش  یأتوا  أن  من 
التحدي  يف  معهم  تنزل  ثم  زعمهم،  حد 
یأتوا  أن  فتحداهم  مستوى،  أق���ّل  إىل 
استطاعوا  فام  غري،  ليس  واح��دة  بسورة 
أن یظهروه أو یظاهروه، ولو کان بعضهم 

پ  چ...  تعاىل:  فقال  ظهريًا،  لبعض 
پ پ پ ڀ....چ ]سورة 
ۇ...چ  چ...ۇ   ]13 ه��ود: 

]سورة یونس: 38[ چ... ائ ائ ەئ 
ەئ.. چ ]سورة البقرة: 23[.

أعنان  يف  املدوی��ة  رصخته  أطلق  ثم 
السامء وآفتاق األرض معلنًا بعجز اإلنس 
هذا  بمثل  یأتوا  أن  عىل  جمتمعنی  واجل��ن 
تعاىل:  قال  أب��دًا،  إذًا  یفلحوا  فلن  القرآن 

د.  ال��ق��رآين،  النص  يف  اخلطاب  مجالية   )176(
لطفي فکري/ 95. 
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ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  چڀ 

ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ 
]س��ورة  ڦچ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ 
– القرآين  النص  فجيء   .]88 اإلرساء: 
العرب  –عىل سنن  اللغویة  طبيعته  بحکم 

کام   ،  املرسل للنبي  ص��دق  دليل  هو 
تعاىل  اهلل  إّن  اجل��ب��ار:  عبد  القايض  ق��ال 
طبقات  أع��ىل  يف  ال��ق��رآن  یکون  أن  أراد 
صدق  عىل  داالً  علاًم  ليکون  الفصاحة 
من  البد  وأّنه  املجردة،  باحلقائق   النبي
سلوك طریق التجوز واالستعارة، فتسلك 
العرب  بطریقة  أشبه  ليکون  الطریقة  تلك 

وأدخل يف اإلعجاز(( )177(.
خطاب  القرآين  اخلطاب  فإّن  هنا  من 
ال ینطق إال بلفظه، وال یقرأ إال بلفظ داله 
تعذر  لذلك  املدلول،  لغة  اختلف يف  وإن 
ومعناه،  بلفظه  القرآين  اخلطاب  ترمج���ة 
اللغات،  بصنوف  مدلوالته  ترشح  وإنام 
فإّن  لذلك  األلسن،  بشتى  معانيه  وتقابل 
تفقده رونقه وتناسقه وانسجامه،  الرتمجة 
ومل یستطع أحد تسميته إال کام سامه خالقه 

عبد  القايض  اخلمسة،  األص��ول  رشح   )177(
اجلبار، تح: د. عبدالکریم عثامن/ 600. 

ومبدعه وهو اهلل جل جالله، إذ قال تعاىل 
شأنه يف سمته بأّنه )الکتاب(، فقال تعاىل: 

ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  چ... 

ڱ ں چ ]سورة هود: 1[.
لذلك کان هذا اخلطاب اإلهلي الذي 
ب� )الکتاب( متفردًا عن غريه  سامه مبدعه 
کلها  املستویات  ويف  اخلطاب  أن��واع  من 
واإلیقاعية  والرتکيبة  واملعجمية  الصوتية 
یميز  ما  أهم  ولعّل  وغريها،  والتداولية 
املنطلق  مرجعيته  هو  ال��ق��رآين  اخلطاب 
الدکتور  نجد  لذلك  إليها،  والعائد  منها 
ال  خطاب  بأّنه  عنه  یعرب  عيايش  منذر 
فيصفه  الرتکيب  أو  واملدلول  الدال  هنائي 
بأّنه دال ومدلول يف الوقت ذاته، إذ یقول 
النص  مرجعية  أخ��ريًا  ))هناك  ذل��ك:  يف 
داالً  فيها  النص  ویکون  نفسه،  عىل  نفسه 
ودائ��رًا  اخل��اص  لزمنه  خالقًا  وم��دل��والً 
وسمة  العصور،  کل  يف  املتلقنی  زمن  مع 
هذه  من  وح��دة  کل  أّن  ذلك  يف  القراءة 
املرجعيات تستقل بذاهتا وتطلب األخرى 

يف الوقت ذاته(( )178(.

عيايش/  منذر  األسلوبية/  يف  مقاالت   )178(
 .22
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نصوصًا  ليس  ال��ق��رآين  ف��اخل��ط��اب 
املعاين  مستوى  عىل  متناهية  أو  حم��دودة 
حمدودة  نصوصه  کانت  وإن  وتفرعاهتا، 
فاخلطاب  اللفظ،  مستوى  عىل  ومتناهي��ة 
جتعل  ال��ت��ي  باالطالقية  یتميز  ال��ق��رآين 
أي  يف  مستحياًل  أم��رًا  مطلقًا  به  اإلحاطة 
زمان ومکان، إال الذین خصهم اهلل تعاىل 
بذلك وهم املطهرون الذین جاز هلم مس 
تعاىل:  بقوله  فهمه  حق  وفهمه  ال��ق��رآن 

پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  چٱ 

]س��ورة  چ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ 

الواقعة: 77 –79[.
بالقرآن  االستعانة  إىل  رجعنا  ول��و 
نفسه لفهم املراد من لفظ )املطهرون( وما 
بعضه  یفرس  القرآن  لوجدنا  ميزهتم  هي 
 املطهرین هم حممد أّن  بعضًا، ویعلمنا 
اهلل  أذه��ب  الذین  الطاهرین،  بيته  وأه��ل 
وذلك  تطهريًا،  وطهرهم  عنهم  الرجس 

ژ  ڈ  ڈ  ڎ  چ...  تعاىل:  بقوله 
ک  ک  ڑ  ڑ  ژ 
 .]33 األح���زاب:  ]س���ورة  چ  ک 
]سورة  چ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  چ... 

ڀ  ڀ  ڀ  چ...   .]124 البقرة: 

ڀ ٺ ٺ ٺ چ ]سورة النحل: 43[. 
ۈ  ۆ  ۇۆ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  چ... 

 .]7 عمران:  آل  ]سورة  ۈ....چ 
وغريها کثري.

عليًا  یصف   النبي نج����د  لذلك 

أمري  أو وص��ف  ال��ن��اط��ق،  ال��ق��رآن  ب��أّن��ه 
الناطق  القرآن  بأّنه  نفس������ه   املؤمننی
صفنی  معرکة  يف  التحکيم  ح��ادث��ة  يف 
فاستنطقوه،  ال��ق��رآن  ))ذل��ک��م  بقوله: 

وال...(()179(.
سياق  یؤسس  القرآين  فاخلطاب  إذن 
به،  خ��اص  معنی  نظام  وف��ق  عىل  معناه 
احلدیث  العرص  اللسانيات يف  کانت  وإذا 
للداللة  اخلط��������اب  مصطلح  تستعمل 
بغض  شفوي،  أو  مکتوب  مقطع  عىل 
یشکل  أّن��ه  إال  ليس  طوله،  عن  النظر 
النص  يف  ))اخلطاب  فإّن  متامسکًا،  کاًل 
بفرادة  النصوص  بقية  عن  یتميز  القرآين 
یقدم  فهو  التامسك،  هذا  وکيفية  متاسکه 
نص یقدم نفسه بوصفه نصوصًا متداخلة 
نفسه  یقدم  کام  الواحدة،  السورة  إطار  يف 

)179( هنج البالغة، رشح وإعداد: حممد عبده، 
اخلطبة، 156: 317. 



القرآن الکریم بنی املعایري النصيَّة وأسس اخلطاب

134

السور  إطار  يف  متداخلة  نصوصًا  بوصفه 
املتعددة(()180(.

وال��دارس��نی  ال��ن��ق��اد  أّن  وأح��س��ب 
تسمية  يف  حم���ذورًا  جی��دون  ال  املحدثنی 
وإطالقه  )اخل��ط��اب(،  ب�  القرآين  القول 
من  املتوائم  النظمي  النسق  ذل��ك  عىل 
مجيع احليثيات، وکام وجدناهم خمتلفنی يف 
بأهّنم  ذلك  عليه؛  )النص(  تسمية  إطالق 
اقرتحها  التي  النصية  املعاسري  يف  وجدوا 
دیبوجراند حرجًا يف إلصاق صفة النصية 
تلك  أح��د  ألّن  ال��ق��رآين؛  التعبري  ع��ىل 
النصي���ة هو )التناص(، وهو مما  املعاسري 
املقدس،  اإلهلي  اخلط��اب  قدسية  خیدش 

وقد تقدم الکالم يف ذلك.
استعامالً  أکثر  مصطلح  نجد  لذلك 
ويف  الکریم،  القرآين  وصف  يف  عندهم 
عکاشة:  حممود  ال��دک��ت��ور  یقول  ذل��ك 
النص  تفاعاًل وتأثريًا من  أکثر  ))اخلطاب 
املکتوب املجرد من سياقه اخلارجي الذي 
متلقيه،  مع  التفاعيل  الفعل  فهو  فيه،  أنتج 
واللفظ التفاعيل الذي تتجىل فيه العنارص 

د.  القرآين،  النص  يف  اخلطاب  مجالي��ة   )180(
لطفي فکري/ 100. 

واملقامية،  والسياقية  واالتصالية  اللغویة 
حمفوظًا،  أو  تدوینًا  الثابت  اللفظ  والنص 
دراسة  )النص( يف  وقد اخرتت مصطلح 
إىل  أقرب  الثابت  شکله  يف  ألّنه  الشعر؛ 
مفهوم النص من اخلطاب، بيَد أّن األخري 
الکریم؛  القرآن  عن  احلدیث  يف  ُیرّجح 

ألّنه موجه متجدد اإلرسال(()181(.
إّن  القول  نستطيع  املنطلق  هذا  من 
ربانية  روحية  سلطة  هو  القرآين  اخلطاب 
توافرت فيه مجيع املقوقات لتحقيق هدف 
سام، أال وهو التواصل مع الذات اإلهلية 
املطلقة،  بالوحدانية  واإلی��امن  املقدسة، 
تعاىل شأنه وعز ذکره،  والتوحيد احلق هلل 
تتحيز  أن  هلا  یمکن  تبليغية ال  وأّنه رسالة 
ختتص  أو  مقدر،  زمان  أو  حمدد،  بمکان 
بجيل معدود أو أمة معينة، بل إّنه خطاب 
للفطرة  کافة مالئم  للناس  للتوصيل  مهيأ 
کام  أجناسها،  لکل  مستغرق  اإلنسانية 
تقدم الکالم يف التدليل عىل عاملية اخلطاب 
القرآين، وعمومية الرسالة اخلامتة، وبذلك 

النصية  الروابط  –دراسة  النص  حتليل   )181(
د. حممود عکاشة/  النيص،  اللغة  يف  علم 
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حضورًا  القرآين  اخلطاب  یشکل  ))فقد 
باذخًا  قبوالً  وجد  وروحيًا،  ومجاليًا  أدبيًا 
عليه  احتوت  بام  اإلسالمي،  الوجدان  يف 
واالنسجام  التالؤم  خصائص  من  دواله 
ما  ومقاصده،  دالالت��ه  أداء  يف  وال��دق��ة 
التواصلية  ال��وس��ائ��ل  أه��م  م��ن  جعله 
املتفردة سموًا وفصاحة وبالغة  اإلبالغية 

وبيانًا(()182(.
ف��اع��ل  خ��ط��اب  أم����ام  ن��ح��ن  إذن 
متداخاًل  کاًل  کلامته  شکلت  ومتفاع�ل، 
دواله  توافقت  البني����ة،  حمکم  متامسکًا 
جع���ل  مما  ومعنویًا،  لفظيًا  مدلوالته  مع 
التعبري  مستوی���ات  أرقى  اخلطاب  هذا 
بل  اإلطالق،  عىل  العريب  الفني  اللغوي 
أکثر من ذلك، إذ کان هو املوئل ومرجع 
وغريهم  وبالغينی  نحوینی  من  اللغوینی 
صحة  أو  کلم���ة  لفصاحة  االستشهاد  يف 
الذکر  يف  ورد  ق��د  ک��ان  م��ا  إذا  ترکيب 
القرآين  اخلط����اب  کان  لذلك  احلکيم، 
أنواع  من  سواه  إليه  یرقى  ال  أدبيًا  خطابًا 
هائاًل  نسيجًا  بکونه  متصفًا  اخل��ط��اب، 

د.  القرآين،  النص  يف  اخلطاب  مجالية   )182(
لطفي فکري/ 100. 

اللغة  جیع����ل  ألن  التطلع،  دائم  متمردًا 
حتوالهتا(  )انزیاحاهت������ا،  مجلة  يف  تنتقل 
عليه  کانت  مما  أرفع  مستوى  إىل  اجلدیدة 
العادة، لکن هذا اهلدم  إّنه هیدم  من قبل، 
الناقدة  ق��ول  أح��د  عىل  بناء  حقيقته  يف 

کرستيفا()183(. )جوليا 
القرآين  اخلطاب  مسارات  تتبعنا  ولو 
لوجدنا  املتباعدة  أو  املتقاربة  نصوصه  يف 
يف  وواض��ح��ًا  قویًا  ع��دوالً  یعدل  املبدع 
اللغة، مما یؤدي إىل إدخال )امُلبَدع األول( 
نسيجية  بنية  خلق  أجل  من  آخر  ُمبدع  يف 
والتواصل  اإلیصال  عىل  ق��ادرة  إبداعية 
مجايل  عفوي  إطار  يف   + واإلفهام  والفهم 
توصل  ما  أروع  ليحقق  فنيًا  متأسلب 
وهو  –أال  النص  –أو  اخلطاب  علم  إليه 
هذا  عن  لتعرب  طاقاهتا  بکل  اللغة  استثامر 

النبع اإلبداعي الالمتناهي)184(.
النص  مبدع  ))عبقریة  ف��إّن  لذلك 
ال  ما  یکشف  أن  یستطيع  أّنه  يف  تتلخص 
اللغة  يف  کشفه  العادي  لإلنسان  یمکن 

)183( ینظر: املصدر نفسه/ 90. 
–إشکالية التداخل،  )184( ینظر: قضایا لسانية 
العدد 379،  املعرفة،  الوعر، جملة  مازن  د. 
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ليوظفه يف خدمة النص من خالل العدول 
العدول،  مسافات  من  مسافة  أبعد  إىل  به 
اإلعجاز  مفهوم  يف  الرس  یکمن  وهن����ا 
للغة  حیقق  أن  استطاع  ال���ذي  ال��ق��رآين 
داخل  من  اللغوي  التوالد  مفهوم  العربية 
اللغة  داخل  ویستثمره  ليوظف���ه  اللغة، 
املرئي  الکون  عن  للتعبري  وذلك  نفسها، 

والالمرئي(( )185(.
اخلطاب يف القرآن الکریم:

القرآن  يف  ب(  ط،  )خ،  مادة  وردت 
للمخاطب  املوج��ه  الفعل  بلفظ  الکریم 
بصيغة النهي يف موردین يف القرآن الکریم، 

چحب   :37 ه��ود/  س��ورة  يف  أحدمها 
خت  حت  جت  يب  ىب  مب  خب 
قوله  يف  واآلخ��ر  جثچ.  يت  متىت 

حتخت  جت  يب  ىب  مب  چ...  تعاىل: 
مت ىت چ ]سورة املؤمنون: 27[. 
وبلفظ )فاَعل( مرة واحدة يف قوله تعاىل: 

ۈ...چ  ۆ  چ...ۆ 

باخلطاب  وامل��راد   .]63 الفرقان:  ]سورة 
أي  ب��ال��ک��الم  ال��ت��وج��ه  هنا  والتخاطب 

)185( املصدر نفسه/ 142. 

املراجعة بالکالم)186(.
ملصدر  بصيغة  املادة  هذه  جاءت  وقد 
تعاىل:  قال  وخطاب(،  )خطٌب،  بنسقية 

ى  ى  ې  ې  ې  ې  ۉ  چ 

وقال   .]51 یوسف:  ]س��ورة  ائ..چ 
چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  تعاىل: 
الذاریات:  ]سورة   ،]57 احلجر:  ]سورة 

چ...ڤ  أی��ض��ًا:  ت��ع��اىل  وق���ال   .]31
ال��ق��ص��ص:  ]س�����ورة  ڦ...چ  ڦ 

ھ  ھ  ہ  چ  تعاىل:  وق��ال   .]23
ھچ ]سورة طه: 95[.

هو  املتقدم�ة  امل���وارد  يف  واخل��ط��ب 
تلميحًا  أو  ترصحیًا  األمور  من  العظي���م 

ھ  ھ  چ...  ت��ع��اىل:  قوله  يف  ک��ام 
عليه  اإلن��ک��ار  منه  ال��غ��رض  ھچ 

وتعظيم صنعه)187(.
اآلخ��ر  امل��ص��در  بصيغة  ورد  وق��د 
ب��أداة  معرفة  م��وردی��ن  يف  )اخل��ط��اب( 
مفارقة  واح���دة  ويف  )ال(،  التعریف 

ڤ  چ  ت��ع��اىل:  ق��ال  إذ  للتعریف، 

بن  الط����اهر  والتنویر،  التحریر  ینظر:   )186(
عاشور 30/ 50. 

 /22 ال��رازي  الفخر  الکبري،  التفسري   )187(
 .95
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ڄچ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ 
له  مجع  قد  أّن��ه  أي   .]20 ص:  ]س��ورة 
مجع  فقد  وال��س��ي��ادة،  السلطة  مقومات 
–))الرباعة  احلافظ  یقول  –کام  باحلکمة 
واالتساع  احللم  يف  والرجاحة  العقل  يف 

له  ومجع  احلکم،  يف  والصواب  العلم  يف 
فصل اخلطاب وتفصيل املجمل وختليص 
احلز  موضع  يف  احلز  يف  والبرص  امللتبس، 

واحلسم يف موضع احلسم(()188(.
وقال تعاىل يف مورد آخر من الس�ورة 

ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  چ...  ن��ف��س��ه��ا: 
وورد   .]23 ص:  ]س����ورة  ۀچ 
العموم  عىل  داالً  منّکرًا  أخري  موضع  يف 
أن���واع  ک��ل  ب��ذل��ك  لينفي  واإلط����الق، 
اخلطاب وأشکاله مع الرمحن بذلك اليوم؛ 
األفواه،  تعاىل سيختم عىل  اهلل  بأّن  وذلك 
أصحاهبا،  عىل  لتشهد  اجلوارح  وستتکلم 
تعاىل:  قال  إذ  بذلك،  القرآن  رّصح  وقد 

چڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ 

ھچ  ہ  ہ  ہ  ہ 

ۀ  چ  تعاىل:  وق��ال   .]65 یس:  ]س��ورة 

 /1 اجلاحظ  عثامن  أبو  والتبينی،  البيان   )188(
 .200

ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ 
ھ چ ]سورة النور: 24[.

لنا  ليصور  القرآين  اخلطاب  ینتقل  ثم 
بنی  املحاّجة  من  الغرابة  يف  غایة  مشهدًا 

ۆئ  چ  اجلوارح وأصحاهبا بقوله تعاىل: 

ىئ  ىئ  ېئ  ېئ  ېئ  ۈئ  ۈئ  ۆئ 
ىئ ی ی ی ی جئ حئ مئ 
ٱ  خب  حب  جب  يئ  ىئ 
پ  پ  پ  ٻپ  ٻ  ٻ  ٻ 
ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ 
-19 فصلت:  ]س��ورة  چ  ٿ  ٿ 

.]21
النبأ:  آی�ة  خطاب  يف  املتلقي  یثري  ومما 
أّن خماطبة  چ... ڦڦ ڄ ڄ ڄ ڄچ 

الرمحن غري مسموح هبا للمتقنی؛ فإذا کان 
فام  خطابًا  الرمحن  من  یملکون  ال  املتقون 
ح��االً؟!.  منهم  أس��وأ  وه��و  غريهم  ب��ال 

ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  چ  ت��ع��اىل:  ق��ال 
ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ 
ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ 
ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ 
النبأ:  ]س��ورة  چ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦڦ 

.]37- 31
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کلمة  ک��ل  أّن  جليًا  یتضح  وه��ک��ذا 
خصوصيتها  متتلك  القرآين  اخلطاب  يف 
یرادف  أن  استعىص  الذي  الفني  وبناءها 
بشکل آخر وإن کانت ثمة کلامت متقاربة، 
غري  يف  الکلمة  تلك  معنى  ت��ؤدي  ورب��ام 
عىل  واستعىص  أبى  أّنه  إال  القرآين  النسق 
قد  الکلامت  وکأّن  استبداله،  اللغة  أرباب 
مجال  وک��أّن  النصية،  سياقاهتا  يف  خلقت 
وهو  خملوقه،  بجامل  انعکس  قد  اخلالق 
الذي  القرآين  للخطاب  اللغوي  املنطوق 
تشکله تلك الومضات اجلاملية املرشقة التي 
وتناسقها  اخلاص  الصويت  بجرسها  تنفرد 
شکلت  قد  بذلك  وهو  املميز،  اإلیقاعي 
نصًا لغویًا مثاليًا، ذلك النص الذي یکتفي 
ليعدل  اإلنسانية  اللغة  داخل  من  بأدواته 
اللغة، ویبتعد عن  باللغة داخل  أو یتوسع 
))فالنص  اللغة  خارج  هي  التي  األدوات 
اللغة  داخل  من  داللية  شبکات  أفرز  کلام 
من  دالالهت��ا  ت��أيت  التي  االستعانة  دون 
والسياق  املتلقي  ووعي  املتکلم  حرکات 
الفيزیائي الزماين واملکاين لعملية اإلیصال 

والتواصل(()189(.

التداخل،  -إشکالية  لس���������انية  قضایا   )189(

بعض  انطلق  قد  املنطلق  ه��ذا  وم��ن 
اإلعجاز  رس  عىل  للتدلي���������ل  الباحثنی 
القرآين الذي استطاع أن یؤسس )التوالد 
الوعر  مازن  الدکتور  یقول  إذ  اللغوي(، 
مفهوم  يف  ال��رس  یکمن  ))هنا  ذل��ك:  يف 
الذي  اإلعجاز  ذلك  القرآين،  اإلعجاز 
استطاع من داخل اللغة العربية وشبکاهتا 
والسياقية  والداللية  والنحویة  الصوتية 
أدوات  يف  الالمتناهي  تولد  أن  اللغویة 
متناهية، وبذلك استطاع هذا اإلعجاز أن 
حیقق للغة العربية مفهوم )التولد اللغوي( 
داخل  ویستثمره  ليوظفه  اللغة  داخل  من 
الکون  عن  للتعبري  وذلك  نفسها،  اللغة 

املرئي والالمرئي(()190(.
ال یکاد خیتلف اثنان عىل أّن لألسلوب 
ورونقًا  غ��ريه،  من  ومتيزًا  ف��رادة  القرآين 
الکتب  م��ن  غ��ريه  يف  تلمسه  ل��ن  ومج���االً 
السامویة السابقة، أو يف نتاج فحولة األدب 
والشعر الذین اشتهروا بتملك زمام اللغة 
أساليبها؛  يف  والترصف  منه����ا  والتمکن 

 379 العدد  املعرفة،  جملة  الوعر،  د.م��ازن 
لسنة 1995/ 142. 

)190( م. ن.
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إىل  أول��ه  م��ن  الکریم  ال��ق��رآن  ب��أّن  ذل��ك 
السمو يف  ثابت من  نسق  آخره نجده عىل 
مجال اللفظ ودقة الصياغة وروعة التعينی 
بنی  تنقله  من  الرغم  عىل  املعنى،  وعمق 
الواحد  اخلطاب  يف  خمتلف����ة  موضوعات 
وترشیعات  قصص  من  الواحد  النص  أو 
ومواعظ وحجاج وغري ذلك، وعليه فقد 
وغريهم- مسلمنی  -من  الدارسون  أقبل 
ألفاظه والبحث يف سرب غور  عىل تدارس 
یومًا  تبخل  مل  التي  وتفهاًم  تدبرًا  معانيه 
یسد  بام  إليه  باإلیامء  باحث  أو  دارس  عىل 
دع��واه  ص��دق  ع��ىل  ب��ه  ویستدل  حاجته 

وحجية مدعاه.
ینل  مل  أّنه  عىل  العلامء  جیمع  یکاد  لذا 
فيه  وتدبرًا  وبحثًا  دراسة  الدنيا  يف  کتاب 
یزل  ومل  الکریم،  القرآن  نال  مثلام  وحوله 
وجيل  حنی  کل  يف  الباحثنی  یستنهض 
آفاقه  يف  للبحث  واالجتهاد  اجلهد  لبذل 
والتوقف  التحدید  تعرف  ال  التي  املمتدة 
بالعطاء  مرتبط  ب��أّن��ه  ذل��ك  هن��ای��ة  عند 
وهذا  املقدسة،  اإلهلية  للذات  الالمتناهي 
العام  بخطابه  الکریم  القرآن  به  رصح  ما 

ۆئ  ۇئ  چ  تعاىل:  بقوله  آن  کل  يف  املتجدد 

ىئ  ىئ  ىئ  ېئ  ېئ  ېئ  ۈئ  ۈئ  ۆئ 
چ ]سورة  ی ی ی ی جئ حئ مئ 

الکهف: 109[.
التحدي  من  احلد  هذا  عند  یقف  ومل 
بإطالق  بکثري  ذلك  ختطى  بل  واإلعجاز 

تعميمه القائل بعدم إمکانية تغطية کلامت 
أشجار  ک��ان��ت  –ولو  ذک���ره  –جل  اهلل 
ومن  یمده  والبحر  أقالمًا  کلها  األرض 
اهلل  کلامت  عىل  أتت  ملا  أبحرب  سبعة  بعد 

وأحقها، بقوله تعاىل: چ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ 
ی  ی  ىئ  ىئ  ىئ  ېئ  ېئ 
حب  جب  ىئيئ  مئ  حئ  جئ  ی  ی 

خب مب چ ]سورة لقامن: 27[.
أهم املصادر واملراجع:

• يف 	 دوره���ا  و  اللسانية  االجت��اه��ات 
م��ازن  د.  األس��ل��وب��ي��ة،  ال���دراس���ات 
املجلس  الفکر،  ع��امل  جملة  ال��وع��ر، 
اآلداب/  و  الفنون  و  للثقافة  الوطني 
العرشون،  و  الثاين  املجلد  الکویت، 

العددان الثالث و الرابع، 1994.
• اإلبراهيمي، 	 البشري  حممد  اإلمام  آثار 

طالب  أمح��د  د.  نجله  تقدیم  و  مجع 
اإلسالمي/  الغرب  دار  اإلبراهيمي، 
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بريوت، الطبعة األوىل: 1997م.
• أث���ر ال��ن��ص ال���ق���رآين يف ال��ت��ع��ددی��ة 	

احلوار  متطليات  يف  الدینية–دراس���ة 
–، د. نور الساعدي،  الدیني املعارص 
بريوت،  النرش/  و  للطباعة  الرافدین 

الطبعة األوىل: 2017 م.
• –مقاربة 	 اخل��ط��اب  اس��رتات��ي��ج��ي��ات 

لغویة تداولية –، عبد اهلادي بن ظافر 
الشهري، دار الکتاب اجلدید/ لبنان، 

الطبعة األوىل: 2004.
• األسلوبية واألسلوب، د. عبد السالم 	

املسدي.
• امل��ؤل��ف��ات 	 يف  املصطلح  إش��ک��ال��ي��ة 

اخلط�������������اب  العربية–حتلي���������ل 
رشيد  نقدیة،  حتليلية  نموذجًا–دراسة 
عزت، رسالة ماجستري، معهد اللغات 

و األدب العريب.
• یقطنی، 	 سعيد  الروائي،  النص  انفتاح 

البيضاء،  الدار  العريب/  الثقايف  املرکز 
الطبعة الثانية: 2001 م.

• –دراسة حتليلية 	 العريب  العق������ل  بنية 
نقدیة لنظم املعرفة يف الثقافة العربية–، 
د. حممد عابد اجلابري، مرکز دراسات 

الطبعة  ب��ريوت،  العربية/  ال��وح��دة 
التاسعة: 2009 م.

• حتليل اخلطاب األديب وقضایا النص–	
رشش��ار،  ال��ق��ادر  عبد  د.   ،– دراس��ة 
العرب/  الُکتَّاب  احت��اد  منشورات 

دمشق: 2006.
• )اسرتاتيجية 	 الشعري  اخلطاب  حتليل 

املرکز  مفتاح،  حممد  د.  التناص(، 
الثقايف العريب/ الدار البيضاء، الطبعة 

الثالثة: 1992 م.
• ضوء 	 يف  الشعري  اخل��ط��اب  حتليل 

م��داس،  أمح��د  النصية،  اللسانيات 
م��اج��س��ت��ري، ج��ام��ع��ة حممد  رس��ال��ة 
خيرض–بسکرة –اجلمهوریة اجلزائریة 

الدیمقراطية الشعبية.
• حتليل اخلطاب يف ضوء نظریة أحداث 	

دار  عکاش���������ة،  حممود  د.  اللغ����ة، 
الطبعة  القاهرة،  للجامعات/  النرش 

األوىل: 2013 م.
• التحليل اللساين وعاملية القيم الدینية، 	

د. املصطفى تاج الدین، جملة اإلحياء، 
الرباط،  للعلامء/  املحمدیة  الرابطة 
العددان الثاين و الثالثون و الثالث و 
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الثالثون، رمضان 1431 ه� –غشت 
2010 م.

• إىل 	 –مدخل  للنص  اللغوي  التحليل 
املفاهيم األساسية و املناهج –، تأليف 
کالوس برینکر، ترمجه و عّلق عليه و 
بحريي،  حسن  سعيد  د.  أ.  له:  مّهد 
مؤسسة املختار/ القاهرة: 1425ه�–

2005 م.
• عکاشة، 	 حممود  –د.  النص  حتلي�����ل 

مکتبة الرشيد نارشون، الطبعة األوىل: 
1435 ه� –2014 م.

• –دراسة الروابط النصية 	 حتليل النص 
حممود  د.  النيص،  اللغة  علم  ضوء  يف 
ن��ارشون،  الرشيد  مکتبة  عکاشة، 
الطبعة األوىل: 1435 ه� –2014 م.

• أصول 	 علامء  عند  اللغوي  التصور 
الغفار،  عبد  أمح��د  السيد  د.  الفقه، 
االسکندریة:  اجلامعية/  املعرفة  دار 

1996 م.
• واملرجعيات 	 احلدیثة  العربية  الثقافة 

ال��دار  إبراهيم،  عبداهلل  املستعارة، 
ب��ريوت،  ن���ارشون/  للعلم  العربية 
الطبعة األوىل: 1431 ه� –2010 م.

• کتب 	 يف  القرآنية  امل��ف��ردة  مجاليات 
اإلعجاز والتفسري، أمحد یاسوف، دار 
التوزیع/  و  النرش  و  للطباعة  املکتبي 
دمشق، الطبعة األوىل: 1415 هت–

1994 م.
• د. 	 القرآين،  النص  يف  اخلطاب  مجالية 

لطفي فکري اجلودي، مؤسسة املختار 
الطبعة  القاهرة،  التوزیع/  و  للنرش 

األوىل: 1435 ه� –2014 م.
• ربيعة 	 واخل��ط��اب،  النص  ب��نی  احل��د 

الثالث  العدد  عالمات،  جملة  العريب، 
و الثالثون.

• حفریات املعرفة، ميشال فوکو، ترمجة: 	
العريب/  الثقايف  املرکز  یفوت،  سامل 

بريوت، الطبعة الثانية: 1987 م.
• عبد 	 ترمجة:  ميلز،  س��ارة  اخل��ط��اب، 

القومي  امل��رک��ز  ع��ل��وب،  ال��وه��اب 
األوىل:  الطبع���ة  القاهرة،  للرتمجة/ 

2016 م.
• بنی 	 العريب  الرتاث  يف  األديب  اخلطاب 

أطروحة  التلقي،  وآلية  التبليغ  تقنية 
اجلمهوریة  حوریه،  عيسى  دکتوراه، 
–2015 السابعة،  السنة  اجلزائریة، 
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.2016
• اخلطاب القرآين دراسة يف العالقة بنی 	

و السياق، د. خلود العموش، جدارا 
األوىل:  الطبع�������ة  العاملي،  للکتاب 

1429 ه� –2008 م.
• إىل 	 البنيویة  –من  والتکفري  اخلطيئة 

اهلل  عبد   ،– تطبيق  و  نظریة  الترشحیية 
الغذامي، املرکز الثقايف العريب/ الدار 

البيضاء، الطبعة السادسة: 2006.
• أوملان، 	 ستيفن  اللغة،  يف  الکلمة  دور 

غریب  دار  ب���رش،  ک���امل  د.  ت��رمج��ة 
للطباعة و النرش و التوزیع/ القاهرة، 

الطبعة الثانية عرشة: 1997م.
• و 	 –املفاهيم  ال���ن���ص  ل��غ��ة  ع��ل��م 

بحريي،  حسن  سعيد  د.  االجتاهات، 
لبنان نارشون، الرشکة املرصیة  مکتبة 
الطبع�����ة  لونجامن،  للنرش،  العاملية 

األوىل: 1997 م.
• عبدالقادر 	 النص،  علم  و  دایك  فان 

جامعة  األدب،  و  اللغة  جملة  بوزیدة، 
حمرم  ع��رش،  احل��ادي  العدد  اجل��زائ��ر، 

1418 ه�، ماي 1997 م.
• الفکر الفلسفي واللغة العربية، عارف 	

النکدي، جملة املجمع العلمي العريب، 
املجلد الثامن و الثالثون، اجلزء الثاين: 

نيسان 1963 م.
• اخلطاب–	 وحتليل  النص  لسانيات  يف 

النيص  البناء  يف  لسانية  ق��راءة  نحو 
عبدالرمحن  د.   ،– الکری����م  للقرآن 
الدويل  للمؤمتر  مقدم  بحث  ب��ودرع، 
جامعة  القرآنية/  الدراسات  لتطویر 

امللك سعود: 2013 م.
• يف مفهوم النص ومعایري نصية القرآن 	

برشى  د.   ،– نظریة  –دراسة  الکریم 
جملة  عبدالغني،  وسن  د.  و  البستاين 
أبحاث کلية الرتبية األساسية/ جامعة 
العدد  عرش،  احلادي  املجلد  املوصل، 

األول.
• القرآن الکریم ومناهج النقد احلدیث، 	

املغريب  املرکز  ب��ودرع،  عبدالرمحن  د. 
ل��ل��دراس��ات واالب���ح���اث ال��رتب��وی��ة 
لالساتذة  العليا  باملدرسة  االسالمية 

بتطوان –املغرب
• اللسانيات 	 يف  العربية  اللغ���ة  قضایا 

الوظيفية –بنية اخلطاب من اجلملة إىل 
النص –، د. أمحد املتوکل، دار األمان 
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للنرش و التوزیع/ الرباط: 2001 م.
• التداخل، 	 –إشکالية  لسانية  قضایا 

العدد  املعرفة،  جملة  الوعر،  مازن  د. 
379، نيسان 1995 م، السنة الرابعة 

و الثالثون.
• کيف نتعامل مع القرآن، حممد الغزايل، 	

إرشاف عام: دالة حممد إبراهيم، هنضة 
التوزیع،  و  النرش  و  للطباعة  مرص 

الطبعة السابعة: 2005 م.
• انسجام 	 إىل  –مدخل  النص  لسانيات 

املرکز  خ��ط��ايب،  حممد   ،– اخل��ط��اب 
الطبعة  ب���ريوت،  ال��ع��ريب/  ال��ث��ق��ايف 

األوىل: 1991 م.
• لغویة 	 –دراسة  السيايس  اخلطاب  لغة 

االتصال،  نظریة  ض��وء  يف  تطبيقية 
ال��ن��رش  دار  ع��ک��اش��ة،  حم��م��ود  د. 
األوىل:  الطبعة  مرص،  للجامعات/ 

1426 ه� –2005 م.
• الینز، 	 جون  والسياق،  واملعنى  اللغة 

ت��رمج��ة: ع��ب��اس ص���ادق ال��وه��اب، 
الشؤون  دار  عزیز،  یوئيل  مراجعة 
و  الثقافة  وزارة  العامة/  الثقافية 

اإلعالم/ بغداد: 1987 م.

• حممد 	 اإلمام  للشيخ  الصحاح،  خمتار 
بن أيب بن عبد القادر الرازي، إخراج 
دائرة املعاجم يف مکتبة لبنان–بريوت: 

1989 م.
• املصباح املنري يف غریب الرشح الکبري 	

أمحد  العاّلمة  العامل  تأليف  للرافعي، 
الفيومي،  املقري  عيل  بن  حممد  بن 
دار  الشناوي،  العظيم  عبد  د.  حتقيق 

املعارف/ القاهرة، الطبعة الثانية.
• لسانيات 	 يف  األساسية  املصطلحات 

–دراسة  اخل��ط��اب  حتليل  و  ال��ن��ص 
ج��دارا  ب��وق��رة،  نعامن  –د.  معجمية 
األردن،  ع��امن/  العاملي،  للکتاب 
الطبعة األوىل: 1429 ه� –2008 م.

• لتحليل 	 امل��ف��ات��ي��ح  امل��ص��ط��ل��ح��ات 
ترمجة:  مانغونو،  دومينك  اخلطاب، 

حممد حیياتن.
• دراس��ات 	 ض��وء  يف  اللغویة  املعاجم 

علم اللغة احلدیث، د. حممد أمحد أبو 
الفرج، دار النهضة العربية للطباعة و 

النرش/ القاهرة: 1966 م.
• حممد 	 ال��ش��ائ��ع��ة،  األخ��ط��اء  معجم 

ب��ريوت،  لبنان/  مکتبة  ال��ع��دن��اين، 
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1973 م.
• بن 	 عيل  العالمة  التعریفات،  معجم 

حممد السيد الرشیف اجلرجاين، حتقيق 
املنشاوي،  صدیق  حممد  د.  دراسة  و 
ال��ت��وزی��ع/  و  للنرش  الفضيلة  دار 

القاهرة: 1392 ه� –2004 م.
• معجم املصطلحات األدبية املعارصة، 	

سعيد  د.  ترمجة  و  تقدیم  و  ع��رض 
علوش، دار الکتاب اللبناين/ بريوت، 

الطبعة األوىل: 1985 م.
• يف 	 ال��ع��رب��ي��ة  امل��ص��ط��ل��ح��ات  معجم 

وکامل  وهبة  جمدي  واآلداب،  اللغة 
املهندس.

• أنيس 	 إبراهيم  د.  الوسيط،  املعجم 
الطبعة  ال��رشوق،  مکتبة  آخ��رون،  و 

الرابعة: 2004 م.
• احلسنی 	 أليب  اللغة  مقایيس  معجم 

حتقيق:  زک��ری��ا،  بن  ف��ارس  بن  أمح��د 
األستاذ عبد السالم حممد هارون، دار 

الفکر للطباعة و النرش.
• ت�����أليف 	 القرآن،  املفردات يف غریب 

املعروف  حممد  بن  احلسن  القاسم  أيب 
هيثم  ضبط  األص��ف��ه��اين،  بالراغب 

العريب/  الرتاث  إحياء  دار  طعيمي، 
بريوت، الطبعة األوىل: 2008 م.

• ميشيل 	 فلسفة  يف  اخل��ط��اب  مفهوم 
املجلس  بّغورة،  ال��زواوي  د.  فوکو، 

األعىل للثقافة: 2000 م.
• علوم 	 يف  –دراس��������ة  النص  مفهوم 

زید،  أب��و  حامد  نرص  د.  القرآن–، 
البيضاء،  الدار  العريب/  الثقايف  املرکز 

الطبعة األوىل: 2014 م.
• واحلدیث، 	 القدیم  بنی  النص  مفهوم 

د. حممود اجلاسم، جملة جذور، املجلد 
الثاين عرش، اجلزء احلادي و الثالثنی، 
–إبریل  ه���   1432 األوىل:  مج��ادى 

2011، النادي األديب الثقايف/ جّدة.
• منذر 	 د.  األس��ل��وب��ي��ة،  يف  م��ق��االت 

الکتاب  احت��اد  م��ن��ش��ورات  ع��ي��ايش، 
العريب: 1990 م.

• عبد 	 للعالمة  خ��ل��دون،  اب��ن  مقدمة 
الرمحن بن خلدون، اعتنى به وراجعه 
مراد،  حیيى  حتقيق:  قطب،  عيل  حممد 
والتوزیع– للنرش  املختار  مؤسس����ة 
1429ه�– األوىل:  الطبعة  القاهرة، 

2008 م
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• النص 	 ف��ه��م  يف  املتکلمنی  م��ن��اه��ج 
القرآين، د. ستار جرب األعرجي، املرکز 
االسرتاتيجية،  للدراسات  اإلسالمي 
الطبعة  امل��ق��دس��ة،  العباسية  العتبة 

األوىل: 1438 ه� –2017 م.
• للقصيدة، 	 النيص  التحليل  يف  منهج 

جملة  اللطيف،  عبد  محاسة  حممد  د. 
فصول، املجلد اخل���امس عرش، العدد 
الثاين: 1996 م، اهليئة املرصیة العامة 

للکتاب.
• موسوعة کشاف اصطالحات الفنون 	

و العلوم، العالمة حممد عيل التهانوي، 
رفيق  د.  مراجعة:  و  تقدیم و إرشاف 
العجم، حتقيق د. عيل دحروج، مکتبة 
الطبعة  ب���ريوت،  ن����ارشون/  لبنان 

األوىل: 1996 م.
• الدرس 	 يف  جدید  –اجتاه  النص  نحو 

مکتبة  عفيفي،  أمحد  د.   ،– النحوي 
الطبعة  ال��ق��اه��رة،  ال���رشق/  زه���راء 

األوىل: 2010 م.
• الدرس 	 يف  جدید  اجت��اه  النص،  نحو 

زهراء  مکتبة  عفيفي،  أمحد  النحوي، 

األوىل:  الطبعة  القاهرة،  ال��رشق/ 
2001 م.

• ن��ح��و ال��ن��ص وم��ب��ادئ��ه واجت��اه��ات��ه 	
اللسانية  النظریة  ضوء  يف  األساسية 
جملة  ب���وق���رة،  ن��ع��امن  د.  احل��دی��ث��ة، 
–1428 األوىل:  مج��ادى  عالمات، 
النادي  ال��س��ادس،  ال��ع��دد   ،2007

األديب الثقايف/ جدة.
• یکون 	 م��ا  يف  –بحث  ال��ن��ص  نسيج 

الّزّناد،  األزه��ر   ،– نّصًا  امللفوظ  به 
املرکز الثقايف العريب/ بريوت، الطبعة 

األوىل: 1993 م.
• النص القرآين و آفاق الکتابة، أدونيس، 	

الطبعة  القاهرة،  العريب/  الکتاب  دار 
األوىل: 1993 م.

• النص و اخلطاب و اإلجراء، روبرت 	
حسان،  متام  د.  ترمجة  بوجران،  دي 
عامل الکتب/ القاهرة، الطبعة األوىل: 

1418 ه� –1998 م.
• الدار 	 النص، د. حسنی مخري،  نظریة 

اجلزائر،  ن���ارشون،  للعلوم  العربية 
الطبعة األوىل: 1428 ه� –2007 م.
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املقدمة:
القرآن  يف  مقبول  أصل  الط���الق  ان 
السور  إحدی  ُسّميت  حتی  الکری��������م 
تناولت  و  "الط����الق".  بسورة  القرآن  يف 
رشوط  و  ح��دود  القرآن  يف  آی��ة  ع��رشون 
هذه  علی  نظرة  ألقين����ا  إذا  و  الطالق. 
املقدس  الشارع  ان  نجد  فسوف  اآلی��ات 
أولی اهتاممًا خاصًا بالطالق بحيث طرح 
و  دقيق  بشکل  الطالق  رشوط  و  أحکام 
مفصل و اعترب أّن اجلميع مکلفون بإجراء 
حدوده و أحکامه و أّن من یتجاوزها فهو 
أمرًا  الطالق  الشارع  یعترب  مل  و  ظ��امل)1(. 
و  الزوجية  احلياة  بقاء  مادام  سائغًا  و  هّينًا 
مجيع  استعمل  أّنه  حتی  ممکنًا،  استمرارها 
الطالق.  حالة  يف  الوقوع  ملنع  احلّل  سبل 
الزوجة  أو  ال��زوج  أوال  یدعوا  فالشارع 
إزالة  طرق  هلام  یبنّی  و  الصلح  إلی  الناشز 

النشوز)2(.
و يف حال وجود احتامل االنفصال بنی 
الزوجنی فإّن الشارع یأمر بتشکيل حمکمة 

]س��ورة   ]229  –  121 البقره:  ]س���ورة   )1(
الطالق: 1[. 

)2( ]سورة النساء: 35[. 

ُارسیة یقوم فيها حکم من جانب الزوج و 
بنی  باإلصالح  الزوجة  جانب  من  حکم 
الزوجنی)3(. و یری بعض العلامء وجوب 
أخ��ريًا  و  امل��ح��ک��م��ة)4(.  ه��ذه  مثل  إق��ام��ة 
الشارع  یسّوغ  الزوجان  یتصالح  مل  ف��إذا 
الطالق برشوط و حدود خاصة، رشوط 
باب  بينهام مما جیعل  التام  تؤخر االنفصال 
الرجوع مفتوحًا. و من مجلة هذه الرشوط 
اآلیة  إليها  أش��ارت  حيث  العّدة  وج��ود 
228 من سورة البقرة و اآلیة االولی من 
سورة الطالق فذکرت ان للمرأة عّدة بعد 
الیمکن  و  معينة  مدة  إلی  تستمر  الطالق 
للمرأة خالل هذه املدة التی تستمر ثالث 
طهورات أن تتزوج برجل آخر، بل یمکن 
حيث  املدة  هذه  يف  اليها  الرجوع  لزوجها 

تعود حياهتام الزوجية إلی حالتها االولی.
حضور  أیضًا  الطالق  رشوط  من  و 
شاهدین عدلنی عند إجراء حکم الطالق، 
سورة  من  الثانية  اآلی��ة  عليه  تدل  حيث 
الطالق. و بتعبري االستاذ الشهيد املطهري 

هذا  علی  تدل  النساء  سوره  من   30 اآلیه   )3(
األمر. 

)4( راجع کتاب "نظام حقوق املرأه فی االسالم" 
ص 323 )الفارسيه(، مرتضی املطهری. 
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من  یمتازان  ب��ام  الشخصنی  هذین  ف��إن 
منتهی  یبذالن  فإهنام  التقوی  و  العدال�����ة 
بنی  الصفاء  و  الصلح  إلجی��اد  مساعيهام 

الزوجنی)5(.
و بناء علی ما تقدم فإن القرآن الکریم 
قبِل اصل الطالق و اعتربه جائزًا إاّل أّنه مل 

حیّبذه و مل یرحب به.
نظر الروایات:

بالطالق  الروایات  ترحيب  عدم  إّن 
أمر واضح الریب فيه. روی عن الرسول 
من  أبغض  شيئًا  اهلل  أح��ل  "ما   :اهلل
أیضًا:   عن���������ه روی  و  الطالق")6(. 
انه  ظننُت  حتی  باملرأة  جربئيل  "أوصانی 

الینبغی طالقها إال من فاحشة مبّينة")7(.
"ما   :الصادق االم��ام  عن  روی  و 
م��ن ش��ئ مم��ا أح��ّل��ه اهلل ع��زوج��ل أبغض 
املطالق  یبغض  اهلل  ان  و  الطالق  من  إليه 

الذّواق")8(.

)5( املصدر نفسه 330. 
)6( سنن أبی داوود، ج 2، ص 261. 

 ،131 ب��اب  ج3،  الفقيه،  الحی��رضه  م��ن   )7(
حدیث1؛ وسائل الشيعه، ج 7، باب 18، 

حدیث 4. 
)8( فروع الکافی، ج6، ص 57. 

فلسفة جواز الطالق:
باب  يف  االم��ر  ه��ذا  رّس  بيان  یمکن 
أن  الیرید  االس��الم  إن  یلی:  کام  الطالق 
یکون بناء الزواج علی اإلکراه و اإللزام، 
عن  مدافعًا  الرجل  یکون  أن  جیب  بل 
حمبوبة  املرأة  تکون  أن  و  هلا،  حمّبًا  و  املرأة 
بيتها و ال إجبار يف احلب. فإذا مل تکن  يف 
أن  الطبيعي  فمن  الزوجنی  بنی  حمبة  هناك 
السيام  و  األرسة  مؤسسة  أس��اس  ی��زول 
الرجل  ناحية  من  الکره  و  التنفر  کان  إذا 
الرجل.  بيد  االرسی��ة  العالقة  زم��ام  ألّن 
فالزوجة  زوجته  حیب  الرجل  کان  ف��إذا 
أیضًا بحسب طبيعتها التی ترید ان تکون 
ذلك  و  له،  حمبة  تکون  ایضًا  فهي  حمبوبة 
املهم  بل  حمبة  تکون  بأن  الهتتم  املرأة  الن 
عندها ان تکون هي حمبوبة، و لذا فإّن متام 
زالت  فاذا  الرجل،  بيد  االرسیة  العالقة 
تبعًا  ینحل  االرسة  مرکز  فإن  الرجل  حمبة 
أن  جیب  الذي  املرکز  هذا  مثل  و  لذلك، 
یقوم علی املحبة و العشق الیمکن حفظه 

باالجبار القانوين)9(.

امل��ط��ه��ري،  م��رت��ض��ی  احل��ج��اب،  م��س��أل��ه   )9(
ص210. 
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الطالق يف نظر اآلیات:
من  الکثري  يف  الطالق  قضية  طرحت 
االحکام  فيه���ا  امتزجت  قد  و  اآلی��ات. 
حد،  أقصی  إلی  االخالقية  و  القانونية 
تبينی  جانب  -إلی  کثريا  التأکيد  تّم  حيث 
األحکام القانونية -علی اآلداب و األوامر 

األخالقية)10(.
و نتناول فيام یيل تفصياًل اآلیات:

ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  چ 

ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ 
گگ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ 
گ گ ڳ ڳ چ ]سورة 

االحزاب: 49[.
استثناًء  اآلی��ة  هذه  يف  تعالی  اهلل  بنّی 
کان  فإذا  املطلقة،  للمرأة  العدة  حکم  من 
االعتداد،  فالجیب  الدخول  قبل  الطالق 
و یفهم من هذا التعبري ان حکم العدة تم 

بيانه قبل هذا اآلیة.
کذلك  و  "لکم"  تعبري  من  یستفاد  و 
مجلة "تعتدوهنا" ان اعتداد املرأة یعّد نوعًا 
یکون کذلك  ان  للرجل و جیب  احلق  من 

حممد  اليزدي،  مصباح  قرآن،  در  اخالق   )10(
تقي، ج 3، ص 84. 

ألّن من املحتمل أن تکون املرأة يف الواقع 
ال���زواج برجل  ال��ع��دة و  ف��رتك  ح��ام��اًل، 
الولد  وضع  یکون  ألن  سببًا  یصري  آخر 
هذا  ال���زوج.  حق  فيضيع  غريمشخص 
فضاًل عن ان االعتداد یعطی فرصة للرجل 
کانا  ان  الرجوع  و  النظر  لتجدید  املرأة  و 
انفعاالت  تأثري  بسبب  للطالق  مستعدین 
عادیة. و هذا حق لکال الطرفنی: الزوج و 
اآلیة حکاًم آخر، و هو  تتناول  ثم  الزوجة 
فأمر  الدخول  قبل  تطّلق  التی  املرأة  حکم 
هدیة  للمرأة  الرجل  یعطی  أن  تعالی  اهلل 

مناسبة )فمتعوهّن(.
مناسبة  هدیة  دف��ع  أّن  يف  الش��ك  و 
یکون واجبًا عند عدم تعينی املهر کام ورد 

يف قوله تعالی:
ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  چ 

چ  ے  ھے  ھ  ھ  ھ  ہ 

]سورة البقره: 236[.
هذه اآلیة مطلقة و تشمل املوارد التي 
و  هنا  أننا  إاّل  یعنّی،  مل  أم  املهر  فيها  عنّی 
نظرًا إلی القرینة املوجودة يف اآلیة نحددها 
يف  ألنه  ذلك  و  املهر،  تعينی  عدم  بمورد 
الدخول  ع��دم  و  املهر  تعينی  ع��دم  حالة 
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حکم  آخر  و  املهر.  نصف  دفع  جیب  فإنه 
 ]49 االحزاب:  ]سورة  املذکورة  اآلیة  يف 
نرّسحها  أن  جیب  املطلقة  امل��رأة  أّن  هو 
صحيح  بشکل  عنها  ننفصل  و  بإحسان 
)و رّسحوهن رساحًا مجياًل( و الذی یعنی 
الرتك املصحوب باالحرتام و ترك القسوة 
االنفصال  و  االح��رتام،  عدم  و  الظلم  و 
صمم  کلام  ال��زوج  ان  بمعنی  ليس  أیضًا 
سوء  و  بالظلم  م��أذون  فهو  الفراق  علی 
سلوك  فهذا  زوجته،  مع  والقسوة  القول 
غرياسالمی قطعًا. و بعض املفرسین اعترب 
الرساح اجلميل اجازة اخلروج من املنزل و 
االنتقال من املکان، و ذلك ألن املرأة هنا 
فيجب  عليه  و  باالعتداد،  موظفة  ليست 

ترکها و أن تذهب أینام ترغب)11(.
و یقول القرآن أیضًا:

پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  چ 

ڀ  ڀ  پڀ  پ  پ 
ڀ چ ]سورة الطالق: 1[.

أن  جیب  الطالق  ان  اآلی��ة  تؤکد  هنا 
یکون  إنام  هذا  و  بالعدة،  مصحوبًا  یکون 
ممکنًا إذا حتقق الطالق يف حال الطهارة و 

)11( تفسرينمونه، ج17، ص 97. 

يف  وقع  الطالق  أّن  مع  و  مجاع،  دون  من 
العدة یکون  حال احليض فإن بدایة زمان 
سيکون  و  ال��ط��الق  ب��دای��ة  ع��ن  مستقاًل 
کان  اذا  کذلك  و  الطهارة.  بعد  الرشوع 
اجلامع  حصل  لکن  و  الطهارة  ح��ال  يف 
ألن  ذل��ك  و  مسّلم،  أیضًا  فاالنفصال 
التکون  اجلامع  الجل  الطهارة  هذه  مثل 
الرحم.  يف  النطفة  وجود  عدم  علی  دلياًل 
مادة  من  "أحصوا"  کلمة  فان  کذلك  و 
کثريًا  ألن  وذلك  العّد،  بمعنی  "إحصاء" 
یکونوا  مل  القدیم  الزمان  يف  الناس  من 
یعرفون القراءة و الکتابة، و کانوا حیفظون 
حساب املوضوعات املختلفة باحلصی. و 
هم  العدة  حساب  بحفظ  فاملخاطب  هنا 
"حق  قضية  أن  ألج��ل  ه��ذا  و  ال��رج��ال، 
الرجال،  عهدة  علی  املسکن"  و  النفق��ة 
هلم،  أیضًا  ال��رج��وع  حق  ف��إن  کذلك  و 
ألجل  موظفة  أیضًا  امل��رأة  کانت  ااّل  و 
العدة  حساب  حتفظ  ان  تکليفها  توضيح 
من  الثانية  اآلیة  يف  یقول  و  دقيق.  بشکل 

ڇ  چ  أیضًا:  العدة  بشأن  الطالق  سورة 
ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ 
ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ 
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 ]2 ال��ط��الق:  ]س����ورة  ڑ...چ 
تطرح اآلیة واحدًا من اهم و أدق األوامر 
املتعلقة باحلياة الزوجية، و هو أن الزوج و 
الئق  بشکل  معًا  یعيشا  ان  ینبغی  الزوجة 
حال  هو  کام  مناسب  بشکل  ینفصال  أو 

احلياة املشرتکة علی االصول الصحيحة و 
جیب  أیضًا  فاالنفصال  االنسانية.  الطبيعة 
ان یکون خاليًا من النزاع و القول السّیء 
حيث  مهم  أمر  هذا  و  احلقوق.  تضييع  و 
و  بالصلح  االرتباط  یکون  أن  جیب  کام 
االنفصال  یکون  ان  جیب  کذلك  الصفاء 
من  ألنه  وذل��ك  التفاهم،  مع  متصاحبًا 
الزوجان  یکفر  ان  املستقبل  يف  املمکن 
باستئناف حياة زوجية جدیدة، و لکن لو 
کان اجلو احلاکم حنی االنفصال هو التوتر 
فإن طریق الرجوع ینسّد بوجه الزوجنی، 
فإن  جمددًا  الزواج  أرادا  اهنام  فرضنا  لو  و 
االرضية الفکریة و العاطفية غري مناسبة، 
مسلامن  أخ��ريًا  فإهنام  اخری  ناحية  من  و 
االنفصال  و  واحد.  جمتمع  يف  یعيشان  و 
الالئقة  غري  االمور  و  للخصام  املصاحب 
-يف  نفسهام  الزوجنی  عن  -فضاًل  تؤثر 
التعاون  انعدام  إلی  ی��ؤدی  مما  ارستيهام 

بينهام متامًا يف املستقبل.
من  الثاين  احلکم  الی  اآلی��ة  تشري  ثم 
مورد  يف  الشهود  إشهاد  هو  و  احکامها، 
الطالق و کذلك يف مورد الرجوع، و لکن 
حيث إّن إشهاد الشاهد عند الرجوع، بل 
فرضنا  إذا  و  واجبًا،  -ليس  التزویج  عند 
أّن اآلیة املذکورة تشمل الرجوع أیضًا فانه 

أمر مستحب.
وظيفة  اآلیة  تبنّی  الثالث  األمر  يف  و 
فال  هلل"  الشه����ادة  اقيموا  "و  الشهود: 
مانعًا  الطرفنی  ألحد  القلبی  امليل  یکون 
ان الیکون  ینبغی  بل  باحلق،  الشهادة  من 
لذلك.  دافعًا  احلق  استمرار  و  اهلل  سوی 
صحيح ان الشهود جیب أن یکونوا عدوالً 
اال انه مع وجود العدالة أیضًا فإن صدور 
ال��ذن��ب ليس حم���االً، و هل��ذا حت��ذر اآلی��ة 
فتطالبنا أن نراقب أنفسنا و الننحرف عن 

طریق احلق عن وعی أو عن غري وعی.
الطالق  سورة  من  الرابعة  اآلیة  يف  و 

ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ  چ  تعالی:  یقول 
ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ 
ەئ  ەئ  ائ  ائ  ىى  ې  ې 
من  النساء  بنی  هناك  چ  وئ...  وئ 
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ال تری العادة الشهریة ألسباب ما أو أهنن 
حکمهن  توضح  املذکورة  فاآلیة  حوامل، 

و تکمل بحث العدة.
تقول اآلیة أوالً: النساء اللوايت یئسن 
إذا شککتم يف حاهلن  الشهریة  العادة  من 
)من ناحية احلمل( فعدهتن الثالثة أشهر، 
و کذلك النساء اللوايت مل یرین العادة جیب 
ثم  أشهر.  ثالثة  أیضًا  یعتددن  ان  عليهن 
الثالثة حيث  املجموعة  إلی  اآلیة  أشارت 
الوضع«.  احلوامل  »ع��دة  تعالی:  یقول 
الثالثة  املجموعات  حکم  تبنّی  هب��ذا  و 
للنساء يف اآلیة املذکورة، یعنی جمموعتان 
املجموعة  و  أشهر،  ثالث  یعتددن  منهام 
وضع  إلی  -عّدهتن  احلوامل  الثالثة-اي: 
بساعة  الطالق  بعد  وضعنه  سواء  احلمل 
أو بثامنية أشهر. و مجلة »الالئی مل حیضن« 
یمکن أن یراد هبا اللواتی وصلن إلی سن 
هذه  ففي  العادة،  یرین  مل  لکن  و  البلوغ 
و  قطعًا.  أشهر  ثالثة  عدهتن  تکون  احلالة 
القول املشهور بنی الفقهاء ان البنت اذا مل 
بعد  البلوغ فال عّدة عليها  إلی سّن  تصل 

الطالق)12(.

)12( تفسري نمونه، ج 24، ص 189. 

فيها  حیصل  التی  امل��وارد  سائر  يف  و 
االن��ف��ص��ال ب��نی ال��رج��ل و امل����رأة، ف��اذا 
عادة  هلا  کان  و  احليض  دم  املرأة  شاهدت 
منتظمة و کان زوجها قد قارهبا، فإهّنا تعتد 
بمقدار ثالثة أطهار. و اما املرأة التی هي يف 
سّن من حتيض و مل حیصل عندها احليض 
أشهر  ثالثة  تعتد  أن  فعليها  املتعارف 

قمریة)13(.
حق الطالق يف نظر القرآن:

الطالق  بحث  يف  املهمة  املباحث  من 
قبول  و  اعتبار  فبعد  الطالق.  حق  مسألة 
ملن  اآلتی:  السؤال  یطرح  الطالق،  أصل 
اإلهلية؟.  األدی���ان  نظر  يف  الطالق  حق 
حق  الطالق  فهل  للمرأة؟.  أم  للرجل 
مثل  أیضًا  للمرأة  أّن  او  للرجال  خمتص 
يف  بالطالق  املتعلقة  اآلیات  احلق؟.  هذا 
القرآن تبنّی اّن الطالق حق للرجل حيث 

ختاطبهم تلك اآلیات. فقوله تعالی: چ ٻ 
 232 و   231 اآلی��ات  يف  ٻچ  ٻ 
من  االول��ی  اآلی��ة  و  البقرة،  س��ورة  من 

سورة الطالق، أو قوله تعالی: چ ۀ ۀ 

الطالق،  کتاب   ،2 جملد  اللمعه،  ش���رح   )13(
ص107. 
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البقرة  سورة  من   236 اآلیة  يف  ہچ 

تبنّی ان حق الطالق جعل للرجل.
یعنی  ذلك  ان  هل  السؤال:  لکن  و 
أمر  يف  متامًا  االختيار  مسلوبة  امل��رأة  ان 
بالنفي. و ذلك ألن  الطالق؟. و اجلواب 

الطالق و ان کان حقًا طبيعيًا للرجل، اال 
احلاالت  بعض  جعل  املقدس  الشارع  أّن 
يف  الزوجية  العلقة  من  امل��رأة  لتخّلص 
الفقه  يف  ذکرت  حيث  ال��رضورة  حاالت 
االسالمي بشکل مفصل، و من مجلة ذلك:
"بناء علی الفقه اإلسالمي فإنه یمکن 
للمرأة يف حالة تفویض حق الطالق هلا –
أی: ان یشرتط يف العقد يف موارد خاصه-
ال  املرأة  ان  فمع  عليه  و  نفسها.  تطّلق  أن 
حّق هلا يف احلالة االعتيادیة يف الطالق اال 
بأن تشرتط  انه یمکن هلا يف حالة االتفاق 

ضمن العقد أن یکون هلا هذا احلق")14(.
الرشع  حلاکم  یمکن  آخر  مورد  يف  و 
م��ن دون ال��ت��وج��ه إل��ی ح��ق ال��رج��ل يف 
ما  يف  ال��ط��الق  حکم  جی��ری  أن  ال��ط��الق 
املايل  الزوجة  حقوق  ال��زوج  ی��ؤّد  مل  اذا 

در  زن  حقوق  نظام  مرتضی،  املطهری،   )14(
اسالم، ص 345. 

الوقت  يف  و  اجلنيس،  أو  االخ��الق��ي  أو 
هذه  مثل  ففي  التطليق،  عن  یمتنع  نفسه 
أن  ال��رشع��ي  للحاکم  یمکن  احل���االت 
یتدخل يف حياهتام و جیری حکم الطالق. 
هذا  مثل  أص��ل  عن  التساؤل  ی��رد  قد  و 
عن  املطهري  الشهيد  هنا  فينقل  املجّوز، 
مایيل)15(:  احليل  للعالمة  الزوجة  حقوق 
اآلیة  يف  البقرة  سورة  يف  تعالی  اهلل  یقول 

ھ  ھ  ہ  ہہ  ہ  چ   :229
ھ ھچ، و کذلك یقول يف اآلیة 

ٻ  ٱ  چ  البقرة:  س��ورة  من   231
پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ 
ٺ  ڀ  ڀ  ڀڀ  پ  پ 
ٹچ.  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺٺ 
هذه  من  ع��ام  اص��ل  استخراج  یمکن  و 
حياته  يف  رج��ل  ک��ل  اّن  ه��و  و  اآلی���ات 
الزوجية عليه أن خیتار واحدًا من طریقنی: 
و  جيد  بشکل  احلقوق  مجيع  یؤدی  ان  اما 
و  الزوجية  العالقة  یقطع  أن  أو  صحيح، 
ال  أن  هو  الثالث  الفرع  و  امل��رأة.  ی��رّسح 
بشکل  الحیفظها  کذلك  و  امل��رأة،  یطّلق 
يف  الی��وج��د  ه��ذا  مثل  و  مناسب،  جيد 

)15( املصدر نفسه، ص 354. 



أ.د. حممد جواد اسکندرلو

155

ڀ  ڀ  چ  تعالی:  فقوله  االس��الم، 
الفرع  هذا  نفي  هو  چ  ٺٺ...  ٺ 
السابقة  اجلملة  ان  بعيدًا  وليس  الثالث. 
م��وارد  فيشمل  ع���امٌّ  مفهوم  هل��ا  ی��ک��ون 
فيها عمدًا متشددًا و مؤذیًا  الزواج  یکون 

التقصري  موارد  یشمل  کذلك  و  للمرأة، 
کل  علی  انه  اال  فيها،  للزوج  العمد  و 
حال، الیکون إبقاء املرأة ااّل رضرًا و أذّیة 
ان  و  اآلیات  هذه  فيقول:  یستمر  ثم  هلا. 
کانت واردة بشأن العّدة و الرجوع و عدم 
املوارد،  اهنا الختتص هبذه  ااّل  الرجوع... 
الزوجية  حقوق  و  عامًا  اصاًل  تبنّی  فهی 
فضاًل  و  األح��وال.  و  االوق��ات  مجيع  يف 
 األطهار األئمة  فإن  اآلیات  سياق  عن 
بشأن  اآلی��ات  هبذه  استشهدوا  قد  أیضًا 
العالمة  أورد  قد  و  هبا.  استدلوا  و  العدة 
احللی إلثبات ذلك نامذج عن االئمة يف 
)فإمساك  ان  الی  املجال تشري مجيعها  هذا 
أصل  هو  باحسان(  ترسیح  أو  بمعروف 

کيل)16(.
ثم 	ضاف قائاًل:

ُیعلم  مل  اذا  الرشع  حاکم  علی  جیب 

)16( نظام حقوق زن در اسالم، ص355. 

الزوج بوظائفه، و يف الوقت نفسه مل یطّلق 
زوجته أن حیرض الزوج و یأمره بالطالق، 
یقوم  نفسه  احلاکم  ف��اّن  یطّلق،  مل  ف��اذا 
بطالق زوجته. روی أبوبصري عن االمام 

الصادق: "من کان له زوجة...")17(.
و عليه فاذا مل یراع الرجل هذا األصل 
الطالق  إجراء  یمکنه  الرشع  حاکم  فإن 
لوحده. و فضاًل عن املوارد املذکورة فإّن 
للمرأة يف بعض  ُاعطی  الزواج  حق فسخ 
ف��إذا کان  ذل��ك  أس��اس  امل���وارد، و علی 
العنن  و  اخلصاء  و  کاجلنون  عيوب  هناك 
فانه یمکن للزوجة فسخ عقد النکاح)18(.
یمکن  أیضًا:  اللمعة  کتاب  يف  جاء  و 
تکون  کيف  تتعلم  ان  طالقها  يف  للمرأة 
عليه  و  بالغ،  و  کامل  انسان  ألهنا  حماميًا، 

فال دليل علی سلب هذا احلق منها)19(.
اآلثار و النتائج السلبيه للطالق:

)من وجهة علم النفس و الرتبية(:
و  بصلح  ت��م  ال��ط��الق  أّن  ل��و  حتی 
صفاء، و انفصل الطرفان برغبة و رضا إاّل 

)17( املصدر نفسه، ص356.
)18( رشائع االسالم، ج2، ص 559 و 561. 

ج2،  الثانی،  الشهيد  اللمعه،  ش������رح   )19(
ص149. 
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انه علی أی حال یبقی أثره يف القلوب. و 
أحيانًا یمتد احلقد و العداوة –فضاًل عاّم يف 
قلبي الزوجنی -الی أقارهبام أیضًا مما یؤدي 

إلی التضاد و املواجهة بنی االرستنی.
من  ک��ل  ی��ش��ّک��ل  أن  یمکن  رب���ام  و 
الزوجنی حياة زوجية جدیدة، و لکن ليس 
اجلدیدة  الزوجية  حياهتام  متنح  ان  معلومًا 
للقلب نشاطًا و رسورًا و لذًة. و فضاًل عن 
ذلك فالطالق له آثار نفسية سيئة نشري فيام 

یلی إلی بعضها:
آثار الطالق يف الزوجنی:. 1
الصدع يف القلب: ان انفصال الزوجنی . 1

لعلهام  و  قلبيهام،  انصداع  الی  یؤدی 
تشکيل  بعد  االنصداع  هبذا  یشعران 
بشکل  اجل��دی��دة  ال��زوج��ي��ة  حياهتام 
حتی  املرأة  لقلب  یمکن  فکيف  أکرب. 
لوعاشت يف حياة جدیدة رغيدة ان ال 
هیتز لذکری زوجها السابق؟. و کيف 
یمکن للرجل ان ینسی حنان و عاطفة 
فکيف  واخلالصة  السابقة؟.  زوجته 
یمکن هلام أن ینسيا املاضی و یأنسا بعد 
االنفصال و مشاهدة شخص آخر حمّل 

الشخص االول الذی کان معه؟.

حالة . 2 إلی  یؤدی  الطالق  إن  اليأس: 
فيها.  اللذة  و  احلياة  يف  اليأس  من 
الطرفنی  کال  یتزوج  أن  املمکن  فمن 
اجلدیدة  حياهتام  ان  إاّل  جدیدًا  زواجًا 
و  ال��ص��ف��اء  ذل��ك  فيها  ق��د الت��ک��ون 
االخالص و املحبة السابقة، و تکون 
الزوجنی  ب��نی  امل��ح��اورة  الغالب  يف 
التعارش  و  التعامل  و  تکلفًا  اجلدیدین 
التجارب  إثر  للصفاء  فاقدًا  اجلدید 
ال��س��اب��ق��ة ال��ت��ي م��ه��دت االرض��ي��ة 

لالنفصال.
الرجل . 3 ان  املجدد:  ال��زواج  يف  الرتدد 

الذی طّلق زوجته و اختذ زوجة جدیدة 
هذه  ال��ی  قلبه  مت��ام  تسليم  الیمکنه 
املرأة  فإن  کذلك  و  اجلدیدة.  الزوجة 
اجلدید  زوجها  مع  تنرصف  املطلقة 
دائاًم  نفسه  یراقب  فکالمها  باحتياط. 
أرسارًا،  اآلخر  الطرف  علی  خیفی  و 
و  العاطفة  تلك  یعيش  أن  فالیمکنه 
املواساة التی کانت سابقًا. و عاطفتهام 
یشري  مما  متجذرة  تکون  أن  الیمکن 
الی کون حياهتام المعنی هلا، و تسيطر 
عليهام حالة عجيبة و فکر خطر. فکل 
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تتجسم  االخالص  و  العالقات  هذه 
اليها  حیتاجان  اهنام  یشعران  و  أمامهام 
مرة اخری اال انه مع األسف الیمکن 

اعادهتا إلی النفس.
ال��ط��الق . 4 ان  احل��ي��اة:  يف  ال��ت��ن��اق��ض 

للرج����ل و املرأة یعّد تناقض�ًا و حالًة 
نوع  هو  و  النفاق  و  االزدواجية  من 
کان  ماذا  فيفّکران:  الغزل.  نقض  من 
لآلخر؟.  اإلیثار  و  التفادی  ذلك  کّل 
املحبة  وهل کانت کّل تلك األیامن و 

و اظهار االخالص ریاًء و خدعة؟.
مثلها  ع��رشات  و  األسئلة  ه��ذه  کل 
و  الوسواس،  من  حالة  الذهن  يف  حتدث 
متّهد  و  االنتقام  نار  تشعل  أحيانًا  لعلها 
االرضية ملوت و زوال اآلخر. و ربام احيانًا 
تؤدی الی ظهور حالة من الربودة يف احلياة 

و االنزواء بل و االنتحار.
تأثري الطالق يف االطفال:. 2

و االرسة  االطفال  یؤثر يف  الط����الق 
فأطفال  ج���دًا.  قلقنی  جیعلهام  و  أی��ض��ًا 
الیعرفون  ألهنم  مبتلنی  یکونون  الطالق 
نذک���ر  أن  لنا  یمکن  و  اخل��الص.  طریق 

بعض آثار الطالق فيام یيل:

الضحية الروحي����ة و العاطفي���������ة: . 1
للطالق،  ضحية  اول  هم  االط��ف��ال 
الضحية الروحية، و العاطفية و احيانًا 
الطالق متحري  بعد  فالطفل  اجلسمية. 
السيام  و  توازنه  حفظ  الیستطيع  و 
الطفل املتعلق کثريًا بأبویه والذي کان 
يف  یعيش  و  أبویه  أحضان  يف  یعيش 

ظل حناهنام.
اخلوف من احلياة: یعترب الطفل البيت . 2

خميفًا.  مکانًا  والداه  فيه  انفصل  الذی 
آخر  ملجأ  عن  مایبحث  غالبًا  هو  و 
یلجأ اليه، ملجأ یکون له مسّليًا و آمنًا 
اهتامم  عدم  حاالت  اکثر  و  مرحیًا.  و 
الطفل بالدنيا و اآلخرین تظهر خالل 
انفصال الوالدین، و هذا ناتج من ان 
للطفل  الصغرية  و  املحدودة  ال��روح 

الیمکنها حتمل ذلك.
الطالق . 3 بع����������د  االطفال  ان  الُيتم: 

السيام  و  حقيق�������ة  یتامی  یصبحون 
أملهام  فإّن  العمر  يف  صغارًا  کانوا  إذا 
أي  يف  األوالد  الن  ذل��ك  و  عظيم، 
االمک�������انات  و  اهلدوء  من  مستوی 
و  االم  الی  حیتاجون  فإهن�������م  کانوا 
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حناهنا. و هذا األمل یکون ثقياًل عليهم 
الی االم و  الوصول  حيث الیمکنهم 
حناهنا. و احيانًا الی االب، و ینتظرون 
أوقاتًا رسمية للقائهام. فالطفل أحيانًا 
اللي����ل و یطلب  یستيقظ يف منتصف 
یکون  کيف  احلالة  تلك  يف  و  ُاّم���ه، 
أبویه  بنی  االختالف  فبسبب  وضعه؟ 
التکون ُامه يف الغرفة، و عليه ان ینتظر 
الی الغد مثاًل ليلتقی امه، مما خیلق يف 

داخله أملًا عظياًم.
توتر . 4 هو  الطالق  نتيج����ة  ان  التوتر: 

اىل  الطفل  أمر  یوکل  حيث  االطفال. 
من  امه  غري  الی  أمره  یوکل  أو  نفسه 
النساء أو غري ابيه من الرجال مما یؤدی 
انزعاجه. فالطفل بعد  انزجاره و  إلی 
متحرکة  دمية  أو  متثاالً  یکون  الطالق 
فأحيانًا  املختلفة.  األی��دی  تتداوهلا 
یکون عند امه و احيانًا اخری عند أبيه 
و تارة عند عمه أو خاله و خالته بل و 

أحيانًا يف روضة االطفال.
و الختفی اآلثار السلبية لتقّلب الطفل 
بنی األیادی و اختالف العادات و الرتبيات 

و الثقافات التي حتدث يف نفسية الطفل.

الطفل . 5 یشع�����ر  بالذنب:  االحساس 
أبویه،  انفصال  بسبب  بالذنب  أحيانًا 
أبویه  اذیة  يف  سببًا  کان  بأنه  یظن  فهو 
هذه  تسم�����ع  و  انفصاهلام.  سّبب  مما 
االطف�����ال  لسان  من  غالبًا  الکلامت 

األبریاء فهو یقول مثاًل:
بعد  اؤذی��ك  ال  فسوف  تعايل،  "ماما 

بابا أتعهد لك بأنی الأفعل شيئًا  ذلك.. . 
بأهنم  یشعرون  فهم  بعد".  فيام  یؤذیك 
بحق  أخ��ط��اًء  ارتکبوا  قد  و  مسؤولون 

االبوین.
الطالق . 6 بع�د  احل��رية:  و  االضطراب 

یکون الطفل متعجبًا و متحريًا، و یفقد 
یتأخر  و  الدراسة  علی  قابليته  حتی 
تراه  و  أحيانًا  الطفل  یمرض  و  فيها. 
یبحث عن ملجأ للعاطفة و املواساة. 
يف  مریضًا  ليس  الواقع  يف  الطفل  و 
ارتکازه  نقطة  فقد  هو  بل  احلالة  هذه 
عالجه  یمکن  فال  هلذا  و  اعتامده.  و 
بالدواء و انام یکون عالجه باملالطفة.

تشري . 7 ال��ن��م��و:  و  ال��رش��د  يف  ال��ت��أث��ري 
الدراسات الی ان الطفل الذی ینفصل 
يف اّمه یکون نموه اقل من الطفل الذی 
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الینفصل من امه، حتی لو مل تکن االم 
تتواجد  مل  لو  حتی  و  تربویة،  مربية 
الظروف الصحية النفسية املناسبة. إّن 
فقدان االم یمنع نمّو و ازدهار الطفل 
يف  سلبًا  یؤثر  و  امل��ج��االت،  مجيع  يف 

شخصيته العاطفية.
بعد . 8 الطفل  ان  بالوالدین:  الظن  سوء 

الوالدین یصري سّیء  االنفص����ال بنی 
بکراهة،  إليه  ینظر  و  بأحدمها  الظن 
فهو عادة اما ان یميل الی االب أو الی 

االم.
رد  یکون  أن  ال��رضوری  فمن  هلذا  و 
فعل االبوین مناسبًا امام الولد، و ان یتجنّبا 
أو  بعضهام  علی  القول  سوء  حضوره  يف 

شکوی احدمها من اآلخر.
النقص����ان العاطفي: ان الطفل الذی . 9

و  العاطفة  من  الیشبع  أب��واه  ینفصل 
لذلك،  عطشانًا  فيبقی  منهام  املالطفة 
–اثناء بحثه عن احلنان- مما قد جیعله 
هلم  الدین  الذین  أو  املحتالنی  فریسة 
فيفقد عّفته و طهارت����ه. و هذا االمر 
املجتمعات  يف  واضحة  نامذج��ه  تبدو 

املختلفة.

فالطفل . 10 طبيعيًا:  الطفل  ک��ون  ع��دم 
الذی ینفصل ابواه یکون غري اعتيادي 
ال��دراس��ات  تشري  و  غريطبيعي.  و 
غالبًا  االط��ف��ال  ه��ؤالء  ان  النفسية 
و  العاطفة  من  حمرومنی  یکونون  ما 
یصريون يف املستقبل من عوامل الرش 

و اجلریمة.
التفسري )التحليل(:

بعد  للطفل  تتهي����أ  أن  املمکن  من 
الطالق االمکانات املادیة الالزمة، و لکن 
مل  بيئة  يف  نفسيته  و  حياته  ستکون  کيف 
فالبيئة  معًا؟.  فيها  یعيشا  ان  أبواه  یستطع 
کيف  یصنعاها  ان  األبوان  یستطع  مل  التی 
یمکن للطفل أن یصنعها؟. فاملکان الذي 
االختالف  و  بالضوض���اء  مشحونًا  کان 
ان  یمکنه  کيف  ابي���ه  و  امه  بنی  النزاع  و 
و  الضوضاء  یتجنب  و  باألمن  منه  یشعر 

االختالف؟.
والعلوم  النفس  علم  اس��ت��اذ  یقول 

الرتبویة الدکتور علی قائمي:
معنی  الی��درك  الذی  للطفل  "طوبی 

االمر  هذا  طبعًا  و  االنفصال،  و  الطالق 
یرتبط بالعمر و الرشد العقلی و العاطفي 
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وکذلك الظروف التی کان یعيش فيها".
احضان  يف  الطفل  یعيش  أن  یمکن 
ان  یمکنه  کيف  لکن  و  املربية،  او  اخلادم 
یعيشون  الذین  االطفال  یرتبی  کام  یرتبی 
يف کنف الوالدین؟. و علی کل حال فإنه 
کلام کان الطفل األصغر عمرًا فإن إدراکه 
النفصال  حتمّله  و  أق��ل،  الطالق  ملسألة 
اجل  من  و  الوالدین  فعلی  أکثر.  والدیه 

االطفال ان یؤخروا هذه القضية")20(.
ظاهرًا– یرتاحا  ان  لألبوین  "یمکن 
-من  اجلدیدة  العالقة  و  العشق  ألج��ل 
آثارها  أّن  اال  بينهام  االختالف  عوامل 
الی  اطفاهلم  م�����ع  و  معهم  تبقی  السيئة 
الزوجنی  سعادة  الطالق  هیدم  و  امل��وت، 
و  األمل،  و  املحنة  ال��ی  ب��األوالد  ی��ؤدی  و 
أکثر  یصري  بل  جمهوالً،  الولد  مصري  یبقی 
یتيم. ان فرصة امکان وصول  یتاًم من أی 
الزوجنی املنفصلنی الی الراحة نادرة جدًا، 
فمن این حیرز عدم ابتالئه بمشکلة اخری، 
الطفل  آهة  من  خالصه  حیرز  این  من  و 
الطفل  فإن  واخلالصة  ال��ربیء.  املظلوم 

در  خانواده  تشکيل  قائمی،  علی  راجع:   )20(
اسالم، 287. 

و  أبویه،  من  اکثر  للطالق  ضحية  یکون 
الوالدین  هذین  مثل  عقل  يف  نشك  لعلنا 
ینسيان  و  بأنفسهام  ااّل  الیفکران  الذین 

اوالدمها")21(.
اسباب و مناشئ الطالق:

اجتامعية  ظاهرة  –کأی  للطالق  ان 
دراستها  ینبغی  خمتلفًة  -ج��ذورًا  اخ��ری 
جتنب  لنستطيع  مواجهتها  و  دقيق  بشکل 
نتعرف  ان  علينا  جیب  هل��ذا  و  ال��ط��الق. 
علی هذه اجلذور و العوامل و نحاول أن 

نستأصلها. و أهم هذه العوامل:
و أ.  االرساف  و  التجمل  روح  سيطرة 

النس���اء  السيام  و  االرس  علی  التبذیر 
حيث یبقنی يف حالة من عدم الرضا و 
القناعة، مما یمّهد األعذار و املسوغات 

للطالق و االنفصال.
اخلاصة ب.  احلياة  يف  األق���ارب  تدّخل 

االختالف��ات.  يف  السيام  و  للزوجنی 
ظه���ور  عند  ان��ه  التجارب  تشري  و 
ترکت  إذا  الزوجنی  بنی  االختالفات 
من  تدخل  حیصل  مل  و  بينهام  القضية 
هذه  فإّن  ناراخلالف  یؤجج  بام  أحد 

)21( نفس املصدر. 
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اما  و  نارها.  ستنطفئ  االختالفات 
التعصب  بسبب  البعض  تدخ���ل  لو 
االختالفات  فان  املتزایدة  العاطفة  او 
ستتعقد. و هذا الیعنی ابتعاد االقارب 
االختالفات،  هذه  حدوت  عند  دائاًم 
و لکن ینبغي يف االختالفات البسيطة 
أما  و  شأهنام.  و  ال��زوج��ان  ی��رتك  أن 
جذری  و  عميق  اختالف  لوحدث 
مصلحة  خیدم  بام  التدخل  ینبغي  فإنه 
الطرفنی و اجتباب الوسائل التی تنبع 
من التعصب و التحّيز، بل جیب اعداد 

مقدمات الصلح و الوفاق.
عدم اهتامم الزوج و الزوجة بمطالب ج. 

القضایا  الی  یعود  ما  السيام  و  اآلخر 
للرجل  فبالنسبة  اجلنسية،  و  العاطفية 
و  نظيفة  زوجته  تکون  ان  حیب  مثاًل 
يف  ترغب  الزوجة  کذلك  و  جّذابة، 
–مع  ولکن  زوجها،  من  ذل��ك  مثل 
امل���وارد مم��ا الیکون  األس��ف -ه��ذه 
إلظهار  مستعدین  ال��زوج��ان  فيها 
ذلك، فتسري احلياة الزوجية بينهام هبذا 
االمهال و حتصل املشاکل و السيام اذا 
بأشخاص  حتتك  االرسة  هذه  کانت 

ممن یراعون و هیتمون هبذه االمور.
يف  املعنی  هبذا  کبري  اهتامم  ورد  هلذا  و 
قول  يف  م��اورد  منها  الرشیفة  ال��روای��ات 
تعطل  أن  للمرأة  "الینبغی   :االمام

نفسها")22(.
و روی عن االمام الصادق: "ولقد 
الفجور، ما  الی  العفاف  خرجن نساء من 

أخرجهن إال قلة هتيئة أزواجهن")23(.
م��ن ع��وام��ل ال��ط��الق ع���دم وج��ود د. 

امل��ع��ن��وي بنی  ال��ث��ق��ايف و  ال��ت��ن��اس��ب 
الزوجنی، و هذه قضية ینبغی االهتامم 
اختيار  قبل  اليها  االل��ت��ف��ات  و  هب��ا 
– الزوجنی  الزوج، بحيث یکون بنی 
فضاًل عن الکفاءة الرشعية التی تعنی 
فالتناسب  العرفية،  الکفاءة  االسالم. 
ااّل  و  خمتلفة  جه�����ات  من  رضوري 
الزواج  اهنيار  من  التعجب  فالینبغي 

من ذلك")24(.

)22( تفسري نمونه، ج 24، ص 228 -229. 
)23( نفس املصدر. 
)24( نفس املصدر. 
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اخلالصة:
القرآن  يف  مقبول  اص��ل  الطالق  ان 
الزوجية  احلياة  دامت  ما  لکن  و  الکریم، 
ان  کام  مستساغ.  غري  أمر  فالطالق  ممکنة 
جائز  غري  أمرًا  الطالق  اعتربت  الروایات 
من  قبيح  عمل  ص��دور  حالة  يف  س��وی 
الرشیفة  العفة. و طبقًا لآلیات  ینايف  املرأة 
الحق  و  للرجل،  منح  الطالق  حق  فإن 
و  االعتيادیة،  احلالة  يف  الطالق  يف  للمرأة 
لکن یمکن هلا ان تشرتط حق الطالق هلا 
أثناء العقد. و اذا مل یعمل الرجل بواجباته 
الزوجية و مل یطلق فللحاکم أن حیرضه و 
یطّلق  مل  فان  یطّلق زوجته  بأن  عليه  حیکم 

فللحاکم نفسه أن یطّلق زوجته.
و  أرضار  تناولنا  الثاين  القسم  يف  و 

آفات الطالق و التی قّسمناها کام یلی:
الطائفة االولی. املشاكل العاطفیة:

عاشا  اللذین  ال��زوج��نی  ان  الش��ك 
سنوات أو شهودًا حياة مشرتکة ثم انفصال 
سيصابان  العاطفية  الناحية  من  فإهنام 
بجرح عاطفي، و سوف یؤّرقهام يف الزواج 
بل  دائاًم،  السابق  الزواج  ذکریات  اجلدید 
سيحصل عندمها سوء الظن حتی بالزوج 

من  الکثري  عند  حیصل  سوف  و  اجلدید. 
من  حالة  نساًء  و  رج��االً  االزواج  هؤالء 

التغايض عن الزواج يف املستقبل.
الطائفة الثانیة: املشاكل االجتامعیة:

طالقهن  بعد  النساء  من  الکثري  اّن 
بام  امل��ج��دد  ال���زواج  الت��ک��ون هل��ن فرصة 
هلذا  و  رغبتهن،  و  شأهنن  مع  یتناسب 
یبتلنی بخسارة کبرية. کام ان الرجل کذلك 
له  التکون  أیضًا  فإنه  زوجته  طالق  بعد 
تلك الفرصة املناسبة و احلظ اجليد لزواجه 
املطلوب. و هلذا یلجأون الی الزواج الذي 
الیلّبي يف الواقع طموحاهتم، مما یؤدي إلی 

حصول التأسف و التحرس طول العمر.
الطائفة الثالثة: مشاكل االوالد:

و هذه املشاکل هی أهم آفات الطالق. 
و  مشفقة  ام��رأة  وج��ود  مایشاهد  فقلياًل 
عطوفة کاألم یمکنها ملء الفراغ العاطفي 
و  امهم،  حنان  من  حرموا  الذین  لألوالد 
السابقة  الزوجة  أخذت  إذا  األمر  کذلك 
ولدها فان الرجل اجلدید الیکون کاألب. 
و  الرجال  بعض  وج��ود  الطبيعي  من  و 
غري  علی  عطوفنی  یکونون  الذین  النساء 

أوالدهم و لکن نسبتهم قليلة جدًا.
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االوالد  عند  اخلسارة  تکون  هب��ذا  و 
منهم  الکثري  لعل  و  عظيمة  الطالق  بع��د 
عمرهم.  آخر  إلی  النفسية  السالمة  یفقد 
علی  التقترص  اخلسارة  فهذه  بالطبع  و 
االرسة فقط بل متتد لتشمل کل املجتمع، 
من  حیرمون  الذین  األطفال  ألن  ذلك  و 
األشخاص  من  یصريون  األبوین  عطف 
اخلطرین الذین یقعون يف فخ و تأثري روح 

االنتقام التي تصيب مجيع املجتمع.
النتيجة:

االسالم  ان  هي  املهم���ة  النتيجة  و 
طریق  يف  الصعوبات  هذه  کل  جعل  انام 
االبعاد  يف  مدمرة  آث��ار  من  له  ملا  الطالق 

املختلفة.
یأمر  الکریم  فالقرآن  أیضًا  هل��ذا  و 
حصل  –کلام  الزوجنی  أق��ارب  رصاح��ة 
اختالف بينهم���ا -أن یبذلوا جهوده�����م 
بانجرار  الیسمحوا  ان  و  ل��الص��الح، 
الزوجنی الی حمکمة الرشع أو الی الطالق 
"حمکمة  تشکيل  طریق  عن  االنفصال  و 

الصلح االرسیة".
وک��ذل��ك ألج���ل ه���ذا ال��س��ب��ب ف��إن 
حسن  الی  یؤدي  ما  کّل  یشّجع  االسالم 

ال��ظ��ن ب��نی ال���زوج���نی و ت��ق��وی��ة أس��س 
العالقات االرسیة، و یبغض کل مایکون 

سببًا يف تزلزل هذه العالقات.
فهرس املصادر

القرآن الکریم.
األشعث، . 1 بن  سليامن  السجست������اين 

االولی،  الطبع����ة  داوود،  أيب  سنن 
دارالفکر، بريوت.

اللمع����������ة، . 2 رشح  االول،  الشهيد 
دار الفکر، قم.

بن . 3 حممد  جعفر  ابو  الصدوق،  الشيخ 
علی بن احلسنی، من الحیرضه الفقيه، 

االمام املهدي، 1390.
الشيخ احلر العاميل، حممد بن احلسن، . 4

وسائل الشيعة، نرش و حتقيق موسسة 
آل البيت الحياء الرتاث، قم.

يف . 5 االرسة  تشکيل  ع��ل��ی،  ق��ائ��م��ي، 
طهران،  امريي،  خجسته،  االس��الم، 

.1375
در . 6 ها  بحث  جمموع���ه  عيل،  قائمي، 

زمينه نقش مادر در تربيت )جمموع���ة 
الرتبية(،  أبحاث يف جمال دور االم يف 

امريي، طهران، 1359.



الطالق من وجهة نظر القرآن الکریم

164

زن . 7 حقوق  نظام  مرتضی،  مطهري، 
در اسالم )حقوق املرأة يف االسالم(، 

الطبعة االولی، 1353.
مطهری، مرتضی، مس���ألة احلجاب، . 8

للحوزة  التابع��������ة  املدرسنی  جامعة 
العلمية بقم، 1363.

مصباح اليزدي، حممد تقي، االخالق . 9

اخلمينی،  االمام  موسسة  القرآن،  يف 
قم.

التفسري . 10 ن��ارص،  ال��ش��ريازي،  مکارم 
االم���ث���ل، دارال��ک��ت��ب االس��الم��ي��ة 

طهران، 1371.
یعقوب، . 11 حممدبن  ابوجعفر  الکليني، 

فروع الکايف، داراالمناء، 1413. 
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امللّخص:
الّضوء  تلقي  أنمْ  الّدراسة  هذه  حتاول 
ع��ىل س���ورة )ه���وٍد وأخ���واهت���ا(، وذل��ك 
بربط  یقوم  اّلذي  النيّّصّ  الّتامسك  بمفهوم 
وحدات النّّص بعضها ببعٍض دالليًّا، وقد 
الّسور  النيّّصّ يف هذه  الّتامسك  أّن  لنا  تبنّی 
املبارکة قد متّثل يف مخسة حماور رئيسٍة هي:

تبنّی . 1 والّتفصيل:  اإلمجال  عالقة  حمور 
يف هذا املحور مدى أمّهّية هذه العالقة 
املتلقي،  ل��دى  ال��نّ��ّص  ع��رى  رب��ط  يف 
ووضحها  املعاين  انسجام  عن  فضاًل 

لدى املتلّقي.
تناولت . 2 بالنّتيجة:  الّسبب  حمور عالقة 

بنی  ال��ّرب��ط  ال��ّدالل��ّي��ة  العالقة  ه��ذه 
مفهومنی أو بنيتنی أو حدثنی، أحدمها 
العالقات  من  فهي  اآلخر،  عن  ناتٌج 
صف�����ة  للنّّص  ُتعطي  اّلتي  املنطقّية 
النّّصّية؛  القضایا  تت�����ابع  يف  املعقولّية 
النّّص  أج���زاء  رب��ط  ع��ىل  یساعد  ممّ��ا 
لدى  امل��ع��اين  وترسيخ  ومتاسکها، 

املتلّقي.
حمور عالقة العموم واخلصوص: ويف . 3

تعني اشتامل أحد  العالقة -اّلتي  هذه 

– اآلخر  املفهوم  من  أفراًدا  املفهومنی 
الرّتابط  يف  مسامهتها  مدى  لنا  یّتضح 
القریب����ة  النّّص  مجل  بنی  والّتامسك 
الفکرة  وضوح  عن  فضاًل  والبعيدة، 

وانسجامها.
حمور عالقة الّسؤال واجلواب: شّکلت . 4

يف  مهامًّ  عاماًل  الّداللّية  العالقة  هذه 
کام  النّّص،  داخل  القضایا  بنی  الّربط 
ربط  يف  واض��ٍح  بشکٍل  أسهمت  أهّنا 
النّّص  إحالة  ضوء  يف  بالّسياق  النّّص 
الّظروف  أو  اخل��ارج��ّي،  العامل  عىل 

االجتامعّية.
وهي . 5 بجوابه:  ال��رّشط  عالقة  حم��ور 

يف  ُتسهم  اّلتي  الّداللّية  العالقات  من 
بشکٍل  توجد  ال  ولکنّها  النّّص،  بناء 
عن  نسبيًّا  یقّل  تواردها  ألّن  ؛  أسايسٍّ

باقي العالقات.
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بسم اهلل الرمحن الرحيم
املقدمة:

��الُة  َوال��صَّ ال��َع��امل��نَی،  ربِّ  هللِ  احلَ��م��ُد 
وامُلرسلنَی،  األنبياِء  َأرشِف  عىل  الُم  َوالسَّ
وأصحابِِه  الطَّاهریَن  الطَّيبنَی  وآلِه  ٍد  حممَّ

املنتجبنَی.
وسائل  النيّّصّ  للّتامسك  فإّن  بعد؛  أّما 
ما  ومنها  ا،  لغویًّ یکون  ما  منها  کثرية، 
ا، وتعّد العالقات الّداللّية من  یکون معنویًّ
أفضل وسائل الّربط الّداليّل بنی وحدات 
أو  ال��نّ��ّص  أط���راف  جتمع  فهي  ال��نّ��ّص، 
الوسائل  إىل  ناظرٍة  تربط بنی أجزائه، غري 
وح��دات  رب��ط  يف  ُتعتمد  اّلتي  الّشکلّية 
ضمنّيٍة  ))عالقاٍت  متّثل  فهي  النّّص)1(، 

هبا  ویستطيع  النّّص،  عىل  املتلّقي  یضيفها 
أنمْ یوجد للنّّص مغًزى بطریق االستنباط، 
الختالف  موضوًعا  النّّص  یکون  وهن���ا 

الّتأویل(()2(.
مهامًّ  عاماًل  الّداللّية  العالقات  ومتّثل 
))یبني  املتلّقي  إّن  إذ  النّّص،  انسجام  يف 

)1( ینظر: لسانّيات النّّص، حممد خطايّب: 268. 
سعد  ال��ّش��ع��رّي،  للنّّص  أج��روم��ّي��ة  نحو   )2(

مصلوح: 154. 

النّّص،  حیتوهیا  اّلتي  للمعلومات  متثياًل 
املعريّف  الّتمثيل  هلذا  األساسّية  واخلاصّية 
عنها  املعرّب  املفردة  القضایا  یدمج  أّنه  هي 
من  هامٌّ  جزٌء  وهذا  أکرب،  کلٍّ  يف  بالنّّص 

عملّية فهم النّّص(()3(.
منها  خیلو  یکاد  ال  العالقات  وه��ذه 
ربًطا  أجزائه  بنی  تربط  فهي   ، لغويٌّ نصٌّ 
عىل  الاّلحق  بوساطته���ا  فُيبنى  ا؛  قویًّ
عىل  النّّص  علامء  أّک��د  وق��د  ال��ّس��اب��ق)4(، 
کبرٍي  دوٍر  من  هلا  ملا  الّروابط؛  تلك  أمّهّية 
عىل  البحث  وسيقف  النّّص،  بن��������اء  يف 
اّلتي  الّداللّية  العالقات  هذه  من  جمموعٍة 
البحث)سورة  ه��ذا  موضوع  يف  ب��رزت 
اإلمجال  عالقة  وه��ي:  وأخ��واهت��ا(،  ه��وٍد 
بالنّتيج����ة،  الّسبب  وعالقة  والّتفصيل، 
وعالقة  واخل��ص��وص،  العموم  ع��الق��ة 
ال��ّس��ؤال واجل����واب، وع��الق��ة ال��رّشط 
بجوابه، ثّم یعرض أهم النّتائج يف اخلامتة.

عالقات الّربط الّداللّية:
عالقة اإلمجال والّتفصیل:. 1

وهي من العالقات املهّمة يف الّتحليل 

)3( علم لغة النّّص، عّزة شبل: 185. 
)4( ینظر: لسانّيات النّّص، حممد اخلّطايب: 269. 



العالقات الداللية وأثرها يف التامسك النيص

168

أجزاء  رواب��ط  من  واح��دًة  وتعّد   ، النيّّصّ
عىل  معنًى  إیراد  ))تعني  فه�����ي  النّّص، 
تفسريه  أو  تفصيله  ث��ّم  اإلمج���ال،  سبيل 
الباث  یأيت  أنمْ  بمعنى  ختصيصه(()5(،  أو 
ممّا  مفّصلًة،  یعيدها  ثّم  جمملًة  بالقضّية 
بأخذ  النّّص،  أج��زاء  متاسك  عىل  یساعد 
انسجام  عن  فضاًل  بعٍض،  برقاب  بعضها 

املعاين ووضوحها لدى املتلّقي.
تأيت  أي:  معکوًسا،  األمر  یکون  وقد 
القضّية مفّصلًة ثّم تعاد بنحٍو جممٍل، وهذا 
یسهم بشکٍل کبرٍي ))يف مجع األبنية النّّصّية 
الکربى(()6(،  النّّصّي���ة  البنية  إىل  وصواًل 
وک��ذل��ك ی��ک��ون أش���ّد وق��ًع��ا ع��ىل نفس 
الّتفصي���ل  بعد  لإلمجال  ))ألّن  املتلّقي؛ 

وقًعا من نفوس الّسامعنی(()7(.
وممّا جاء من هذه العالقة يف سورة هود 

ې  ې  چ  تعاىل:  قوله  يف  وأخواهتا 
ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ 

النّّصي���ّة،  والّلسانّيات  البالغة  بنی  البدیع   )5(
مجيل عبد املجيد: 146. 

الکریم،  ال��ق��رآن  يف  ال��ّض��ع��ف  خ��ط��اب   )6(
)أطروحة  النّّص  لغة  علم  ضوء  يف  دراسة 

دکتوراه(، وسن عبد عيل عطية: 111. 
)7( الّتحریر والّتنویر، ابن عاشور: 1/ 302. 

ېئېئ  ۈئ  ۈئ  ۆئ  ۆئ  ۇئ  ۇئ  وئ  وئ 

چ  ېئ ىئ ىئىئ ی ی ی ی جئ 

]سورة هود: 12[.
یعاين  کان  ملا  إشارٌة  الکریمة  اآلیة  يف 
املرشکنی  ع��ن��اد  م��ن   اهلل رس���ول  منه 

تراه  ما  لعظيم  فلعّلك  بمعنى:  وکيدهم، 
أهّنم  تتوّهم  والّتکذیب  الکفر  من  منهم 
یزیلونك عاّم أنت عليه من اهلدى، أو کان 
معناه: أن یدع سّب آهلتهم، فيحمل الکالم 
ما  تارٌك  أنت  هل  أي:  االستفهام،  معنى 
آهلتهم کام سألوك؟. وتأّکد عليه  فيه سّب 

األمر يف اإلبالغ)8(.
یعقبه  إمج��ااًل  املبارکة  اآلیة  يف  نلمس 
املج���رور  بالّضمري  جيء  فقد  الّتفصيل، 
بعده  ما  عىل  العائد  )ب��ه(،  لفظة  يف  بالباء 
)أنمْ یقولوا(، ثّم ُأبدل منه؛ لقصد اإلمجال 
اّلذي یعقبه الّتفصيل؛ ليکون أشّد متّکنًا يف 
باملتعّلق)9(،  االهتامم  عىل  وتنبيًها  الّذهن، 
النّّص  والّتفصيل يف  فضاًل عاّم يف اإلمجال 
الکریم من قّوة ربٍط بنی وحداته، وانسجام 

)8( ینظر: اجلامع ألحکام القرآن، القرطبّي: 9/ 
 .12

 /12 ابن عاشور:  والّتنویر،  الّتحریر  ینظر:   )9(
 .17
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معانيه، وشّد انتباه املتلّقي وتشویقه ملعرفة 
الّتفصيل.

تعاىل:  قوله  الواقعة  سورة  يف  وجاء 
ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  چ 

گ  گ  گ  ک  ک  ک  ک 
گ چ ]سورة الواقعة: 61 -62[.

ب��ّي��ن��ت اآلی����ة ال��ک��ری��م��ة ق����درة اهلل 
فلو  خلقه،  يف  وترّصفه  جالله(،  )ج��ّل 
لفع���ل  أمثاهلم  وخیلق  ُیميتهم  أنمْ  شاء 
من  یعلمون  ال  ما  يف  ُینشئهم  ثّم  ذل��ك، 
صورة  يف  فيجعله���م  وال��ّص��ورة،  اهليأة 
ال  عاملٍ  من  مکاٍن  ويف  واخلنازیر،  القردة 
يشٍء،  کّل  عىل  الق��ادر  فهو  یعلمونه)10(، 

وال یفوته يشٌء من خلقه.
من  آخر  دليٍل  إىل  النّّص  بنا  ینتقل  ثّم 
))امل��راد  إّن  إذ  خلقه،  يف  اهلل  قدرة  دالئل 
هبا  والعلم  الّدنيا،  نشأة  األوىل:  بالنّشأة 
بنشأٍة  اإلذع��ان  یستلزم  وبخصوصياهتا 
فدّل  اجل����زاء(()11(،  فيها  خ��ال��دٍة  أخ��رى 

وجود احلياة الّدنيا عىل وجود اآلخرة.

)10( ینظر: تفسري القرآن، الّسمعايّن: 5/ 355. 
)11( امليزان يف تفسري القرآن، الّطباطبائّي: 19/ 

 .138

أّن  املبارك  القرآيّن  النّّص  يف  نالحظ 
يف اآلیة األوىل من النّّص ورد إمجاٌل، ويف 
ُم املمَْنمِْفيُّ يِف  ِعلمْ اآلیة الّثانية تّم تفصيله، ))َفالمْ
َواِقَعة:  له: چ ژ ڑ ڑ ک چ ]سورة المْ َقومْ
املمُْثمَْبُت  ُم  ِعلمْ َوالمْ  ، ِصييِلُّ التَّفمْ ُم  ِعلمْ المْ ُهَو   ،]61
گچ،  گ  ک  ک  چ  لِ��ِه:  َق��ومْ يِف 
يِف  َک��اٍف  َ���ايِلُّ  مجمْ ِ َواإلمْ  ، َ���ايِلُّ مجمْ ِ اإلمْ ُم  ِعلمْ المْ ُهَو 
ِصيِل  لِلتَّفمْ َأَثَر  اَل  إِذمْ   ، ِصييِلِّ التَّفمْ َعىَل  اَلَلِة  الدَّ
معکوًسا،  جاء  وهنا  ��تِ��َق��اِد(()12(،  عمْ ِ االمْ يِف 
ال  فالعالقة  القول،  أمجل  ثّم  فّصل  أي: 
املجمل  )من  نفسه  االجت��اه  دوًم��ا  تسلك 
خمالًفا  سبياًل  تسلك  قد  بل  املفّصل(،  إىل 
فالرّتتيب  املجمل(،  إىل  املفّصل  )م��ن 
 ،)13() )ت��داويلٌّ والّثاين   ،) )معياريٌّ األّول 
ویأيت هذا الرّتتيب لتحقيق غایاٍت معّينٍة، 
أبرزه���ا الّتأثري يف نفس املتلّقي)14(، فضاًل 

)12( الّتحریر والّتنویر، ابن عاشور: 27/ 319. 
جیري  ما  هو  املعيارّي:  بالرّتتيب  ونعني   )13(
إىل  املعّقد  املستوى  من  الّتدرج  أساس  عىل 
وأّما  تعليٍم،  أو  تعلٍم  بغية  الّسهل  املستوى 
املستوى  من  جیري  ترتيٌب  فهو  الّتداويل؛ 
قضایا  من  ینظر:  أعقد.  هو  ما  إىل  البسيط 

الفکر الّلسايّن، صابر احلباشة: 21. 
خطايب:  حممد  ال��نّ��ّص،  لسانّيات  ینظر:   )14(

 .189
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عن اإلسهام بشکٍل کبرٍي يف متاسك النّّص 
وترابط أجزائه دالليًّا.

جتّليات  فتّتضح  )النّبإ(؛  سورة  يف  أّما 
تعاىل:  قوله  يف  والّتفصيل  اإلمجال  عالقة 

چ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ 

ڀ ڀ چ ]سورة النّبإ: 1 -3[.
جرى  ما  الکریمة  اآلی��ات  وّضحت 
ب��نی امل��رشک��نی م��ن ت��س��اؤٍل ع��اّم ج��اء به 
اهلل  فأنزل  به؛  أتى  وما   ،حممد الّرسول 
)جّل جالله( قوله: چ ٱ ٻ چ ، وهو 
وتعظيمه،  األمر  تفخيم  به  ُأرید  استفهاٌم 
وأهّنم  األم��ر،  ذلك  يف  اختالفهم  بنّی  ثّم 
تنکشف  حنی  تکذیبهم،  عاقبة  سيعلمون 

األمور هلم، وهو وعيٌد عىل أثر وعيٍد)15(.

یعقبه  إمجااًل  املبارك  النّّص  يف  نلمس 
تفصيٌل، إذ إّن االستفهام الوارد فيه مل یکن 
إمجااًل  فکان  اجلواب،  طلب  يف  ُمستعماًل 
لقصد الّتفخيم، ثّم عقبه اجلواب الّتفصييّل 
عالقة  تکون  وهب��ذا  اإلمج���ال)16(،  لذلك 
بشکٍل  أسهمت  قد  والّتفصيل  اإلمج�����ال 

املجيد،  القرآن  تفسري  يف  الوسيط  ینظر:   )15(
الواحدّي: 4/ 412. 

عاش����ور:  ابن  والّتنویر،  الّتحریر  ینظر:   )16(
 .9 /30

والّتامسك  الّربط  حالة  إجی��اد  يف  واض��ٍح 
ال���ّداليّل ب��نی آی��ات ال��نّ��ّص امل��ب��ارك، کام 

ساعدت يف شّد انتباه املتلّقي نحو النّّص.
عالقة الّسبب بالنّتیجة:. 2

بنی  تربط  اّلتي  الّداللّية  العالقة  وهي 
أحدمه���ا  حدثنی،  أو  بنيتنی  أو  مفهومنی 
اجتهد  ذلك  ومثال   ،)17( اآلخر  عن  ناتٌج 
فکان  االم��ت��ح��ان،  يف  فنجح  ال��ّط��ال��ب، 

االجتهاد سبًبا يف حتصيل نتيجة النّجاح.
العالقات  من  تعّد  العالق���ة  وه��ذه 
املعقولّية  صفة  للنّّص  ُتعطي  اّلتي  املنطقّية 
یساعد  مّما  النّّصّية)18(،  القضایا  تتابع  يف 
عىل ربط أجزاء النّّص ومتاسکها، وترسيخ 

املعاين لدى املتلّقي.
يف  املنطقّية  العالق����ة  هذه  ووردت 
وذلك  بارٍز،  بشکٍل  وأخواهتا  هوٍد  سورة 

ۇئ ۆئ ۆئ  چ  تعاىل:  قوله  يف 
ىئ  ېئ  ېئ  ېئ  ۈئ  ۈئ 
جئ  ی  ی  ی  ی  ىئ  ىئ 

والّلسانّيات  البالغة  بنی  البدیع  ینظر:   )17(
النّّصّية، مجيل عبد املجيد: 142. 

رسائل  يف  واالنسجام  االّت��س��اق  ینظر:   )18(
عبد  سعيد  دک��ت��وراه(،  اجلاحظ)أطروحة 

احلميد: 203. 
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حئ چ ]سورة هود: 52[.
نالحظ يف اآلیة الکریمة خطاب النّبّي 
بالّتوحيد  أمرهم  إذ  قومه،  مع   هوٍد

الرّشك،  إليه من  بالّتوبة  والّرجوع إىل اهلل، 
ویرسل  ذنوبکم،  لکم  یغفر  تبتم  ف���))إنمْ 

حتتاجون  کلاّم  دائاًم،  متتابًعا  املطر  عليکم 
یعني:   ،) تُِکممْ ُقوَّ إىَِل  ًة  ُقوَّ ُکممْ  و)َوَیِزدمْ إليه، 
ویقال:  والولد،  باملاء  شّدتکم  مع  ش��ّدة 
ا  ومْ َتَتَولَّ )َواَل  العمر،  وطول  اجلسم،  صّحة 
جُممِْرِمنَی(، یقول: ال تعرضوا کافرین(()19(.
أّن  املب��ارك  القرآيّن  النّّص  يف  نلمس 
منوطًة  کانت  القّوة  وزی��ادة  املطر،  إن��زال 
بمعنى:  ال��رّشك،  من  والّتوبة  باالستغفار 
أّن االستغفار والّتوبة سبٌب حلصول ذلك 
وزیادة  املطر  بإنزال  املتمّثل  اإلهلّي  العطاء 
نتجت  سبًبا  األوىل  اجلملة  فکانت  القّوة، 
اجلملتان  فرتابطت  الّثانية،  اجلملة  عن���ه 
)عالقة  املنطقّية  العالقة  تلك  بوساط���ة 
متاسك  إىل  أّدت  اّلتي  بالنّتيج��ة(  الّسبب 

النّّص داللّيا.

 ،155  /2 الّسمرقندّي:  العلوم،  بحر   )19(
وینظر: الکشف والبيان عن تفسري القرآن، 

الّثعلبّي: 5/ 174. 

تعاىل:  قوله  نفسها  الّسورة  يف  وجاء 
ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ 

ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڇڍ  ڇ 
ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ 
گگ  گ  گ  ک  ک  ک  ک 
ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ 
ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ 

ڻ چ ]سورة هود: 65 -67[.
يف  الّداللّية  العالقة  هبذه  الّربط  جاء 
النّّص املبارك واضًحا، فجملة )فعقروها( 
الّظاملنی  القوم  نتيجة هالك  کانت سبًبا يف 
الّصيحة(،  ظلموا  اّلذین  )وأخذ  مجلة  يف 
آیًة،  هلم  کانت  اّلتي  النّاقة  عقروا  إهّنم  إذ 
وقد ُأمروا بأنمْ ال یمّسوها بسوٍء، ولکنّهم 
فأمهلوا  نبّيهم، وعصوا رهّبم،  أمر  خالفوا 
فربطت  هُیلکون)20(،  وبعدها  أّیاٍم،  ثالثة 
عالقة )الّسبب بالنّتيجة( بنی اآلیتنی رغم 

الفاصل الوارد بينهام.
َآَمنُوا  ِذیَن  َوالَّ يمْنَا َصاحِلًا  وأّما مجلة )َنجَّ
إذ  ِمنَّا(،  ٍَة  )بَِرمحمْ جلملة  نتيجًة  کانت  َمَعُه( 
َببِيَِّة، َفَکاَنتمْ  ِمنَّا( لِلسَّ ٍَة  َباُء يِف )بَِرمحمْ إّن ))المْ

الّتأویل،  وأرسار  الّتنزیل  م��دارك  ینظر:   )20(
البيضاوّي: 3/ 140. 
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وهنا   ،)21()) َنَجاهِتِممْ يِف  َسَبًبا  هِبِممْ  اهللَِّ  َُة  َرمحمْ
تقّدمت مجلة النّتيجة عىل مجلة الّسبب، ممّا 
لفت انتباه املتلّقي، وأسهم بشکٍل کبرٍي يف 

ربط موضوع النّّص، وانسجامه.
بالنتيجة(  )الّسبب  عالق���ة  وظهرت 

چى  تعاىل:  قوله  يف  املرسالت  سورة  يف 
]س������ورة  ەئچ  ەئ  ائ  ائ  ى 

املرسالت: 43[.
ج��زاء  إىل  إش���ارٌة  الکریمة  اآلی��ة  يف 
فيقال  الّدنيا،  احلياة  يف  واّتقوا  أمنوا  اّلذین 
بام  هنيًئا  وارشب��وا  کلوا  القيامة:  یوم  هلم 
َببِيَِّة،  لِلسَّ َباُء  قّدمتم ألنفسکم، فکانت ))المْ
ِمَن  َيا  نمْ الدُّ يِف  َمُلوَنُه  َتعمْ ُکنمُْتممْ  َما  بَِسَبِب   : َأيمْ

احِلَِة(()22(. اَمِل الصَّ َعمْ األمْ

أّن  املبارك  القرآيّن  النّّص  يف  نالحظ 
نتيجًة  کانت  َهنِيًئا(  ُب��وا  َ َوارشمْ )ُکُلوا  مجلة 
ما  فبسب  َمُلوَن(،  َتعمْ ُکنمُْتممْ  )بِ��اَم  جلملة 
عىل  حصلوا  الّدنيوّیة؛  حياهت�م  يف  عملوه 
ال��ّرب��ايّن،  وال��ّرض��ا  اإلهل��ّي،  العطاء  ذل��ك 
قد  بالنّتيجة(  )الّسبب  عالقة  أّن  فنلمس 
دالليًّا  ربط������ًا  اجلملتنی  ربط  يف  سامهت 

)21( الّتحریر والّتنویر، ابن عاشور: 12/ 104. 
)22( فتح القدیر، الشوکايّن: 5/ 435. 

ومنطقيًّا، فضاًل عن تشویق املتلّقي ملعرفة 
الّسبب اّلذي جاء متأخًرا عن النّتيجة.

عالقة العموم واخلصوص:. 3
امليم  بالعموم: ))بالفتح وضّم  ونعني 
أي:  ع��اّم،  مطر  یقال  الّشمول،  الّلغة  يف 
مشتمل األمکنة، وعند املنطقّينی هو کون 
املفهوم  من  أفراًدا  اشتمل  املفهومنی  أحد 

اآلخر(()23(.
کّل  ))أحدّیة  فه��و:  اخلصوص؛  وأّما 
يشٍء  فلکّل  بتعّينه،  يشٍء  ک��ّل  عن  يشٍء 

وحدٌة ختّصه(()24(.
وی��م��ک��ن مت��ث��ي��ل ع���الق���ة ال��ع��م��وم 
، فيکون العنوان  واخلصوص بنصٍّ شعريٍّ
فهي  النّّص؛  بقّية  وأّما  العموم،  عىل  داالًّ 
بقّية  يف  وهکذا  العموم،  لذلك  ختصيًصا 
ثّم  عاّمًة  ترد  القصيدة،  مقاطع  عنوانات 

ختصصها مقاطعها)25(.

والعلوم،  الفنون  اصطالحات  کّش��اف   )23(
الّتهاويّن )ت1158ه�(: 2/ 1234. 

وینظر:   ،98 اجل��رج��ايّن:  الّتعریفات،   )24(
الّتوقيف عىل أّمهات الّتعاریف، زین الّدین 

املناوي: 155. 
خطايب:  حممد  ال��نّ��ّص،  لسانّيات  ینظر:   )25(

 .272
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هوٍد  لسورة  ال��نّ��يّصّ  الّتحليل  وعند 
العموم  ع��الق��ة  أّن  ن��ج��د  وأخ���واهت���ا، 
واخلصوص قد عملت عىل الّربط الّداليّل 
سورة  يف  منها  جاء  وممّا  الّسور،  تلك  يف 

ڱ ں ں  چ  هوٍد يف قوله تعاىل: 
ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ 

ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ 

ۓ  ۓ  ے  ے  ھ 

ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭڭ 

ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ 

ۉچ ]سورة هود: 9 -11[.

امل��ب��ارك  ال��ق��رآيّن  ال��نّ��ّص  يف  وردت 
الّظاهرة؛  فأّما  ومسترتٌة،  ظاهرٌة  رواب��ط 
بالّتکرار، والوصل،  املتمّثلًة  فهي الّشکلّية 
اّلتي  الّداللّية  العالقة  فهي  املسترتة؛  وأّما 
وهي  بالکامل،  النّّص  وح��دات  ربطت 
تناول  فقد  واخلصوص(،  )العموم  عالقة 
النّّص ما یصيب اإلنسان من الّرمحة، وهي 
فإّنه  الّرزق  إذا ُسلب منه ذلك  ثّم  الّرزق، 
شدید اليأس من رجوعه إليه، فإذا َمّن اهلل 
عليه بالّصحة والّرزق بعد مرٍض وفقٍر فإّنه 
ذلك  بعد  اهلل،  أولياء  عىل  ویتفاخر  یفرح 
الّصابرین  العباد  من  جمموعًة  اهلل  استثنى 

والعاملنی الّصاحلات بأهّنم فائزون بمغفرة 
اهلل ورضوانه)26(.

أّن  الکری��م  القرآيّن  النّّص  يف  نلحظ 
بدت  قد  واخل��ص��وص(  )العموم  عالقة 
جاءت  لفظة)اإلنسان(  إّن  إذ  واضحًة، 
امل��راد هبام  وال���اّلم  األل��ف  بدليل  ع��اّم��ًة؛ 
االستثناء  ذلك  بعد  یأيت  ثّم  االستغراق، 
ال���ّدال ع��ىل اخل��ص��وص، أي: خی��رج من 
وهم  العباد،  من  جمموعٌة  العم���وم  ذلك 
الّصاحل������ات)27(،  والعاملون  الّصابرون 
النّّص،  بدایة  يف  العاّم  الّلفظ  فاستعم�ال 
وختصيصه يف هنایته، کّون ترابًطا ومتاسًکا 
بنی مجل النّّص القریبة والبعيدة، فضاًل عن 

وضوح الفکرة وانسجامها.
تعاىل:  قوله  نفسها  الّسورة  يف  وجاء 

چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  چڃ 

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

ڳ چ ]سورة هود: 15 -16[.

املجيد،  القرآن  تفسري  يف  الوسيط  ینظر:   )26(
الواحدّي: 2/ 566. 

)27( ینظر: الّتحریر والّتنویر، ابن عاشور: 12/ 
 .12
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بنّی النّّص القرآيّن املبارك مصري اّلذین 
یبيعون آخرهتم بدنياهم، فمن ))کان یرید 
الّدنيا، وال یرید به وجه اهلل تعاىل،  بعمله 
ثواب  یعني:  چ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ 

چ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  چ  الّدنيا،  أعامهلم يف 
يشٌء  أعامهلم  ثواب  من  ینقص  ال  یعني: 
ما  إىل  الکالم  انتقل  ثّم  الّدنيا(()28(،  يف 
جیري عىل هؤالء اّلذین أخلدوا إىل احلياة 
اآلخرة  احلياة  وردوا  إذا  ب�))أهّنم  الّدنيا 
تأکل مجيع  ناٌر  أهّنا  داٍر حقيقتها  وقعوا يف 
النّار احلطب،  تأکل  احلياة، کام  أعامهلم يف 
وُتبري وهُتلك کّل ما تطيب به نفوسهم من 
صنعوا  ما  مجيع  وحُتبط  الوجود،  حماسن 
يف  األع��امل  من  أسلفوا  ما  وُتبطل  فيها 
موضٍع  يف  سبحانه  ساّمها  ولذلك  الّدنيا؛ 

آخر بدار البوار)29(، أي: اهلالك(()30(.
أّن  الکری��م  القرآيّن  النّّص  يف  نلحظ 

)28( بحر العلوم، الّسمرقندّي: 2/ 141. 
)29( وردت لفظة البوار يٍف قوله تعاىل: چ ڍ ڌ 
ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ 
 ،]28 إبراهيم:  ]س��ورة  يف  کچ  ڑ 
وتعني: اهلالك، ینظر: الکشف والبيان عن 

تفسري القرآن، الّثعلبّي: 5/ 315. 
)30( امليزان يف تفسري القرآن، الّطباطبائّي: 10/ 

 .168

ََياَة  احلمْ ُیِریُد  َکاَن  ))َم��نمْ  منه  األوىل  اآلیة 
بصيغة  وردت  َوِزی��نَ��َت��َه��ا...((  ��َي��ا  نمْ ال��دُّ
اخللق،  مجيع  يف  عاّمٌة  أهّنا  أي:  العموم، 
والّزندیق،  والّصّدیق  والکافر  املؤمن  يف 
الّدنيا  بلّذات  الّتمّتع  یرید  أحٍد  کّل  ألّن 
وشهواهتا،  بخرياهتا  واالنتفاع  وطّيباهتا 
))ُأوَل��ِئ��َك  النّّص  من  الّثانية  اآلی��ة  وأّم��ا 
فقد  اآلَِخ����َرِة...((؛  يِف  هَلُ��ممْ  َليمَْس  ِذیَن  الَّ

ال  ذل���ك  اخل��ص��وص؛ ألّن  ع��ىل  دّل���ت 
هذا  من  املراد  فيکون  بالکّفار،  إاّل  یليق 
وبذلك  الکافر)31(،  وهو   ، اخلاصَّ العامِّ 
لتحقيق  داللّيت������ان  عالقتان  اجتمعت 
النّّص  مکّون�����ات  بنی  النيّّصّ  الّتامسك 
القرآيّن، إحدى هذه العالقات هي عالقة 
لألعامل  إرادهتم  إّن  إذ  بالنّتيجة؛  الّسبب 
اإلهلّي؛  الّرضا  أبعدهتم عن  اّلتي  الّدنيوّیة 
کانت سبًبا يف دخوهلم النّار، وأّما العالقة 
واخلصوص  العموم  عالقة  فهي  الّثانية؛ 
وترابط  النّّص،  انسجام  يف  أسهمت  اّلتي 

أجزائه ومتاسکها دالليًّا.
ج��اءت  فقد  النّبإ؛  سورة  يف  وأّم����ا 

 /17 ال��ّرازّي:  الکبري،  الّتفسري  ینظ���ر:   )31(
 .327
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قوله  يف  واخلصوص(  )العموم  عالق����ة 
گ گ گ گ ڳ ڳ  تعاىل: چ 
ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ 

]سورة النّبإ: 40[. ڻ چ 
عالق����ة  الکریمة  اآلی��ة  يف  نلمس 
لفظ��ة  يف  واضحًة  واخلصوص(  )العموم 
)املؤمن  العموم  عىل  دّل��ت  إذ  )امل���رء(، 
ِمنمْ  ِر  کمْ بِالذِّ ))ُخ��صَّ  ثمَّ  والکافر()32(، 
اّلذي  َکافُِر(()33(  المْ نمَْساُن  ِ اإلمْ ِء  املمَْرمْ ُعُموِم 
وجده  ما  لشّدة  تراًبا؛  یکون  أنمْ  یتمنّى 
العالقة  فربطت هذه  األليم،  العذاب  من 
الّداللّية مجلتنی متجاورتنی، وعملت عىل 
نفس  يف  تأثرٍي  من  هلا  بام  النّّص  مت��اسك 
إىل  العموم  من  املعرفة  تدرج  يف  املتلّقي 

اخلصوص.
عالقة الّسؤال واجلواب:. 4

ت��ؤّدي  اّلتي  الّداللّية  العالقة  وه��ي 
جمموعًة من الوظائف داخل النّّص، ومنها 
أهّنا تقوم ببناء النّّص، وربط أجزائه بعضها 
)هل،  االستفهام  أدوات  بوساطة  ببعٍض 

ابن جزّي:  الّتنزیل،  الّتسهيل لعلوم  ینظر:   )32(
 .447 /2

)33( الّتحریر والّتنویر، ابن عاشور: 30/ 58. 

وأین، وما... إلخ)34(.
واجلواب  الّسؤال  عالقة  أمّهّية  وتربز 
کام  النّّص،  داخل  القضایا  بنی  الّربط  يف 
النّّص  ربط  يف  واض��ٍح  بشکٍل  ُتسهم  أهّنا 
العامل  عىل  النّّص  إحالة  ضوء  يف  بالّسياق 

اخلارجّي، أو الّظروف االجتامعّية)35(.
سورة  يف  العالقة  هذه  من  ورد  وممّ��ا 

ۆئ ۈئ  چ  تعاىل:  قوله  هوٍد وأخوهتا يف 
ی  ی  ىئ  ىئ  ىئ  ېئ  ېئ  ېئ  ۈئ 
ىئ  مئ  حئ  جئ  ی  ی 
ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  حب  جب  يئ 
ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀڀ  ڀ  پ  پ  پ  ٻپ 
ٺٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ 
ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ 
ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦڄ  ڦ 
ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ 
ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ 
ڈ ژ ژڑ ڑ ک ک ک کگ گ گ 
ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ 
ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ 
ڻ ۀ چ ]سورة هود: 28 -32[.

)34( ینظر: علم لغة النّّص، عّزة شبل: 207. 
)35( ینظر: املصدر الّسابق: 208. 
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احلدیث  املبارک���ة  اآلی��ات  تضّمنت 
وقومه،   نوٍح اهلل  نبّي  بنی  دار  اّل��ذي 
واجلواب،  الّسؤال  أسلوب  عىل  ُبني  وقد 
فاالستفهام األّول: طلب منهم أنمْ خیربوه 
بالنّبّوة،  اهلل  فأکرمه  ح��قٍّ  ع��ىل  ک��ان  إنمْ 
یعرفوها،  فلم  البّينة  هذه  عليهم  فالتبست 
قبول  أنلزمکم  ثاٍن وهو:  استفهاٌم  یأيت  ثّم 
استفهام  وهو  منکرون؟.  هلا  وأنتم  النّبّوة 
يف  طعامه  قّلة  عن  أخربهم  ثّم   ، إنکاريٌّ
أمواهلم، ومل یطلب منهم أجًرا عىل اإلیامن، 
املؤمننی  یطرد  ال  وأّنه  اهلل،  عىل  ثوابه  وأّن 
الّضعفاء اّلذین حیتقروهنم، ثّم یأيت استفهام 
طرد  إنمْ  اهلل  ِم��ن  یمنعه  َم��ن  وه��و:  ثالٌث 
أفال  رابٌع:  استفهاٌم  یأيت  بعدها  املؤمننی؟. 
تذّکرون؟. ثّم بنّی هلم أّنه ال یملك خزائن 
َمَلًکا، وال  اهلل، وال یعلم الغيب، ومل یکن 
یقول هلم: أّن هؤالء الّضعفاء من املؤمننی 
أکرمهم اهلل باإلیامن، فإّنه هیدي من یشاء، 
وأّن اهلل أعلم بام يف أنفسهم، فکان جواهبم 

له أنمْ یعّجل هلم العذاب)36(.

 /2 الّسمرقندّي:  العلوم،  بحر  ینظر:   )36(
القرآن  تفسري  يف  والوسيط   ،148-146

املجيد، الواحدّي: 2/ 571. 

الکریم  ال��ق��رآيّن  ال��نّ��ّص  يف  نالحظ 
لقومه،   نوٍح اهلل  نبّي  بسؤال  بدأ  أّن��ه 
َعىَل  ُکنمُْت  إِنمْ  ��ُت��ممْ  ))َأَرَأیمْ باهلمزة  املبدوء 
عّدٌة  مجٌل  بعدها  ج��اءت  ثّم  َب��يِّ��نَ��ٍة...((، 
 ،تضّمنت حجًجا أدىل هبا نبّي اهلل نوٌح

بجملٍة  القوم عن جوابه جاءوا  ومّلا عجز 
ُن��وُح  َی��ا  ))َق��اُل��وا  اجل��واب  منزل  أنزلت 
ربط  يف  أسهم  ممّ��ا  ��َت��نَ��ا...((،  َج��اَدلمْ َق��دمْ 
الّسؤال  عالقة  عرب  ب��أّول��ه،  النّّص  آخ��ر 
املتلّقي،  انتباه  لفت  عن  فضاًل  واجلواب، 

وتشویقه ملعرفة جواب االستفهام.
الّسؤال واجلواب  وممّا جاء من عالقة 

ېئ  چ  تعاىل:  قوله  يف  الواقعة  سورة  يف 
ی  ی  ىئ  ىئ  ىئ  ېئ  ېئ 

ی ی جئ حئ مئ ىئ يئ 

يب  ىب  مب  خب  حب  جب 

جت حت چ ]سورة الواقعة: 47 -50[.

حال  حیکي  استفهاٌم  النّّص  يف  ورد 
الکافرین اّلذین أنکروا البعث واحلساب، 
کنایًة  إنکاريٍّ  باستفهاٍم  ذلك  عن  فعرّبوا 
عليه  ُعطف  ثّم  واالستبعاد،  اإلحالة  عن 
بإعادهتم  االستبعاد  لتوکيد  آخر؛  استفهاٌم 
اجلواب  جاء  ثّم  أخ��رى،  م��ّرًة  احلياة  إىل 
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به،  بالقول؛ وذلك لالهتامم  باألمر  اإلهلّي 
متضّمنًا جواًبا لسؤاهلم، وهو مجع األولنی 

واآلخرین يف یوٍم واحٍد)37(.

امل��ب��ارك  ال��ق��رآيّن  ال��نّ��ّص  يف  نلحظ 
الّسؤال  أس��اس  عىل  ُبني  فيه  احل��وار  أّن 
دالليًّا  یرتابط  النّّص  جعل  ممّا  واجل��واب، 
عرب االنسجام اّلذي حقّقته عالقة الّسؤال 
الفکرة  وض��وح  ع��ن  فضاًل  واجل���واب، 

ورسوخها لدى املتلّقي.
وت��ظ��ه��ر واض��ح��ًة ع��الق��ة ال��ّس��ؤال 
قوله  امل��رس��الت يف  واجل���واب يف س��ورة 
چ  ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  چ  تعاىل: 

]سورة املرسالت: 12 -13[.
عن  استفهاٌم  الکریمة  اآلیات  يف  ورد 
االستفهام  وجاء  النّاس،  حساب  تأجيل 
تعظياًم لذلك اليوم، وتعّجًبا من أهواله، ثّم 
بنّی سبب الّتأجيل، فقد کان ليوم القيامة، 
ملا  الفصل؛  بيوم  القيامة  ی��وم  عن  وع��رّب 

ُیفصل فيه بنی اخلالق)38(.
نلحظ يف النّّص القرآيّن املبارك عالقة 

)37( ینظر: الّتحریر والّتنویر، ابن عاشِور: 27/ 
 .308

)38( ینظر: الکّشاف، الّزخمرشّي: 4/ 678. 

أج��زاء  اّل��ت��ي ربطت  ال��ّس��ؤال واجل���واب 
جعلته  ممّ��ا  معانيه؛  بنی  وأّل��ف��ت  ال��نّ��ّص، 
عىل  وحمافظًا  دالليًّا،  ومتامسًکا  منسجاًم، 

استمرارّیته.
عالقة  جاءت  فقد  النّبإ؛  سور  يف  أّما 
اجلواب عىل  هبا  یراد  یکن  ومل  االستفهام، 
الّسؤال، وإّنام خیرج ألغراٍض أخرى ُتفهم 

چٿ  تعاىل:  قوله  ومنه  النّّص،  سياق  من 
ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ 
ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ 
چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ 
ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ 
ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ 
ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک 
النّبإ:  ]س��ورة  چ  ڳ  گ  گ  گ  گ 

.]17-6
اهلل  قدرة  عىل  الکریم����ة  اآلي  دّلت 
هي  أموٍر  إجیاد  بدليل  البعث،  عىل  تعاىل 
ومنها  اإلن��س��ان،  خلق  إع��ادة  من  أعظم 
واجلبال  منبسًطا،  فراًشا  األرض  جع�����ل 
ذکٍر  من  أصناًفا  اإلنسان  وخلق  هلا،  مثّبتًة 
لألبدان،  راح��ًة  النّوم  ص��رّي  ث��ّم  وأنثى، 
وجعل الّليل سکنًا، والنّهار وقت معاٍش، 
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وکذلك  الّسموات،  خلق  إحکام  بنی  ثّم 
املطر  إنزال  ذکر  بعدها  املتوّقدة،  الّشمس 
إخراج  يف  أثٍر  من  له  وما  الّسحاب،  من 
النّّص  خُیتتم  ث��ّم  األرض،  من  احلبوب 
ببيان یوم الفصل اّلذي جعله وقًتا وجممًعا 

وميعاًدا لألولنی واآلخرین)39(.
املبارك  ال��ق��رآيّن  ال��نّ��ّص  يف  یالحظ 
بصيغة  البعث  منکري  إىل  م��وّج��ٌه  أّن��ه 
االستفهام الّتقریرّي)40( يف مجلة )أمل نجعل 

مجٌل  عليها  ُعطفت  ثّم  مهاًدا(،  األرض 
عّدٌة، وهبذا أسهم يف متاسك أجزاء النّّص 
ظاهرٌة  األوىل:  نّصّيت������ان،  وسيلت������ان 
مسترتٌة  والثاني�ة:  )العطف(،  هي  شکلّيٌة 
واجل��واب(،  الّسؤال  )عالقة  هي  داللّيٌة 
ساعد  الّتامسك  وسائل  يف  الّتضافر  وهذا 
النّّص  وحدات  ترابط  يف  ملحوٍظ  بشکٍل 

معانيه. وانسجام 
عالقة الّشط بجوابه:. 5

اّلتي  الّداللّية  العالق������ات  من  وهي 
توجد  ال  ولکنّه�ا  النّّص،  بناء  يف  ُتسهم 

القرطبّي:  القرآن،  ألحکام  اجلامع  ینظر:   )39(
 .175- 171 /19

)40( ینظر: الّتحریر والّتنویر، ابن عاشِور: 30/ 
 .13

نسبيًّا  یقّل  تواردها  ألّن  ؛  أس��ايسٍّ بشکٍل 
)لو،  أدواهت��ا:  ومن  العالقات،  باقي  عن 
، من... إلخ( اّلتي تربط مجلة  لوال، إذا، إنمْ

الرّشط بجملة اجلواب)41(.
ال��رّشط  عالق���ة  أمّه��ّي��ة  تقترص  وال 
بجواهب��ا،  الرّشط  مجلة  ربط  عىل  بجوابه 
بربطها  للجملة،  توسيٍع  ))عملّية  هي  بل 
اجلملتان  تکون  بحيث  هلا،  تاليٍة  بجملٍة 

ترکيًبا جدیًدا مّتسًعا(()42(.
وممّا ورد من عالقة الرّشط بجوابه يف 

سورة هوٍد وأخواهتا يف قوله تعاىل: چوئ 
ىئ  ېئ  ېئ  ېئ  ۈئ  ۈئ  ۆئ  ۆئ  ۇئ  ۇئ  وئ 

حئمئ  جئ  ی  ی  ی  ی  ىئ  ىئ 

ىب  مب  خب  حب  جب  يئ  ىئ 

جث  يت  ىت  ختمت  حت  جت  يب 

جخ  مح  مججح  حج  يث  مثىث 

حخ چ ]سورة هود: 80 -81[.

حدیث  املبارك  ال��ق��رآيّن  النّّص  ذک��ر 
يف  قصدوه  اّلذین  قومه  مع   لوٍط النّبّي 

خطب  يف  النيّّص  االنسجام  آلّيات  ینظر:   )41(
البالغة)رسالة  هنج  مستدرك  من  خمتارة 

ماجستري(، آمنة جامهي: 97. 
)42( نحو النّّص نقد النّظرّیة وبناء أخرى، عمر 

أبو خرمة: 188. 
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إقناعهم  فحاول  ضيفه،  من  لينالوا  داره؛ 
بالّرجوع فلم یستطع، وهنا متنّى أنمْ تکون 
کان  أو  أتباٍع،  ق��ّوة  أو  بدنّيٌة،  ق��ّوٌة  عنده 
عن  الکّفار  هؤالء  هبا  یدفع  عشريٌة  لدیه 
ضيوفه، وجواب الرّشط حمذوٌف تقدیره: 

لدفعتکم عن املعصية)43(.
 ،لوٍط کالم  املالئکة  سمع  وحينام 

القوم  أهّنم ))مرسلون لعذاب  له  أظهروا 
وأهلك،  بنفسك  أنت  فانج  وهالکهم، 
هذا  م��ن  بقطٍع  وأه��ل��ك  أن��ت  وس���ريوا 
فإهّنم  دی��اره��م؛  من  واخ��رج��وا  الّليل، 
ليلتهم هذه،  اهلل صبيحة  بعذاب  هالکون 
وال  الّصبح،  وبنی  بينك  وقٍت  کثري  وال 

ینظر أحدکم إىل وراء(()44(.
امل��ب��ارك،  ال��ق��رآيّن  ال��نّ��ّص  يف  نلحظ 
الرّشط  أداة  ورود  منه  األوىل  اآلی��ة  ويف 
الرّشط  فع���ل  مجلة  بنی  ربطت  اّلتي  )لو( 
هذه  اّتسعت  ث��ّم  امل��ح��ذوف،  وج��واهب��ا 

)43( ینظر: تفسري القرآن، الّسمعايّن: 2/ 448، 
زاد   ،410  /2 ال��ّزخم��رشّي:  والکّشاف، 
 /2 اجل��وزّي:  ابن  الّتفسري،  علم  يف  املسري 

 .391
)44( امليزان يف تفسري القرآن، الّطباطبائّي: 10/ 

 .330

تليها،  اّلتي  اآلیة  لتشمل  الّداللّية  العالقة 
إذ کشف املالئکة الکرام أنفسهم لنبّي اهلل 
عرّب  اّلتي  استغاثته  سامعهم  عند   لوٍط

هذه  أسهمت  ممّا  الرّشطّية،  باجلملة  عنها 
وانسجام  النّّص،  أجزاء  ربط  يف  العالقة 

معانيه بشکٍل بارٍز.
ال��رّشط وج��واب��ه يف  وج��اءت عالقة 

ڭ  چ  تعاىل:  قوله  يف  املرسالت  س��ورة 
چ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ 

]سورة املرسالت: 39 -40[.
خاطب اهلل تعاىل املکّذبنی، وحتّداهم، 
فاحتالوا  حيلٍة  عىل  قدرتم  إنمْ  بمعنى: 
احليل  أّن  یعلمون  إهّنم  ثّم  ألنفسکم)45(، 
منقطعٌة وغري ممکنٍة، فخطابه هلم کان هنایة 
جنس  من  وهذا  والّتقریع،  الّتخجيل  يف 

العذاب الّروحايّن؛ فلهذا قال عقيبه: چۆ 
ۈ ۈ چ)46(.

الکریم  القرآيّن  النّّص  يف  نلح��������ظ 
بنی  ربط  اّلتي   ) )إنمْ ال��رّشط  ب��أداة  بدأ  أّنه 
ومجلة  کيٌد(،  لکم  )کان  الرّشط  فعل  مجلة 

ابن  الّتفسري،  علم  يف  املسري  زاد  ینظر:   )45(
اجلوزّي: 4/ 386. 

)46( ینظر: الّتفسري الکبري، الّرازّي: 30/ 779. 
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اجلملة  کانت  ومّل��ا  )ف��ک��ي��دوِن(،  جوابه 
وتکذیًبا  هلم،  تعجيًزا  جاءت  قد  الرّشطّية 
هلم،  بالویل  الّتهدید  عقبها  الدعاءاهتم؛ 
بجوابه  الرّشط  عالقة  تکون  احلالة  وهبذه 
وحدات  بنی  دالليًّا  ا  قویًّ رابًطا  کّونت  قد 
اجلملة  جت��اوزت  اّلتي  وتراکيبه  النّّص، 

الرّشطّية إىل ما بعدها.
أسهمت  فقد  الّتکویر؛  سورة  يف  وأّما 
عالقة الرّشط بجوابه يف بناء النّّص يف قوله 

پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  چ  تعاىل: 
ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ 
ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ 
ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ 
ڄ  ڦ  ڦ ڦ ڦ  ڤ  ڤ ڤ 
چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ 
ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ 
چ ]سورة  ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ 

الّتکویر: 1 -14[.
الکریم��������ة  القرآنّية  اآلي  تضّمنت 
حتدث  اّلتي  املخيفة  األهوال  من  جمموعًة 
أهّنا  کام  بعده،  ومن  القيامة،  یوم  قبل  من 
افتتحت بأداة الرّشط )إذا( اّلتي تستدعي 
جواٍب  بذکر  یؤذن  الرّشٌط  ألّن  متعّلًقا؛ 

الّسامع ترّقب ما سيأيت  بعده، فإذا سمعه 
کلمة  ُک��ررت  وقد  للجواب،  طلًبا  بعده 
أضيفت  اّلتي  اجلمل  وت��ع��ّددت  )إذا(، 
کلمة  فإعادة  م��ّرة،   )12( فبلغت  إليها، 
اجلمل  هذه  يف  العطف  )واو(  بعد  )إذا( 
اقتضاه  اإلطناب  وهذا  إطناٌب،  املتعاطفة 

الّتهویل)47(. قصد 
أّنه  املبارك  القرآيّن  النّّص  يف  یالحظ 
مجٌل  تلتها  ثّم  ال��رّشط،  فعل  بجملة  بدأ 
الرّشوط  جواب  یأِت  ومل  ع��ّدٌة،  رشطّيٌة 

وهو  ال��نّ��ّص،  هنایة  يف  إاّل  اجلمل  هل��ذه 
أفاد  مّم��ا  چ)48(؛  ڈ  ڎ  ڎ  چڌ 

عرب  املتلّقي  انتباه  ش��ّد  اجل��واب  تأخري 
یالحظ  کام  اجلواب،  ذلك  ملعرفة  تشویقه 
کثرة وسائل الّربط املتوافرة يف هذا النّّص، 
والعطف(،  والّتکرار،  )الّسج����ع،  مثل 
اّلتي  بجوابه  ال��رّشط  عالقة  عن  فضاًل 
ا مرتابًطا  أسهمت يف بناء النّّص، فکان نصًّ

ومنسجاًم، شکليًّا ودالليًّا.
الّتحليل  م��ن  ت��ق��ّدم  م��ا  ض��وء  ويف 

)47( ینظر: الّتحریر والّتنویر: 30/ 140. 
حّوى:  سعيد  الّتفسري،  يف  األساس  ینظر:   )48(

 .6392 /11
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لنا  یتبنّی  وأخواهتا،  ه��وٍد  لسورة  النيّّصّ 
يف  واضًحا  تأثرًيا  الّداللّية  للعالقات  أّن 
فقد  معانيه،  وانسجام  النّّص،  أجزاء  ربط 
یستشعر املتلّقي متاسك النّّص داللّيا، غري 

ناظٍر إىل أدوات الّربط الّشکلّية.
اخلامِت�ة:

عىل  وت��ع��اىل  سبحانه  اهلل  َم���نَّ  لقد 
هذا  فأتمَّ  والعوِن،  بالتَّوفيِق  الب����احِث 
ُن  ًة تتضمَّ اجلهَد امُلتواضَع، الَّذي حوى مادَّ
سورة  يف  النّّص  انسجام  يف  وأثره  الّسياق 

هوٍد وأخواهتا.
إليها  َل  توصَّ تي  الَّ األم��وِر  مجلِة  ومن 

َدها يف بحثِِه ما یأيت: الباحُث وأکَّ
ربط . 1 يف  الّداللّية  العالقات  أسهمت 

النُّصوص وانسج���ام معانيها،  أجزاء 
املتلّقي من متاسك  یستشعره  ما  وهذا 
أدوات  إىل  ناظٍر  غري  داللّيا،  النّّص 

الّربط الّشکلّية.
والّتفصيل . 2 اإلمجال  عالق�����ة  شّکلت 

عاماًل مهامًّ بشکٍل يف إجیاد حالة الّربط 
النّّص  آی��ات  بنی  ال��ّداليّل  والّتامسك 
شّد  يف  ساعدت  کام  املبارك،  القرآيّن 

انتباه املتلّقي نحو النّّص.

من . 3 بالنّتيجّة  الّسبب  عالق�����ة  تعّد 
للنّّص  ُتعطي  اّلتي  املنطقّية  العالقات 
القضایا  تتابع  يف  املعقولّية  صف������ة 
أجزاء  ربط  عىل  یساعد  ممّا  النّّصّية؛ 
املعاين  وترسيخ  ومتاسکه������ا،  النّّص 

لدى املتلّقي.
واجلواب . 4 الّسؤال  عالقة  أمّهّية  تربز 

النّّص،  داخل  القضایا  بنی  الّربط  يف 
ربط  يف  واضٍح  بشکٍل  ُتسهم  أهّنا  کام 
النّّص  إحالة  ضوء  يف  بالّسياق  النّّص 
الّظروف  أو  اخل��ارج��ّي،  العامل  عىل 

االجتامعّية.
يف . 5 بجوابه  ال��رّشط  عالقة  أسهمت 

بشکٍل  توجد  ال  أهّنا  إاّل  النّّص،  بناء 
نسبيًّا  یقّل  ت��وارده��ا  ألّن  ؛  أس���ايسٍّ
هوٍد  )س��ورة  يف  العالقات  باقي  عن 

وأخواهتا(.
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القرآن الکریم.
• حّوى، 	 سعيد  التفسري،  يف  األس��اس 

دار السالم للطباعة والنرش والتوزیع، 

بريوت، ط1، 1985م.
• بحر العلوم، أبو الّليث نرص بن حممد 	

السمرقندي،  إبراهيم  بن  أمح��د  بن 
)ت373ه�(.

• البدیع بنی البالغة العربية واللسانيات 	
اهليئة  املجيد،  عبد  مجيل  د.  النصية، 

املرصیة العامة للکتاب، 1998م.
• التحری�������ر والتنوی�����ر )حتریر املعنى 	

من  اجلدید  العق����ل  وتنویر  السدید 
الطاهر  حممد  املجيد(،  الکتاب  تفسري 
التونيس  عاشور  بن  الطاهر  حممد  بن 
)ت 1393ه�(، الدار التونسية للنرش، 

تونس، 1984م.

• التسهي��������ل لعلوم التنزی�����ل، حممد 	
الکلبي  ج��زّي  بن  حممد  بن  أمحد  بن 
اهلل  عب����د  د.  حتقيق:  )ت741ه���(، 
اخل��ال��دي، رشک��ة دار األرق��م بن أيب 

األرقم، بريوت، ط1، 1416ه�.

• ال��ّت��ع��ری��ف��ات، ع���يّل ب��ن حم��ّم��د بن 	
ع���يّل ال���ّزی���ن ال���رّشی���ف اجل��رج��ايّن 
حه  وصحَّ ضبط�������ه  )ت816ه���(، 

النّارش،  ب��إرشاف  العلامء  من  مجاعة 
دار الکتب العلمّية بريوت –لبن���ان، 

ط1، 1403ه�-1983م.

• منص�����ور 	 املظفر،  أبو  القرآن،  تفسري 
أمحد  اب��ن  اجل��ب��ار  عبد  ب��ن  حممد  ب��ن 
املروزي السمعاين التميمي احلنفي ثم 
یارس  حتقيق:  )ت489ه���(،  الشافعي 
بن إبراهيم وغنيم بن عباس بن غنيم، 
دار الوطن، الریاض –السع�������ودیة، 

ط1، 1418ه� -1997م.
• بن 	 حمّمد  اهلل  عبد  أبو  الکبري،  الّتفسري 

الّتيمّي  احلسنی  بن  احلسن  بن  عم���ر 
ال��ّرازّي  الّدین  بفخر  امللّقب  ال��ّرازّي 

دار  )ت606ه������(،  ال���ّري  خطيب 
ط3،  -بريوت،  العريّب  الرّتاث  إحياء 

1420ه� –1999م.

• التنزی�����ل 	 )م��دارك  النسفي  تفسري 
عبد  الربکات  أبو  التأویل(،  وحقائق 

املصادر واملراجع:
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الدین  حافظ  حممود  بن  أمحد  بن  اهلل 
وخرج  حقق��ه  )ت710ه�(،  النسفي 
راجعه  بدیوي،  عيل  یوسف  أحادیثه: 
مستو،  دی��ب  الدین  حميي  ل��ه:  وق��دم 
ط1،  ب���ريوت،  الطيب،  الکلم  دار 

1419ه� -1998م.
• الّتع�����اریف، 	 مهاّمت  عىل  الّتوقيف 

حمّمد عبد الّرؤوف بن تاج الع��ارفنی 
احلدادّي  العابدین  زین  ابن  عيّل  بن 
)ت1031ه�(،  القاهرّي  املناوّي  ثم 
صالح  احلميد  عبد  کتور  الدُّ حتقيق: 
اخلالق  عبد   38 الکتب  عامل  محدان، 
1410ه���- ط1،  ثروت-القاهرة، 

1990م.
• اهلل 	 عبد  أبو  القرآن،  ألحکام  اجلامع 

فرح  بن  بکر  أيب  بن  أمح��د  بن  حمّمد 
اخلزرجّي  األنص����ارّي  الّدین  شمس 
هشام  حتقيق:  )ت671ه�(،  القرطبّي 
الکت����ب،  عامل  دار  البخارّي،  سمري 
الّسعودّیة،  العربّية  اململکة  الّریاض، 

1423ه� -2003م.
• مجال 	 التفسري،  عل������م  يف  املسري  زاد 

بن  ال��رمح��ن  ال��ف��رج عبد  أب��و  ال��دی��ن 

)ت597ه�(،  اجلوزي  حممد  بن  عيل 
دار  املهدي،  ال��رزاق  عبد  حتقي����ق: 
ط1،  –بريوت،  العريب  الکت�������اب 

1422ه�.
• د. 	 والتطبيق،  النظریة  النص  لغة  علم 

القاهرة،  اآلداب،  مکتبة  شبل،  عزة 
ط2، 1430ه� -2009م.

• ف��ت��ح ال��ق��دی��ر، حم��م��د ب��ن ع��يل بن 	
اليمني  الشوکاين  اهلل  عبد  بن  حممد 
دار  کثري،  اب��ن  دار  )ت1250ه�����(، 
الکلم الطيب -دمشق، بريوت، ط1، 

1414ه�.
• ک���ّش���اف اص��ط��الح��ات ال��ف��ن��ون، 	

حم��ّم��د ع��يّل ال��ف��اروق��ّي ال��ّت��ه��ان��وّي 
الّدکتور  حتقي�����ق:  )ت1158ه���(، 
الّسعادة،  مطبعة  البدیع،  عبد  لطفي 

مرص.
• وعيون 	 التنزیل  حقائق  عن  الکّشاف 

األقاویل يف وجوه التأویل، حممود بن 
عمر بن أمحد الزخمرشي، دار الکتاب 

العريب، بريوت، ط3، 1407ه�.
• القرآن، 	 تفسري  عن  والبيان  الکشف 

الثعلبي،  إبراهيم  بن  حممد  بن  أمحد 
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حتقيق:  )ت427ه�����(،  إسحاق  أب��و 
مراجعة  عاشور،  بن  حممد  أيب  اإلمام 
وتدقيق: األستاذ نظري الساعدي، دار 
إحياء الرتاث العريب، بريوت –لبنان، 

ط1، 1422ه� -2002م.
• انسجام 	 إىل  مدخل  النص  لسانيات 

املرکز  خ��ط��ايب،  حممد  د.  اخل��ط��اب، 
الثقايف العريب، ط1، 1991م.

• النّحو 	 يف  الّلسايّن،  الفکر  قضایا  من 
احلباشة،  صابر  والّلسانّية،  والّداللة 

دار املنهل، 2009.
• امليزان يف تفسري القرآن، العالمة السيد 	

املجتبى  الّطباطبائّي، دار  حممد حسنی 
ط1،  –قم،  إی��ران  للمطبوع�����ات، 

1425ه� -2004م.
• النظریة وبناء أخرى، 	 نقد  النص  نحو 

الکتب  ع���امل  خ��رم��ة،  أب���و  ع��م��ر  د. 
ط1،  -األردن،  إرب��������د  احلدیث، 

1425ه� -2004م.
• املجي�����د، 	 القرآن  تفسري  يف  الوسيط 

ال��واح��دي  ب��ن حممد  ب��ن أمح��د  ع��يل 
الشيخ  وتعليق:  حتقيق  )ت468ه�(، 
وآخ��رون،  املوجود  عبد  أمحد  عادل 

قّدمه وقرظه: د. عبد احلي الفرماوي، 
–لبنان،  بريوت  العلمية،  الکتب  دار 

ط1، 1415ه� –1994م.
الرسائل واألبحاث:

• االّت���س���اق واالن��س��ج��ام يف رس��ائ��ل 	
غائب  احلميد  عبد  سعيد  اجلاحظ، 
الرتبية  کلية  دک��ت��وراه(،  )أط��روح��ة 
جامعة  رشد،  ابن  اإلنسانية/  للعلوم 

بغداد، 2017م.
• خطب 	 يف  النيص  االنسجام  آل��ي��ات 

البالغة  هن��ج  مستدرك  م��ن  خم��ت��ارة 
للهادي کاشف الغطاء، آمنة جامهي، 
رسالة ماجستري، کلية اآلداب والعلوم 
باجي  جامعة  واالجتامعية،  االنسانية 

خمتار، عنابة، اجلزائر، 2012م.
• الکری����م 	 القرآن  يف  الضعف  خطاب 

 ، ال��نَّ��صِّ ُل��غ��ِة  علِم  دراس���ٌة يف ض��وِء 
اخل��ف��اج��ّي،  عطية  ع��يل  ع��ب��د  وس���ن 
ج�����امع������������ة  دکتوراه،  أطروحة 
الق�����ادسي�������ة، کلّي�����������ة اآلداب، 

2015م.
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املقدمة:
املجتمعات  اهتامم  حمط  الصيام  کان 
وقتنا  وحتى  األوىل  نشأهتا  منذ  القدیمة 
بدایة  يف  سيام  وال  القدماء  ع��ده  إذ  ه��ذا 
العبادة  رشوط  من  رشطا  األدی��ان  ظهور 
يف  سيام  وال  اإلهل��ة.  من  للتقرب  ووسيلة 
وبقية  الفرعوني���ة،  ومرص  الرافدین  بالد 
احلضارات األخرى کاهلندیة والفارسي���ة 
الدیانات  ظهرت  حتى  وغريها  والبوذیة 
وص��ار  واملسيحية  کاليهودیة  األخ���رى 
ال��ص��وم ی��أخ��ذ ن��ظ��ام��ًا آخ��ر ک��ج��زء من 
له  حدد  فریضة  کونه  األساسية  العبادات 
تعاىل  اهلل  قال  رمضان.  وهو  معلوم  شهر 

ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  چ 

ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں 
يف  أحادیث   وللرسول چ،  ڻ 
الصيام منها عن أيب إمامة أنه سأل رسول 
))عليك  ق��ال:  أفضل  العمل  إي   اهلل

بالصوم فأنه ال عدل له((.
"هو  کثري:  اب��ن  عرفه  ک��ام  وال��ص��وم 
الواقع  وال��رشاب  الطعام  عن  اإلمساك 
زکاة  من  فيه  ملا  وجل  عز  هلل  خالصة  بنيه 
األغالط  من  وتنقيتها  وطهارهتا  النفوس 

الردیئة واألخالق الرذیلة".
رمضان  شهر  عىل  الصيام  یقترص  ومل 
أن��واع  م��ن  ال��ع��دی��د  ه��ن��اك  ب��ل  فحسب 
الصيام منها صوم التطوع وعقوبة الصيام 
أوقاته  وختتلف  وغريها  بحثن����ا  موضوع 

اوأیام ادائه.
أمهية البحث، تکمن يف کون اإلسالم 
العقوبات  یفرض  ومل  وحمبة  س��الم  دی��ن 
البدنية ذات املردود السلبي عىل اإلنسان، 
خوفًا من إحداث عاهة يف بعض األحيان، 
تؤدي  قاسية  مادیة  عقوبات  ف��رض  أو 

باملسلم إىل العازة والفقر أحيانا أخرى.
الکثري  فيه  کعقوبة  الصيام  یکون  وقد 
یعمل  سليم  وطریق  للنفس،  إصالح  من 

عىل هتذیب وتقویم اخُللق.
من  جزًء  املسلم  جعل  منه:  اهلدف  و 
بخطئه،  اإلع��رتاف  عىل  وحثه  املجتمع، 
أواًل  دینه  ُیمليه عليه  ما  لتنفيذ  وإستعداده 
وجمتمعه ثانيًا، دون أن یرتك ذلك اثرًا سيئًا 
الذي  جمتمعه  أو  عائلته  عىل  او  نفسه  يف 

یعيش فيه.
حتدید املفاهيم:

عرف���ه ابن کثري: الصيام هوا اإلمساك 
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خالصة  بنية  الوقاع  والرشاب  الطعام  عن 
النفوس  زک��اة  م��ن  فيه  مل��ا  وج��ل  ع��ز  هلل 
الردیئة  األخالط  من  وتنقيتها  وطهارهتا 

واألخالق الرذیلة)1(.
من  خمتلفة  أن���واع  ه��ن��اك  الــعــقــوبــة: 
العقوبة اإلهلية التي تصدر من اهلل عز تعاىل 
عقاب  وهو  السامویة  الرشائع  خالل  من 
األنبياء  قبل  من  ویطبق  وأخروي  دنيوي 
االجتامعي.  الواقع  ارض  عىل  والرسل 
الذي  اجلزائي  أو  القانوين  العقاب  وهناك 
سياستها  حقوق  من  کحق  الدولة  توقعه 
عىل األفراد وذلك من خالل ماترشعه من 
لتنظيم نشاطات  أنظمة وقواننی ومراسيم 

األفراد وضبط سلوکهم)2(.
يف)لسان  حدد  اللغة:  يف  العقوبـــــة 
العرب( معنى العقوبة ))العقاب واملعاقبة 
وعاقبة  سواء،  فع���ل  بام  الرجل  جتزي  أن 

اسامعيل  الفداء  ابو  الدین  عامد  کثري،  ابن   )1(
تفسري  )ت774ه�����(  الدمشقي  ال��ق��ريش 
النهضة،  -مکتبة  بريوت  العظيم،  القران 

1405ه�/ 1985م، ج1، ص183. 
االجرام  علم  اصول  عدنان،  ال��دوري،  د.   )2(
وعلم العقاب ومعاملة املذنبنی، منشورات 
ت،  ب���ال.  -ال��ک��وی��ت،  ال��س��الس��ل  ذات 

ص16. 

وتعقبت  به  أخ��ذه  وعقابا،  معاقبه  بذنبه 
الرجال إذا أخذته بذنب کان منه(()3(.

للعقوبة،  االصطالحي  التعریف  أما 
انه إجراء یؤدي إىل تقليل احتامل حدوث 

السلوك يف املستقبل يف املواقف املامثلة)4(.
امل��اوردي  عرفها  رشعــا:  العقوبــــة 
للردع عن  بأهنا: زواجر وضعها اهلل تعاىل 

ارتکاب ما حظر وترك ما أمر به)5(.
تعریف إجرائي: العقوبة هي کل جزاء 
مصدرین  من  اجلامعة  أو  الفرد  عىل  یقع 
األول اهلي وهو منزل من اهلل تعاىل والثاين 
القانون الوضعي بسبب خمالفة  عن طریق 
الطرف  ضد  األول  الطرف  من  ارتکبت 
من  احل��د  العقوبة  م��ن  واهل���دف  األخ���ر 
وحتقيق  املجتمع  مصالح  ومحایة  اجلریمة 

ج2،  م5،  ال��ع��رب،  ل��س��ان  منظور،  اب��ن   )3(
ص532. 

)4( د. اخلطيب، مجال، تعدیل السلوك االنساين، 
ط3،  العربية،  -االدارة  الفالح  مکتب�������ة 

1995، ض178. 
حبيب  حممد  بن  عيل  احلسن  ابو  املاوردي،   )5(
السلطانية  االح��ک��ام  450ه������(،  )ت 
-لبنان- بريوت  الدیني�������ة،  والوالیات 
1978م،  1398ه�/  العلمية،  الکتب  دار 

ص421. 
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العقوبة  جعل  مع  االجتامعي����ة.  العدالة 
عامل زجر للمذنب ورادعا لآلخرین.

ملحة تارخیية:
من  وعبادة  إسالمية  فریضة  الصيام 
القدیمة  األدیان  مجيع  املقررة يف  العبادات 
وال��ص��وم إم��س��اك ع��ن ش��ه��وات اجلسد 
أو  وال��رشاب  کالطعام  املفطرات  وسائر 
احلرکة  الصمت وعدم  ویعد  معا.  االثننی 
صيامًا، ویکون الصوم کليًا أو جزئيًا وقد 
یطول زمنه ملدة حمددة. مورس الصيام منذ 
العصور القدیمة من قبل األنبياء واملرسلنی 
وأتباعهم يف خمتلف الدیانات، کام مورس 
مجاعات  کانوا  س��واء  اآلخرین  قبل  من 
عىل  االع��رتاض  عن  کتعبري  وأف��راد  منهم 
أو  أخالقية  أو  اجتامعية  حقوق  انتهاك 

مبادئ سياسية)6(.
أما عن الصيام يف املجتمعات البدائية 
األف���راد  قبل  م��ن  ع��رف  فقد  القدیمة 
سبيل  عىل  باجلامعة  تتعلق  ملهام  املختارین 
املناسك  لتلّقي  خم��ت��ارون  أف���راد  امل��ث��ال: 

شعبان،   28 االح��د  الثقافة،  بيان  جریدة   )6(
البيان  2002 -الع���دد 147 -مؤسس�����ة 

للصحافة والطباعة والنرش. 

ال��زراع  أو  کالصيادین  لدهیم  املعروف���ة 
وغريهم.

العامل  يف  األدی���ان  ظهور  بدایة  وم��ع 
ب��ش��ک��ل ت���درجی���ي، ف���رض رؤس��اؤه��م 
للعبادة،  أسايس  کرشط  الصيام  والکهان 

کونه الطریقة التي تقرهبم من اآلهلة.
کالفرعونية  القدیمة  احلضارات  ففي 
وغريمها  النهرین  بنی  ما  وب��الد  مرص  يف 
عىل  یشرتط  کان  احلضارات،  مراکز  من 
املعابد  بخدمة  االل��ت��ح��اق  يف  ال��راغ��ب��نی 
مستمر  وبشکل  کاملة،  أیام  سبعة  الصيام 
من  قليلة  جرعات  غري  فيها  یتناولون  ال 
بعض  متتد  الصيام  م��دة  وک��ان��ت  امل���اء، 

األحيان إىل 42 یوما.
عىل  أوالدهم  یدربون  کانوا  والفرس 
اقویاء  ینشأوا  لکي  الصغر  منذ  الصوم 
یتحملون املهام الصعبة. کام فرض اليونان 

الصوم يف معتقداهتم)7(.
دیانات  لدى  معروفا  الصيام  وک��ان 
والربامهية  واملانویة  الصابئ���ة  مثل  أخرى 

عرب  الصوم  تاریخ  حممود،  قاسم،  احل��اج   )7(
العدد  احلدباء،  جریدة  يف  -مقال  الصوم 
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رشیعة  عن  الندیم:  اب��ن  ذک��ر  والبوذیة. 
احلرانينی املعروفنی بالصابئة، ان من ضمن 
والصيام  الکواکب،  تقدیس  دیانته��������م 
وصيامهم  للقمر)8(،  تکریام  یوما  ثالثنی 
کان مطلقا عن األکل والرشب، ویبدأ منذ 
طلوع الشمس إىل غروهبا، کام لدهیم صيام 
أیام  وسبعة  للمشرتي،  تکریام  أیام  تسعة 
تکریام للشمس الرب األعظم یمتنعون فيه 
عن أکل اللحوم وما خیرج منها، وکذلك 
ابن  وذک��ر  امل��دة.  هذه  خالل  اخلمر  ترك 
عدة  أنواع  أیضا  لدهیم  املانویة  إن  الندیم 
هلا  دوری��ة  بمواقيت  املرتبط  الصيام  من 

عالقة بحرکة الکواکب)9(.
من  تعد  التي  اهلندوسية  الرشیعة  ويف 
فيها من  الصيام  یتم  اهلندیة  الدیانات  اکرب 
فيها  الصوم  أیام  وعدد  الفصول  بدایات 
تسعة أیام من کل فصل من فصول السنة، 
حتى  الشمس  غ��روب  من  الصوم  ویبدأ 
کام یصومون کل  التايل،  اليوم  طلوعها يف 

بن  اسحاق  بن  حممد  الفرج  ابو  الندیم،  ابن   )8(
الفهرست،  )ت385ه����(،  ال��وراق  حممد 
1348ه����،  ال��رمح��ان��ي��ة،  -املطبعة  م��رص 

ص389. 
)9( املصدر نفسة، ص389. 

یتناولون  غذائي،  نظام  وهلم  قمري  شهر 
ویمتنعون  والفواکه  النباتية  األطعمة  فيه 
یأيت  ان  بعد  ویفطرون  اللحوم  تناول  عن 

اهلالل اجلدید.
الشعائر  حیبون  ال  فکانوا  السيخ:  أما 
یصومون  ال  فهم  یسموهنا،  کام  العمياء، 
ویطلقون عىل الصيام واحلج شعائر عمياء.
عدة  عقائد  وفيها  الصينية:  الدیانات 
عن  منشق����ة  عقيدة  وهي  الطاویة،  منها: 
والصيام  القدیمة،  الصينية  الدیانة  مبادئ 
يف الطاویة طقس دیني، یتم ضمن احتفال 
السمك  تناول  بعدم  یتميز  الذي  )تشاو( 
ذلك  ویکون  والبيض  واحلليب  واللحم 
خالل مدة الصالة والتأمل، ویامرس هذا 

الصيام يف مجيع األوقات.
أربعة  الصيام  فرض  البوذی����ة:  يف  و 
أیام  یسموهنا  القمري،  الشهر  من  أی��ام 
القيام  حُی��رم  األی��ام  ه��ذه  يف  البوبوذانا. 
کان  لذا  اإلفطار،  إعداد  حتى  عمل  بأي 
قبل  ألنفسهم  الطعام  یعدون  الصائمون 
رشوق الشمس، إذ یبدأ الصيام من رشوق 

الشمس إىل غروهبا.
یمتد  والصابئة: هلم صوم خاص هبم 
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مدة ثالثنی یوما، ُمشکاًل عند املندائنی رکنا 
وأخر  کبريًا  صوما  لدهیم  ان  کام  أساسيا، 
صغريا، وفيه یمتنعون عن نحر احليوانات 

وتناول اللحوم والکحوليات.
ومن املهم أن نذکر الصيام يف الدیانات 
وتباعدها  تقارهبا  مدى  ومعرفة  السامویة 

عن الدین اإلسالمي.
الکتاب  يف  الصيام  رشیع���ة  وردت 
اليهودیة تعد  بأشکال خمتلفة ففي  املقدس 
فریضة الصيام من أقدم الترشیعات لدهیم 
التي  بعد شعرية تقدیم القرابنی يف اهليکل 
اليهودیة،  الصالة  بدهلا  وج��اء  اختفت، 
لدى  کثريا  الصيام  مفهوم  اتسع  وهب��ذا 
اليهود، ویرجع ذلك السبب إىل اجتهاداهتم 
يف إجیاد أشکال منه، اغلبها ارتبط باحلدث 
العدائية  طبيعتهم  أخرجته  وما  التارخیي، 
التي  وعارصوها،  عایشوها،  التي  لألمم 
غلب عليها طابع احلزن، بسبب تعرضهم 

للمحن)10(.
إن  ))وث��ب��ت  امل��ن��ار:  تفسري  يف  ورد 

القدیم  يف  الصوم  الدین،  نارص  الکاميل،   )10(
واحلدیث، د. ت. مطبعة الکونکورد، بال. 

ت، ص210. 

وهذه  یوما(()11(  أربعنی  صام   موسى
أربعنی هنارا وأربعنی  الرب  األربعنی عند 
وهذه  ماء،  یرشب  ومل  خبزا  یأکل  مل  ليلة، 
األربعنی یوما مل یرد يف النصوص حتدیدها 

بنی أیام السنة)12(.
الصوم عند الدیانة املسيحية:

عن  نص  املعروفة  األناجيل  يف  یرد  مل 
وعده  ومدحه  ذک��ره  بل  الصوم،  فریضة 
أشه�������ر  ومن  الریاء،  عن  کالنهي  عبادة 
الذي  الکبري  الصوم  وأق��دم��ه  صيامهم 
الذي صام��ه  الفصح و  یصادف قبل عيد 
عليهام  بعده  من  عيسى  وصامه  موسى، 
ال��س��الم.. ک��ام ص��ام��ه احل��وری��ون. ومن 
أخرى  أنواعا  الکنسية  رؤس��اء  وضع  ثم 
املذهب  ب��نی  خ��الف  وفيها  الصيام  م��ن 

والطوائف.
وبذلك یتضح لنا إن الصوم يف األمم 
السابقة کان قاسيا جدا ومنهکا من ناحية، 

)11( قاموس الکتاب املقدس )انا الف و الياء( 
ملجموعة من علامء الالهوت(، بريوت-دار 

املرشق، 1989، ص371. 
من  ملجموعة  املقدس  الکتاب  موسعة   )12(
الباحثنی، لبنان -دار منهل احلياة، 1993م، 

ص330. 
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أمهية  بذي  ليس  هو  آخ��رى،  ناحية  ومن 
کام  ساعة   12 من  أکثر  الیستمر  قد  بل 
إىل 25 ساعة کام يف  أو یصل  املسيحية  يف 

اليهودیة.
له  سنتطرق  ال��ذي  اإلس���الم  يف  أم��ا 
وتنظياًم  عدالة  األکثر  فهو  مفصل  بشکل 
يف مجيع جوانبه کونه منزل بأمر من اهلل عز 

وجل.
الصيام يف اإلسالم:

ال��ص��ي��ام رک��ن م��ن أرک���ان اإلس��الم 
عىل  وتعاىل  سبحانه  اهلل  فرضه  اخلمسة، 
املریض،  املقيم وغري  العاقل  البالغ  املسلم 

ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  چ  ت��ع��اىل:  ق���ال 
ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ 
البقرة:  ڦچ ]س��ورة  ڦ  ڦ 

.]183
الطع�����ام  عن  االمتناع  هو  والصيام 
وال�����رشاب وش���ه���وات اجل��س��د وس��ائ��ر 
اىل  الفجر  طلوع  م��ن  یبدأ  امل��ف��ط��رات، 
شهر  رم��ض��ان  وم��دة  الشمس،  غ��روب 
واحد، هدفه التقرب اىل اهلل تعاىل، وطلب 

مراضاته، یقول اهلل تعاىل: چ ڳ ڳ 
ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں 

ہ  ۀ  ڻۀ  ڻ  ڻ  ڻ 
البقرة:  چ ]س���ورة  ہ  ہ  ہ 

.]185
ان   :اخلدري سعيد  ايب  وع��ن 
النبي قال: ))من صام رمضان وعرف 

حدوده وحتفظ مما کان یبغي ان یتحفظ منه 
کفر ما قبله((.

امهية الصوم:
عبادة  ال��ص��وم  ان  م��ن  ال��رغ��م  ع��ىل 
منه�������ا  وارسار،  احکام  له  کذلك  هلل 
ونفسية،  خلقية،  واخ��رى  صحية،  فوائد 

واجتامعية.
فوائد  للصيام  الطبي�����ة:  الناحية  من 
العالج  فهو  منها،  بعضا  نذکر  کثرية 
االکثر فاعلية لعالج او الوقایة من اغلب 
یکون  الذي  الوزن  تقليل  مثل  االمراض 
وهو  احيانا،  الطع������ام  يف  االفراط  سببه 
عالج لزیادة ضغط الدم ومرض السکر، 
واملصحوب  املزمن،  االمعاء  واضطراب 
بتخمري يف املواد الزاللية والنشوی�����������ة، 
املزمن،  احل����اد  الکىل  التهاب  من  ووقایة 
وبعض امراض القلب، والتهاب املفاصل 

وغريها.
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عىل  الصيام  ت��ع��اىل  اهلل  ف��رض  وق��د 
من  تقدمها  من  عىل  فرضه  کام  املسلمنی 
النفس  إع���ادة  األم���م ألخ���رى، ألج��ل 
واالبتعاد  اخلري،  لعمل  وهتيئتها  البرشیة 
شهواته  الصائم  یرتك  لذلك  ال��رش،  عن 
ألمر  امتثاال  عليها،  قدرته  من  الرغم  عىل 
اهلل تعاىل، وألجل مرضاته، وهذا من شأنه 
االنساين  الضمري  ویوقظ  اهلل،  خمافة  یولد 

فيه.
مشاق  وحتمل  الصرب،  یعزز  والصيام 
من  االنسان  یمکن  مما  والعطش،  اجلوع 
وشجاعة،  بقوة  وصعاهبا  احلياة  مواجهة 
التي  السيئة،  العادات  من  الکثري  وت��رك 
املال  واضاعة  البدن،  ضعف  اىل  ت��ؤدي 

وغريها.
جم��رد  ليست  ال��ص��وم  يف  واألمه��ي��ة 
اإلم��س��اك ع��ن امل��ف��ط��رات، ب��ل يف حفظ 
بکل  وال��ت��رصف  ال���زالت،  م��ن  اللسان 
 الرسول ق���ال  ول���ذل���ك  ح��ک��م��ة، 
)الصيام جنة()13(: اي وقایة من املنکرات 

الدین  احلافظ جالل  النسائي: برشح  )13( سنن 
السيوطي وحاشية االمام السندي، بريوت-
العريب،  العلمي  الرتاث  احياء  -دار  لبنان 

ج4، کتاب الصيام، ص225-130. 

البرشیة  النفس  یعلم  والصيام  والرشور. 
ویزکي  االخ����الق،  وح��س��ن  الفضائل 
مأمول  االنسان  جیعل  مما  النفس،  ویطهر 
الصوم  یصل  مل  واذا  الرش،  ومأمون  اخلري 
فأن  النبيلة  الغایات  ه��ذه  إىل  باإلنسان 
ومثل  تعاىل،  اهلل  عند  له  القيمة  صومه 
حنی  متثيل  خري  ه��ذا  الرشیف  احلدیث 
قال: ))رب صائم ليس له من صومه 

اال اجلوع والعطش(()14(.
يف  للصيام  اخ��رى  اه���داف  وه��ن��اك 
الناس  بنی  املساواة  حتقيق  منها  املجتمع، 
سواء الفقري فيهم أو الغني فالثنان یامرسان 
الطقوس ذاهتا، من ترك للطعام والرشاب 
مما  ارادهت��ام  بمحض  بالشهوات  والتمتع 
يف  باملساواة  نفسيهام  يف  الشعور  ی��زرع 
نفسة  وبالوقت  الفریضة،  ه��ذه  ممارسة 
الرمحة والعطف يف قلوب االغنياء،  تظهر 
ضاقت  ملن  العون  ید  بمد  ذلك  فيدفعهم 
القلوب  تتألف  وبالتايل  العيش،  هبم سبل 
الفقراء  وی��ت��ع��اون  االح��ق��اد،  وت��ذه��ب 
واالغنياء من اجل توفري االمن والطمأنينة 

للمجتمع ککل.

)14( ]سورة املائدة: 89[.
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وقد یوجه الصيام باجتاه معاقبة امليسء 
ألجل اصالحه نفسه بنفسه، کون الصوم 
وذلك  داخله،  من  اإلنسان  بإصالح  یبدأ 
تعاىل:  قال  به،  قام  لذنب  کفارة  یصبح 

ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  چ 

ۋ  ٴۇۋ  ۈ  ۈ  ۆ 

ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ 

وئ  ەئەئ  ائ  ائ  ى  ى  ې 

ېئ  ۈئ  ۆئۈئ  ۆئ  ۇئ  ۇئ  وئ 

ېئچ)15( .

من  نفذ  )کفارة(  کعقوبة  والصي����ام 
قبل مجيع االدیان واملجتمعات التي سبقت 
عىل  کاًل  ولکن  هذا،  یومنا  حتى  االسالم 
وفق طریق تقاليدهم وتعاليمهم و دینهم.

وتأثريها  الصي������ام  م��ردودات  هذه 
يف  حتمل  واملجتمع،  واخللق  النفس  يف 
تصنع  لکوهنا  املدى،  بعيدة  مناٍح  جوانبها 
الجل  الفاضل،  واملجتمع  املهذب  الفرد 

وصول االمة اىل الرفعة والعلو.
عقوبة الصيام من خالل القرآن الکریم:

بنی  التاسع  الشهر  هو  رمضان  شهر 

ط3،  الصيام،  فقه  یوسف،  القرضاوي/   )15(
ص11. 

القرآن  انزل  وفيه،  العربية  السنة  شهور 
هدى للناس ورمحة.

ُذکر الصوم يف عدد من اآلیات القرآنية 
االجتامعية  واجلوانب  امهيته،  بينت  التي 
خالله.  من  وغريها  واجلزائية  والصحية 
اال ان سورة البقرة اوضحت امهية الصيام 
الصيام  واسلوب  ومدته  واوقاته  واهدافه 

والفطر وغريها.
آیات  ست  ذکرت  البقرة  سورة  ففي 

عن الصيام نذکرها:
ٿ . 1 ٿ  ٿ  چ   :183 ای���ة 

ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ 
ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ چ.

النص  هذا  تفسري  کثري  ابن  عند  ورد 
وتعاىل  سبحانه  فيه  خاطب  الذي  القرآين 
املؤمننی وأمرهم الصيام اي االمساك عن 
خالصة  وبنية  واجل��امع  وال��رشب  الطعام 
النفوس  تنقية  من  في��ه  ملا  وجل،  عز  هلل 
املعايص  يف  الوقوع  وجتنيبه����ا  وتطهريها 
مبدؤها)16(.  هي  التي  الشهوة  یکرس  فأنه 

بن  الرمحن  عبد  الدین  جالل  السيوطي،   )16(
أيب بکر )ت911(، وجالل الدین بن حممد 
بريوت:  اجلاللنی،  تفسري  احليل،  امحد  بن 
مکتبة املثنى، وبريوت _ دار احياء الرتاث 
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عليهم  الصيام  اوج��ب  ان��ه  تعاىل  وذک��ر 
یقول  قبلهم.  ک��ان  من  عىل  اوجبه  کام 
الطربيس: انه فرض صومنا لغرض صوم 
عىل  کالنصارى  االم��م  من  تقدمنا  من 
من  الکتاب  واهل  والشعبي  احلسن  قول 
غريها)17(  قول  عىل  والنصارى  اليهود 
هؤالء  جیتهد  وال  حسنة  اسوة  فيه  فلهم 
يف اداء هذا الفرض بشکل اکمل کام فعله 
اوال  کان  الصيام  ان  روي  وقد  اولئك. 
کام کان علية االمم قبلنا یصومون يف کل 
مسعود  وابن  معاذ  عن  ایام،  ثالث  شهر 
هذا  یزل  مل  وزاد  مزاحم  بن  والضحاك 
اهلل  نسخ  ان  اىل  نوح  زمان  من  مرشوعا 

ذلك بصيام شهر رمضان)18(.

بال.  احلدیثة،  العلوم  دار  بريوت  العريب، 
ت، ص37، )تفسري صورة البقرة(. 

اسامعيل  الفداء  ابو  الدین  عامد  کثري،  ابن   )17(
ال��ق��رآن  تفسري  )ت774ه������(،  ال��ق��ری��ي 
العربية،  النهضة  مکتبة  ب��ريوت  العظيم، 
ص213  ج1،  1985م،  1405ه������/ 

)تفسري صورة البقرة(. 
احلسنی  بن  الفضل  عيل  اب��و  ال��ط��ربيس،   )18(
)ت548ه�(، جممع البيان يف تفسري القران، 
السيد  احل��اج  وتعليق:  وحتقيق  تصحيح 
-دار  ب��ريوت  امل��ح��اليت،  ال��رس��ويل  هاشم 
احياء الرتاث العريب، 1279 -ق/ 1229 

وتضييق  البدن  تزکية  فيه  الصوم  ان 
ان  الطربيس  ویرى  الشيط����ان.  ملسالك 
لکي  ڦچ اي  ڦ  چ  تعاىل  قوله 
لطف  بام  اتقياء  ولتکونوا  املعايص  تتقوا 
الوسائل  اق��وى  فانه  الصيام  م��ن  لکم 
کام  املعايص،  عن  الکف  اىل  والوصول 
))خصاء  ق��ال  ان��ه   النبي ع��ن  روى 
الصوم  فرض  لذلك  الصوم(()19(،  امتي 
یقوم  لذنب  املسلم  ارتکاب  عند  کعقوبة 
بعد  بينة  ثم  الحقا.  ذلك  سنرد  وکام  به 
یوم  ليس يف کل  وانه  الصوم  ذلك مقدار 
لکال یشق عىل النفوس فتضعف عن محلة 

وادائه بل حدد يف ایام معلومات.
مناف�������ع  ایضا  قطب  سيد  ویضيف 
وی��رى  ال��ب��دن،  تفيد  ووظ��ائ��ف  ال��ص��وم 
هذا  اع��داد  هي  فيها  االصلية  احلکمة 
ل���دوره ع��ىل االرض  ال��ب��رشي  ال��ک��ائ��ن 
ل���ه يف ح��ي��اة  امل���ق���در  وهت��ي��ئ��ت��ه ل��ک��امل 
تقریر  جم��ال  ه��و  فالصوم  االخ����رة)20(، 

ش، ج5، ص271 ]سورة البقرة: 183[. 
)19( املصدر نفسة، ص 271 -272. 

)20( قطب، سيد، يف ظالل القران، طه، بريوت- 
ج1،  1978م،  1398ه���/  ال��رشوق،  دار 

ص167، تفسري سورة البقرة: 183. 
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اتصال  وجمال  اجلازمة،  العازمة  االرادة 
کام  وانقياد،  طاعة  اتصال  بربه  االنسان 
انه جمال االستعالء عىل رضورات اجلسد 
ملا  ایثارا  وثقلها  ضغطها  واحتامل  کلها، 

عند اهلل من الرىض واملتاع.
ذکر  البقرة  سورة  من   184 اآلیة  ويف 
یستطع  مل  وم��ن  الصيام  ای��ام  ع��دد  تعاىل 
الصيام فيه رخصة يف تعویضه او فدیة بدل 

ڃ  ڄ  ڄڄ  ڄ  چ  ال��ص��وم: 
ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇڇ 
ڎڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ 
ک  ک  ک  ڑک  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ 

گگ گ گ ڳ چ.
ف��رس ال��س��ي��وط��ي ن��ص ه���ذه اآلی���ة: 
یصوموا  او  بالصيام  نصب  یعني  )ایاما( 
او  قالئل  اي  )معدودات(  وهوا  مقدارا 
مؤقتات بعدد معلوم وهي رمضان، وقلله 

ڃ  ڄ  چ  املکلفنی وقوله  تسهيال عىل 
)مریضا  اهل��الل)21(.  شهوده  حنی  چ  ڃ 
املریض  ان  کثري:  ابن  فرسة  سفر(  عىل  او 
املشقة  من  فيه  ملا  یصومان  ال  واملسافر 

)21( السيوطي، تفسري اجلاللنی، سورة البقرة/ 
ایة 184، ص37. 

عليهام بل یفطران ویقضيان بعدة ذلك يف 
ایام اخرى، اما االنسان املعاىف املقيم الذي 
الصيام  بنی  خمريا  کان  فقد  الصيام  یطبق 
شاء  وان  ص��ام  ش��اء  ان  االط��ع��ام  وب��نی 
وان  مسکينا،  یوم  کل  عن  واطعم  افطر 
فهو  یوم  کل  عن  مسکنی  من  اکثر  اطعم 
خري وان صام فهو افضل من الطعام)22(. 
وزاد السيوطي اهنم کانوا خمريین يف صدر 
نسخ  ثم  والفدیة  الصوم  بنی  االس��الم 
منکم  شهد  فمن  بقوله  الصوم  بتعينی 

الشهر فليصمه)23(.
صوم  ای��ام  عدد  حدد   :185 ایة  ويف 
رمضان  ))شهر  تعاىل:  قوله  يف  رمضان 
الذي انزل فيه القران((، یبنی ان عدد ایام 
بشهر واحد، وفرس  تعاىل  رمضان حددها 
السيوطي الذي انزل فيه القران من اللوح 
املحفوظ اىل السامء الدنيا يف ليلة القدر)24(.
خالل  الزوجية  احلياة  تنظيم  عن  اما 

)22( ابن کثري، تفسري القران العظيم، ج1، سورة 
البقرة/ ایة 184، ص204

)23( السيوطي، تفسري اجلاللنی، سورة البقرة/ 
ایة 184، ص37. 

)24( السيوطي، تفسري اجلاللنی، سورة البقرة/ 
ایة 185، ص38. 
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واال  عليها  التجاوز  وع��دم  الصيام  مدة 
یتحول االمر اىل عقوبة، فقال اهلل تعاىل يف 

ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  چ   :187 اآلی��ة 
ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پپ  پ  ٻ 

ٺ چ.
)الرفث(  تعاىل  قوله  السيوطي  یفرس 
ویعني االفضاء )اىل نسائکم( باجلامع)25(، 
اوق��ات  يف  نسائکم  اىل  الرفث  اهلل  اح��ل 
خرق  ما  اذا  اما  االفطار.  بعد  اي  حمدودة 
الصائم صومه وخالل النهار فعليه عقوبة 
اآلیات  خالل  مفصل  بشکل  وسنذکرها 

القادمة.
وهناك صيام یؤدیه املسلم يف حاالت 
اهلل  ذکرها  الصيام  شهر  خ��ارج  خاصة 
تکون  ان  اما  العزیز  کتابة  حمکم  يف  تعاىل 
لقيام  وعقوبة  للنفس  تزکية  او  تعویضية 
فعل خمالف للرشیعة والقواننی اإلسالمية 

ى  ى  ې  ې  چ  وتعاىل  سبحانه  فقال 
ۆئ  ۆئ  ۇئ  ۇئ  وئ  وئ  ەئ  ەئ  ائ  ائ 
ی  ی  ی  ىئ  ىئ  ىئ  ېئ  ېئ  ۈئېئ  ۈئ 
ىب  مب  خب  حب  جب  يئ  ىئ  حئمئ  جئ  ی 
يث  ىث  جثمث  يت  ىت  ختمت  حت  جت  يب 

)25( املصدر نفسه، ص 38. 

جس  حخمخ  جخ  مح  جح  مج  حج 
]س��ورة  چ  جض  مص  حص  مس  خس  حس 

البقرة: 196[.
عباس  ابن  تفسري  يف  کثري  إبن  ونقل 
او  قال يف رشح ))فمن کان منکم مریضا 

به اذى يف رأسه ففدیة من صيام او صدقه 
))النسك   او نسك(( وقال رسول اهلل
بنی  فرق  والطعام  ایام  ثالث  وصيام  شاه 

ستة(()26(.
فمن  یقول:  تفسريه  يف  السيوطي  اما 
رأسه  من  اذى  به  او  مریضا  منکم  کان 
)ما خیص احلج( کقمل وصداع فحلق يف 
لثالثة  )ففدیة( عليه )من صيام(  االحرام 
غالب  من  اصوع  بثالثة  صدقة(  )او  ایام 
)او  مساکنی  ستة  عىل  ت��وزع  البلد  قوت 
نسك( اي ذبح شاة، او للتخيري واحلق به 
من حلق لغري عذر ألنه اوىل بالکفارة وکذا 
واللبس  کالطيب  احللق  بغري  استمتع  من 

والدهن لعذر او غريه چ ې ې ى ى 
ۆئ  ۆئ  ۇئ  ۇئ  وئ  وئ  ەئ  ەئ  ائ  ائ 
ی  ی  ی  ىئ  ىئ  ىئ  ېئ  ېئ  ۈئېئ  ۈئ 

ج1،  العظيم،  القران  تفسري  کثري،  اب��ن   )26(
ص232. 
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ىب  مب  خب  حب  جب  يئ  ىئ  حئمئ  جئ  ی 
يث  ىث  جثمث  يت  ىت  ختمت  حت  جت  يب 
حج مج جح مح جخ حخمخ جس حس 

خس مس حص مص جض چ.
فقد  او  لفقده  اهل��دى  جید(  مل  )فمن 

ایام  ثالثة  صيام  فعليه  اي  )فصيام(  ثمنه 
فيجب  به  االح��رام  حال  يف  اي  احلج  يف 
ذي  م��ن  ال��س��اب��ع  قبل  حی��رم  ان  حينئذ 
لکراهة  السادس  قبل  واالفضل  احلجة 
ایام  صومها  جیوز  وال  عرفة،  یوم  صوم 
یأمرکم  فيام  اهلل(  )واتقوا  الترشیق...)27(، 
جضچ  مص  حص  مس  خس  چ  وهناکم  به 
عنه  م��ا  وارت��ک��ب  أم��ره  خالف  مل��ن  اي 

زجره)28(.
واوقاته  الصيام  البقرة  صورت سورة 

ومدته وفرائضه ونواهيه يف هذا املجال.
هناك  بل  الصيام  ذکر  عىل  تقترص  ومل 
آیات اخرى يف سور قرآنية اخرى توضح 
فرض الصوم کعقوبة. مثل سورة النساء: 
الذي فرض الصيام فيها کعقوبة لفعل قام 
به حتى ولو کان دون قصد قال اهلل تعاىل: 

)27( السيوطي، تفسري اجلاللنی، ص40 -41. 
)28( ابن کثري، تفسري، ج1، ص235. 

پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  چ 

ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پپ 
ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ 
ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹٹ 
ڄڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ 
چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ 
ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ 
ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍڍ  ڇ 
ک  ڑڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ 
ک ک ک چ ]سورة النساء: 

.]92
بينهم،  فيام  القتال  للمسلمنی  جیوز  ال 
وإن اختلقت البلدان واألزمان، االيف حد 
بلغت  مهام  سبب  یوجد  فال  وقصاص. 
عظمته صنع الفرقة بنی مسلم وآخر یامثله 
يف العقيدة فُحرم قتل املسلم ألخيه املسلم، 
وقد ربطت بينهام رابطة قویة، اال ان یکون 
ذلك خطأ وعن دون قصد. و للقتل اخلطأ 
القتل  وأما  وأحکام،  ترشیعات  وضعت 
احلساب  وراء  ألنه  له.  کفارة  فال  العمد 

ووراء حدود االسالم)29(.

ج3،  م2،  القران،  ظالل  يف  قطب،  سيد   )29(
ص735. سورة البقرة/ ایة 92. 
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الکریمة  اآلی��ة  ه��ذه  ال��ط��ربيس  ف��رس 
الرقبة  عتق  یقدر عىل  مل  اي  مل جید(  )فمن 
بان ال جید العبد وال ثمنه )فصيام شهرین( 
اىل  توبه  متتابعنی  شهرین  صيام  علية  اي 
اهلل اي ليتوب اهلل به عليکم، فالتوبة تکون 
هنا من فضل اهلل وقيل ان املراد بالتخفيف 
ابن  وزاد  اهلل)30(،  من  التخفيف  هن�����ا 
متتابعنی(:  شهرین  )فصيام  وق��ال:  کثري 
اىل  صومها  یرسد  بل  بينهام  افطار  ال  اي 
اخرمها فإن أفطر من غري عذر من مرض 
او حيض او نف����اس استأنف)31(. ام������ا 
)فمن  الکریمة  اآلیة  هذه  فرس  السيوطي 
به  حیصلها  وما  فقدها  بان  الرقبة  جید(  مل 
متتابعنی( علية کفاره ومل  )فصيام شهرین 
یذکراهلل تعاىل االنتقال اىل الطعام کالظهار 
عليام(  اهلل  )وک��ان  الشافعي.  یأخذ  وب��ه 
بنی  وملا  دبره هلم)32(.  فيام  بخلقه )حکيام( 
بيان  يف  رشع  اخلطأ  القتل  حکم  تعاىل  اهلل 

القران،  تفسري  يف  البيان  جممع  الطربيس،   )30(
ج5، ص91. 

ج1،  العظيم،  القران  تفسري  کثري،  اب��ن   )31(
ص535. 

ص122،  اجل����اللنی،  تفسري  السيوطي،   )32(
تفسري سورة النساء/ ایة 92. 

حکم القتل العمد.
یع����اقب،  القاتل  ان  القول  ویمکن 
ما  او  عمد  غري  او  عمد  قتل  کان  س��واء 
من  کنوع  هنا  الصيام  أستخدم  و  بينهام 
ولو  تعاىل،  اهلل  من  املوجهة  العقوبة  انواع 
مل تکن ذات تأثري کبري عىل مرتکب اخلطأ 
الدیة  عىل  زی��ادة  اخ��رى  عقوبة  اىل  للجأ 
یمکن  ال  االرج��ح  وع��ىل  الرقبة،  وعتق 
اطعام املساکنی بدل الصيام ألشعار ذلك 
من  مستقبال  وليتمکن  عمله  بسوء  الفرد 
احلذر قبل وقوعه باخلطأ. وذلك ما یؤدي 
املجتمع،  يف  والتعاطف  التسامح  نرش  اىل 
التهور  وعدم  واالستقرار  االمن  واشاعة 

يف التعامل مع االخرین.
املائدة  س��ورة  يف  وج��ل  عز  اهلل  وأم��ر 
النفس  هت��ذی��ب  ألج��ل  ال��ص��ي��ام  عقوبة 
ال��ب��رشی��ة يف اخت���اذ ال���ق���رارات وال��ک��الم 
الصحيح لزرع الثقة بنی الناس فقال وعز 

ڭ ڭ ڭ ڭ  چ  من قال عز وجل: 
ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ 

ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ٴۇۋ 

ائ  ى  ى  ې  ې  ې  ې 

ۆئۈئ  ۆئ  ۇئ  ۇئ  وئ  وئ  ەئەئ  ائ 
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ىئ  ىئىئ  ېئ  ېئ  ېئ  ۈئ 

ىئ  مئ  حئ  جئ  ی  ی  یی 

يئ چ ]سورة املائدة: 89[.

یوضح ابن کثري يف تفسريه هلذه اآلیة: 
اليمنی  کفارة  يف  خصال  ثالث  هناك  أن 

باألمجاع،  عنه  اج��زأ  احلانث  اهی��ا  یؤدهیا 
فاإلطعام  فاألسهل  باألسهل  ب��دأ  وق��د 
أسهل وأیرس من الکسوة، کام ان الکسوة 
العتق فرتمى فيها من االدنى اىل  ایرس من 
واحدة  عىل  املکلف  یقدر  مل  فان  االع��ىل 
من هذه اخلصال الثالث کفر بصيام ثالثة 
واختلف  یمينه.  عن  به  تکفري  ای���ام)33(، 
یستحب  او  التتابع  فيها  جیب  هل  العلامء 
التفریق؟. هناك قوالن احدمها ال  وجیزئ 
کتاب  يف  الشافعي  منصوص  وهذا  جیب 
ایضًا  السيوطي  ذلك  ویؤکد  االی��امن)34(، 
یشرتط  ال  آن��ه  وظ��اه��ره  کفارته  بقوله: 
للشافعي  االخ��ر  وال���رأي  ال��ت��ت��اب��ع)35(، 
االم  اخر يف  ایضا ونص عليه يف موضوع 
احلنفية  قول  هو  کام  التتابع  وجوب  عىل 

)33( ابن کثري، تفسري ج2، ص90.
)34( املصدر نفسه، ج2، ص91. 

)35( السيوطي، تفسري اجلاللنی، ص61. 

واحلنابلة ال نه قدر روى عن أيب بن کعب 
وغرية اهنم کانوا یقرؤوهنا. ))فصيام ثالثة 

ایام متتابعات(()36(.
االیام  هذه  فريى کون  قطب  سيد  اما 
خالف  فيه  متتابعة  غري  او  متتابعة  الثالثة 
تتابعها،  النص هنا عىل  فقهي بسبب عدم 
هو  باألصل  باالتفاق  هنا  یعنينا  وال��ذي 
املنقوض،  العقد  العتبار  رد  الکفارة  ان 
وقد  هب��ا،  االستهانة  من  لألیامن  وحفظ 
امر اهلل سبحانه بالوفاء بالعقود. فاذا عقد 
فعل  أبر  ما هو  هناك  یمينه وکان  االنسان 
االبر وکفر عن اليمنی)37( وذلك بالتکفري 

)وهي العقوبة(.
ويف سورة املائدة ایضا یذکر اهلل تعاىل 
یتجاوز حدود اهلل يف  به مل  الصوم کعقوبة 

ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ  چ  ت��ع��اىل:  قوله 
ې  ې  ې  ې  ۉ  ۅۉ  ۅ  ۋ 
ۇئ  ۇئ  وئ  وئ  ەئ  ەئ  ائ  ائ  ى  ى 
ىئ  ېئ  ېئ  ېئ  ۈئ  ۈئ  ۆئ  ۆئ 
ىئ ىئ ی ی ی یجئ حئ مئ ىئ 

)36( ابن کثري، تفسري، ج2، ص91. 
ج7،  ال��ق��ران،  ظ��الل  يف  ق��ط��ب،  سيد   )37(

ص971. )سورة املائدة/ ایة 89(. 
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مت  خت  حت  يبجت  ىب  مب  خب  حب  يئجب 
چ ]سورة املائدة: 95[، فرس ابن  ىت 

کثري قوله تعاىل: چ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ 
سبحانه  منه  حتریم  اي  چ  ۅ  ۅ  ۋ 
وتعاىل لقتل الصيد يف حال االحرام وهنى 

عن تعاطيه فيه وهذا انام یتناول من حيث 
املعنى املأکول ولو ما تولد منه ومن غريه، 
فعند  الرب  احليوانات  من  املأکول  واما غري 
واجلمهور  قتلها  للمحرم  جیوز  الشافعي 

اکد عىل حتریم قتلها ایضا)38(.
الکریم دل من خالل هذه  القران  ان 
عىل  اجل��زاء  وج��وب  عىل  الکریمة  اآلی��ة 

ی  ی  چ  بقوله:  تأثيمه  املتعمد وعىل 
ىب  مب  خب  حب  يئجب  ىئ  مئ  حئ  یجئ 
 يب چ وجاءت السنة من احکام النبي
واحکام اصحابه بوجوب اجلزاء يف اخلطأ 
کام دل الکتاب عليه يف العمد )39(، ویرى 
الطربيس، معنى چ ی ی یجئ چ اي 
عقوبة ما فعله يف االخرة ان مل یتب وقيل 
وثقله  امره  عاقبة  وخاصة  ليذوق،  معناه 

)38( ابن کثري، تفسري، ج2، ص97. 
)39( املصدر نفسه، ج2، ص97. 

کثري  ابن  ویفرس  اجل��زاء)40(.  من  یلزم  بام 
ما  مثل  من  اجلزاء  وجوب  من  تفسريه  يف 
قتله املحرم اذا کان له مثل من احليوان اال 
القيمة  اذ اوجب  ینسى خالفا اليب حنيفة 
سواء کان الصيد املقتول مثليا او غري مثىل 
شاء  وان  بثمنه  تصدق  شاء  ان  خمري  وهو 

حمرمون بحج او عمرة.
احلرم  به  یبلغ  اي  الکعب�����ة(:  )بالغ 
فيذبح فيه ویتصدق به عىل مساکينه، وال 
یکن  مل  ف��إن  ک��ان،  حيث  یذبح  ان  جی��وز 
للصيد مثل من النعم کالعصفور واجلراد 
فعليه قيمته )او( عليه )کفارة( غري اجلزاء 
من  مساکنی(  )اط��ع��ام  ه��ي  وج��د  وان 
اجلزاء  قيمة  یساوي  ما  البلد  قوت  غالب 
لکل مسکنی مد)41(، اما ابن کثري عن ايب 
حنيفة واصحابه یطعم کل مسکنی مدین 
وهو قول جماهد، وقال امحد مد من حنطه 
او )مدان( من غريه)42(. فأن مل جید او کام 

ص245.  ج7،  البيان،  جممع  الطربيس،   )40(
سورة املائدة/ ایة 95. 

سورة  ص99.  ج2،  تفسري،  کثري،  اب��ن   )41(
املائدة/ ایة 95. 

ص162،  اجلاللنی،  تفسري  السيوطي،   )42(
سورة املائدة/ ایة 95. 
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اطعام  عن  صام  بالتخيري  کثري  ابن  یقول 
کل مسکيننی یوما، وقال ابن جریر وقال 
کام  یوما  صاع  کل  مکان  یصوم  اخ��رون 
وان  ونحوه،  باحللف  امل��رتف  اجل��زاء  يف 
جمموعة من الفقهاء امروا کعب بن عجرة 
ان یقسم فرقا بنی ستة اشخاص او یصوم 
ثالثة ایام والفرق ثالثة اصع واختلفوا يف 

مکان هذا االطعام )43(. وقولة تعاىل: چۈئ 
یچ  ىئ  ىئ  ىئ  ېئ  ېئ  ېئ 
الصيام  بالطعام  اری��د  انام  کثري  ابن  قال 
ابن  ان  اال  الطعام جزاؤه...  اذا وجد  انه 

چۆئ  ی��رى رشح ه��ذه اآلی���ة:  ع��ب��اس 
او  ېئچ  ېئ  ېئ  ۈئ  ۈئ  ۆئ 
شيئا  املحرم  قتل  ف��اذا  صياما  ذلك  بدل 
ظبيا  قتل  فأن  منه  عليه  حکم  الصيد  يف 
او نحوه فعليه شاة تذبح بمکة فان مل جید 
فصيام  جید  مل  فان  مساکنی  ستة  فإطعام 
ثالثة ایام، اما اذا قتل ابال او نحوه فعلية 
مسکينا  عرشین  اطعم  جیدها  مل  فان  بقرة 
قتل  وان  یوما،  عرشین  فصام  جید  مل  فان 
بدن  فعلية  نحوه  او  او محار وحش  نعامة 
من االبل فان مل جید اطعام ثالثنی مسکينا 

)43( ابن کثري، تفسري، ج2، ص100. 

فان مل جید فصيام ثالثنی یوما.
یچ اي  ی  ی  چ  وق��ول��ه 
فعله  عقوبة  ليذوق  الکفارة  عليه  أوجبنا 

ىئ  مئ  حئ  چ  املخالفة  منه  ارتکب  الذي 
يئ چ اي يف زمان اجلاهلية ملن احسن 
یرتکب  ومل  اهلل  رشع  واتبع  االس��الم  يف 

ىب  مب  خب  حب  چ  ق��ال:  ثم  املعصية 
يب چ اي ومن فعل ذلك بعد حتریمه يف 

االسالم وبلوغ احلکم الرشعي اليه)44(.
چ ی ی یچ  ویفرس الربسيم 
یتب  مل  ان  االخ��رة  يف  فعله  ما  عقوبة  اي 
أمرة  عاقبة  وخاصة  ليذوق  معناه  وقيل 
تعاىل  قوله  اما  اجل��زاء.  من  یلزم  بام  وثقله 
چ حب خب مب ىب يب چ یفرس من عاد 

یکافئه  سبحانه  فاهلل  حمرما  الصيد  قتل  اىل 
اجلزاء  لزوم  يف  واختلف  صنع  بام  عقوبة 

باملعاودة فقيل انه ال جزاء عليه)45(.
ویضيف سيد قطب عىل نص السياق 

ی  چ  القرآين عىل حکمة هذه الکفارة 
ی ی چ ففي الکفارة معنى العقوبة، 
فيها  یشدد  حم��رم  حم��ل  هنا  ال��ذن��ب  الن 

)44( املصدر نفسه، ج2، ص100. 
)45( ابن کثري، تفسري، ج2، ص100. 
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عليه  یعقب  لذلك  کبري،  تشدید  االسالم 
با لعفوا عام سلف والتهدید بانتقام اهلل ممن 

ال یکف)46(.
وم���ن جم��م��وع��ة ت��ف��اس��ري ه���ذه اآلی��ة 
عقوبة  یمثل  الصيام  ان  یظهر  الکریمة 
ألجل  االح���رام،  اثناء  بالقتل  للمتعمد 
ال��واق��ع  م��ن  ک��ج��زء  ال��ع��ب��ادات  تنظيم 
االجتامعي للدین االسالمي. فهي تفصيل 
خمتوما  بالنهي  م��ب��دوءة  املخالفة  کفارة 

بالتهدید مرة اخرى.
سورة املجادلة: ایة 3 -4: قال تعاىل: 

ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  چ 

ک  ڑک  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ 
ک کگ گ گ گ ڳ چ)47( .

ڱ  ڳ  ڳ  چ  وتعاىل:  سبحانه  وقال 
ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻڻ ڻ 
ھ  ھ  ہہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ 
ڭ  ۓڭ  ۓ  ے  ھے  ھ 

ڭ ڭ چ ]سورة املجادلة: 4[.
املجادلة  سورة  من  الثالث�ة  اآلیة  تبنی 

)46( الطربيس، جممع البيان، ج7، ص245. 
ج7،  ال��ق��ران،  ظ��الل  يف  ق��ط��ب،  سيد   )47(

ص981. 

اذ  اجلاهلية  يف  امل��رأة  هبا  متر  التي  احلالة 
کان الرجل اذا غضب من امرأته ال مر ما 
یقول: )انت عيل کظهر امي، فتحرم عليه 
ال  معلقة  هکذا(  وتبقى  منه،  تطلق  وال 
هي حل له فتقوم بينهام العالقة الزوجية، 
اخر،  هلا طریقا  فتجد  منه  مطلقة  وال هي 
کانت  الذي  العنت  من  طرفا  هذا  وکان 

فيه املرأة يف اجلاهلية)48(.
حادثة  وق��ع��ت  االس���الم  ج��اء  فلام 
قد  یکن  ومل  اآلی��ات،  هذه  اليها  أش��ارت 
بن  یوسف  عن  بعد.  للظهار  حکم  رشع 
ثعلبة  بنت  خویلة  عن  سالم  بن  اهلل  عبد 
قالت: يف واهلل ويف اوس بن الصامت انزل 
ابن  اهلل عىل صدر سورة املجادلة، فرسها 
کثري يف تفسريه اذ قالت: کنت عنده )تعني 
خلقه  ساء  قد  کبريا  شيخا  وکان  زوجها( 
بيء  فراجعته  یوما  عيل  فدخل  قالت 
قالت  امي.  انت عيل کظهر  فقال  فغضب 
ثم  ساعة  قومه  نادي  يف  فجلس  خرج  ثم 
قلت  قالت:  نفسه،  یریدين عن  دخل عيل 
کال والذي نفس خویلة بيده ال ختلص ايل 
وقد قلت ما قلت حتى حیکم اهلل ورسوله 

)48( راجع تفسري ]سورة املجادلة: 4[.
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منه  فامتنعت  فواثبني  قالت  بحکمه  فينا 
الضعيف  الشيخ  املرأة  به  تغلب  بام  فغلبته 
جئت  حتى  خرجت  ثم  عني...  فاليقنی 
یدیه  ب��نی  فجلست    اهلل  رس��ول  اىل 
فجعل  قالت  منه...  لقيت  ما  له  فذکرت 
عمك  ابن  خویلة  ))ی��ا  یقول  اهلل  رس��ول 
شيخ کبري فأتقي اهلل فيه(( قالت فو اهلل ما 
رسول  فتغشى  القران،  نزل  حتى  برحت 
فقال  عنه  رسى  ثم  یغشاه  کان  ما   اهلل
يل یا خویلة قد انزل اهلل فيك ويف صاحبك 

قرانا.
اهلل  ق��ال يل رس���ول اهلل ص��ىل  ق��ال��ت 
قالت  رقبة((  فليعتق  ))مریه  وسلم  علية 
قال  یعتق  ما  عنده  ما  اهلل  رسول  یا  فقلت 
فقلت  چ قالت  ڱ  ڱ  ڱ  چ 

قال  صيام  من  ماله  کبري  لشيخ  انه  واهلل 
متر((  من  وسقا  مسکينا  ستنی  ))فليطعم 
قالت فقلت واهلل یا رسول اهلل ما ذاك عنده 
سنعينه  ))فأنا   :اهلل رسول  فقال  قالت 
یا رسول اهلل  بفرق من متر(( قالت فعلت 
اصبت  ))قد  قال  اخر  بفرقًا  سأعينها  وانا 
عن����������ه  به  فتصدقي  فأذهبي  واحسنت 
قالت  خ��ريا((  عمك  بأبن  استويص  ثم 

ففعلت)49(.
الرابعة  لآلیة  تفسريه  السيوطي يف  اما 

من سورة املجادلة یقول:
َریمِْن  َشهمْ )َفِصَياُم  رقبة  جید(  مل  )فمن 
 ) َتِطعمْ ا َفَمنمْ مَلمْ َیسمْ ِ ِمنمْ َقبمِْل َأنمْ َیَتاَمسَّ ُمَتَتابَِعنیمْ
لکرب  کثري  اب��ن  تفسري  يف  کام  الصيام  اي 
اي من  عليه  ِکيًنا(  ِمسمْ ِستِّنَی  َعاُم  )َفإِطمْ سنه 
املفيد  عىل  للمطلق  محال  یتامسا  ان  قبل 
البلد  قوت  غالب  من  حر  مسکنی  لکل 
ِمُنوا  )لُِتؤمْ الکفارة  يف  للتخفيف  )لذلك( 
َك( اي االحکام املذکورة  ِ َوَرُسولِِه َوتِلمْ بِاهللَّ
َألِيٌم(  َکاِفِرین( هبا )َعَذاٌب  َولِلمْ  ِ )ُحُدوُد اهللَّ

یعني مؤمل)50(.
العقوبات  احد  هي  الصوم  فعقوب���ة 
للذي  وتعاىل  سبحان��ه  اهلل  فرضها  التي 
یعود  ثم  عنه،  زوجته  یمنع  بکالم  یتفوه 
تعاىل  اهلل  ففرض  یرجعها،  کي  فرتة  بعد 
رقبة،  عتق  اوهلام  عليه،  مشددة  عقوبات 
وثانيهام صيام شهرین متتالنی دون توقف 
ویمسك  عمل  من  به  قام  ما  وبال  ليذق 

ج6،  ال��ق��ران،  ظ��الل  يف  ق��ط��ب،  سيد   )49(
ص3505، سورة املجادلة/ ایة 3. 

ج4،  العظيم،  القران  تفسري  کثري،  اب��ن   )50(
ص319. 
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نفسه عند الغضب، فهذا شأن الذي سمع 
 اهلل رس��ول  بنی  ح��وار  من  فيه  دار  ما 
هو  وهذا  فيه.  جتادله  جاءت  التي  واملرأة 
انزل اهلل فيه حکمه، ليعطي  الذي  السبب 
هذه املرأة حقها. ویریح باهلا وبال زوجها. 
هذه  مثل  يف  الطریق  للمسلمنی  ویرسم 
کانت  التي  اليومية)51(،  العائلية  املشکلة 
شائعة قبل االسالم واستمرت بعده لوضع 
يف  والرجل  املرأة  بنی  التعامل  يف  احلدود 
املجتمع ألجل انجاح الزواج واستمراره.

ذکر  الصيام  ان  القول  یمکن  تقدم  مما 
يف القران الکریم ال سباب عدة منها فرض 
ف��روض االس���الم، واخ���رى تطوعًا  م��ن 
کفارة  وثالثة  املؤمن،  املسلم  من  وعبادة 
ارتکبه  بخطأ  املسلم  قيام  عند  )عقوبة( 
سواء عن قصد او دون قصد خلروجه عن 
طاعة اهلل ذلك تعویضا او تکفريا اي عقوبة 
الواقع  تنظيم  إىل  بالتايل  یؤدي  مما  لفعله 
وللنفس  وللفراد  للمجتمع  االجتامعي 
لإلنسان.  وتقویم  هتذیب  وهو  البرشیة 
القرآنية  اآلی��ات  خالل  من  ذلك  وفرسنا 

التي تم توضيحها بيء من التفصيل.

)51( السيوطي، تفسري اجلاللنی، ص720. 

وک���ل أن����واع ال��ص��ي��ام ال����ذي ذک��ر 
أو  ال��ف��رائ��ض  س��واء  الکریم  ال��ق��ران  يف 
نفذت  التطوع  أو  )العقوبات(  الکفارات 
عهد  يف  الواقع  ارض  عىل  علمي  بشکل 

...الرسول
ألجل  عقوبة  یکن  مل  اذا  فالصوم 
منها  امل��ادی��ة  ک��ال��ع��ق��وب��ات  ال��ع��ق��وب��ات 
واجلسدیة بل هو أداة تربيه اإلرادة وتقویة 
الراحة،  عىل  اهلل  عبادة  وإیثار  االحتامل، 
الرتبية  يف  منها  الب��د  ع��ن��ارص  ومجيعها 
للصوم  إن  من  لنا  یظهر  ملا  اإلسالمية، 
الصائم  اشعر  ول��و  حتى  صحية  م��زای��ا 
منهم.  األصحاء  خیص  ما  وهذا  بالتعب، 
فعقوبة الصيام هي هتذیب للنفس البرشیة 
دون  ل��وح��دة  بذنبه  املخطئ  وإح��س��اس 
األخرى  کالعقوبات  له  اآلخرین  مشارکة 
هذه   ورسوله تعاىل  اهلل  ف��رض  ل��ذا 
العقوبة عىل اإلنسان ال صالح نفسه بنفسه 
خدمتا  عنه  واالبتعاد  بخطئه  والشعور 

لصالح الواقع االجتامعي بشکل عام.
اخلامتة:

الصوم  لعقوبة  االجتامعي  الواقع  ان 
ففي  احل��ض��ارات،  تطور  حسب  خیتلف 
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األفراد  الصيام  القدیمة عرف  املجتمعات 
عىل  باجلامعة  تتصل  لواجبات  املختارین 
سبيل املثال: أفراد خمتارون لتلقي املناسك 
وال���زراع  کالصيادین  ل��دهی��م  امل��ع��روف��ة 

وغريهم.
بشکل  العامل  يف  األدیان  ظهور  وعند 
تدرجیي، فرض رؤسائهم والکهان الصيام 
کرشط أسايس للعبادة کوهنا الطریقة التي 

تقرهبم من االهلة.
احلضارات  ل��دى  موجود  والصيام 
ولدى  النهرین  بنی  ما  وب��الد  الفرعونية 
والدیانة  وال��ب��وذی��ة  وال��ربامه��ة  ال��ف��رس 

الصينية، وغريهم.
	ما يف الدیانات السامویة:

املقدس  الکتاب  يف  الصيام  رشع  فقد 
املثال،  سبيل  عىل  خمتلفة  بأشکال  لليهود 
الصيام )الفردي( )شخص( ویسمى صوم 
األرسة، ویتم ذلك يف حالة احلزن الفردي 
أي عند التکفري عن خطيئة، ویعد نوع من 
التکفري  صيام  أي  الشخصية.  العقوبات 
من اآلثام اي عقوبة للنفس وإرضاء للرب 

وغريها.
مل  املسيحي���ة:  الدیانات  عند  الصيام 

فریضة  يف  نص  املعروفة  األناجيل  يف  یرد 
وأقدمه  صيامهم  أشهر  وم��ن  ال��ص��وم. 
الصوم الکبري الذي قبل عيد الفصح وهو 
من  عيسى  وصامه  موسى،  صامه  الذي 

بعده. کام صامه احلوارینی.
عدالة  االک��ث��ر  فهو  االس���الم  يف  ام��ا 
بأمر  منزل  کونه  جوانبه،  مجيع  يف  وتنظياًم 
م��ن اهلل ع��ز وج���ل، و رک��ن م��ن ارک��ان 
العبادات  من  وعبادة  اخلمسة  االس��الم 
فرض  القدیمة.  االدی��ان  مجيع  يف  املقررة 
القادر  املقيم  البالغ  العاقل  املسلم  عىل 

عليه. قال تعاىل: چ ٿ ٿ ٿ ٹ 
ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ 
البقرة:  چ ]س��ورة  ڦ  ڦ  ڦ 

.]183
الطع�����ام  عن  االمتناع  هو  والصيام 
وال�����رشاب وش���ه���وات اجل��س��د وس��ائ��ر 
اىل  الفجر  طلوع  من  تبدأ  التي  املفطرات 
شهر  رم��ض��ان  وم��دة  الشمس،  غ��روب 
الصيام  من  اخ��رى  ان��واع  وهناك  واح��د، 
املخطئ  املسلم  عىل  تعاىل  اهلل  فرضه������ا 
نفسه،  داخ��ل  من  واص��الح��ه  ملعاقبت���ه 
وبذلك یصبح الصوم کفارة لذنب قام به، 
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قال تعاىل: چوئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئۈئ 
املائدة:  چ ]س��ورة  ېئ  ېئ  ۈئ 

.]89
او صيام يف حالة اجلامع للصائم يف شهر 
صومه،  بطالن  اىل  یؤدي  والذي  رمضان 

)اي  الکفارة  و  القضاء  علية  ووج��ب 
عدى  متتالنی  شهرین  صيام  هي  العقوبة( 
عقوبة  اطول  وهي  فيه  افطر  الذي  اليوم 
عقوبة  وهناك  املسلم،  عىل  فرضت  صوم 
الظهار التي تطبق عليها نفس العقوبة ومن 
الصيام  فيها  حدد  التي  القرآنية  اآلی��ات 

ڇ  چ  تعاىل:  قال  منها  نذکر  کعقوبة 
ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍڍ  ڇ 
ک  ڑڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ 
النساء:  چ ]سورة  ک ک ک 

.]92
کام حدد سبحانه وتعاىل عقوبة الثالث 
يف  البرشیة  النفس  هتذیب  اجل  من  ای��ام 
لزرع  الصحيح  والکالم  القرارات  اختاذ 

الثقة بنی الناس فقال تعاىل: چ وئ وئ ۇئ 
ېئ  ېئ  ېئ  ۈئ  ۆئۈئ  ۆئ  ۇئ 

ىئ چ ]سورة املائدة: 89[.

القرآنية  اآلی��ات  من  العدید  وهناك 

الکریمة التي ختص الصيام کعقوبة یمکن 
الرجوع اىل البحث بشکل مفصل.

املصادر واملراجع:
القرآن الکریم.

س��ورة، . 1 اب��ن  عيسى  ايب  ال��رتم��ذي، 
السن��������ة  موسوع�ة  الرتمذي،  سنن 
 ،)13( ورشوحه������ا  السنة  )الکتب 
 yayn، ط2، النارشان دار سحنون و

lanqagn، 1413ه�.

سنن . 2 سليامن،  داود  يب  االشعث،  ابن 
الستة  الکتب  موسوعة  داود،  ايب 
ورشوحها، ارشف عليه ورقمة واعد 
ار،  جيتنی  الدین  بدر  د.  رسه:  منها 
دار سحنون،  نورة/  دار  ط2، مطبعة 
 3363 احلدیث  رقم  ص768،  ج2، 

)کتاب الصيام(.
املعارف . 3 دائرة  بطرس،  البست�����اين، 

)صوم الفصح(.
4 . 28 االح���د  الثقافة،  ب��ي��ان  ج��ری��دة 

-ال��ع��������������دد   2002 ش��ع��ب��������ان، 
للصحافة  ال��ب��ي��ان  147-م��ؤس��س��ة 

والطباعة والنرش.
الصوم . 5 تاریخ  حممود،  قاسم،  احلاج 
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عرب الصوم -مقال يف جریدة احلدباء، 
العدد 189/ 1، 2000.

السلوك . 6 تعدیل  مج��ال،  اخلطيب،  د. 
-االدارة  الفالح  مکتب���ة  االنساين، 

العربية، ط3، 1995.
الصيام . 7 ی��وح��ن��ا،  ع���يل،  اخل��ط��ي��ب، 

مطبعة  االس���الم،  حتى  البدایة  م��ن 
الربکات، بال. ت.

اص��ول علم . 8 ع��دن��ان،  ال���دوري،  د. 
ومعاملة  العقاب  وع��ل��م  االج���رام 
السالسل- ذات  منشورات  املذنبنی، 

الکویت، بال. ت.
الرمحن . 9 عبد  الدین  جالل  السيوطي، 

وجالل  )ت911(،  بک�����ر  يب  بن 
الدین بن حممد بن امحد احليل، تفسري 
املثنى،  مکتبة  ب���ريوت:  اجل��الل��نی، 
العريب،  الرتاث  احياء  -دار  وبريوت 

بريوت دار العلوم احلدیثة، بال. ت.
صالل، عبد الرزاق رحيم، العبادات . 10

اطواره  االرسائييل  الدیني  الفکر  يف 
ومذاهبه، بال. مطبعة، 1971.

صموئيل الثاين، 12: 16، 20.. 11
الطربيس، ابو عيل الفضل بن احلسنی . 12

تفسري  يف  البيان  جممع  )ت548ه���(، 
وتعليق:  وحتقيق  تصحيح  القران، 
احلاج السيد هاشم الرسويل املحاليت، 
العريب،  الرتاث  احياء  -دار  بريوت 

1279 -ق/ 1229 ش.
تاریخ . 13 يف  املفصل  ج���واد،  ع��يل،  د. 

-دار  بريوت  االس��الم،  قبل  العرب 
لعلم للمالینی، ط1، 1970.

الصوم، . 14 ارسار  حامد،  ابو  الغزايل: 
حتقيق: باهر املنجد، ط1، دمشق-دار 

الفکر، 1417ه�/ 1996 م.
يف . 15 الصيام  فلسفة  امح��د،  غنيم،  د. 

والنرصانية  اليهودی��������ة  الدیانات 
-مطبعة  القاهرة  ط1،  السالم.  ويف 

حسان، 1405ه�/ 1985.
ابن فارس، ايب احلسنی امحد بن زکریا . 16

اللغة،  مقایيس  معجم   ،)395  ...(
حممد  السالم  )عبد  وضبط  حتقيق 
هارون، ط2، 1390 ه� -1970 م، 
مصطفى  مطبعة  مکتبة  رشکة  مصدر 
)حرف  ج3(  واوالده،  احللبي  البايب 

الصاد(.
و . 17 الف  )انا  املقدس  الکتاب  قاموس 
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الياء( ملجموعة من علامء الالهوت(، 
بريوت -دار املرشق، 1989.

الصيام، . 18 فقه  یوسف،  القرضاوي/ 
ط3.

يف . 19 ال��ص��وم  یوحنا،  ش��ن��ودة،  القس 
کنيستنا القبطية االثوذوکسية، مطبعة 

اإلسکندریة، 1963.
طه، . 20 القران،  ظالل  يف  سيد،  قطب، 

1398ه���/  ال��رشوق،  -دار  بريوت 
1978م.

ابن . 21 الدین  شمس  اجل��وزي:  قيم  ابن 
)يف  ال��روح  )ت751ه����(  اهلل،  عبد 
الکالم عىل ارواح االموات واالحياء 
الکتاب والسنة واالثار  بالدالئل من 
له  وع��دل  حققه  العلامء(،  واق���وال 
یلدا،  اسکندر  حممد  حواشيه:  وعلق 
الکتب  -دار  -لبنان  ب��ريوت  ط2، 

العاملية، 1409ه�/ 1989م.
الدین . 22 شمس  اجل��وزی��ة:  قيم  اب��ن 

املنار  )ت751ه�����(،  اهلل،  عبد  اب��ن 
والضعي�������ف،  الصحيح  يف  املنيف 
حلب،  غدة،  ابو  الفتاح  عبد  حتقيق 
ط1  اإلسالمية،  املطبوع���ات  مکتبة 

1390ه�/ 1970م.
يف . 23 الصوم  ال��دی��ن،  ن��ارص  الکاميل، 

مطبعة  ت.  د.  واحل��دی��ث،  القدیم 
الکون کورت، بال. ت، 21.

الفداء . 24 اب��و  ال��دی��ن  ع��امد  کثري،  اب��ن 
اس���امع���ي���ل ال���ق���ريش ال��دم��ش��ق��ي 
العظيم،  القران  تفسري  )ت774ه���( 
1405ه�/  النهضة،  -مکتبة  بريوت 

1985م.
احل��ج��اج . 25 ب��ن  احل��س��نی  ايب  م��س��ل��م، 

النيسابوري  ال��ق��ری��ي  مسلم  ب��ن 
)مع  مسلم  صحيح  )ت261ه����(، 
املعامل(  اک��امل  إک��امل  املسمى  رشحه 
العلمية،  الکتب  دار  -لبنان  بريوت 

بال. ت.
)املحيط(، . 26 العرب  لسان  منظور،  ابن 

معجم لغوي علمي، قدم له العالمة 
اع��داد  ال��ع��الی��يل،  اهلل  عبد  الشيخ 
 � ب��ريوت  خياط،  یوسف  وتصنيف 

دار لسان العرب.
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جامعة وراث االنبياء-كربالء املقدسة
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املقدمة:. 1
بسم اهلل واحلمد هلل وال حول وال قوة 
نبينا  اهلل  باهلل وصىل اهلل عىل خري خلق  اال 
احلبيب حممد واله ومن واله واللعن الدائم 

عىل الظاملنی اعداء اهلل.
من  الزمن  یعترب  االنسانية؛  املعرفة  يف 
االدراك  عىل  جدا  الصعبة  املوضوعات 
ادراك  صعوبة  يف  والسبب  واإلح��اط��ة؛ 
وبداهت�������ه  وضوحه  يف  تکمن  حقيقته 
وحاکميت�������ه  الوجود  عىل  استطالته  و 
فال  ال��ک��ون.  يف  ون��ف��اذه  الکائنات  ع��ىل 
املظروف  خارج  یکون  ان  لکائن  یمکن 
یمکن  ال  بل  االط��الق  عىل  )الزمکاين( 

حتى تصور ذلك.
کائن  ک��ل  ب��ل  فقط  ال��زم��ن  ول��ي��س 
مستطيل من الکائنات یتناسب يف وضوحه 

وإدراکه عکسيا مع سعة استطالته دوما.
استطالة  سعة  ازدادت  کلام  بمعنى 
املوجود عىل بقية املوجودات، نقصت سعة 
اکتملت  اذا  حتى  عقليا،  حقيقته  ادراك 

استطالة املوجود خفي ادراکه متاما.
املوجودات  ان  علمي��������ا  فاملعروف 
حتى  اإلدراك،  عىل  تستعيص  املستطيلة 

قيل؛ ان من )اصعب الصعوبات توضيح 
الواضحات()1(.

املوجودات  من  املث����ال؛  سبيل  فعىل 
االنسان؛  وعىل  الکائنات  عىل  املستطيلة 
تکلف  التي  االرضية  اجلاذبية  قوى  هي 
االرض  ع��ىل  ض��اغ��ط��ة  ق���وة  االن��س��ان 
حيث  الکيلوغرامات.  من  وزنه  تساوي 
جذب  ق��وة  ه��و  ال����وزن؛  ان  امل��ع��روف 

للجسم. االرض 
ویعرب عنه ریاضيا: )ق= و× ع(.

تساوي  )ق(،  القوة  هذه  قيمة  ان  أي 
)و(  االنسان  جسم  وزن  رضب  حاصل 
ل�)9،  املساوي  االريض)ع(،  التسارع  يف 
لنعلم  کيلوغرام(،  کل  مقابل  نيوتن   8
الکبرية جدا  القوة  من  بالضبط  کم  بعدها 
يف  معها  لنتوازن  ندفعها  التي  بالنيوتنات 
هذا  مع  وه��ي  بأعاملنا  للقيام  حلظة  کل 
املقدار الکبري جدا ال تلفت منا أي اهتامم 
وال  احد  یدرکها  فال  علينا،  الستطالتها 
مع  توازهنم  یتخلخل  الذین  إال  هبا  یشعر 
تلك القوة باملرض فيلقي اللوم عىل املرض 
احلياة  انشطة  يف  املعتاد  احلساب  بخطأ  او 

)1( رشح خمترص بن احلاجب ج2/ 45. 
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ضعف  عىل  اللوم  فيلقي  املختلفة  اليومية 
الذاکرة.

ایضا قوة  املستطيلة علينا  القوى  ومن 
تساوي  قوة  حتملنا  التي  اجلوي  الضغط 
وزنا  غراما  وعرشین  واح��دا  کيلوغراما 
مساحة  من  مربع  سنتيمرت  کل  عىل  تقریبا 
او  ندرکها  ان  دون  السطحية  اجسامنا 
او  شاهقًة  جبااًل  نصعد  ان  إال  هبا،  نشعر 
یغامر بنا الطيارون بأجواء مرتفعة جدا... 
الضغط اجلوي ویضعف  یتخلخل  عندها 
فيمي الضغط الداخيل باالرتفاع ونشعر 
يف  للتوازن  احلساسة  املناطق  يف  بذلك 

اجلسم مثل العيون واألذان.
املوجودات  من  جدا  الکثري  غريه  اىل 
بل  معها  ونتعامل  وجودنا  عىل  املستطيلة 
والزمن  ندرکها...  فال  ونتنفسها  نعيشها 
عىل  املستطيلة  املخلوقات  تلك  احد  هو 
الکون وما فيه، ولفرط استطالته بالرسیان 
یصعب  والکون  الکائنات  لکل  الشامل 

ادراکه.
)الزمکان(  وامل��ک��ان  ه��و  ال��زم��ن  ان 
حيث ال یمکن تصور احدمها دون االخر؛ 
وال  الکائنات  الحتواء  حايل  مظروف  هو 

یمکن تصور أي کائن بدون الزمکان عىل 
واحد  هو  بالوقع  فالزمکان  االط��الق، 
کونية  سنة  فهو  الثامنية،  العرش  محلة  من 
بدهية ساریة نافذه حاکمة جتري بالوجود 
اهلل  یشاء  حيث  اىل  الکائنة  واملوجودات 

تعاىل.
العظيم  العرش  نافذ  الزمکان  ان  أي 
اىل  الکائنات  بکل  یسري  ان  وظيفته  الذي 
تتحقق  فبه  تعاىل،  اهلل  ارادة  نفاذ  حيث 
احلرکة التکاملية للکون ومن خالله یبدو 
باعتبار  للکون:  املضموين  اجلامل واحلسن 

ۀ  ۀ  چ  اهلل  خلق  صفة  احل��س��ن 
 .]7 السجدة:  چ ]س��ور  ہ  ہ  ہ 

واحلسن أمر اهلل؛ منه یصدر، واليه یصري.. 
هذا  يف  لذاته  هدف  احلسن  ان  فبدهیي؛ 

الکون.
ان  املعنى  ه��ذا  عىل  ترتب  فقد  ول��ذا 
یعّرف احلسن؛ بأنه کل حرکة صاعدة نحو 
الکامل، ونحن مجيعا نلحظ اننا ننجذب اىل 
اجلامل ونرس به فقط عند احلرکات الکونية 
لسنة  طبقا  للکامل،  صعودا  تشهد  التي 

الرسیان الکونية البدهیية.
حتول  يف  حسن  ملضمون  سحر  فهناك 
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ملضمون  جاذبية  وهناك  مادة.  اىل  الطاقة 
وهناك  حياة،  اىل  امل��ادة  حت��ول  يف  حسن 
اىل  احلياة  حتول  يف  حسن  ملضمون  مرسة 
يف  حسن  بمضمون  تعلق  وهناك  عقل، 
الکامل  غایة  وعندها  نبوة  اىل  العقل  حتول 

اخللقي للکائنات.
عليه  حی��ص��ل  م��ا  امج���ل  ف���ان  ول���ذا 
جذاب  حسن  من  به  یشعر  وما  االنسان 
حرکة  يف  تفکره  حال  يف  حیصل  ورائع؛ 
ال��ک��ون وال��ک��ائ��ن��ات واألمج���ل جی��ده يف 
الکوين،  النسق  حرکات  فهم  حماوالت 
املطلق إال عنده سبحانه  الکامل  یبلغ  وال 

وتعاىل.
وانطالقته  الزمک�����ان  فمسرية  ولذا 
بدء  يف  شأن��ه  جل  منه  ب��دأت  ک��وج��ود؛ 
فناء  عند  سبحانه  اليه  وتنتهي  الکون، 
الزمکان يف سنة  القيامة، فوجود  الدنيا يف 
الرسیان؛ هو عبارة عن مطية نمطية حتيط 
اىل  هبا  وترسي  کلها  وحتتوهیا  بالکائنات 
املطلق سبحانه  املحسن  مع  احلتمي  اللقاء 
من  متنعه  الزمکان  دون  مشيئة  ال  وتعاىل، 
وسنته  اهلل  عرش  قائمة  فهو  الغایة،  تلك 

الکونية البدهیية احلسنة.

نافذة  کونية  سن������ة  النمطي  الرسیان 
األجل  وأم��ا  الکائنات،  کل  يف  وحاکمة 
الذي تکرر ذکره يف القران الکریم کمعنى 

للزمن؛ فهو من القدر املقدور؛ چ ۓ ڭ 
ڭ ڭ ڭ چ ]سورة االحزاب: 38[ 
اىل  الکائنات من عامل اخللق  به  الذي تربز 

عامل االمر.
الشاملة  الکوني������ة  السنة  بنی  ومن 
الکائن،  يف  املقّدر  األجل  مع  وتقاطعها 
یتوضح لنا معنى الزمن فيام ورد يف القران 
بنی  التقاطع  ملواضع  تعيينات  من  الکریم 
السن������ة واألجل )القدر املقدور(، وهي 
واألح��ق��اب،  والتوقيتات،  امل��واق��ي��ت، 
واآلن.  والساعة،  وال��ي��وم،  ال��ده��ور،  و 
القران  يف  الزمن  من  اليوم  بمعنى  ولنبدأ 

انموذجا:
وحيث . 2 اليوم  القران:  يف  اليوم  معاين 

شيئًا  یعني  الکریم  اآلي  يف  ورد  ما 
یعرب هبا  واحدًا هو؛ مظروف زمکاين 

عن حال کائن.
اليوم  ان  الغالب  يف  یصح  فقد  ولذا 
مظروف  انه  عىل  معناه  یدل  مشرتك  لفظ 
لفظ  یات  مل  مشرتك،  والنه  مکاين،  زماين 
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یبنی  ما  مع  مق����رونا  إال  القران  يف  اليوم 
ماهية ذلك احلال من الظرف وکام یيل.

االشارة باليوم اىل احلياة االخرى:أ. 
تعينی  اىل  باليوم  ال��ق��ران  اش��ار  فقد 
جیري  وما  االخ��رى  احلياة  ومکان  زمان 
فيها من القيامة واحلرش والنرش واحلساب 
کان  علي���ه،  الدالة  قرینته  مع  یوم  بلفظ 

یقول تعاىل:
)ی��وم ال��دی��ن(، او )ال��ي��وم االخ��ر(، 
املوعود(  )اليوم  او  القيامة(،  )ی��وم  او 
او  احلساب(،  او)ی��وم  االزف��ة(،  او)ی��وم 
)ی��وم ال��وع��ي��د(، او )ی��وم اخل��ل��ود(، او 
)ليوم  او  اهلل(،  اىل  فيه  ترجعون  )یوما 
وج��وه  تبيض  )ی��وم  او  ف��ي��ه(،  ری��ب  ال 
الصادقنی  ینفع  )یوم  او  وجوه(،  وتسود 
صدقهم(، او )یوم جیمع اهلل الرسل(، او 
او )یوم عظيم(، او )ویوم  التغابن(  )یوم 
حیرشهم مجيعا(، او )یوم یبعثون(، او )یوم 
وصف  ان  حميط(...  )یوم  او  الفصل(، 
مع  بقرائنه  الزمکاين  بمظروفها  االخرة 
ورد  وحيثام  اليوم  ان  اال  خمترصات  اهنا 
املکنون  الغيب  ماهية  عن  تصورا  یعطي 
هناك  ان  بمعنى  الغيبية،  احلياة  تلك  يف 

غایة سامية منشودة يف توزیع خرب االخرة 
اليوم،  قرینة  املخترصة  النصوص  هذه  يف 
حتتاج للبحث فيها کبيان غيبي من بيانات 
والزمکان  املستطيلة،  للسنن  طبقا  القران 

هو واحد منها.
اليوم ب.  یشري  قد  عليه:  املصطلح  اليوم 

يف؛  ک��ام  املناسك  وم��ک��ان  زم��ان  اىل 
)یوم احلج االکرب(، ومرات اىل املکان 
کقوله؛  مظروفه  عن  للتعبري  بالذات 
مشريا  اليوم  یأيت  وقد  حننی(،  )ویوم 

ۆ  چ  تعاىل:  کقوله  الزمان  مطلق  اىل 
اآلن؛  ع��اص��م  ال  چ أي  ۈ  ۆ 
العاصم  غياب  حال  واقع  عن  تعبريا 

فعال.
وقد اشار بلفظ اليوم اىل أنامط اخللق ج. 

قبل  العامل  أي  اخللق  بقرینة  الستة: 
الکيل  باملعنى  أي  والکون  االمر  عامل 
املظروف  یعني؛  الذي  لليوم  اجلامع 
)ال��ذي  سبحانه:  ق��ال  کام  الزمکاين 
بينهام  وما  واألرض  الساموات  خلق 
العرش  عىل  استوى  ثم  ایام  ستة  يف 
خلق  أي  خبريا(.  به  فاسأل  الرمحن 
مکانية،  زمانية  مظاریف  بستة  الکون 
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ولنا ان شاء اهلل تعاىل بحث کامل يف 

هذا املعنى.

اهلل  ان  املرء  یتصور  ان  الصفاقة  فمن 

تعاىل حیتاج اىل؛ )144(ساعة خللق الکون 

انام  فيکون،  کن  لليء  یقول  الذي  وهو 

االیام الستة هنا هي املظروفات الومکانية 

ال��ک��ائ��ن��ات وکانت  ک��ل  اح��ت��وت  ال��ت��ي 

هي:  ستة  ان��امط  يف  لتوزیعه����ا  صيغة 

الطاق���ة والکتلة واملادة واحلياة والعق����ل 

موضوع  يف  ذل��ك  فصلنا  کام  والنبوة... 

معاين العرش واالیام الستة بالتفصيل.

اىل د.  بقرینته  اليوم  لفظ  یستخدم  وقد 

)مليقات  او  الزینة(  )یوم  مثل  ميقات: 

او  الظلة(،  )ی��وم  او  معلوم(،  ی��وم 

)ی��وم  او  م��ع��ل��وم(،  ی���وم  )م��ي��ق��ات 

اجلمعة(.

املظروف ه.  وکمية  بمقدار  یرصح  وقد 

االی��ة  يف  املقصود  لليوم  ال��زم��ک��اين 

ې  ې  ې  چ  کقوله: 

ەئ  ەئ  ائ  ائ  ى  ى  ې 

وئچ ]سورة املعراج: 4[.

او کقوله: چ ژ ڑ ڑ ک ک 

ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک 

ڳ ڱ ڱ چ ]سورة السجدة: 5[.

بل  املقادیر  من  ليس  اليوم  ان  بمعنى 

هو من املقدورات فلينتبه الغافلون.

اىل و.  ای��ات  يف  اش���ارات  ایضا  وهناك 

یأيت  وهنا  االصطالحي  بمعناه  اليوم 

معنى  اىل  دنيویة  بقرینة  اللفظ  ایضا 

اللفظ الذي نتعامل به وهو االرب����ع 

والنه����ار  الليل  بنی  ساعة  وعرشین 

وئ  ەئ  ەئ  چائ  ق��ال:  ک��ام 

ۆئ  ۆئ  ۇئ  ۇئ  وئ 
ىئچ  ېئ  ېئ  ېئ  ۈئ  ۈئ 

]سورة احلاقة: 7[.

ڇ  ڇ  چ  چ  قوله:  يف  وکام 

ڎچ  ڌ  ڌ  ڍ  ڇڍ  ڇ 
 )72( ملدة  متتعوا  أي   ،]65 هود:  ]سورة 

ساعة فقط بقرین���ة املکان دارکم االرضية.

ڄ  ڄڄ  ڄ  چ  ق��ول��ه:  او 

چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ 
ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇڇ  ڇ 
ڑک  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎڎ  ڌ 
ک ک ک گگ گ گ ڳچ. 
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الصوم  حال  رمضان  شهر  هنا  والقرینة 

من  السفر  او  املرض  وحال  الزم���ان  من 

املکان.

ڭڭ  ڭ  ڭ  ۓ  چ  وک��ق��ول��ه: 

ۋ  ۋ  ۈٴۇ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ 
ى  ى  ې  ې  ېې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ 
ۆئ  ۆئ  ۇئ  ۇئ  وئ  وئ  ەئ  ەئ  ائ  ائ 
ی  ی  ی  ىئ  ىئ  ىئ  ېئ  ېئ  ۈئېئ  ۈئ 
ىب  مب  خب  حب  جب  يئ  ىئ  حئمئ  جئ  ی 
يث  ىث  جثمث  يت  ىت  ختمت  حت  جت  يب 
جس  حخمخ  جخ  مح  جح  مج  حج 
چ. والقرینة  جض  مص  حص  مس  خس  حس 
احلج  وشهر  املکان  من  احلج  مناسك  هنا 

من الزمان.

کک  ک  ڑ  ڑ  ژ  چ  وک��ق��ول��ه: 

ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک 
ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڳڱ  ڳ 

ڻ چ والقرینة الکالم والناس.
ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  چ  وکقوله: 

ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پپ 
ٿ  ٿٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ 
ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹٹ 

ڤچ. وامثال ذلك کثري.
ال��رسی��ان . 3 سنة  تقاطع  يف  ال��زم��ک��ان 

الکونية مع آجال الکائنات والکون:

منفصال  الزمان  تصور  یمکن  ال  قلنا 

یمکن  ال  مثلام  االط��الق  عىل  املکان  عن 

ابسط  يف  حتى  زمکان  بال  ک��ون  تصور 

الزمان  فإنام  الکونية،  والقواننی  العالقات 

للکائنات  الکيل  الرسیان  عن  تعبري  هو 

الذي ندرکه يف التغري الدائم يف احليز الذي 

معه  نتعامل  و  حیتوینا  الذي  مظروفنا  هو 

باملثال  رشحه  یمکن  املعنى  وهذا  دوم��ا. 

التايل:

فيزیائية  عالقة  الطبيعة  م��ن  لدینا 

معروفة هي أن:

الرسعة = التغري يف املسافة/ التغري يف 

الزمن.

وتکتب العالقة ریاضيا هکذا:

رس = م/ ز.

هو  )ال��ذي  )ز(  قيمة:  اقرتبت  ف��إذا 

)التي  )رس(  فان:  الصفر،  من  الزمن(، 

هي الرسعة(، تبلغ املاالهنایة؛ وهي کمية 

غري معّرفة.
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رس× ز = م.

ال��زم��ن أو  مم��ا ی��دل ع��ىل أن ت��وق��ف 

غري  مکانية  ظ��روف  يف  یکون  انعدامه 

لنا. بالنسبة  معرفة 

رس.  م/  ز=  العالق����ة:  من  وکذلك 

املاالهنایة،  ح��دود  الرسعة  تبلغ  عندما 

تلك  اینشتاین  حدد  وقد  الزمان.  ینعدم 

الرسعة برسعة الضوء.

الزمان  يف  للعدم  مفهومان  لدینا  اذن 

و  ح��ادث  الکون  ان  یعني  مما  وامل��ک��ان، 

احل��ادث  ه��ذا  ح��دود  يف  ینحرص  کياننا 

الکون.

جانب  ومن  احلقيقة،  هلذه  وتوکيدا 

احلراریة  الفيزیاء  يف  الصفری������ة  مفهوم 

))حيث  الثرموداینمك:  قواننی  وحسب 

األجسام  حرکة  رسع��ة  يف  التغري  یبلغ 

السکون  يف  احلرکة  ان��ع��دام  أي  صفرا، 

فان  )273– م(،  درج��ة  عن����د  املطلق 

حدود  خارج  )أي  املاالهنایة  یبلغ  الزمن 

التعریف(.

معرفنی  غري  حّدین  هناك  أن  یعني  مما 

والنهایة.  البدایة  مها؛  الزمکان،  هنایتي  يف 

هلام،  ربيبة  وعقولنا  بينهام،  نعيش  ونحن 

فال ندرك ما قبل البدایة وال ندرك ما بعد 

النهایة.

ف��ان احل��دی��ث يف ح��دوث  وع��ل��ي��ه 

يف  األم��ي��نی  حدیث  ه��و  ال��ک��ون  وق��دم 

مبادئ  ويف  أألولية  الطبيعة  علوم  ابسط 

الفيزیاء. علم 

ال��ض��وء  ل��رسع��ة  ث��اب��ت��ًا  ان وج����ودًا 

حیتم  للوجود؛  االول  النمط  باعتب����اره 

الفعال  اهلل  بأمر  الکائن  الوجود  انطالق 

ظهور  زمن  ابتدأ  کن،  باألمر  یرید؛  ملا 

ف)ک��ان  الوجود  فضاء  يف  املبسوطات 

تلك  أول  وک���ان  امل����اء(،  ع��ىل  ع��رش��ه 

الکائنات الضوء )النور(، وال زال ساریا 

الفضاء برسعة  یتمدد يف  البسط،  يف حال 

مقدرة بدقة وتقدیر ثابت.

ان اختيار حتول النور اىل کتلة والکتلة 

اىل  واحلياة  حياة،  اىل  وامل��ادة  م��ادة،  اىل 

عقل، والعقل اىل نبوة، کل هذه السلسلة 

سنة  وفق  حتصل  االحداث  من  املتکاملة 

الکامل  اىل  ال��رسی��ان  هي  واح��دة  کونية 

الساریة  البدهیية  الکونية  احلرکة  وهذه 
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لذاته  هدف  احلسن  ان  حتکي  انام  للکامل 

هو  احلسن  تعریف  الن  الکون،  هذا  يف 

احلرکة الصاعدة للکامل.

وهلذا کان کل ما بعد التقدیر يف علم 

اهلل تعاىل، بعد األمر کن، هو کائن مبسوط 

بکونه:  تعاىل  اهلل  إلرادة  بالفعل(  )کائن 

ۈ  ۈ  ۆ  ۇۆ  ۇ  ڭ  چ 

البقرة:  ۅچ ]سورة  ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ 
.]117

ەئ  ەئ  ائ  ائ  تعاىل چ  قوله  او 

ۆئچ ]س��ورة  ۆئ  ۇئ  ۇئ  وئ  وئ 
یس: 82[.

يف  تعاىل  اهلل  ارادة  برزت  کن  فباألمر 

من  استوت  کائنة  أنامط  ستة  يف  کائنات 

مبسوطة  أي  االم��ر،  عامل  اىل  اخللق  عامل 

منها  وکل  القوة،  يف  مقبوضة  او  بالفعل 

من  الغایة  إىل  الساریة  احلرکة  من  جزء 

لبيان  فيها ثامن سنن  الکون. ماضية  خلق 

عرش اهلل تعاىل يف الکائنات.

الزمکان وادارکنا:. 4

بنظام  حتقق  ص���ادق  ق��ان��ون  وف��ق 

جتریبي ال یقبل أخلطأ تعترب رسعة الضوء 

يف  الکون  وأس��اس  الکون،  ثوابت  من 

به  یتحقق  والذي  املتحولة  اخللق  انامط 

الصدق  الن  الکوين  النظام  يف  الصدق 

بام  یدلل  وال��ذي  الثوابت،  عىل  یعتمد 

املبدع  اخلالق  تعاىل  اهلل  ان  فيه؛  شك  ال 

رسعة  إليه  تنسب  کي  الثابت  هذا  اختار 

ضبطت  وعليه  کله���ا  الکونية  اإلحداث 

هذا  اىل  فصار  ال��ک��ون  وح��رک��ة  اب��ع��اد 

التکافؤات  دقة  حتتسب  الکوين  الثابت 

الکتلة،  تکاف�����وء  قانون  مثل  املدروسة 

الذي یوضح العالقة بنی الکتلة والطاقة 

الوجود. انامط  اذ مها نمطان من 

وهلذا السبب نفسه کان او یکون: أي 

اقل  یتحرك برسعة  ان  جسم طبيعي البد 

من رسعة الضوء.

التي  وامل��وج��ودات  وح��ده  فالضوء 

ليس هلا کتلة هي التي تستطيع ان تتحرك 

برسعة تقارب رسعة الضوء. وهلذا وعىل 

تصور  یمکن  الضوء  رسعة  من  أس��اس 

الزمن  معاين  حیکي  الذي  الضوء  خمروط 

حدث  أي  واحلارض يف  واملايض  املستقبل 

کام يف الشکل التايل:
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خمروط ضوء زمن املستقبل للحدث: . 1
من  للخارج  ینترش  ال��ذي  ال��ض��وء 
ثالثي  خمروطا  یشک������ل  ما  حدث 
األبعاد يف املکان والزمان ذي األبعاد 
ضوء  هو  املخروط  وه��ذا  األرب��ع��ة، 
للحدث  املستقبل  ال��زم��ن  خم���روط 

املفروض.
خمروط ضوء للزمن املايض للحدث؛ . 2

لنبضة  یمکن  التي  االحداث  جمموعة 

احل��دث  اىل  منها  ن��ص��ل  ان  ض���وء 
املفروض.

وقت  عند  حیدث  ما  املرء  عرف  ولو 
معنی يف کل مکان من منطقة الفضاء التي 
فان  امل��ايض)أ(،  ضوء  خمروط  داخل  تقع 
هذا املرء یستطيع ان یتنبأ بام سيحدث عند 

النقط)أ( من املخروط الثاين.
ما  هو   )Elswhere( االخر  واملکان 

الزمکان  من  الضوء  خم��روط  خ��ارج  یقع 
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املکان  يف  فاالحداث  واحل��ارض..  للاميض 
تتاثر باحداث  االخر ال یمکن ان تؤثر او 
ذلك  عن  يشء  معرفة  یمکن  فال  )أ(  عند 

احلدث.
ی  ی  ی  چ  ت��ع��اىل:  ق���ال 
يئ  ىئ  مئ  حئ  جئ  ی 

جبچ ]سورة الواقعة: 76[.
واقعيًا  وج��ود  ال  احداثا  نعيش  فقد 
احداث  عن  نغفل  وقد  اإلط��الق  عىل  هلا 

تتواصل بأحداثها يف الواقع اليوم.
للقوة . 5 انجاز  هو  الکون؛  او  احل��دث 

مقدرة  قيمة  حتتویه  الرحيمة  املوجبة 
من الزمکان.

ف�لفظ )الزمکان( -کام قلنا –ألنه البد 
الزمان  بنی  الفصل  یمکن  ال  انه  نتقبل  ان 
عن  استقالل  ألح��دمه��ا  فليس  وامل��ک��ان 
لبعضهام  ینضامن  بل  تام  نحو  عىل  اآلخر 

ليشکال شيئا واحدا.
قد  أح��داث  هناك  توضيحي:  مثال 
حدثت فعال قبل مالینی السننی يف املايض، 
أخرى،  سننی  ملالینی  ربام  هبا  نعلم  ولن 
ألهنا يف مکان آخر یبعد عنا مالینی السننی 
الضوئية، فقد انطفأت ولکن الضوء الزال 

یتواصل يف رحلة طویلة جدا. وقد تکون 
خارج  ولکنها  احلدوث  متواصلة  حادثة 

خمروط الزمن بالنسبة لنا...
املعنى اللغوي للزمن:. 6

 /1 –)ج  ال��ب��الغ��ة  أس���اس  يف  ج��اء 
ص202(، حتت مادة: ز م ن.

الزمان  عليه  مىض  ال��يء:  )وأزم��ن 
زمن  فهو  فالنًا  اهلل  وأزم��ن  مزمن.  فهو 
وق��د زمن  وزم��ن��ي،  زمنة  وه��م  وزم��نی، 
زمنًا وزمانة. وتقول معي نکایات الزمن، 
وشکایات الزمن. ومن املجاز: أزمن عني 

عطاؤك: أبطأ عيّل.
 ،)89 ص   /2 –)ج  العنی  کتاب  ويف 

حتت مادة: زمن:
ِم��ُن: ذو  م��ان. وال��زَّ : من ال��زَّ َم��نمْ ال��زَّ
َمُن َزَمنًا وَزمانة،  الّزمانة، والِفعل: َزِمَن َیزمْ
َمن  َنى يف الّذکر واألنثى. وَأزمْ ممْ واجلميع: الزَّ

ُء: طال عليه الّزمان. اليَّ
 /2 –)ج  ال��ل��غ��ة  يف  امل��ح��ي��ط  يف 

ص302(.
ِمَنُة  َماِن، وهي األزمْ الزَّ الَزَمُن من  زمن 

َماُن. واألزمْ
الَزماُن.  عليه  ط��اَل  ُء:  ال��يمْ َم���َن  وأزمْ
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ُذ َزَمَنٍة. وأَتاَنا  َقُه ُمنمْ ِمُن: امُلبمِْطىُء. ومل ألمْ وامُلزمْ
َکِة. َماَن الَقِليمَْل الرَبَ : أي الزَّ ِ هذا ذاَت الُزَمنیمْ

األلفاظ الدالة عىل الزمن يف القران:. 7
حال  بأي  زمان  او  الزمن  لفظ  یرد  مل 
يف القران الکریم، ولکن ورد من االلفاظ 
ما یقرتن معناه بالزمن، کالدهر واملواقيت 
والساعة  واحل��نی  وال��وق��ت  واألح��ق��اب 
ما  حيث  ولکنه  واآلن...  واليوم  واألجل 
الزمن نجده  القران یدل عىل  ورد لفظ يف 
الدالة  بالقرینة  او  یقرتن باهلل تعاىل مبارشة 

عليه.
عن احلقب واالحقاب قال اهلل تعاىل:	. 

ۇئ  وئ  وئ  ەئ  ەئ  ائ  چ   
ېئ  ۈئ  ۈئ  ۆئ  ۆئ  ۇئ 

.]60 ېئچ ]سورة الکهف: 
– ال��ق��رآن  تفسري  يف  التبيان  يف  ج��اء 

الشيخ الطويس –)ج 7/ ص 64(:
الدهر.  واحلقب  عباس:  اب��ن  )ق��ال 
سبعون  وقيل  قيس.  بلغة  سنة  هو  وقيل 
بن  اهلل  عبد  –وق����ال  جماهد  –ذکره  سنة 
عمر: هو ثامنون سنة. وقال قتادة: احلقب 

الزمان.
–الطربيس  البي���ان  جممع  تفسري  ويف 

ایضا -)ج 10/ ص 218( جاء:
ڭچ  ڭ  ۓ  چ  قوله:  تفسري  يف 
فيها  ذکر  و  کثرية  أزمانا  فيها  ماکثنی  أي 

أقوال:
ال  أح��ق��اب��ا  امل��ع��ن��ى  أن  )	حـــدهـــا(: 
بعده  جاء  حقب  مىض  کلام  هلا  انقط��اع 
حقب آخر و احلقب ثامنون سنة من سني 

اآلخرة عن قتادة و الربيع.
و  ثالثة  األحقاب  أن  ثانیهـــــــا(  )و 
أربعون حقبا کل حقب سبعون خریفا کل 
و  ثالثامئة  سنة  کل  سنة  سبعامئة  خریف 
ستون یوما و کل یوم ألف سنة عن جماهد.
یذکر  مل  تعاىل  اهلل  أن  ثالثهـــــا(:  )و 
مل  و  إليها  ینقطع  مدة  له  جعل  و  إال  شيئا 
جیعل ألهل النار مدة بل قال )البثنی فيها 
أحقابا( فو اهلل ما هو إال أنه إذا مىض حقب 
اآلبدین  أبد  إىل  کذلك  آخر  ثم  آخر  دخل 
فليس لألحقاب عدة إال اخللود يف النار و 
سبعون  الواحد  احلقب  أن  ذکروا  قد  لکن 
ألف  السننی  تلك  من  یوم  کل  سنة  ألف 

سنة مما نعده عن احلسن.
ۓ  چ  تعاىل:  قال  االحقاب  وعن 

ڭ ڭ چ ]سورة النبأ: 23[.
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تفسري  يف  التبيان  يف  معناه؛  يف  وجاء 
 /6 –)ج  ال��ط��ويس  –الشيخ  ال��ق��رآن 
قال  أنه  عباس  ابن  عن  روي  ص65(: 
قوله »البثنی فيها أحقابا« وقوله »خالدین 

فيها إال ماشاء ربك« يف اهل التوحيد.
تفسري  يف  التبيان  يف  جاء  وایض�����ا 
 /10 –)ج  ال��ط��ويس  القرآن–الشيخ 

ص234(:
ما  ڭچ أي  ڭ  ۓ  چ  وق��ول��ه 
االحقاب  کثرية، وواحد  أزمانا  فيها  کثنی 
حقب من قوله )او أمي حقبا( أي دهرا 
وواح��د  حقب،  واح���ده  وقيل  ط��وی��ال. 
نویرة  بن  متمم  ق��ال  کام  حقبة،  احلقب 

یرثي أخاه مالکًا:
وكنا كندماين جذیمة حقبة 

من الدهر حتى قیل لن یتصدعا
الکریـــــــم ب.  القران  يف  دهـــر  لفظ  ورد 

مرتنی:
ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  چ  تعاىل:  اهلل  قال 
ڃ  ڃ  ڃڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ 
چ چ چچ ڇ ڇ ڇ ڇچ ]سورة اجلاثية: 

.]24
ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ  چ  تعاىل:  وقال 

چ ]س��ورة  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ 

اإلنسان: 1[.
بأنه  اللغة  يف  الدهر  معنى  ورد  وقد 
عىل  ی��دل  القران  يف  هنا  ولکنه  ال��زم��ان، 
رسمدیة  کونية  قوة  الدهر  یعتربون  اهنم 
واإله��الك،  االح��ي��اء  ق��درة  هلا  مستطيلة 
ورفض لدعوات الرسل للتوحيد ونفي 

الرشك. ومن هذا سميوا بالدهرینی.
یقولون  کانوا  وأمثاهلم  ف�)الدهریون 
أّن  ویعتقدون  ل��ألف��الك،  عقل  ب��وج��ود 
العقائد  هذه  إن  بيدها.  العامل  هذا  تدبري 
إّن  ال��زم��ان،  بمرور  انقرضت  اخلرافية 
ویسبونه  الدهر  یذمون  کانوا  الدهرینی 
غري  مؤملة.  مّرة  حوادث  تقع  أحيانًا عندما 
أّنه ورد يف األحادیث اإلسالمية عن الّنبي 
هو  فإّن اهلل  الدهر،  تسبوا  األکرم: )ال 

الدهر()2(.
ليس  لفظ  الدهر  أّن  إىل  إش��ارة  وهو 
العامل  هذا  مدبر  هو  سبحانه  اهلل  فإّن  إاّل، 
ومدیره، فإّنکم إّن أسأتم القول بحق مدبر 
هذا العامل ومدیره، فقد أسأتم بحق اهلل عّز 

وجّل من حيث ال تشعرون.

)2( تفسري جممع البيان، املجلد 9، صفحة 78. 
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حدیث  الکالم  هذا  عىل  )والشاه����د 
تعاىل  اهلل  عن  قديس  کحدیث  روي  آخر 
الدهر  یسب  آدم  ابن  »یؤذیني  قال:  أّنه 
الليل  أقلب  األم��ر،  بيدي  الدهر!.  وأنا 

والنهار«()3(.
استطالة  ع��ن  املعنى  واض��ح  وه��ذا 
الدهر )الزمان( ألنه سنة اهلل تعاىل النافذة 
عرشه  محلة  من  حامل  والزمن  املتحکمة 

جل وعال.
لکن قد استعمل الدهر يف غري القران 
ملعاين اخرى کام يف بعض التعبريات بمعنى 
العظامء  شکا  الذین  الزمان  وأهل  األّیام، 
من عدم وفائهم، کام نقل يف الشعر املنقول 
ليلة  أنشد  حيث   ،احلسنی اإلم��ام  عن 

عاشوراء:
یا دهر ُ	ف لك من خلیِل 

كم لك باإلرشاق واألصیِل
من صــــــاحب وطالب قتیل 

والدهر ال یقنع بالقلیِل
وعىل هذا فللدهر معنیان:

واألّی���������ام، . 1 األفالك  بمعنى  الدهر 
الدهرینی،  اهتامم  حمل  ک��ان  وال��ذي 

)3( تفسري القرطبي، املجلد 9، صفحة 5991. 

نظام  عىل  حاکاًم  یظنونه  کانوا  حيث 
الوجود وحياة البرش.

والزم���ان . 2 العرص  أهل  بمعنى  الدهر 
وأبناء األّیام.

ومن املسّلم به أّن الدهر باملعنى األّول 
التعبري  يف  اشتباه  أّنه  نقول  رشکي، أو  أمر 
اهلل  اسم  بدل  )الدهر(  اسم  أطلق  حيث 

املتعايل احلاکم عىل کّل عامل الوجود.
اليء  فهو  الّثاين  باملعنى  الدهر  أّم��ا 
الذي ذمه کثري من األئمة والعظامء، ألهنّم 
مذبذبنی  خمادعنی  زماهنم  أهل  یرون  کانوا 

ال وفاء هلم.
الکریم  القرآن  ف��إّن  ح��ال،  أی��ة  عىل 
وجيزة  بجملة  العبثينی  هؤالء  أج����اب 
من  ُأخ���رى  م���وارد  يف  تالحظ  عميقة، 

ڃ  ڃ  چ  فقال:  أیضًا،  الکری�����م  القرآن 
چ چ چچ ڇ ڇ ڇ ڇ چ.

اآلیة  يف  املعنى  ه��ذا  نظري  ورد  وق��د 
أّن  یظنون  من  يف  النجم  سورة  من   )28(

ڀ  ڀ  ڀ  چ  سبحانه:  اهلل  بنات  املالئکة 
ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺٺ  ٺ 

ڤ ڤ ڤ چ.
القول  يف  أیضًا  النص  هذا  ورد  وقد 
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 ،157 النساء،  سورة  يف  املسيح، کام  بقتل 
کام  األصنام،  يف  العرب  مرشکي  وبعقيدة 

يف االیة من سورة یونس، 66.
عىل  یلقى  دليل  وأوضح  أبسط  وهذا 
أو  شاهد  أي  متلکون  ال  بأّنکم  ه��ؤالء: 
دليل منطقي عىل مدعاکم، بل تستندون يف 

دعواکم إىل الظن والتخمنی فقط.
وأشارت اآلیة التالية إىل إحدى ذرائع 
فيام  الباطلة  وحججهم  الواهية  ه��ؤالء 

ڌ  ڌ  ڍ  چ  فقالت:  باملعاد،  یتعلق 
ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ 

ک ک ک گ چ.
کانت  إذا  أّن  ی���رددون  ه��ؤالء  ک��ان 
آباءنا  فأحيوا  حّقًا  وبعثهم  األموات  حياة 
مدى  نعرف  حتى  إلدعائکم،  کنموذج 
املوت،  بعد  جیري  عامّ  صدقکم، ولنسأهلم 

وهل یصّدقون ما تقولونه أم یکذبونه؟.
اليب  العقائد  قواعد  کتاب  يف  وج��اء 

حامد الغزايل؛ )ج: 6/ ص: 13(.
)تطلق الدهریة عىل طائفتنی: 

األويل: املنکرون للمبدأ واملعاد مجيعًا، 
إىل  وعدمًا  وج��ودًا  احل��وادث  الناسبون 

الدهر.

املنکرون  للمبدأ،  املثبتون  الثانیــــة: 
قوله  يف  إليهم  ُأشري  الذین  وهم  للمعاد، 

تعاىل: چ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ 
ڄ ڄ ڄ ڃ چ ]سورة اجلاثية: 24[، 
-سياق  السياق  یعطيه  ما  عىل  اآلیة  فاّن 
للصانع  املثبتنی  الوثنينی  عىل  االحتجاج 
املرشکنی  قول  -حکایة  للمعاد  املنکرین 
ىف إنکار املعاد، ال کالم الدهرینی املنکرین 
للمبدأ واملعاد مجيعًا، إذ مل یسبق هلم ذکر يف 

اآلیات السابقة()4(.
القران؛ . 8 يف  الزم����ان  الفاظ  معاين  من 

االهلة واملوقيت والشهور:
قال اهلل تعاىل: چ ے ے ۓۓ 
ۆ  ۆ  ۇۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ 
ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ 
ىى  ې  ې  ې  ۉې  ۉ 
ەئچ  ەئ  ائ  ائ 

]سورة البقرة: 189[.
– ال��ق��رآن  تفسري  يف  التبيان  يف  ج��اء 

للشيخ الطويس )ج: 2/ ص: 139(.
اهل��الل،  وسمي  ه��الل  مجع  )االه��ل��ة 
لرفع الصوت بذکره عند رؤیته، ومنه أهل 

)4( ( امليزان، ج 18، ص 174. 
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باحلج: اذا رفع الصوت بالتلبية. واختلف 
أهل العلم إىل کم یسمى هالال، فقال قوم: 
یسمى ليلتنی هالال من الشهر. ومنهم من 
یسمى  ثم  ليال،  یسمى هالال ثالث  قال: 
هالال  یسمى  االصمعي:  وقال  قم�������را. 
بخطة  یستدیر  أن  حتجريه:  حیجر.  حتى 

دقيقة()5(.
الزمان،  من  مقدار  هو  وامليق������ات: 
العمل، ومنه قوله  جعل علام ملا یقدر من 
تعاىل: چ ڇ ڇ ڇ ڍ چ ]سورة 
احلجر: 38[)6( والتوقيت: تقدیر الوقت. 

چڭ  تعاىل:  قوله  ومنه  توقيتا،  وق��ت 
 ]11 امل��رس��الت:  چ ]س��ورة  ۇ  ڭ 

وکلام قدرت غایته، فهو موقت.
قوله  ومنه  الوقت،  منتهى  وامليقات: 
ںچ ]س���ورة  ڱ  ڱ  چ  ت��ع��اىل: 
اخللق.  ميقات  فاآلخرة   ]142 االعراف: 

واإلهالل: ميقات الشهر.
– ال��ق��رآن  تفسري  يف  التبيان  يف  ج��اء 
217(؛ يف تفسري:  الطويس )10/  الشيخ 

الطويس  –الشيخ  القرآن  تفسري  التبيان يف   )  )5(
 .)139 /2(

)6( ( ]سورة ص: 81[.

وقت  أعلم����ت  أي  چ  ۇ  ڭ  چڭ 

تقدیر  فالتوقيت  العقاب،  ووقت  الثواب 
 الوقت لوقوع الفعل، وملا کانت الرسل
بحسب  معلومة  ألوقات  إرساهلا  قدر  قد 
لتلك  وقتت  قد  کانت  فيها  العباد  صالح 

الثواب  وقت  اعلمت  بمعنى  االوق��ات 
ووقت العقاب.

وقال جماهد وابراهيم وابن زید: أقتت 
تعاىل  قال  القيامة  یوم  لوقتها  باالجتامع 
املائدة:  ٻچ ]س��ورة  ٻ  ٻ  ٻ  چ 

.]109
واملواقيت االجال ومثله: چ ے 
ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓۓ  ے 

چ ]سورة البقرة: 189[.

لوقت  اجلت  اقتت  معنى  وق��ي��ل: 
ثواهبا، وهو یوم الفصل.

وبنی  بينها  فيام  أجلت  معناه  وقيل: 
فقال  تعاىل  بنی  ثم  الفصل(  )ليوم  أمتها 
اجل  إىل  أخ��رت  أي  اجلت(  ی��وم  )الي 
قد  فالرس�ل  أجل،  إىل  التأخري  فالتأجيل 
وهو  الفص��ل،  یوم  إىل  بموعودها  أجلت 
النه  الفصل،  یوم  وسمي  القيام������ة  یوم 
والض����ال  املهتدي  حال  بنی  فيه  یفصل 
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الثواب  ح��ال  من  ألحدمها  اهلل  یعلم  بام 
حال  من  ولآلخر  واإلک���رام،  باإلجالل 
العقاب باالستخفاف واهلوان بام ال خیفى 

عىل انسان.
املوقوت واملواقيت يف القران الکریم:. 9

جاء يف التبيان يف تفسري القرآن –الشيخ 
الطويس )3/ 310( يف معنى املوقوت.

الصالة کانت عىل  ان  موقوتا: )معناه 
املؤمننی فریضة مفروضة، ذهب إليه عطية 
العويف، وابن عباس، وابن زید، والسدي، 
 جعفر أيب  عن  امل��روي  وهو  وجماهد، 

.وأيب عبد اهلل
املؤمننی  عىل  کانت  آخ���رون:  وق��ال 
اليه احلسن، وجماهد،  فرضا واجبا. ذهب 
يف روایة، وابن عباس يف روایة وأبو جعفر 
يف روایة أخرى عنه، واملعنيان متقاربان بل 

مها واحد.
عىل  ک��ان��ت  معناه  آخ����رون:  وق���ال 
یؤدوهنا  منجام  یعني  موقوتا  کتابا  املؤمننی 
يف انجمها ذهب اليه ابن مسعود وزید بن 
أسلم وقتادة. وهذه االقوال متقاربة، الن 
ما کان مفروضا فهو واجب وما کان واجبا 
اداؤه يف وقت بعد وقت فمفروض منجم. 

االخري  القول  والطربي  اجلبائي  واختار 
فکانه  الوقت  من  مشتق  موقوتا  قال: الن 
وجوب  وقت  يف  فرض  عليهم  هي  قال: 

ڳ  ڳ  گ  گ  چ  أدائها. 
ں  ڱڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ 
ۀ  ۀ  ڻ  ڻڻ  ڻ  ں 
ہچ ]س��ورة  ہ  ہ  ہ 

النساء: 103[(.
میقاتنا:

ڳ  ڳ  چ  ت���ع���اىل:  اهلل  ق���ال 
ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ 
ۀ  ڻ  ڻ  ڻڻ  ں  ں 
ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ 
األع��راف:  چ ]س��ورة  ھ  ھ 

.]142
–الطربيس  البيان  جاء يف تفسري جممع 
امل��راد  یکون  أن  )یمکن   :)311  /4(
بامليقات الزمان الذي وقته اهلل تعاىل له أن 
کام  امليقات  لفظ  فإن  فيه  املکان  ذلك  یأيت 
الزمان یقع عىل املکان کمواقيت  یقع عىل 
جیوز  ال  ال��ت��ي  لألمکنة  ف��إهن��ا  اإلح����رام 

جماوزهتا ألهل اآلفاق إال و هم حمرمون(.
وکذا يف قوله تعاىل: چ ے ۓ ۓ 
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ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ 
ۆۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ 
ې ې ې ېى ى ائ ائ 
ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئۆئ ۆئ 
ىئ  ىئ  ېئ  ېئ  ېئ  ۈئ  ۈئ 

ىئ چ ]سورة األعراف: 143[.
وامل��ع��ن��ى ن��ف��س��ه ی��ت��ک��رر يف اآلی���ة: 

ۅۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ  چۈ 

ى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ 

ۇئ  وئ  وئ  ەئەئ  ائ  ائ  ى 

ىئ  ېئ  ېئ  ېئ  ۈئ  ۈئ  ۆئۆئ  ۇئ 

مئ  حئ  جئ  یی  ی  ی  ىئ  ىئ 

مبچ ]س���ورة  خب  حب  يئجب  ىئ 

األعراف: 155[.
ۇئ  وئ  چ  ت��ع��اىل:  اهلل  ق��ول  ويف 
ىئ  ىئىئ  ېئ  ېئ  ېئ  ۈئ  ۆئۈئ  ۆئ  ۇئ 
يئجب  ىئ  مئ  حئ  یجئ  ی  ی  ی 
متىت  خت  حت  جت  ىبيب  مب  خب  حب 
مح  جح  مج  حج  يث  ىث  مث  جث  يت 

جخچ ]سورة االعراف: 187[.
–الطربيس  البيان  جاء يف تفسري جممع 
بالساعة  الوعيد  تقدم  )ما   :)358  /4(

سألوا عن وقتها فقال تعاىل چ وئ چ 

التي  الساعة  الساعة« و هي  یا حممد »عن 
یموت فيها اخللق. عن الزجاج؛ و قيل هي 
القيامة و هو وقت قيام الناس يف احلرش.. 
فناء  وقت  هو  قيل  و  املفرسین  أکثر  عن 
اخللق عن اجلبائي »أیان مرساها« أي متى 
وقوعها و کوهنا عن الزجاج و قيل مرساها 
عن  قيامها  قبل  و  عباس  ابن  عن  منتهاها 
»إنام علمها  یا حممد  السدي »قل«  قتادة و 
عند ريب« أي إنام علم وقت قيامها و جميئها 
عند اهلل تعاىل مل یطلع عليه أحد من خلقه و 
إنام مل خیرب سبحانه بوقتها ليکون العباد عىل 
حذر منه فيکون ذلك أدعى هلم إىل الطاعة 
و أزجر عن املعصية »ال جیليها لوقتها إال 
هو« أي ال یظهرها و ال یکشف عن علمها 
و ال یبنی وقتها إال هو فال یعلم أحد سواه 
یأيت  متى یکون قبل وقتها و قيل معناه ال 
هبا إال هو عن جماهد »ثقلت يف الساموات 
و األرض« ذکر فيه وجوه )أحدها(: ثقل 
علمها عىل أهل الساموات و األرض ألن 
عليه  ثقيال  کان  يشء  علم  عليه  خفي  من 
الفاريس  عيل  أبو  قال  غريه  و  السدي  عن 
أصل هذا قوهلم أحطت به علام أي ذل يل 
فرصت لعلمي به غالبا عليه فخف عيل و 
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مل یثقل کام یثقل ما ال تعلمه عليك.
الزمان . 10 او  ال��زم��ن  للفظ  وج��ود  ال 

هناك  القران  يف  الکریم:  القران  يف 
وبسط  قبض  بنی  یقع  دائ��م  رسی��ان 
عىل  مقدر  کائن  لکل  اج��ل  وهناك 
الرسیان، من بينهام یايت مفهوم الوقت 
يف استمرار الرسیان يف الدهر او تلون 
بلون  الرسیان  ان��امط  من  معنی  عدد 

واحد لتکون احلقب او االحقاب.
وإنام  القران،  الزمن يف  اسم  یات  فلم 
مقدمة  يف  بّينا  کام  عليه  تدل  بألفاظ  خرج 
القران  ان  هي  مالحظة  وهناك  البحث، 
ليس  املستطيلة  الکائنات  مجيع  مع  تعامل 
ما  بقرینة،  عليها  تدل  بألفاظ  بل  بأسامئها 
عدا املوت لتداوله کثريا، والسبب واضح 
يف  املمتنع  بالسهل  عرف  القران  ان  هو 
منسابة  مبينة  عربية  وبألفاظ  ایاته  جمرى 
عىل  یصعب  ما  کل  عن  ختىل  وقد  سهلة 
من  الن  ال��واض��ح��ات  فيها  ب��ام  االدراك 

اصعب الصعوبات توضيح الواضحات.
ایاته  ک��ل  خ��الل  وم��ن  ال��ق��ران  نعم 
یشري اىل استطالة الزمن کرکيزة من رکائز 
ومتحکمة  نافذة  کونية  وکسنة  العرش 

ملي ارادة اهلل تعاىل يف کونه وکائناته.
وکان ذلك من خالل اثبات وحدانيته 
مسرية  عداه  ما  الکائنة  االشياء  کل  وان 
بارادته نافذ فيها امره ساریة اىل حيث یرید 

اهلل ویشاء سبحانه وتعاىل ومنها الزمن.
وقد نبه القران العظيم اىل حتکم اخلالق 
االستطالة  بتلك  ع��اله  يف  ج��ل  العظيم 

الزمنية وإهنا مربوبة اليه فقال عز القائل:
چ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ 

ھھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ 
ڭۇ  ڭ  ڭ  ۓڭ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ 
ۅ  ۅ  ۋ  ٴۇۋ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ 
ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ 
وئ  ەئ  ەئ  ائ  ىائ  ى 
ۈئ  ۆئ  ۆئ  ۇئۇئ  وئ 
ىئىئ  ېئ  ېئ  ېئ  ۈئ 
ىئ  مئ  حئ  جئ  ی  ی  ی  ی  ىئ 

يئ جب چ ]سورة البقرة: 259[.
املوت  الزمان يف حال  مئ�����ة عام من 
مقصورة عىل حال واحد فقط من اخللق، 

ثم یبعثه اهلل تعاىل ليسأله سبحانه:
)كم لبثت؟(.

ن��ام وهنض  قد  ان��ه  ی��درك س��وى  فال 
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او  ی��وم  وامل��وت وال��ن��وم سنخ واح��د يف 
بعض یوم، وذلك مما اعتاده فقط!، وليس 

عن علم.
عرضة  يشء  اکثر  هو  الذي  والطعام 
مل  اليه  انظر  الزمن،  مع  والتخمر  للفساد 

ې  ې  ې  چ  يشء  اي  له  حیصل 
ې ى ى چ.

فاین الزمن وعوامله املؤثرة؟.
واحلامر الذي مات وهترأ حلمه وتفتت 
األرض،  تراب  يف  واندثرت  عظام���������ه 
املتسلسلة  املرسوم��ة  الرسیان  مسرية  يف 
تعاىل  اهلل  ملشيئة  احلال  هو  کام  لألحداث 
مسرية  يف  االن  اليه��������ا  انظر  وحسب، 
تعاىل  اهلل  ملشيئة  ومربوبة  متاما  معاکسة 

ایضا؛ انظر:
• وترکبت 	 وتقافزت  نشزت  العظام  اىل 

يف هيکلها العظمي.
• ليلتحم 	 االرض  من  اللحم  تطایر  ثم 

عىل العظام.
• احل��امر؛ يف مسرية 	 ال��روح يف  ثم تدب 

يف  الرسیان  لسنة  معاکس  لألحداث 
نسميها  والتي  اوال  املرسومة  مسريهتا 
ملشيئة  وأیضا  موجبة(  )مسرية  نحن؛ 

اهلل وحسب النسق الکوين.
موجبا  االح���داث  یواکب  فالزمن؛ 
ملشيئة اهلل تعاىل، ویواکب االحداث سالبا 
یتوقف  وکذلك  املقدسة،  املشيئة  ل��ذات 

ملشيئته جل وعال حلادث اراده اهلل تعاىل.
اهلل  یشري  االی��ة  هذه  يف  ایضا  نالحظ 
فان  باملکان،  ال��زم��ان  ارت��ب��اط  اىل  تعاىل 
الوقت  یصنع  ال��ذي  هو  احل��دث  رسی��ان 
یدرك  ال  مالحظة  وهي  األج��ل،  حلتمية 
امهيتها اال العلامء، فالزمان من هذه القصة 
او  اجیابا،  یسري  املتغري  احليز  يف  بعُد  االیة: 
املحدث  یشاء  کام  سلبا،  یعود  او  یتوقف، 

سبحانه وتعاىل.
ففي هذه االیة علم جم مل یتوصل اليه 
یقوله  کان  ما  اال  االن.  اىل  الطبيعة  علامء 
الوقت ال وجود له  باربور( عن  )جوليان 

بذاته بل تابع للمکان.
عىل  موجبا  الزمن  سار  االیة؛  هذه  يف 
العزیر عليه السالم، وعىل احلامر، وتوقف 
بإرادة اهلل تعاىل، ثم عاد فسار  عن الطعام 
هو  کام  وبقي  بدأ  حيث  اىل  ليعود  سالبا 
الزمن  سري  لتأثري  وجود  فال  الطعام  عىل 
عىل الطعام اجیابا وسلبا. کل هذا ليحصل 
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نوافذ  هي  املستطيلة  الکائنات  بان  اليقنی 
مشيئة اهلل تعاىل يف کونه ليس اال.

معاين  يف  اليوم  الفيزیاء  مشکلة  أن 
فرضية  حتت  طورت  أهنا  من  تنبع  الوقت 
منفصل  بشکل  ویسري  یتواجد  الوقت  أن 
باربور(؛  اعترب )جوليان  لذا  عن األشياء. 
الفرضية کانت خاطئة حقا، وأن  تلك  أن 
الفيزیاء جیب أن تعيد بناء أساس جدید بال 

وقت.
وحدات  انه  الوقت  عن  نعرفه  ما  ان 
التغيري  ولکن  االحداث،  يف  التغري  قياس 
وکل  للوقت،  خادعا  ومها  خیلق  ببساطة 
بذاهتا  متواجدة  مفردة  حلظة  او  وح��دة 
یصبح  الوهم  هذا  ومتکاملة. وعىل  کاملة 

الواقع هو جمرد مرور هذه اآلنات.
مربوب  کائن  الزمن  او  فالوقت  اذن؛ 
هلل تعاىل کام هي بقية الکائنات اال انه ليس 
الکائنات  نافذة يف  بل هو سنة کونية  منها 
مجيعا مستطيل يف خلقتها وتکوینها متسببا 
يف رسیاهنا من حيث تبدأ اىل حيث یشاء اهلل 

تعاىل.
اجباری�������ة  مطية  الکون:  يف  فالزمن 
ابت اىل حيث  ام  الکائنات شاءت  ترکبها 

عىل  منها  احد  یفلت  فال  تعاىل،  اهلل  یشاء 
االطالق.

القوى  مثل  ذل��ك  يف  ال��زم��ن  ومثل 
الکونية املستطيلة فينا النافذة يف تکویننا.

ومثل الزمن يف ذلك مثل سنة الطاعة 
باهنا:  ت��ع��رف  وال��ت��ي  ال��ک��ائ��ن��ات،  يف  هلل 
وجود  فال  کونه،  لنظام  الکائن  استجابة 

لکائن بون استجابته لنظام کينونته.
وم��ث��ل ال��زم��ن يف ذل���ك م��ث��ل احل��ق 
الکون  يف  حاکم  نافذ  فهو  ال��ک��ون؛  يف 
الثابت  الصدق  رکائز  هو  بام  والکائنات 
انامطه  ثوابت  يف  املتمثل  الکون  واقع  يف 

وثوابت سننه ونواميسه وثوابت الطبيعة.
الذي  البالء  سنة  مثل  الزمن  ومثل 
والذي  االطالق،  عىل  کائن  منه  یفلت  ال 
بسببه حتصل التفاعالت بنی الکائنات من 

کل نمط.
ترسي  االمامة  سنة  مثل  الزمن  ومثل 
للحسن يف کل خلق  الکائنات کمعنى  يف 
من الکائنات ولوال ذلك املعنى احلسن فال 

کون.
تنفذ  املوت  سنة  کمثل  الزمن  ومثل 
فال  يشء  منها  یفلت  فال  الکائنات  کل  يف 



دالالت الزمن يف القرآن الکریم

230

یمکن تصور حياة بال موت کام ال یمکن 
تصور وجود بال زمن.

يف  الکوني����ة  السنن  تستحيل  ومثلام 
فغرائز  تکوینية  سنن  اىل  الکائنات  تکوین 
بکل  حیيق  اجل  اىل  الزمن  یستحيل  فعقل 
الکون  ه��ذا  يف  اج��ل  بال  کائن  فال  کائن 

یستحيل بعده او ینتقل اىل عامل اخر.
ال��ع��رش . 11 مّح���ال  او  ال��ع��رش  ق��وائ��م 

والعالق���������ة  الثامين(  )املستطيالت 
بالزمان:

کائن  کل  ذات  يف  قائمة  القوة  اوال: 
للمواد  واحليز  بالوجود  للطاقة  باحلرکة 
وباحلياة لألحياء وبالعقل للبرش وبالوحي 
لألنبياء. وهي غري مدرکة باإلحساس عىل 
االطالق انام املدرك هو منجزها البادي يف 
الفعل املائل او الکائن املوجود. والقوة يف 
نسيب  واحلرکة  حرکة،  الفيزیائي  معناها 
اال  ت��درك  ال  ایضا  وهي  وميزته،  الزمن 
املتحرك عرب  من خالل نشاطها يف اجلسم 

الزمن.
ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  چ  تعاىل:  اهلل  قال 
ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ 
ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ 

ڃ ڃ چ ]سورة الفرقان: 46[.
النمطية  حرکته  يف  الکون  اىل  اش��ارة 
طبيعة  ه��ي  وال��ت��ي  والبسط  القبض  يف 

وئ  چ  تعاىل:  اهلل  قال  ایضا..  الکائنات 
ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ چ ]سورة 

البقرة: 245[.
کائن  کل  ذات  يف  قائمة  الطاعة  ثانیا: 
فکل يشء يف الوجود طائع یعبد او یسبح 
فال  الکائنات،  عىل  مستطيلة  فالطاعة 
یمکن لکائن موجود ان یستمر يف وجوده 
دون استجابته لنظام وجوده، لکن هل من 
احد یدرك تفاصيل ذلك. وقد اشار القران 

ڳ  گ  گ  گ  گ  چ  ذل��ك:  اىل 
ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳڳ  ڳ 
ہچ  ہ  ہ  ۀ  ڻۀ  ڻ  ڻ 

]سورة االرساء: 44[.
کائنة،  قائم يف کل ذات  ثالثــــا: احلق 
ويف  الکون  يف  بقيمومته  مستطيل  فاحلق 
الکائنات، فنحن نعرف احلق بأنه الصدق 
وامل��وج��ودات.  الوجود  واق��ع  يف  الثابت 
والنظام  الکائنات  هبا  تقوم  التي  والنظم 
الثابت،  الصدق  الکون هو  به  یقوم  الذي 
فتکمن يف حفظ دیمومة  قيمومة احلق  اما 
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یؤکد  مم��ا  واس��ت��م��راره��ا..  النظم  تلك 
يف  ال��دائ��م  املستحکم  للحق  مربوبيتها 

ہ  ۀ  ۀ  ڻ  چ  واالرض:  السموات 
ۓ  ےۓ  ے  ھ  ھ  ھ  ہھ  ہ  ہ 
ۈ  ۈ  ۆ  ۇۆ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ 
ې  ې  ۉ  ۉ  ۅۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ 
وئ  ەئ  ەئ  ائ  ائ  ى  ېى  ې 
ېئ  ۈئېئ  ۈئ  ۆئ  ۆئ  ۇئۇئ  وئ 
چ ]سورة  ی  ی  ىئ  ىئىئ  ېئ 

البقرة: 255[.
کل  ذات  يف  قائم  خلق  املوت  رابعا: 
لکائن  مفر  وال  منه  البد  حتم  فهو  کائن 
من امل��وت، س��واء ک��ان ج��رم س��اموي او 
مادة جامدة او کائن حي او انسان او نبي، 
ومن لطف اهلل تعاىل اهنا حقيقة ال ینکرها 
االدراك  من  قدر  اي  تأخذ  ال  لکن  احد 
عىل  منها  واإلنسان  الکائنات  حساب  يف 
البدهیية  احلقيقة  تلك  وإمهال  اخلصوص، 
من االدراك او باألحرى عدم االعتبار هبا 
ما  اىل  البرش  مسرية  يف  کبريا  خلال  یشکل 
احلتمي حيث  اللقاء  املسرية يف  تلك  تعنيه 
اهلل  قال  االهل��ي؛  العدل  وإقامة  املساءلة 
تکافوءا  واستطالته  املوت  خلق  يف  تعاىل 

ڀ  ڀ  چ  واستطالتها:  البالء  سنة  مع 
ٿ  ٿ  ٿٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ 

ٹچ ]سورة امللك: 2[.
ذات  يف  قائم  حتم  البالء  خامســــــا: 
یايت  آن.  يف  به  ومبتىل  مبتيل  فهو  کائن  کل 

السنن عىل  استطاالت  تعارض  البالء من 
االرادة  یملك  االنسان  ان  ومع  الکائن 
واالدراك اال ان ادراکه لتلك السنة حمدود 
اکثر  الن��ه  ب��الًء  اش��د  املؤمن  ویعترب  ج��دا 
واخلق  اخلالق  اجت��اه  باملسؤولية  شعورا 
يف  البالء  ی��زداد  السبب  ولنفس  ولذلك 
مسؤولية  اکثر  الهنم   والرسل االنبياء 
تعارضا  فاکثر  الکائنات  مع  تفاعال  فاکثر 

ٿ  ٿ  چ  تعاىل:  اهلل  قال  بالًء..  فاکثر 
ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ 

ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ 

ڃ  ڃ  ڄ  ڄڄ  ڄ  ڦ 

چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ 

ڍچ ]س��ورة  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ 

هود: 7[.
ال��زم��ان س��ار يف ک��ل کائن  ســادســا: 
نحسب  ونحن  تعاىل،  اهلل  یشاء  حيث  اىل 
ننتظر  عندما  فقط  ل��ه  ونحسب  ال��زم��ن 
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حدثا خیصنا فيطول ویقرص طبقا ملشاعرنا 
ینقي  ما  رسیعا  احلسن  للحداث  فعيشنا 
حتى  یترصم  ال  املکروه  للحادث  وعيشنا 
او  اللبث  فيطول  االمل  من  ماخذه  یأخذ 
ویبدو  اللبث؛  فيقرص  اللذة  من  ماخذه 

ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  ت��ع��اىل:  قوله  يف  ذل��ك 
ڎڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ 
ک  ڑک  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ 

کچ ]سورة یونس: 16[.
ان ادراکهم حلدث النزول وتفاعلهم 
االی��ة،  یستجيل  ان��ام  اجیابا  او  سلبا  معه 
نزل  ملا  اهلدایة  يف  تعاىل  اهلل  مشيئة  فلوال 
قائام  کنت  فق���د  کتاب،  اهلل  من  عليکم 
تنتبهون!!.  أال  )زمنا(،  عمرا  فيکم  البثا 
استطالة  بسبب  هذا  انتباهکم  یلفت  أال 

الزمان عليکم.
انه الرسیان النمطي يف طبيعة الوجود 
ومستطيل  ب��دهی��ي  وألن���ه  وال��ک��ائ��ن��ات 
نجرب  عندم����ا  إال  یأيت  ال  به  فاإلحساس 
التفاعل  وقائع  او  االنتظار  وقع  يف  عليه 

الساري.
سابعــــا: االمامة قائم����ة يف کل کائن 
طبعي  العائلة  لرب  والء  للوالء،  تدعوه 

اف��������راد  من  ووالء  العائلة،  يف  تکویني 
ووالء  العشرية،  من  لشيخه�����ا  العشرية 
من  ووالء  اجليش  يف  لقائده  اجلندي  من 
الشعوب لزعامئها ووالء من النحل مللکته 
النمل مللکته ووالء من الطيور  ووالء من 
املهاجرة لقائدها ومن جماميع احليوانات يف 
الربیة لقائدها، ان استطالة سنة االمامة يف 

الکائنات طبعية لذا فان ادراکها صعب.
کل  ذات  يف  قائمة  الوحدانية  ثامنا: 
وبوحدة  املکون�����ة  القوى  بوحدة  کائن 
النافذة  السنن  وبوحدة  الساریة  االن��امط 

وبوحدة الرشوط القائمة.
ولذا فان الدین هو التکوین الصحيح 
اهلل  ق��ال  الصحيحة  الفطرة  يف  املتحقق 

تعاىل: چ ڭ ڭ ڭ ۇۇ ۆ 
ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋۋ ۅ ۅ ۉ ۉې 
ى  ى  ې  ې  ې 
ائ ائ ەئچ ]سورة الروم: 30[.
کان  س��ليمة،  الفط��رة  کان��ت  فکل��ام 
الن��اس  اکث��ر  لک��ن  س��ليم�������ا.  الدی��ن 

الیدرک��ون!!.
قال االم������ام الصادق: )العبودیة 
جوهر کنهها الربوبية فام فقد من العبودیة 
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الربوبية  عن  خفي  ما  و  الربوبية  يف  وجد 
ت��ع��اىل:  اهلل  ق���ال  ال��ع��ب��ودی��ة  يف  أص��ي��ب 

ۆئ  ۆئ  ۇئ  ۇئ  وئ  چوئ 

ىئ  ىئ  ېئىئ  ېئ  ېئ  ۈئ  ۈئ 
چ ]س��ورة  حئ  جئ  ی  ی  ی  ی 
فصلت: 53[ أي موجود يف غيبتك و يف 

حرضتك()7(.
عىل  یستعيص  االدراك  ک��������ان  اذا 
مثل  البسيط��������ة  املستطيلة  الواضحات 
والقوة  والطاع����ة  واحلق  البالء  و  الزمن 
کانت  وان  واإلمامة،  والوحدانية  واملوت 
حلقيقة  بالنسبة  فکيف  جزئية  استطالتها 
وتعاىل،  سبحانه  اجليل  الواضح  الوجود 
بوجوده  وهیيمن  یستطيل  بالذي  وکيف 

استطالة کاملة عىل کل وجود؟!.
القران . 12 يف  الزمن  معاين  من  األج��ل؛ 

الکریم:
القران،  يف  الزمن  معاين  من  األجل؛ 
او  امل��ح��دد  ال��وق��ت  بمعنى  دوم��ا  وی��أيت 
اهلل  ق���در  من  هو  او  عليه؛  املتفق  امليقات 
معنى  کائنات���ه وهو واضح يف  املقدور يف 
بعد  النساء  به  تعتد  الذي  الوقت  او  املدة 

)7( مصباح الرشیعة: 536. 

الطالق الستقراء ارحامهن من احلمل کام 
يف اقواله تعاىل:

ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  چ 

ڀڀ  پ  پ  پ  پ 
ٿ  ٿ  ٺ  ٺٺ  ٺ  ڀ  ڀ 
ٿ ٿ ٹٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤڤ 
ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ 
چ  چ  ڃچ  ڃ  ڃ  ڃ 
ڍچ ]س��ورة  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ 

البقرة: 231[.
ومثله يف االیة التي تلتها:

ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  چ 

ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ 
ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  کگ  ک 
ڻ  ں  ں  ڱڱ  ڱ  ڱ  ڳ 
ہچ ]س��ورة  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻڻ 

البقرة: 232[.
ومثله يف االیة التي تلتهام:

ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  چ 

ڀ  ڀڀ  پ  پ  پ  پ 

ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ 

چ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹٹ  ٿ 

]سورة البقرة: 234[.
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او  بکتاب  االج��ل  معنى  یقرن  وق��د 
املشهور  امليق������ات  منه  ليتحقق  بتسمية 
االیتنی  يف  کام  عليه  املتفق  او  امل��ع��روف 

التاليتنی
ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  چ 

ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃچ چ 

ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ 

ژ  ڈ  ڎڈ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ 

ک  ک  ڑ  ڑ  ژ 

ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  کک 

چ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڳڱ 

]سورة البقرة: 235[.
ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  چ... 

ڭ  ۓ  ۓ  ےے  ھ  ھ  ھ 
ۆ...چ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ 

]سورة البقرة: 235[.
واالجل بمعنى املوعد کام قال تعاىل:

ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  چ 

ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک 
ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ 
ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻڻ  ڻ 
ڭ  ۓ  ۓ  ے  ھے  ھ  ھ  ھ  ہ 
چ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ 

]سورة النساء: 77[.
واالجل هو املوعد وامليقات مقتطعان 
من معاين الزمن ومن مسميات قضاء اهلل 
لنهایة  ميقات  او  اخللقة، فموعد  يف اصل 
العمر وموعد وميقات لنهایة الدنيا کلها:

چ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹٹ 

ڤ ڤ ڤڤ ڦ ڦ ڦ چ ]سورة 
والنهار  الليل  تعاقب  وانام   .]2 األنعام: 
عليکم انام ليتم هذا املقيات وليأيت املوعد.

ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  چ 

ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ 
ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺٺ  ڀ 
ٿ ٹ ٹ چ ]سورة األنعام: 60[.

الغایة  او  النهایة  بلوغ  ملعنى  وتوکيدا 
قال  االجل،  ملعنى  عليه  املتفق  الزمن  من 

اهلل تعاىل:
ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  چ 

گ  گ  گ  کک  ک  ک  ڑ 
ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ 
ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ںں  ڱ  ڱ  ڱ 
چ  ھ  ھ  ھ  ھ  ہہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ 

]سورة األنعام: 128[.
ویستمر التوکيد عىل ان االجل ميقات 
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للبرش يف افرادهم واممهم یتمتعون اىل حنی 
بلوغه فهو حد ال یمکن جتاوزه وال یمکن 

التخلف عنه:
ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻڻ  ں  ں  چ 

ہ ہہ ہ ھ چ ]سورة 
األعراف: 34[.

قدر  امليقات  املوعد  ه��ذا  ان  ویظهر 
اجل،  کائن  لکل  کتاب  وقيد  م��ق��دور، 
نراه  ما  وإنام  اجل،  ایضا  کله  وللکون  بل 
ونعيشه من فسحة يف احليز ويف الوقت انام 

ذلك بعّد مقدر وحساب:
ۓچ  ۓ  ے  ے  ھ  چ 

]سورة هود: 104[.
ويف قوله تعاىل التايل؛ تفصيل لشمول 

االجل کل الکائنات والظاهر الکونية:
ٹڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  چ 

ڤ ڤ ڤ ڦڦ ڦ ڦ ڄڄ ڄ 
ڄ ڃ ڃڃ ڃ چ چ چ 
الرعد:  چ ]س��ورة  ڇ  ڇ  ڇ  چ 

.]2
قال  وحتميته،  االجل  لقيد  توکيد  يف 

تعاىل:
ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  چ 

ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀۀ  ڻ  ڻ 
ڭچ  ۓ  ۓ  ےے  ھ  ھ  ھ 

]سورة الرعد: 38[.
بمعنى؛ ان هذه التوقيتات التي یسميها 
الکائنات  اقدار  هي  الذي  االجل  القران 

التوقيت�����ات  هذه  ان  بمعنى  والکون، 
يف  املقدور  تعاىل  اهلل  قدر  من  )اآلج��ال( 
يف  اخ��رى  ای��ات  يف  ذل��ك  نجد  کام  اخللق 

الوزن واملقادیر کام يف أقواله تعاىل:
ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  چ 

ڦچ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ 
]سورة احلجر: 19[.

فکل يشء خلقه اهلل بقدر ومقدار دقيق 
کام يف قوله تعاىل:

ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  چ 

ڎ  ڎ  ڌڌ  ڍ  ڍ  ڇ 
ڈ ڈ چ ]سورة الرعد: 8[.

التقدیرات املقدرة من اساسيات  هذه 
اخللق، تعني لنا ان الکون مرتب وحمسوب 
ال  وإحکام  فيه  هزل  ال  جد  متناهية  بدقة 

عبث فيه.
ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڳ  چ 

ڃچ ]سورة احلجر: 5[.
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وتتحدد املواقيت الزمنية واآلجال بنی 
تشري  ما  وهو  امورهم؛  لنظم  ایضا  الناس 

اليه االیة التالية:
ی  ىئىئ  ىئ  ېئ  ېئ  چ 

يئ  ىئ  حئمئ  جئ  ی  ی  ی 
ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  مب  خب  حب  جب 
ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ 

ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ 

ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ 

القصص:  چ ]س��ورة  ڤ  ڤ 

.]29- 28
والتوقيت��������ات  واآلجال  واملقادیر 
اذن  تعاىل فهي  اهلل  الکونية هي من مشيئة 
یقينا نافذة، واهلل تعاىل یلتزم وعده وآجاله 
وهو  قدرها،  التي  املقادیر  وکل  وتوقيتاته 
التوقيتات واآلجال  تعاىل یقول لوال تلك 
تثبت  التي  بمعادالهتا  االم��ور  يف  لقي 
من  نصاهبا  اىل  االم���ور  وتعيد  ال��ت��وازن 

العدل؛ قال تعاىل:
ٻ  ٻ  ٻٻ  ٱ  چ 

ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ 
ڀ چ ]سورة العنکبوت: 53[.

تعاىل  اهلل  )اال��ت��زام  املعنى  نفس  ويف 

النسق  يف  اس��اس  باعتبارها  ل��آلج��ال، 
الکوين املقدر واملحسوب( قال اهلل تعاىل:

ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  چ 

ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ 
ٺٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ 
ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ 

ڤ چ ]سورة فاطر: 45[.
ۀ ۀ ہ ہ  چ  تعاىل:  قوله  ومثله 
ۓ  ے  ھے  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ 
ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ 

ۆ...چ ]سورة الشورى: 14[.
واستطالته������ا  االج��ال  تقننی  ومع 
باعتبارها من الزمن اال ان هذا ال خیرجها 
عن مربوبيتها للواحد القهار –کام مّر معنا 
يف ایة العزیر -فالجال ال متنع سنن اهلل 
اهلل  قضاء  دون  حتول  وال  کائناته  يف  تعاىل 
تعاىل باي اجتاه.. بل هي جزء من مشيئته يف 
نسق کوين رائع البد من التفکر فيه.. قال 

ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  چ  تعاىل: 
ڄ  ڄ  ڦڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ 
ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ 
ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چچ  چ 

ڍ چ ]سورة الزمر: 42[.
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فمن سنخية املوت النوم تنفذ مشيئة اهلل تعاىل يف خرق االستطالة الزمنية بمعجز معلم 
رائع مهيب.

النتیجة:. 13
الزمن قائمة من قوائم عرش اهلل تعاىل وحامل من مّحاله ناف����ذ حاکم يف الکون وملك 
عظيم مربوب يف ما ینشط به ویؤدیه إلرادة اهلل تعاىل ومشيئته يف الکون والکائنات، وهو 
نفاذ تلك  الکریم عىل مواضع  القران  الکون والکائنات جاء معناه موزعا يف  مستطيل يف 
الساعة واليوم وأالن ويف االجل وامليقات واملوقوت والدهر واحلقب  املقدسة يف  املشيئة 
بالضبط کام جاءت معاين  این ما وردت واضحة جلية، وهو  املشيئة  نفاذ تلك  ويف معاين 

الکائنات املستطيلة االخرى من قوائم عرش اهلل تعاىل يف کتابه العزیز.
سننه  نفاذ  جلهة  به  اهلل  کلفه  وما  احلامل،  ذلك  نشاط  بمعاين  الزمن  اوردنا  فقد  ولذا 
الکونية احلسنة جل وعال يف کونه ويف خملوقاته، وقد حاولنا استقراء تلك النشاطات التي 

اوردها القران الکریم ملعاين الزمن.
الکونية مع تعدد االنامط  الکونية للسنن  وهناك معنى للزمن یکمن يف االستحاالت 

الکونية، وللفائدة واإلمجال اوردنا جدوال بتلك االستحاالت نأمل التمعن فيه:
جدول االستحاالت الکونية بفعل تقاطع السنن الکونية الساریة مع اآلجال

السنة الکونية 
النمط

استحاالت السنة الکونية املدرکة

النبوةالعقلاحلياةاملادة

مميزات املادة:الطاعة
القصور الذايت 

واالستمراریة
والکتلة 

واالنرتويب

الغرائز:
امللك وحب 

التملك
البقاء وحب 

اخللود
العبث

العقل 
التکویني:

ارادات 
الروح او 

انامط التعلم

التطابق مع 
النسق الکوين
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القوى الکونية الرمحة
االربعة

قوة الغریزة 
والعاطفة

الود واحلب 
واأللفة

حمض الرمحة

قيمومة نظام املادة العدل واحلق
وثباته

قيمومة 
مميزات احلياة 

واستمرارها

ارادة للحق 
وسعي 
للعدل

حمض العدل

التحول اىل الفناء والتاليشاملوت
مادة

التحول اىل 
حياة اخرى 
اما خلود او 

خرسان

اخللود يف 
االخرى

التفاعالت البالء
الکيمياویة

امتحانات تفاعالت احلياة
ثابتة

امتحانات 
مرتبة

+ ابتالءات 
راتبة تکاملية

وحدة الثوابت الوحدانية
واالنامط والسنن

املربوبية 
للواحد جل 

وعال

نفي الرشك 
عن اهلل

جل وعال

+ خلوص 
التوحيد هلل

الکتلة والقصور االمامة
الذايت

رفع القصور 
الذايت

رفع القصور 
احليوي

ارتفاع کل 
القصورات 

)العصمة(

الرسیان
تالزم تغري احليز 

بتغري الزمان
قدر وتقدیر 

االجل 
تالزم 

احلساب 
بالقدر 

وبالرتقب 
لنهایة االجل

حتسب لبلوغ 
اليقنی



فحوى البحث

239

 V�� ŸËdA*« ’UB�I�« ÂUJ�√ Y�U��« tO� j��� w�ôb��« Y�
ÆXO��« q�√ WLz√ ÈËU��Ë WH�dA�« W�u�M�« WM��«Ë r�dJ�« Ê¬dI�«

 W�_« XF�√ Íc�«Ë ®r�dJ�« Ê¬dI�« � ’UBI�«© W�u{u0 √b�O�
 dA�«  »UJ�—«  s�  —«d�ô«  Ÿœd�  t�O�ËdA�  vK�  U�ƒULK�Ë  WO�ö�ô«
 ‰uI�« q �BHMO� Y�U��« q���� r� tOK� Èb�F*« ÂuKE*« o� c�_«Ë
 W????????IKD*«  U�ü« ∫UL� 5L�� vK� w�Q� ��« Ë ’UBI�«  U�¬ �
 ¨’U� qJA� ’UBI�« � WIKD*«  U�ü« r� ÂU� qJA� ’UBI�« �

Æ`O{u��« s� UNI� U� �u� U0 W�¬ q� qK�O�
 W�u�M�«  WM��«  V��  ’UBI�«  W�Q��  Y���«  ‰ËUM��  p�–  bF�

ÆXO��« q�« WLz√ ÈËU��Ë

د. محمد جواد محمد رحمتي 
جامعة القديس يوسف – لبنان



فقه القصاص يف القرآن الکریم والسنة الرشیفة

240

ملخص:
تنسجم أحکام اإلسالم مع مقتضيات 
وامليزان  املعيار  ومه��ا  والعقل،  الفطرة 
ألحکامه، ألّن الدفاع عن النّفس واملقابلة 
مع  وینسجم��ان  الفطرة،  تقتضيهام  باملثل 
الظلم؛  یأبى  فالعق�������ل  العقل،  أحکام 
یقبله  فال  ظ��امل،  هو  املعتدي  أّن  وم��ادام 
حفظ  توقف  ولو  به.  یأذن  وال  اإلس��الم 
عندها،  فيجوز  أمور،  عىل  واحلياة  النفس 
بمقتىض  ذل��ك؛  إىل  املبادرة  جیب  قد  بل 

حکم العقل والفطرة أیًضا.
باملثل،  املقابلة  لقد وضع الشارع ملبدأ 
قيوًدا،  عدوانه  عن  املعتدي  ردع  هبدف 
الدنيوّیَة  العقوبة  اإلس��الُم  جیعل  مل  حيث 
إلصالح الفرد واملجتمع فحسب، بل أوىل 
اهتامًما بالًغا بتکوین الضمري اإلنساين، کي 
تکون الوقایة من اجلرائم أمًرا ذاتيًّا نفسيًّا، 
األف��راد.  حياة  يف  النفس  لفاعلّية  نظًرا 
املجتم����ع،  يف  اإلسالمّية  الروح  فبغرس 
عىل  یعاقب  سوف  بأّنه  اإلنس���ان  یدرك 
الدنيا،  يف  بجرمه  یؤخذ  مل  ف��إنمْ  عدوانه؛ 
اآلخرة؛  يف  حتاًم  عليه  واقع  العقاب  فإّن 
الروح يف  أّن لغرس هذه  فيه  وممّا ال شك 

يف  طّيبة  آثاًرا  املجتمع  يف  البرشّیة  النفوس 
جمال انحسار اجلریمة.

اآلیات  من  مضبوًطا  ع��دًدا  اعتمدنا 
عىل  أحالت  أهّنا  أساس  عىل  القرآنّي�����ة 
عن  وعرّبت  مفهوًما،  أو  لفًظا  القصاص 
أحکام تتعّلق بجرائم االعتداء عىل النفس 

البرشّیة أو عىل اطراف اإلنسان.
القصاص يف القرآن الکریم:

وعلامؤها  اإلسالمّي�����ة  األمة  أمجعت 
الّطباع  ألّن  القصاص،  رشعّي�������ة  عىل 
البرشّیة واألنفس الش�ّریرة متيل إىل الّظلم 
واالعتداء، وترغب يف استيفاء ال�ّزائد عىل 
واجلهل،  البوادي  أهل  السّيام  االبتداء، 
ُنقل  العادلنی عن سنن العقل والعدل کام 
ُترشع  مل  فلو  اجلاهلّية؛  يف  عاداهتم  عن 
والقصاص  الّتعدي  عن  الّزاجرة  اجلزیة 
ذوو  لتجرأ  انتق���اص،  زیادة وال  من غري 
يف  والفتك  القتل  عىل  واحلمّي���ة،  اجلهل 
يف  عليه����م  ُجني  ما  وأضعاف  االبتداء، 
وفيه  الّتفاين،  إىل  ذلك  فيؤّدي  االستيفاء؛ 
من الفساد ما ال خیفى. فورد الرّشع بذلك 
قال  الباب،  هذا  ملاّدة  حساًم  احلکمة  هلذه 

ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  چ  ت��ع��اىل: 
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ۆ چ ]سورة البقرة: 179[ )1(.
الرّشیع����ة اإلسالمّي������ة  اعتنت  وقد 
اجلناة  فهّددت  الّدماء،  عىل  باملحافظ�����ة 
وذلك  شدیًدا،  هتدیًدا  النّاس  دم���اء  عىل 

گ  گ  گ  چ  تعاىل:  قوله  يف 

ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ 
ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ 
فإّن   ]93 النساء:  ]سورة  ڻچ  ڻ 
العتاة إن  يف هذه اآلیة ما تقشعّر له جلود 

کانوا مسلمنی)2(.
قبل  ما  إىل  القصاص  ترشیع  یرجع 
يف  ورّشع  نَِن  ُقومْ حيث  اإلس��الم،  ظهور 
واألدیان  اخلالية  والقرون  الّسالفة  األمم 
مدیدة،  أحقاب  طوال  الّسابقة  والرّشائع 
وهو  متفاوتة،  وأحکام  خمتلفة  صيغ  يف 
واخرتاعاته،  اإلسالم  تأسيس  من  ليس 
مرشوعّيته  ودعم  عليه،  اإلسالم  أّکد  إّنام 
مع رشائ�ط جدیدة وأحکام خاّصة تتالءم 

املذاهب  عىل  الفقه  الرمحن،  عبد  اجلزیري،   )1(
األربعة، بريوت، دار احياء الرّتاث العريب، 

ج 5، ص 245. 
یارس  حممد،  غروي،  الرمحن؛  عبد  جزیري،   )2(
األربعة  املذاهب  عىل  الفقه  کتاب  م��ازح، 

ومذهب أهل البيت:  ، ج5، ص 250. 

وت�مّدنه  وطبيع�ته،  اإلنسان،  جب�ّلة  مع 
عرب العصور واألجيال إىل یوم القيامة يف 

ظل املجت�مع املتکامل.
الّدین  القصاص يف  ثبتت رشعّية  لقد 
اآلی��������ات  بنصوص  احلنيف  اإلسالمي 
دّلت  کام  الرّشیفة،  والّروایات  الکریمة 
وأمري  األک�����رم،  النّبي  سرية  ذلك  عىل 
يف  القص����اص  أجریا  حيث  املؤمننی؛ 
عرصهیام، وحتت ظّل حکومتيهام بأمرمها. 
عىل  املشتملة  النّصوص  من  ذلك  غري  إىل 
األّمة  أمجعت  القتل؛ حيث  أمر  املبالغة يف 
یدّل  کام  ذلك،  عىل  وعلامؤها  اإلسالمّية 

عليه حکم العقل.
القرآن  يف  القصـــــاص  آیــات  	واًل: 

الکریم:
من  قسامن  الکریم  القرآن  يف  یوجد 

اآلیات التي تدّل عىل القصاص:
اآلیات املطلقة بشکل عام: وهي تشري . 1

من  التي  املطلق��ة  باملقابلة  القيام  إىل 
اجلرائم  يف  القصاص  مصادیقها  أحد 

واجلزاءات، ومنها:
اآلیة األوىل:	. 

ڭ  ۓ  ےۓ  ے  ھ  ھ  چ 
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ۈچ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇۇ  ڭ  ڭ  ڭ 

]سورة الشورى: 40[.
اآلیة الثانیة:ب. 

ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  چ 

ې ې ې چ ]سورة الشورى: 41[.

اآلیة الثالثة:ج. 
ې  ۉ  ۉ  ۅ  چ 

ەئ  ائ  ائ  ى  ېى  ې  ې 
ەئ چ ]سورة النّحل: 126[.

وآراء  اآلیات  هذه  من  فاملحّص�����ل 
وال��رّش  الّسوء  أّن  ه��ي:  حوهلا  املفرّسین 
جیازى باملثل. واستناًدا إىل هذا القسم من 
القصاص  بجواز  القول:  نستطيع  اآلیات 
يف هذه اجلرائم، اما من ناحية املجنّي عليه، 

أو أولياء الّدم، أو من یقوم مقامهام.
األوىل:  اآلی��ة  حول  الّطويس  یق��ول 
لنا  اهللَّ  جعل  ما  امل��راد  یکون  أنمْ  وحیتمل 

ۓ  ے  ے  چ  منه،  االقتصاص  إالّ 
ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ 
ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ 
ۅ  ۅ  ۋۋ  ٴۇ  ۈ 
ائ  ى  ى  ې  ېې  ې  ۉ  ۉ 
]سورة  چ  وئ  وئ  ەئ  ەئ  ائ 

یفعل  أنمْ  عليه  للمجنّي  فإّن   ]45 املائدة: 
باجلاين مثل فعلته من غري زیادة. کام قال: 

ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  چ 

ېچ ]سورة النّحل: 126[ وقال: چک 
گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک 

ڳ چ ]سورة البقرة: 194[
بدایة  يف  اجلواهر  صاحب  یستن������د 
عىل  نفسها  باآلیات  القص�����اص  بحث 
إّن  القول:  نستطيع  فإًذا  أیًضا.  القصاص 
هذا القسم من اآلیات یدّل عىل أصل کيّل 

ومن أحد مصادیقه القصاص.
وعىل الرغم من أّن هذه اآلیات تدعو 
إىل اإلذعان ملقابلة اجلرائم بالقصاص، إالّ 
أّن هناك حقيقة مهّمة أّکدت عليها بعض 
اآلیات إىل جانب قبول القصاص، والتي 
وترك  والّصرب  العفو  عىل  وتؤّکد  ترّجح 

ڭ  ۓ  چ  اآلیات:  هذه  ومن  االنتقام؛ 
ال��ش��ورى:  ]س���ورة  ۇچ  ڭ  ڭ  ڭ 

40[ و چ ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی 
جئ چ ]سورة الشورى: 43[ و چ ى 

]س���ورة  ەئچ  ەئ  ائ  ائ 
ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  وچ   ]126 النّحل: 

ڱ ڱ ں چ ]سورة البقرة: 194[.
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سرية  وبحسب  التأکيد،  هذا  أّن  إالّ 
العقالء، جیري إذا مل یکن هناك خوٌف من 
وجرأهتم،  العفو  هلذا  املجرمنی  استغالل 
وإالّ  اجلرائم؛  ارتکاب  إىل  العودة  بالّتايل 

فالقصاص ُیرّجح عىل غريه.
یقول الّصادقي الطهراين:

"ثم املامثلة بنی الّسيئة واجلزاء، والّسيئة 
باملثل،  اعتداء  إالّ  تقتي  ال  هبا  املجازى 
سّيئة  کانت  إذا  وأّما  اعتداء،  هي  وليست 
رضبك  فمن  فال،  استثناء  دون��ام  بنفسها 
وکيفه؛  کّم�����ه  مراعًيا  رضب  کام  ترضبه 
أن  جزاؤه  فليس  بحليلتك  زنى  من  وأّما 
تزين بحليلته، وإّنام هي احلّد املحّدد له يف 
الرّشع. والّضابطة العاّمة هي أّن السّيئات 
جتازى  الرّشع  يف  هلا  حّد  ال  التي  املتعّدیة 
اجلزاء  یکن  مل  إذا  إليه،  أسييء  بمثلها ممن 
والّزنا  الّلواط  کمثل  املحّرمة  وأّما  حمرًما. 
والّسباب واإلضالل.. . فال، ولو أوحت 
چ ۓ ڭ چ ]سورة الشورى: 40[ أن 

ُیقبل العفو ممن أيسء إليه، فهي ال تشمل 
وإنمْ  واإلض��الل،  والّزنا  الّلواط  مثل  إًذا 
الخ؟.  والّسباب...  القتل  مثل  شملت 
مثل  له  تقول  اهللَّ،  أخ��زاك  لك:  قال  فإذا 

أنت  ل��ك:  ق��ال  وإذا  اهللَّ،  أخ��زاك  قوله: 
أنت  له:  تقول  حّجة،  دون  إهانة  فاسق 
بام  قذفك  إذا  وأّما  بحّجة...  جزاء  فاسق 
حيث  تقذفه  أنمْ  لك  فليس  احلّد،  یوجب 
اهللّ حيث  إىل  وإّن��ام ج��زاؤه  احل��ّد،  یوجب 
الط  أو  زنى  إذا  وکام  للقذف؛  حًدا  سّن 
أو أساء سّيئة من أرضاهبام ممّا یوجب احلّد 
تعني مماثلة  فيام حّدد. فال  اهللَّ  إىل  فجزاؤه 
سّيئة  أّیة  جتازي  أنمْ  حّر  أّنك  بسّيئة  سّيئة 
بمثلها، وإّنام هي کضابطة، فقد جیوز لك 
هو  فاهللَّ  جیوز،  ال  وقد  بمثلها،  جتازي  أنمْ 
الذي جیازي بام سّن من حّد أم غريه، ومن 

ثّم فهي حمّددة بام جیوز العفو عنها")3(.
الکریم  القرآن  أّن  هذا  یؤّید  وممّ�������ا 

پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  چ  ی��ق��ول: 
پ پ ڀ ڀ چ ]سورة النساء: 148[ 
حيثّيتان  هلا  التي  اجلرائم  يف  هذا  وطبًعا 
اإلجرامّية  واحليثّية  الّسيئة  احليثّية  اثنتان؛ 

والتي یمکن املقابلة فيها.
اآلیات املطلقة يف القصاص خاصًة:. 2

)3( الّصادقي الطهراين، حمّمد، الفرقان يف تفسري 
امل��ق��دّس��ة، فرهنگ  ب��ال��ق��رآن، ق��م  ال��ق��رآن 
ج 26،   ، 1987م.  1365ش/  اسالمي، 

ص: 240. 
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التي  اآلیات  من  الّثاين  القسم  أّم�����ا 
واألط��راف،  النّفس،  قصاص  عىل  ت��دّل 
اهلل  قال  کام  فهي  إليها،  ونشري  واجل��روح، 

تعاىل يف حمکم کتابه:
اآلیة األوىل: چ ڭ ڭ ڭ ۇ أ. 

چ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ 
]سورة البقرة: 179[.

هذا  »ظ��اه��ر  امل��ق��داد:  فاضل  یقول 
القصاص  ألّن  کاملتناقض،  أّن��ه  الکالم 
حياة؟.  القت����ل  یکون  فکيف  القتل،  هو 
ما  البالغة  الّتحقيق حتت���ه من احلکمة  ويف 
یعجز عن مثله کالم اآلدمينّی، فإّنه أوجز 
الکالم وأفصحه. أّما أّنه أوجز؛ فإّنه نتيجة 
مقّدمات، فالقصاص ردع عن القتل، ويف 
الّردع ارتفاع عنه، ويف االرتفاع عنه عدم 
عنه:  وینتج  حياة،  القتل  وع��دم  القتل، 
فألّن  أفصح،  أّنه  وأّم��ا  حياة.  القصاص 
للقتل،  أنفى  القتل  ال��ع��رب:  ک��الم  من 
عىل  تعاىل  کالمه  البالغة  أهل  رّجح  وقد 
کالمهم بوجوه متعّددة، لکونه أقّل حروًفا 
وتنکريها  باملطابقة  احلياة  عىل  وداللته 
الّتکرار.  وع��دم  الّتعظيم،  ع��ىل  ال���داّل 
فتثور  بالواحد،  اجلامعة  یقتلون  وکانوا 

القصاص  رشع  ج��اء  فلاّم  بينهم،  الفتنة 
الفتن.  تلك  ارتفعت  قواعده  وق��ّررت 
األخروّیة،  احلياة  هي  باحلياة  املراد  وقيل: 
یؤاَخذ  الّدنيا، مل  اقُتّص منه يف  إذا  فالقاتل 
أّواًل:  أّم��ا  ب��يء؛  وليس  اآلخ��رة،  يف  به 
فألّنه خالف املتبادر إىل الفهم. وأّما ثانًيا: 
للحيلولة  للوارث  حّق  القصاص  فألّن 
بإدخال  للمّيت  وحّق  مورثه؛  وبنی  بينه 
[ مل یؤخذ ما یقابله فکيف  األمل عليه ]فإنمْ
کذلك  وليس  بالقصاص؟.  ساقًطا  یکون 
عىل  الداخلة  اآلالم  من  القتل  وإّنام  املال، 
غري  به  خمتّصة  أعواضها  اّلتي  اإلنسان 
منتقلة عنه؛ نعم ُیمکن أنمْ یکون مع التوبة 
یتفّضل  حيث  بالکّفارة  واإلتيان  النصوح 
لفعله،  مکافأة  بأعواض  اجل��اين  عىل  اهللَّ 

ۇ  چ  ثّم ینقلها إىل املقتول. أّما قوله: 
ۆ چ، أي یا أويل العقول الکاملة، 
التأّمل  ألجل  العقل  بصفة  ناداهم  حيث 
األرواح  استبقاء  من  القصاص  حکم  يف 
چ،  ۈ  ۆ  چ  النّفوس  وحفظ 
عن  فيکّفوا  القصاص  من  املخافة  وفيه 

القتل")4(.

القرآن،  فقه  العرفان يف  کنز  املقداد، فاضل،   )4(
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ڑ ب.  ژ  ژ  ڈ  چ  الّثانية:  اآلیة 
گ  گ  کک  ک  ک  ڑ 
ڱ  ڳ  ڳڳ  ڳ  گ  گ 
ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ 
ہ  ہ  ہ  ۀ  ڻۀ  ڻ 
ہھ ھ ھ ھ ے ے ۓ 
حيث   ،]178 البقرة:  ]سورة  ۓچ 

تشري هذه اآلیة إىل أمرین مهمنی مها:
}ُکتَِب{ . 1 ألّن  واجب،  کأمٍر  القصاص 

يف  جاء  کام  الوجوب  تعني  اللغة  يف 
ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  چ  ال��ّص��وم: 
البقرة:  ]س��ورة  چ  ٹ  ٹ 

.]183
بداًل . 2 الّدیة  أي  املال،  دفع  اآلیة  تقرتح 

أیًضا  العفو  إىل  القصاص، وتشري  من 
حيث  عليه،  حتّث  بل  الّدیة،  دون  من 
خُیرّي أولياء الّدم بنی القصاص، وأخذ 

الّدیة، والعفو.
یقول املفّسون إّن فیها وجوًها:

ع��ن��د ط��ل��ب أول���ي���اء ال�����ّدم جیب 

حت��ق��ي��ق: حم��م��د ب��اق��ر هب��ب��ودي، ط��ه��ران، 
اجلعفرّیة،  اآلث��ار  إلحياء  املرتضوي  نرش 

1415ه�/ 1994م، ج2، ص 358. 

القصاص، وطبًعا هو واجب ختيريٌي.
عليکم  "کتب  الّطويس:  الشيخ  یقول 
بنی  خم���رّيون  واألول���ي���اء  ف��رض  بمعنى 
فيه  قلنا  الدیة.  وأخذ  والعفو،  القصاص، 

جوابان:
إنمْ  ذلك  عليکم  ُفرض  أّنه  	حدمها: 
والفرض  القصاص.  املقتول  أولياء  اختار 

قد یکون مضّيًقا ویکون خمرًيا.
جم��اوزة  ت��رك  عليکم  ف��رض  ــاين:  ــّث ال
جیعل  مل  ما  عىل  الّتعدي  إىل  لکم  حّد  ما 

لکم")5(.
إّن  نقول  أنمْ  األفضل  من  یکون  وقد 
املرشوطة،  الواجبات  من  هو  القصاص 
عىل  جیب  الّتخيريّیة  الواجبات  يف  ألّن 
بإحدى اخليارات؛ ولکن  یأيت  أنمْ  املکّلف 
ناحية  ومن  هنا.  موجود  غري  اإللزام  هذا 
أخرى، إّن أولياء الّدم ال حیّق هلم بأکثر من 
یقتّصوا من  أنمْ  القصاص، وال یمکن هلم 
شخًصا  قتله  إزاء  واحد  شخص  من  أکثر 
واحًدا. فاألمر ليس إالّ ردًعا ألولياء الّدم 
وعىل  القصاص،  من  بأکثر  املطالبة  عن 

ج2،  القرآن،  تفسري  يف  التبيان  الطويس،   )5(
ص100. 
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واملانعة  الّرادعة  الواجبات  من  فهو  هذا 
ا. وليس إجباریًّ

القصاص  الويّل يف  »إّن  املقداد:  یقول 
اجلاين، ویفعل کفعله، وحينئٍذ  أثر  یّتب����ع 
العفو  يف  اخليار  له  الويّل  أّن  سؤال  یرد  ال 
ُکتب  قال  فلام  والقصاص،  الّدیة  وأخذ 
هو  م��ا  ب��ي��ان  امل���راد  ألّن  وج���ب؛  معناه 
واجب يف األصل، وأّما العفو وأخذ الّدیة 
ولذلك ال جیب  االستحقاق  ففرعان عىل 

عىل اجلاين قبول أداء الّدیة«)6(.
أّن  ه��و  امل��ق��داد،  ف��اض��ل  یقوله  ف��ام 
عىل  جیب  وهو   ، أصيلٌّ واجب  القصاص 
دیًة  املال  دفع  ولکن  له،  خیضع  أنمْ  اجلاين 
من  األصلّية، وهي  الواجبات  من  ليست 
إجبار  یمکن  وال  ال��ّدم  أولياء  خيارات 
الّدیة  قبول  کان  فإذا  قبوهلا،  عىل  اجلاين 
عليه  فيجب  کالقص���اص  الواجبات  من 

قبوهلا.
ویمکن القول بإّنه جیب عىل الّشخص 
املقّدس  یورد  کام  للقصاص،  نفسه  تسليم 
األردبييل: »فيجب عىل احلّر أنمْ یسّلم نفسه 

)6( املقداد الّسيوري، کنز العرفان يف فقه القرآن، 
ج2، ص 355. 

أن  فيمکن  عمًدا«)7(.  ا  حرًّ قتل  إنمْ  للقتل 
القصاص  العتبارهم  اإلش��ک��ال  یکون 
حکاًم رشعيًّا ومن الواجبات الدینّية، رغم 
اآلیة، کوهنا من احلق�وق،  املستفاد من  أّن 
ومن طبيعة احلق إسقاطه بداًل عن العوض 

أو من دونه.
أبى  م��ذه��ب  ع��ن  ال��ّزخم��رشي  ینقل 
بقوله:  منسوخة  »إهّن��ا  وأصحابه:  حنيفة 
بنی  ثابت  والقصاص  ِس{  بِالنَّفمْ َس  }النَّفمْ
ویستدّلون  واألنثى.  والّذکر  واحلّر،  العبد 
تتکافأ دماؤهم«،  بقول����ه: »املسلمون 
والتفاضل غري معترب يف األنفس بدليل أّن 

مجاعة لو قتلوا واحًدا، قتلوا به« )8(.
قوله  القول:  هذا  عىل  ا  ردًّ العلامء  قال 

ڳ  گ  گ  گ  گ  چ  ت��ع��اىل: 
ڳ چ ]سورة البقرة: 178[، قيل هذا 
وليس  ِس{  بِالنَّفمْ َس  }النَّفمْ لقول����ه  منسوخ 

بيء، أّما:
فال  الّتوراة؛  يف  ما  حکایُة  فألّنه  	ّوال: 

القرآن،  أحکام  يف  البيان  زبدة  األردبييل،   )7(
ص667. 

حقائق  عن  الکشاف  حممود،  الزخمرشي،   )8(
الکتاب  دار  بريوت،  التنزی����ل،  غوامض 

العريب، 1407 ق. ، ج 1، ص221. 
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ینسخ القرآن.
ال  إذ  النّسخ،  عدم  فاألصالة  ثانًیا: 

منافاة بينهام.
ِس{ عاٌم  بِالنَّفمْ َس  }النَّفمْ ألّن قوله  ثالًثا: 
بناء  األصول  يف  تقّرر  وقد  خاّص،  وهذا 

العاّم عىل اخلاّص مع الّتنايف)9(.
قتل  يف  احل��ّر  م��ن  یقتّص  ه��ذا  فعىل 
وأیًضا  امل��رأة،  بداًل عن  امل��رأة  احل��ّر، ومن 
ولکن  الّرج���ل.  عن  الّتقدم  يف  باألحقّية 
قتل  عن  بداًل  الّرج��ل  من  االقتصاص  يف 
}النَّفَس  بمستند  ویمکن  خ��الف،  امل��رأة 
بالنِّفِس{ قتل الّرجل بداًل عن املرأة، ولکن 

]س��ورة  چ  ڳ  ڳ  چ  مفهوم  عىل 
املرأة،  املرأة عن  البقرة: 178[ یقتص من 
یستوجب  الّرجل  عن  اقتصاصها  ولکن 
رشًطا وهو دفع نصف دیته إىل أولياء دمه، 
والّروایات  اآلیتنی  بنی  اجلمع  من  وهذا 
املوجودة يف الباب)10(. وقد قيل: إّن معنى 
دی��ات  مقاّصة  اآلی��ة  ه��ذه  يف  القصاص 
بعض القتىل بدیات بعض، وذلك أّن اآلیة 

)9( املقداد السيوري، کنز العرفان يف فقه القرآن، 
ج2، ص 355. 

اإلمامّية،  فقه  املبسوط يف  الطويس، حمّمد،   )10(
ج7، ص 4 و5. 

نزلت يف حزبنی حتاربوا عىل عهد  عندهم 
فأمر  بعًضا،  رسول اهلل، فقتل بعضهم 
النّبي أنمْ یصلح بينهم، بأنمْ تسقط دیات 
نساء اآلخرین،  بدیات  أحِد احلزبنی  نساِء 

ودیات رجاهلم بدیات رجاهلم)11(. 
اآلیة الّثالثة:ج. 

ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  چ 

ۇ  ڭ  ڭ  ڭ 
ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ 
ۉ  ۅ  ۅ  ۋۋ  ٴۇ 
ائ  ى  ى  ې  ېې  ې  ۉ 
]سورة  چ  وئ  وئ  ەئ  ەئ  ائ 

املائدة: 45[.
إّن هذه اآلیة، هي اآلیة الوحيدة التي 
تلو  واح��ًدا  اجل��روح  تفاصيل  عن  تتکّلم 
اآلخر وُتبنّی قصاصها. وبالتأکيد أّن بدایة 
هذه اآلیة تتکّلم عن الّتوراة ألّنه: "عىل أّنه 
بالعنی  والعنی  نصًبا  بالنّفس  النّفس  قرئ 
ومابعدها رفًعا، فالنّصب إخبار عن رشع 

البيان  جامع  جریر،  بن  حممد  الطربي،   )11(
دارامل��ع��رف��ة،  ب���ريوت،  ال��ق��رآن،  تفسري  ىف 
اآلی������ة  تفسري  يف  1991م،  1412ه���/ 

178من سورة البقرة. 
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من قبلنا؛ والّرفع استئناف احلکم لنا")12(.
اآلی��ة  امل��ق��داد: »ويف  ف��اض��ل  ی��ق��ول 

إشارات منها:
به . 1 معمول  اآلی��ة  هذه  حکم  یقال  ال 

يف هذه الرّشیعة مع اإلمجاع عىل کون 
الّتوراة منسوخة هبذه، فکيف یعمل بام 

هو منسوخ؟.
وک��ذل��ك ی��ؤّک��د أک��ث��ر األص��ول��ّي��نی 
َمنمْ  ب��رشِع  متعّبٍد  غري   النّبي أّن  عىل 
کونه  مع  احلکم  هبذا  یتعّبد  فکيف  َقبمَْله، 
یقولون  ألهّن��م  موسى؟.  رشیعة  من 
منسوخة  الّسابقة  الرّشیعة  أّن  ش��ّك  ال 
جمموع  أّن  بمعنى  املسبوق����ة،  بالرّشیعة 
ال  املجموع؛  حيث  من  املسبوقة  األحکام 
من حيث کّل واحٍد واحٍد ]من األحکام[ 
ناسٌخ ملجموع األحکام الّسابقة من حيث 
یکون  أنمْ  ذلك  من  یلزم  وال  املجموع، 
ناسًخا  األح��ک��ام  من  واح��ٍد  واح��ٍد  ک��ّل 
ورفع  الّرفع،  هو  النّسخ  ألّن  ومنسوًخا؛ 
یستلزم  ال  املجموع  حيث  من  املجموع 
بعينه،  ال  منها  واحد  بل  واحد،  کّل  رفع 

ج7،  اإلمامّية،  فقه  يف  املبسوط  الطويس،   )12(
ص6. 

والّتعينی إىل الّشارع.
األح��ک��ام  م��ن  واح���د  ک���ّل  إّن  ث���ّم 
من  حلکم  منافًيا  یکون  أنمْ  أّما  املسبوقة 
األّول،  کان  فإنمْ  ال؛  أو  الّسابقة  األحکام 
أنمْ  فأّما  الّثاين،  کان  وإنمْ  له؛  ناسًخا  کان 
یکون موافًقا له أو ال؛ فإنمْ کان األّول کان 
األحکام،  يف  االّتفاقات  مجلة  من  ذلك 
وإنمْ کان الّثاين وهو أنمْ ال یکون منافًيا وال 
موافًقا مل جیز التعّبد به إالّ بدليل خارجّي؛ 
 النبّي یکون  ال  الّثالثة  الّتقادیر  وعىل 
ولذلك  الّسابقة؛  الرّشیعة  بأحکام  متعّبًدا 

ڱ  ڱ  ڱ  چڱ  سبحان��ه:  قال 
]سورة املائدة: 48[. ںچ 

وإنمْ . 2 اآلی��ة،  تتضّمن���ه  ما  أّن  شّك  ال 
من  لکنّه  رشعنا،  يف  به  معمواًل  کان 
الشرتاط  املخصوص����ة  العمومّيات 
يف  بالّتساوي  وطرًفا  نفًسا  القصاص 
یشرتط  وکذلك  واحل��ّرّی��ة.  اإلس��الم 
امل��ح��ّل  يف  ال��ت��س��اوي  األط����راف  يف 
والّصفات إىل غري ذلك من الّتفاصيل 
البيان  من  املستفادة  الفقه  يف  املذکورة 

النبوّي والتبليغ االمامّي.

ُُروَح{ وکذا الّسوابق . 3 قرئ بنصب }اجلمْ
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إىل  َواألَنمَْف{   ِ َعنیمْ }بِالمْ نحو  عليه�����ا 
أّما  کّلها.  فيها  بالّرفع  وقرئ  آخرها، 
اسم  لفظ  عىل  فبالعطف  النّصب، 
}أّن{؛ وأّما الّرفع، فبالعطف عىل حمّل 

اسمها.
أي  ۋچ  ٴۇ  چ  ق��ول��ه: 
املخصوصات  م��ن  وه��و  قصاص  ذات 
أیًضا. فإّن اجلرح إذا کان مشتماًل عىل غرر 
وخطر؛ ال قصاص فيه، بل ینتقل إىل الّدیة 
واجلائفة؛  واملأمومة،  واملنّقلة،  کاهلاشمة، 
فإّن  فيه؛  خط����ر  وال  غرر  ال  ما  بخالف 
کاحلارص���ة،  ثابت  فيه  القصاص  حکم 
والّسمحاقة)13(.  واملتالمح������ة،  والّدامية، 

َم،  ِري الدَّ ِدُش َواَل جُتمْ تِي خَتمْ اِرَصَة َوِهَي الَّ )13( احلمَْ
ُثمَّ  ُم،  الدَّ ِمنمَْها  َیِسيُل  تِي  الَّ َوِهَي  اِمَيَة  الدَّ ُثمَّ 
َطُعُه،  َوَتقمْ َم  اللَّحمْ َتبمَْضُع  تِي  الَّ َوِهَي  َباِضَعَة  المْ
ِم،  اللَّحمْ يِف  َتبمُْلُغ  تِي  الَّ َوِه��َي  املمَُْتاَلمِحََة  ُثمَّ 
َعظمَْم،  المْ َتبمُْلُغ  تِي  الَّ َوِه��َي  َحاَق  ممْ السِّ ُث��مَّ 
ُثمَّ  َعظمِْم،  المْ َعىَل  َرِقيَقٌة  َدٌة  ِجلمْ َحاُق  ممْ َوالسِّ
ُثمَّ  َعظمَْم،  المْ ُتوِضُح  تِي  الَّ َوِه��َي  املمُْوِضَحَة 
َلَة  املمُْنَقِّ ُثمَّ  َعظمَْم،  المْ هَتمِْشُم  تِي  الَّ َوِهَي  َاِشَمَة  اهلمْ
ِذي  الَّ ِضِع  املمَْومْ ِمَن  ِعَظاَم  المْ ُل  ُتنَقِّ تِي  الَّ َوِهَي 
تِي  الَّ َوِهَي  َواملمَْأمُْموَمَة  َة  مَّ اآلمْ ُثمَّ  اهللَُّ،  َخَلَقُه 
تِي َتِصرُي  َاِئَفَة َوِهَي الَّ َماِغ، ُثمَّ اجلمْ َتبمُْلُغ ُأمَّ الدِّ

َماغ . ِف الدِّ يِف َجومْ
)الکليني، الکايف، ج7، ص 330. 

املحّل  الّتساوي يف  أیًضا  ویراعى يف ذلك 
والقدر طواًل وعرًضا ال نزواًل، بل یکفي 
صدق االسم فيه؛ ویشرتط أیًضا ما تقّدم 

من الّتساوي يف اإلسالم واحلّریة.
ۉچ، . 4 ۅ  ۅ  چ  ق��ول��ه: 

التصّدق  أي  }َفُهَو{،  بالقص��اص  أي 
والضمري  لذنبه،  أي  َلُه{  اَرٌة  }َکفَّ

للقص���اص،  املالك  ألّنه  للمتصّدق؛ 
هو  اّل��ذي   } }َمنمْ إىل  الضمري  ویعود 

املذکور")14(.
اآلیة الّرابعة:د. 

ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  چ 

ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱڱ 
ھ  ہ  ہہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ 
ھ چ ]سورة األرساء: 33[. قد ُیفهم 
بالقصاص،  اجل��واِز  حکُم  اآلیة  هذه  من 
ألهّنا رغم هنيها عن القتل؛ إالّ أهّنا تستثني 
عدم  عىل  هنایتها  يف  وتوّکد  باحلّق  القتل 
اإلرساف يف القتل، أي القصاص. ويف ما 

یيل بعض اإلشارات حول هذه اآلیة:
َم اهللَُّ{ حمذوف، . 1 املفعول يف قوله: }َحرَّ

فقه  يف  العرفان  کنز  السيوري،  املقداد   )14(
القرآن، ج2، ص 371 و372. 
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أي   } َقِّ بِاحلمْ }إاِلّ  قوله:  قتلها،  أي 
بإحدى ثالث؛ أّما زنى بعد إحصان، 
أو کفر بعد إیامن، أو قتل املؤمن عمًدا؛ 

واملظلوم من قتل بغري استحقاق.
آخر 2.  إىل  ُسلمْطاًنا{  لَِولِيِِّه  نا  َجَعلمْ }َفَقدمْ 

اآلی���ة، امل���راد ب��ال��ويّل م��ن ی��يل أم��ره، 
ویراد  مقامه.  قام  ومن  الوارث  وهو 
عىل  والتسّلُط  احلکُم  هنا  بالّسلطان 
بالعفو، أو أخذ  إّما  العاقلة،  أو  اجلاين 

الّدیة، أو القصاص يف موضعه.
الضمري . 3 قيل  َقتمِْل{،  المْ يِف  فمْ  ِ ُی��رسمْ َفال 

یقتل  بأن  الويّل  یرسف  فال  أي  للويّل، 
غري القاتل، أو یقتل اجلامعة بالواحد، 
أو الّرجل باملرأة من غري رّد للزائد عن 
حّقه؛ فإّن دیة املرأة ّنصف دیة الّرجل 
ویرد  قتله  فللويّل  الّرجل،  قتلها  فإذا 

عليه نصف الدیة)15(.

يف  اإلمامّية  عند  عليه  مّتفق  احلکم  هذا   )15(
النّفس ويف الّطرف إذا بلغ ثلث الّدیة، وما مل 
یبلغ فال رّد. ونقل الّشيخ أبو جعفر الطويس 
يف اخلالف، حتقيق السّيد عيل اخلراساين، قم 
التابعة  اإلسالمي  النرش  مؤسسة  املقدّسة، 
ج  2000م،  1421ه�/  املدرسنی،  جلامعة 
2، ص 341، عن مجيع الفقهاء غري اإلمامّية 
أّنه یقتل هبا وال یرد أولياؤها شيًئا. وقارن: 

لو  الواحد  عن  الّزائد  عىل  یرد  وکذا 
قتل بالواحد مجاعة، فإّن للويّل قتلهم کّلهم 
بعضهم  یقتل  أو  الفاضل؛  عليهم  وی��رّد 
ما  الويّل  ویتّم  جنایاهتم  قدر  الباقون  ویرّد 
بقي؛ أّما لو قتلت املرأة رجاًل فليس للويّل 

إالّ قتلها.
للويّل، 4.  الضمري  َمنمُْصوًرا{  ک���اَن  }أّنه 

بمعنى أّن اهللَّ نرصه برشع القصاص؛ 
وقيل للمقتول بمعنى أّن اهللَّ نرصه يف 
الّدنيا بالقصاص، ويف اآلخرة بالّثواب 
العظيم. وقيل للمقتول إرساًفا بمعنى 
فيام  القصاص  بإجیاب  ینرصه  اهللَّ  أّن 
عىل  ال��وزر  وثبوت  ال��ويّل  به  تعّدى 

املرسف)16(.
البيت:  أه�����ل  مذهب  رأي  فحسب 
أواًل،  الّدم  ألولياء  القصاص  حّق  یثبت 
احلاکم  إذن  دون  من  تنفيذه  ویستطيعون 

الزاخر،  البحر  حممود،  امل��رصي،  فهمي 
واالواخ��ر،  االوائ��ل  واخبار  العامل  تاریخ 
العزیز  عبد  بن  عمر  عن   ،217 ص   ،5 ج 
واحلسن البرصي وعکرمة وعطاء ومالك، 
الّرجل  یقتل  ال  إّن��ه  الّشافعي  قويل  وأح��د 

باملرأة وإّنام جتب الّدیة. 
فقه  يف  العرفان  کنز  السيوري،  املقداد   )16(

القرآن، ج2، ص 365. 
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فقد  حمصن،  وهو  زنا  َمنمْ  »فأّما  یيل:  کام 
وعىل  ال���ّدم،  مباَح  وص��ار  قتُله،  وج��ب 
اإلمام قتله؛ فإّن قتله رجل من املسلمنی، 
ليس  من  قتله  ألّنه  القود،  عليه  قوم  قال 
إليه القتل، کام لو وجب عليه القود فقتله 
»إذا  املسألة:  يف  اخلوئي  یزید  الويل.  غري 
الويّل  غرُي  فقَتَله  قصاص  مسلم  عىل  کان 
خالف  بال  القود،  عليه  ثبت  إذنه  بدون 
باإلضافة  الّدم  حمقون  ألّنه  إشکال؛  وال 
اليه. وعليه فبطبيعة احلال یکون قتُله هذا 
استحقاق،  بدون  إّنه  حيث  وعدواًنا  ظلاًم 
لويّل  أّن  الّدالة عىل  الکریمة  اآلیة  فتشمله 

املقتول االقتصاص من القاتل«)17(.
وهو  عليه  ق��ود  »ال  الطويس:  وق��ال 
األقوى عندي، ملا روي عن أن رجاًل قتل 
فقال  إمرأته،  أّنه وجده مع  فاّدعى  رجاًل، 
یأيت  أنمْ  إالّ  القود،  عليه   :املؤمننی أمري 
البّينة  عدم  مع  القود  عليه  فأوجب  ببّينة 
احليل:  ویقول  البّينة«)18(.  قيام  مع  ونفاه 

منهاج  تکملة  أب��وال��ق��اس��م،  اخل��وئ��ي،   )17(
آداب،  ن��رش  امل��ق��دّس��ة،  ق��م  ال��ّص��احل��نی، 

1412ه�/ 1989م، ج2، ص69. 
ج7،  اإلمامّية،  فقه  يف  املبسوط  الطويس،   )18(

ص 48. 

یستويف  أن  جاز  واح��ًدا  ال��ويّل  کان  »وإذا 
من غري إذن اإلمام عىل رأي. نعم األقرب 
الطرف«)19(.  خصوًصا  إذنه  عىل  التوّقف 
ولکن یبدو کون أولياء الّدم ذوي حق ال 
يف  واستئذانه  احلاکم  إىل  رجوعهم  ینايف 

االستيفاء.
اآلیة اخلامسة:ه. 

پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  چ 

ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ 
ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ 
ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ 

ڤ ڤ چ ]سورة املائدة: 32[.
ِل{  َأجمْ }ِمنمْ  ومعنى  الّطويس:  یقول 
و}ذلَِك{  وجریرته،  ذلك  ج��ّراء  من  هو 
ظلاًم،  أخاه  آدم  ابني  أحد  قتل  إىل  إش��ارٌة 
حکمنا عىل بني إرسائيل أّنه َمنمْ قتل منهم 
األرض،  يف  إلفساد  أو  نفس  بغري  نفًسا 
يف  وفسادها  قتلها.  بذلك  فاستحقت 
األرض إّنام یکون باحلرب عىل اهللَّ ورسوله 

معرفة  يف  األحکام  قواعد  حسن،  احليّل،   )19(
احلالل واحلرام، ط1، قم املقدّسة، مؤّسسة 
النرّش االسالمّي، 1413ه/ 1992م، ج3، 

ص623. 
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وبقطع الّسبيل)20(.
چپ  قوله:  تأویل  يف  اختلفوا  وقد 
ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ 
ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ 
ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ 

ڤچ عىل "سّتة أقوال:
الّزجاج)21( . 1 قول  وهو  األّول:  القول 

ومعناه أّنه بمنزلة من قتل النّاس مجيًعا 
کأهّنم کانوا عىل خصومة من قبل قتل 

ذلك اإلنسان.
القول الثاين: قال أبو عيل)22(: إّن عليه . 2

من  قاتل  کّل  مآثم  مثل  القاتل[  ]عىل 

)20( الطويس، التبيان، ج3، ص 501. 
إسحاق  أبو  سهل  بن  الرّسي  بن  إبراهيم   )21(
القرآن(  )معاين  صاحب  الّزجاج  النّحوي 
وله مصنّفات حسان يف األدب، مات سنة 
321ه/ 933م. )احلموي، معجم األدباء، 
1421ه/  احللبي،  عيسى  مکتبة  م��رص، 

2001م، ج 1، ص130(. 
)22( أبو عيل امحد بن عيل بن ابراهيم بن هاشم 
ال��ّراب��ع  ق��رن  علامء  م��ن  القمي  خليل  ب��ن 
ال��ّص��دوق.  مشایخ  م��ن  ک��ان  اهل��ج��ري، 
امليزان،  لسان  الدین،  شهاب  )العسقالين، 
أيب غدة، ط1، مکتب  الفتاح  املحقق: عبد 
املطبوعات اإلسالمّية، 1423ه/ 2002م، 

ج 10، ص 352(. 

وسّهله  القتل  سنّة  سنَّ  ألّنه  النّاس، 
فيه.  امل��ش��ارك  بمنزلة  فکان  لغريه، 
: "َمنمْ َسنَّ  : »َقاَل َرُسوُل اهللَِّ ومثلهمْ
ُر َمنمْ َعِمَل  ُرَها َوَأجمْ ُسنًَّة َحَسنًَة َفَلُه َأجمْ
ُینمَْقَص  َأنمْ   ِ َغريمْ ِمنمْ  ِقَياَمِة  المْ ِم  َیومْ إىل  هِبَا 

ٌء")23(. ِمنمْ ُأُجوِرِهممْ يَشمْ
وقتادة)24( . 3 احلسن  قال  الثالث:  القول 

تعظيم  اآلی��ة  معنى  إّن  وجم��اه��د)25(: 
الوزر واملأثم وتقدیره: یا ابن آدم اّنك 
ملا کان لك من  النّاس مجيًعا  قتلت  لو 
النار؛  من  وتنجو  به  تفوز  ما  عملك 
واهللَّ کذبت عليك نفسك والشيطان؛ 
لقد کنت تستحق اخللود يف النّار عند 
کنت  کام  واح��ًدا  إنساًنا  ظلاًم  قتلك 

تستحّقه بقتل النّاس مجيًعا.
معنى . 4 عباس:  ابن  قال  الرابع:  القول 

إمام  أو  نبّي  عضد  عىل  شدَّ  من  اآلیة 

)23( الکليني، الکايف، ج5، ص 9. 
فقهاء  من  ال��س��ّدويس،  دعامة  بن  قتادة   )24(
توىّف  البرص،  أعمى  رج��اًل  وک��ان  البرصة 

117ه�. )الشهايب، ادوار فقه، ص 626(.
سنة  يف  مات  خمزوم،  موىل  جرب  بن  جماهد   )25(
103ه�،. قال ابن أيب احلدید کان یميل إىل 
اخلوارج. )الشهايب، ادوار فقه، ص411(.



د. حممد جواد حممد رمحتي

253

ومن  مجيًعا.  النّاس  أحيا  فکأّنام  عدل، 
قتل  فکأّنام  ع��داًل،  إماًما  أو  نبًيا  قتل 

النّاس مجيًعا.
القول اخلامس: قال ابن مسعود وغريه . 5

ًسا  َنفمْ َقَتَل  }َمنمْ  معناه  الّصحابة:  من 
َفَکَأنَّام  ِض  األَرمْ يِف  َفساٍد  َأومْ  ٍس  َنفمْ  ِ بَِغريمْ
}َوَمنمْ  املقتول  عند  مَجِيًعا{  النَّاَس  َقَتَل 
عند  َيا النَّاَس مَجِيًعا{  َفَکَأنَّام َأحمْ ياها  َأحمْ

املنقذ.
زی��د)26(: . 6 ابن  قال  الّس��ادس:  القول 

معناه أّنه عليه من القود والقتل مثل ما 
جیب عليه لو قتل النّاس مجيًعا. وقوله: 
َيا  َأحمْ َفَکَأنَّام  ياها  َأحمْ }َوَمنمْ  جماهد  قال 
من  أنجاها  من  معناه  مَجِيًعا{  النَّاَس 
اهلالك مثل الغرق واحلرق. وإّنام قال: 
بمعنى  املجاز،  وجه  عىل  ياها{  }َأحمْ
أنجاها من اهلالك کام حکى عن نمرود 
]سورة  ڍچ  ڍ  ڇ  چ  إبراهيم 

الزهراين  زید  بن  جابر  الشعثاء  أبو  هو   )26(
التفسري  يف  وإم��ام  وفقيه،  حمدث  األزدي 
ابن  تالميذ  أخ��ص  م��ن  وه��و  واحل��دی��ث، 
عباس، وممن روى احلدیث عن أم املؤمننی 
الصحابة ممن شهد  کبري من  عائشة، وعدد 
ب��درا. ول��د ع��ام 21، وت��وىف ع��ام 93ه���. 

)الشهايب، ادوار فقه، ج3، ص 602(. 

البقرة: 258[، فاستبقى واحًدا وقتل 
اآلخر")27(.

ی��ق��ول ف��اض��ل امل��ق��داد: »وإّن���ام قال 
إطالق  من  املج���از  جهة  عىل  ياها«  »َأحمْ
يف  هن����ا  والتحقيق  املسّبب،  عىل  السبب 
املبالغة  سبيل  عىل  تشبيه  أّنه  املوضعنی، 
ألم��ره؛  وهت��وی��اًل  القتل  ل��ش��أن  تعظياًم 
فالتشبيه  وإالّ  اإلحياء؛  طرف  يف  وکذلك 
احلّس  ملنافاته  له،  وجه  ال  هن���ا  احلقيقي 

والعقل والعدل«)28(.
َف��س��اٍد  »}َأومْ  ال���ّط���ربيس:  ی��ض��ي��ف 
عىل  ب��احل��رب  ی��ک��ون  إّن���ام  ِض{  األَرمْ يِف 
ما  ع��ىل  الّسبيل  وإخ��اف��ة  ورس��ول��ه  اهلل 

چ  چ  چ  چ  قوله  يف  اهلل  ذک��ره 
امل��ائ��دة:  ]س���ورة  ڇچ  ڇ  ڇ 

ٿ  ٿ  ٿ  چٿ   ]33
ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ 
خصامؤه  کّلهم  النّاس  أّن  هو  ڤچ، 
وتر  وترهم  وقد  اإلنسان،  ذلك  قتل  يف 
إليهم  فأوصل  مجيًعا،  قتلهم  قص�����د  من 

ج3،  القرآن،  تفسري  يف  التبيان  الطويس،   )27(
ص 503 و504. 

ج2،  العرفان،  کنز  الّسيوري،  امل��ق��داد   )28(
ص354. 
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املقتول،  إىل  أوصله  الذي  القتل  یشبه  ما 
ِمنمْ  استنقذها  ومن  کّلهم.  قتَلهم  فکأّنه 
استنقذها  أو  حمالة؛  ال  یميت  ما  أو  غرق، 
أي  مجيًعا،  النّاس  أحيا  فکأّنام  ضالل؛  من 
أجرُه عىل اهلل، أجر من أحياهم مجيًعا، ألّنه 
أخيهم  بإحيائه  إليهم  املعروف  إسدائه  يف 
منهم.  واحد  کّل  أحيا  من  بمنزلة  املؤمن 
 اهلل عبد  أيب  عن  م��روٌي  املعنى  وه��ذا 
خیرجها  أنمْ  ذلك  من  وأفضل  قال:  حيث 

من ضالل إىل هدى")29(.
نفٍس  ق��ت��َل  »ف���إن  امل����دّريس:  ی��ق��ول 
النفوِس مجيًعا،  قتِل  بمثابة  واحدة، یکون 
وإّن احرتام احلياة عند الرّشائع الّساموّیة، 
هذا  حياة  إىل  تعود  ال  بالّذات  واإلسالم 
احلياة  إىل  تعود  بل  ذاك؛  أو  الّشخص 
بعينها، أًیا کانت خصائصها ومّيزاهتا، وال 
الّرضيع ورئيس  الّطفل  بنی  فرق يف ذلك 
البالد، أو بنی املؤمن الّصالح أو اإلنسان 
العادي، أو بنی العدو والصدیق. املهّم أّن 
احلياة حمرتمة، ولو استهان املجتمع بحياة 

القرآن،  تفسري  يف  البيان  جممع  الطربيس،   )29(
ج3، ص289و290. 

واحد منهم فإّن احلياة کّلها يف خطر«)30(.
الفرد  »إفناُء  الّطباطبائي:  یق������ول 
لغرض  وإبطاٌل  اخللقة،  يف  إفساٌد  بالقتل 
بتکثري  املستبقاة  اإلنسانّية  يف  سبحانه  اهلل 
األفراد بطریق االستخالف، کام أشار إليه 

چۀ  أخاه:  خاطب  فيام  املقتول  آدم  ابن 
ھ  ھ  ہھ  ہ  ہ  ہ  ۀ 
 ]28 املائدة:  ]سورة  چ  ے  ے  ھ 
منازعة  احل��ق  بغري  القتل  أّن  إىل  فأشار 
الّربوبّية. وإّن الفرد من اإلنسان من حيث 
إّنام  ومت��وت،  حتيا  التي  به  احلاّلة  حقيقُتُه 
واحدة  حقيقة  هي  التي  اإلنسانّية  حیمل 
)البعض والکّل(؛ وعليه  األفراد  يف مجيع 
قتِل  بمنزلة  الواحدة  النّفس  قتُل  فيکون 
النّفس  إحي���اء  وبالعکس  اإلنسان.  نوِع 
الواحدة بمنزلة إحياء النّاس مجيًعا، کاملاء 
رشب  فمن  کثرية،  أواين  بنی  ُوّزع  إذا 
يف  وما  امل��اء،  رشب  فقد  اآلنية  أحد  من 
حيث  من  املاء  عىل  الیزی����د  اآلنية  مجيع 
قوله  وأّما  اجلميع.  رشب  فکأّنه  ماء،  أّنه 

القرآن ،  هدي  من  تقي،  حمّمد  امل��دّريس،   )30(
ه�/   1419 احلسنی،  حمّبي  دار  طهران، 

1998م، ج 2، ص 357. 
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ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  چ  تعاىل: 
يف  تعاىل  اهلل  عدَّ  فقد  چ؛  ڤ  ڤ 
تعاىل:  قال  إحياًء؛  احلق  إىل  اهلدایة  کالمه 

ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  چڳ 

االنعام:  ]س��ورة  ڻچ  ڻ  ں  ں 
فقد  اإلیامن  إىل  نفًسا  هدى  فمن   ،]122

أحياها")31(.
اآلیة الّسادسة:و. 

ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  چ 

ڱ چ ]سورة األرساء: 33[.
أمَر  یيل  َم��نمْ  هو  باحلّق{  }االّ  امل��راد 
مقامه؛  قام  َمنمْ  أو  الوارث  وهو  املقتول، 
أو العاقلة إّما بالعفو وإّما بأخذ الّدیة وإّما 
بالقصاص يف موضعه بعد ُحکم احلاکم.

اآلیة الّسابعة:	. 
ک  ک  ک  ڑڑ  ژ  چ 

ڳ  ڳ  ڳڳ  گ  گ  گ  گ  ک 
ڱ ڱ ڱ ڱ ں چ ]سورة البقرة: 

.]194
تدل  ثالث  فقرات  اآلیة  هذه  يف  نجد 
بنقل  ونکتفي  باملث����ل،  املقابلة  مبدأ  عىل 

)31( الطباطبائي، امليزان يف تفسري القرآن، ج5، 
ص 317و318. 

فيها  جیري  حرمة  کل  إّن  منها.  تيرّس  ما 
القصاص، فمن هتك حرمتکم، فلکم أن 

هتتکوا حرمته قصاًصا.
ک  ک  ک  چ  وق��ول�����������ه: 
يف  ڳچ،  گ  گ  گ  گ  ک 

ژ  چ  تعاىل:  لقوله  التأکيد  حکم 
ڑچ)32(.

قال الطباطبائي: إهّنم لو هتکوا حرمَة 
سبحانه  فاهلل  فيه،  بالقتال  احلرام  الشهر 
إّنام رشع القصاص يف الشهر احلرام؛ ألّنه 
لرشع  احلرمات  مجيع  يف  القصاص  رّشع 

جواز االعتداء باملثل)33(.
املطلق  فإّن  مطلقة،  کانت  وإنمْ  واآلیة 
حُیمل عىل املقيد يف مثل هذه املوارد. وقال 
تقریر  يف  له  کالم  بعد  الّسيوري،  املقداد 
مبدأ املقابلة باملثل يف اآلیة وعموم احلکم: 

"ويف اآلیة أحکام:

ال . 1 ملن  احلرام،  الشهر  يف  القتال  إباحة 

ط1،  القدیر،  فتح  حمّمد،  الّشوک�����اين،   )32(
الکلم  دار  کثري،  ابن  دار  بريوت،  دمشق، 
ج1،  1993م،  1414ه�/  الطي��������ب، 

ص192. 
)33( الطباطبائي، امليزان يف تفسري القرآن، ج2، 

ص63. 
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یرى له حرمة، أعّم ِمنمْ أنمْ یکون ممّن 
قتال  جاز  إذا  ألّنه  احلرمة،  یرى  کان 

من یرى حرمته، فقتال غريه أوىل.
املعتدي . 2 امل��ح��ارب  مقاتلة  جی��وز  إّن��ه 

ُُرَماُت  }احلمْ لقول���������ه:  فعله،  بمثل 
»ال  القرطبي:  ویزید  ِقَصاٌص{)34(. 

اآلیة  هذه  أّن  يف  العلامء  بنی  خالف 
َقَتَل  فمن  القصاص  يف  املامثلة  أصل 
بيء، ُقتَِل بمثل ما قتَل به، وهو قول 

اجلمهور«)35(. 
اآلیة الّثامنة:ح. 

ڳ  گ  گ  گ  چ 

ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ 
ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻچ 
املقداد:  النّساء: 93[ یقول فاضل  ]سورة 
"عّظم اهللَّ شأَن قتِل املؤمن وبالَغ يف التوّعد 

بالعقاب حتى أّنه ذکر هنا مخس توّعدات، 
کّل واحد منها کاف لتعظي����م اجلرم")36(. 

فقه  يف  العرفان  کنز  السيوري،  املقداد   )34(
القرآن، ج1، ص344. 

ج2،  القرآن،  ألحکام  اجلامع  القرطبي،   )35(
ص 356. 

فقه  يف  العرفان  کنز  السيوري،  املقداد   )36(
القرآن، ج2، ص 367. 

احلياة  عىل  القصاص  داللة  أّن  نرى  وکام 
للقتل،  أنفى  القتل  داللة مطابقّية بخالف 
والّداللة  بااللتزام،  احلياة  عىل  داللته  فإّن 
کام  املطابقّية.  الّداللة  من  فرع  االلتزامّية 
القصاص  بنی  تناقض  وال  منافاة  ال  أّن��ه 
وبنی احلياة، فالقصاُص يف احلقيقة والواقع 
للنّوع  وبقاٌء  اإلسالمي،  للمجتمع  حياٌة 

اإلنساين، وحفُظ کيانه ووجوده.
اآلیة الّتاسعة:ط. 

ې  ۉ  ۉ  ۅ  چ 

ەئ  ائ  ائ  ى  ېى  ې  ې 
ەئ چ ]سورة النّحل: 126[

هذه  من  العلامء  من  کثرٌي  فهم  فق����د 
اآلیة جتویَز الرّد باملثل حنی االعتداء، وإنمْ 
الرد ورشوطه، يف  یبنّی فيها حدود هذا  مل 
قال  فقد  أم ال.  حُیرم مطلًقا  بام  کونه جیوز 
فاقنعوا  القصاص  يف  رغبتم  "إذا  الرازي: 
»يف  أیًضا:  وقال  تزیدوا")37(.  وال  باملثل 
ما  بمثل  یعاقبوا  بأن  اهلل  أمر  اآلی��ة  هذه 
یزیدوا«)38(،  وال  العقوب�����ة  من  یصيبهم 
وسيد  ال��ط��ربيس  ذک��ره  م��ا  منه  وق��ری��ب 

)37( الّرازي، التفسري الکبري، ج20، ص142. 
)38( الّرازي، التفسري الکبري، ص 141. 
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»قال  الّشوکاين:  وق��ال  أی��ًض��ا)39(.  قطب 
ُأصيب  َمنمْ  اآلیة يف  نزلت هذه  ابن جریر 
منه  إذا متکن  ینال من ظامله  أنمْ ال  بظالمة 
غريها.  إىل  یتعداها  وال  ظالمته،  مثل  إال 
هلا  إّن  قيل  وإنمْ  اآلیة  ألن  صواب  وهذا 
بعموم  فاالعتبار  سيأيت،  کام  ا  خاصًّ سبًبا 
الذي  املعنى  هذا  یؤّدي  وعمومه  اللفظ، 
َمنمْ  أن  »املعنى  اخلازن:  وقال  ذک��ره«)40(. 
ُمثلة ونحوها  َقتٍل أو  صنع بکم سوًءا من 
إىل  للحقوق...«  استيفاًء  بمثله،  فقابلوه 
قضية  عىل  فيه  یؤکد  ال��ذي  کالمه،  آخر 

املامثلة. )41(
اآلیة العارشة:ي. 

ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  چ 

ڑ ڑ ک ک ک کگ گ گ 
گ ڳ چ ]سورة احلج: 60[.

363؛  ص  ج6،  البيان،  جممع  الطربيس،   )39(
القرآن،  ظ��الل  يف  قطب،  السّيد  وق��ارن: 
1417ه/  ال���رّشوق،  دار  م��رص،   ،24 ط 

1996م، ج4، ص2202. 
)40( الّشوکاين، فتح القدیر، ج3، ص 203. 

)41( اخلازن، عالء الدین، لباب التأویل يف معاين 
ط1،  شاهنی،  عيل  حممد  املحقق:  التنزیل، 
1415ه�/  العلمّية،  الکتب  دار  بريوت، 

1994م، ج3، ص143. 

بمثل  "والعقاب  الطباطبائي:  ق�����ال 
ومن  باملثل...  املعاملة  عن  کنایة  العقاب 
عامل من عاقبه بغًيا عليه بمثل ما عاقب، 
املعاملة  عن  یمنعه  ومل  فيه  بإذنه  اهلل  نرصه 

باملثل")42(. 
اآلیة احلادیة عشة:ك. 

ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  چ 

ڭ  ڭ  ۓ  ےۓ  ے  ھ  ھ 

ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇۇ  ڭ  ڭ 

ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ 

وئ  ەئ  ەئ  ائ  ائ  ى  ى  ې 

ېئ  ۈئ  ۈئ  ۆئۆئ  ۇئ  ۇئ  وئ 

ېئچ ]سورة الّشورى: 39 -42[.

موضوع  يف  ظاهرة  اآلیات  هذه  فإّن 
جاءت  قد  أهّنا  إالّ  والقصاص،  اجلنایات 
کلّية،  کربى  وکأهّنا  القاع���دة،  سبيل  عىل 
مصادیقها.  م��ن  القصاص  م��ورد  ک��ان 
وألجل ذلك فال مانع من استفادة العموم 
منها، کام فهمه غري واحد. قال الشوکاين: 
االنتصار،  يف  العدَل  أّن  سبحانه  "فبنّی 
وظاهره  امل��س��اواة،  ع��ىل  االق��ت��ص��اُر  ه��و 

الق����رآن،  تفسري  يف  امليزان  الطباطبائي،   )42(
ج14، ص 400. 
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أّن  املفرسین  بعض  ذک������ر  العموم".)43( 
عليه  للمبغي  أّن  قّررت  قد  اآلیات  هذه 
عادل������ة،  بصورة  الباغي  من  ینترص  أنمْ 
النقصان  »فإّن  باملثل؛  یکون  أن  بقيد  أي 
هو  والتساوي  ظلم،  وال��زی��ادة  حيف، 
واألرض؛  الساموات  قامت  وبه  العدل، 

ے  ھ  ھ  چ  قال:  السبب  فلهذا 
وقال   .]40 ال��ش��ورى:  ]س��ورة  ےچ 

علم  کبرٌي يف  أصٌل  اآلیات  "هذه  الرازي: 
جنایة  کّل  تقابل  أنمْ  مقتضاها  فإّن  الفقه، 
یوجب  اإله���دار  أّن  ذک��ر  ث��م  بمثلها"، 
الزیادة  "وأّما  وقال:  واإلق��دام،  التجّري 
منّزه  الذنب، فهو ظلم؛ والرشع  عىل قدر 
عنه، فلم یبق إالّ أن یقابل باملثل". ثم تأکد 
تعاىل:  کقوله  أخر،  بنصوص  النّص  هذا 

ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  چ 

]سورة النّحل: 126[ وقوله تعاىل:  ېچ 
چ  ې ې ى ى ائ ائ ەئ  چ 

چڑ ڑ  ]سورة غافر: 40[ وقوله: 
ک ک ک چ ]سورة البقرة: 178[ 

ۋچ  ٴۇ  چ  ت��ع��اىل:  وق��ول��ه 
]سورة املائدة: 45[ وقوله تعاىل: چڭ 

)43( الشوکاين، فتح القدیر، ج4، ص 541. 

ڭ ڭ ۇ چ ]سورة البقرة: 179[، 
وأیًضا قوله: چ ھ ھ ے ےچ 
وجوب  "یقتي   ]40 الشورى:  ]سورة 
إالّ  األحوال،  کّل  يف  مطلًقا  املامثلة  رعایة 

فيام خّصه الدليل")44(.

ثانًیا: القصاص يف الّسنة الّشیفة:
رؤوس  الکریم  القرآن  يف  ترد  عندما 
األحکام، فإّننا نفتقر إىل الّروایات والّسنة 
الرّشیفة کي ترشحها لنا، وحيث إّن أئّمة 
الّشيعة هم أدرى بالقرآن، فألجل هذا 
القرآن.  تفرّس  کوثائق  بالّروایات  نأخذ 
بالروایات  الرشیفة  السنّة  حفلت  وقد 
عىل  بمفهومها  أو  رصاح��ة  ت��دل  التي 
مرشوعّية القصاص. هناك روایات کثرية 
تشري إىل القصاص، ونشري إىل بعض منها 

عىل سبيل املثال ال احلرص:
الّروایة األوىل:. 1

  َعنمْ الباقر َقاَل: »َقاَل َرُسوُل اهللَِّ
َماُء  الدِّ ِقَياَمِة  المْ َم  َیومْ فِيِه  اهللَُّ  حَیمُْکُم  َما  ُل  َأوَّ
ِذیَن  الَّ ُثمَّ  َبيمْنَُهاَم  ِصُل  َفَيفمْ آَدَم  نَيمْ  ابمْ َفُيوِقُف 
َیبمَْقى  ال  َحتَّى  َماِء  الدِّ َحاِب  َأصمْ ِمنمْ  َیُلوهَناَُم 

ج27،  ال��ک��ب��ري،  ال��ت��ف��س��ري  ال������رازي،   )44(
ص178و179. 
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َیأمْيِتَ  َحتَّى  َذلَِك  َد  َبعمْ النَّاَس  ُثمَّ  َأَحٌد  ِمنمُْهممْ 
ُهُه  َوجمْ َدِم��ِه  يِف  َب  َفَيَتَشخَّ بَِقاتِِلِه  ُتوُل  املمَْقمْ
َفال  َتُه  َقَتلمْ َأنمَْت  َفَيُقوُل  َقَتَلنِي  َهَذا  َفَيُقوَل 

ُتَم اهللََّ َحِدیًثا«)45(.  َتطِيُع َأنمْ َیکمْ َیسمْ
الّروایة الّثانیة:. 2

»ُرِوَي َأنَّ النّبّي َمرَّ بَِقتِيٍل َفَقاَل َمنمْ 
َلُه؟.

َقاَل:  ُثمَّ  َفَغِضَب  َأَحٌد،  َلُه  َکرمْ  ُیذمْ َفَلممْ 
َقتمِْلِه  يِف  َك  ���رَتَ اشمْ َل��ِو  بِ��َي��ِدِه  يِس  َنفمْ ���ِذي  َوالَّ

يِف  اهللَُّ  ألََکبَُّهُم  ِض  َواألَرمْ َمَواِت  السَّ ُل  َأهمْ
النَّار«)46(.

الّروایة الّثالثة:. 3
َتَمَعتمْ َربِيَعُة   َقاَل: َلِو اجمْ »َعِن النَّبِيِّ

هُتُممْ بِِه«)47(. ِلٍم َلُقدمْ َوُمرَضُ َعىَل َقتمِْل ُمسمْ

الّروایة الّرابعة:. 4
َقَتَل  َرُج��ٍل  يِف   َِّاهلل َعبمِْد  َأيِب  »َع��نمْ 

ِمنًا َقاَل: َرُجاًل ُمؤمْ

)45( الکليني، الکايف، ج7، ص 271. 
)46( النّوري الّطربيس، مريزا حسنی، )املحّدث 
ومستنبط  الوسائل  مستدرك  ال��نّ��وري(، 
آل  مؤّسسة  املقدّسة،  قم  ط1،  املسائل، 
1408ه/  ال����رتاث،  إلح��ي��اء   البيت

1987م، ج18، ص211. 
الوسائل  مستدرك  ال��ّط��ربيس،  ال��نّ��وري   )47(

ومستنبط املسائل، ص 211. 

ا َوإِنمْ  ُیَقاُل َلُه ُمتمْ َأيَّ ِميَتٍة ِشئمَْت هَیُوِدیًّ
انِيًّا َوإِنمْ ِشئمَْت جَمُوِسيًّا«)48(.  َ ِشئمَْت َنرصمْ

الّروایة اخلامسة:. 5
»َعنمْ َأيِب َعبمِْد اهللَِّ َقاَل:

َما  ِدینِِه  ِمنمْ  َحٍة  ُفسمْ يِف  ِمُن  املمُْؤمْ َیَزاُل  ال 
َقاتُِل  ُق  ُیَوفَّ ال  َوَق��اَل  َحَراًما  َدًما  ُیِصبمْ  مْ  مَل

َبِة َأَبًدا«)49(.  ِمِن لِلتَّومْ املمُْؤمْ
الروایة الّسادسة:. 6

عن رسول اهلل  أّنه قال: »من قتل 
قتلناه«)50(.

الروایة الّسابعة:. 7
اهلل  »ک���ت���اب  ق�����ال:  أّن�����ه   عنه

القصاص«)51(.

الفقيه،  حیرضه   من ال  حمّمد،  ال��ّص��دوق،   )48(
املقدّسة،  قم  الغّفاري،  أکرب  عيل  صّححه، 
نرش مجاعة املدرّسنی، 1404ه�/ 1987م، 

ج 3، ص 574. 
)49( الطويس، هتذیب األحکام، ص 165. 

)50( املوصيل البلدحي، عبد اهلل، االختيار لتعليل 
القاهرة،  دقيقة،  أبو  حممود  تعليق:  املختار، 
الکتب  دار  )وص��ّورهت��ا  احللبي،  مطبعة 
1937م،  ه�/   1356 ب��ريوت(،  العلمّية، 

ج5، ص 22. 
االختيار  اهلل،  عب�����د  البلدحي،  املوصيل   )51(

لتعليل املختار، ج5، ص 22. 
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الروایة الثامنة:. 8
امرىء  دم  حیّل  »ال  قال:  أّنه    عنه 
من  وذکر  ثالث...  بإحدى  إالّ  مسلم... 

مجلتها: والنفس بالنفس...«)52(.
الروایة التاسعة:. 9

  عن اإلمام جعفر الصادق، عن آبائه
يف وصّية النّبي قال: »یا عيل، إّن أعتى 
فإّن  قاتله«)53(  غري  القاتل  اهلل  عىل  الناس 
مرشوعّية  عىل  باملفهوم  ی��دّل  القول  هذا 
ذلك  غري  إىل  ال��دم.  ويّل  بيد  القاتل  قتل 
من النّصوص املشتملة عىل املبالغة يف أمر 

القتل.

األخبار  جواهر  حممد،  الصعدي،  هبران   )52(
املطبوع  تامر،  حممد  حممد  حتقيق:  واآلثار، 
أمحد،  بالبزار،  املعروف  العتکي  هبامش: 
مل��ذاه��ب علامء  ال��زخ��ار اجل��ام��ع  ال��ب��ح��ر 
األخبار  جواهر  کتاب  وهبامشه  األمصار 
العلمّية،  الکتب  دار  مرص،  ط1،  واآلثار، 
أخرجه  ایراده:  بعد  وقال   .214 ص  ج6، 

الّستة إالّ املوطأ. 
)53( راجع يف هذا احلدیث وغريه من األحادیث 
احل��ّر  کتاب  إىل  ب��امل��وض��وع  الّصلة  ذات 
حتصيل  إىل  الشيعة  وسائل  حمّمد،  العاميل، 
دار  املقدّسة،  قم  ط1،  الرشیعة،  مسائل 
الکتاب، 1409/ 1988م، ج 19، الباب 

8، ح 7 وبقّية األبواب. 

أهم املصادر واملراجع:
القرآن الکریم.

األردبييل، أمحد، زبدة البيان يف أحکام . 1
ط1،  هببودي،  حممد  حتقيق:  القرآن، 
اجلعفرّیة  املکتبة  ت��ا،  دون  ط��ه��ران، 

إلحياء اآلثار اجلعفرّیة.
هب���ران ال��ص��ع��دي، حم��م��د، ج��واه��ر . 2

حممد  حتقيق:  واآلث�����������ار،  األخبار 
البحر  هبامش  املطبوع  تام�����ر،  حممد 
الزخار اجلامع ملذاهب علامء األمصار 
وهب��ام��ش��ه ک��ت��اب ج��واه��ر األخ��ب��ار 
الکتب  دار  م��رص،  ط1،  واآلث����ار، 

العلمّية.
التأویل . 3 لباب  الدین،  عالء  اخل��ازن، 

عيل  حممد  املحقق:  التنزیل،  معاين  يف 
الکت���ب  دار  بريوت،  ط1،  شاهنی، 

العلمّية، 1415ه�/ 1994م.
جامعة . 4 فقه،  أدوار  حممود،  الشهايب، 

طهران، 1378ش/ 1990م.
ط1، . 5 القدیر،  فتح  حممد،  الشوکاين، 

دار  کثري،  ابن  دار  ب��ريوت،  دمشق، 
الکلم الطيب، 1414ه�/ 1993م.

يف . 6 امليزان  حسنی،  حمّمد  الطباطبائي، 
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تفسري القرآن، قم املقدسة، منشورات 
مجاعة املدرسنی، 1422ق/ 2001.

هتذیب . 7 حمّمد،  جعف���ر  أبو  الّطويس، 
حتقيق:  املقنعة،  رشح  يف  األح��ک��ام 
طهران،  اخلرسان،  املوسوي  حسن 
1365ش/  االسالمّية،  الکتب  دار 

1984م.
ال��ط��ويس، أب���و ج��ع��ف��ر، اخل���الف، . 8

قم  اخل��راس��اين،  عيل  السّيد  حتقيق؛ 
اإلسالمي  النرش  مؤسسة  املقدّسة، 
1421ه�/  املدرسنی،  جلامعة  التابعة 

2000م، ج 2.
يف . 9 املبسوط  أبوجعف���ر،  الطويس، 

تقي  حمّمد  تصحيح:  اإلمامّية،  فق����ه 
املرتضوّیة  املکتبة  طهران،  الکشفي، 

1386ش/  اجلعفرّیة،  اآلثار  إلحياء 
2008م.

لسان . 10 ال��دی��ن،  شهاب  العسقالين، 
امليزان، املحقق: عبد الفتاح أيب غدة، 
اإلسالمّية،  املطبوعات  مکتب  ط1، 

1423ه�/ 2002م.
فقه . 11 يف  العرفان  کنز  فاضل،  املقداد، 

هببودي،  باقر  حممد  حتقيق:  القرآن، 
طهران، نرش املرتضوي إلحياء اآلثار 

اجلعفرّیة، 1415ه�/ 1994م.
ال��ّط��ربيس، م��ريزا حسنی، . 12 ال��نّ��وري 

مستدرك  ال���نّ���وري(،  )امل���ح���ّدث 
الوسائل ومستنبط املسائل، ط1، قم 
املقدّسة، مؤّسسة آل البيت  إلحياء 

الرتاث، 1408ه�/ 1987م.
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املقدمة:
أنامًطا  العربية،  اجلزیرة  شب��ه  عرفت 
ل��إلت��ص�����ال اإلع���الم���ي، وإن  م��ت��ن��وع��ة 
بعيدة  عملية،  عفویة،  بصورة  تتم  کانت 
الفکرّي،  املعريّف  والتنظري  التنظيم  عن 
عکاظ،  سوق  إىل  العريب  اجلمهور  فإجّته 
لالستامع إىل القصائد الشعریة املطّولة من 
واسُتخِدمت  واخلطاب����ة،  الشعر  أساطنی 
األخبار.  لنقل  وسيلة  وال��دواب  الطيور 
ارتباط  نشأ  النبوّیة،  الدعوة  بدایة  ومنذ 
وثيق بنی فن اخلرب وبنی الرسالة املحمدیة 
املاثلة بالقرآن الکریم. فلم یقف اخلرب عند 
حدود املمامرسات البسيطة والساذجة، بل 
ومواصفاته،  سامته  له  ناضًجا  شکاًل  اخّتذ 
القرآن  يف  به،  واالعتداد  قبوله  ورشائ��ط 
يف  اخلرب  بنی  مشرتکات  وثّمة  الکریم.. 
جاء  وم��ا  البرشیة،  اإلعالمية  األنظمة 
تؤسس  واف��رتاق��ات  الکریم،  ال��ق��رآن  به 
املضامر.  هذا  يف  اإلهلية  للرؤیة  وتؤصل 
عنه  للکشف  البحث  هذا  یسعى  ما  وهو 

والوقوف عنده.
فصول،  ثالثة  عىل  البحث  ویتقس��م 
وأقسامه،  اإلعالمي  اخلرب  مفهوم  األول 

والثاين القيم اإلخباریة، والثالث فن اخلرب 
الکریم من خالل مفردة اخلرب،  القرآن  يف 
الکریم  القرآن  القيم اإلخباریة يف  والرابع 

من خالل مفردة »النبأ«..
الفصل األول:

مفهوم اخلرب اإلعالمي وأقسامه:
مفهوم اخلرب:

حتت  العرب  لسان  يف  جاء  لغة:  اخلرب 
مادة خرب، )اخَلبرُي: من أسامء اهلل عّزوجل 
األمر،  وخربت  یکون،  وما  کان  بام  العامل 
ُه إذا عرفته  ُت األمر أخربُُ أي علمته. وَخربَمْ
: ما أتاك من نبأٍ عّمن  عىل حقيقته. واخَلربَُ
العربية  اللغة  معجم  ويف  تستخرب()1(. 
ُیعربِّ  ما  ونبأ  خرب،  مصدر  )َخربَ  املعارص، 
معلومات  من  ُینقل  ما  ما،  واقعة  عن  به 
غالًبا  وُتعربّ  کتابًة  أو  قواًل  هبا  وُیتحّدث 
يف  املذکورة  کتلك  جدیدة  أح��داث  عن 
ترّسبت  والتلفزیون،  واإلذاعة  الصحف 
األخبار، نرش خرًبا، سأله عن أخباره، عند 
جهينة اخلرب اليقنی: َمَثٌل ُیرضب يف معرفة 

)خ  مادة  العرب،  لسان  معجم  منظور،  ابن   )1(
ب ر(. 
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حقيقة األمر()2(.
اخلرب يف االصطالح:

به  تطلع  دقيق  موضوعيٌّ  »وص��ٌف 
سهلة  لغة  يف  قّراءها  املجلة  أو  الصحيفة 
الوقائع  عىل  قصرية،  وعبارات  واضحة، 
املتاحة  والنتائج  واألسباب  والتفاصيل 
موقف  أو  رأي  أو  حايل  حلدث  واملتتابعة 
قضية  أو  فکرة  أو  للنظر،  الف��ت  جدید 
بمجتمعهم  مجيعها  تتصل  هام  نشاط،  أو 
وأفراده، وما فيه أو باملجتمعات األخرى، 
کام تساهم يف توعيتهم وتثقيفهم وتسليتهم 
وُیقصد  هل����ا«)3(  امل���ادي  ال��رب��ح  وحت��ق��ق 
وسيلة  أی��ة  هنا،  املجلة  أو  بالصحيفة 
سمعية..  أو  مقروءة  أو  مرئية  إعالمية 

قدیمة أو حدیثة..
أقسام اخلرب اإلعالمي:

االت��ص��ال  ع��ل��امء  ل��دى  اخل��رب  م  ُیقسَّ
واإلعالم إىل ثالثة أقسام وهي:

عنوان اخلرب:. 1
ال  قليلة،  مساحة  اخلرب  لعنوان  ُتَقّدر 

)2( معجم املعاين اجلامع، مادة )خرب(. 
للتحریر  الفنية  األس���س  أده���م،  حم��م��ود   )3(
الصحفي العام، دار الفکر العريب، القاهرة، 

1998م، ص92. 

تتجاوز يف عددها األربع أو السبع کلامت، 
وُتصاغ بطریقة تتوافق مع مضمون اخلرب، 
نحو  باملتلقي  وتدفع  االنتب��اه،  وتستفّز 

قراءة اخلرب، حتى هنایته)4(.
مقدمة اخلرب:. 2

أه��م  ت��ق��دم  م���رک���زة،  ف��ق��رة  "هي 

املحرر  عليها  حص�����ل  التي  املعلومات 
ال  بحيث  املختلفة،  احلدث  جوانب  من 
ثالثنی  أو  عرشین  مفرداهت��������ا  تتجاوز 
متعددة،  أنواع  و"للمقدم���������ة  کلمة")5( 

منها")6(:
• الغالبة 	 وهي  الواحد:  العنرص  مقدمة 

فيجب  ع��ادة،  األخبار  مقدمات  عىل 
أن حتتوي املقدمة عىل العنرص الرئييس 

للخرب..
• تأيت 	 فقد  املتعددة:  العنارص  مقدم���ة 

موقع   http:// mawdoo3. coml  )4(
خرب  کتابة  کيفية  مقالة  انظر  م��وض��وع، 

صحفي. 
 http:// forum. kooora. com/  )5(

 t=29229457hk/ v?انظر املوقع. 
الصباح  موقع  وأنواعها،  الصحفية  املقدمة   )6(
 https:/ / alsabahpress. ب��رس، 
 wordpress. com/ 2011/ 07/

 09/.
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عنرص  من  أکثر  إدراج  إىل  رضورة 
تضّمن  إذا  خاّصة  املقدمة،  يف  واحد 
معارضة  أو  إضافي���ة،  جوانب  اخلرب 

للخرب الرئييس.
• غالًبا 	 املؤجلة: وترد  النتيج����ة  مقدمة 

والغریب����ة،  اخلفيفة  األخبار  حالة  يف 
الرئييس  اخلرب  إىل  القفز  یفّضل  ال  إذ 

مبارشة.
• قواًل 	 "وتتضّمن  الترصیح:  مقدم�����ة 

فيکون  املسؤولنی،  أح���د  به،  یرّصح 
جاهزة  مقدمة  یمثل  بحيث  القوة  من 

يف حد ذاته")7(.
• بسؤال 	 "تبدأ  االستفهامية:  املقدم�����ة 

أو  املادة  بمضمون  یتعلق  استفهامي 
یدفع القارئ للبحث عن اإلجابة".

• املقدمة السلبية: »تبدأ بأداة النفي«..	
• مقدمة احلکمة: »وتبدأ بمثل شعبي أو 	

حکمة مشهورة«.
• مقدمة املجاز: ُتستخدم فيها املفردات 	

واجُلمل املرکّبة بمدلوالهتا املجازیة ال 

الرادیو  يف  األخبار  إنتاج  السيد،  سعيد   )7(
وال��ت��ل��ف��زی��ون، ع��امل ال��ک��ت��ب، ال��ق��اه��رة، 

1988، ص230. 

احلرفية)8(.
جسم اخلرب:. 3

من 4.  ع��دد  من  اخل��رب،  جسم  "یتکّون 
الفقرات، وذلك بحسب طول اخلرب، 

وترتّتب فيه طبًقا ألمهيتها")9(.
خامتة اخلرب:. 5

التي 6.  احلقائق  أهم  للمتلقي  "تلخص 
تضمنها اخلرب وُتذکره هبا«)10(.

قواعد عامة يف صياغة اخلرب:
• دقيقة 	 لغة  اس��ت��خ��دام  ع��ىل  احل��رص 

اجلميع،  یستوعبه��������ا  وواضحة، 
ع����ىل اخ����ت����الف م��س��ت��وی��اهت��م.. 
الرضوریة  الکلامت  عىل  و»االقتصار 
قليلة  تفاصيل  تقدیم  مع  والقصرية. 
بأسلوب  تسطيح..  دون  للح�����دث 

روائي مبسط«)11(.

 https:// alsabahpress.  )8(
 wordpress. com/ 2011/ 07/

 /09املقدمة الصحفية وأنواعها. 
 http:/ / forum. س��اب��ق  م��رج��ع   )9(
 kooora. com/ ?t=29229457

انظر املوقع. 
 http:/ / forum. 10( نفس املرجع السابق(

 .kooora. com/ ?t=29229457
اإلذاعة  يف  األخبار  إنتاج  السيد،،  سعيد   )11(
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• املصطلحات 	 استخدام  عن  "البع��د 
إیدیولوجيات  املعقدة مثل: استخدام 
واسرتاتيجيات  معتقدات،  من  ب��داًل 
لإلرباك  ا  جتنبًّ سياسات،  من  ب��داًل 

ونقاًل أفضل للمعاين")12(.
• "استخدام األفعال الدالة عىل احلرکة 	

واستخدام  اجلمل،  إىل  قوة  إلضفاء 
صيغة املبني للمعلوم قدر اإلمکان".

• الرقم 	 فإن  أرقاًما  اخلرب  تضمن  "إذا 
من )1 -10( یکتب بالصيغة اللفظية 
یکتب  واألک��رب  أربع�����ة"  "واحد/ 

)مع   )13()"11  ،50" عددیة  بصيغة 
وح��دة  أق���رب  إىل  األرق���ام  تقریب 
فيوم  صحيحة. واالقتصار عىل أمهها 
الشهر،  هنایة  یصبح  الشهر  من   29

العام املايض بدال من 1978()14(.
• نقل 	 عند  املصدر،  ذکر  عىل  "احلرص 

والتلفزیون، مصدر سابق، ص210. 
)12( نفس املصدر السابق، ص212.

الصحفي  حقيبة  مدونة  الصحفي،  اخلرب   )13(
 http:/ / enbag. االل����ک����رتوين، 
 blogspot. com/ 2010/ 05/

 .blog -post_8717. html
والتلفزیون،  اإلذاع��ة  يف  األخبار  إنتاج   )14(

مصدر سابق، ص216. 

و  اخلرب")15(،  يف  اآلخ��ری��ن  حدیث 
أمهية  األک��ث��ر  األس���امء  بذکر  یکتفى 

وشهرة.
• األماکن، 	 من  املشه�ور  بذکر  "یکتفى 

مشهور  غري  البلد  ک�����ان  حال  ويف 
مشهور")16(  مکان  أقرب  إىل  فيقرب 
غري  منطقة  عن  احلدیث  عند  فمثاًل 
ُتذکر بإسمها وبکم  البالد  معروفة يف 
مکان  أق��رب  عن  األم��ي��ال  من  تبعد 

مشهور منها.
الفصل الثاين:

فن اخلرب اإلعالمي يف القرآن الکریم.. 
"من خالل مفردة اخلرب"

للفظي  الکری��م،  القرآن  استعامل  دّل 
اخلرب والنبأ، يف موارد واشتقاقات رصفية 
متنوعة، عىل تأصيل هذا الکتاب املعجز، 
وعّرف  اإلعالمي���ة،  الفني���ة  التقنية  هلذه 

)15( حقيبة الصحفي االلکرتوين، مصدر سابق 
 http:/ / enbag. blogspot. com/
 2010/ 05/ blog -post-8717.

 .html
املصدر  االل��ک��رتوين،  الصحفي  حقيبة   )16(
 http:/ / enbag. نفس������ه.  السابق 
 blogspot. com/ 2010/ 05/

 .blog -post_8717. html
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العامل بکل ما یصح أن خیرب به..  )اخلبري(  اخلرب ب�ِ »)خرب( خربة: اختبار، و  "الط���رحیي" 
األرض  خترب  چ أي  ڃ  ڃ  ڃ  ڦچ وقولهچ  ڤ  ڤ  چ  تعاىل:  قال 
مفردة  متوضعت  وقد  احلقيقة")17(.  عىل  اهلل  ینطقها  وقيل  جماز  وهو  ظهرها  عىل  عمل  بام 
 ،موسى النبي  يف شأن  ثالث  املفرد،  بصيغة  جاءت  منها  أربع  آیات،  يف سبع  "اخلرب" 
ُحها اجلدول اآليت. الذي  وواحدة يف شأن "ذي القرننی" وثالث آیات بصيغة اجلمع. یوضِّ
سنرصد فيه بعًضا مّما خیصُّ فن اخلرب، يف إطار: "املوضوع، واملصدر، واجلغرافيا، والزمن":

موضوع السورة اآلیات املتضمنَّة ملفردة »اخلرب«
اخلرب

جغرافيا 
اخلرب

زمن مصدر اخلرب
اخلرب

علمي/ الکهف چ ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ چ1
غيبي

مايضعبد صالحاقليمي

تثقيفي/ الکهف چ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓچ2
غيبي

مايضاهلل تعاىلاقليمي

چ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ 3

ڑ ڑ ک ک ک ک گ 

گ گ گ چ

اجتامعي النمل 
دیني

مايضموسى اقليمي

چ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ 4

پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ 
ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ 

ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ 
ڤ ڤ چ

اجتامعي القصص 
دیني

مايضموسىاقليمي

چ ٱ ٻ ٻ ٻ 5

ٻپ پ پ پ ڀ ڀ ڀ 
ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ڦ چ

دیني/ التوبة 
غيبي 

سيايس 

حارضاهلل تعاىلحميل

)17( فخر الدین الطرحیي، غریب القرآن، دار األضواء، بريوت، ط2، ص237. 
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چ ٺ ٺ ٿ ٿ 6

ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ چ

دیني، حممد 
سيايس

أصحاب حميل
النبي حممد

املستقبل 
القریب

غيبي الزلزلة  چ ڃ ڃ ڃ چ چ7
مستقبيل

مستقبل األرضأخروي
غري حمدد

• سورة 	 من   )68( اآلیة  يف  نظرنا  ولو 
جاءت  اخلرب  مادة  أن  نجد  الکهف، 
متييز  )وه��ي  ل«،  »ُفعمْ وزن  عىل  فيها 
ب��ه خ���ربك/ أي  وامل��ع��ن��ى ال حی��ي��ط 
املعرفة  ع��دم  وُنسبت  علمك()18(، 
سيدنا  إىل  ه��ن��ا،  ب��اخل��رب  واإلح��اط��ة 
تأویل  فهم  مقام  يف  وذلك   موسى
بمعناها  للعقل  املخالفة  األح��داث 
العبد  هب��ا  سيقوم  وال��ت��ي  الظاهري 
تعليمية،  رحلة  يف  سيصحبه  ال��ذي 
الکریم  القرآن  واسمه غري مذکور يف 
وإنام ُذکر بصفات تبنّی مقامه الرفيع، 

ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  چ 

ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ 
من  و   ]65 الکهف:  چ ]سورة  ژ 

تفسري  يف  امل��ي��زان  الطباطبائي،  حممد   )18(
 http:/ ال��ق��رآن،  ه��دى  موق��ع  ال��ق��رآن، 
 / hodaalquran. com/ rbook.

 .php?id=3461&mn=1

حيث موضوعه هو علمي وغيبي يف 
من  هو  فيه  العلم  نوع  ألن  مًعا،  آٍن 
عىل  هبا  تعاىل  اهلل  یّمن  التي  الغيبيات 
حيث  وم��ن  ع��ب��اده..  م��ن  یشاء  م��ن 
موطن  خارج  یقع  اقليمي  هو  املکان 
مکان  يف  وحت��دی��ًدا   موسى النبي 
اسمه "جممع البحرین ُذکر رصاحة يف 

وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ  چ  القرآن 
بحر  إليه  ینتهي  الذي  چ "  ۈئ 
ال���روم م��ن اجل��ان��ب ال��رشق��ي وبحر 
وهو  الغريب)19(  اجلانب  من  الفرس 
التي تتوارد عىل أرضها  املحطة اهلاّمة 
األخبار. وجاء زمن اخلرب يف املايض.. 
املوصوف  العبد  فهو  م��ص��دره  أم��ا 
سرُيي  الذي  اإلهلي،  والعلم  بالرمحة 
العجيبة،  أفعاله  من   موسى النبي 

 http:/ ،19( حممد الطباطبائي، املصدر السابق(
 / hodaalquran. com/ rbook.

 .php?id=3461&mn=1
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مشرتًطا عليه أاّل یسأله عن تفسريها.
• الس����ورة 	 نفس  من   »91« اآلی�ة  ويف 

يف  السابق��ة،  املفردة  نفس  ُوِرَدت 
سياق آخر، إذ اإلحاطة والعلم باخلرب 
سبحانه  اهلل  إىل  منسوب���ة  ومعرفته 
ذي  نفس  يف  ب��ام  امُل��ط��ّل��ع  وت��ع��اىل.. 
القرننی وبام فعله.. من اختاذه »وسيلة 
السري فبلغ مطلع الشمس ووجد قوما 
علمنا  فيها  أحاط  حال  يف  وکذا  کذا 
جیریه  وما  عدة  من  عنده  بام  وخربنا 
هذا  وموضوع  عليه«)20(،  جیري  أو 
جاء  ألن��ه  غيبي؛  تثقيفي/  هو  اخلرب 
األشخاص،  أحد  سؤال  عن  جواًبا 
قل..«،  القرننی  ذي  عن  »ویسألونك 
یعلم  وح��ده  تعاىل  اهلل  ألن  وغيبي 
جرى  وم��ا  الشخصية  ه��ذه  أخ��ب��ار 

عليها.
خارجي،  فاخلرب  املک�ان  حيث  ومن 
الغرب،  بإجتاه  القرننی  ذي  رحلة  ُیساوق 
وألن فيها أکثر من منطقة وقوف، جاءت 

نفسه  السابق  املصدر  الطباطبائي،  حممد   )20(
 http:/ / hodaalquran. com/

 .rbook. php?id=3459&mn=1

مع  ومتزامنة  چ مکررة  ڀ  ڀ  چ  آیة 
ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  چ  املکان،  تغيري 
چ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ 
املعمورة  آخر  الشمس  بمغرب  »وامل��راد 
وق��رىء )يف  الغرب،  ج�انب  من  یومئذ 

عىل  وینطب�ق  ح���ارة،  حامية( أي  ع��نی 
من  االستواء  خط  من  القریب�����ة  النقاط 
ولعل  إلفریقية  املجاورة  الغريب  املحيط 
سواحل  بلغ  الغربية  رحلته  يف  القرننی  ذا 

إفریقية)21(«.
ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  وچ 
ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں 
ہ ہ چ " أي ثم هيأ سببا للسري فسار 
من  الصحراء  بلغ  إذا  حتى  املرشق  نحو 
اجلانب الرشقي فوجد الشمس تطلع عىل 
قوم بدوینی مل نجعل هلم من دوهنا سرتا. 
و املراد بالسرت ما یسترت به من الشمس، و 

هو البناء و اللباس")22( چ ۓ ڭ ڭ ڭ 
و  اجلبل  چ "السد  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ 
کل حاجز یسد طریق العبور و کأن املراد 

)21( املصدر السابق. 
)22( املصدر السابق. 
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العطف  أداة  وباستخدام  اجلبالن")23(  هبام 
فرتات  األماکن  هذه  بنی  أن  ُندرك  »ثم« 
توقف زمنية ومسافات طویلة. إذن هناك 
ثالث اجتاهات رئيسية لسفر ذي القرننی، 

ُذکرت بوصف لطبيعتها اجلغرافية.
و اخلرب جرى يف املايض ومصدره اهلل 

تعاىل..
• و اآلیة "7" من سورة النمل، و"29" 	

موضوعهام  ال��ق��ص��ص،  س���ورة  م��ن 
 موسى ال��ن��ب��ي  ألن  اج��ت��امع��ي، 
التي  الشعلة  جهة  إىل  الذهاب  أراد 
غرضه  وک��ان  بعيد،  من  له  ت��راءت 
أو  أهله،  مع  والتدفئة  النار  إحضار 
یعينهم  ما  فيها  أخبار  عىل  احلصول 
عىل مواصلة املسري، ومل یبّلغ بالرسالة 
عند  سيتلقى  ألن��ه  ودی��ن��ي  ب��ع��د.. 
واخلرب  النبوة،  شؤون  للجبل  وصوله 
اقليمي خارجي،  اجلغرافيا  من حيث 
بعد،  ملحها عن  التي  النار  عند  إذ هو 
هذا  معامل  وحیدد  وِر(  الطُّ َجانِِب  )ِمن 
األقرب  إىل  األبعد  من  ابتداًء  املکان 
ثم  األیمن  والوادي  الشاطيء  حيث 

)23( املصدر السابق. 

التکليم  موضع  هي  التي  الشجرة 
ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  چ 

ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ 

وِر(،  الطُّ َجانِِب  چ و)ِم��ن  ڃ 

ألنه کان قد ترك مدین سائرا صوب 
النبي  هو  اخلربین  ومصدر  م��رص.. 
لالستطالع  سيذهب  ألنه   موسى
ثم سيحمل لعائلته اخلرب. ومن حيث 

الزمن، فمن األحداث املاضية..
• التوبة. 	 س��ورة  من   "49" اآلی��ة  ويف 

عند  إليکم  املنافقون  یعتذر  "املعنى 
یا  قل  إليهم،  الغزوة  من  رجوعکم 
لن  ألنا  إلينا  تعتذروا  ال  هلم:  حممد 
اهلل  ألن  به،  تعتذرون  فيام  نصدقکم 
یظهر  مما  أخبارکم  ببعض  أخربنا  قد 
تعتذرون  فيام  وکذبکم  نفاقکم  به، 
به")24( ويف هذه اآلیة فإن اهلل تعاىل هو 
وحقيقة  املنافقنی  بأحوال  یعلم  الذي 
أخبارهم، فينقلها لنبيه الکریم.. فهو 
اجلغرافيا  جهة  ومن  األخبار،  مصدر 

 http:/ / نفس�������������ه،  املص���������در   )24(
 hodaalquran. com/ rbook.

 .php?id=4148&mn=1
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املنورة،  املدین�����ة  يف  حميل  هنا  فاخلرب 
یرتبط  سيايس،  فدیني  موضوعه  أما 
باإلیامن والنفاق، وسيايس ألنه یمس 
واجلهاد..  الرتابط  يف  اإلسالم  دولة 
یعلم  الذي  هو  تعاىل  اهلل  ألن  وغيبي 
الذي  وهو  وحده،  املنافقنی  بنفوس 
أفعاهلم  عىل   الرس��������ول أطلع 
الزمن  يف  حیدث  واخلرب  وأخبارهم.. 
ال��رس��ول،  لعرص  امل��ع��ارص  احل��ارض 

واملواکب ألحداثها.
• حممد، 	 س��ورة  م��ن   »31« اآلی��ة  ويف 

االهل��ي  »االمتحانات  ع��ن  تتحدث 
والناس   ،النبي ألصح����������اب 
عىل  سَيثبتمْ  من  لُيعرف  به،  املحيطنی 
ضمن  سائًرا  ویبقى  النبویة،  املواثيق 
هلم،  اإلسالم  دین  رسمه  الذي  اخلّط 
يف شّتى مواقف احلياة، ومن سيسقط 
من  کثري  ق��ال  االمتحانات،  ه��ذه  يف 
هنا  األخبار  من  امل��راد  إّن  املفرّسین: 
إذا  ما  عماًل  أن  وذلك  البرش،  أعامل 
ف��إّن��ه سينترش  اإلن��س��ان،  م��ن  ص��در 
لتمييز  هنا،  فالبالء  کخرب  الناس  بنی 
الشخصي������ة  من  املؤمنة  الشخصية 

واالمتح����ان،  الب���الء  بسنة  املنافقة، 
واملحاسبة«)25(.

ف��م��وض�����وع اخل���رب يف اآلی���ة دی��ن��ي، 
وج��زاء  األع��امل  عىل  املحاسبة  جهة  من 
رفع  ألنه  وسيايس؛  عمله،  بحسب  کلٍّ 
للصابرین  وطمأنة  املجاهدین  ملعنویات 
واخلرب  هل��م..  تعاىل  اهلل  من  والصامدین 
املنورة،  املدینة  هي  حملية  بيئة  يف  حدث 
حيث  النبي  أصحاب  هم  اخلرب  ومصدر 
أخبارهم،  عن  حاکي��ة  أعامهلم  ستکون 
هذه  ألن  القریب؛  املستقبل  هو  والزمن 
حتدث  ل��الب��ت��الءات  الشاملة  ال��س��ريورة 
مدًى  بعد  فتظهر  الدنيا،  احلياة  يف  مجيعها 

زمنيٍّ بسيط نتائجها يف خريها ورّشها..
• الزلزلة. واملراد 	 واآلیة )4( من سورة 

چ هو  ڃ  ڃ  ڃ  چ  م��ن 
وصف ليوم القيامة ومنه " أّن األرض 
وبأعامل  والطالح،  بالصالح  حت��ّدث 
وق��ع عىل ظهرها.  مّم��ا  وال��رش،  اخل��ري 
أع��امل  ع��ىل  الشهود  أه��م  م��ن  وه��ي 

اهلل  کتاب  يف  األم��ث��ل  ن��ارصال��ش��ريازي،   )25(
 http:/ / ال��ق��رآن،  ه��دى  موقع  املنزل، 
 hodaalquran. com/ rbook.

 .php?id=4260&mn=1
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ما  عىل  رقيبة  اليوم.  ذلك  يف  اإلنسان 
موضوعه،  واخلرب  عليها")26(.  نفعله 
غيبي مستقبيل ألنه یتحّدث عاّم سيقع 
املستقبل  يف  واآلخرة  اآلخرة،  یوم  يف 
ويف علم الغيب حيث ال یعرف أحدا 
ومصدره  القيامة،  ی��وم  سيأيت  متى 
األرض..  إىل  ُنسب  بل  برشًیا،  ليس 
أخرویة، وزمن وقوع  اخلرب  فجغرافيا 

اخلرب مستقبيل..
مالحظات ونتائج:

• اتّضح من خالل تتّبع بعض مکوّنات 	
املوضوع،  وهي:  اإلعالمي  اخلرب  فّن 
وامل��ص��در، واجل��غ��راف��ي��ا، وال��زم��ن، 
جلمي����ع  املعجز  الکتاب  هذا  تضّمن 
وبوضوح  حرضتمْ  إذ  العنارص،  هذه 
يف  فتشّکلت  اآلی��ات،  تلك  مجيع  يف 

نسيج اخلرب القرآين.
• اش��رتك ال��ق��رآن ال��ک��ری��م، م��ع حقل 	

اإلعالم، يف املقاربات املوضوعية لفن 
واالجتامعية،  العلمي��ة  بأبعاده  اخلرب، 

 http:/السابق املصدر  الشريازي،  نارص   )26(
 / www. hodaalquran. com/

 .rbook. php?id=3748&mn=1

موضوعات���ه  يف  وانفرد  والتثقيفية.. 
تستطيع  فال  واملستقبلي����ة،  الغيبي����ة 
اإلخبار  األرضية،  األنباء  وک��االت 
بأحداث حدثت يف أزمان غابرة، مثل 
عنه  أجاب  الذي  القرننی«  »ذي  خرب 
نزول  یتعّدى  ال  بزمن  الکریم  القرآن 
وبدقة   ،اهلل رس�����ول  عىل  الوحي 

عالية.
احلياة  يف  سيقع  ح��دٍث  روای��ة  يف  وال 
املوّجهة  القيامة،  یوم  کأحداث  اآلخ��رة، 
الرسالة  عاملّية  بإعتبار  اجلمهور  عموم  إىل 

املحمدیة.
• اتفق القرآن الکریم، مع علم اإلعالم، 	

إیراد أخبار حملية، واقليمية دولية،  يف 
حتى  القرآين  اخلرب  رقعة  اتسعت  بينام 
غّطت العامل األخروي، ویوم القيامة. 
إىل  املنسوبة  الرسالة  تفوق  یؤکد  مما 

اخلالق ذي القدرة املطلقة..
• ال��ک��ری��م ک��ام يف علم 	 ال��ق��رآن  أش���ار 

فهناك  األخبار،  مصادر  إىل  اإلع��الم 
املصدر  مثل  بينهام،  مشرتکة  مصادر 
قّدم  إذ  هبا  اختّص  ومصادر  البرشي، 
وعال،  جّل  اخلالق  إىل  منسوبة  أخباًرا 



فن اخلرب االعالمي يف القرآن الکریم

274

وأخرى إىل األرض!.
• بالزمن، 	 األخبار  الکریم  القرآن  ربط 

کام  وح��ارضة،  ماضية،  أخبار  فهناك 
الزمن  جوهر  لکن  اإلع��الم،  علم  يف 
القرآن  ففي  خمتلف،  منه���ا  کثري  يف 
واألنبياء  املاضية  األمم  أخبار  ُتذکر 
احل��ارض  بزمنها  األخ��ب��ار  وتعکس 
الشخصيات  ع��ن  ص��ادق��ة  ص����وًرا 
واملواقف االجتامعية، فال تتوقف عند 
حدود الرسد، وإنام تکشف يف حلظات 
فينقل  موجود  أحد  ال  حيث  اخللوة، 
بنقله،  القرآنية  األخبار  لتقوم  احلدث 
النار،  حيث   موسى النبي  »ذهاب 
واحلدیث الدائر بنی الرب تعاىل وبينه. 
بل بنی اإلنسان ونفسه )قد نبأنا اهلل من 

أخبارکم(.
ولالمتحانات اإلهلية أزمان مستقبلية 
لسنة  متتد  فقد  الوقت،  نفس  وحارضة يف 
تعاىل،  اهلل  یرید  حيث  یزید،  أو  اثنتنی  أو 
موعد  دون  مستقبلية  أخ��رى  وأزم���ان 
حمدد، بل ظّلت من اختصاصه تعاىل وهي 
أحداث.  من  یرافقها  وما  اآلخرة«  »زمن 
االستمراریة  القرآني���ة  لألخبار  یکفل  مما 

الزمنية حتى قيام الساعة.
• لآلیات 	 الشامل  احل��رص  ه��ذا  ضمن 

اخلرب،  مفردة  تناولت  التي  القرآنية 
وعىل الرغم من قّلتها، غري أنه ُیالحظ 
جانب  يف  سواء  التنّوع  خاصّية  عليها 
واألزمان  املوضوعات  يف  أم  املصادر 
الصبغة  ع��ىل  ی��دل  مم��ا  واجل��غ��راف��ي��ا، 

اإلبداعية هلذا الکتاب.
الفصل الثالث.. 

القيم اإلخباریة يف القرآن الکریم
 »من خالل مفردة النبأ«

»خرب  بأنه  النب����أ  األصفهاين  رف  ُیعِّ
غلبة  أو  علم  به  حیصل  عظيمة  فائدة  ذو 
نبأ حتى  األصل  للخرب يف  یقال  وال  ظن، 
اخلرب  وحق  الثالثة،  األشياء  هذه  یتضمن 
الکذب  عن  یتعرى  أن  نبأ  فيه  یقال  الذي 
النبي عليه  کالتواتر وخرب اهلل تعاىل وخرب 
معنى  النبأ  ولتضمن  والسالم،  الصالة 
أخربته  کقولك  بکذا  أنبأته  یقال  اخل��رب 
أنبأته  قيل  العلم  معنى  ولتضمنه  بکذا، 
ووردت  ک��ذا«)27(  أعلمته  کقولك  کذا، 

غ��ری��ب  األص����ف����ه����اين،  ال����راغ����ب   )27(
 http:// ص342،  الق������������������رآن، 
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الکریم، يف صور  القرآن  )النبأ( يف  مفردة 
بصيغة  اس��اًم  فجاءت  عدیدة،  اشتقاقية 
املفرد  بصيغة  واس���اًم  م��رة،   12 اجلمع 
عدیدة  م��رات  ج��اءت  کام   ،)28( مرة   17
القيم  بتطبيق  وسنقوم  الفعل..  بصيغة 
القرآنية  اآلی��ات  عىل  اإلعالمية  اخلربیة 
اختالف  عىل  »النبأ«  مفردة  تناولت  التي 
اآلیات  بعض  عىل  وسنقترص  اشتقاقاهتا، 

فقط، لضيق املجال عن متابعتها کّلها..
النبأ  صفات  إىل  سنشري  ذلك  وقبل 
وأظهرت  آیاته،  هبا  رّصحت  کام  القرآين، 
منظومة حمددة، رباعّية األطراف، ألشکال 
املعتمدة.  ومعایريها  القرآني������ة،  األنباء 

وهي:
صفات النبأ القرآين:

ۈئ  ۈئ  ۆئ  چ  الیقنی،  	واًل: 
ی  ىئ  ىئ  ىئ  ېئ  ېئ  ېئ 
 ،]22 النمل:  جئچ ]س��ورة  ی  ی  ی 

 www. islamicbook. ws/
 qbook%5Calom/ grib -alqran

 .-llasfhani -. pdf
أللفاظ  املفهرس  املعجم  ن��دی��م،  حممد   )28(
املرصیة،  الکتب  دار  النون،  باب  القرآن، 

1945م، ص685. 

العلم فوق  اليقنی من صف���ة  ومعنى" 
وهو سکون  املعرفة والدرایة وأخ��واهتا، 
الفهم مع ثبات احلکم")29( فعندما یتشّکل 
بِنحٍو  لليقنی،  عاکس���ة  بمعلومة  وعي 
جازم، ال یداخل صوابّيتها شك، فيمکن 
يف هذه احلال اعتامد النبأ، واملصادقة عليه 
أنباءه  مثلام  القرآين.  املنظور  جانب  من 

الصادرة عنه.
ٻ  ٻ  ٱ  چ  العظیـــــم،  ثانًیا: 
 ،]2-  1 النبأ:  چ ]س��ورة  پ  ٻ  ٻ 
الثبوت،  عىل  تدّل  مشبهة  "صفة  وعظيم 
سلطة  ذو  ال��ق��در  کبري  ال��ش��أن:  وعظيم 
تکون  ال  القرآني����ة،  فاألنباء  ونفوذ")30( 
وشأهنا  وشموخه��ا،  عظمتها،  بغري  أنباء 
الترشیعية  اإلف��ادة  من  فيها  ملا  ه��ا،  وِک��رَبِ
ما  خُیّرج  مما  لألمة.  والثقافية،  والسياسية 
یکتسب  فال  ضاّر  هو  وما  نافع،  غري  هو 

رشعّيًة أو تأیيًدا مطلًقا.
ڭ  ڭ  ۓ  چ  احلـــق،  ــا:  ــًث ــال ث

نفسه،  امل��ص��در  األص��ف��ه��اين،  ال��راغ��ب   )29(
ص395. 

 https:/ / ،30( معجم اللغة العربية املعارص(
 www. almaany. com/ ar/ dict/

 ar -ar
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ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ڭۇ  ڭ 
ال��ک��ه��ف:  چ ]س����ورة  ٴۇ  ۈ 
"أصل احلق املطابقة، وقد تکون  و   ،]13
لذا  للموجد بحسب مقتىض احلکمة، 
ق��ال يف القيامة )ویستنبئونك أح��ق هو 

ويف االعتقاد  وريب إن��ه حل��ق(،  ق��ل إي 
لليء املطابق ملا عليه ذل��ك ال��يء يف 
وللفعل والقول الواقع بحسب ما  نفسه، 
وىف الوقت الذي  جیب وبقدر ما جیب، 
فيقال فالن لفعله حقيقة إذا مل یکن  جیب 
ولقوله حقيقة إذا مل یکن فيه  مرائيا فيه، 
ضده  مرتخًصا ومستزیًدا ویستعمل يف 
أنباءه  القرآن  ز واملتوسع)31( ویضع  املتجوِّ
فيصيبها،  اخلالصة،  احلقيقة  عىل متاس مع 
املتلقنی، کنه  إراءة  دّقتها، يف مهّمة  ُمراعًيا 
أو  زی��ادة  التشوهبا  أمينة،  بلغٍة  الواقعة، 
أبرز  من  ُعّدت  حّقانية  ومنهجّية  نقصان، 

معامله وخصوصياته.
ې  ې  ې  چ  املستقر،  ــا:  ــًع راب
ۇئ  ۇئ  وئ  وئ  ەئ  ەئ  ائ  ىائ  ى 
األنعام:  چ ]سورة  ۈئ  ۈئ  ۆئۆئ 
مفرداته  يف  الراغب  وق��ال   ،]67-  66

)31( الراغب األصفهاين، مصدرسابق، ص89.

ڱ  زب  ت��ع��اىل:  "قال  ق��ّر  م���ادة  ح��ول 
مستق����را،  أي  رب  ڱ  ڱ  ڱ 
ومجلة  الق���رار،  حترى  إذا  فالن  واستق���ر 
اإلنسان  عنها  ینقل  ح��ال  کل  أن  األم��ر 
إثب�ات  واإلق��رار  التام،  باملستقر  فليس 

مسؤولية  اآلی���ة،  »ت��ّوّض��ح  ال����يء)32( 
حّد  عند  وانتهاؤها  الکریم،  ال��رس��ول 
األشخاص  أمر  ليؤول  واإلنذار،  التبليغ 
یتبنون����ه  ما  یسلکون  هم  أنفسهم،  إىل 
نتائج  فيتحّملون  للدین،  تک���ذیب  من 
مستقباًل،  ستنکشف  التي  اختياراهت�������م 
األوان،  ف��وات  بعد  سيدرکون  عندها 
واقعية  مستقّرات  هلا  القرآنية  األنباء  أن 
قاّرة وثابتة التتبّدل«)33(  حقيقية، وقواعد 
عىل  ومؤسسة  ثابتة،  القرآنية  فاألنباء  إذن 
التکافؤ يف التبليغ، والتوزیع، والعدالة يف 

اجلزاء األخروي.
هذه  ب��أن  ال��ق��ول،  یمکن  هنا  وم��ن 

http://www.islamicbook.ws/ )32(
5Calom/grib-alqran-%qbook

..llasfhani-.pdf
من  اهلل،  ف��ض��ل  ح��س��نی  حم��م��د  ان��ظ��ر:   )33(
http://arabic. الق��������رآن،  وحي 
bayynat.org/HtmlSecondary.

..aspx?id=5661
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احلاکم���ة  الفلسفات  ُت��ع��ادل  الصفات 
اإلعالمية  املؤسسات  يف  األنباء  لتداولية 
املعارصة.. والشعارات املتّخذة من ِقَبلها، 
قناة  عليها  تتکيء  التي  الفلسف��ة  فمثاًل 
ترفعه  الذي  والشعار  الفضائية،  »العامل« 
يف  ذلك  وغري  تراها")34(  کام  "احلقيقة  هو 

بقية املؤسسات.
القيم اخلربیة  يف آیات النبأ

 يف القرآن الکریم:
يف . 1 ال��ق��رآين  اخلطاب  یرّکز  الــصــدق: 

الک����ذب،  وذّم  الصدق  عىل  أنبائه، 
»النفاق«  ومنها،  املتعددة  بظواهره 
وإض��امر  اإلس���الم،  إظه����ار  وه��و 

ڄ  ڦ  ڦ  چ  ال��ک��ف��ر، 
ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ 

ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  ڃچ 

 ]64 التوبة:  چ ]س��ورة  ڇ 

کاملة  بسورة  املنافقنی  تعاىل  اهلل  نبئ 
أحواهلم،  وبّينت  للمجتمع  کشفتهم 
فيه����ا  وقال  "املنافقون"  سورة  وهي 

عنهم:

https://ar.wikipedia.org/  )34(
.wiki

ۈئچ ]س�����ورة  ۆئ  ۆئ  چ 

من  ال��ن��ف��اق  امل��ن��اف��ق��ون: 4[ "ف��ظ��اه��رة 
األمة  عىل  رضرًا  أکربها  و  األمور  أخطر 
اإلسالمية، و املنافقون هم بمثابة الطابور 
و  العدو،  ملصلحة  یعمل  ال��ذي  اخلامس 

األمة  و  اإلسالم  لوالدة  األول  اليوم  منذ 
الظاهرة  هذه  من  بشدة  تعاين  اإلسالمية 

اخلطرية")35(.
ولذا عّرف اهلل تعاىل رسوله هبم، وبنّی 

له عالئم ليمّيزهم هبا چ ٱ ٻ ٻ 
پ  پ  پ  ٻپ  ٻ 

حممد:  چ ]سورة  ٺ  ڀ  ڀ  ڀڀ 

القول"،  "حلن  و  "سيامهم"  وهي:   .]30
یتحّدثون،  وهم  وجوههم،  مالمح  أي 
لغة  يف  حدیث�ة  دراس��ات  اليوم  وظهرت 
ومعرف��ة  الصامت،  واالتصال  اجلسد، 
اُخرتعت  کام  وجهه،  مالمح  من  الکاذب 
عىل  ُیدلل  مما  الکذب..  لکشف  أجهزة 
للخدیعة  عالمات  وجود  أصل  مصداقّية 
القرآني�ّ�ة  األنباء  منها  تربأتمْ  والکذب، 

النفاق؟  معنى  م��ا  ال��ک��رب��ايس،  صالح   )35(
https://www.islam4u.com/

.-/ar/almojib
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وسبقت العلم احلدیث، يف تبياهنا.
ٺ  چ   ]6 احلجرات:  ]سورة  ويف 
ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ 
ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ 
"األخذ  م��ن  اآلی���ة  چ حُت���ّذرن���ا  ڦ 
والتبنی  التثبت  ووجوب  الفاسق،  بخرب 
األخ��ذ  قبل  اخل��رب  صحة  م��ن  والتحقق 
باخلرب والعمل به. فقد یکون اخلرب سببًا يف 
اهلزیمة النفسية واإلحباط النفيس للناس، 
ورف�ع  الناس  تشجيع  يف  سببًا  یکون  وقد 
صورة  هو  الفاسق  نب��أ  إذ  معنویاهتم")36( 

أخرى من صور الکذب.
ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  چ  تعاىل:  قوله  ويف 
چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ 
ڌ  ڌ  ڍ  ڇڍ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ 
ڎ ڎ ڈ ڈژ ژ ڑ ڑ کچ 
يف  اآلی��ات  "حلن   ،]3 التحریم:  ]س��ورة 
و  ی��ؤذی��ه  م��ن  ع��ىل  الکریم  النبي  إظ��ه��ار 
و  علي��ه،  یتظاهر  من  عىل  العتاب  تشدید 
أوال و عوتب عىل  النبي  فيها  قد خوطب 

رح�����������������اب  يف  اآلص����ف����ي،  حم��م��د   )36(
http://www. ال��ن��ب��������������������أ،  آی���ة 
hodaalquran .com/rbook .

..php?id=7816&mn=1

بتحلة  و أشري عليه  له  اهلل  ما أحل  حتریمه 
کان  إن  و  له  وانتصار  إظهار  هو  و  یمينه 
إىل  النبي  أفىض  إذ  العتاب")37(.  يف صورة 
بعض أزواج -و هي حفصة بنت عمر بن 
فلام  بکتامنه  أوصاها  و  –حدیثا  اخلطاب 
و  به،  أوصاها  ملا  به غريها خالفا  أخربت 
قالت  غريها  به  نبأت  أهنا  النبي  اهلل  أعلم 
به  نبأت  أين  أخ��ربك  و  أنبأك  من  للنبي: 
غريي و أفشيت الرس؟. قال النبي: نبأين و 
خربين العليم اخلبري و هو اهلل العليم بالرس 
و العالنية")38( وفيها داللة عىل الصدق إىل 
تلزم  عندما  الرسیة،  األنباء  کشف  درجة 
إىل  اإلش��ارة  ومنها  ذل��ك.  اإلهلية  الرتبية 

ٹ  ٹ  چ  مبارشة:  بصورة  الصدق 
األنعام:  چ ]س��ورة  ڤ  ٹ  ٹ 

143[، و چ ڃ چ چ چ چ 
ڇ چ ]سورة البقرة: 31[.

الغرابة والطرافة: . 2
ذات  بأخب����ار  الکریم  القرآن  زخر 
أحد،  ذهن  عىل  ختطر  ال  غرائبي���ة  أبع�اد 

مصدر  امليزان،  تفسري  الطباطبائي،  حممد   )37(
سابق.

http://،امليزان الطباطب������ائي،  حممد   )38(
./qadatona.org
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لنبينا  یعود  الذي  اهلدهد  طائر  نبأ  ومنها 
ېئ  ۈئ  ۈئ  ۆئ  چ   سليم��ان
ی  ی  ی  ىئ  ىئ  ىئ  ېئ  ېئ 
النمل: 22[، وکيف  چ ]سورة  جئ  ی 
سبأ  مدینة  من  یقيًنا  خرًبا  ليحمل  غاب 
الکهف"  "أصحاب  وخرب   .النبي إىل 

ۆ  ۇ  ڭۇ  ڭ  ڭ  ڭ  چۓ 

 ،]13 الکهف:  ۈچ ]سورة  ۆ 
طریق  إىل  اه��ت��دوا  فتية  "جمموعة  وه��م 
اإلیامن، فکان اهلل هو کل يشء عندهم يف 
هدى،  فزادهم  املتحرك  وجودهم  عمق 
عىل أساس السنَّة اإلهلية التي متّد املؤمننی 
بالفيض الروحي الذي یرشق يف حياهتم، 
والرفعة")39(،  السمّو  مواقع  عىل  فيدهلم 
یزید  ما  تعاىل يف کهف  أنامهم اهلل  وبعدما 
بطش  م��ن  ونجاهم  ق��رون  الثالثة  ع��ىل 
بعد  احلياة،  إىل  أعادهم  امل��رشك،،  احلاکم 
زوال التهدید، وهي أنباء مستحيلة ضمن 

قدرات البرش.

تفسري  اهلل،  ف��ض��ل  ح��س��نی  حم��م��د   )39(
م��ن وح���ي ال���ق���رآن، س����ورة ال��ک��ه��ف، 
h t t p : / / a r a b i c . b a y y n a t .
o r g . l b /L i s t i n g M i x P a g e .

.aspx?id=15547

ۈ . 3 ۆ  ۆ  ۇ  چ  الــتــشــویــق: 
ۉ  ۉ  ۅ  ۋ ۅ  ٴۇۋ  ۈ 
ى  ى  ې  ې  ې  ې 
آل  ەئچ ]س������ورة  ائ  ائ 
التمهيد  يف  اآلیة  تبدأ   ،]44 عمران: 

لقصة السيدة مریم، بمقدمة خربیة 
عامة تصف النبأ الذي سيتلقاه الرسول 
بأنه غيبي، ثم تدخل يف صلب اخلرب، 
مستخدمًة أسلوب النفي، و»ما کنت« 
یتکرر  ثم  اخلرب،  وتس������رد جانًبا من 
النفي ليکمل بقية اخلرب، ویفصل بينهام 
بضمري  اخلرب  وُیصاغ  الفجائية،  »إذ« 
وهذه  »کنَت«،  »إليَك«  امُلخ���اطب، 
ولفت  للتشویق  باعثة  فنّية،  أساليب 

االنتباه وشّد املتلقي نحو هنایة اخلرب.
اإلثارة: خیلو اخلطاب اخلربي القرآين . 4

اخلادش������ة  بمعنى  املثرية  األنباء  عن 
العنف  ألج���ل  العنيفة  أو  للحي���اء، 

ذاته، ففي هذه اآلیة چ ڄ ڄ ڃ 
چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ 

ڇ  ڇ  ڇ  چ 

ڌ  ڍڍ  ڇ 

ڈ  ڈ  ڎڎ  ڌ 
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ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ 

 ]70 ال��ت��وب��ة:  چ ]س���ورة  ک 

امُلناِفِقنَی  تعاىل  "یشّبه  اآلیة  هذه  ففي 
يف  ��َب��ِة  غمْ ال��رَّ يف  ِم��نَی  امُل��َت��َق��دِّ بِالُکّفاِر 
وامُلباَلَغِة  األنمْبِياِء  ِذیِب  َتکمْ ويف  نمْيا،  الدُّ

وائَِف  الطَّ َه��ُؤالِء  َفَذَکَر   ، إیذائِِهممْ يف 
َلَکهم  أهمْ  ُ واهللَّ ُن���وٍح  ُم  َق���ومْ ��َة،  ��تَّ ال��سِّ

َلَکهم  أهمْ َتعاىل   ُ واهللَّ وعاٌد  راِق.  بِاإلغمْ

وَثُموُد   . َعَليمِْهممْ الَعِقيِم  یِح  الرِّ ساِل  بِإرمْ
يمَْح��ِة  الصَّ س��اِل  بِ��إرمْ َلَکهم  أهمْ  ُ واهللَّ

 ُ َلَکُهُم اهللَّ ُم إبمْراِهيَم أهمْ والّصاِعَقِة. وَقومْ

َمِة َعنمْهم، وباِم ُرِوَي  ِب النِّعمْ بَِسَبِب َسلمْ
الَبُعوَضَة  َط  َسلَّ َتعاىل  ُه  أنَّ باِر  األخمْ يف 
ُشَعيمٍْب وهم  ُم  ُروَذ. وَقومْ ُنممْ ِدماِغ  َعىل 
َلَکهم  أهمْ َتعاىل   ُ واهللَّ َیَن،  َمدمْ حاُب  أصمْ
َتِفکاُت:  وامُلؤمْ ِة،  لَّ الظُّ ِم  َی��ومْ بَِعذاِب 
َجَعَل  بِ��أنمْ   ُ اهللَّ َلَکُهُم  أهمْ ُل��وٍط  ُم  َق��ومْ
ِهُم  َعَليمْ َطَر  وأممْ ساِفَلها،  ِضِهم  أرمْ عايِلَ 
وفيها داللة أن ّ عذاهبم  احِلجاَرَة")40( 
األليم ذلك، مل یکن إاّل نتاج أعامهلم، 

م��ف��ات��ي��ح  ال��������رازي،  ال���دی���ن  ف��خ��ر   )40(
https://furqan.co/ الغي���������ب، 

.alrazi/9/70

بنی  ومن  الذنوب،  کبائر  وارتکاهبم 
تلك الطوائف قوم لوط، الذین قلبوا 
باملامرسات  وأت��وا  السوّیة،  الفطرة 
ذّمهم، وأهلکهم،  تعاىل  فاهلل  الشاّذة، 
استامعهم  وعدم  به  ج��اءوا  ما  لقبح 
ترّوج  ما  للنبي لوط، وهو عکس 
اع��رتاف  بعد  اإلع���الم  وس��ائ��ل  ل��ه 
بحقوق  األمریکية  املتحدة  الوالیات 
جمال  يف  القرآنية  واللغة  ال��ش��واذ. 
واملرأة  الرجل  بنی  والعالقة  الغریزة 
فضحائية،  وليست  إحیائية،  لغة  هي 

چې  أي لغة سرت، ال ُعري وکشف، 
ال��ن��س��اء:  ېچ ]س����ورة  ې 

.]43
اجلدة واحلداثة: نزلت کثري من األنباء . 5

القرآنية، مواکبة لألحداث اجلاریة يف 
واحد  ولعله  وامل��دين،  املکي  املجتمع 
للقرآن،  التدرجیي  النزول  مزایا  من 
الکری�������م،  نبينا  رحيل  حتى  املمتد 

ۇۆ  ۇ  ڭ  ڭ  چ  ومنها: 
ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ 
ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ 
ائ  ائ  ى  ى  ې  ېې 
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 ،]20 األحزاب:  چ ]سورة  ەئ  ەئ 
بصالحيته  القرآين،  اخلطاب  وامتاز 
لکل زمان.. وإمکانية استفادة املتلقي 
أخباره غري حمدودة وکلٌّ بحسب  من 
خاصية  هلا  فأنباءه  وثقافته،  قابلّيته 

التجدد.
ۉ . 6 ۅ  ۅ  ۋ  چ  االستمراریة: 

ې  ېې  ې  ۉ 
وئ  ەئ  ەئ  ائ  ائ  ى  ى 
 ]105 التوبة:  چ ]س���ورة  وئ 
بإستمرار  مستمرة  اإلنس���ان  فأعامل 

ے  ے  ھ  ھ  وچ  احلياة، 
ۇۆ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ 
ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ 
ېچ  ې  ې  ۉ  ۉ 
سبيل  ففي   ]108 األن��ع��ام:  ]س��ورة 
إثبات احلق، والرصاع الدائم بنی اخلري 
یتعّرض  والکفر،  واإلی��امن  وال��رش، 
أدًبا  وهنا  املواقف  هذه  ملثل  اإلنسان 
تنهى  واملجادلة  املحاورة  يف  قرآنًيا، 
عن سب معتقدات الغري، ثم الرجوع 
به  اتبع ما جاءت  لينظر من  إليه تعاىل 
لألنباء  االستمراریة  فمساحة  أنباءه. 

واسعة جًدا يف اخلطاب القرآين.
ڍ . 7 ڇ  ڇ  ڇ  چ  األمهیة: 

ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ 
ڈ ژژ ڑ ڑ ک ک 
ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  کک 
ںں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳڳ 
ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ 
ھ  ھھ  ہ  ہ  ہ  ہ 
ڭ  ۓ  ۓ  ے  ھے 
ۇچ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ 
عىل  اآلیة  تؤکد   ]48 املائدة:  ]سورة 
السم����اویة،  الکتب  القرآن  "تصدیق 
م���ا  مع  تتطابق  دالئل  عىل  واشتامله 
هلا.  صائنًا  فک����ان  الکتب،  يف  ورد 
باإِلنسان  ترتقي  جدیدة  رشعة  وکل 
إىِل مرحلة أسمى، فتدّل عىل شمولية 
ألحکام  بالنسبة  اإِلس���الم  أح��ک��ام 
النبي  عىل  وتؤّکد  السامویة،  الرشائع 
الکتاب،  أه��ل  أه��واء  عن  االبتعاد 
األحکام  یطوعوا  أن  یریدون  الذین 
اإِلهلية مليوهلم ولو أراد أن جیعل أبناء 
ورشعة  دینًا  تتبع  واحدة،  ُأّمة  البرش 
یتن������اىف  األمر  لکن  لقدر،  واح��دة 



فن اخلرب االعالمي يف القرآن الکریم

282

تدعو  ث��م  ال��ت��درجی��ي،  التکامل  م��ع 
بدل  اخل��ريات  لفعل  األق���وام،  مجيع 
إىِل  فمرجعهم  والتناحر،  اإِلختالف 
بام  القيامة  یوم  يف  خیربهم  ال��ذي  اهلل 
القضية  وهذه  خیتلفون")41(  فيه  کانوا 
ألهنم  البرش،  حياة  يف  کبرية  أمهية  هلا 
الدیانات  أصحاب  مع  دائم  متاس  يف 
مّما  األخرى، ويف حاجة دائمة للتعّلم 
ليهتدوا  معاٍن  من  اآلیات  هذه  حتمله 

هبا يف سلوکياهتم.
القرآني����ة . 8 األنباء  امتازت  الوضوح: 

بّينة، سلس�ة بال اشتباك  بلغة واضحة 
عرضه������ا،  يف  تشویش  أو  املعاين  يف 
أوتعقيد،  بينه�������ا،  فيام  تعارض  أو 

ی  یی  ىئ  ىئ  ىئ  ېئ  چ  ومنه��ا 
جب  يئ  ىئ  مئ  حئ  جئ  ی 

حبچ ]سورة األنعام: 164[.
ــشــهــرة: راف��ق��ت األن��ب��اء ال��ق��رآن . 9 ال

بصورة  األنبياء  أسامء  ذک���ر  الکریم، 
پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  چٻ  ک��ب��رية 

تفسري  ال����ش����ريازي،  م���ک���ارم  ن���ارص   )41(
http:// امل��ن��زل،  اهلل  کتاب  يف  األمثل 
hodaalquran .com/rbook .

.php?id=5359&mn=1

پچ ]سورة یونس: 71[، چ ک 

الشعراء:  گچ ]سورة  ک  ک 
"مثل  األوصياء  بعض  وأس��امء   ]69

ۀ  ۀ  چ  ويف  ه��������������ارون" 
ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ 
ھچ ]سورة القصص: 3[ ُذِکَر 
جانب  ويف  بإسمه،   ،موسى النبي 
“فرعون”  لفظ  ُذِک��ر  وال��رش  الفساد 
دون  موسى،  نبينا  زمن  يف  کان  الذي 
ترصیح بإسمه احلقيقي، وقد ازدادت 
أسامء من یمثّلون الصالح عىل غريهم 
معيار  یؤکد  مما  املقابل..  اجلانب  من 
وأهن��ا  القرآنية،  األن��ب��اء  يف  الشهرة 
عىل  وإنام  امُللك  أو  الغنى  عىل  التقوم 

التقوى.
ڈ . 10 ڎ  ڎ  ڌ  چ  الــــــراع: 

ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ 
گ  گ  گ  ک  ک  ک 
ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳڳ  گ 
املائدة: 27[ هذا  چ ]سورة  ڱ 
وقابيل  هابيل  بنی  دار  الذي  الرصاع 
اهلل  تقّبل  حيث   ،آدم نبين�����ا  ابني 
تعاىل قربان هابيل دون قابيل مما دفعه 
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إىل إىل قتل أخيه.. هو بنی نفس تقية 
یتنازعها  صافية  غري  وأخرى  صاحلة 
سورة  ويف  النفسية.  واآلفات  احلسد 

ں  ڱ  ڱ  ڱ  چ  األع����راف 
ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں 
ہچ  ہ  ۀ  ۀ 
بن  بلعم  نبأ  ت��روي  "وهي   ]175[
بني  شخصيات  أح���د  ب���اع���وراء، 
ارسائيل، ومتّثل الرصاع بنی هدى اهلل 
ورضبت  الشخصية،  األه��واء  وبنی 
اهلل  هدى  عىل  هواه  مؤثر  لکل  مثاًل 

من أهل القبلة")42(.
س��ورة . 11 م��ن   34 اآلی��ة  يف  التوقیت: 

ې  ې  ې  ۉ  ۉ  چ  األنعام 
ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئوئ 
ېئ  ېئ  ۈئ  ۆئۈئ  ۆئ  ۇئ  ۇئ 
ېئ ىئ چ تربز أمهية توقيت 
نزول أخبار الرسل واألنبياء يف األمم 
مع  قومهم،  مع  ومعاناهتم  السابقة، 
من  القاه  وما   اهلل رس��ول  معاناة 

القرآن،  تفسري  يف  امليزان  الطباطبائي،   )42(
http://www. األع�����راف  س���ورة 
hodaalquran .com/rbook .

.php?id=4126&mn=1

بمثابة  األخبار  هذه  فجاءت  أذًى، 
والتصبري   اهلل لرسول  التسلي�����ة 

والعزاء..
12 . ]70 التوبة:  ]س����ورة  املوضوعیة: 

ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  چڄ 

چ  چ  چ  چ  ڃ 

ڇ  ڇ  ڇ  ڇ 

ڌ  ڌ  ڍڍ 

ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎڎ 

کچ  ک  ڑ  ڑ 

آیة 15 من س������ورة آل عمران  ويف 
ۉ  ۅۉ  ۅ  ۋ  ۋ  چٴۇ 

ائ  ى  ى  ې  ې  ې  ې 
وئ  وئ  ەئ  ەئ  ائ 
ۈئ  ۈئ  ۆئۆئ  ۇئ  ۇئ 
اآلی��ت��نی  ه��ات��نی  ېئچ ف��ف��ي 
یبنّی اهلل تعاىل، أنه الیظلم أحًدا، وأنه 
واألنبياء  بالرسل  وأتى  السنن  سن 
وبالکتب  البرش،  هلدایة  وال��رشائ��ع 
بأنباء السابقنی  السامویة التي ختربهم 
العاصنی  أص��اب  ب��ام  العظة  ألخ��ذ 
عىل  وأرّصوا  یتعّظوا  مل  فإن  منهم، 
ومل  بإختيارهم  فهذا  عصياهن�������م، 
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منه  ظلم  فال  ذلك،  عىل  اهلل  جیربهم 
تعاىل والحتّيز ُمسبق..

ٻ . 13 ٱ  چ  اإلنـــســـاين:  االهــتــامم 
پڀ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ 
ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ 
یوسف:  چ ]س��ورة  ٿ  ٺ  ٺ 
یوسف  أخ���وة  ع���زم  "حيث   ]15
یرصفهم  ومل  البئر،  يف  إلقائه  ع��ىل 
صارف، وتآمروا عليه ظلاًم ولکن اهلل 
 یوسف جانب  إىل  سيقف  تعاىل 
بام  مستقباًل  أخوته  خُیرب  أن  وخیّوله 
املتلعّقة  األنباء  وهذه  به")43(.  فعلوه 
احلزینة  طفولته  وأخبار   ،بيوسف
تثري  عليه  عزموا  ملا  أخوته  وتنفيذ 
وتدفع  املشاعر..  وحُت��ّرك  العاطف�ة 
جانب  وتأیيد  التعاطف  إىل  باملتلقي 

احلق واخلري.
ېئ . 14 ېئ  ېئ  ۈئ  ۈئ  چ  القرب: 

 ]49 احل��ج��ر:  چ ]س���ورة  ىئ 

ال��ط��ويس،  حم��م��د  ان��ظ��ر،أب��وح��ع��ف��ر   )43(
http:// ال��ق��رآن،  تفسري  يف  التبيان 
hodaalquran.com/books.ph
p?sec=20&s=a73f5f1fecee935
.2ab0393d306b3288d&mn=1

الکریم  نبي���ه  تعاىل  اهلل  یأمر  وفيها 
إخبار عباده بمغرفته الواسعة ورمحته 
ترتفع  هنا  القرب  وقيمة  الکبرية، 
بعظمته  تعاىل  اهلل  من  ص��ادرة  کوهنا 

وجالله وکربیائه إىل عباده..
نتائج ومالحظات:

تواجدت مجيع القيم اخلربیة املبحوث 
وبطریقة  ال��ق��رآين،  النبأ  آی��ات  يف  عنها 

النظم. متکاملة بدیعة 
رسیع��ة 	  اإلع��الم  وسائل  يف  األخبار 

القرآنية  األنباء  بينام  والتقادم،  التلف 
ذات خاصّية متجددة.

امتازت األنباء القرآنية باملوضوعي��ة، 	 
واح����د  ذات خط  فهي  واملصداقية، 
ورصاط مستقيم، يف عرض احلقائق، 
جاهزة  وأح��ک��ام  ازدواج��ي��ة  دون 

سلًفا.
عىل 	  أخباره  يف  الکریم  القرآن  اعتمد 

واضحة  لغة  وع��ىل  وفلسفة،  شعار 
وسلسة ومعاٍن متعددة وزاخرة، وقيم 
رصينة، سبقت فن اإلعالم الذي ُیعّد 
من الفنون احلدیثة، امُلتوّلدة واملتطّورة 
الطباع�ة،  اکتشاف  عرص  منذ  تدرجیًيا 



ألباب کاظم حممد عيل

285

وشبکة  الصناعية  األق��امر  عرص  وإىل 
املعلومات.

مقارنة بنی القواعد العامة 
يف صياغة اخلرب اإلعالمي والقرآين:

اخلطاب 	  يف  األعداد  صورة  اختلفت 
اخلطاب  يف  عنها  القرآين،  اإلعالمي 
ج��اءت  حيث  ال��ب��رشي،  اإلع��الم��ي 
کّلها بصيغتها اللفظية، دون العددیة، 
م��ه��ام ک���ربت وس����واء أک��ان��ت ه��ذه 
من  أو  مرکبة،  أو  أصلّية  األع���داد 

چى  مثال:  وغريها،  العقود،  ألفاظ 
 ،]4 یوسف:  ائچ ]س��ورة  ائ 

ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  چڳ 

ڻ چ ]سورة ص: 23[ چڭ 
ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ 
چى   ]25 الکهف:  چ ]سورة  ٴۇ 
وئچ  ەئ  ەئ  ائ  ائ  ى 

]سورة املعارج: 4[.
اخلطاب 	  مع  الکری�م،  القرآن  اتسق 

بذکر  اهتاممه  يف  البرشي  اإلعالمي 
امل��ص��ادر اخل��ربی��ة، ک��ام ب��نّی اجل��دول 
شهرة  األکثر  األسامء  وبذکر  السابق، 
ولکنه  األح��داث،  صناعة  يف  وأمهية 

اهلل  سبيل  واض��ح��نی،  سبيلنی  اخّت��ذ 
وسبيل  اخل��ري،  جلانب  املمّثل  تعاىل 
الشيطان املمّثل جلانب العداء والرّش، 
منهام  أيِّ  يف  السائرون  یستتبع  وم��ا 
قصة  ففي  العق���اب.  أو  الثواب  من 
)وإذ  الصالح،  العب��د  مع   موسى
موسى  )ق��ال  و  لفتاه(  موسى  ق��ال 
االسم  تعلمني(،  أن  عىل  اتبعك  هل 
هو  اآلی��ات  هذه  يف  رصاح��ة  الوحيد 
اسم النبي موسى، أما باقي األفراد يف 
بصفات  ُوِرَد  فذکرهم  کاملة،  القصة 
»لتغرق  یتمنی«،  »غ��الم��نی  ع��ام��ه، 

أهلها« »مساکنی«، »ملك«..
واف���ق اخل��ط��اب اخل���ربي ال��ق��رآين، 	 

عدم  يف  البرشي،  اإلعالمي  اخلطاب 
کام  معّقدة،  مصطلحات  استخدام 
وافقه يف استخدام بيان سهل ودقيق، 
اإلجیاز  مع  واالستيعاب،  للفهم  قابل 
وتکثيف املعاين بأقل الکلامت املمکنة، 
للحدث  قليلة  تفاصيل  تقدیم  ويف 

بأسلوب روائي مبسط. چ حئ مئ 
ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  جب  يئ  ىئ 
پچ ]س��ورة  پ  پ  پ  ٻ 
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احلجر: 51 -52[.
اخلطاب 	  مع  الکریم  القرآن  اش��رتك 

استخدام  يف  ال��ب��رشي،  اإلع��الم��ي 
واألفعال  احلرکة  عىل  الدالة  األفعال 
واستعامل  القویة،  واجلمل  املضارعة، 
أکرب،  بصورة  للمعلوم  املبني  صيغة 
مثاًل: چ ڱ ڱ ڱ چ ]سورة 

ڭ  ۓ  چ   ]49 ع��م��ران:  آل 
ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ 
 ]18 ی��ون��س:  ۈچ ]س���ورة  ۈ 
چ ]س��ورة  ڃ  ڃ  چڃ 

الزلزلة: 4[.. وغريها الکثري.
البرشیة، 	  کام  القرآنية،  األنباء  اهتمت 

يف ذک��ر امل��ک��ان، م��رسح األح���داث، 
العادیة  األم��اک��ن  تقّرب  مل  أهن��ا  غري 
أقرب منطقة معروفة،  إىل  والصغرية، 
التعریف  يف  اجلهات  استخدمت  بل 
هبا واإلشارة إليها، أو من خالل قرهبا 

شاطيء،  جبل،  جغرايف،  معلم  من 
وادي.. الخ.

خامتة:
دّل وج���ود ف��ن اخل��رب اإلع��الم��ي يف 
الکت���اب  هذا  دور  عىل  الکریم،  القرآن 
اإلعالمية  القوالب  تأصيل  يف  العظيم 
سنة،  ومخسامئة  أل��ف  ع��ىل  یزید  م��ا  منذ 
اإلع��الم  حقل  حداثة  من  الرغم  وع��ىل 
املرتبط بإکتشاف التکنولوجيا، کاشًفا عن 
الیمکن  التي  املتالحقة،  البيانّية  إعجازاته 
یدعم  مم��ا  إن��س��اين..  کتاب  يف  تتوفر  أن 
القرآن  يف  العلوم  أص��ول  "وجود  نظریة 
القرآن،  ففن اخلرب اإلعالمي يف  الکریم"، 
وأنامطه  جوانبه،  مجيع  يف  مکتمل  فن  هو 
حاکمة  قرآنية  رؤی��ة  وذو  وتشکيالته، 
أنبائه، مما جیعله مصدًرا حّيا  ومهيمنة عىل 
والباحث  املتلقي  یمّکن  ومتجدًدا،  قویاًم 
واالهتداء  منه  االستفادة  من  واإلعالمّي، 

هبدیه يف هذا املوضوع اهلاّم.. 
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املقدم��������ة:
ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ  چ 

ائ  ى  ى  ې  ېې  ې  ۉ  ۉ 
ۇئ  وئ  وئ  ەئ  ەئ  ائ 
ۈئ  ۈئ  ۆئ  ۆئ  ۇئ 
الناس  خري  عىل  الله��م  وصل  ېئچ. 
رشفًا ونسبًا، حممد وآله الطيبنی الطاهرین 

أعالم التقى.
ثرّیًا  منبع��ًا  الکریم  القرآن  یزال  ما 
العلمية  مادهتم  العلم  طالب  منه  ینتهل 
وهذا  واإلنسانية(  )العلمية  کافة  بالفروع 
بحث تناولت فيه صفات األجر يف القرآن 
الکریم دراسة داللية. وقد قام هذا البحث 
النحویة لألجر دون  عىل دراسة الصفات 
األجر  ذکر  الکریم  القرآن  إّن  إذ  غريها. 
کثرية  موارد  يف  النحویة  بالصفة  موصوفًا 
والکبري،  الکریم،  )العظيم،  ب�  فوصف���ه 
البحث  فکان  ممنون(.  وغري  واحلس����ن، 
الصفات  هذه  دالل��ة  دراس��ة  حول  ی��دور 
يف  الکریم  القرآن  وظفها  وکيف  لألجر 

سياقها املناسب.
ویقوم هذا البحث عىل توطئة درست 

يف  )األج��ر(  للفظة  اللغوي  األصل  فيها 
يف  دخلت  ثم  ومن  العربي����ة،  املعجامت 
الصفات  هذه  دراسة  وهو  البحث  أصل 
دراسة  عىل  یقوم  البحث  فکان  لألجر، 
يف  دراستها  ثم  معجمية  دراسة  صفة  کل 
السياق  مع  ُوظفت  وکيف  البحث  متن 
املناسب هلا. بعد ذلك کانت اخلامتة وفيها 
هلا  توصل  التي  النتائج  أهم  من  جمموعة 
البحث.. وقد اعتمد البحث عىل جمموعة 
ومقایيس  کالعنی،  اللغویة  املعاجم  من 
اللغة، ولسان العرب، وجمموعة من کتب 
وتفسري  الکشاف،  کتفسري  القرآن  تفسري 
الغيب،  مفاتي��ح  وتفسري  املحيط،  البحر 
النحویة  وامل��راج��ع  امل��ص��ادر  م��ن  وثلة 

والرصفية.
توطئ���������ة:

ال��َع��َم��ل...  ))ج���زاُء  لغـــة:  ــر  األج
واأَلِج��رُي:  مأجور  واملفعول:  یأُجُر  َأَج��ر 
من  أعطيت  م��ا  واإِلج����ارُة:  ُج��ر  ��َت��أمْ امُل��سمْ
إجی��ارًا  مَممْلوکي  ُت  وآَج���رمْ َعَمل  يف  ��ٍر  أجمْ
ف��ارس )ت  ابن  وی��رى  َج��ر(()1(  ُم��ؤمْ فهو 

)1( کتاب العنی، اخلليل بن أمحد الفراهيدي: 6: 
 .173
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داللتنی  اللغوي  اجلذر  هلذا  أّن  395ه���( 
مها اجلزاء عىل العمل مادیًا کان أو معنویًا، 
قال:  العظم.  من  ُکرس  ما  جرب  واألخرى 
یمکن  أص��الن  وال��راء  واجليم  ))اهل��م��زة 
عىل  الِکراء  فاألول  باملعنى،  بينهام  اجلمُع 
فأّما  الَکِسري.  العظم  َجربمْ  والثاين  العمل، 
��رة(()2(. وقد خص  الِکراء فاألجر واأُلجمْ
األجر بجزاء اخلري من دون غريه فهو یدل 
هناك  و  العقاب)3(.  دون  من  الثواب  عىل 
یقال  ال  فاألجر  واجلزاء،  األجر  بنی  فرق 
إال فيام کان عن عقد أو ما یشاهبه وال یقال 
إال يف النفع. أما اجلزاء فيقال فيام کان عن 
عقد أو غريه، ویقال يف النافع والضار)4(. 
هو  بقوله:  التعریف��ات  صاحب  وح��ده 
))عبارة عن العقد عىل املنافع بعوض هو 
ماٌل. ومتليك املنافع بعوٍض إجارٌة، وبغري 

عوض إعارٌة(()5(.

فارس: 1:  أمحد بت  اللغو،  مقایيس  )2( معجم 
 .63

)م��ادة  منظور،  اب��ن  العرب،  لسان  ینظر:   )3(
أجر(: 4: 10. 

القاسم  أب��و  ال��ق��رآن،  غریب  يف  امل��ف��ردات   )4(
احلسنی بن حممد األصفهاين: 11. 

اجلرجاين:  حممد  بن  عيل  التعریفات،  کتاب   )5(
 .9

توظيف  يف  الکریم  القرآن  راعى  وقد 
ذکره  فام  املعجمية،  داللتها  املفردة  هذه 
النفعي سواء  منها قائم عىل أساس اجلزاء 
فضاًل  أخرویًا.  أم  دنيویًا  اجلزاء  هذا  أکان 
عن کون هذا األجر إّنام هو جزاء عن عقد 

أو ما شاهبه.
هذا وقد جاء األجر يف القرآن الکریم 
نکرة،  ج��اء  فمرة  خمتلفة،  نحویة  بأنامط 
موصوف  ومرة  باإلضاف�ة،  معرف  ومرة 
مدار  هو  واألخ��ري  النحوی����ة.  بالصفة 

البحث.
لقد ورد ذکر األجر يف القرآن موصفًا 
وصلت  کثرية  موارد  يف  النحویة  بالصفة 
ما یقارب نحو )تسع�ة وعرشین( موردًا. 
بخمس  ال��وص��ف  ه���ذا  خ��ص��ص  وق���د 
الکری���م،  الکبري،  )العظيم،  هي  صفات 

احلسن، غري املمنون(.
	واَل: األجر العظیم:

إّن من ینعم النظر يف داللة )ع، ظ، م( 
اللفظة  هذه  أن  جید  العربية  املعجامت  يف 
مادیة،  إحدامه�����ا  بداللتنی  وردت  قد 

واألخرى معنویة.
عىل  ال��دال��ة  فهي  منهام:  األوىل  ــا  	م
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عظم اإلنسان، قال اخلليل )ت 170ه�(: 
ال��ع��ظ��م وه���و قصب  ))ال��ع��ظ��ام مج��ع 
ِل  حمْ الرَّ ))َخَشُب  والعظم:  املفاصل(()6( 
َثوب  والَعَظَمُة:  َأداٍة...  وال  َأنمْس��اٍع  بال 
الِعَظاَمُة.  وِمثمُْلها  َعِجيمَْزهَتا،  املرأُة  به  ُتعظُم 
 : ِميُّ والَعظمْ أیضًا...  الَذراع  َلُظ  َتغمْ ُمسمْ وهو 
الَبياض(()7(،  إىل  وهو  احَلاَمم؛  من  ِجنمٌْس 
))ل��وح��ه  وه���و:  ال��ف��دان:  ��م  َع��ظمْ منه  و 
به  ُتشق  احلدیدة  رأسه  يف  الذي  العریض 

األرض(()8(.
)املعنویة(  األخرى  الداللة  وأم�����ا 
فارس:  بن  قال  والقوة،  الکرب  عىل  فتدل 
))لعنی والظاء وامليم أصٌل واحد صحيح 
مصدر  فالِعَظ�م:  وُق��ّوة.  ِک��رَب  عىل  ی��دلُّ 
ِعَظاًم،  ُظم  َیعمْ َعُظَم  تقول:  العظيم.  ء  اليَّ
قلت:  عينيك  يف  َعُظم  فإذا  أنا.  وعّظمته 
الّيء:  وُمعَظ�����م  ُته.  واستعظممْ ظمُته  أعمْ
امللم�����ة  للنازلة  قيل  ومنه  أک��ث��رُه(()9(، 

)6( کتاب العنی،، 1، 91. 
عباد:،  بن  الصاحب  اللغ�����ة،  يف  املحيط   )7(

وینظر: لسان العرب: 12: 409. 
أبو احلسن عيل  املحک��م واملحيط األعظم،   )8(

بن إسامعيل بن سيده: 1: 419. 
)9( معجم مقایيس اللغة: 4: 355. 

هو  والعظيم:  بالعظيم�����ة)10(  الشدیدة 
ُرُه وج��لَّ عن حدوِد  ق��دمْ ))ال��ذي ج��اَوَز 
بُِکنمِْهه  اإلحاطُة  ر  ُتَتَصوَّ ال  حتى  الُعقول 
سام ِکرَبُ  وَحِقيقتِه والِعَظُم يف ِصفاِت اأَلجمْ

ق(()11(. وِل والعرِض والعممْ الطُّ
النص  ال��وص��ف يف  ه��ذا  وق��د ج��اء 
عىل  ی��دل  فهو  ال��دالل��ة  أسمي  ال��ق��رآين 
هذا  یتعلق  ما  وغالبا  والدوام)12(  الثبوت 
ال  و  تصوره  يف  املهول  باليء  الوصف 
کام جاء  بکنهه،  اإلحاطة  أو  یمکن حتمله 
يف الغالب مرتبطًا بالعامل األخروي ختویفًا 
يف  بالعظمة  األجر  وصف  و  وهتدیدًا)13( 
القرآن الکریم يف )أربع عرشة( مرة)14( و 

هو األکثر ورودًا. من ذلك:-
ې . 1 ې  ې  چ  ت���ع���اىل:  ق����ال 

ەئوئ  ەئ  ائ  ائ  ى  ى 

)10( ینظر: کتاب العنی: 2: 91. 
)11( لسان العرب: مادة )عظم(: 12: 409. 

أنامطه  القرآين:  التعبري  يف  التعظيم  ینظر:   )12(
أوروك،  جملة  فرحان،  عيل  د.  ودالالت��ه، 

ع3، م8: 9. 
)13( ینظر: املصدر السابق: 83. 

)14( ینظر عىل سبيل املثال للحرص: آل عمران: 
179، و األنفال: 28، والنساء: 40 -67-

 .146- 114- 74
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چ  ۈئ  ۆئ  ۇئ ۇئ ۆئ  وئ 
]سورة آل عمران: 172[.

من  ثلة  عن  املبارک���ة  اآلیة  تتحدث 
سبي�ل  يف  ف��داء  أنفسهم  قدموا  املؤمننی 
من  أعظم  يشء  یوجد  وه��ل  تعاىل،  اهلل 

وهو  یملك  ما  بأعز  اإلنسان  یضحي  أّن 
أغلب  یتفق  یکاد  و  اهلل.  سبيل  يف  النفس 
قد  املبارکة  اآلی��ة  هذه  أّن  عىل  املفرسین 
املسلمنی  الرسول  استنفر  عندما  نزلت 
الکفار  لطلب  ُأح��د  معرکة  انتهاء  بعد 
شاهدنا  من  إال  معنا  خیرجّن  ال  وق��ال: 
وقرح  جراحة  بالناس  وکانت  باألمس، 
وقيل  رج��ل،  مائتا  له  فاستجاب  عظيم 
املبارکة  اآلی��ة  هذه  فجاءت  تسعون)15(. 
لبيان ما أعد اهلل هلم من ثواب وأجر جزاًء 
ورسوله،  اهلل  لدعاء  تلبيتهم  من  فعلوه  ملا 
فهو  أجر عظيم،  ُأعد هلم هو  إنام  فقالت: 
أجر متناٍه لن تبلغ العقول کنهه ومعرفته، 
جسيم،  وخ���ري  عظيم  ))أج����ر  إّن���ه  إذ 
بالشهود  والتنعم  احلرضة،  يف  بالعکوف 

أبو  القرآن،  تأویل  يف  البيان  جامع  ینظر:   )15(
البجر  تفسري  و   ،399  :7 الطربي:  جعفر 

املحيط، أبو حيان األندليس: 3: 122. 

والنظرة(()16( وعىل الرغم من أّن وصف 
لبيان  یکفي  ذات��ه  بحد  بالعظمة  األج��ر 
ورفعة  ق��دره  وعلو  األج��ر  ذل��ك  ماهية 
الستعامل  عمد  القرآن  أّن  إال  منزلته، 
وهذه  الصفة،  تلك  لبيان  )فعيل(  صيغة 
وأهنا  والثبوت  الدوام  عىل  تدل  الصيغة 
فهي  فيه  طبيعة  وکأهنا  لصاحبها  مالزمة 
إذ  األجر،  تنکري  عن  فضاًل  تفارقه)17(  ال 
اإلهبام  منه  براد  لغوي  نمط  التنکري  إّن 
يشء  وکأنه  والعظمة  اإلجالل  نحو  عىل 
إّن  واملالحظ  ال��وص��ف)18(.  به  حیيط  ال 
األج��ر  وص��ف  فيه  ورد  ال��ذي  السياق 
هذه  فقيام  تعظيم،  سياق  هو  بالعظيم 
من  فيهم  کان  مما  الرغم  عىل  املؤمنة  الثلة 
اهلل  ل��دع��وة  باالستجابة  وق��راح  ج��راح 
والرسول، وهذه االستجابة کان فيها 
تعریض النفس للموت، فال شك بأنه أمر 
اإلنسان  عليه  جُی��ازى  أن  یستحق  عظيم 

أبو  املجيد،  القرآن  تفسري  يف  املدید  البحر   )16(
العباس أمحد ابن عجيبة: 1: 437. 

)17( ینظر: معاين األبنية، د. فاضل السامرائي: 
 .102

أنامطه  القرآين  التعبري  يف  التعظيم  ینظر:   )18(
ودالالته: 31. 
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بأعظم األجر وأرفع املنازل.
ۇئ . 2 ۇئ  وئ  چ  ت��ع��اىل:  ق��ال 

ېئ  ېئ  ۈئ  ۈئ  ۆئ  ۆئ 
ی  ی  ی  ىئی  ىئ  ىئ  ېئ 
ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  جئ 
ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ 
ٿ  ٺ  ٺ  ٺٺ  ڀ  ڀ  ڀ 
-20 التوبة:  ٿچ ]س��ورة  ٿ 

.]22
وصف  فيه  ورد  ال��ذي  السياق  إّن 
إذ  تعظيم،  سياق  هو  إّنام  بالعظمة  األجر 
أمور عظيمة  تتحدث عن  اآلیة األوىل  إّن 
حفاظًا  واهلجرة  تعاىل  باهلل  األی��امن  هي: 
باملال  اجلهاد  ثم  ومن  اإلی��امن  ذلك  عىل 
ما  أعظم  من  کله  وهذا  له.  فداًء  والنفس 
ثم  تعاىل.  اهلل  سبيل  يف  اإلنس�ان  به  یقوم 
بينت اآلیة ما ُأعد من جزاء ملن یقوم هبذا 
من منزلة رفيعة ودرجة عظيمة قبال تلك 
األعامل. واملالحظ أن اهلل تعاىل عمد لبيان 
التفضيل  باستعامل صيغ���ة  الدرجة  منزلة 
التفضيل  ی�������دل عىل قوة  )أعظم( وهذا 
لتبنی  الثانية  اآلی��ة  ج��اءت  ثم  والعظمة. 
))عنایة  العظيم���ة وهي  الدرج������ة  تلك 

عليهم،  امل��رسة  ب��إدخ��ال  هب��م  تعاىل  اهلل 
برضوانه  وتعریفه��������م  فوزهم،  وحتقيق 
من  هلم  أع��د  وم��ا  هب��م،  ورمحته  عليهم، 
تفصيل  أّن  واملالحظ  الدائم(()19(  النعيم 
اآلی��ة  ه��ذه  يف  العظيمة  ال��درج��ة  وتبنی 
رضوان،  )رمحة،  التنکري  صيغة  عىل  جاء 
التعظيم،  زی��ادة  باب  من  وه��ذا  جنات( 
بقرینة املقام)20(. إذ إن من دالالت التنکري 
لتبنی  الثالثة  اآلیة  جاءت  ثم  التعظيم)21(. 
أّن ما ذکر من رمحة ورضوان وجنات هو 
يف حقيقة األمر بعض ما عند اهلل تعاىل من 
زیادة  يف  الرتغيب  به  فيحصل  اخل��ريات 
ذلك  وصف  وفيه�ا  الصاحلة)22(  األعامل 
فهو  العظي��������م  باألجر  والثواب  العطاء 
األعامل  مشاق  دون�����ه  ))یستحق��ر  أجر 
قدر  ال  إذ  الدنيا،  نعيم  أو  له،  املستوجبة 
وقيل:  اآلخ���رة(()23(  نعيم  جانب  يف  له 

ابن  الطاهر  حمم�����د  والتنویر،  التحریر   )19(
عاشور: 10: 149. 

)20( ینظر: املصدر السابق: 10: 150. 
)21( ینظر: معاين النحو، فاضل السامرائي: 1: 

 .37
)22( ینظر: التحریر والتنویر، : 10: 150. 

 :2 املجيد:  القرآن  تفسري  يف  املدید  البحر   )23(
 .367
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غريه  نعمة  تبلغه  ال  مضاعف  أج��ر  هو 
اهلل  أّن  مالحظ  هو  ومم��ا  اخل��ل��ق)24(.  من 
اجلملة  بصيغة  األجر  صفة  بنی  قد  تعاىل 
والدوام  الثبوت  عىل  تدل  التي  االسمية 
وفيه تناسب واضح بينها وبنی صفة املقيم 
تعظيم  یزید من  قبله. ومما  اللتنی  واخللود 
ذلك األجر تقدیم اخلرب عىل املبتدأ يف قوله 

)عنده(.
ٻ . 3 ٻ  ٻ  ٱ  چ  ت��ع��اىل:  ق��ال 

ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ 
ٺ  ٺ  ٺٺ  ڀ  ڀ  ڀ 
ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ 
ڦ  ڦ  ڤڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹٹ 
ڄچ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ 

]سورة النساء: 95[.
عن  تتحدث  جمملها  يف  املبارکة  اآلیة 
األوىل  املؤمننی،  من  فئتنی  بنی  مف����اضلة 
جليل،  وش���أن  عظيم  أم��ر  ع��ن  ق��اع��دة 
وهذا  وجه  أتم  عىل  به  قائمة  واألخ��رى 
اهلل  سبيل  يف  التضحية  هو  العظيم  األمر 

باملال والنفس.
تساوي  ال  الفئتنی  هاتنی  أّن  وبينت 

)24( ینظر: التبيان يف تفسري القرآن: 5: 187. 

هي  األوىل  عظيمتنی:  قضيتنی  يف  بينهام 
تعاىل  اهلل  وعدها  التي  العالية  الدرجة 
واألخرى  والنفس،  بامل���ال  للمجاهدین 
هلم.  اهلل  أعده  الذي  العظيم  العطاء  هي 
کنهه  یبلغ  ال  الوصف  يف  متناٍه  عطاء  فهو 
أحد. وقد جاء وصف األجر بالعظمة يف 
عىل  تدل  التي  القرائن  فيه  کثرت  سياق 
التعظيم کتنکري )الدرج�������ة، و األجر(، 
التي   ) َوَأنمُْفِسِهممْ َواهِلِممْ  )بَِأممْ مجلة  وتکرار 
َل  العمل املجازى عليه. و مجلة )َفضَّ متثل 
العمل  ذلك  عىل  اجل��زاء  متثل  التي   ) ُ اهللَّ

هذین  أّن  عن  فضاًل  اجل��زاءی��ن.  کال  مع 
أال وهو  أمر عظيم  کانا عىل  إّنام  اجلزاءین 
والنفس.  باملال  تعاىل  اهلل  سبيل  يف  اجلهاد 
إىل  )سبيل(  کلمة  إضافة  ذلك  إىل  إضافة 
لفظ اجلاللة وهذا من باب التعظيم إذ إّن 
))من التعظيم ما یضاف إىل اسمه الکریم 
سبق  مما  ل��ه(()25(.  وترشیفًا  به  ختصيصًا 
بالعظمة  األجر  وصف  إّن  القول:  یمکن 

إّنام جاء يف سياق األمور العظيمة.
ثانیًا: األجر الکبري:

التعظيم يف القرآن الکریم أنامطه ودالالته   )25(
 .25
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الصغري،  ضد  اللغة  أصل  يف  الکبري 
والراء  الباء  و  ))الکاف  فارس:  بان  قال 
الصغر،  خالف  عىل  یدل  صحيح  أصل 
و  وُک��ّب��ار(()26(  وُکَبار،  کبري،  هو  یقال: 
أکربت  و  مه(()27(  ُعظمْ يشء:  کل  ))َک��ربمْ 
رفعة  والَکربمْ  استعظمته)28(،  إذا  ال��يء 
املحققنی:  بعض  وقال  وعلوه)29(  الرشف 
دونه،  يشء،  کل  ال��ذي  هو  ))الکبري  إّن 
إىل  یرجع  الوجود  وکامل  وجوده،  لکامل 
فکل  وأب��دا،  أزال  دوام��ه  أحدمها  شيئنی: 
وجود مقطوع سابقا والحقا فهو ناقص، 
مدة  طالت  إذا  لإلنسان  یقال  ولذلك 
وجوده  أن  والث��اين:  کبري...  إنه  وجوده 
کل  وجود  عنه  یصدر  الذي  الوجود  هو 
بالکبري  موجود(()30(. وقد وصف األجر 

يف القرآن الکریم مخس مرات منها:
گ . 1 گ  ک  چ  ت��ع��اىل:  ق���ال 

)26( معجم مقایيس اللغة: 153. 
معجم  وینظر:   ،361  :5 العنی:  کتاب   )27(

مقایيس اللغة: 5: 154. 
)28( ینظر معجم مقایيس اللغة: 5: 154. 

)29( ینظر: کتاب العنی: 5: 361. 
هالل  أب��و  ال��ل��غ��وی��ة،  ال��ف��روق  معجم   )30(

العسکري: 1: 417. 

ڱ  ڳڳ  ڳ  ڳ  گ  گ 
چ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ 

]سورة احلدید: 7[.
إذا  بالدعوة إىل اإلیامن  ُافتتِحت اآلیة 
املداومة  أو  املؤمننی،  لغري  اخلطاب  کان 
للمؤمننی،  موجهًا  اخلطاب  کان  إن  عليه 
لدعوهتم  توطئة  الدعوة  هذه  تکون  وفيه 
الرتبة  هل���ذه  أه���ل  ألهن���م  اإلن��ف��اق  إىل 
املبارکة  اآلیة  بينت  ذلك  بعد  الرفيعة)31( 
و  ب��اهلل،  )اإلی���امن  العملنی  هذین  ج��زاء 
وهو  الکبري.  باألجر  وصفته  و  اإلنفاق( 
ما ال یعلم مقداره إال اهلل تعاىل)32( وقيل: 
وصف  أّن  ویبدو  العظيم)33(  الثواب  هو 
مع  دالليًا  منسجاًم  ج��اء  بالکبري  األج��ر 
باهلل  اإلی��امن  إّن  إذ  املبارکة  اآلی��ة  سياق 
وأرف��ع  أسمى  م��ن  سبيله  يف  واإلن��ف��اق 
لفظة  دالل��ة  مع  یتناسب  وه��ذا  الرتب، 
فضال  تبيانه.  تم  مثلام  املعجمية  )الکبري( 
داللة  فيه  بالکبري  األجر  وصف  أّن  عن 

القرآن  تفسري  يف  املدید  البحر  ینظ���ر:   )31(
املجيد: 7: 312. 

الکریم:  للقرآن  الوسيط  التفسري  ینظر:   )32(
 .203 :14

)33( ینظر: التبيان يف تفسري القرآن: 9: 58. 
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به  ُأستحق  عمل  من  یقابله  ما  أّن  عىل 
و  ورسوله  باهلل  اإلیامن  وهو  األجر،  هذا 
اإلنفاق يف سبيل اهلل یصغر إذا ما قرن به. 
وهذا من باب الرتغيب بالعمل والتشویق 

للجزاء.
هذا  أّن  املبارکة  اآلی��ة  يف  واملالحظ 
االسمية  اجلملة  بصيغة  ذک��ر  األج���ر 
فعلية جوابُا  تکون مجلة  أّن  الظاهر  وکان 
للطلب )أمنوا...( فيقال مثال: أمنوا باهلل 
کبريًا وهذا  أجرًا  تعطوا  وأنفقوا  ورسوله 
کله من باب املبالغة يف وصف األجر)34(. 
من  داللة  أقوى  باالسم  الوصف  إّن  إذ 
عىل  ی��دل  االس��م  ألّن  بالفعل  الوصف 
التج��������دد،  عىل  یدل  والفعل  الثبوت 
من  النفس  يف  تأثريًا  أشد  ثابتًا  کان  وما 

املتجدد)35(.
جئ . 2 ی  ی  ی  چ  تعاىل:  ق��ال 

چ ]سورة  حئ مئ ىئ يئ جب 
امللك: 12[.

من  ج��زاء  املبارکة  اآلی��ة  بينت  ق��د 

السليم  العقل  )إرشاد  السعود  أيب  تفسري   )34(
بن  السعود  أبو  الکریم(،  الکتاب  مزایا  إىل 

حممد احلنفي: 5: 272. 
)35( ینظر: معاين األبنية: 14. 

غائب  وهو  عذابه  وخیشون  اهلل  خیافون 
الناس)36(  عن  غائبون  وه��م  أو  عنهم، 
األول:  أمرین،  يف  یکمن  اجل��زاء  وه��ذا 
اقرتفوه  ما  مجيع  عىل  تأيت  عظيمة  مغفرة 
م��ن ال��ذن��وب وامل���ع���ايص)37( وق��د قدم 
خیشون  ألهنم  لقلوهبم  ))تطمينًا  املغفرة 
الکف���ر  من  منهم  فرط  ما  عىل  املؤاخذة 
ونحوه...  اللمم  ومن  اإلس��الم  قب�����ل 
تقدیم  قانون  عىل  جاریًا  الکالم  فکان 
دفع  تقدیم  أو  لية،  التحمْ عىل  التخلي������ة 
اجلزاء  أما  النفع(()38(.  جلب  عىل  الرض 
معناه  يف  وقيل  الکبري  األجر  فهو  اآلخر: 
فيها)39(،  یقادر قدرها وما  إذ ال  إّنه اجلنة 
اآلخ��رة  ىف  عظيم  ))ث��واب  هو  قيل:  و 
به من اإلکرام  تعاىل یکون هلم  منه  فضال 
شدائد  من  الدنيا  ىف  قاسوه  ما  ینسيهم  ما 
وهو  الدنيا  لذائذ  جنبه  يف  وتصغر  اآلالم 

القرآن  تفسري  يف  املدید  البحر  ینظ����ر:   )36(
املجيد: 7: 96. 

الکریم:  للقرآن  الوسيط  التفسري  ینظر:   )37(
 .17 :15

)38( التحریر والتنویر: 29: 29. 
)39( ینظر: البحر املدید يف تفسري القرآن املجيد: 

 .96 :7
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يف  قال  من  ومنهم  ونعيمها(()40(.  اجلنة 
العقاب  العفو عن  معناه وجه آخر، وهو 
هذا  أّن  يل  وبيدو  الثواب)41(.  ومضاعفة 
فهو  اجلنة  دخول  مصادیق  من  مصداق 
األجر  ووص��ف  اجلدید.  بالوجه  ليس 
بالغ  ))شدید  أّنه  عىل  داللة  فيه  بالکبري 
جسم  کأنه  حتى  جنسه  إليه  یبلغ  ما  غایة 

کبري(()42(.
ویبدو أّن وصف األجر هبذا الوصف 
املبارکة وما فيها  جاء مناسبًا لسياق اآلیة 
من قرائن تدل عىل العظمة والرفعة اللتنی 
)کبري(  للفظة  اللغویة  األص��ول  من  مها 
یستحقون  من  وصف  القرائن  تلك  ومن 
َغيمِْب(،  ممْ بِالمْ ُ َن َرهبَّ َشومْ هذا اجلزاء بأهنم )خَیمْ
رأس  ))عىل  اهلل(  )خوف  الصفة  وهذه 
اإلی��امن،  ق��وة  ع��ىل  ت��دل  التي  الصفات 
وطهارة القلب، وصفاء النفس(()43( أي 
إىل  أضف  اإلیامني�ة.  الرتب  أعىل  يف  هي 

وأرسار  التنزیل  أن��وار  وینظ��ر:  حقي   )40(
التأویل، نارص الدین بن حممد البيضاوي. 
)41( ینظر: النکت والعيون، أبو احلسن عيل بن 

حممد الشهري باملاوردي. 
)42( التحریر والتنویر: 29: 26. 

)43( التفسري الوسيط للقرآن الکریم: 15: 17. 

ذلك ذکر اجلزاء األول )مغفرة الذنوب( 
من  التنکري  يف  وما  النکرة  بصيغة  ُذک��ر 
تعظيم، ومن قرائن التعظيم تقدیم املسند 

ِفَرٌة(. ممْ َمغمْ عىل املسند اليه )هَلُ
ں . 3 ں  ڱ  چ  ت��ع��اىل:  ق���ال 

ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ 

ھ  ہ  ہ  ہ  ہ 

ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ 

ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭڭ  ۓ 

ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ 

چ ]س��ورة  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ 

هود: 9 -11[.
املبارکتان  والعارشة  التاسعة  اآلیتان 
متسه  عندما  اإلنسان  حال  عن  یتحدثان 
ف��رح  األوىل  يف  فهو  ال��رضاء،  أو  الرساء 
ثم  ک��ف��ور.  یئوس  األخ���رى  ويف  فخور 
لتستثني  ع��رشة  احل��ادی��ة  اآلی���ة  ج���اءت 
وهذه  احلک���م،  هذا  من  الناس  من  فئة 
کال  يف  بأهّنا  غريها  عن  امتازت  إناّم  الفئة 
للصاحلات.  عاملة  صابرة  مؤمنة  احلالنی 
إّنام  الصفات  هبذه  املوصوفة  الفئة  وهذه 
الکبري.  واألجر  العظيم  اجلزاء  استحقت 
وسرتها،  الذنوب  مغفرة  فهو  األول  أّما 
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نعم  ))الن  اجل��ن��ة)44(  فهو  األخ��ر  وأّم��ا 
وأعالها  الدنيا  متاع  أدن��اه��ا  تعاىل  اهلل 

ۅ  ۅ  ۋ  چ  لقوله  اهلل  رض��وان 
فإذا  ونعيمها  اجلنة  ۉچ وأوسطها 

توصف  أن  لزم  باألکربیة  الرىض  ُوصف 
إّن  قال:  من  ومنهم  باألکربیة(()45(  اجلنة 
النظرة)46(.  وغایته  اجلنة  أقله  األجر  هذا 
))ملا  بالکبري  األج��ر  ُوص��ف  إن��اّم  وقيل 
ورفع  َمدي  الرسمْ النعيم  من  عليه  احتوى 
التکاليف واألمن من العذاب و رىض اهلل 

عنهم والنظر اىل وجهه الکریم(()47(.
الثالث  اآلیات  سياق  من  واملالحظ 
ترشیف،  و  وعلو  تعظي���������م  سياق  إّنه 
عدة  قرائن  من  فيستشف  التعظيم  أم�����ا 
دل  الذي  املحذوف  القسم  تکرار  منه���ا 
ألفاظ  َنا(وتنکري  َأَذقمْ )َلئِنمْ  جواب����ه  علي��ه 
وجود  کذلك  رضاء(،  نعمة،  )رمح�����ة، 

و   207  :5 املحيط:  البحر  تفسري  ینظر:   )44(
 :2 املجيد:  القرآن  تفسري  يف  املدید  البحر 

 .515
)45( حقي. 

)46( ینظر: البحر املدید يف تفسري القرآن املجيد: 
 .515 :2

)47( تفسري البحر املحيط: 5: 207. 

)َیُئوٌس  مرة  من  أکثر  يف  املبالغة  صيغة 
َکُفوٌر، َفِرٌح، َفُخوٌر( أضف اليها اإلشارة 
العلو  أما  )ُأوَلئَِك(.  بالبعيد  القریب  إىل 
التي  والتباهي  التفاخر  قرینة  عليه  فتدل 

ڭ  ڭ  چ  فقوله:  املبارکة  اآلیة  ذکرهتا 
و  الفرح  لشدید  ))إّن��ه  چ یعني:  ۇ 

بام  والتفاخر  التباهي  کثري  بالنعمة:  البطر 
الفخر  هذا  حصل  وإنام  منها(()48(  أعطى 
عليه  حصل  بام  الناس  عىل  تعاظمه  من 
القول:  یمکن  کله  هذا  من  نعم)49(  من 
إّن وصف األجر بالکبري جاء منسجاًم مع 
الذي  والعلو  والترشیف  التعظيم  سياق 
یعد من دالالت لفظة )الکبري( املعجمية.

ثالثًا: األجر الکریم:
قال  وال��ع��ل��و،  ال��رشف  لغة:  ال��ک��رم 
ُف الّرجل... وتکّرم  اخلليل: ))الَکَرم: رَشَ
نفسه  وأک���رم  ت��ن��ّزه  أي:  الّشائنات  ع��ن 
ف��ارس:  اب��ن  ق��ال  عنها وَرَف��ع��ه��ا(()50( و 
صحيح  أص��ٌل  وامليم  وال���راء  ))ال��ک��اف 
يف  ء  ال���يَّ يف  ٌف  رَشَ أح��دمه��ا  ب��اب��ان:  ل��ه 

)48( التفسري الوسيط للقرآن الکریم: 7: 107. 
)49( ینظر: تفسري البحر املحيط: 5: 207. 

)50( کتاب العنی: 5: 368. 
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األخ��الق...  من  ُخُلق  يف  رشٌف  أو  نفِسه 
عن  فح  الصَّ هو  یقال  ق  اخُللمْ يف  وال��َک��َرم 
م،  الَکرمْ اآلخر  واألصل  امُلذنب...  ذنِب 
األخري  األصل  ومن  ال��ِق��الدة(()51(  وهي 
الشعب  جمتمع  ))ألنه  م  الَکرمْ للعنب  قيل 
األخرى  املعاين  ومن  احلب(()52(،  منظوم 

ل� )الکرم( الکثري وذلك من قوله چ ژ 
ژچ ]سورة األنفال: 4[ أي: رزق 
تعاىل  الباري  أسامء  من  والکریم  کثري)53( 
يف  اجل��واد  خريه  يف  الکثري  وهو  وصفاته، 
ویقال:  بآالئه.  واملتفضل  واملنعم  عطائه 
والکریامن  ونزهه.  عّظمه  إذا  الرجل  کّرم 
احلج والعمرة)54(. والکریم ))اسم جامع 
لکل ما حیمد. فاهلل کریم محيد الفعال(()55( 
تابعًا لکل يشء  الکریم  ))العرب جتعل  و 
(()56(. وقال  ال��ذمَّ به  نفت عنه فعاًل تنوي 
صاحب التعریفات: ))الکریم من یوصل 

)51( معجم مقایيس اللغة: 5: 171 -172. 
)52( املصدر السابق: 5: 172

)53( ینظر: املحيط يف اللغة. 
)54( ینظر: لسان العرب: 12: 510. 

أبو منصور األزهري: 10:  اللغة،  )55( هتذیب 
 .234

)56( املصدر السابق. 

ما  إف��ادة  هو  فالکریم،  عوض،  بال  النفع 
املال لغرض  ینبغي بال غرض، فمن هیب 
فليس  الذم،  عن  خالصًا  أو  للنفع،  جلبًا 
أن  یستحيل  أصحابنا:  قال  وهلذا  بکریم، 
به  استفاد  وإال  لغرض،  فعاًل  اهلل  یفعل 
مستکماًل  ذاته  يف  ناقصًا  فيکون  أولویة، 

بغريه، وهو حمال(()57(.
بالکریم  القرآن  األجر يف  وقد وصف 

يف 	ربعة موارد هي:
قال تعاىل: چ ىئ ىئ ی ی . 1

ی ی جئ حئ مئ ىئ يئ 
يب  ىب  مب  خب  حب  جب 
ىتيت  مت  خت  حت  جت 
ٱ  جث مث ىث يث 
چ  پ  پ  پ  پ  ٻٻ  ٻ  ٻ 

]سورة األحزاب: 41 -44[.
إّن السياق الذي وردت فيه اآلی�ة التي 
سياق  هو  إنام  بالکریم،  األج��ر  وصفت 
واضح  فالتکثري  وترشیف،  تنزیه  و  تکثري 
يف قوله تعاىل چ ی جئ چ والتنزی�����ه يف 
قوله )َسبُِّحوُه( إذ إّن التسبيح ))تنزیه احلق 

)57( کتاب التعریفات: 193. 
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عن نقائض اإلمکان واحلدوث(()58(. أما 
مب  خب  حب  چ  قوله  يف  فهو  الترشیف 
ىب يبچ وقوله چ ٱ ٻ 
ٻ ٻٻ چ وأي رشف أعظم من صالة 
ومبارشته  اإلن��س��ان.  عىل  واملالئکة  اهلل 
األمور  وهذه  تعاىل.  اهلل  لدن  من  بالتحية 
طردیًا  تناسبا  تتناسب  جمملها  يف  الثالث 

مع أصل )الکرم( اللغوي.
أّن  تبينان   )44-  43( اآلی��ت��نی  إّن 
ویسبح������ه  الکثري،  الذکر  اهلل  یذکر  ملن 
دنيوي  األول  جزاءین:  الوفري  التسبيح 
)جزاء  أخروي  واآلخر  عاجل(،  )جزاء 
والرتؤف  الرتحم  فهو  األول  أما  آجل(. 
الرمحة  بإجیاب  وذل��ك  تعاىل  اهلل  لدن  من 
بالدعاء  عليه  املالئکة  وصالة  تعاىل،  منه 
اآلی��ة  ج��اءت  بعدها  واالس��ت��غ��ف��ار)59(. 
الذي  اآلج��ل  اجل��زاء  صفة  لتبنی   )44(
فوصفته  املسبحنی  الذاکرین  الولئك  ُأعد 
باألجر الکری������م. و األجر الکری����م هو 
)اجلنة()60(  نوع��������ه  يف  النفيس  الثواب 

)58( کتاب التعریفات: 59. 
)59( ینظر: التبيان يف تفسري القرآن: 8: 335. 

)60( ینظر: التحریر والتنویر: 23: 51. 

غري  من  یأتيهم  وث��واب  أج��ر  هو  وقيل 
إّنام هو  بالکریم  األجر  طلبة)61( و وصف 
خصلة)62(.  أفضل  وه��و  الوصف  غایة 
التعبري  يف  باین  قد  تعاىل  اهلل  أّن  واملالحظ 
عن اجلزاءین )العاجل واآلجل( فاستعمل 
لألخر  آث��ر  و  االسمية،  اجلملة  ل��ألول 
اجلملة الفعلية ولعل املراد من هو))املبالغة 
ببيان  املوعود  إىل  والتشویق  الرتغيب  يف 
من  األق��ىص  املقصد  هو  ال��ذي  األم��ر  أّن 
مهيأ  بالفعل  موجود  الرمحة  آثار  سائر  بنی 

هلم(()63(.
ویبدو أّن وصف األجر بالکریم جاء 
الذي  املبارکة  اآلی��ات  سياق  مع  مناسبًا 
ورد فيها ملا يف هذه اآلیات من قرائن تدل 

عىل التنزیه والترشیف والتکثري.
ڭ . 2 ۓ  ۓ  ے  چ  ت��ع��اىل:  ق���ال 

ۆ  ۇۇ  ڭ  ڭ  ڭ 
]س���ورة  چ  ۈ  ۈ  ۆ 

یس: 11[.

الرازي  الرازي، حممد  الفخر  ینظر: تفسري   )61(
 .217 :25

)62( ینظر: التحریر والتنویر: 19: 258. 
)63( روح املعاين يف تفسري القرآن العظيم والسبع 

املثاين، األلويس: 22: 45. 
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قرص  عن  –تتحدث  –بمجملها  اآلیة 
اللذین  عىل   النبي ل��دن  من  اإلن���ذار 
بالغيب. وهاتان  اهلل  الذکر وخشوا  أتبعوا 
الصفتان مها من أکمل الصفات وأرشفها، 
أکمل  ال��ذک��ر  إت��ب��اع  م��ن  ))امل���راد  إّن  إذ 
مؤٍد  فهو  إع��راض  یعقبه  ال  الذي  أنواعه 
إليه(()64(  یدعوهم  ما  املتبعنی  امتثال  إىل 
واالقتداء  اهلل  کتاب  يف  بام  ))العمل  أي: 
به(()65( واملالحظ أّن القرآن الکریم عمد 
صفة  ذکر  يف  )افتعل(  صيغة  استعامل  إىل 
الصيغة  هذه  دالالت  أشهر  ومن  اإلتباع 
وقد  الفعل،  حتقيق  يف  والطلب  االجتهاد 
به  جیهر  ال  خمفيًا  االجتهاد  ه��ذه  یکون 
فاعله)66( قال سيبویه )ت185ه�(: ))وأما 
اکتسب فهو الترصف والطلب. واالجتهاد 
هو  الترصف  و  االضطراب(()67(،  بمنزلة 
االجتهاد يف حتصيل أصل الفعل بأن یزاول 

)64( التحریر والتنویر: 23: 353. 
)65( املحرر الوجيز يف تفسري الکتاب العزیز: أبو 

حممد بن عطية األندليس: 4: 448. 
)66( ینظر: أبنية األفعال دراسة لغویة قرآنية: د. 

نجاة عبد العظيم الکويف: 59. 
بن  أبو برش عمرو  کتاب سيبویه:  الکتاب   )67(

عثامن34: 74. 

مراتب  أسام  من  وه��ذا  أسبابه)68(،  مجيع 
األّتباع. کذلك صفة اخلشية من اهلل تعاىل. 
وهبذا یمکن القول إّن سياق اآلیة املبارکة 
متبعًا  ک��ان  فمن  وتنزیه.  ترشیف  سياق 
خمافة  واضعًا  اإلتّباع  صور  بأسمى  للذکر 
ربه نصب عينيه يف کل عمل یقوم به فهو 
بالتايل قد بلغ أعىل منازل الرشف والرفعة 
وهو  العثرة.  من  التنزیه  مراتب  وأسمى 
األوىل:  ببشارتنی  یبرش  أن  یستحق  هبذا 
واألخرى  رحيم،  غفور  رب  من  مغفرة 
عىل  املغفرة  وذکرت  الکریم.  األجر  هي 
التنکري لبيان سعتها وانتشارها فهي مغفرة 
واسعة منترشة من مجيع اجلوانب)69( وقيل: 
بمغفرة  برشه  أي:  للتفخيم،  ُنکرت  إّنام 
الکریم فهو: ))کل  أّما األجر  عظيمة)70(. 
ما یأخذ األجري مقرتنًا بحمد عىل األحسن 
و  اإلیامن  عىل  الثواب  وهو  وتکرمة(()71( 

الدین  ريض  احلاجب،  ابن  شافية  رشح   )68(
االسرتباذي: 1: 110. 

)69( ینظر: تفسري الفخر الرازي: 26: 48. 
)70( ینظر: امليزان يف تفسري القرآن: السيد حممد 

الطباطبائي: 17: 67. 
)71( املحرر الوجيز يف تفسري الکتاب العزیز: 4: 

 .448



م.م. تيسري حبيب رحيم

301

وإّنام  وعبادات،  طاعات  من  به  قاموا  ما 
نوعه)72(  يف  األفضل  ألنه  بالکرم  ُوصف 
ال  ملا  الشامل  نعيمها  املراد  و  وهو))اجلنة 
عنی رأت وال أذن سمعت وال خطر عىل 
اهلل  رؤی��ة  ذل��ك  وأج��ل مجيع  ب��رش،  قلب 
إّن  القول:  یمکن  وهبذا  وج���ّل(()73(  عّز 
يف  ملا  مناسبًا  جاء  بالکریم  األجر  وصف 
اآلیة املبارکة من قرائن سياقية تتناسب مع 

األصل اللغوي للفظة )کریم(.
رابعًا: األجر احلسن:

 ،)74( القبيح  ض��د  ل��غ��ًة:  احَل���َس���ُن 
املساوئ،  ضد  األع��امل  من  واملحاسن 
سن يف البدن املوضع احلسن منه)75(.  واملَحمْ
ملا حُسن، تقول: َحُسن  ن: نعت  و))احُلسمْ
القم�ر،  احلاسن:  و  ُح��س��ن��ًا(()76(  حیُسن 
احلسنة  و  زّی��ن��َت��ه،  أي  ال��يَء  وحسنُت 
اجلب�����ل  و))احُلسنی:  السيئة)77(.  خالف 

)72( ینظر: التحریر والتنویر: 22: 354. 
)73( روح املعاين: 23: 218. 

 ،58  :2 اللغة:  مقایيس  معجم  ینظر:   )74(
 :13 )حسن(:  مادة  العرب،  لسان  وینظر: 

 .114
)75( ینظر: کتاب العنی: 3: 144. 

)76( هتذیب اللغة: 4: 314. 
)77( ینظر: الصحاح يف اللغة. 

حسينًا(()78(  الغالم  ُسمي  وب��ه  العايل، 
))هو  بأّنه  التعریفات  صاحب  وعرفه 
کون اليء مالئاًم للطبع، کالفرح، وکون 
اليء  وکون  کالعلم،  کامل،  صفة  اليء 
یکون  ما  وهو  کالعبادات.  املدح،  متعلق 
يف  وال��ث��واب  العاجل  يف  امل��دح  متعلق 

اآلجل(()79(.
القرآن  يف  األجــر  ــف  وص ورد  ــد  وق

الکریم هبذه الصفة بآیتنی مها:
ۋ . 1 ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ  چ  تعاىل:  قوله 

ې  ېې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ 
ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ 
ۆئ  ۇئ  ۇئ  وئ 
ۆئ ۈئ ۈئ ېئ چ ]سورة الکهف: 

.]2- 1
آی����ة  فيه  وردت  ال��ذي  السياق  إّن 
سياق  هو  إن��ام  باحلس���ن  األج��ر  وص��ف 
أولوها  متع�������ددة  کاملية  لصفات  بيان 
عىل  له  احلمد  استحقاق  أّنه–تعاىل-رتب 
إنزاله القرآن تبيانًا عىل أّن هذا الکتاب هو 
فيه  ملا  اهلدای���ة  مصدر  ألّنه  نعامئه،  أعظم 

)78( هتذیب اللغة: 4: 316. 
)79( التعریفات: 91.
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 النبي وثانيهام: وصف  العباد)80(  کامل 
أّنه  أي:  تعاىل  اهلل  إىل  املضافة  بالعبودیة 
وک��امل  ال��ع��ب��ادة  م��ع��ارج  أق��ىص   بلغ
الکتاب  وصف  وثالثهم�����ا:  العبودیة)81( 
االعوجاج  بنفي  وذلك  االستقامة  بکامل 
أي  )َقيِّاًم(  بقوله  الصفة  هذه  أکد  ثم  عنه 
معتداًل  االستقامة،  يف  متناهيًا  ))مستقياًم 
ملا دل  تأکيد  تفریط فهو  فيه وال  إفراط  ال 
عليه نفي العوج، مع إفادته کون ذلك من 
الصيغة.  عنه  ُتنبئ  حسبام  الذاتية،  صفاته 
للعباد،  الدینية والدنيویة  باملصالح  َقّياًم  أو 
اإلن��ذار  م��ن  بعده  م��ا  عنه  ینبئ  م��ا  ع��ىل 
والتبشري، فيکون وصًفا له بالتکميل، بعد 
القرآن  عن  والتعبري  بالکامل(()82(  وصفه 
وشهرته،  کامله  إىل  إش��ارة  فيه  بالکتاب 
أّنه  ليبنی  التنکري  )عوج(عىل  بلفظ  وجاء 
واالعوجاج،  امليل  أنوع  کل  من  مصون 
ألّن النکرة يف سياق النفي أعم وأشمل)83( 

)80( ینظر: أنوار التنزیل وأرسار التأویل. 
)81( ینظر: البحر املدید يف تفسري القرآن املجيد: 

 .245 :3
)82( السابق. 

)83( ینظر: التفسري الوسيط للقرآن الکریم: 8: 
 .466

التي  امل��ؤم��ن��نی  أع���امل  وأخ����ريًا وص��ف 
صاحلة  أعامل  بأهنا  البشارة  هبا  یستحقون 
قرائن  کلها  وهذه  فيها.  سوء  وال  قبح  ال 
للفظة  املعجمية  القرینة  تناسب  سياقية 
إال  ال��يء  هبا  یوصف  ال  التي  )حسن( 
إذا وصل حد الکامل. واألجر احلسن هنا 
املثوبات  من  فيها  وما  ونعيمها  اجلنة  هو 

احلسنى)84(.
ٻ . 2 ٻ  ٻ  ٱ  چ  تعاىل:  قال 

ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ 
ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀٺ  ڀ 
ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿٿ 
الفتح:  ]س��ورة  چ  ڦ  ڤ  ڤ 

.]16
املبارکة  اآلیة  الذین ذکرهتم  املخلفون 
احلدیبية)85(  صلح  عن  املتخلفون  هم 
قوم  هم  لقتاهلم  ُیدعون  الذین  والقوم 
بينت  ثم  ال��ردة)86(  أهل  الکذاب  مسيلمة 
اآلیة أهنم )املخلفون( يف حال استجابتهم 
الق���وم  ه��ؤالء  مقاتلة  وه��و  له  ُدع��وا  ملا 

)84( ینظر: الکشاف: 3: 565. 
)85( ینظر: البحر املدید يف تفسري القرآن املجيد: 

 .393 :5
)86( ینظر: املصدر السابق. 
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و))هو  احلسن،  األجر  سُيعطون  املرتدین 
الدنيا، و اجلنة يف اآلخرة(()87(  الغنيمة يف 
الصفة  هب��ذه  األج���ر  وص��ف  أّن  وی��ب��دو 
فحالة  املبارکة،  اآلیة  لسياق  مناسبًا  جاء 
يشء  ه��ؤالء  عليها  ک��ان  التي  التخلف 
ومقاتلة  الدعوة  هلذه  وباستجابتهم  قبيح 
بأهنم  اآلی��ة  وصفتهم  ال��ذی��ن  امل��رت��دی��ن 
عىل  وبإقدامهم  شدیدة.  ق��وة  أصحاب 
هکذا أمر فقد ارتقت حالتهم نحو الکامل. 
األجر  جزاءه  کان  الکامل  نحو  سار  ومن 
احلسن الکامل. کذلك احلال مع املرتدین، 
فهم بارتدادهم عن اإلسالم قد َهَووا نحو 
فقد  أسلموا  إن  وبإسالمهم  احلضيض 

بلغوا الکامل.
وهبذا یمکن القول: إّن وصف األجر 
هبذه الصفة جاء منسجاًم مع سياق اآلیات 
اللفظة  دالل��ة  فيه  لوحظ  وق��د  املبارکة، 

املعجمية.
خامسًا: 	جر غري ممنون:

االنقطاع،  أو  القطع  یعني  لغًة  امل��ّن: 
اخل��ري  أو اص��ط��ن��اع  وامل����ّن: اإلح��س��ان 

الکتاب  مزایا  إىل  السليم  العقل  إرش��اد   )87(
الکریم: 5: 191. 

غري  مَممْ��ُن��وٍن(   ُ َغ��ريمْ ��ٌر  )َأجمْ و  لآلخرین)88( 
حمسوب وال مقطوع)89( واملّن: ))کّل طّل 
ینزل من السامء عىل شجر أو حجر، وحیلو، 
وینعقد عساًل(()90(. وامُلنة )بالضم( القوة 
أو الضعف وهو من األضداد)91( وبلغت 
منون اليء، أي: بلغت أقىص ما عنده)92( 
یقطع  ألّنه  بذلك  وسمي  املوت  واملنون 

املدد وینقص العدد)93(.
الصفة يف  ــذه  األجــر هب ــف  ــد وص وق

القرآن الکریم 	ربع مرات منها:
ڳ . 1 ڳ  ڳ  گ  چ  تعاىل:  قال 

ڱچ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ 
]سورة فصلت: 8[.

عاقبة  حلسن  بيان  فيها  املبارکة  اآلیة 
احلق  اإلیامن  آمنوا  الذي  أّن  أي  املؤمننی، 

ومعجم   ،199  :2 العنی:  کتاب  ینظر:   )88(
مقایيس اللغة: 5: 267. 

)89( ینظر: القاموس املحيط، الفريوزابادي: 4: 
 .268

)90( املصدر السابق. 
تاج  والصحاح  اللغة،  يف  املحيط  ینظر:   )91(
اللغة وصحاح العربية، إسامعيل اجلوهري: 

 .2207 :5
)92( ینظر: املحيط يف اللغة. 

)93( ینظر: کتاب العنی: 2: 199. 
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هلم  الصالح  بالعمل  اإلیامن  هذا  وأتبعوا 
املفرسین  بعض  ذکر  و  أجر غري ممنون)94( 
الذین  واهل��رم��ى  امل���رىض  يف  ن��زل��ت  أهن��ا 
بسبب  تعاىل  اهلل  طاعة  عن  یعجزون  قد 
إذا  أهّن��م  أي:  سنهم)95(  کرب  أو  مرضهم 
به  یقومون  کانوا  ما  مواصلة  عن  عجزوا 
من أعامل صاحلة فإّن اهلل تعاىل))کتب هلم 
و  یعملون(()96(  کانوا  ما  کأصلح  األجر 
أي:  مَممُْنوٍن(   ُ )َغريمْ بأّنه  األجر  هذا  وصف 

منقوص)97(،  غري  أو  عنهم،  مقطوع  غري 
وق��ي��ل: ه��و أج��ر))غ��ري حم��س��وب، ألّن 
یمن  ألن  معد  فهو  حمصور  حمسوب  کّل 
املن  بعدم  وصفه  أنه  اآلی��ة  يف  فيظهر  به، 
واألذى من حيث هو من جهة اهلل تعاىل، 
البرش  وأعطيات  فيه،  من  ال  رشیف  فهو 

الکریم:  للقرآن  الوسيط  التفسري  ینظر:   )94(
 .328 :12

البحر  تفسري  و   369  :4 الکشاف:  ینظر:   )95(
الرازي:  الفخر  464، وتفسري  املحيط: 7: 

 .101 :27
 :5 املجيد:  القرآن  تفسري  يف  املدید  البحر   )96(

 .161
 :103  :9 القرآن:  تفسري  يف  التبيان  ینظر:   )97(

والکشاف: 4: 369. 

هي التي یدخلها املن(()98(.
ویبدو أّن وصف األجر هبذا الوصف 
فبام  املبارکة  اآلیة  سياق  مع  متناسبًا  جاء 
دیمومة  عن  عاجزون  املريض  هؤالء  أّن 
یقرهبم  الذي  الصالح  العمل  واستمرار 
أهن���م  إال  عجزهم  بسبب  تعاىل  اهلل  من 
من  غريهم  جم���ازاة  وجی���ازون  یعاملون 
الصاحلة.  األعامل  عىل  املواظبنی  املؤمننی 
وذلك اجلزاء إّنام هو أجر دائم غري مقطوع 
وال منقوص. وفيه کام یبدو تطمنی وتبشري 

هلم.
ڑ . 2 ڑ  ژ  ڈژ  چ  ت��ع��اىل  ق��ال 

گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک  ک 

القلم:  چ ]سورة  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ 

.]3-1
ڑ  ژ  ڈژ  چ  ب�  تعاىل  اهلل  أقسم 
چ لبيان قضيتنی األوىل، هي نفي  ڑ 

النبي. واألخرى  اجلنون عن  هتم������ة 
ثواب  و  أجر  من   لنبي ُأع��د  ما  بيان 
وجزاء مقابل ما قاساه من ألوان الشدائد 
حتمله  ما  و  وغريهم،  املرشکنی  جهة  من 

العزیز:  الکتاب  تفسري  يف  الوجيز  املحرر   )98(
 .5 :5



م.م. تيسري حبيب رحيم

305

ذلك  وصفت  وقد  الرسالة)99(  أعباء  من 
قوالن:  وفيه  مَممْ��ُن��وٍن(.   َ بأنه)َغريمْ األج��ر 
األول: إّنه أجر غري منقوص وال مقطوع، 
وال  مقدر  غري  أجر  إّن��ه  اآلخ��ر:  والقول 
ممنون  غري  أجر  هو  وقيل:  حمسوب)100( 
ما  عىل  تستوجبه  ث��واب  ألنه  به،  عليك 
أّن وصف  به من عمل)101(. ویبدو  قمت 
األجر هبذا الوصف قد تناسب مع سياق 
برتکيب  جاء  األجر  وصف  إّن  إذ  اآلیة، 
للنفي  مناسب  وهذا  مَممُْنوٍن(   َ )َغريمْ النفي 

.)الذي قبله )نفي اجلنون عن النبي
اخلامت������������ة:

إّن القرآن الکریم قد راعى يف توظيف . 1
لفظ��ة )األجر( داللتها املعجمية التي 
تدل عىل اجلزاء النفعي اخلريي مقابل 
بام  أو  بعقد  اإلنس�����ان  به  یقوم  عمل 

یشابه العقد.
النحویة . 2 بالصفة  موصوفًا  األجر  ورد 

يف القرآن الکریم يف )تسعة وعرشین( 
بخمس  وص��ف��ه  ورد  وق��د  م����وردًا، 

)99( ینظر: البحر املدید يف تفسري القرآن املجيد: 
 .106 :7

)100( ینظر: تفسري الفخر الرازي: 30: 80. 
)101( ینظر: الکشاف: 6: 180. 

والکریم،  )العظيم،  هي  صف������ات: 
الکبري، احلسن، غري املمنون(.

ال��دالل��ة . 3 الکریم  ال��ق��رآن  راع���ى  ق��د 
الصفات  هذه  توظيف  يف  املعجمية 
يف  )العظيم(  صف�������ة  فذکر  لألجر، 
العظيم����ة، وذکر صفة  سياق األمور 
الکریم التي تدل عىل التکثري والتنزیه 
والترشیف يف سياق التکثري والتنزی��ه 
التي  الکبري  صفة  وذکر  والترشیف، 
تدل عىل العلو و الرفعة يف سياق العلو 
والرفعة، وذکر صفة احلسن التي تدل 
عىل الکامل يف سياق األمور التي تدل 
ممنون(  )غري  صفة  وذکر  الکامل،  عىل 
النفي يف سياق  املرکبة نحویًا برتکيب 

النفي.
الصفات . 4 هب��ذه  األج���ر  وص��ف  إّن 

–برتکيب اجلملة االسمية  جاء–غالبا 
املقام  یناسب  ما  وهذا  الفعلية.  دون 
الثبوت  عىل  داللة  من  االسمية  يف  ملا 
بدوام  اإلخبار  مع  یتناسب  وال��دوام 
غري  دائ��م  أج��ر  فهو  وثبوته.  األج��ر 

زائل.
الصفات . 5 هبذه  املوصوف  األج��ر  إّن 
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کان کله من لدن اهلل تعاىل، خمصوص 
باألجر األخروي)102(.

)اجلنة ونعيمها(.6. 
الصفات . 7 هبذه  أجر  من  وصف  ما  إّن 

اجلنة  هو  کان  إّنام  الکریم  القرآن  يف 
أّن  عىل  یدل  وه��ذا  الدائم.  ونعيمها 
هذه  يف  خالف  ق��د  الکریم  ال��ق��رآن 

األلفاظ )الصفات( ملناسبة السياق.
إّن صفة )غري ممنون( هي من . 8 الظاهر 

ترشفت  ألهنا  األجر،  صفات  أرشف 
.بوصف األجر الذي ُأعد للنبي

روافد البحث:
	وال: القرآن الکریم.

ثانیًا: الکتب املطبوعة.
أب���ح���اث رصف���ي���ة، خ���دجی���ة زب���ار 1. 

احلمداين، دار صفاء للنرش والتوزیع-
عامن،ط1، 2010م.

إرشاد العقل السليم إىل مزایا الکتاب . 2
الکریم، أبو السعود بن حممد العامدي 
أمحد  الق��ادر  عبد  تح:  )ت982ه���(، 
عطا، النارش: مکتبة الریاض احلدیثة، 

الریاض، مطبعة السعادة، )د ت(.

)102( الکشاف -م.س.

البحر املحيط، حممد بن یوسف الشهري . 3
)ت749ه����(،  األندليس  حيان  ب��أيب 
عادل  الشيخ  وتعليق:  وت��ح  دراس��ة 
ط1،  وآخ���رون،  املوجود  عبد  أمح��د 
–لبنان،  بريوت  العلمية،  الکتب  دار 

1413ه� –1993م.
القرآن املجيد: . 4 املدید يف تفسري  البحر 

العباس أمحد بن حممد بن املهدي  أبو 
الفايس  األنجري  احلسني  عجيبة  بن 
تح:  1224ه����(،  )امل��ت��وىف:  الصويف 
رس���الن،  ال��ق��ريش  اهلل  ع��ب��د  أمح���د 
–بريوت،  العلمية  الکتب  دار  ط2، 

.2002
د. . 5 قرآنية:  لغویة  دراسة  األفعال  بنية 

الثقافة  دار  الکويف،  العظيم  عبد  نجاة 
للنرش والتوزیع، 1409 -1989.

أبو جعفر . 6 القرآن،  تفسري  التبي����ان يف 
)ت460  الطويس  احلسن  بن  حمم���د 
ه�(، تح وتصحيح: أمحد حبيب قصري 
اإلعالم  مکتب  النارش  ط1،  العاميل، 
اإلع��الم  مکتب  مطبعة  اإلس��الم��ي، 

اإلسالمي، 1409ه�.
بن . 7 طاهر  حمم����د  والتنویر،  التحریر 
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عاشور، الدار التونسية للنرش، تونس، 
.1984

فاض��������ل . 8 الدکتور  القرآين،  التعبري 
عامن،  ع��امر،  دار  ط5،  السامرائي، 

2007م.
تفسري الفخر الرازي املشتهر بالتفسري . 9

الکبري و مفاتيح الغيب، حممد الرازي 
)604ه����(،  ال��رّي  بخطيب  املشتهر 
والنرش  للطباع�������ة  الفکر  دار  ط1، 
–بريوت، 1401ه�،  لبنان  والتوزیع، 

1981م.
بن . 10 حممد  منصور  أبو  اللغ��ة،  هتذیب 

تح:  370ه���(،  )ت  األزه��ري  أمحد 
عبد الکریم العرباوي، الدار املرصیة 
سجل  مطاب�������ع  والرتمجة،  للتأليف 

العرب، القاهرة.
العظيم . 11 القرآن  تفسري  املعاين يف  روح 

شهاب  الفضل  أبو  املث���اين،  والسبع 
ال���دی���ن ال��س��ي��د حم��م��ود اآلل���ويس 
عنيت  )ت1270ه�����(،  ال��ب��غ��دادي 
إدارة  الثانية  للمرة  وتصحيحه  بنرشه 
الرتاث  إحياء  دار  املنريی���ة،  املطبعة 

العريب، بريوت –لبنان، )د ت(.

ريض . 12 احل��اج��ب،  اب��ن  شافية  رشح 
االسرتاباذي  احلسن  بن  حممد  الدین 
)ت686ه���(، تح: حممد نور احلسن 
الرتاث  إحياء  دار  ط1،  وآخ��رون، 

العريب، بريوت -لبنان د. ت.
ال��ص��ح��اح ت���اج ال��ل��غ��ة وص��ح��اح . 13

العربية، إسامعيل بن محاد اجلوهري، 
 ،4 ط  عطار،  الغفور  عبد  أمحد  تح: 
دار العلم للمالینی، بريوت –لبنان. 

.1990
إبراهيم . 14 د.  وأبنيته:  زمانه  الفع������ل 

1403ه�–  ،3 ط  ال��س��ام��رائ��ي، 
1983م، مؤسسة الرسالة، بريوت–

لبنان. )د ت(.
القاموس املحيط، العالمة جمد الدین . 15

ال��ف��ريوزاب��ادي  یعقوب  ب��ن  حممد 
الشريازي، ط 3، اهليئة املرصیة العامة 

للکتاب 1399ه� –1979م.
عيل . 16 العالمة  التعریف������ات،  کتاب 

طبعة  اجلرجاين،  الرشیف  حممد  بن 
ب���ريوت،  ل��ب��ن��ان،  مکتبة  ج��دی��دة، 

1985م.
بن . 17 عمرو  برش  أب��و  سيبویه،  کتاب 



صفات األجر يف القرآن الکریم

308

تح  180ه���(،  )ت  قنرب  بن  عثم���ان 
هارون،  حممد  السالم  عبد  ورشح: 

النارش مکتبة اخلانجي.
بن . 18 اخلليل  الرمحن  عبد  العنی،  کتاب 

تح:  )ت170ه���(،  الفراهيدي  أمحد 
إبراهي�����م  ود.  املخزومي  مهدي  د. 

السامرائي، )د ت(.
ال��ک��ش��اف ع��ن ح��ق��ائ��ق غ��وام��ض . 19

وجوه  يف  األقاویل  وعيون  التنزیل 
التأویل، العالمة جار اهلل أبو القاسم 
حممود بن عمر الزخمرشي )538ه�(، 
عادل  الشيخ  ودراس��ة:  وتعليق  تح 
ط1،  وآخ��رون،  املوجود  عبد  أمحد 
الریاض،  العبيک����ان،  مکتبة  النارش 

1418ه�-1988م.
ل���س���ان ال����ع����رب: اب����ن م��ن��ظ��ور . 20

جدی��������دة  طبع������ة  )ت711ه�(، 
مصحح�����ة اعتنى بتصحيحها، أمنی 
صادق  وحممد  الوهاب،  عبد  حممد 
العبيدي، ط3، دار إحي������اء الرتاث 
العريب،  التاریخ  مؤسس�������ة  العريب، 

بريوت -لبنان، )د ت(.
الکت����اب . 21 تفسري  يف  الوجيز  املحرر 

العزیز، أبو حممد عبد احلق بن غالب 
ب��ن عطية  مت��ام  ب��ن  ال��رمح��ن  ب��ن عبد 
األندليس املحاريب )املتوىف: 542ه�(، 
حممد،  الشايف  عبد  السالم  عبد  تح: 
– العلمية  الکتب  دار   1422 ط1، 

بريوت -لبنان.
احلاوي . 22 اللغوی��������ة  الفروق  معجم 

وجزءا  العسکري  هالل  ايب  لکتاب 
من کتاب السيد نور الدین اجلزائري، 
تح: مؤسسة النرش االسالمي التابعة 
ط1،  املقدسة،  بقم  املدرسنی  جلامعة 
التابع�������ة  االسالمي  النرش  مؤسسة 
جل��امع��ة امل��درس��نی ب��ق��م امل��ق��دس��ة، 

1412ه�.
أبو . 23 اللغ����������ة،  مقایيس  معج�����م 

زکریا  ب��ن  ف��ارس  ب��ن  أمح��د  احلسنی 
السالم  عبد  حت��ق:  395ه����(،  )ت 
الفک����ر:  دار  ط1،  ه��ارون،  حممد 

1399ه�–1979م.
فاضل . 24 د.  العربية،  يف  األبنية  معاين 

للنرش  عامر  دار  السامرائي،  صالح 
الثانية،  والتوزیع، عامن -األردن، ط 

.2007
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املقدمة:
السم��اوي  الکتاب  الکریم  القران  إن 
وال��ن��اس  وهل��ج��اهت��ا  اللغة  راع���ى  ال���ذي 
والعبادات  وأصوله  والترشیع  وأحواهلم 
ومتعلقاهتا، فکان للحرف فيه وقع وحکمة 
وللفظ ميزان ورتبة وللنظم ضوابط ربانية 
أسباب  وللسور  وشد  أحکام  ولآلیات 
القران  أن  نجد  هنا  وم��ن  ومقتضيات؛ 
أو  ک��ان  مؤمنا  باإلنسان  اعتنى  الکریم 

کافرا.
ف��وج��ه اخل��ط��اب ال��رب��اين إل��ي��ه وإىل 
وقبل  وجوارحه  وجوانحه  ونفسه  عقله 
الکبري  اإلعجاز  ذلك  قلبه،  إىل  ذلك  کل 
املضاف إىل االعجازات املتعددة املتمثلة يف 

القرآن الکریم.
والبياين  اللغوي  اإلعجاز  جانب  فإىل 
القرآن  يف  القلبي  اإلعجاز  نجد  والطبي 
تلك  ليس  القرآن  يف  فالقلب  الکری�����م 
االنقباض  وظيفة  هلا  التي  املجردة  اآللة 
وإنام  واالرخت�اء،  والتقلص  واالنبس�����اط 
إليه  ویسند  کثرية  آیات  يف  القرآن  خیاطب�ه 
حم�ورا  جیعله  بل  عدة  مواطن  يف  األفعال 

لکثري من األشياء و مسؤوال عنها.

الي���ه  یسند  الکریم  فالقرآن  ذلك  من 
قال  عدمه،  من  والتعمد  والکسب  االثم 

ڤ  ڤڤ  ٹ  ٹ  چ  ت���ع���اىل: 
ڤ ڦ ڦ ڦڦ ڄ ڄ ڄ 

ڄ چ ]سورة البقرة: 283[ ويف ]سورة 

االحزاب: 5[ یقول: چ ے ے ۓۓ 
ڭ ڭ ڭ ڭ چ.

فقرن االثم والکسب والتعمد بالقلب 
وکأن القلب کائن آخر داخل االنسان فهو 
عمى  یکمن  القلب  ويف  ویمرض،  یسلم 

ې  ې  ې  چ  ت��ع��اىل:  ق��ال  البصرية، 
ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ 
ېئ  ۈئ  ۈئ  ۆئ  ۆئ  ۇئۇئ  وئ 
]سورة احلج:  ېئ ېئ ىئ ىئ ىئچ 

.]46
فالقلب وفقا لنظرة القرآن عنی الروح 

والنفس کام العنی عنی البدن وجارحته.
ويف آیة أخرى جیعل القلب هو العقل 

ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  چ  تعاىل:  قال  متاما، 
 ]37 ق:  ]س����ورة  چ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ 

والقلب يف رأي املفرسین هو العقل أي ملن 
التفکري  به ألن حمل  فيفکر  له عقل)1(  کان 

)1( تفسري البيضاوي: 5/ 232. 
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هو العقل وليس القلب.
یعمل  فکيف  االعجاز  یکمن  وهنا 
القرآن  أخربنا  کام  العق���ل  عمل  القلب 

ى ى ائ ائ  چ  بقوله:  الکریم 
ەئ چ.

اىل  العلامء  یذهب  الطبية  الناحية  فمن 
أن هناك تغذیة عصبية للقلب توجه وتؤثر 
وتبعا  ترید  حسبام  وتبطئه  وتنشطه  فيه 
العليا  املراکز  من  هلا  الصادرة  لالشارات 

للمخ)2(.
للقلب  أن  یعني  الکالم  هذا  أن  إال 
يف  عمله  عىل  یرشف  وامل��خ  باملخ  عالقة 
القلب  أن  اىل  یذهبون  االطباء  أن  حنی 
اثناء  امل��ؤث��رات  ه��ذه  غ��ي��اب  يف  یعمل 
التخدیر الکيل فبينام تتوقف کل االعضاء 
والعضالت  باالعص�������اب  تتغذى  التي 
شللها  أو  تأثريها  غياب  اث��ن��اء  کذلك 
القلب  أن  اال  الع��������ام  الکيل  بالتخدیر 
غياب  يف  یعمل  االعضاء  من  قليل  مع 

االعصاب بنشاط واقتدار.
لنا  ليکشف  احل��دی��ث  الطب  وی��أيت 
ذلك، حيث اکتشف حدیثا أن هناك خالیا 

)2( االعجاز الطبي يف القرآن الکریم: 223. 

يف  التي  العصبية  باخلالیا  شبيهة  عصبية 
املخ.

وهذا یدل عىل أن القلب له استقاللية 
التفکر والتعقل  عن املخ وعلميا له قابلية 
حيث  الکریم  القرآن  يف  جاء  ما  وحسب 
يف  السننی  االف  قبل  رصحی��ا  بذلك  ن��وه 

االیة الکریمة التي ذکرنا.
احلارض  الکریم  ال��ق��رآن  حت��دى  هب��ذا 
مما  فيه  سيجد  بام  واملستقبل  فيه  جد  بام 
العلم  العقل ویعاینه ویبلغه  یتمخض عن 
والعلم  الفهم  و  العق���ل  یعجز  ولسوف 
حارضا ومستقبال کام عجز العقل والفهم 

والعلم أوال.
وقبل أن نلج يف ثنایا البحث سنحاول 
الوقوف عىل لفظ القلب والفؤاد والصدر 
القرآن  استعملها  التي  االل��ف��اظ  وه��ي 
وسمي  القلب،  أحوال  وصف  يف  الکریم 
واالراء  االهواء  لتقلبه)3( يف  بذلك  القلب 
وهذا معروف يف اللغة أما الفؤاد فهو من 
امللة یفأدها فأدا شواها وفأد  فأد اخلبزة يف 

اللحم یفأده فأدا وافتأده فيها شواه.
والفئيد ما شوي وخبز عىل النار وإذا 

)3( ینظر لسان العرب: )قلب(. 
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وفئيد  مفأد  فهو  اجلمر  فوق  اللحم  شوى 
يف  موضعا  هلا  جعلت  إذا  ة  اخلبز  وفأدت 
الفئيد  وقيل  فيها  لتضعها  والنار  الرماد 

النار نفسها)4(.
الفؤاد  ومنه  الوقود  موضع  واملفتأد 
وتوقده  لتف�����ؤده  بذلك  القلب  ویسمى 
موضع  القلب  إذ  املوضع  سبيل  عىل  أو 
وما  املشاعر  تتضمنه  االح��س��اس  وحم��ل 
وقيل  الفؤاد  هي  القلب  فحرارة  منها  حیر 
وسطه وقيل غشاء القلب والقلب حبته)5( 
الناس  من  القطعة  هو  وقيل  وسویداؤه، 
من  القطعة  معناه  فيکون  قریش)6(  بلغة 

القلب أو هو کام یعرب عنه الفلذة.
أوفدة  مجعه  وقيل  أفئدة  الفؤاد  ومجع 
قال  فکأنه  یاء  الواو  وقلبت  الفاء  فقدمت 
اليه)7(  هت��وي  الناس  من  وف��ودا  واجعل 

گ  گ  گ  گ  چ  ق��ول��ه:  يف 
ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ 

)فأد(،  القاموس:  جواهر  من  العروس  تاج   )4(
القاموس املحيط: )فأد(. 

)5( ابن منظور، اللسان: (فأد(. 
)6( التبيان يف تفسري غریب القرآن: 1/ 253. 

الحکام  اجلامع  )القرطبي  القرطبي  تفسري   )7(
القرآن(: 9/ 373. 

ال��ق��رآن  أن  ن��ج��د  ه��ن��ا  وم���ن  ڱچ 
التي  املواضع  يف  الفؤاد  استعمل  الکریم 
وشغفه  القلب  ح��رارة  عن  التعبري  ی��راد 
کذلك  وکقوله  الذکر  املاضية  اآلیة  يف  کام 
یقول:  حيث   ]125 االنعام:  ]س��ورة  يف 

چڱ ڱ ڱ ڱ ں چ فلم یقل 

یعرب عن حر  أن  أراد  أم موسى ألنه  قلب 
من  البعد  هذا  وملا  بولدها  وتعلقها  فراقها 

أمل وحرارة.
الصاد  االص��ل:  من  فهو  الصدر  أما 
ل��ه أص��الن صحيحان  وال���راء،  وال���دال 
واالخر  ال��ورد  خالف  عىل  یدل  أحدمها 
صدر االنسان وغريه)8( فاالول من قوهلم 

َصَدَر عن املاء وَصَدَر عن البالد.
واجلمع  لالنسان  فالصدر  االخر  أما 

ېئ  ېئ  ېئ  چ  تعاىل  ق��ال  ص��دور 
فالص�����دار  منه  یشتق  ثم  ىئ ىئ ىئچ 
والتصدیر  والص����در  الرأس  یغطي  ثوب 
اىل  محله  ی��رد  لئال  البعري  به  یصدر  حبل 
خلفه)9( والص����در عىل ذلك معروف فهو 

کالصندوق للقلب، حیيطه حفظا له.

)8( مقایيس اللغة: )صدر(. 
)9( ابن منظور، اللسان )صدر(. 



أ.م.د. زینب کامل کریم

313

عىل  ل��ي��دل  ال��ق��رآن  استعمله  وق���د 
العنکبوت: 10[  القلب کقوله يف ]سورة 
چ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  چڳ 

أي قلوهبم ولکن قد نجد أن لفظ الصدر 
عىل  أجدر  وهو  القلب  من  وأشمل  أعم 
وحينام  کالصندوق  أسلفنا  کام  فهو  احلفظ 
فکأن  الصدر  اىل  ویصل  القلب  یضيق 
تعاىل:  ق��ال  ال��س��امء،  اىل  یصعد  االن��س��ان 

ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  چڀ 

ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ چ ]سورة 
مستوى  لفظ  لکل  إذن   ]125 االنعام: 
ودقيقا  معربا  ليکون  فيه  استعمل  داليل 
يف  أحواله  ووصف  القرآين  االستعامل  يف 

القرآن عرب الفاظ دقيقة.
ڃ ڃ ڃ ڃ  چ  أما يف قوله تعاىل: 
األحزاب:  ]سورة  چچ  چ  چ  چ 
باب  يف  اآلیة  هذه  یتناولون  فالعلامء   ]4
العقائد إذ یرمز هبا إىل أن اإلنسان ال یملك 
أن  وال  واحد،  أفق  من  أکثر  إىل  یتجه  أن 
نافق،  وإال  واح��د،  منهج  من  أکثر  یتبع 
إال  یملك  ال  دام  وما  خطاه.  واضطربت 
إله واحد  إىل  یتجه  أن  بد  قلبا واحدا، فال 
وأن یتبع هنجا واحدا وأن یدع ما عداه من 

مألوفات وتقاليد وأوضاع وعادات.
منهج  من  له  بد  فال  واح��د،  قلب  إنه 
واحد یسري عليه. وال بد له من تصور کيل 
واحد للحياة وللوجود یستمد منه. وال بد 
ویقّوم  القيم،  به  یزن  واحد  ميزان  من  له 
به األحداث واألشياء. وإال متزق وتفرق 

ونافق والتوى، ومل یستقم عىل اجتاه.
آدابه  یستمد  أن  اإلنسان  یملك  وال 
رشائعه  ویستمد  معنی  م��ن  وأخ��الق��ه 
أوضاعه  ویستمد  آخر  معنی  من  وقوانينه 
ثالث  معنی  من  االقتصادیة  أو  االجتامعية 
رابع،  معنی  من  وتصوراته  فنونه  ویستمد 
إنام  قلب.  له  إنسانا  یکّون  اخلليط ال  فهذا 

یکون مزقا وأشالء ليس هلا قوام)10(.
وصاحب العقيدة ال یملك أن تکون 
مقتضياهتا  من  یتجرد  ثم  حقا،  عقيدة  له 
من  واح���د  م��وق��ف  يف  اخل��اص��ة  وقيمها 
هذا  کان  صغريا  کلها،  حيات������ه  مواقف 
املوقف أم کبريا. ال یملك أن یقول کلمة، 
أو یتحرك حرکة، أو ینوي نية، أو یتصور 

عبد  حممد  حممد  التفاسري،  أوض��ح  ینظر   )10(
املطبع���ة   ،)1402( اخلطيب  بن  اللطيف 

املرصیة، ط، 1964: 6. 
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تصورا، غري حمکوم يف هذا کله بعقيدته-
يف  واقعة  حقيقة  العقيدة  هذه  کانت  إن 
قلب  س��وى  له  جیعل  مل  اهلل  -ألن  کيانه 
ویستمد  واح��د،  لناموس  خیضع  واح��د، 

من تصور واحد، ویزن بميزان واحد.
یقول  أن  العقيدة  صاحب  یملك  ال 
بصفتي  ک���ذا  فعلت  ف��ع��ل��ه:  ف��ع��ل  ع��ن 
بصفتي  ک���ذا  وف��ع��ل��ت  ال��ش��خ��ص��ي��ة. 
اإلسالمية، کام یقول: رجال السياس�������ة 
أو رجال الرشکات. أو رجال اجلمعيات 
هذه  يف  إليها  وما  العلمية  أو  االجتامعية 
له قلب واحد،  إنه شخص واحد  األیام، 

تعمره عقيدة واحدة.
واإلی���امن،  الکفر  جیتمع  ال  أن��ه  أو 
والضالل واهلدى، واملعصية والطاعة؛ يف 
قلب واحد. وما دام اإلنسان بقلب واحد 
–ال یتسع إال ليء واحد –فال یکون إال 

عاصيًا  مهتدیًا،  أو  ضاالً  کافرًا،  أو  مؤمنًا 
بنی  جیمع  أن  إلنسان  طاقة  وال  طائعًا.  أو 
الضدین؛ فام جعل اهلل لرجل من قلبنی يف 

جوفه.
وع��ن ال��ط��ربيس، ق��ال: ق��ال أب��و عبد 
قلبنی  م��ن  ل��رج��ل  اهلل  )م��اج��ع��ل   اهلل

هبذا  وحی��ب  قوما؛  هب��ذا  حیب  جوفه(  يف 
البيت  أه��ل  أن  یتضح  وهب��ذا  أع��داءه��م 
أهل  أعداء  حیب  ومن  عاداهم  من  حیبون 
وضع  اهلل  فإن  حیبهم  أن  یمکن  ال  البيت 
قلبنی  من  لرجل  اهلل  ماجعل  وهو  قانونًا 
يف جوفه وهبذا تنکشف الکثري من احلقائق 
إخفاءها  الناس  من  الکثري  حی��اول  التي 
قال   ،البيت أله��ل  املحبة  بادعائهم 
االمام عيل: الجیتمع حبنا وحب عدونا 
يف جوف إنسان، إن اهلل مل جیعل من قلبنی 
فأما  هبذا،  ویبغض  هبذا  فيحب  جوفه،  يف 
حمبنا فيخلص احلب لنا کام خیلص الذهب 
یعلم  أن  أراد  فمن  فيه؛  ک��در  ال  بالنار، 
حبنا  يف  شارك  فإن  قلبه،  فليمتحن  حبنا 
واهلل  من����ه  ولسنا  منا،  فليس  عدونا  حب 
عدوهم وحربئي���ل وميکائي����ل واهلل عدو 

للکافرین()11(.
ومن اجلدیر بالذکر أن القرآن الکریم 
قال لرجل؛ ومل یقل لبرش أو النسان والذي 
یعرب عن اجلنس، وکال اجلنسنی ینظویان يف 
للطبيعة  وبتدبر  واملنهج،  العقيدة  التامس 
البرشیة نجد أن املرأة قد جیتمع يف جوفها 

)11( ینظر کشف الغمة: 2/ 23. 
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قلبان، قلبها وقلب جنينها الذي يف جوفها 
له  یکون  أن  یستحيل  إذ  الرجل  بخالف 

ذلك.
آليت  أين  إال  العقيدة،  ب��اب  يف  ه��ذا 
استعملها  التي  األلفاظ  تلك  أدرس  أن 
دراسة  للقلب؛  الکریم  القران  وأسندها 

لغویة يف داللة االلفاظ القرآنية.
فجمعت االلفاظ بعد أن جردهتا من 
واختذت  الکریم،  القرآن  يف  مواضعها 
األلفبائي منهج����������ا الیرادها،  الرتتيب 
أن  بعد  لفظة  کل  دراس��ة  يف  رشعت  ثم 
ملواضع  الکریم  القرآن  من  بآي  أستشهد 
ورودها بالسورة واآلیة التي وردت فيها.
بکتب  استعنت  لغویة  دراس��ة  وکأي 
ألصول  مراجعتي  يف  العربية  املعجامت 
لکتب  ذلك  بعد  التحليل  لينطلق  اللفظة 
والوجوه  املجاز  وکتب  القرآين  التفسري 
وال��ف��روق وغ��ريه��ا، وک��ث��ريا م��ا نجد أن 
القرآن الکریم کان دقيقًا جدا يف االستعامل 

وتوجيه داللة اللفظة توجيهها قرآنيا.
وق��د ق��رصت دراس��ت��ي ه��ا هنا عىل 
القلب  لوصف  ال��ق��رآين  التعبري  دراس��ة 
وخصصت القلوب املؤمنة إذ أن األلفاظ 

هي  املؤمننی  مع  القرآن  یستعملها  التي 
الکفار  هبا  خیص  التي  األلفاظ  غري  حتام 
البحث  ک���ان  ه��ن��ا  وم���ن  واجل��اح��دی��ن 
للقلوب املؤمنة وکنت قد درست وصف 
بحث  يف  الکافرة  للقلوب  الکریم  القرآن 

منفصل)12(، واهلل ويل التوفيق.
التأليف:

ڃ ڃ چ چ  چ  قال تعاىل: 
ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ 
ع��م��ران:  آل  ]س����ورة  چ  ڌ  ڍ 

ٿ  ٺٿ  ٺ  ٺ  چ  وق���ال   ]103
ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ 
ڄ  ڄ  ڦڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ 
ڄچ ]سورة األنفال: 63[ وقال أیضًا 

ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  چ 

]سورة  چ  ہ  ہ  ہ  ۀ 
التوبة: 60[.

ألف: األلف من العدد معروف مذکر 
واجلمع ألوف واإللف وألوف یقال ثالثة 
اجلمع،  مج��ع  ألوف  ثم  العرشة  إىل  آالف 

يف  القلب  لوصف  ال��داليل  التدرج  ینظر   )12(
القرآن الکریم/ القلوب الکافرة، جملة کلية 
الرتبية، لألبحاث االنسانية، جامعة بغداد، 

املجلد )21( العدد )1(، 2010م. 
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]س��ورة  چ  ڻ  ڻ  چ  ت��ع��اىل:  ق��ال 
اآلفا  و  ألفا  اليء  وألف   ]243 البقرة: 
وألفانا وألفه لزمه وألفه إیاه ألزمه وألفت 
وألفت  وأتلفا  وتآلفا  تأليفا  الشيئنی  بنی 
تفرق  بعد  بينهم  مجعت  إذا  تأليفا  بيتهم 

بعضا  وصلت  إذا  تأليفا  ال��يء  وألفت 
ببعض ومنه تأليف الکتب)13( إذا وصلت 

بعضه ببعض.
والفت القوم إیالف������ا، أي: کلمتهم 
مکملة.  أي:  مؤلف���������ة،  ألف  یقال  إلفا 
املسلمنی  ب��نی  وج��ل  ع��ز  اهلل  أل��ف  وق��د 
املحبة  وکانت  والفرقة  العداوة  فزالت 
أخوانا  أصبحتم  أي  واملعنى:  واأللفة)14( 
اهلل)15(  يف  األخوة  عىل  جمتمعنی  متحابنی 

)13( ینظر اللسان البن منظور، حممد بن مکرم، 
تاج  )أل���ف(،  ب��ريوت:  ط1،  ص��ادر،  دار 
بن  حممد  القاموس،  جواهر  من  العروس 
الفيض  أبو  احلسيني  الرزاق  عبد  بن  حممد 
من  جمموعة  ه���(  )ت1205  ال��زب��ي��دي 

املحققنی، دار اهلدایة )ألف(. 
)14( تفسري القرطبي، ابو عبد اهلل حممد بن امحد 
اخلزرجي  االنصاري  فرج  بن  بکر  ايب  بن 
تح:  ه�(  )ت671  القرطبي  الدین  شمس 
امحد الربدوين وابراهيم اطفيش، دار الکتب 

املرصیة القاهرة 4/ 164. 
وارسار  التنزیل  )انوار  البيضاوي،  تفسري   )15(

فجعل  قلوبکم  بنی  باإلسالم  اهلل  فألف 
بعضکم لبعض أخوانا بعد إذ کنتم أعداء 
تتواصلون بألفة اإلسالم واجتامع کلمتکم 

عليه فالنعمة هي اإلسالم)16(.
األل��ف��ة،  أوق���ع  تأليفا  بينهام  وأل���ف 
أمر  الغرب  س��ادة  من  قلوهبم  واملؤلفة 
َمنمْ  لريّغبوا  وإعطائهم  بتآلفهم   النبي

وراءهم باإلسالم)17(.
اإلناب�����������ة:

جث  يت  ىت  مت  چ  ت��ع��اىل:  ق��ال 
مث ىث يث چ ]سورة ق: 33[.

نزل  ون��وب��ة  نوبا  األم��ر  ن��اب  ی��ق��ال: 
املصيب���ة  والنائبة  الدهر،  نوائب  ونابتهم 

واحدة نوائب الدهر وقيل النائبة النازلة.
أن  النوب  و  البع�د،  بالفتح  النوب  و 
یطرد اإلبل باکرا إىل املاء فيمسى عىل املاء 

ینابه، واحلمى النائبة التي تأيت کل یوم.
إليه فهو  وناب فالن اهلل تعاىل وأناب 
الطاعة  إىل  ورجع  وناب  أقبل  أي  منيب 

التأویل(: 2/ 74. 
تأویل  يف  البيان  )جامع  الطربي  تفسري   )16(
القرآن(: 4/ 33، وینظر معاين القران: 1/ 

 .454
)17( ینظر القاموس املحيط: )ألف(. 
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وقيل ناب لزم الطاعة وأناب تاب ورجع. 
بالتوبة  تعاىل  اهلل  إىل  ال��رج��وع  فاإلنابة 

ومنيبنی راجعنی إىل ما أمر اهلل به)18(.
القلب  الکریم  القرآن  وص��ف  وق��د 
بقلب  أي  منيب(  )بقلب  فقال  باإلنابة 
تائب من ذنوبه راجع مما یکرهه اهلل إىل ما 

یرضيه، أي: منيب إىل ربه مقبل عليه)19(.
ه��ذا  ع��ىل  التفسري  ک��ت��ب  وات��ف��ق��ت 
القلب  بأن���ه  فرسه  وبعضهم  املعنى)20(، 
ابن  بقول  اهلل)21(  خشية  فيه  الذي  السليم 
وقيل  اهلل خملص  إىل  راجع  )أي  اجلوزي: 
السليم،  وقيل  الطاعة  عىل  املقبل  املنيب 
عن  اهلل  طاع�����ة  الطاعة  إىل  راجع  أي: 
راجع برسیرة مرضي���ة  وقيل  معصيته)22( 
ذلك  کل  من  ونخلص  صحيحة  وعقيدة 
تتضمن  فاإلناب�ة  املنيب  غري  السلي���م  أن 
معصية  املعصية  ع��ن  ال��رج��وع  معنى 

)18( لسان العرب: )ناب(. 
)19( تفسري الطربي: 26/ 173. 

باملأثور:  التفسري  يف  املنثور  ال��در  ینظر   )20(
الواحدي  تفسري   ،604  /7  /149  /7
 /2 املجيد(:  القرآن  تفسري  يف  )الوسيط 

 .1024
)21( تفسري ابن کثري: 1/ 42 -4/ 229. 

)22( زاد املسري يف علم التفسري: 8/ 20. 

اإلنابة  اقرتنت يف  ما شابه ولذا  أو  اخلالق 
اخلشية  وهذه  اهلل  من  اخلوف  أي  اخلشية، 
إىل  العودة  أي:  اإلنابة  إىل  القلب  تدفع 
عن  ویتوب  القلب  فيتوب  اخلالصة  النية 
به  اخلاص  استعامله  له  فکل  ولذا  املعصية 

واملعرب عنه يف سياقه.
التثبيت:

ڳ ڳ ڳ ڳ  چ  تعاىل:  قال 
ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ 
البقرة:  ]س���ورة  ڻچ  ں 
 ]265 البقرة:  ]س��ورة  يف  وق��ال   ]250

ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  چ 

ڀچ  پ  پ  پ  پ 

 ]71 النساء:  ]س��ورة  چ  ڱ  چڱ 

ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  چ  أیضا  وق��ال 
ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ چ ]سورة هود: 

.]120
املکان  يف  اإلقام����ة  عموم�ا:  التثبيت 
ثباتا  یثبت  اليء  ثبت  منظور:  ابن  یقول 
وثبوتا، فهو ثابت وتثبيت وثبت وأثبته هو 

وثبته بمعنى.
یقال: ثبت فالن يف املکان یثبت ثبوتا، 
إذا  السقم  وأثبته  به؛  أقام  إذا  ثابت  فهو 
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ضد  الراغب  عند  والثبات  یفارقه)23(  مل 
يف  أما  ثباتا)24(،  یثبت  ثبت  یقال  ال��زوال 
أصلها  واحدة  کلم����ة  ثبت  املقایيس)25( 
التثبت  اللغویون  وقس��م  ال��يء؛  دوام 
بالبرص أو البصرية تارة أو باألمر والرأي، 
التثبيت  دالالت  کل  أن  القول  ویمکننا 

تعني العزیمة عىل البقاء.
فبالبص����ر نقول: رجل ثبت يف احلرب 
فالن  یقال:  وبالبصرية  السهم؛  وأثبت 
ثابتة،  النبي  ونبوة  ثبت  أي:  ثابت عندي، 
ملا  بالفعل  یقال  تارة  والتثبيت،  واإلثبات 
أثبت  ونحو  الوجود  إىل  العدم  من  خیرج 
اهلل کذا وتارة ملا یثبت باحلکم فيقال أثبت 
یکون  ملا  وت��ارة  ک��ذا؛  ف��الن  عىل  احلاکم 
بالقول سواء کان ذلك صدقا أو کذبا)26(.

أبعد  ما  إىل  التثبيت  معنى  یمت��د  وقد 
معنى  وهو  إال  وال��دوام  البق�اء  معنى  من 
عىل  البقاء  يف  اإلرصار  و  والتقویة  التأکيد 
املکان أو عىل األمر أو عىل احلکم والقول؛ 

املحيط:  قاموس  )ثبت(،  العرب:  لسان   )23(
)ثبت(. 

)24( املفردات للراغي االصفهاين: )ثبت(. 
)25( مقایيس اللغة: )ثبت(. 

)26( املفردات: )ثبت(. 

فثبته یکون بمعنى قویته، وأثبته عرفه حق 
املعرفة)27(.

کثبطه،  األمر  عن  ثبت��ه  وبخالف������ه 
والثبيت  ع�����دوه  ثب����ت ثقف يف  وفرس 
األمر  يف  تثبت  ومنه  الشجاع  ال��ف��ارس 
واستثبت  یعج��ل  ومل  فيه  تأنى  واستثبت 
إذا ش���اور)28(، ورج��ل ثبت أي  يف األم��ر 
ثابت  أي  ثبت،  ورجل  بالثبات  مشدود 
الکری��م  القرآن  يف  الثبوت  وورد  القلب 

معارا لثبوت النفس والقلب والقدم.
اإلقامة  معنى  یتضمن  الثبات  أن  وبام 
فکان  املحل،  يف  الثبوت  یکون  أن  تطلب 
أن نسب الثبوت للنفس التي حملها اجلسد 
األرض  عىل  الثبوت  حملها  التي  وللقدم 
والفؤاد الذي هو حمل القلب کام أن الصدر 

هو حمل الفؤاد)29(.
الذي  )ثبت(  األمر  بصيغ�����ة  فجيء 
املجاز  سبيل  عىل  الدعاء  معنى  إىل  خرج 
أعىل  رتبة  إىل  أدنى  رتبة  من  صدر  لکونه 
یکون  وق��د  خالقهم(،  إىل  العباد  )م��ن 

)27( قاموس املحيط: )ثبت(. 
)28( تاج العروس: )ثبت(. 

)29( تفسري القرطبي:/ 189. 
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التثبيت بالتقویة يف القلب.
ومن هنا کان معنى )التثبيت( يف اآلیة 
لنقوي  أي:  ف��ؤادك(،  به  )لنثبت  الکریمة 
يف  یتجدد  کان  إذا  الوحي  فإن  قلبك  به 
کل حادثة کان أقوى بالقلب وأشد عنایة 

باملرسل إليه)30(.
ف��ؤادك  لتقویت��ه  لنقوي  أي:  وقيل 
نقوي  یکون  قد  أو  وفهمه)31(  حفظه  عىل 
االستزادة  أو  لتعي����ه وحتمله)32(  قلبك  به 
الفؤاد  فتثبيت  فؤادك(  به  نثبت  )ما  فقوله 
للش�����ك ولکن کلام  ليس  القلب  تسکنی 
القلب  عىل  أکثر  والداللة  الربهان  کان 
کان القلب أسکن وأثبت أبدا)33(، فاملعنى 
من  وهذا  تثبيتا)34(  به  نزیدك  أي  یکون: 

قبيل، قوله: )بىل ولکن ليطمئن قلبي(.

عىل  الدائرة  االخبار  من  حیسن  ما  اتقان   )30(
 /2 الواحدي:  تفسري   ،121  /1 االلسن: 

 .778
تفسري   ،216  /4 البيضاوي:  تفسري   )31(
علوم  يف  ال��ربه��ان   ،28  /13 القرطبي: 

القرآن: 1/ 231. 
)32( تفسري القرطبي 13/ 28. 

)33( تفسري ابن کثري: 2/ 586. 
البغوي،  تفسري   ،190  /3 القران:  معاين   )34(

معامل التنزیل: 2/ 407. 

درجة  إىل  به  الوص��ول  القلب  فثبات 
ما  وه��ذا  ب��اإلی��امن  واليقنی  ب��اهلل  املعرفة 
یذهب إليه املفرسون يف تفسري قوله تعاىل: 
القرطبي:  یقول  چ،  پ  پ  پ  پ  چ 

موقعه  لعظ��م  عنه  النهي  يف  مبالغة  ثبوهتا 
يف الدین وتردده يف معارشات الناس أي: 
اخلدیعة  عىل  باالنطواء  اإلیامن  تعقدوا  ال 
عن  أي:  ثبوهتا،  بعد  قدم  فتزل  والفساد 
استعارة  هذه  اهلل  معرف�����ة  بعد  اإلی��امن 
للمستقيم احلال يف رش عظيم ویسقط ألن 
حال  من  اإلنسان  نقلت  زلت  إذا  القدم 

خري إىل حال رش)35(.
وأخريا، نقول: إن القرآن الکریم ثبت 
قلب املؤمن وروحه وقدمه وهذا یعني أن 
التثبيت  املسل����م  للمؤمن  طلب  القرآن 
النفس( وبدنا )بالقدم(  روحا )بالقلب و 

وهذا یدل عىل الثبات التام و الکامل.
اخلشوع:

ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  چ  ت��ع��اىل:  ق��ال 
ڭ ڭ ۇ ۇ چ ]سورة احلدید: 

.]16
خشوعا،  خیشع  خشع  اللغة،  يف  یقال 

)35( تفسري القرطبي: 1/ 172. 
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وأخشع وختشع رمى ببرصه نحو األرض 
متخشعون،  خشع  وقوم  صوته؛  وخفض 
وخشع برصه إذا انکرس)36( أما اختشع إذا 
طأطأ صدره وتواضع، وقيل: إن اخلشوع 
يف  اخلضوع  أن  إال  اخلضوع  من  قریب 
باالستخذاء واخلشوع  اإلقرار  البدن وهو 

يف البدن والصوت والبرص)37(.
چ  ڃ  ڄ  چ  ت���ع���اىل:  ق����ال 
وجل:  عز  وقال   ،]44 املعارج:  ]س��ورة 
]س��ورة  چ  ھ  ھ  ھ  چ 

ساکن  فکل  سکنت  بمعنى   ]108 طه: 
يف  اخلشوع  األثري:  ابن  وعن  خاشع،  هو 
و  البدن  يف  واخلضوع  والبرص،  الصوت 
يف  الراکع  اخلاشع  وقيل  الترضع  التخشع 

بعض اللغات)38(.
والتذلل؛  اإلخبات  هلل،  التخشع  و 
الکریم  القرآن  يف  للقلب  اخلشوع  فنسب 
ألن القلوب تذل وتلنی لذکر اهلل وما نزل 
بسامع  القلوب  ت��ذل  أي:  احل���ق)39(،  من 

)36( لسان العرب: )خشع(. 
)37( مقایيس اللغة: )خشع(. 

العروس:  تاج  )خشع(،  العرب:  لسان   )38(
)خشع(. 

248، روح املعاين  القرطبي: 17/  )39( تفسري 

صوت احلق.
بذکر  ویلنی  یدق  املؤمن  قلب  فکأن 
اهلل بخالف قلب الکافر، فإنه یزداد قسوة 

وجفاء.
کل  لنفس  انعکاس  إال  القلب  وم��ا 
التواضع  من  اخلشوع  یکون  وق��د  منهام 

الذي عند املؤمن ويف نفسه.
تعاىل:  قوله  يف  اخلشوع،  فرس  وبذلك 
]س��ورة  چ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  چ 

البقرة: 45[ یعني املتواضعنی)40(.
أو قد یکون خوفا وترضعا هلل عز وجل 

وئ  چ  وبذلك فرس، يف قوله تعاىل: 
 ،]90 األنبياء:  ]سورة  چ  ۇئ  ۇئ 

التذلل  یکون  قد  إنه  أو  خائفنی)41(  أي: 
تعاىل:  قال  املتذلل،  عىل  الواضحة  السمة 

چ ٱ ٻ چ ]سورة القلم: 43[.

اخلشوع  تعکس  مصادر  ثالثة  وهذه 
التواضع،  وه��ي:  امل��ؤم��ن،  القلب  ع��ىل 
اخلوف، التذلل؛ وحتام هذه سامت املؤمن 
بقلب  فحري  ول��ذل��ك  اليقنی  ال��ص��ادق 

يف تفسري القرآن العظيم: 27/ 179. 
)40( املصدر نفسه: 17/ 248. 

)41( روح املعاين: 27: 179. 
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املؤمن أن خیشع هلل عز وجل وتکون هذه 
سمته الطاغية.

الربط:
ڌ  ڍ  ڍ  چ  تعاىل:  قال 
ڌ ڎ ڎ چ ]سورة األنفال: 11[ 

چ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې 

الکهف:  ]سورة  چ  ې ې ى 
ڻ  ںں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  چ   ]14
ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ 
]سورة  چ  ھ  ھ  ہ  ہ 

القصص: 10[.
ج��اء يف ال��ص��ح��اح)42(: رب��ط ال��يء 
شددته  أي  االخفش:  عن  وأرُبطه،  أربطه 
ربيط،  و  مربوط  فهو  ربطا،  یربطه  وقيل 

والرباط ما یربط به واجلمع رُبط.
وارتباطا  ربطا  یربطها  الدابة  ورب��ط 
واملربط  مربوطة،  ربيط  ودابة  وارتباطها، 
امَلِربط،  و  بط  وامَلرمْ به  ربطها  ما  واملربطة 

املوضع الذي تربط فيه)43(.
أن  العدو، وهو  ثغر  وامُلرابطة ُمالزمة 
ثغره،  يف  خيوهلم  الفریقنی  من  کل  یربط 

)42( الصحاح: )ربط(. 
)43( لسان العرب: )ربط(. 

جأشه  رب��ط  ومنه  لصاحبه،  معد  وک��ل 
رباطة بالکرس اشتد قلبه وربط اهلل عىل قلبه 
جاء  القلب  وربط  وقواه)44(،  الصرب  أهلمه 
القدم،  بتثبيت  مرتبطا  الکریم  القرآن  يف 
واملعرب  واجلسد  بالروح  هنا  الربط  فيکون 

عنهام بالقلب والقدم.
ومل یبتعد املفرسون يف تفسري الربط عن 
الصرب  باهلام  الکثريون  فرسه  إذ  اللغوینی، 
بالصرب  ربطنا  النحاس:  فعن  واإلی���امن 
والثبات )45(، وعن قتادة: ربطنا باإلیامن و 

السدي بالعصمة وقيل بوعد اهلل)46(.
وأص����ل ال���رب���ط: ال��ش��د امل��ع��روف 
األس��اس  ويف  جم��از؛  ذک��ر  فيام  واستعامله 
وامَلربط  برباط؛  شددهتا  الدابة  ربطت  من 
عىل  تعاىل  اهلل  رب��ط  امل��ج��از  وم��ن  احلبل 
اخلوف  کان  ملا  الکشف  ويف  صربه.  قلبه 
أال  مقاره��ا  عن  القلوب  یزعج  والتعلق 

ک  ک  چ  تعاىل:  قوله  إىل  ترى 

)44( القاموس املحيط: )ربط(. 
ايب  ابن  تفسري   ،162  /5 القران:  معاين   )45(
مزایا  اىل  السليم  العقل  )ارش��اد  السعود 
اقسام  يف  التبيان   ،5  /7 الکریم:  الکتاب 

القرآن: 1/ 272. 
صحيح   ،256  /13 القرطبي:  تفسري   )46(

البخاري: 4/ 1750. 
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اهلل  )رب��ط  مقابله  من  قيل  چ،  ک 
تقدم  ومما  وثبت)47(،  متکن  إذا  قلبه(  عىل 
الربط  مقابل  يف  وضع  االلويس  أن  نفهم 
بلوغ القلوب احلناجر إال أن بعضهم یضع 
قلب  عىل  فالرابط  اخلتم،  مقابل  يف  الربط 

العبد ال یقال له ختم عىل قلبه، وال یعرف 
العرب،  لغة  وال  املخاطب  عرف  يف  هذا 
املعهود  بل  ال��ق��رآن؛  يف  املعهود  هو  وال 
الکفار  القلب يف شأن  استعامل اخلتم عىل 

يف مجيع موارد اللفظ يف القرآن الکریم.
بالصرب  العبد  قلب  عىل  ربطه  وأم��ا 
فاملسوغ له يف الدعاء أن یقول اللهم اربط 
عىل قلبي، وال حیسن أن یقول اللهم اختم 

عىل قلبي)48(.
تثبيت  معرض  يف  الربط  جاء  ولذلك 
الثبات  فؤاد أم موسى الن املوقف تطلب 
فعن  قلبها،  عىل  الصرب  وإن��زال  واجل��الدة 
بالصرب  قلبها  عىل  )ربطنا  البيضاوي)49(: 

)47( روح املعاين: 15/ 258. 
)48( التبيان يف اقسام القرآن: 4/ 161. 

الربهان:   285  /4 البيضاوي:  تفسري   )49(
تفسري   ،395  /6 املنثور:  الدر   ،187  /3
ايب  اب��ن  تفسري   ،813  /2 ال���واح���دي: 

السعود: 7/ 5. 

املصدقنی  املؤمننی  من  لتکونن  والثبات 
بوعد اهلل أو من الواثقنی بحفظه.

أن  لوال  أي:  حمذوف،  لوال  وجواب 
ربطنا ألبدت أو أهنا کادت لتبدي به لوال 
یعني  کله  وذلك  قلبها)50(،  عىل  ربطنا  أن 

شددنا عىل قلبها وقویناه لتثبت)51(.
عن  عب��ارة  کله  ذلك  بعد  فالربط؛ 
شدة عزم وقوة صرب أعطاها اهلل أو أمدها 
ثبات  الثبات  عىل  لتعينهم  املؤمننی  لعباده 
القلب ومن بعد ذلك القدم وملا کان الفزع 
االنحالل  بالتناسب  یشبه  النفس  وخور 
أن  التصميم  وقوة  النفس  شدة  يف  حسن 
یشبه الربط منه، فيقال: فالن رابط اجلأش 
إذا کان ال تفرق نفسه عند الفزع واحلرب 

وغريها)52(.
السکينة:

ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  چ  ت��ع��اىل:  ق��ال 

)50( فتح القدیر: 4/ 161. 
)51( تذکرة االریب يف تفسري الغریب: 1/ 55، 

زاد املسري: 6/ 205. 
احلسان  )اجلواهر  الثعالبي  تفسري  ینظر   )52(
تفسري   ،371  /2 الق��������رآن(:  تفسري  يف 
365، تفس������ري الطربي:  القرطبي: 10/ 

 .207 /15
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]س��ورة  چ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ 
ں  ڱ  ڱ  ڱ  چ   ]4 ال��ف��ت��ح: 
ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں 

ۀ چ ]سورة الفتح: 26[.
السکون: ضد احلرکة؛ وسکن اليء 
ما  إذا ذهبت حرکته، وکل  یسکن سکونا 
هدأ فقد سکن)53( وهو مصدر یوصف به 
األهل  معناه  یکون  وقد  واجلمع؛  الواحد 

الذین یسکنون الدار)54(.
سکن  وقيل  سکت؛  الرجل  وسکن 

يف معنى سکت، وقوله: چ گ گ گ ڳ 
]سورة  چ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳڳ  ڳ 
األنعام: 13[ قال ابن األعرايب: معناه وله 
ما حل يف الليل والنهار وقيل الساکن هو 
سکن  وقيل  خاصة،  والبهائم  الناس  من 
اخللق  معناه  وإن��ام  حترك  بعد  هدأ  ما  هو 

واهلل أعلم)55(.
والسکينة: الوداعة والوقار وعىل هذا 
فهي من السکون الذي هو الوقار ال الذي 

)53( لسان العرب: )سکن(. 
)54( مقایيس اللغة: )سکن(. 

العروس:  تاج  )سکن(،  العرب:  لسان   )55(
)سکن(. 

من  فعيلة  والسکينة  احلرکة)56(،  فقد  هو 
السکون.

الثبات  ب��أهن��ا  امل��ف��رسون،  وف��رسه��ا 
أن��زل  ال��ب��ي��ض��اوي:  ی��ق��ول  والطمأنينة؛ 
قلوب  يف  والطمأنين������ة  الثبات  السکينة 
النفوس  تقلق  حيث  ثبتوا  حتى  املؤمننی 
وتدحض األقدام، ليزدادوا إیامنا بالرشائع 

مع إیامهنم باهلل واليوم اآلخر )57(.
وعن ابن عباس: کل سکينة يف القرآن، 
)58( وقيل  هي الطمأنينة إال التي يف البقرة 
وقيل  الغيب)59(  تنزل  عند  الطمأنينة  هي 

الرمحة ليزدادوا إیامنا مع إیامهنم )60(.
حصول  درج��ة  السکينة  تصل  وق��د 
الواحدي  فعن  املؤمن،  قلب  يف  اليقنی 
یقول: هي اليقنی والطمأنينة ليزدادوا إیامنا 
باهلل  وتصدیقهم  إیامهنم  مع  الدین  برشائع 

)56( التبيان يف تفسري القران: 1/ 222 صحيح 
البخاري: 4/ 1712. 

)57( تفسري البيضاوي: 5/ 304. 
ابن  تفرس   ،364  /16 القرطبي:  تفسري   )58(

کثري: 4/ 193. 
 /3 القران:  معاين   ،421  /1 التعاریف:   )59(

210، تفسري البغوي: 4/ 124. 
)60( تفسري الطربي: 26/ 194. 
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املفرسین  بعض  وصل  وقد  ورسوله)61(، 
علم  مبادئ  هي  جعلها  إىل  تفسريها  يف 

اليقنی)62(.
يف  تدرجا  هناك  أن  تقدم،  مما  نالحظ 
وطمأنينة  رمحة  متثل  فهي  السکينة؛  تفسري 

ویقنی.
ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  چ  تعاىل:  قال  السالمة: 
ڄ ڃ چ ]سورة الشعراء: 89[ وقال 

ڃ  ڃ  ڄ  چ   ]84 الصافات:  ]سورة  يف 
ڃ ڃ چ.

التعري من اآلفات  المة:  لم والسَّ السَّ
التَسُامل  و  االستس����الم  والَسلمْم  الظاهرة 
منه  لم  وَتسَّ ال��رباءة،  هو  وقيل  التَصاُلح، 
العافية  السالمة  األعرايب:  ابن  وقال  تربأ، 
وإذا خاطبهم اجلاهلون قالوا سالما معناه 

تسلام وبراءة ال خري بيننا وال رش )63(.
اسم  السالم����ة  من  مشتق  والتسليم 
اهلل تعاىل لسالمت����ه من العي��ب والنقص، 
فال  عليکم  مطلع  اهلل  إن  معناه:  وقيل 

)61( التعریفات: 1/ 159. 
)62( تفسري البغوي: 4/ 124، الدر املنثور: 1/ 

757، تفسري الواحدي: 4/ 194. 
ت��اج  )س���ل���م(،  امل��ح��ي��ط:  ق���ام���وس   )63(

العروس)سلم(. 

السالمة عليك  اسم  تغفلوا، وقيل معناه: 
األعامل  عىل  یذکر  تعاىل  اهلل  اسم  کان  إذا 
وانتفاء  فيه  اخلريات  معاين  الجتامع  توقعا 
عوارض الفساد عنه، وقيل معناه: سلمت 
السالمة  من  منك  أتسلم  فاجعلني  مني 
سالمة:  األمر  من  وسلم  السالم،  بمعنى 
معناه:  اهلدى،  اتبع  من  عىل  والسالم  نجا 
عذابه  م��ن  سلم  اهلل  ه��دى  اتبع  م��ن  أن 
وقاه  األمر  من  اهلل  وسلم������ه  وسخطه، 

إیاه)64(.
فالسليم  احلية  لدغ  اللغة:  يف  والسلم 
سلمى،  واجلمع  السلم  من  فعيل  اللدیغ؛ 
عىل  ذلك  وإنام  السالمة  من  هو  قيل  وقد 
التفاؤل هبا خالفا ملا حیذر عليه منه، وقيل 
ووفقا  به،  مما  اسل���م  أو  به  ملا  مسلم  ألنه 
تتصف  مشبهة  صف������ة  فالسليم  لذلك 
بالثبات عىل خالف اسم الفاعل أو صيغة 

املبالغة.
احدمها:  قوالن،  وفيه  مسلم  ویقال: 
هو املتسلم ألمر اهلل؛ والثاين: هو املخلص 
التصالح  والتسلم  له  خلص  أي:  وسلم، 

)64( املصدر نفسه: )سلم(. 
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واملساملة املصاحلة)65(.
)قلب  ال��ک��ری��م  ال��ق��رآن  ووص���ف 
لبيانه  بالذکر  وخصه  بالسليم  املؤمن( 
فس��د  وإذا  اجل���وارح،  سلمت  سلم  إذا 
فسدت سائر اجلوارح واختلف يف القلب 
الذنوب  فأما  الشك والرشك،  السليم من 
بن  سعيد  وقال  أحد،  منها  ليسلم  فليس 
املسيب: القلب السليم الصحيح هو قلب 
مریض،  واملنافق  الکافر  قلب  الن  املؤمن 
وقال  چ،  ڌ  ڌ  ڍ  چ  تعاىل:  قال 
البدعة  عن  اخلايل  القلب  هو  عثامن:  أبو 
سليم  احلسن:  وقال  السنة،  إىل  املطمئن 
من آفة املال والبننی، وقال اجلنيد: السليم 
أنه قلب کاللدیغ  اللدیغ، فمعناه  اللغة  يف 
السليم  الضحاك:  وقال  اهلل،  خوف  من 

اخلالص)66(.
الدنس  من  سامل  أي  کثري:  ابن  وعن 
إن  یعلم  أن  سريین:  ابن  یقول  وال��رشك، 
اهلل حق وأن الساعة آتية ال ریب فيها وأن 
اهلل یبعث من يف القبور، وعن ابن عباس: 

)65( املصدر نفسه: )سلم(. 
)66( تفسري القرطبي: 13/ 114 -15/ 91. 

أن یشهد أن ال اله إال اهلل)67(، وهذا یعنى: 
هذا  وعىل  الکفر)68(  مرض  من  سامل  إنه 
التفسري، یقول الطربي: خالص من الشك 

يف توحيد اهلل والبعث بعد املامت)69(.
وقيل السليم من آفات القلوب أو من 
اهلل)70(،  إىل  التبتل  عن  الشاغلة  العالئق 
فالسليم تعبري عن سالمة القلب کأنه قيل 
بالسليم  یعني  القلب)71( وهبذا  إال سالمة 
صفته  أي  القلب(  )نية  النية  خلوص  هنا 
املفعول  ب�دل من  إذ جعل هذا االستثن��اء 
التقدیر:  إذ  من�����ه،  مستثنى  أو  املحذوف 
الناس  من  أحدا  بنون  وال  مال  ینف����ع  مل 
وحیتمل   )72( هذه  صفت�����ه  کانت  من  إال 
فيکون  ینفع  فاع������ل  من  بدال  یکون  أن 
القلب  الکریم  القرآن  وخص  مرفوعا، 
سائر  سلم  القلب  سلم  إذا  ألنه  هنا،  ها 
باجلوارح  الفساد  إذ  الفساد  من  اجلوارح 

)67( تفسري ابن کثري: 3/ 340 -4/ 13. 
)68( روح املعاين: 19/ 100. 

)69( تفسري الطربي: 19/ 87، الدر املثور: 6/ 
 .308- 307

)70( تفسري ابن أيب السعود: 7/ 197. 
)71( املصدر نفسه: 6/ 251. 

)72( فتح القدیر: 4/ 106 تفسري الثعالبي: 2/ 
148، معاين القران: 2/ 451. 
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فإن  بالقلب  فاسد  قصد  إال عن  یکون  ال 
اجتمع مع ذلك اجلهل فقد عدم السالمة 
خالصة  نختم  أن  ونود  الوجهنی)73(،  من 
السليم  إن  بقولنا:  املادة  هذه  عن  حدیثنا 
املؤمن  القلب  عىل  تثبت  مشبهة  صف�����ة 
هلل  نيته  وختلص  اآلفات  کل  من  فتخلصه 

ألنه قلب متجه إىل اهلل قوال وفعال.
الرشح:

چ  ہ  ہ  ہ  ۀ  چ  تعاىل:  ق��ال 
ٻ  ٱ  چ  وقال:   ]1 االن��رشاح:  ]سورة 
پچ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ 

ڈ ژ ژ  چ  األنعام: 125[  ]سورة 
ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ 
النحل:  ]سورة  چ  گ  گ  گ 

ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  چ  أیضا  وق��ال   ]106
قوله  ومنه   ]25 ط��ه:  ]س��ورة  چ  ۈ 

پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  چٱ 

پ پ ڀ چ ]سورة الزمر: 22[.
والقطع،  الکشف  اللغة:  يف  الــشح 
ح والَترشیح قطع اللحم عن العضو  فالرشَّ
حة، وقد رشحته  قطعا، والقطعة منه الرشُّ
ورّشحته بالتضعيف هو نحو من الترشیح، 

)73( احکام القران: 2/ 214. 

وهو ترقيق البضعة من اللحم حتى یشف 
من رقته)74(.

الکشف،  ال��ث��اين: وه��و  أم��ا األص��ل 
أوضحه  أي:  أم���ره،  ف��الن  رشح  فيقال 
رشحه  اليء  ورشح  بينها  املسألة  ورشح 
وتقول:  وکشفه،  وبينه  فتحه  أي:  رشحا، 

رشحت الغامض أي: فرسته)75(.
الکریم  القرآن  يف  ال��رشح  جاء  وقد 
القلب  حم��ل  ه��و  ال��ذي  بالصدر  متصال 
والصدر  القلب  ان���رشاح  ع��ىل  لداللته 
طلب  يف  لالستزادة  القلب  حمل  هو  الذي 
السعة واالتساع إال أن االستعامل القرآين 
هلذه اللفظة جاء ليعرب عن قلوب املؤمننی 
يف  اشرتاکهام  مع  الکفار  قلوب  من  أکثر 
يف  الکافر  قلب  عن  عرب  فقد  االستعامل، 
آیة واحدة وهي ]س����ورة النحل: 106[ 
ص��درا(،  بالکف��ر  )رشح  ق����ال:  حيث 
والصدر  ال��رشح  لفظتي  بنی  ف��رق  وق��د 
وهذا  اآلی��ة،  يف  هبا  ورصح  الکفر  بلفظة 
اإلی��امن  ال��رشح: هو  أص��ل  أن  ی��دل عىل 
وجل  ع��ز  اهلل  إىل  ونسبته  واإلس����الم، 

)74( لسان العرب: )رشح(. 
)75( ینظر مقایيس اللغة: )رشح(. 
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یصدر  ما  بإذهاب  ویکون  الفتح  فالرشح 
نبيه  صدر  فتح  تعاىل  واهلل  اإلدراك  عن 
التي  الشواغل  بإذهاب  واملعرفة  للهدى 

ۀ  چ  قال:  حيث،  احلق  إدراك  عن  تصد 
ذلك)76(  فعلنا  قد  أي:  ہچ،  ہ  ہ 
التقریر،  االستفهام  وحقيقة  تقدیر  وهذا 
وقد  نفي؛  واإلنکار  إنکار  فاالستفهام 
دخل عىل النفي ونفي النفي إثبات، ومن 

ڎ  ڌ  چڌ  ق��ول��ه:  ذل��ك  أمثلة 
فرسه  وقد   ،]36 الزمر:  ]سورة  ڎچ 
قلبك ونجعله  نلنی  قال:  بالتلينی  الطربي 
وعاء للحکمة)77( يف حنی نجد البيضاوي 
یفرسه بقوله: أمل نفسحه حتى وسع مناجاة 
احلق ودعوة اخللق أو أمل نفسحه بام أودعنا 
أو  اجلهل،  ضيق  عنه  وأزلنا  احلکم  فيه 
یشق  کان  بعدما  الوحي  تلقي  لك  یرسنا 

عليك)78(.
لفظ  الرشح  أن  لدینا  یتحدد  ومن هنا 
انه  إال  والکافر  املؤمن  قلب  یضم  ع��ام 

تفسري   504  /5 البيضاوي:  تفسري  ینظر   )76(
الطربي: 30/ 234. 

 /2 القرطبي:  تفسري   279  /2 االتقان:   )77(
 .105

)78( تفسري البيضاوي: 5/ 504. 

أضيق،  بحدود  الکاف�ر  لقلب  یستعمل 
وإن الرشح من لدنه يف حنی الرشح لقلب 
فقد  ولذا  وجل؛  عز  اهلل  لدن  من  املؤمن 
حمل  هي  التي  اآلیة  يف  الکفر  بلفظ  رصح 
ختص  التي  اآلی��ات  أن  حنی  يف  الشاهد، 
عموما املؤمن والرسول وال حیتاج إىل 
ذلك  یقتي  ال  االستعامل  ألنه  الترصیح 
وليس  لإلیامن  هو  الرشح  يف  األصل  الن 
للکفر إال إذا أراد اإلنسان له ذلك وحينام 

یکون للکفر فهو عىل غري املعتاد.
الطمأنينة:

ٺ  ٺ  ڀڀ  ڀ  ڀ  چ  تعاىل:  ق��ال 
البق���رة:  ]س��ورة  ٿچ  ٺ  ٺ 

ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  چ   ]260
ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿٿ  ٿ  ٿ 
]س��ورة  ڦچ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤڤ  ڤ 

يب  ىب  مب  چ   ]10 األن���ف���ال: 
مث  جث  يت  ىت  ختمت  حت  جت 

ىث چ ]سورة الرعد: 28[.
ال����يء، سکنه  ط��أم��ن  م��ن  ط��م��أن 
الرجل  واطم�����أن  السکون؛  والطمأنينة 
وذهب  سکن؛  أي:  وطمأنين���ة،  اطمئنانا 
أصله  وإن  مقلوب  اطمأن  أن  إىل  سيبویه 
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ضد  فرأى  عمرو  أبو  وخالف�ه  طأمن  من 
ذي  غري  طأمن  أن  سيبویه  وحجة  ذلك 
زی��ادة واط��م��أن ذو زی��ادة وال��زی��ادة إذا 
الوهن  من  رضب  حلقها  الکلمة  حلقت 

لذلك)79(.
من  ليس  شيئا  ملخالطته��������ا  وذلك 
أصلها مزامحة هلا وتسویة يف التزامه بينها 

وبينه.
فاالطمئنان: هو السکون واالستئناس 
قلوب  وت��س��ت��أن��س  تسکن  اهلل  وب��ذک��ر 

املؤمننی)80(.
ومغفرت�������ه  رمحته  اهلل  بذکر  فيکون 
خشيت�ه)81(،  من  واالضطراب  القلق  بعد 
ولسان  ح��ال  هي  اهلل  ذک��ر  أن  واحلقيقة 
جاء  هذا  وعىل  الوقت،  دوام  عىل  املؤمن 
يف التبيان: ذکر جیوز أن یکون مفعوال به، 
الطمأنينة حتصل هلم بذکر اهلل وجیوز  أي: 
تطمئن  أي:  القلوب،  من  حاال  یکون  أن 

)79( لسان العرب: )طمأن(. 
روح   145  /13 الطربي:  تفسري  ینظر   )80(

املعاين: 1/ 297. 
تفسري   ،315  /9 القرطبي:  تفسري  ینظر   )81(

البيضاوي: 3/ 329. 

وفيها ذکر اهلل)82(، فالطمأنينة حالة حتدث 
اخلشية  أو  اخلوف  جراء  من  املؤمن  لقلب 
بمجرد  حتل  فهي  ول��ذا  اهلل،  من  الدائمة 
ینايف  ال  واالطمئنان  وج��ل،  ع��ز  ذک��ره 
الوجل واخلوف ألنه عبارة عن ثلج الفؤاد 
ورشح الصدر بنور املعرفة والتوحيد وهو 
اخلازن  ابن  ذهب  هذا  واىل  اخلوف  جیامع 
يف  الذکر  بأن  اآلیتنی  بنی  بعضهم  ووفق 
أحدامها ذکر رمحة ويف األخرى ذکر عقوبة 

فال منافاة بينهام)83(.
حتقيق�������ات  من  یب��دو  فيام  والوجل 
الطمأنين����ة،  من  مرتبة  أعىل  هو  اللغوینی 
فالوجل شدة اخلوف)84( ویذهب أبو هالل 
ف خالف الطَُّمأمْنِينَة،  َومْ العسکري اىل أن اخلمْ
َومل  َوإِذا قلت  الرجل یوجل وجال،  َوجل 
یطمئن، َوُیَقال َأنا من َهَذا عىل َوجل َومن 
َذلِك عىل طمأنينة، َواَل ُیَقال عىل خوف يِف 

آن چ ٹ ڤ ڤ ڤ  ُقرمْ َهَذا املمْوضع َويِف المْ
اهلل  َعظَمة  ذکرت  إِذا  َأي  ڦچ  ڤ 

)82( الدر املنثور: 4/ 642. 
 /9 املعاين:  روح   ،64  /2 التبيان:  ینظر   )83(

 .165
 /1 القشريي(:  االشارات)تفسري  لطائف   )84(

 .602
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َوقدرته مل تطمِئن ُقُلوهبم إىَِل َما قدموه من 
فاضطربوا  مقرصون  َأهنم  وظنوا  الطَّاَعة 
ف  َومْ من َذلِك وقلقوا َفَليمَْس الوجل من اخلمْ
ُمَتَعدٍّ  غري  ووجل  ُمَتَعدٍّ  َوَخ��اَف  ء  يَشمْ يِف 
وصيغتامها خُممَْتِلَفَتاِن َأیمْضا َوَذلَِك یدل عىل 

نى)85(. فرق َبينهاَم يِف املمَْعمْ
حلول  الکریم  ال��ق��رآن  خ��ص  وق��د 
وترققه  تلينه  مما  ألهنا  القلب  يف  الطمأنينة 
لذکر اهلل وهذا فيه إشعار بأن الکفار ليس 
هلم قلوب وأفئدهتم هواء حيث مل یطمئنوا 

بذکر اهلل تعاىل)86(.
بظهور  تضطرب  النفوس  أن  ذل��ك 
القلب  فيتلون  وتطيش  وأحادیثها  صفاهتا 
امللکوت  يف  تفکر  ف���إذا  ل��ذل��ك  ویتغري 
استقر  واجل��ربوت  اجلامل  أن��وار  ومطالعة 

واطمأن.
إنام  ال��ذک��ر  أن���واع  سائر  م��ن  وی��ب��دو 
یکون بعد االطمئنان واالطمئنان یتوجب 
يف  الدائمة  وال��راح��ة  السکون  من  حالة 
فيستأنس  اهلل  بذکر  تتحصل  وهذه  القلب 
القلق  بعد  من  املؤمن  قلب  احل��ال  هب��ذه 

)85( ینظر الفروق اللغویة، : 1/ 243. 
)86( تفسري ابن أيب السعود: 5/ 20. 

واالضطراب من خشيته.
الطهارة:

ۇئ  وئ  وئ  ەئ  چ  تعاىل:  قال 
چ ]سورة املائدة:  ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ 

ۋ  چ  قوله:  يف  أطهر  لفظ  وج��اء   ]41
ېې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ 
ې ى ى ائچ ]سورة 

األحزاب: 53[.
کنرَص  طهر  النجاسة،  نقيض  الطهر: 
وکُرم؛ فهو طاهر وطهر و طهري واألطهار، 
به؛  غسله  باملاء  ه  وطهر  امل��رأة،  طهر  أیام 
بالفتح  واملطِهر  واملطَهر  الُطهرة  واالسم 
املصدر  والطهور  به؛  یتطهر  إناء  والکرس، 
واسم ما یتطهر به. واملطهر وطهره کمنعه: 
التنزه  والتطهر  بالکس��ر،  وطهران  أبعده 
تطه�ر  أصله:  وأطهر  اإلثم  عن  والکف 
واجتلبت  الطاء  يف  التاء  أدغمت  وتطهرا 

ألف الوصل )87(.
اإلثم  عن  والک��ف  التنزه  والتطه����ر 
الثياب، أي:  وما ال حیتمل؛ ورجل طاهر 
ویقال  األدناس  من  یتنزهزن  بمعنى  منزه 

العرب:  لسان  )طهر(،  املحيط:  القاموس   )87(
)طهر(. 
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يف  دنس  بذي  ليس  أي  الثياب  لطاهر  انه 
اإلخالف.

القرآن الکریم  القلب يف  وجاء تطهري 
وهي  اسمية  وأخرى  فعيلة  بصيغة  مقرتنا 
صيغة اسم التفضيل )اطهر( فأراد بصيغة 
الفعل التطهري التخلص من الدنس والکفر 
اإلس���الم)88(،  بطهارة  الشيطان  ووس��خ 
وخبث  الکفر  رج��س  من  التخلص  أو 

الشيطان والضاللة الهنامکهم فيها)89(.
عليها  الطبع  من  قلوبکم  یطهر  أو 

واخلتم کام طهرت قلوب املؤمننی)90(.
من  أطهر  به  ف��أراد  )أطهر(  لفظ  أما 
اخلواطر  من  أطهر  أو  والشك)91(،  الریب 

النفسانية الشيطانية)92(.
ونقاء  صفاء  القلب  فطهارة  وأخ��ريا 

تفسري   ،238  /6 ال��ط��ربي:  تفسري   )88(
البيضاوي: 2/ 326. 

الدر   ،38  /3 السعود:  أيب  اب��ن  تفسري   )89(
املنثور: 7/ 213 روح املعاين: 6/ 139. 

)90( تفسري القرطبي: 6/ 182. 
)91( تفسري البغوي: 3/ 540 تفسري البيضاوي: 
 /7 السعود:  أيب  اب��ن  تفسري   ،284  /3

 .113
تفسري   ،284 البيضاوي: 3/  تفسري  ینظر   )92(

ابن أيب السعود: 7/ 113. 

وهي  واخلبائث  األدن��اس  کل  من  القلب 
هدایة القلب وخلوص نيته.

وفرق العلامء َبنی الطََّهاَرة والنظافة:
واملعاين  لَقة  اخلمْ يِف  تکون  الطهار  َأن 
فاَلن  ُیَقال:  َعيمْب،  المْ ُمنَاَفاة  َتِي  َتقمْ َ��ا  أِلهَنَّ

َطاِهر  املمُْؤمن  َوتقول:  ���اَلق،  َخمْ األمْ َطاِهر 

نِي َأنه َجامع للخصال املحمودة  مطهر، َیعمْ
املمُْ��ؤم��ن،  خ��الف  ���ُه  أِلَنَّ َخبِيث  والکافر 

واجلسد؛  ب  ال��ثَّ��ومْ َط��اِه��ر  ُه��َو  َوت��ق��ول: 
واللباس،  لق  اخلمْ يِف  إاِلَّ  تکون  اَل  والنظافة 
مل  َتعمْ تسمْ َواَل  الدنس  ُمنَاَفاة  تِفيد  َوِه��ي 
وَرة،  الصُّ نظيف  ُهَو  َوتقول:  املمَْعايِن،  يِف 
َواَل  ب واجلسد؛  الثَّومْ َأي: حسنها ونظيف 
لق)93( والرجس َوالنَّجس  َتقول نظيف اخلمْ
يِف  ُیَقال  َما  َأکثر  الرجس  َلِکن  متقاربان، 
يِف  ُیَقال  َما  َأکثر  َوالنَّجس  طبعا،  املستقذر 

املستقذر عقال َورشعا)94(.
نفي الغلظ:

قال تعاىل: چ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ 
ع��م��ران:  آل  ]س���ورة  ٹچ  ٹ  ٿ 

.]159

)93( الفروق اللغویة: 1/ 264. 
)94( الکليات: 479. 
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الغلظ هو ضد الرقة يف اخللق والطبع 
والفعل واملنطق والعيش ونحو ذلك، وقد 
أخذ من غلظ یغلظ غلظا أي صار غليظا 
غليظ���ة  واألنثى  وغالظ  مثله  واستغلظ 

ومجعها غالظ.
واستغلظت  السنبلة  غلظت  من  وهو 
النبات  فاستغلظ  القمح  فيه��������ا  خرج 
شطأه  أخرج  کزرع  غليظا  صار  والشجر 
سوق�����ه  عىل  فاستوى  فاستغلظ  ف��آزره 
استحکمت  إذا  الشج����ر  مجيع  وکذلك 
کنى  وربام  سهلة  غري  غليظة  وارض  نبتته 
هومن  و  بالغلظ  األرض  من  الغليظ  عن 

الصلب من غري حجارة )95(.
ورجل غليظ فظ فيه غلظة وفظاظة و 
قساوة وشدة ومنه أمر غليظ صعب وأیضا 
ميثاقا غليظا أي مشدودا وعىل هذا فالغلظ 
الطبع  يف  حالة  الغلظ  الن  القساوة  غري 

واخللق وغريه)96(.
وع���ىل ه���ذا ن��ف��ى ال���ق���ران ال��ک��ری��م 
یقول   الرسول عن  الفظاظة  و  الغلظ 
وهي  الرأف�����ة  نقيض  الغلظ  البيضاوي: 

)95( لسان العرب: )غلظ(. 
)96( تفسري البيضاوي: 2/ 108. 

بصاحبه  األم��ر  إح��الل  عىل  القلب  شدة 
وليس ذلك يف اللسان.

وفرس القرطبي الغلظ خشونة اجلانب 
اتبعك،  ملن  جناحك  واخفض  ضد  فهي 
القلب  قايس  الکالم  يسء  کنت  لو  أي: 

عليهم النفضوا من حولك)97(.
هو  الغلظ  أن  إىل  یذهبون  واملفرسون 
القول  الطبع والفعل وليس يف  القسوة يف 
مجع  الکری�م  القران  ان  ذلك  يف  ودليلهم 

بنی الفض والغليظ يف اآلیة.
القلب  غليظ  ف��ظ��ًا  کنت  ل��و  ف��ق��ال 
وقيل  ومقامه  منطقه  يف  اجلاين  هو  فالفظ 
وفعال  قوال  املعارشة  يف  اجلفوة  الفظاظة 
الوج�����ه  جتهم  عن  عبارة  القلب  وغلظ 
الرغائب وقلة اإلشفاق  االنفعال يف  وقلة 

والرمحة)98(.
اخلامت����������ة:

القرآني��������ة  األلفاظ  بدراسة  العنایة 
يف  الدقة  عىل  الوقوف  يف  البالغ  األثر  له 
التعامل  وکيفية  للفظة  القرآين  اإلستعامل 
معها، فام یصح يف موضع ما قد ال یکون 

)97( تفسري القرطبي: 8/ 805.
)98( تفسري ابن کثري: 1/ 421.
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بدقة وبالغة موضع آخر؛ وهذا من أرسار 
النظم القرآين الکریم.

اللغوي  ال��ف��رق  ب��ي��ان  ح��اول��ن��ا  لقد 
من  ک�����ل  ب��نی  واالس��ت��ع��اميل  وال���داليل 
أن  بعد  وال��ص��در،  وال��ف��ؤاد  القلب  لفظ 
املعجامت  يف  منه��م  کل  معنى  عىل  وقفنا 
من  بمواضع  ذلك  عىل  واستدللنا  العربية 
الداللية  الفروق  إلثبات  الکریم  القرآن 

واالستعاملية.
األلفاظ  جرد  البحث  مضامنی  ومن 
القرآن  يف  املؤمن  القلب  هبا  وصف  التي 
الکری���������م )وهو حمور البحث( وتثبيت 
فوقف  ذل��ك،  ک��ل  م��ن  الشاهد  موضع 
البحث عىل دالالت ومعان کثرية بينتها يف 

ثنایا البحث، ومن اهلل التوفيق.
املصادر واملراجع:

القرآن الکریم.
اتقان ما حیسن من االخب��ار . 1 االتقان: 

امحد  بن  حمم���د  االلسن،  عىل  الدائرة 
الغزي )ت1061ه���(، تح:  بن حممد 
الف��اروق  دار  الغزي،  د. خليل حممد 

احلدیثة، ط1، 1415ه�.
بن . 2 حممد  بک��ر  اب��و  ال��ق��رآن،  اعجاز 

قاسم،  بن  بن جعفر  بن حممد  الطيب 
املعارف،  دار  صقر،  أمحد  السيد  تح: 

القاهرة.
السيد . 3 د.  القرآن:  يف  الطبي  االعجاز 

اجلمييل، مکتبة التحریر، ط3.
عبد . 4 حممد  حممد  التفاسري،  أوض��ح 

 ،)1402( اخلطي�������ب  بن  اللطيف 
املطبعة املرصیة، ط6، 196.

بن . 5 حممد  ال��ق��رآن:  علوم  يف  الربهان 
هبادر عبد اهلل الزرکي )ت 794 ه�(، 
دار  ابراهيم،  الفضل  ابو  حممد  تح: 

املعرفة، 1391 ه�.
البقاء . 6 ابو  القران:  اع��راب  يف  التبيان 

بن  اهلل  عبد  ايب  بن  اهلل  عبد  بن  حممد 
ايب البقاء )ت 616ه�( تح: عيل حممد 

البجاوي، دار احياء الکتب العربية.
ايب . 7 بن  حممد  القران:  اقسام  يف  التبيان 

دار  751ه�(  )ت  الزرعي  ایوب  بکر 
الفکر بريوت.

الق���رآن، . 8 غریب  تفسري  يف  التبي������ان 
اهلائم  حممد  بن  امح��د  الدین  شهاب 
املرصي )ت 815 ه�(، تح: د. فتحي 
للرتاث  الصحابة  دار  الدابويل،  أنور 
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بطنطا، القاهرة، ط 1، 1992 م.
مجال . 9 الغریب  تفسري  االریب  تذکرة 

الرمحن بن عيل  الفرج عبد  ابو  الدین 
تح:  ه�(  )ت597  اجلوزي  حممد  بن 
الکت�����ب  دار  السيد،  فتحي  طارق 

العلمية، ط1، بريوت، 2004 م.
تفسري ابن ايب السعود )ارشاد العقل . 10

السليم اىل مزایا الکتاب الکریم( أبو 
السعود  ابو  ه�(   597 )ت  السعود، 
العامدي حممد بن حممد )ت 982 ه�(، 

دار احياء الرتاث العريب –بريوت.
يف . 11 التنزی�����ل  )معامل  البغوي  تفسري 

بن  احلسنی  حممد  ابو  القرآن(  تفسري 
البغوي  الفراء  بن  حممد  بن  مسعود 
عب������د  تح:  510ه�(  )ت  الشافعي 
ال��رتاث  احياء  دار  املهدي  ال��رزاق 

العريب، بريوت، ط1، 1420 ه�.
حممد . 12 ب��ن  امح���د  ال��ث��ع��ال��ب��ي،  تفسري 

اسحاق  اب��و  الثعلبي  اب��راه��ي��م  ب��ن 
)ت427ه�( تح: االمام ايب حممد بن 
احياء  دار  الساعدي،  ونظري  عاشور 

الرتاث العريب، بريوت.
تفسري الطربي )جامع البيان يف تأویل . 13

بن  یزید  بن  جریر  بن  حممد  القرآن( 
الطربي  جعفر  اب��و  غالب  بن  کثري 
شاکر  حممد  امحد  تح:  ه�(  )ت310 

ط1، مؤسسة الرسالة، 2000م.
بن . 14 جماهد  احلجاج  ابو  جماهد،  تفسري 

جرب املکي )ت 104 ه�( تح: حمم��د 
الفکر  دار  النيل،  أبو  الس����الم  عبد 
مرص،  ط1،  احل��دی��ث��ة،  االس��الم��ي 

1989 م.
التنزی�����ل . 15 )م��دارك  النسفي  تفسري 

عبد  الربکات  أبو  التأویل(  وحقائق 
اهلل بن امحد، راجعه حمي الدین دیب، 
ب��ريوت،  ط1،  الطيب،  الکلم  دار 

1998 م.
الق��������رآن . 16 تفسري  الوسيط يف  تفسري 

بن  امحد  بن  عيل  احلسن  أبو  املجيد، 
النيسابوري  الواحدي  عيل  بن  حممد 
الشيخ عادل امحد  )ت 468ه�( تح: 
عبد  قدمه  وآخ���رون،  املوجود  عبد 
احلي الفرماوي، دار الکتب العلمية، 

ط1، بريوت، 1994 م.
احلسنی . 17 السبع:  القراءات  يف  احلج�ة 

)ت  اهلل  عبد  ابو  خالویه  بن  امحد  بن 
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دار  سامل،  العال  عبد  تح:  370ه���(، 
الرشوق، بريوت، 1401ه�.

الکامل . 18 بن  الرمحن  عبد  املنثور،  الدر 
)ت911(  السيوطي  الدین  ج����الل 

دار الفکر، بريوت، 1993 م.
حممد . 19 القران:  تفسري  يف  املعاين  روح 

ابراهيم،  الفضل  ابو  تح:  االل��ويس، 
دار احياء الرتاث العريب، بريوت.

مجال . 20 التفسري،  عل�����م  يف  املسري  زاد 
الفرج بن حمم����د اجلوزي  ابو  الدین 
ال���رزاق  عبد  ت��ح:  ه���(   597 )ت 
املهدي نرش دار الکتاب العريب، ط1، 

بريوت، 1422 ه�.
حممد . 21 بن  عيل  بن  حممد  القدیر،  فتح 

بن عبد اهلل الشوکاين )ت 1250ه�( 
الطيب،  الکل���م  دار  کثري،  ابن  دار 

دمشق–بريوت، ط1، 1414 ه�.
احلسن . 22 هالل،  ابو  اللغویة،  الفروق 

)ت395ه�(،  العسکري  اهلل  عبد  بن 
العلم  دار  سليم،  ابراهيم  حممد  تح: 
القاهرة،  والتوزیع،  للنرش  والثقافة 

مرص.
أبو . 23 األئمة،  معرفة  يف  الغمة  کشف 

الفتح  أيب  ابن  عيسى  بن  عيل  احلسن 
ت��ح: عيل آل  اإلرب��يل )ت 693ه���( 
کوثر، مرکز الطباعةوالنرش للمجمع 
التعارف،  دار  البيت،  الهل  العاملي 

بريوت، 2012.
لطائف االشارات )تفسري القشريي( . 24

عبد  ب��ن  ه���وازن  ب��ن  ال��ک��ری��م  عبد 
تح:  465ه���(،  )ت  القشريي  امللك 
ابراهيم بسيوين، اهليئة املرصیة العامة 

للکتاب، ط3، مرص.
ايب . 25 بن  مکي  القران:  اعراب  مشکل 

طالب القييس: تح: د. حاتم الضامن 
بريوت، 1405.

جعفر . 26 اليب  الکریم،  القران  معاين 
الصابوين،  عيل  حممد  تح:  النحاس، 
ط1،  املرکة،  مکة  القرى،  أم  جامعة 

1409 ه�.
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متهيد:
ْرُع لغًة واصطالًحا: الزَّ

رع يف اللُّغة: یعني تنمية اليء، قال  الزَّ
)ت175ه�(:  الفراهيدّي  أمحد  بن  اخلليل 
النَّاس  عري.  والشَّ الربُّ  نب���������ات  ع:  رمْ "الزَّ
ُینميه حّتى یبلغ  َرَعُه، أي:  َیزمْ حیرثونه واهللُ 
مادة  أصل  یکون  وهبذا  ومتامه")1(،  غایته 
اء والعنی یدلُّ عىل تنمية  اي والرَّ رع: الزَّ الزَّ

اليء)2(.
د األزه����رّي )ت370ه�����( يف  وح���دَّ
النَّبات  بنی  ع«  رمْ »ال��زَّ الُلغ�������ة«  »هتذیب 
أّن  ویضيف  والبذر،  والتنمي���ة  واإلنبات 

َأمحد  بن  اخلليل  مح��ن  ال��رَّ عبد  َأب��و  العنی:   )1(
مهدي  حتقيق:  )ت175ه����(،  الفراهيدّي 
مؤسسة  السامرائّي،  وإبراهيم  املخزومّي، 
–لبنان،  ب��ريوت  للمطبوعات،  األعلمّي 
 ،353  /1 1988م:  ه���=   1408 ط1، 
احلسنی  أبو  اللغة:  مقایيس  معجم  وینظر: 
)ت395ه����(،  زکریا  بن  ف��ارس  بن  َأمح��د 
هارون،  حممد  السالم  عبد  وضبط:  حتقيق 
)د.  والتوزیع،  والنرش  للطباعة  الفکر  دار 
 51-  50  /3 1979م:  1399ه���=  ط(، 

)زرع(. 
 51-  50  /3 اللغة:  مقایيس  معجم  ینظر:   )2(

)زرع(. 

ع یعني اإلحصاد)3(. رمْ الزَّ
وم���ن األص���ل ال��ُل��غ��وّي ی��ت��ب��نّی أّن 
يف  البذر  ِح  َط��رمْ عىل  ُیطلق  قد  ع«  رمْ »ال���زَّ
أمحد  قال  منها،  ینبت  ما  عىل  أو  األرض، 
بعضهم  »وکان  )ت395ه���(:  فارس  بن 
األرض.  يف  ر  ال��َب��ذمْ ط��رح  ع  رمْ ال���زَّ یقوُل: 
ذلك  يف  واألصل  َنَبَت.  ملَِا  اسٌم  ع  رمْ وال��زَّ

کّله واحد«)4(.
)ت400ه�(  اجلوهرّي  َد  حدَّ وکذلك 
األرض  يف  ر  الَبذمْ طرح  يف  ع  رمْ »ال��زَّ َدالل��ة 

واإلنبات«)5(.
اب��ن سيده )ت458ه�����( يف  َد  وح���دَّ
ِع«  رمْ »املحکم واملحيط األعظم« َداللة »الزَّ
البذر والتنمية واإلنبات، ویضيف أنَّ  بنی 

عري)6(. َع قد غلب عىل الربُّ والشَّ رمْ الزَّ

بن  حممد  منصور  أبو  اللغة:  هتذیب  ینظر:   )3(
عبد  حتقيق:  )ت370ه���(،  األزهرّي  أمحد 
 /2 1964م:  القاهرة،  ه��ارون،  السالم 

 .79
 51-  50  /3 اللغة:  مقایيس  معجم  ینظر:   )4(

)زرع(. 
مّح��اد  ب��ن  إس��امع��ي��ل  ال��ص��ح��اح:  ی��ن��ظ��ر:   )5(
خليل  به:  اعتنى  400ه���(،  اجلوهرّي)ت 
–لبنان،  املعرفة، بريوت  مأمون شيحا، دار 

ط2، 2007م: 4/ 359 -360. 
أبو احلسن  املحکم واملحيط األعظم:  ینظر:   )6(
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یأِت  فلم  ابن منظور )ت711ه�(  ا  أمَّ
لسان  يف  وج��دن��اه  فالذي  جدید،  ب��يٍء 
َأنبته، وَزَرَع  اهللُ أي:  َزَرَعُه  یقال:  العرب، 
ًعا وِزراَعًة: َبَذره، واالسم  َرُعُه َزرمْ احلَبَّ َیزمْ
ِعرِي،  والشَّ  ِ ال��ربُّ عىل  غلب  وق��د  ُع،  رمْ ال���زَّ

ُع نبات کّل يشء  رمْ ومجعُه: ُزُروع، وقيل: الزَّ
اُع:  رَّ ر، والزَّ رع طرح الَبذمْ حیرث، وقيل: الزَّ

راعُة)7(. َفَتُه الزِّ رع، وِحرمْ ُمَعالُِج الزَّ
ِع« التنمية، وقد یعني بذر  رمْ فأصل »الزَّ
من  ینبت  ما  عىل  یطلق  وقد  أیًضا،  احلَّب 

ح به اللُّغویون. األرض، هذا ما رصَّ
یمکنن����ا  الُلغوّیة  اللة  الدَّ طریق  ومن 
ع،  للَزرمْ االصطالحّي  املفه��وم  نلمح  أن 
البذور  بذر  عن  عبارة  َع  رمْ ال��زَّ إنَّ  فنقول: 
تنمو  التي  بالنباتات  واالعتناء  األرض  يف 
موعد  حینی  حّتى  الطبيعّية  الظروف  حتت 

خر. حصادها، فُتحصد وُتدَّ

)ت458ه���(،  سيده  بن  إسامعيل  بن  عيّل 
الکتب  دار  هنداوي،  احلميد  عبد  حتقيق: 

العلمّية، بريوت، 2000م: 1/ 518.
مجال  الفضل  أب��و  ال��ع��رب:  لسان  ینظر:   )7(
منظور  ب���ن  م��ک��رم  ب���ن  حم��م��د  ی���ن  ال���دِّ
ص���ادر،  دار  امل������رصّي)ت711ه�������(، 
بريوت)د. ط(، )د. ت(: 8/ 141)زرع(. 

العرص  يف  راع���ة  ال���زِّ ت��ط��ّورت  وق��د 
احلارض حتَّى غدت علاًم وفنًا وصناعًة يف 
الکلّيات واملدارس، وهتتمُّ هبا احلکومات 
بعلم  تعنى  التي  وهي  عاٍل،  مستوى  عىل 
زی��ادة  إىل  ت��ؤدي  وأساليب  بطرق  هیتمُّ 
النافعة  واحليوانية  النباتية  املحاصيل  إنتاج 

لإلنسان.
احلرشات  علوم  راعة  الزِّ تشمل  وقد 
النباتّية  واألم��راض  واآلف��ات  واحليوان 
واحليوانّية، وغريها من األمور التي تتعّلق 
باإلنتاج النبايّت واحليوايّن من رعي املوايش 
جماالت  من  وغريها  احليوانات،  وصيد 

أخرى.
احَلْرُث لغًة واصطالًحا:

احلرث يف الُلغة: »َحَرَث«: االحرتاث 
حَیرُث  وال  امل��ال،  کسب  ومن  ع  رمْ ال��زَّ من 

أحٌد أرًضا إاّل ليکسب وجیمع)8(.
الليث:  ع��ن  نق�ال  األزه����رّي  ق��ال 
ِدراٍع،  ُفَك احلَبَّ يف األرِض الزمْ ُث َقذمْ »احلَرمْ

واالحرتاث من کسب املال«)9(.
والراء  »احل��اء  ف��ارس:  بن  أمحد  وقال 

)8( ینظر: العنی: 3/ 205 )حرث(. 
)9( ینظر: هتذیب اللغة: 4/ 275. 
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اجلمع  أحدمها  متفاوتان:  أصالِن  والثاء 
ال��يء.  هُیمْ���َزل  أن  واآلخ���ر:  والکسب، 
واجلمع،  ب  الَکسمْ وهو  ث،  احلَرمْ فاألول: 

َي الرجل حاِرًثا«)10(. وبه ُسمِّ
الُلغوّیون  ��َد  َوحَّ الطریق  ه��ذا  وم��ن 
سيده:  ابن  قال  ث،  واحلَ��رمْ ع  رمْ ال��زَّ َداللتي 
کان  ًع��ا  َزرمْ األرض  يف  العمل  ُث:  »احلَ���رمْ
نفَس  ُث  احلَ���رمْ یک���ون  وق��د  ًس��ا،  َغ��رمْ أو 

ع«)11(. رمْ الزَّ
ُع.  رمْ الزَّ ُث:  »واحلَرمْ منظور:  ابن  وقال 
َث،  رَتَ واحمْ َحَرَث  وقد  اُع.  رَّ الزَّ اُث:  واحلَرَّ

َدَرَع«)12(. مثل: َزَرَع وازمْ
اللتنی: َألفاظ ذات صلة بالدَّ

التي  الکلامت  عند  نقف  أن  لنا  ینبغي 
ودالل��ًة،  مفهوًما  ع«  رمْ »ال���زَّ کلمة  تشارك 
والفرق  ع«  رمْ »ال��زِّ َداللة  لنا  لتّتضح  وذلك 

بينها وبنی مرادفاهتا، ومن هذه األلفاظ:
الِفالحُة:

ُتها  ُت األَرَض: َشَققمْ الِفالحة لغًة: َفَلحمْ

 49  /2 اللغة:  مقایيس  معج����م  ینظر:   )10(
)حرث(. 

)11( ینظر: املحکم واملحيط األعظم: 3/ 296. 
)12( لسان العرب: 2/ 134)حرث(. 

بن  أمحد  َد  وقد حدَّ ِث)13(،  واحلَ��رمْ لِلِزراعِة 

َشقُّ  األوىل:  َداللتنی،  »َفَلَح«  ملادة  فارس 
بقوله:  والفوز،  البقاء  والثانية:  األرض، 
صحيحان،  أصالن  واحلاء  والالم  »الفاء 
واآلخر  األرض،  َشقِّ  عىل  یدلُّ  أحدمها 
َفَلحُت األرَض:  ل:  عىل فوٍز وبقاٍء، فاألوَّ
باحلدید  تقول: »احلدید  َشَققُتها. والعرب 
 ، ًحا...  فالَّ ار  األَکَّ َي  ُسمِّ ولذلك  لُح«.  َیفمْ

واألصل الثاين: البقاء والفوز«)14(.
واض��ح��ة،  اللفظتنی  ب��نی  الل��ة  وال��دَّ
لنجاحه،  طریقه  یشقُّ  ال��ذي  هو  فالفائز 
باإلنبات،  ليفوز  األرَض  اِرع  الزَّ یشقُّ  کام 
الِفالحة  بنی  الُلغوّیون  ق��ارن  هنا  وم��ن 
قُّ  الشَّ »الَفلمُْح:  منظور:  ابن  قال  ع،  رمْ وال��زَّ
ه...  َلُحُه َفلمًْحا: َشقَّ َء َیفمْ والقطُع. َفَلَح اليَّ
مصدر  والَفلمُْح:  ه.  َشقَّ َفلمًْحا:  رأَسه  وَفَلَح 
ُت األرَض إذا شققتها للزراعة. وَفَلَح  َفَلحمْ
ها  َشقَّ إذا  َفلمًْحا  َلُحها  َیفمْ للزراعة  األرَض 

)13( جممل اللغة: أبو احلسن أمحد بن فارس بن 
أصوله:  ودقق  راجعه  )ت395ه�(،  زکریا 
العريّب،  ال��رتاث  دارإح��ي��اء  طعمة،  حممد 
 509 -2005م:  1426ه�  ط1،  بريوت، 

)فلح(. 
)14( معجم مقایيس اللغة: 4/ 450 )فلح(. 



م.د. غازي مطرشمحزة البدري

339

له  قيل  ومنه  األَک��ار،  ح:  والفالَّ ث.  للَحرمْ
یشّقها،  أي  األرَض،  َلُح  َیفمْ ��ه  ألَنَّ ٌح؛  َف��الَّ
بالکرس:  والِفالح�����ة  الِفالحة.  َفُته  وِحرمْ

احِلراثة«)15(.
الُلغوّیة  املدلوالت  هذه  من  یّتضح 
ث والِفالحة،  رع واحلَرمْ أّنه ال فرق بنی الزَّ
بعض،  من  بعضها  دالل��ة  تتقارب  وإّن��ام 
بنی  ق  ُیَفرِّ َمن  الُلغوّینی  من  هناك  أّنه  إاّل 
أبو هالل  الکلامت ومنهم  مدلوالت هذه 

العسکرّي )ت400ه�()16(.
الَغْرس:

يف  ��َب��َت��ُه  أنمْ ��ِرُس��ُه:  َی��غمْ جَر  الشَّ َغ���َرَس 
أص�ٌل  والسنی  والراء  الغنی  األرض)17(، 
یقال:  قبله.  ال��ذي  م��ن  قریب  صحيٌح 
ًس��ا، وه���ذا زم��ُن  ��ج��َر َغ��رمْ ��ُت ال��شَّ َغ��َرسمْ
الِغراس، ویقال إّن الَغِریسة: النَّخلُة أّو ما 

)15( لسان العرب: 2/ 548 )فلح(. 
)16( ینظر: الفروق اللغویة: أبو هالل العسکرّي 
)ت395ه�(، حتقيق: جسام الدین القديّس، 
1401ه�- بريوت،  العلمّية،  الکتب  دار 

1981م: 181. 
الغنی:  فصل  املحيط،  القاموس  ینظر:   )17(
ب��ريوت،  اجل��ي��ل،  دار  آب����ادي،  ال��ف��ريوز 

2005م: 519. 

َتنبت)18(.
ل املبحث األَوَّ

ِث ِع واحلَرمْ رمْ االستعامل احلقيقّي للزَّ

يف القرآن الکریم:
ْرع: َداللة الزَّ

ویعني  م��ص��دٌر،  األص��ل  يف  ُع  رمْ ال����زَّ
باألُموِر  تُکون  ذلك  وحقيقُة  ��َب��ات،  اإِلنمْ
املعنى  هذا  ويف  البرشّیة)19(،  ُدوَن  اإلهليَِّة 

ں  ڱ  ڱ  ڱ  چ  تعاىل:  قوله  ج��اء 
ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں 

ہ چ ]الواقعة: 64 -65[.
یقاُل:  اإلن��ب��اُت،  اآلی���ة:  يف  ف��ال��زرع 
تعاىل:  قوله  ومعنى  َأنبته،  أي:  اهلل،  َزَرَعُه 

ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  چڳ 

ں ںچ ]سورة الواقعة: 64-63[، 
ون له)20(. ونه أم نحُن امُلنمُّ أي: أنتم ُتنَمُّ

الغنی  باب  اللغة،  مقایيس  معجم  ینظر:   )18(
والراء وما یثلثهام: 784. 

الراغب  القرآن:  ألفاظ  مفردات  ینظر:   )19(
صفوان  حتقيق:  )ت502ه���(،  األَصفهايّن 
ق=  142ه�����  ط4،  داوودّي،  ع��دن��ان 
منشورات   ، قم  کيميا،  مطبعة  1383ه���، 

ذوي القربى: 379. 
بن  حیيى  زکریا  أبو  القرآن:  معاين  ینظر:   )20(
قدم  الفّراء)ت207ه�(،  اهلل  عبد  بن  زیاد 
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َفنُِسَب  وج����ّل،  عّز  اهلل  هو  وامُلنبُِت 
احلقيق����ة،  سبيل  عىل  تعاىل  إليه  ُع  رمْ ال��زَّ
املبالغة؛  سبيل  ع��ىل  ع��ب��اده  ع��ن  ��ُي��ه  وَن��فمْ
اغب  الرَّ قال  البرش،  بزرع  االعتداد  لعدم 
ونفى  إليهم،  َث  احلَرمْ »َنَسَب  األصفهايّن: 
ُنِسَب  وإذا  ِسه،  َنفمْ إىل  وَنَسَبه  ع  رمْ الزَّ عنمُْهم 
التي  لألسباب  فاِعاًل  فلکونِِه  العبد  إىل 
کذا:  َأنمَْبتُّ  تقول:  کام  ع،  رمْ ال��زَّ سبُب  هي 
ع  رمْ إذا کنَت ِمن أسباِب َنَباتِِه«)21(؛ نفي الزَّ
قرص  معنى  یفي�د  تعاىل  هلل  وإثباته  عنهم 
من  تعاىل،  اهلل  عىل  اإلنبات  أي  ع،  رمْ ال���زَّ
االعتداد  لعدم  مبالغة؛  دوهنم، وهو قرص 

بزرع الناس)22(.
طریق  من  العباد  إىل  ُع  رمْ الزَّ ُأسنَِد  وقد 

ڇ  ڇ  ڇ  چ  تعاىل:  قوله  يف  املجاز 
ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ 
ڈ ژ ژ چ ]سورة یوسف: 47[.

وفهارسه:  حواشيه  ووضع  عليه  وعلق  له 
ین، دار الکتب العلمّية،  إبراهيم شمس الدِّ
بريوت –لبنان، ط1، 1423ه�= 2002 م: 

 .35 /3
)21( مفردات ألفاظ القرآن: 379. 

بن  الطاهر  حممد  والتنویر:  التحریر  ینظر:   )22(
والتوزیع،  للنرش  ابن سحنون  دار  عاشور، 

تونس، 1997م: 27/ 321. 

��اج )ت311ه����(: »أي:  جَّ ال��زَّ ق��ال 
َرُعوَن(،  َأُبوَن )َتزمْ َأُبوَن َدَأًبا، ودلَّ عىل َتدمْ َتدمْ
والعادُة«)23(،  لليِء  امُلالزمُة  َأُب:  وال��دَّ
وُیلقي  األرَض،  حیرث  َمن  هو  فاإلنسان 
حّتى  هبا  ویعتني  ویسقيها،  بذوًرا،  فيها 
ع  حینی موعد احلصاد، إاّل أّن إخراج الّزرمْ
ُکّله  من األرض، وحتليَته باألثامر، فذلك 

ڎ  چ  تعاىل:  قال  تعاىل،  اهلل  بقدرة 
ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ 
گ  گ  گ  کک  ک  ک  ڑ 
]س���ورة  ڳچ  ڳ  گ 

النّحل: 11[.
إاّل أن ُیسند إىل اهلل  إذن ال زرع هناك 
حیرثه  ما  وأّما  احلقيقّي،  امُلنمْبُِت  فهو  تعاىل؛ 
یکون  وقد  ٌث،  وَح��رمْ ٌع  َزرمْ فهو  اإلنسان 
ولکنه  إنباته،  يف  لإلنسان  دخل  وال  ًعا  َزرمْ
ًعا بکسب اإلنسان فقط، دون  ال یکون َزرمْ
ث  واحلَ��رمْ ع  رمْ ال��زَّ بنی  فالداللة  اهلل،  إنبات 
ث  َحرمْ فکل  واخلصوص،  العموم  مطلق 

)23( معاين القرآن وإعرابه: أبو اسحاق إبراهيم 
��اج )ت311ه����(، رشح  جَّ ي ال��زَّ بن ال��رسَّ
دار  شلبي،  عبده  اجلليل  عبد  وحتقيق: 
1426ه���=  ط(،  )د.  القاهرة،  احلدیث، 

2005م: 3/ 92. 
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ًثا، یبذل اإلنسان  ع َحرمْ ع، وليس ُکّل َزرمْ َزرمْ
جهًدا يف إنتاجه.

امل��زروع، نحو  ُع عىل  رمْ ال��زَّ ُیطلق  وقد 
ما جاء يف قوله تعاىل: چ ڇ ڇ ڇ ڇ 
ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ 
ڈ ژ ژ چ ]سورة الدخان: 25-

.]27
يف  احلبوب  أنواع  بمعنى  ع  رمْ الزَّ وجاء 

ڻ  ڻ  ں  ں  چ  تعاىل:  قوله 
ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ 
ہ ھ ھ ھ ھ ے ے 
ۓ ۓ ڭڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ 

ۆ چ ]سورة الرعد: 4[.
ل��ل��َدالل��ة أن����واع م��ن احل��ب��وب عىل 
من  وطعومهاوصفاهتا  ألواهنا  اختالف 

حنطة وغريها.
ع« يف  رمْ وال نعني يف دراستنا ملادة »الزَّ
الذي  املجازّي  املعنى  إالَّ  الکریم  القرآن 
َیتمُّ  ال��ذي  وهو  ث«،  »احلَ���رمْ بمعنى  یأيت 
بجهد اإلنسان وکسبه بأن یقوم هو بحرث 
وسقایتها،  فيها،  البذور  وإلقاء  األرض، 
عىل  االعتامد  ُثمَّ  احلصاد،  حّتى  ورعایتها 

ٍع بفضله وکرمه. اهلل الذي ُینبُت ُکلَّ َزرمْ

َداللة احَلْرث:
األرِض  يف  البذر  إلقاء  ث:  احلَرمْ أصُل 
��ى امل��ح��روُث  وهت��ّي��ؤه��ا ل��ل��زرع، وُی��َس��مَّ
ث أصله  ًثا)24(. قال ابن عاشور: »احَلرمْ َحرمْ
أو  فيها  ليزرع  حدیدّیة؛  بآلة  األرض  َشقُّ 

یغرس«)25(.
أّنه  له  یتبنیَّ  الکریم  للقرآن  واملتدبِّر 
باملعنى  ة  اخلاصَّ املفردة  بانتقاء  یکتِف  مل 
داللة  أنَّ  نلحظ  لذلك  املطلوب؛  د  امُلحدَّ
عىل  جاءت  الکریم  القرآن  يف   « ث  احلَرمْ  «

ثالثة أوجه بحسب آراء املفرسین)26(:
	حدمها: الکسب والثواب، ومنه قوله 

ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  چ  تعاىل: 
ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ڱں  ڱ  ڱ 
ھچ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ 
]سورة الشورى: 20[، أي: َمنمْ کان ُیریُد 
ُن��ِزدمْ له يف حرثه، أي  ج��زاَء عمل اآلخ��رة 
کان  وَمن  احلسنات،  له  ه، ونضاعف  نوفقِّ
نيا وهو غري مؤمن باآلخرة  ُیِریُد حرث الدُّ

 226 ال��ق��رآن:  أل��ف��اظ  م��ف��ردات  ینظر:   )24(
)حرث(. 

)25( التحریر والتنویر: 8/ 106. 
 226 ال��ق��رآن:  أل��ف��اظ  م��ف��ردات  ینظر:   )26(

)حرث(. 
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تِِه من الدنيا، أي نرزقه منها ال أنه ُیعطى  ُنؤمْ
کل ما ُیریَدُه، وال نصيب له يف اآلخرة)27(.
قوله  ومنه  املحروثة،  األَرض  والثاين: 

ڦچ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  چ  ت��ع��اىل: 
]سورة البقرة: 71[.

قول����ه  ومنه  الولد،  منبت  والثالث: 
ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  چ  تعاىل: 
ېچ ]سورة البقرة: 223[، وذلك عىل 
بقاء  فيه  ما  ُع  َزرمْ فبالنساء  التَّشبيه،  سبيل 

أشخاصهم)28(.
قوله  يف  َث��نی  احلَ��رمْ تعاىل  اهلل  ذکر  وقد 

چ  ژ  ڈ  ڈ  چ  ت��ع��اىل: 
]سورة البقرة: 205[.

بمعنى  ُیطل��ق  قد  مص��در  ُث  واحلَ��رمْ
قوله  يف  وذل��ك  ل��ل��زرع،  املهّيأة  األرض 

ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  چ  تعاىل: 
ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄڄ 
چ  چ  ڃ  ڃڃ  ڃ  ڄ  ڄ 

)27( ینظر: معاين القرآن وإعرابه: 4/ 301. 
بن  َمعمر  عبيدة  أبو  القرآن:  جماز  ینظر:   )28(
باألُصول  ع��ارض  )ت210ه�����(،  املثنى 
مکتبة  سزکنی،  ف��ؤاد  حممد  عليه:  وعّلق 
بالقاهرة، )د. ط(، )د. ت(: 1/  اخلانجّي 

 .73

چ چ ]سورة البقرة: 71[.
املح���روث  عىل  ث"  "احلَرمْ وإط��الق 
عىل  ُأط��ِل��َق  إذ  متعّدد؛  إط��الق  وأن��واع��ه 
ِس،  ال��َغ��رمْ أو  ِع  رمْ ل��ل��زَّ املخّصصة  األرض 

ٻ  ٻ  ٱ  چ  ت��ع��اىل:  قوله  نحو 

ٻ ٻ چ ]سورة األنعام: 138[. 
الناس  ع��ىل  حم��ج��ورة  ع  َزرمْ أرض  أي: 

ھ  چ  تعاىل:  وق��ال  یزرعوها.  أن 
]س���ورة  ےچ  ے  ھ 
واحلوائط  اجلنَّات  أي:   ،]14 عمران:  آل 

ڤ  ڤ  چ  تعاىل:  وق��ال  واحل��ق��ول. 
ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ 
]سورة  ڃچ  ڄ  ڄ  ڄ 
آل عمران: 117[، أي: فأهلکت زرعهم. 

ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  چ  تعاىل:  وقال 
القل�����م:  ]سورة  ڃچ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ 
صارمنی  أي  جنتهم  به  یعنون   ،]22-21

عراجنی التمر)29(.
وهذا یعني أّن البارئ عّز وجّل أطلَق 
املحروث  امل��ک��ان  ع��ىل  ث« جم���اًزا  »احلَ����رمْ
املزروع���ة  األرض  وعىل  مکانّية،  لعالقة 
ه  فَسامَّ ث،  َحرمْ هبا  یکن  مل  وإن  واملغروسة، 

)29( ینظر: التحریر والتنویر: 8/ 106. 
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ًثا يف وقت جذاذ الثِّامر)30(. القرآن َحرمْ
ِث: ِع واحلَرمْ رمْ الفرق بنَی الزًّ

ع  رمْ ال��زَّ بنی  عاّمة  اللغة  أهل  ق  یفرِّ مل 
يف  العسکرّي  ه��الل  أب��ا  إاّل  ث،  واحلَ����رمْ
أنَّ  ع  رمْ وال���زَّ ث  احلَ���رمْ بنی  »ال��ف��رق  قوله: 
ث: بذر احلبِّ من الطعام يف األرض.  احلَرمْ
والزرع: نبته نباًتا إىل أن یبلغ، ویؤید ذلك 

ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  چڳ  تعاىل:  قوله 
چ ]سورة الواقعة:  ڱ ڱ ں ں 
ث إىل العباد،  63-64[، حيث أسند احلَرمْ
عن  وروي  سبحانه،  نفسه  إىل  ع  رمْ وال���زَّ
یقولن  ))ال  ق�������ال:  أنَّه   د حُمَمَّ النبّي 
وهو  َحَرثمُْت((.  وليقل:  ُت،  زَرعمْ أحدکم 
ُقوا  یرشد إىل ما ذکرناه، وأهل اللغة مل ُیَفرِّ

بينهام«)31(.

 226 ال��ق��رآن:  أل��ف��اظ  م��ف��ردات  ینظر:   )30(
)حرث(. 

اإلیامن:  وشعب   ،181 اللغویة:  الفروق   )31(
البيهيقّي، حتقيق:  بن احلسنی  بکر أمحد  أبو 
الکتب  دار  زغلول،  بسيوين  السعيد  حممد 
 /4 1410ه����:  ط1،  ب��ريوت،  العلمية، 
تفسري  يف  البيان  جممع  وینظر:   ،311
القرآن: أبو عيل الفضل بن احلسن الطَّربيّس 
)ت560ه�(، وضع حواشيه وخّرج آیات 
ین، بريوت،  وشواهده: إبراهيم شمس الدِّ

ط1، 1418ه�=1997م: 9/ 336. 

املفرسین  م��ن  ال���رأي  ه��ذا  وواف���ق 
البذر  إلقاء  »واحل��رث  قال:  إذ  اآلل��ويّس؛ 
إنباته  ��ه  ألنَّ ال��زرع؛  غري  وهو  األرض  يف 

ڳ  ڳ  چ  تعاىل:  قوله  ذلك  إىل  ِشُدك  ُیرمْ
ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ںچ 

]سورة الواقعة: -64[«)32(.
فرًقا  هناك  –أّن  أعلم  –واهلل  وأرى 
الکریم  القرآن  ألنَّ  ث؛  واحلَ��رمْ ع  رمْ ال��زَّ بنی 
فرق  وبينهام  إاّل  آخر  دون  لفًظا  خیتار  ال 

ملحوظ، وهذا من مجلة إعجازه.
ُیطلق  ع  رمْ ال��زَّ بأن  ذلك  عىل  ونستدّل 
غرسه  م��ا  وع��ىل  تعاىل  اهلل  أنبته  م��ا  ع��ىل 
نفسه،  الکریم  القرآن  أطلقه  کام  اإلنسان، 

ڇ  ڇ  ڇ  چ  تعاىل:  قوله  يف  وذل��ك 
ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ 

ڈ ژ ژ چ ]سورة یوسف: 47[.
ُع يف ه��ذه اآلی��ة  رمْ وک��ام ُن��ِس��َب ال�����زَّ
الکریمة إىل العباد، کذلك ُنِسَب إىل العباد 
ِمنمْ  ))َما   :)حُمَّمد( النبّي  قول  يف  أیًضا 
ًعا، َفَيأمُْکُل  َرُع َزرمْ ًسا َأومْ َیزمْ ِرُس َغرمْ ِلٍم َیغمْ ُمسمْ

)32( روح املعاين يف تفسري القرآن العظيم والسبع 
دار  اآلل��ويّس،  حممود  الفضل  أبو  املثاين: 

إحياء الرتاث العريّب، بريوت: 2/ 124. 
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بِِه  َلُه  کاَن  إاِلَّ  هَبِيَمٌة  َأومْ  إِنمَْساٌن  َأومْ   ٌ َطريمْ ِمنمُْه 
َصَدَقٌة(()33(.

يف  ُأط��ِل��َق  ع  رمْ ال���زَّ أنَّ  یّتضح  هنا  من 
ما  عىل  الرشیف  واحلدیث  الکریم  القرآن 

أنبَتُه اهلل تعاىل، وعىل ما غرَسُه اإلنسان.
يف  نجد  ع  رمْ ال���زَّ دالل��ة  يف  والتحقيق 
ُیطلق  إطالقنی،  ع  رمْ للزَّ أنَّ  الکریم  القرآن 
عىل  وُیطلق  تعاىل،  هلل  وهو  اإلنبات  عىل 
امللمح  هذا  وإىل  لإلنسان،  وهو  ث  احلَ��رمْ
)ت502ه���(  األصفهايّن  الراغب  ذهب 
ذلك  وحقيقتُه  َباُت،  اإِلنمْ ُع:  رمْ »ال��زَّ بقوله: 
قال  ِة.  البرشیَّ ُدوَن  اإِلهِليَِّة  باألُموِر  تکوُن 
ںچ  ں  ڱ  ڱ  ڱ  چ  تعاىل: 
َث  احلَ��رمْ َفنََسَب   ،]64 الواقعة:  ]س��ورة 
إىل  ونسبُه  ع  رمْ ال���زَّ عنهم  َوَن��َف��ى  إليهم، 
َفاِعاًل  نِِه  َفِلَکومْ العبِد  إىل  ُنِسَب  وإذا  نفِسِه، 
ِع، کام تقوُل:  رمْ لأَلسَباِب التي هَي َسَبُب الزَّ

َأنمَْبتُّ کذا؛ إذا ُکنمَْت من أسباِب َنَباتِِه«)34(.

حتقيق  ال��ن��وري،  ب��رشح  مسلم  صحيح   )33(
حممد،  حازم  الضابطي،  عصام  وفهرسة: 
وعامد عامر، دار أيب حيان، ط1، 1415ه�-
فضل  باب   22 املساقاة  کتاب  1995م، 

الغرس والزرع، 5/ 480. 
)34( مفردات ألفاظ القرآن: 379 )زرع(. 

خم��رشّي  ال��زَّ ال���رأي ذه��ب  وإىل ه��ذا 
حَیمْرُث،  العبُد:  »َزَرَع  بقوله:  )ت538ه�( 
املجاز  ومن  وُینّمي،  ُینبُت  ی��زرُع:  واهلل 
ارع  ال��زَّ وزرع  للخري..،  ول��دك  اهلل  زرع 

األرَض«)35(.
ع إىل اهلل عىل وجه احلقيقة،  رمْ فنسبة الزَّ
ز، والنفي عن  وإىل البرش عىل سبيل التجوُّ
ع إىل البرش يف سورة الواقعة عىل  رمْ نسبة الزَّ
سبيل املبالغة؛ لعدم االعتداد بزرع البرش، 
قال ابن عاشور: إّن »القول يف نفي الزرع 
قرص  معنى  یفي��د  تعاىل  هلل  وإثباته  عنهم 
أي  تعاىل،  اهلل  عىل  اإلنب��ات  أي:  ع،  رمْ الزَّ
االعتداد  لعدم  مبالغة  قرص  وهو  دوهنم، 

بزرع الناس«)36(.
من  اللغوّیة  الفروق  يف  ورد  ما  ��ا  وأمَّ

)35( أساس البالغة: جار اهلل َأبو القاسم حممود 
قراءة  538ه���(،  )ت  خمرشّي  الزَّ عمر  بن 
دار  طریفي،  نبيل  حممد  ورشح:  وضبط 
ه=   1430 ط1،  -لبنان،  بريوت  ص��ادر، 
الکشاف  وینظر:  269)زرع(،  م:   2009
يف  األق��اوی��ل  وعيون  التنزیل  حقائق  عن 
وجوه التأویل: أبو القاسم جار اهلل حممد بن 
عبد  حتقيق:  )ت538ه�(،  خمرشّي  الزَّ عمر 
العريّب،  الرتاث  إحياء  دار  املهدي،  الّرزاق 
بريوت -لبنان، ط1، )د. ت( 2/ 1216. 

)36( التحریر والتنویر: 27/ 321. 
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یقولنَّ  »ال  فيه  جاء  ال��ذي  احلدیث  نص 
حرثُت«)37(،  وليقل:  زرعُت،  أحدک����م: 
االعتقاد  عىل  مبنيٌّ  املنع  أّن  فاملعروف 
رع عىل اإلنسان  الفاسد بأن ُیطِلق أحٌد الزَّ
َفُمنَِع  ي،  وُینَمِّ ُینبُِت  الذي  هو  أنَّه  معتقًدا 
ینبغي  أّنه  إىل  وُأرِش��د  االعتقاد،  هذا  عن 
اهلل  ه��و  احلقيقّي  ارع  ال���زَّ ب��أّن  االعتقاد 
هتيئة  سوى  له  فليس  اإلنسان  ا  وأمَّ تعاىل، 

األسباب وتدبريها.
أي ال  یزرع،  فاإلنسان ال  وعىل هذا، 
فنسبة  ارع،  ال��زَّ هو  تعاىل  اهلل  وإّنام  ُینبِت، 
جمازّیة،  البرش  وإىل  حقيقّية،  اهلل  إىل  الزرع 
ِع اإلنسان قيامه باألسباب،  َزرمْ واملراد ِمن 

واهلل تعاىل أعلم.
املبحث الثَّاين

ِث يف  ِع واحلَرمْ رمْ االستعامل املجازّي للزَّ
القرآن الکریم:

ث يف  ع واحلَرمْ رمْ بعد دراستنا لداللة الزَّ
القرآن الکریم، واطالعنا عىل الفرق بينهام، 
ع« عبارة عن اإلنبات؛ إذا ُأسنَِد  رمْ فإنَّ »الزَّ

البيهيقي  ورواه   ،181 اللغویة:  الفروق   )37(
311، وینظر: جممع  يف شعب اإلیامن: 4/ 

البيان: 9/ 336. 

إىل اهلل تعاىل، وعبارة عن حرث األرض؛ 
حیرث  فاإلنسان  اإلنسان،  إىل  ُأسنَِد  إذا 
ویسقيها،  ب��ذوًرا،  فيها  ویلقي  األرض، 
إخراَج  أّن  إاّل  احلصاد،  حّتى  هبا  ویعتني 
رِع من األرِض، وحتليته باألثامر، فذلك  الزَّ

بقدرة املوىل تعاىل.
ضوًءا  فسنلقي  املبحث  هذا  يف  وأّم��ا 
الکلمتنی،  هلاتنی  املجازّي  االستعامل  عىل 
القرآن  استوحاها  التي  املعاين  ونلحظ 
صوٍر،  بأبدع  ِث  ِواحلَ��رمْ ع  رمْ الزَّ من  الکریم 

وأروع أساليب، وذلك کاآليت:
األمة  ترقیـــــــة  ُیشبِّه  الکریم  القرآن 

رع: املحمدّیة بنموِّ الزَّ
من  الکری���م  القرآن  استوحى  لقد 
فکام  املسلمنی،  ترقية  معنى  رع«  »الزَّ مادة 
یصبح  ثمَّ  رقيًقا،  شطأه  خیرج  رع  ال��زَّ أّن 
ثمَّ  ضعيًفا،  اإلسالم  بدأ  فکذلك  غليًظا، 
الکفار، ويف ذلك یقول  أصبح قوًیا أغاظ 

پ  ٻ  ٻٻ  ٻ  ٱ  چ  قائل:  َمنمْ  عزَّ 
ٺ  ڀ  ڀڀ  ڀ  پ  پ  پ 
ٹ  ٿٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ 
ڦ  ڦ  ڤ  ڤڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ 
ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦڦ 
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چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ 
ڌ  ڌ  ڍ  ڇڍ  ڇ  ڇ  ڇ 
ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ 

ڑچ ]سورة الفتح: 29[.
األندليّس )ت745ه�(  أبو حّيان  ذکر 

فراخ  أح��ده��ا:  أق���وال،  مخسة  الشطء  يف 
نبلة التي تنبت حول األصل، والثاين:  السُّ
نبات�����ه،  والثالث:  وأوالده،  فراخه  شطأه 
احلّب����ة  من  خیرج  نبل  السُّ شتول  والرابع: 
واخلامس:  وث��امن،  وتسع  سنبالت  عرش 

طرفه)38(.
ا قوله: )َف��آَزَرُه(، فقد ذکر فيه أبو  وأمَّ
حيَّان األندليّس قولنی: أحدمها: قّواه وَشدَّ 
وقوله:  األصل.  مثل  صار  والثاين:  َرُه،  أزمْ
الغلظ،  إىل  ق��ة  الرِّ من  صار  َلَظ(  َتغمْ )َفاسمْ
َتَوٰى َعىَلٰ ُسوِقِه( أي تمَّ نباته،  وقوله: )َفاسمْ
موضع  يف  مجلة  اَع(  رَّ ال��زُّ ِجُب  )ُیعمْ وقوله: 

یوسف  بن  حممد  املحيط:  البحر  ینظر:   )38(
)ت745ه�(،  األَندليّس  حيَّان  بَأيب  الشهري 
عبد  َأمح��د  ع��ادل  وتعليق:  وحتقيق  دراس��ة 
وشارك  معوض،  حممود  وع��يّل  املوجود، 
النُّويف،  املجيد  عبد  زکریا  التَّحقيق:  يف 
وَأمحد النَّجويّل اجلمل، دار الکتب العلمية، 
بريوت-لبنان، ط 1، 1413 ه� = 1993م: 

 .101 /8

أن  أحرى  فهو  ارع  الزَّ أعجب  وإذا  حال، 
قد  إذ  فيه؛  عيب  ال  ألّنه  غريهم؛  یعجب 
کان  ولو  ع،  رمْ الزَّ بعيوب  العارفنی  أعجب 
قوله:  إّن  قلت:  ف��إن  یعجبهم،  مل  معيًبا 
قلت:  ملاذا؟.  تعلياًل  اَر(  ُکفَّ المْ هِبُِم  )لَِيِغيَظ 
نامئهم  من  بالزرع  تشبيههم  عليه  َدلَّ  مّلا 

وترقيتهم يف الزیادة والقوة)39(.
النبّي  حل��ال  وص��ف  الکریمة  فاآلیة 
واحًدا  به  آمنوا  الذین  د وأصحابه  حُمَمَّ
یأمرون  مجاعة  ص��اروا  حّتى  واح��ٍد  بعد 
الزرع  املنک���ر مثل  باملعروف وینهون عن 
حّتى  یکرب،  ثمَّ  رقيًقا،  فرخه  خیرج  الذي 
واضح  واملثل  بذاته)40(،  قائاًم  ا  قویًّ یصري 
کّل الوضوح، رضبه اهلل لبدء أمر اإلسالم 
أن قوي واستحکم؛  إىل  الزیادة  وترقية يف 
ألّن النبّي قام وحده، ثّم قّواه اهلل بَِمن 
آمن معه، کام یقوي الطاقة األوىل من الزرع 
یعجب  حّتى  منها  یتوّلد  مما  هبا  حیتف  ما 
الزارع)41(، ونلحظ الدّقة املتناهية يف رسم 
بدیع،  وبأسلوب  العجيبة  الصورة  هذه 

)39( ینظر: البحر املحيط: 8/ 101. 
)40( ینظر: معاين القرآن وإعرابه: 5/ 24. 

)41( ینظر: الکشاف عن حقائق التنزیل وعيون 
األقاویل يف وجوه التأویل: 3/ 350. 
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ألبرز  عّدة  لقطات  من  مؤّلفة  صورة  إهّنا 
الظاهرة  املختارة،  اجلامعة  هذه  ح��االت 
اإلس��الم  لنمو  حّية  ص��ورة  وامل��ض��م��رة، 
بدایة  الزرع يف  بدأ کام هو  فإّنه  وازدهاره، 
کام  الکفار  فأغاظ  ا  قویًّ صار  حّتى  نموه، 

ینمو ویشتد الزرع.
الکفــــــار  هالك  ُیشبِّه  الکریم  القرآن 

رع املحصود: بالزَّ
من املعاين املستوحاة من الزرع هالك 
أّن  فکام  املحصود،  بالزرع  تشبيًها  الکفار 
خرضه،  ویذهب  فيحصد،  ینضج  الزرع 
هیلکون.  الکفار  کذلك  حياته،  وهیلك 

ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  چ  ت��ع��اىل:  ق���ال 
]س��ورة  چچ  چ  چ  ڃ 

األنبياء: 15[.
احل��ص��ي��د: ه��و ق��ط��ع االس��ت��ئ��ص��ال 
النار  کخمود  اهلمود،  واخلمود:  کالزرع، 
إذا ُأطفئت، فشبَّه مخود حياة الکفار بخمود 
النار، کام یقال ملَِن مات: قد طفئ، تشبيًها 

بانطفاء النار)42(.
أحدمها  تشبيهان،  اآلیة  يف  وتالحظ 
املحصود،  ع  رمْ بالزَّ استئصاهل�������م  تشبيه 

)42( ینظر: مفردات ألفاظ القرآن: 158. 

کوهنم  األرض،  عىل  سقوطهم  واآلخ��ر 
بال حراك بالنار اخلامدة، فکأهّنم أصبحوا 
األرض  عىل  ساقطنی  أصوهلم  من  جُمتثنی 
خامدین ال حراك هلم، کالنار التي مخدت 

وأصبحت رماًدا)43(.
وأفرد  وبالنار،  ع  رمْ بالزَّ ُشبِّه  وقد  هذا، 
ع  رمْ الزَّ یعني  هبام،  املشبه  به  وُأری��د  بالذکر 
احلصاد  إليه  نسب  أّنه  بقرینة  ادعاًء  والنار 
واخلمود  ال��زرع،  خ��واص  من  هو  ال��ذي 

الذي هو من خواص النار)44(.
حلال  العجيب  القرآن  تصویر  ونرى 
الکفار من هالك ودمار حينام أضفى عىل 
وأخيلة  بدیعة  معاين  املرسومة  الصورة 
جمّرد  یکن  مل  فإنَّه  القلوب؛  تبهج  رائعة 
التشبيه  هب��ذا  أث��ار  بل  هالکهم،  تصویر 
کانوا  الکفار  أنَّ  منها  األذه��ان،  يف  معاين 
يف  ومتيقضنی  نشيطنی  هالکه�����م  قبل 
أنشطتهم الکفرّیة بکامل غضاضة وطراوة، 
غضة،  والرسور  بالبهجة  الراقية  وحياهتم 
معتّدین،  وکانوا  ع،  رمْ الزَّ مثل  ُخرض  کأهنم 

بن  معمر  عبيدة  أليب  القرآن  جماز  ینظر:   )43(
املثنى: 2/ 36. 

)44( ینظر: روح املعاين: 17/ 17. 
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ع  رمْ فکأهّنم ُشعل نار، ولکنهم نسوا أّن الزَّ
، والنار ختمد مهام  حُیصد مهام َخرَضَ وَنرَضَ

مهام  یزهق  الباطل  وکذلك  هليبها،  ارتفع 
إاّل  الظاملنی  مصري  فليس  وتعّدى،  طغى 
اهلالك، فلاّم جاء أجلهم ُحِصُدوا کام حُیصد 
األرض،  عىل  ُرُموا  احلصاد  وبعد  الزرع، 
نشاطهم  فذهب  ح��راك،  بال  وأصبحوا 
وخرضهتم ونرضهتم وطراوهتم، فخمدوا 

کام ختمد النار.
الصور  ه��ذه  يف  النظر  أنعمت  ول��و 
مجع  قد  الکریم  القرآن  لوجدت  البدیعة، 
بنی الضّدین، فالکافر غضٌّ طريٌّ يف عمله 

، ونار مستعرة يف طبيعته. ضدَّ احلقِّ
اهل��الك،  طبيعة  يف  العلامء  واختلف 
حصون،  أهل  کانوا  م  إهنَّ قال:  َمنمْ  فمنهم 
وإنَّ اهلل تعاىل بعث عليهم بختنرص بجيش 
نبييهم،  قتلهم  جراء  بالسيف  فحصدهم 

ومنهم من قال: أهلکهم بالعذاب)45(.
ال��رأي  إىل  املفرسین  أغلب  وذه��ب 
بالسيف، کام حُیصد  ُأهلکوا  م  أهنَّ الثاين يف 
ع. وهذا الرأي یؤیده ما ُذکر يف سبب  رمْ الزَّ
قریة  أهل  يف  نزلت  ا  أهنَّ اآلیة  هذه  نزول 

)45( ینظر: البحر املحيط: 6/ 278 -379. 

کذبوا  ألهّنم  »حضوراء«؛  ُتسّمى  باليمن 
نبيهم ثم بعد ذلك قتلوا، فسلط اهلل تعاىل 
عليهم بختنرص، حتى قتلهم وسباهم، فلام 
استمر فيهم القتل ندموا وهربوا واهنزموا، 
ترکضوا  ال  استهزاء:  هلم  املالئکة  فقالت 
لعلَّکم  وأموالکم  مساکنکم  إىل  وارجعوا 

ُتسألون)46(.
هالك  تعاىل  اهلل  شبَّه  ُآخ��رى  آیة  ويف 
تع������اىل:  قال  املحصود،  بالزرع  الکفار 

ڦ  ڤڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  چٹ 

ڦ ڦ چ ]سورة هود: 100[.
به  أخرب  الذي  القصيص  السياق  انظر 
اهلل تعاىل عن قوم ُأهلکوا بظلمهم، فلم یبَق 
آثارها ومعاملها،  منهم وال من قراهم غري 
بل ُطمست بمن فيها، وأصبحت حصيًدا، 
وال  أهلها،  یبَق  مل  حمصود،  ک��زرع  أي: 
وال  أغصاهنا  وال  طراوهتا،  وال  نضارهتا 

)تفسري  املسمى  التنزیل  معامل  ینظ����ر:   )46(
مسعود  بن  احلسنی  حممد  أب��و  البغوّي(: 
ال���ب���غ���وّي)ت516ه����(، ح��ّق��ق��ه وخ���ّرج 
مجعة  -عثامن  النمر  اهلل  عبد  حممد  أحادیثه: 
دار  احل���رش،  مسلم  -سليامن  ضمريیة 
 = ه�   1417  ،4 ط  والتوزیع،  للنرش  طيبة 
 /6 املحيط:  والبحر   ،312  /5 1997م: 

 .379- 278
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سيقاهنا، بل ذهب کّل يشء وأصبح ُرکاًما.
اهل��الك حصل  أّن  ذک��ره  ومِمّ���ا جی��در 
القرینة  وکانت  القرى  هذه  يف  يشء  لکّل 
القرى  حال  فه��ذه  احلصد،  هي  اجلامعة 
التي أهلکها اهلل وأهلها بظلمهم، فلم یبق 

منها يشء.
ما  شبَّه  تعاىل  اهلل  أّن  اآلیة  يف  وُیلحُظ 
بالزرع  وجدران  آثار  من  الُقرى  من  بقي 
منه���ا  اندثر  ما  وشبَّه  ساق���ه،  عىل  القائم 

باحلصيد)47(.
وهذا یعني أّن القائم ما بقيت حيطانه، 
من  فالباقي  أثره)48(،  حُمي  قد  ما  واحلصيد 
األهرامات  ومنها  فرعون  کآثار  القرى 
الکرنك بمرص، وآثار  وأيب اهلول وهيکل 
قریة  وانطاکية   ،  یونس قوم  بلد  نينوى 
ُتبَّع،  قوم  بلد  وصنعاء  الثالثة،  املرسلنی 
قوم  وقرى  عاد،  دیار  فمثل  البائدة  وأما 

أبو  الکتاب:  علوم  يف  اللباب  ینظ����ر:   )47(
الدمشقّي  عادل  ابن  عيّل  بن  عمر  حفص 
أمحد  ع���ادل  حتقيق:  ب��ع��د880ه���(،  )ت 
دار  معوض،  حممد  وع��يّل  امل��وج��ود،  عبد 
1419ه�- ط1،  بريوت،  العلمّية،  الکتب 

1998م: 10/ 560. 
)48( ینظر: معاين القرآن وإعرابه: 3/ 63. 

لوط، وقریة مدین)49(.
فيها  تعاىل  اهلل  شبََّه  ُأخرى  آیة  وهناك 
بقوله  املقطوع،  بالنخل  عاد  قوم  هالك 

ى  ې  ې  ې  ې  چ  تعاىل: 
وئ  وئ  ەئ  ەئ  ائ  ائ  ى 
ېئ  ۈئ  ۈئ  ۆئ  ۆئ  ۇئ  ۇئ 
ی  ی  ی  ىئ  ىئ  ىئ  ېئ  ېئ 

ی چ ]سورة احلاقة: 6 -8[.
الذین  عاد  قوم  قصة  لنا  حتکي  فاآلیة 
م وطغوا يف البالد  متادوا وعتوا عن أمر رهبِّ
کانت  فقد  عاتية،  رصرص  بریح  فُأهلکوا 
هذه الریح ترضب أحدهم باألرض فيخر 
وتبقى  رأسه  فينشدخ  رأسه،  ُأمِّ  عىل  ميًتا 
ت  خرَّ إذا  النخلة  قائمة  ا  کأهنَّ هامدة  جثته 

بال أغصان)50(.
ثالثة  األندليّس  حّيان  أبو  ذکر  وقد 
أوجه يف تشبيههم بالنخل اخلاویة: أحدها: 
أفواههم  م��ن  تدخل  کانت  ی��ح  ال��رِّ أنَّ 
أدبارهم، قاله  فتخرج حسو أجوافهم من 
ابن شجرة. والثاين: أّن أبداهنم خلت من 

)49( ینظر: التحریر والتنویر: 12/ 158. 
ابن  )تفسري  العظيم  القرآن  تفسري  ینظر:   )50(

کثري(: 8/ 209. 
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حیيى  قاله  اخلاویة،  النخل  مثل  أرواحهم 
بوا سبعة أیام،  م ُعذِّ بن سالم. والثالث: أهنَّ
ُثمَّ يف اليوم الثامن ماتوا وألقتهم الریح يف 

البحر)51(.
نفسها  احلسّية  الصورة  القرآن  وُیعيد 
هلالك قوم عاد يف سورة القمر، إاّل أنَّه َعربَّ 

عن اخلاویة باملنقعر يف قوله تعاىل: چ ہ 
ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے 
ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ 
ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ 

ۉ چ ]سورة القمر: 18 -21[.
فاآلیات هي تصویر لعذاب قوم عاد، 
الذین شبههم القرآن حنی وقعوا من شّدة 
رؤوس  ال  التي  الساقطة  بالنخل  العذاب 
لُِطوهِلم)53(،  بالنخل  شبههم  وإنَّام  هلا)52(، 
عرش  اثني  منهم  واح��د  کل  ط��ول  وک��ان 

ذراًعا)54(.

)51( ینظر: البحر املحيط: 8/ 316 -317. 
)52( ینظر: معامل التنزیل للبغوي: 7/ 370. 

)53( ینظر: تفسري مقاتل بن سليامن: أبو احلسن 
أمحد  حتقيق:  األزدّي،  سليامن  بن  مقاتل 
ط1،  بريوت،  العلمية،  الکتب  دار  فرید، 

1424ه� -2003م: 3/ 393. 
عبد  التفسري:  علم  يف  املسري  زاد  ینظر:   )54(
املکتب  اجلوزّي،  حممد  بن  عيّل  بن  الرمحن 

معنى  اس��ت��وح��ى  ال��ک��ری��م  ف��ال��ق��رآن 
ع املحصود بالقطع واحلشِّ  رمْ اهلالك من الزَّ
والضم واالقتطاف، ومن النخلة املقطوعة 

يف تصویر حال الکفار.
األموال  إنفــــاق  ُیشبِّه  الکریم  القرآن 

ْرع الکثري: بنبت الزَّ
عىل  املؤمننی  الکریم  القرآن  َض  َح��رَّ
هذا  ليکون  اهلل،  سبيل  يف  أمواهلم  إنفاق 
بالغ،  وتأثري  ق��يِّ��ٍم،  معنى  ذا  التحریض 
ا نراه يف تشبيه اإلنفاق يف  ویکون دافًعا قویًّ
سبيل اهلل باجلنّة التي تکون بربوة فأصاهبا 
یصبها  مل  وإن  إنتاجها،  فتضاعف  واب��ل 

وابل فطل، وذلك يف قوله تعاىل: چ ٱ 
پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ 

پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ 

ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ 

ڤ  ڤ  ٹ  ٹٹ  ٹ  ٿ  ٿ 

ڤ چ ]سورة البقرة: 265[.

املرتفع  املکان  هي  اآلیة  يف  فال��ربوة 
في���ه  جتري  الذي  األرض،  من  املستوي 
األهنار فال یعلوه املاء، وال یعلو عن املاء، 

 /8 1404ه���:  ط3،  بريوت،  اإلسالمّي، 
 .96
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عليها  النبات  ألّن  بربوة؛  جعلها  وإّن��ام 
الشدید.  املطر  والوابل:  وأزک��ى.  أحسن 
الضعيف  املطر  وه��و  ال���رذاذ،   : وال��طَّ��لُّ

اخلفيف ویکون دائاًم، أو هو الندى)55(.
وهو مثل ُیقص�د به کثري الرِبِّ مثل زرع 
زرع  مثل  ال��رِبِّ  وقليل  النفع،  کثري  املطر 
الطَّلِّ قليل النفع، وال تدع قليل الرِبِّ إذا مل 
تفعل کثريه، کذلك ال تدع زرع الطَّلِّ إذا مل 
تقدر عىل زرع املطر، وکذلك عمل املؤمن 
ال یبور أبًدا، بل یتقبَُّله اهلل وُیکّثره وُینميه، 

ڤ  ٹ  چ  قال:  وهلذا  بحسبه؛  عامل  کل 
ڤ ڤ چ، أي: ال خیفى عليه من 

أعامل عباده يشء)56(.
املطر  أي  الوابل،  مثل  الکثري  فالعمل 
الطَّّل،  مثل  القلي��������ل  والعمل  الشدید، 
الوابل  یعمل عم��ل  یدوم  کان  إذا  والطَّّل 

)55( ینظر: البحر املحيط: 2/ 314. 
ابن  )تفسري  العظيم  القرآن  تفسري  ینظر:   )56(
ک��ث��ري(: ع��امد ال��دی��ن أيب ال��ف��داء ب��ن کثري 
وطبعة  اجليل،  دار  )ت774ه�(،  الدمشقّي 
دار طيبة للنرش والتوزیع، حتقيق: سامي بن 
-2003م:  1420ه���  ط1،  سالمة،  حممد 
 /2 القرآن:  تفسري  يف  وامليزان   ،695  /1
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الشدید)57(.
من  احلاصلة  اهليأة  هو  الشبه  ووج��ه 
املنفعة،  تضعيف  هبا  تکامل  أشياء  جمموع 
التي حفَّ هبا  النفق����ة  املشّبهة هي  فاهليأة 
بوعده،  والتصدیق  اهلل  مرض�������اة  طلب 
يف  دوهنا  أو  کثرية  أضع����اًفا  فضوعفت 
الکثرة، واهليأة املشّبهة هبا هيأة اجلنة الطّيبة 
فزکا  التهَتان  جاءها  التي  املکان  وه��ي 
ثمُرها وتزاید فاکتملت الثمرة، أو أصاهبا 

طّل فکانت دون ذلك)58(.
معلومة  حت  وضَّ القرآنّية  واآلی������ة 
تتطلب  التي  الزراعية  الشؤون  عن  دقيقة 
األرايض  يف  نظر  وسعة  وم��ه��ارة  خ��ربة 
یفيده،  ال  وما  الزرع  ُیفيد  وفيام  الزراعية، 
املجتمع  لذلك  وذاك  هذا  کّل  تأّتى  وأّنى 
أّن  یعني  فهذا  إاّل جدیًدا،  ینهض  مل  الذي 
القرآن ليس من کالم البرش، وإّنام هو کالم 
بعلمه  الذي ال حیيط  العظيم  العرش  ربِّ 

يشء، وسع کرسيه السموات واألرض.
احلیاة  	طــوار  ُیشبِّه  الکریم  الــقــرآن 

اإلنسانّیة بأطوار احلیاة النباتّیة:

)57( ینظر: معامل التنزیل للبغوي: 1/ 328. 
)58( ینظر: التحریر والتنویر: 3/ 52. 
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وم��ن امل��ع��اين امل��س��ت��وح��اة م��ن م��ادة 
اإلنسانّية  احلياة  أط��وار  تشبيه  ع«  رمْ »ال���زَّ

ی  چ  تعاىل:  قوله  النباتّية،  احلياة  بأطوار 
جب  يئ  ىئ  مئ  حئ  جئ  ی  ی  ی 

مت  خت  حت  جت  يب  ىب  مب  خب  حب 

مج  يثحج  ىث  مث  جث  يت  ىت 

]سورة  چ  مخ  حخ  جخ  مح  جح 

الزمر: 21[.
ٹ  چ  ت��ع��اىل:  قوله  يف  وک��ذل��ك 
ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ 
ڃ  ڃ  ڄڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ 
ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ 
ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڇڍ  ڇ 
ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژژ  ڈ  ڈ 

ک چ ]سورة احلدید: 20[.
القرآن  أنَّ  اآلی���ات  ه��ذه  يف  وت��رى 
احلياة  بأطوار  األمثال  لنا  یرضب  الکریم 
فيها  الدنيا وما  احلياة  أطوار  الزراعّية عىل 
فإّن  وفناء،  وهرم  وکه������وله  شباب  من 
مثل  فناء،  وعاقبتها  زائلة  أعراض  مجيعها 
 ، الزرع متاًما، الذي ینبت خرًضا، ُثّم َیصفرُّ
یغرتَّ  أن  ینغي ألح��د  فيصبح حطاًما، فال 
هبذه احلياة الزائلة؛ وهلذا جعل القرآن هذا 

اليء ذکرى ألويل األلباب.
بدیع،  والتشبي������ه  لطيف،  فاملعنى 
ألّن  التشبيه؛  أج��زاء  یفّکك  أن  ویمکن 
وإقباهلا  احلياة  أط��وار  أّول  شبَّه  القرآن 
الناس  شبَّه  کام  املطر،  عقب  بالنب�����ات 
اع،  ُزرَّ ب��أن��اس  الدنيا  بإقبال  املنتفعنی 
الکهولة  وقوة  احلياة  أحوال  اکتامل  وشبَّه 
ُثمَّ  الشيخوخة  ابتداء  وشبَّه  الزرع،  هبياج 
العامل وجتارة  وابتداء ضعف عمل  اهلرم 
الزرع  باصفرار  الفالح  وفالحة  التاجر 
للمرء  کان  ما  زوال  وشبَّه  للفناء،  وهتيُّئه 

من قوة ومال بتحطم الزرع)59(.
یتعلق  ما  کلُّ  فيه  یدخ����ل  والتمثيل 
وخیرج  الدنيویة،  واألمور  واللَِّعب  باللَّهو 
اآلخرة  ش��ؤون  من  هي  التي  األم��ور  منه 
، ودراسة العلم، ونحو ذلك ال  کأعامل الرِبّ
یعرتهیا نقص ما دام صاحبها مقباًل عليها، 

ة)60(. وبعضها یزداد نامًء بطول امُلدَّ
األفهام صورة  إىل  القرآن  ب  قرَّ وهبذا 
احلياة الدنيوّیة اخلرضة النرضة وما تنطوي 
الزرع  أطوار  بتشبيه  فانية  عاقبة  من  عليها 

)59( ینظر: التحریر والتنویر: 27/ 405. 
)60( ینظر: التحریر والتنویر: 27/ 405. 
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املعروفة لدى الناس.
األعامل  ثمرات  ُیشبِّه  الکریم  القرآن 

بثمرات البذور:
طبيعة  م��ن  املستوحاة  امل��ع��اين  وم��ن 
األع��امل  ث��م��رات  ال��ق��رآن  تشبيه  ال���زرع، 

ڳ  گ  چ  تعاىل:  قال  البذور،  بثمرات 
ں  ڱں  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ 
ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ 
الشورى:  ]سورة  ھچ  ھ  ہ  ہ 

.]20
ڳ  ڳ  چ  ت��ع��اىل:  بقوله  ف��امل��راد 
ألجل  ع��م��اًل  یبتغي  أي:  چ،  ڳ 
املؤمن  ه��و  امل��ری��د:  أّن  وذل��ك  اآلخ���رة. 
باآلخرة؛ ألّن املؤمن باآلخرة ال خیلو عن 
أن یرید اآلخرة ببعض أعامله کثرًيا کان أو 
به:  مراد  الدنيا  حرث  یرید  والذي  قلياًل، 
من ال یسعى إاّل لعمل الدنيا بقرینة املقابلة 
حرث  ُمرید  أّن   َ فتعنیَّ اآلخرة،  یرید  بمن 
یؤمن  ال  ال��ذي  هو  اآلی��ة:  هذه  يف  الدنيا 

باآلخرة)61(.
األعامل  لثمرات  القرآن  وتشبي������ه 
أفاد  تشبي�����ه  البذور،  بثمرات  ونتائجها 

)61( ینظر: التحریر والتنویر: 27/ 405. 

أّن  ذل��ك  الصاحلة،  ب��األع��امل  الرتغيب 
أحد  حیصد  وال  حیصد،  یزرع  َمن  مشاهد 
حیصد  ال  عنًبا  زرع  ف��إن  ی��زرع��ه،  ما  إاّل 
إاّل  حیصد  ال  شوًکا  یزرع  وَمن  عنًبا،  إاّل 
شوًکا، فکذلك مثل الدنيا واآلخرة، فإهّنام 
کاحلرث َفَمن حیرث للدنيا ال حیصد إاّل ما 

حرث هلا، ومن حیرث لآلخرة کانت له.
ألفاظ  الکریم  ال��ق��رآن  وظ��ف  لقد 
وأساليب من واقع الزراعة، لتصویر معاين 
خاّلبة  رائعة  ص��وًرا  منها  ورّش��ح  بدیعة، 

هتتزُّ هلا النفوس.
النَّسل  إنتاج  ُیشبِّه  الکریـــــم  القرآن 

اإلنسايّن بحرث األرض:
ع« بکال  رمْ لقد ذکر القرآن الکریم »الزَّ
وَزرع  اهلل،  إىل  منسوب  َزرع  املفهومنی، 
أطلق  ال��ذي  وهو  اإلنسان،  إىل  منسوب 
وقد  »احلرث«،  کلمة  الکریم  القرآن  عليه 
زرًعا  به  وأراد  رع  الزَّ الکریم  القرآن  ذکر 
رع، وقد ساق  حقيقيًّا، أي: ساقه لبيان الزَّ
القرآن الّزرع مستوحًيا منه املعاين املجازیة 
الرائعة، وهي کثرية، منها أّنه استوحى من 
حراثة األرض معنى النسل اإلنسايّن، فکام 
ُیلقي الفالح بذوًرا يف األرض للمحاصيل 
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النساء  اإلنسان  یتزوج  فکذلك  الزراعّية 
یقول  ذلك  ويف  اإلنسايّن،  النَّسل  الزدیاد 

ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  چ  وجّل  عّز 
وئ  ەئ  ەئ  ائائ  ى  ېى  ې 
وئ ۇئۇئ ۆئ ۆئ چ ]سورة 

البقرة: 223[.
اللّية:  الدَّ الناحية  من  ث  احلَ��رمْ فأصل 
ع؛  رمْ ّق، یقال: فالن َحَرَث األَرض للزَّ الشَّ
شقوقها  يف  ليزرع  حدیدّیة  بآلة  ها  شقَّ إذا 
أو ليغرس األشجار فيها، ومنه املِحراث؛ 

ألّنه ُیَشقُّ به األرض.
و  مبتدأ   ) »)نَِساُؤُکممْ اآلیة  هذه  ويف 
إداة  حذف  عىل  إما  خرب   ) ُکممْ لَّ ٌث  )َح��رمْ
ویکون  لکم،  کحرث  أي:  التشبي�������ه، 
( عىل حذف مضاف، أي: بوطء  )نَِساُؤُکممْ
نسائکم کاحلرث لکم، شبَّه اجلامع باحلرث 
ک��األرض،  والرحم  کالبذر،  النطفة  إذ 
حذف  عىل  هو  وقيل:  کالنبات،  والول��د 
وهذه  لکم  حرث  موض��ع  أي:  مض��اف 
کنایات  ب��دی��ع  م��ن  النکاح  يف  الکنایة 
ٌث  )َح��رمْ یکون  أن  وحیتمل  ال��ق��رآن...، 
( بمعنى حمروثة لکم، فيکون من باب  ُکممْ لَّ
املفعول...،  اسم  به  ویراد  املصدر  إطالق 

وطء  امتناع  عن  النهي  عىل  دليل  وفيها 
النساء؛ ألّن املزدرع؛ إذا ترك ضاع«)62(.

کلم�������ة  تتوظف  احلالتنی  کلتا  ويف 
وفيها  الکریمة،  اآلی��ة  هذه  يف  ث«  »احلَ��رمْ
وثقلها  لقبحه����ا  ال  احلقيقة،  عن  عدل 
آنس  هو  ملَِا  ولکنمْ  والطِّباع،  األَسامع  عن 

ُشبِهت  فقد  )63(؛  احِلسِّ وَأوقع يف  للنفس، 

النساء باألرض املحروثة، وُشبِهت النُّطف 
لتدل  باملحصول)64(؛  واألوالد  بالبذور، 
عملية  عىل  البيانّية  األساليب  طریق  من 
أشبه  املرأة  إتيان  عملية  إّن  إذ  املرأة؛  إتيان 
بعملية احلراثة، فکام أّن األرض یستحصل 
امل��رأة  فکذلك  احل��رث،  بعد  ال��زرع  منها 
اإلتيان؛  عملية  بعد  الولد  منها  یستحصل 
نوع اإلنسان،  بقاُء  فيه  ما  النساء زرُع  ألّن 

)62( ینظر: البحر املحيط: 2/ 180. 
االستعامل  يف  العاقل  وغري  العاقل  ینظر:   )63(
محزة  مطرش  غ��ازي  د.  والبيايّن:  اللغوّي 
والتوزیع،  والنرش  للطباعة  متوز  البدرّي، 

دمشق -سوریا، ط1، 2018م: 333. 
بن  معمر  عبيدة  أليب  القرآن  جماز  ینظر:   )64(
املثنى: 1/ 72، والنکت والعيون املعروف 
بن  عيل  بن  الرمحن  عبد  امل��اوردي،  بتفسري 
حممد اجلوزّي، املکتب اإلسالمي، بريوت، 

ط3: 1/ 251. 
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واألرض زرع ما فيه بقاء نوع النبات.
اآلی��ة  ه��ذه  سياق  يف  ث  ف��احلَ��رمْ إذن 
التشبيه  عىل  وهو  الولد،  خروج  موضع 
النساء مزارع  الزرع؛ ألّن  بموضع خروج 

الولد.
َشبَّه  عندما  نفسه  األَمر  اعر  الشَّ وفعل 

ِث يف قوله)65( ]الوافر[: املرأة باحلَرمْ
إِذا َ	َكَل اجَلراُد ُحُروَث َقْوٍم

ُه َ	ْكُل اجَلَراِد  فَحْرثِي مَهُّ

أّن  ُیبنیِّ  الداللة  هبذه  التشبي��ه  وهذا 
يف  إاّل  تقع  مل  ال��زوج��ة  مج��اع  يف  اإلب��اح��ة 
ومکان  امل���زدرع،  هو  إذ  خاصة؛  الفرج 
الرجال  معرش  یا  فأتوا  النبات  استنبات 
أي:  ث،  احلَ��رمْ مکان  يف  نساءکم  جامعوا 
ع )زرع الولد(، أّما املکان الذي  رمْ مکان الزَّ

ال ینبت فيه الولد فال تقربوه)66(.

ولسان  117)ح���رث(،  البالغة:  أس��اس   )65(
بدون  والبيت  135)حرث(.   /2 العرب: 

عزو يف کليهام. 
)66( ینظر: جامع البيان يف تأویل آي القرآن: أبو 
جعفر حممد بن جریر الطَّربّي، )ت310ه�(، 
حتقيق: أمحد حممد شاکر، مؤسسة الرسالة، 
 ،412  /4 1420=2000م:  ط،  بريوت 
وإرش���اد   ،180  /2 امل��ح��ي��ط:  وال��ب��ح��ر 
الکریم:  القرآن  مزایا  إاىل  السليم  العقل 

ومن ثّم یدلُّ االستعامل القرآيّن لکلمة 
ث« عىل النامء واالستبشار والتفاؤل  »احلَرمْ
بنی  ملا  به  ذاهت��ا  امل��رأة  سّمى  أّن��ه  سّيام  وال 
يف  ُیلقى  ما  وب��نی  أرحامهن  يف  ُیلقى  ما 
األرض–من البذور –من املشاهب�ة؛ إذ إّن 

کاًل منهام ماّدة ملا حیصل منه اخلري.
لذلك یقول الزخمرشّي: وکلمة احلرث 
والتعریضات  اللطيف������ة  الکنایات  »من 
اهلل  کتاب  يف  وأشباهها  وهذه  املستحسنة. 
یتعلموه���ا  أن  املؤمننی  عىل  حسنة  آداب 
ویتأدبوا هبا، ویتکّلفوا مثلها يف حماوراهتم 

ومکاتبتهم«)67(.
غريها  کثري  ويف  اآلی��ة  هذه  يف  ون��رى 
من آي القرآن الکریم أّن القرآن الکریم–
املهذبة  الراقية  الکلامت  إىل  –یلجأ  دائ��اًم 
ذکر  من  واستهجاًنا  حي�اء  تعبريات����ه،  يف 
– –هنا  اجتامعيًّا وهو  املستقبحة  الکلامت 
األرض  إثارة  وهو  ث،  باحلَرمْ الزوجة  شبَّه 

)ت  العامدّي  حممد  بن  حممد  السعود  أبو 
عطا،  أمحد  القادر  عبد  حتقيق:  982ه���(، 
دار  ماهر،  أمح��د  ميدان  السعادة،  مطبعة 
 .223  /1 بريوت:  العريب،  الرتاث  إحياء 

وروح املعاين: 2/ 124. 
العرب: 2/  121، ولسان  الکشاف: 1/   )67(

135)حرث(. 
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األرض:  حرث  یقال   للزراعة؛  وتذليلها 
شّبه  وق��د  هل��ا«،  وذّللها  للزراعة  أثارها 
ملا  تشبيًها  باملحارث  الزوج�ات  تعاىل  اهلل 
منه�ا  التي  النطف  من  أرحامهن  يف  ُیلقى 
النسل، بالبذور؛ ولذا أنشد ثعلب ]جمزوء 

الرمل[)68(:
َثاُت اَم األَْرَحاُم َ	َرُضوَن َلنَا ُمْرَتَ إنَّ

ْرُع فِیَها َوَعىَل اهللِ النََّباُت  َفَعَلْینَا الزَّ

ومن املعروف أّن القرآن الکریم ینظر 
متناهيٍة  بدقٍة  البرشّي  املجتمع  إىل  دائ��اًم 
ویستعري  وأساليب،  تعبريات  منه  فيستقي 
کلمة  أخذ  کام  وص��وًرا،  معانًيا  واقعه  من 
ث« من واقع املجتمع اإلنسايّن الذي  »احلَرمْ
الرجل  إتيان  معنى  منها  واستعار  یزرع، 
زوجته إلنتاج النسل اإلنسايّن، وهو تشبيه 
اإلنسانّية ال یصعب  احلياة  بدیع من واقع 
ُشبِّهِت  فقد  وإدراک��ه��ا،  فهمها  أحد  عىل 
ث ملا بنی ما ُیلقى يف أرحامهن  النساء باحلَرمْ

ال��روای��ة  فنّي  ب��نی  اجل��ام��ع  القدیر  فتح   )68(
عيّل  بن  حممد  التفسري:  علم  من  والدرایة 
اعتنى  الشوکايّن)ت1250ه�(،  حممد  بن 
املعرفة،  دار  الغوش،  یوسف  وراجعه:  به 
1428ه���=2017م:  ط4،  بريوت-لبنان، 
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والبذور من املشاهبة من حيث إّن کاًل منهام 
ماّدة ملا حیُصل منه)69(، وهذا إعجاز قرآيّن 
املفردة دون غريها، وسبق  اختيار هذه  يف 

عظيم مل یتوصل إليه عقل برش.
بنی  ال��ّداليّل  التعانق  روعة  تتجىل  کام 
اختيار  يف  والعلمّي  اللغوّي  اإلع��ج��از 
ع،  رمْ الزَّ معنى  عىل  اّلة  الدَّ ث«  »احلَ��رمْ کلمة 
حيث تدخل النطفة الرحم وختتلط ببيضة 
املرأة وتوصف –وهي يف هذه املرحلة –ب� 
تنغرس  املرحلة  ه��ذه  ويف  )بالبویضة(، 
– العلمي���ة  الناحية  –من  املسامة  النطفة 
يف  ستکّون  –والتي  اجلرثومية(  ب�)الکرة 
يف  البذرة  تنغرس  –کم��ا  املشيمة  النهایة 

الرتبة.
داللتها  يف  روعة  أکثر  الکلمة  وتبدو 
یضع  أن  فقبل  املحروث����ة،  األرض  عىل 
من  ب��د  ال  األرض  يف  ال��ب��ذرة  اإلن��س��ان 
فيها  البذرة  ووضع  حرثها  وبعد  حرثها، 
رسعان ما خترج البذرة وتصبح زرًعا ینتج 
فقبل  املرأة  رحم  يف  األمر  وکذلك  الثامر، 
وبعد  فيه،  النطفة(  )أي:  البذرة  دخ��ول 

االستعامل  يف  العاقل  وغري  العاقل  ینظر:   )69(
اللغوّي والبيايّن: 333. 
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وخلوه  )احليض(  الشهریة  الدورة  انتهاء 
یکون  فعله،  عن  له  املانعة  الفضول  من 
واللقاح  للقاح،  جاهًزا  أي  حمروًثا  الرحم 

هو الزرع املنتج للنسل ذکوًرا وإناًثا.
عىل  داللتها  يف  مجااًل  الکلمة  وت��زداد 
رم��ًزا  ال��زواج  جتعل  حيث  اخل��ري،  کسب 
من  الناس  من  هناك  ألّن  والربکة؛  للنامء 
یعتقد أّن يف الزواج فقًرا، فاستعامل القرآن 
ث« يف منتهى روعة اإلعجاز  لکلمة »احلَرمْ
الزواج  من  املتوقَّع  اخلري  جعل  إذ  البيايّن؛ 
قوام  ال  التي  األرض  من  املنتظر  کاخلري 

للحياة إاّل بام خترجه من زرع.
الکلمة منتهى رقيها يف داللتها  وتبلغ 
به  انفرد  مِمّا  وهذا  الزوجية،  املعارشة  عىل 
ودقيقة  لطيفة  کلمة  فهي  الکریم؛  القرآن 
بة مهذبة، فيها روعة  راسمة مصورة، مؤدَّ
األدب  وألوان  التصویر،  ومج��ال  التعبري 
ق حالوة  والتهذیب، ال یدرکه إاّل من تذوَّ
الزوجية  املعارشة  عن  عرّبت  إذ  القرآن؛ 
واخلفاء  ال��رسِّ  يف  تتمَّ  أن  شأهنا  من  التي 
رفيع  األدب  م��ن  ن��وع  وه��ذا  ث،  ب��احلَ��رمْ
وتنطوي  الزوجية.  باملعارشة  الصلة  وثيق 
عنه��ا  التعبري  يف  حتتاج  کثرية  معاٍن  حتته 

املزارع  بنی  التشابه  الکلامت. فصلة  آالف 
املجال  ه��ذا  يف  ال��زوج��ة  وصلة  وح��رث��ه، 
خیرجه  الذي  النبت  ذلك  وبنی  اخل��اص، 
احلرث، وذلك النبت الذي خیرجه الزوج 
وفالح  وعمران  تکثري  من  کليهام  يف  وما 

ث«. کّلها معاٍن تنطوي حتت کلمة »احلَرمْ
اخلامت����������ة:

إليها  توّصلتمْ  التي  النت��ائج  أبرز  من 
الدراسة هي:

ة . 1 قمَّ متثّل  الکریم  القرآن  ألف����اظ  إّن 
واحلالوة،  اجلودة  وذروة  الفصاحة، 
وت����زداد رون��ًق��ا ومج����ااًل يف داخ��ل 
لفظة  حذفت  لو  حيث  من  السياقات 
لفظ��ة  اسُتبدلت  أو  أخرى  وُأضيفت 
الفصاحة  لذهبت  أخرى  بلفظ���������ة 
القرآيّن  النص  وفقد  البالغة،  وماتت 

قيمته األدبّية والفنّية.
إّن ألفاظ القرآن الکریم تتمتع بحيویة . 2

دة  ومتعدِّ الداللة  متنوعة  وهي  تامٍة، 
األبعاد  مرتامية  والسياقات،  اجلوانب 
ینضب  ال  معنی  فهي  واألغ���راض، 
وسالسلة ال تنتهي، وال تقف دراستها 

إىل حدٍّ زمن معنی.
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البرش؛ . 3 لُکّل  عاّمة  الزراعة  مهنة  إّن 
يف  وت��ع��اىل  سبحانه  اهلل  أّک��د  لذلك 
هدًى  جاء  کونه  عليها  الکریم  القرآن 

ورمحًة للعاملنی.
املهن حًظا . 4 أکثر  الزراع�����ة من  کانت 

القرآن  بسط  فقد  الکریم،  القرآن  يف 
من  تفاصيلها  بکل  املهنة  هذه  الکریم 
بيان نشوء الزرع إىل سقایته وحصاده، 
جم��ازّی��ة،  م��ع��اين  منها  واس��ت��وح��ى 
الدنيوّیة  النباتات  من  کثرًيا  وذک��ر 
األشجار  أیًضا  وذک��ر  واألخ��روّی��ة، 

واألثامر والفواکه واحلبوب واحلدائق 
أمور  من  ذل��ك  إىل  وم��ا  والبساتنی، 

تتعّلق بالزرع.
من . 5 کثرًيا  یستقي  الکریم  القرآن  إّن 

اإلنسايّن،  املجتمع  واق��ع  من  املعاين 
ویعتني بأساليب احلياة ورقيها معتمًدا 
من  البرش،  لعامة  الفائدة  تقدیم  عىل 
من  جمموعة  عىل  احتوى  املنطلق  هذا 
الزراعة  أمهية  عىل  تدّل  التي  األلفاظ 

يف حياة البرش. 
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املوضوع  أن  اال  وتدوینه وضبط حروفه  القرآن  الباحثنی من کتب عن مجع  من  کثري 
مازالت به حاجة للدراسة وکشف ما غمض من معلومات تأرخیية هبذا اخلصوص.

والکتاب الذي نعرض له اليوم الذي صدر عن )مکتبة عدنان( –بغداد –2017، ما 
املوضوع  عرض  يف  املؤلف  جد  فقد  الصدد،  هذا  يف  اجلادة  املسامهات  تلك  أحد  اال  هو 
عرضًا موضوعيًا مصححًا معلومات مشوشة کانت قد استقرت يف أذهان بعض املسلمنی 
وکام عرض ذلك األستاذ حممد جواد الطرحیي –يف کلمته التي صدر هبا هذه الدراسة اجلادة 
املعمقة ذات الطابع اجلدي اجلدید حماوالً تصحيح مسارات ورؤى غري واقعية يف روایات 
أصله  يف  اخلالف  أن  مرجحًا  املختلفنی،  نظر  وجهات  بنی  موازنًا  وتدوینه،  القرآن  مجع 
خالف نظري وغري واقعي بسبب دوافع سياسية ومصالح دنيویة، وجاءت هذه الدراسة 
لتتجاوز حدود البوابات املغلقة بعد أن مجع يف استدالله وحواره بنی علوم متعددة متعلقة 
بعلوم القرآن واحلدیث والتفسري والفقه واألصول والتاریخ والنحو وما اىل ذلك من علوم 

تتعلق بالقرآن الکریم وقد برز ذلك خالل فصول الکتاب ومباحثه.

360
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ففي الفصل األول بحث الفرضيات واملقدمات يف مجع القرآن وقد عرض يف مبحثه 
األول موضوع أمية الرسول وجواز النسيان عليه، ثم عرج عىل فرضية دوران اجلمع 

بمدار توجيه اخللفاء الثالثة والدعاوى التي أرضت بجمع القرآن الکریم.
باألدلة  مدعوم  حصيف  رأي  من  أکثر  له  کان  منها  واملوقف  القراءات  مبحث  ويف 

والتوثيق.
ويف الفصل الثاين عرض املؤلف الکریم للمقوالت والشبهات يف مجع القرآن وتدوینه 
وناقش النزول الدفعي اىل اللوح املحفوظ يف السامء الدنيا، والنزول املنجم املتتابع بحسب 
التي  السنویة  والعرضات  األول،  الدفعي  الرتتيب  اىل  العودة  ثم  املخاطبنی  اىل  احلاجة 
تکررت مرتنی يف سنة رحيل النبي األکرم هي العودة اىل الرتتيب الدفعي، يف ترتيب 

التالوة يف املصحف الذي بنی الدفتنی.
 Ä Ã Â Á چ  تعاىل:  قال  التدرجیي،  القرآن  نزول  الکفار عىل  اعرتض  وقد 
 $ # " ! Ò Ñ Ð ÏÎ Í Ì Ë ÊÉ È Ç Æ Å

% & ' ) چ ]سورة الفرقان: 32 -33[.
تأتينا  أفال  اهلل  عند  من  أنك رسول  تزعم  قالوا:  مکة  أهل  ان  الفاضل:  املؤلف  یقول 
بالقرآن مجلَة واحدة کام انزلت التوراة عىل موسى واالنجيل عىل عيسى والزبور عىل داود.. 
چ... وتبليغ کالمه اىل اخللق منصب   Î Í Ì Ë چ . وأجاب اهلل بقوله: 
عظيم فيحتمل أن یقال أنه تعاىل لو أنزل القرآن عىل النبي حممد دفعة واحدة لبطل ذلك 
املنصب عىل جربیل فلام أنزله مفرقًا منجاًم بقي ذلك املنصب العايل عليه فألجل ذلك 

جعله اهلل سبحانه وتعاىل مفرقًا منجاًم، حسبام یرى املؤلف ذلك.
وتعاىل  سبحانه  عليهم  لرد  کالقرآن،  مفرقًا  السابقة  السامویة  الکتب  نزول  کان  فلو 
بالتکذیب، ولقال هلم: اهنا سنة اهلل وسنة املرسلنی من قبله  کام جاء يف رده عليهم قوله: 
چ º ¹  ̧¶ µ  ́³ « ¼ ½ ¾ ¿ چ 

]سورة الفرقان: 20[.
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ویعزز املؤلف رأیه بام رواه السيوطي يف )االتقان 1/ 144( يف رس انزال القرآن مجلة 
واحدة مرة ومنجاًم أخرى: لتضخيم أمره وأمر من نزل عليه، وأن هذا آخر الکتب املنزلة 
لتنزله عليهم، ولوال أن احلکمة األهلية  اليهم  عىل خاتم الرسل ألرشف األمم، قد قربناه 
اقتضت وصوله اليهم منجاًم بحسب الوقائع هلبط به اىل األرض مجلة کسائر الکتب املنزلة 
ترشیفًا  مفرقًا،  انزاله  ثم  مجلة  انزاله  األمرین:  له  فجعل  وبينها،  بينه  باین  اهلل  ولکن  قبله، 

للمنزل عليه.
الدنيا تسلياًم منه لألمة ما  القرآن مجلة واحدة اىل السامء  وقال احلکيم الرتمذي: أنزل 
کان أبرز هلم من احلظ بمبعث الرسول حممد وذلك أن بعثته کانت رمحة، فلام خرجت 
الرمحة بفتح الباب جاءت بمحمد وبالقرآن الکریم، فوضع القرآن ببيت العزة يف السامء 
الدنيا ليدخل يف حد الدنيا، ووضعت النبوة يف قلب حممد وجاء جربیل بالرسالة ثم 
الوحي، کأنه أراد أن یسلم هذه الرمحة التي کانت حظ هذه األمة من اهلل اىل األمة. )هذا ما 

جاء يف األتقان للسيوطي 1/ 145(.
ویقول املؤلف أن عرض القرآن يف کل عام بينه وبنی جربیل کان لفوائد عظيمة 
التالوة فضاًل عن  الدفعي، قرآن  النزول  املنجم )االقرائي( اىل ترتيب  القرآن  منها ارجاع 
تثبيته يف قلبه، فالنص القرآين املطلق هو املجموع بنی الدفتنی، واآلخر املفرق بحسب 

اللحظة التارخیية والبعد الزمني وسياق احلاجة واملعاجلة.
ویؤکد املؤلف مقولة حممد عابد اجلابري يف الفائدة من الرتتيبي: )فأن کان ینتمي اىل 
التارخیي رجعنا اىل ترتيب النزول، وان کان ینتمي اىل املطلق طرحناه عىل مستوى القرآن 
کاًل، ویکون احلکم فيه هو قصد الشارع، وليس الزمن والتاریخ )مدخل اىل القرآن الکریم 

.)29 /1
آیات  خالل  من  التدرجیي  نزوله  قبل  بالقرآن   النبي علم  یؤکد  الفاضل  واملؤلف 

 -  ,  +  *  )  (  '  & چ  تعاىل:  قوله  مثل  الکریم  القرآن  عدیدة يف 
. چ ]سورة طه: 114[ وقوله تعاىل: چ Ï Î Í Ì Ë Ê چ ]سورة القيامة: 
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16[ وان بعض الروایات کانت قد عربت باالنزال، وبعضها اآلخر بالنزول، والذي یفهم 
من متون اللغة أن التنزیل یستعمل يف املوارد التي ینزل فيها اليء تدرجیيًا ومتفرقًا، أما 

االنزال فله معنى واسع یشمل النزول التدرجیي والنزول دفعة واحدة.
وان اللغوینی جیدون فرقًا دالليًا بنی نزل وانزل، ومها بوزن: فعل وافعل، فاالوىل تفيد 
التکثري واملبالغة، ومن مقتضيات التکثري واملبالغة يف احلدث استغراق وقت أطول وأنه یفيد 
تلبثًا ومکثًا، وعىل ذلك فالقرآن مل ینزل دفعة واحدة، أما اللفظ )انزل( فواضح يف استعامل 
غري )نزل( والالفت أن کل اآلیات املذکورة التي تتحدث عن نزول القرآن يف ليلة القدر 
یتوافق مع االنزال دفعة واحدة، يف حنی عرب  )انزل( وهو  ب�  وشهر رمضان قد عرب عنها 
بالتنزیل )نزل( فقط يف املوارد التي دار الکالم فيها بمدار النزول التدرجیي للقرآن، وهذا 
التفاوت يف التعبري القرآين اشارة اىل النزولنی املختلفنی املذکورین، وهنا یورد املؤلف روایة 
عن االمام أيب جعفر الباقر وأيب عبداهلل الصادق وأيب احلسن االمام موسى الکاظم أهنم 
قالوا يف تفسري انا انزلناه يف ليلة املبارکة وهي ليلة القدر انزل اهلل )عز وجل( القرآن فيها اىل 
البيت املعمور مجلة واحدة، ثم نزل من البيت املعمور عىل رسول اهلل يف طول عرشین 
سنة، فالروایة قد عربت عن النزول مجلة واحدة ب� )أنزل( وعن النزول التدرجیي ب� )نزل(.
به   النبي لدینا يف علم  القدر  ليلة  املعمور يف  البيت  اىل  القرآن مجلة واحدة  فنزول 
بالعوامل  عامل  انه  اال  اهلل  الذي هو مکنون علم  املحفوظ  اللوح  اىل  له  فانه السبيل  مطلقًا، 

األخرى.
وان ما خرج فيه املؤلف من نتيجة أن القرآن نزل عىل النبي مرتنی: نزوالً دفعيًا يف 

ليلة القدر، ونزوالً تدرجیيًا يف نحو عقدین من الزمن.
یعرض املؤلف يف بحثه اىل طریقة نزول الکتب السامویة ویقول: اهنا کانت تنزل مجلة 
واحدة وهو رأي غالب املحققنی، وان کان هناك من قال بغري ذلك، لکنه رأي نادر، وقد 
تعرض له السيوطي يف )االتقان(، ویتساءل املؤلف عن الفائدة من اختالف املنهج يف نزول 
رساالت السامء، فغالبها نزلت مجلة واحدة بخالف ما نزل عىل النبي حممد أو قل ملاذا 
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اختصت رسالة النبي بالنزول الدفعي والتدرجیي معًا، ذکروا عدة فوائد حیددها املؤلف 
بثالث:

 È Ç Æ Å Ä Ã Â Á چ  تعاىل:  قال   النبي فؤاد  لتثبيت  	حدها: 
Î Í Ì Ë ÊÉ چ ]سورة الفرقان: 32[.

ثانیها: لکي حتفظ األمة وتدرك معانيه بالتدریج لقوله تعاىل: چ , - . / 
0 1 2 چ ]سورة االرساء: 106[.

ثالثها: ان النزول الدفعي ربام الیسمح للناس استيعاب معاين القرآن سامعًا کاماًل ومن 
ثم تنفيذ أحکامه، فقد یتملص من تنفيذها، وألجل هذا نزلت األحکام الرشعية تدرجیيًا، 

کالتدرج يف حتریم اخلمر.
ومما یؤید لزوم استيعاب األمة الحکام القرآن شيئًا فشيئًا بل لزوم التطابق بنی ترتيب 
التنازل نجومًا مع النازل من اللوح املحفوظ دفعة واحدة هو عدم مشاهدتنا تأليف القرآن 
املحفوظ دفعة واحدة  اللوح  نزوله من  للنزول، بل ألف طبقًا لرتتيب  تعاىل طبقًا  من اهلل 
وفقًا لألحداث واملقضيات التي ال تعلمها )مجع القرآن للسيد عيل الشهرستاين 1/ 119(.

یواصل املؤلف حدیثه عن ترتيب القرآن الذي عمله أمري املؤمننی االمام عيل بن أيب 
اآلیات  نزول  شأن  یوثق  التي  لآلیات  اليومي  التتابعي  النزول  بحسب  وکان   طالب
وتسلسل األحداث الواقعة فيها، ومل یلحظ بعمله ما وافق ترتيب النازل من اللوح املحفوظ 
دفعة أي أنه أراد بجمعه هذا أن یوضح للناس خلفيات األمور وکيف وصل األمر هبم اىل 

ما وصلوا اليه )املرجع السابق 1/ 372 مجع القرآن(.
االمام عيل ومجع القرآن:

یروي املؤلف روایة یروهیا الرواة عن االمام عيل: أنه عندما رأى من الناس طرية 
بيته  القرآن، فجلس يف  أنه الیضع عن ظهره رداءه حتى جیمع  النبي فأقسم  عند وفاة 
ثالثة أیام حتى مجع القرآن، فهو أول مصحف مجع فيه القرآن من قلبه وکان املصحف عند 

أهل جعفر.
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أن  املفرس  بمصحفه  یرید  کان   االمام أن  تؤکد  معتمدة  وروایات  نصوص  وهناك 
التأرخیي من  التفسريي  أمور، وهذا اجلمع والرتتيب  للناس ماأهبم عليه�����م من  یوضح 
االمام للقرآن هو الذي عناه اآللويس يف مقدمة تفسريه: ))وقيل کان مجعًا بصورة اخرى 

لغرض آخر(( )روح املعاين 1/ 22(.
بعض  ولکن  خالف  دون  من  بعينه  القرآن  من  نزل  ما  هو   عيل االمام  فمصحف 
احلقائق  وغمط  التارخیي  والتشویش  االوراق  وخلط  االساءة  أراد  واملغرضنی  احلاقدین 
 ليستدل عىل حتریف کتاب اهلل )عز وجل( بالقول: ان املصحف املنسوب اىل االمام عيل

مصحف حمرف والعياذ باهلل.
مقوالت االختالف يف ترتيب آیات القرآن وسوره:

اتفق عامة علامء املدرستنی مدرسة أهل البيت ومدرسة اخللفاء عىل توقيفية ترتيب 
الرشاف  ذلك  وروایات  مقوالت  من  وندر  شذ  ما  اال  الواحدة  السورة  داخل  اآلیات 
رسول اهلل عىل مجع القرآن فضاًل عن ))أن القرآن مکتوب يف اللوح املحفوظ عىل هذا 
الرتتيب، أنزله اهلل مجلة اىل السامء الدنيا، ثم کان ینزله مفرقًا عند احلاجة، وترتيب النزول 

غري ترتيب التالوة(( )تفسري امليزان 12/ 130(.
أول  يف  بذلك  یأمر  مل  وملا   النبي من  هو  السور  يف  اآلیات  ترتيب  آخرون:  وقال 
 براءة ترکت بال بسملة، وأن ترتيب اآلیات أمر واجب وحکم الزم فقد کان جربیل
یقول: ))ضعوا آیة کذا يف موضع کذا(( )تفسري الربهان 1/ 256( وقد ذکر جالل الدین 
يف  خالف  غري  من  وأمره   بتوقيفه واقع  سورها  يف  اآلیات  ))ترتيب  أیضًا:  السيوطي 
193( ونقل عن أبن احلصار انه قال: ))ترتيب السور  هذا بنی املسلمنی(( )االتقان 1/ 
آیة کذا يف  یقول: ضعوا   بالوحي وکان رسول اهلل انام کان  اآلیات مواضعها  ووضع 
موضع کذا((، وقد حصل اليقنی من النقل املتواتر هبذا الرتتيب عن رسول اهلل، وانام 

أمجع الصحابة عىل وضعه هکذا يف املصحف.
ثلة من علامء اخلاصة والعامة أن رسول اهلل قال: ))من قرأ  املؤلف عن  ویروي 
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آیات من آخرها مل  بعدها وثالث  الکريس وآیتنی  البقرة وآیة  آیات من أول سورة  أربع 
1914، ح  البخاري )4/  ما جاء يف  یکرهه((، وقریب من هذا  نفسه وماله شيئًا  یر يف 

4722(: ))من قرأ باآلیتنی من آخر سورة البقرة يف ليلة کفناه((.
لقد اختلف العلامء يف ترتيب السور فقسم قال: اهنا رتبت يف عهد النبي وآخرون 
قالوا: اهنا رتبت باالجتهاد وبعده، وقسم ثالث قال: أن کثريًا من السور قد علم ترتيبها يف 
حياته کالسبع الطوال واحلواميم واملفصل، وما سوى ذلك یمکن ان یکون قد فوض 
 النبي بأمر  حصل  قد  الرتتيب  کان  اذا  أنه  عطية  ابن  عن  نقل  کام  االمة  اىل  فيه  األمر 
رتبا  اللذین  مسعود  وابن  کعب،  بن  کايب  مصاحفهم  ترتيب  يف  االصحاب  اختلف  فلم 
اجلامعنی  اختالف  وان  اليوم؟.  بأیدینا  الذي  املصحف  ترتيب  خالف  عىل  مصحفيهام 
من  یؤخذ  أن  والبد  توفيقي،  أمر  أنه  عىل  وقوفهم  قبل  کان  لعله  القرآن  سور  ترتيب  يف 
النبي ألنفسهم بحسب آرائهم، وقد عرض هلذا األمر سامحة السيد عيل الشهرستاين 
يف کتابه )مجع القرآن الذي عرضناه يف العدد 33 من املصباح بصورة تفصيلية( ویتلخص 

رأیه –رعاه اهلل –يف ترتيب اآلیات والسور:
ارشاف رسول اهلل عىل ترتيب مکان اآلیات يف السور، أما توفيقية ترتيب السور . 1

خمتلف فيه، وان اشتهر أنه من جهد عثامن بن عفان.
عدم توقيفية اآلیات.. 2
وهو . 3 والوقائع  للحوادث  طبقًا  واآلخر  للتالوة،  أحدمها  للمصحف  ترتيبنی  وجود 

کتاب علم ال تالوة وذکر.
تکرار العرضات يف کل عام توکيد لرتتيب القراءة.. 4
استفادة بعض املسترشقنی من امکان تأليف الصحايب سور قرآنية من ثالث آیات.. 5
لفظة القرآن مأخوذة من القراءة، وسمي قرآنًا ألنه جیمع السور، فيضمها، وقوله تعاىل: . 6

چ Ô Ó Ò Ñ چ أي مجعه وقراءته، وقال أبو عبيدة: سمي القرآن قرآنًا ألنه 

مجع السور وضمها.
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کبارهم . 7 جتاوزوا  وقد  الصحابة،  من  جدًا  حمدود  عدد  عىل  الثالثة  اخللفاء  اقتصار 
املعروفنی بعنایتهم بالقرآن، وبرتتيب سوره وآیاته بحسب نزوله أو ترتيله، فضاًل عن 
عدم متييزهم روایات تدوین املصاحف الناقصة غري املعتمدة التي البد من فرزها، من 

التي اعتنى هبا رسول اهلل ووجه باعتامدها.
رضورة فرز ما ینسب اىل بعض الصحابة من جهود ال یعقل أن تصدر عنهم.. 8

رتبه من  فيام   باهلل رسول اهلل والعياذ  الصحابة  وثمة سؤال مطروح: هل خالف 
لرتتيب  سوره  ترتيب  يف  یطابق  ال  نص  منهم  واحد  لکل  کان  هل  أو  القرآن؟؟.  سور 
يف  السور  ترتيب  خیتلف  مل  توفيقيًا  املصحف  ترتيب  کان  فلو  اهلل؟.  رسول  مصحف 
عباس،  بن  وعبداهلل  کعب،  بن  وايب   ،طالب ايب  بن  کعيل  الصحابة  کبار  مصاحف 

وعبداهلل بن مسعود، ومعاذ بن جبل وعائشة ام املؤمننی وزید بن ثابت؟.
فمصحف عيل کان أوله: )أقرأ(، ثم )املدثر( ثم )ن( وهکذا اىل آخر املکي واملدين، 
اختالف  عىل  عمران(  )آل  ثم  )النساء(  ثم  )البقرة(  أوله:  کان  مسعود  ابن  ومصحف 

شدید.
ویورد املؤلف الکریم رأیًا للمسترشق )نولدکه( يف کتابه تاریخ القرآن بوجود تطابق 

بنی ترتيب اآلیات املنزلة نجومًا مع النازلة دفعة واحدة )تاریخ القرآن/ 237(.
أن  اىل  الکریم  القرآن  مجع  موضوع  يف  الدارسنی  بعض  اليه  ذهب  ما  املؤلف  ویؤید 
التي  الثالثة  اخللفاء  ملدرسة  املغلوط  االجتاه  صححت  قد  کانت   البيت أه��ل  مدرسة 
االحتجاج  أرادوا  لو  فاهنم  الکریم،  القرآن  سور  ترتيب  ثبت  الذي  املنهج  عن  ابتعدت 
بالقرآن للزمهم أن یقولوا بام تقول به مدرسة القرآن الکریم، فاهنم لو أرادوا االحتجاج 
عهد  عىل  جمموع  وأنه  والوصایة  االمامة  مدرسة  به  تقول  بام  یقولوا  أن  للزمهم  بالقرآن 
رسول اهلل، وقد أرشف النبي عىل ترتيبه وقد ضبطت آیاته وسوره يف اللقاء الثنائي 
أکثر  من  الدفتنی  بنی  الکتاب  ذلك  ومجع   األمنی والصادق   األمنی جربیل  بنی 

.الصحابة علاًم وأقدمهم اسالمًا وأقرهبم اىل رسول اهلل
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ونجد أن کثريًا من الصحابة کانوا قد سعوا اىل مجع القرآن بنی الدفتنی من التدوین 
رسول  من  سمعوها  کام  کتبوها  ناقصة  کانت  ربام  التي  اخلاصة  مصاحفهم  يف  الشخيص 
املقابل کان رسول  النزول من دون رعایة رسول اهلل وتوجيهه، ويف  اهلل بحسب 
اهلل یلقن اصحابه ویعلمهم الرتتيب املوجود، وهذا الذي أرشف النبي عىل ترتيبه 

مع أقرهبم اىل رسول اهلل )انظر مجع القرآن للسيد عيل الشهرستاين 1/ 67(.
ان املؤلف قد عالج کثريًا من القضایا املتعلقة بجمع القرآن وترتيب سوره وعرض 
لشبهات بعض الدارسنی من مسلمنی ومسترشقنی کشبهة النقص أو التحریف أو احلذف 
وفند تلك الروایات البعيدة عن الواقع والضعيفة السند التي راجت عرب العصور السالفة 
ووضع احلق يف نصابه مدعاًم رأیه بآیات القرآن الکریم وأحادیث النبي األکرم وأهل 

.وکبار الصحابة البيت
:مصحف االمام عيل

کان   اهلل رسول  عهد  عىل  القرآن  ألن  النزول  بحسب  مرتب  املصحف  هذا  ان 
متفرقًا يف الصحف ويف صدور الرجال فلام غادر الرسول هذه الدنيا قعد عيل يف 
بيته فجمعه عىل ترتيب نزوله، ویقول عدد من املؤرخنی: ))ولو وجد مصحفه لکان 
فيه علم کثري ولکنه مل یوجد(( )الکامل يف التاریخ 8/ 72، تاریخ أيب الفداء 1/ 529، 

البدایة والنهایة 12/ 66(.
ویبدو أن بعض الباحثنی ممن أعمى احلقد قلوهبم من عد هذا املصحف من الرساب، 
ومن وهم الشيعة وخياهلم وال حقيقة له يف الواقع، وانه ولد يف حميط هؤالء الشيعة وان 
النظر عن حمتواه  بقطع  بن سبأ وجمرد وجود خرب هذا املصحف  أفکار عبداهلل  أصله من 
التحریف  من  القرآن  )سالمة  الشيعة  عقيدة  يف  القرآن  حتریف  يف  الصفر  نقطة  اىل  یشري 

للدکتور فتح اهلل املحمدي 399 -410(.
وتشري مجلة من املصادر اىل أن االمام عيل أول من مجع القرآن بنی دفتنی بعد رحيل 
الياممة، وهکذا یواصل  القراء يف واقعة  الرسول األکرم يف أولية مجع غريه بعد مقتل 
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املؤلف يف ایراد األدلة والقرائن والروایات التي تؤکد أن االمام عيل هو أول من مجع 
.القرآن الکریم بنی دفتنی بعد وفاة النبي

:حقيقة مصحف فاطمة
بينهام  بالتسمية  االشرتاك  سوى  بالقرآن،  صلة  املصحف  هلذا  ليس  املؤلف:  یقول 
هو  والقصد  الدفتنی  بنی  للصحف  اجلامع  اللغوي:  بمعناها  تستعمل  مصحف  فکلمة 
وتستدل  املتداول  القرآن  تقرأ   الزهراء وکانت  االصطالحي،  وليس  اللغ��وي  املعنى 

.بآیاته واستشهدت به يف خطبتها يف مسجد أبيها رسول اهلل
بقرآن،  ما هو  فاطمة  بأن مصحف  اآلخر  بعد  الواحد   البيت أهل  أئم����ة  ورصح 
27( وان ذلك  انام هو حدیث مافيه من قرآنکم حرف واحد )آالء الرمحن للبالغي 1/ 
ليس بقرآن وال بتفسري آلیاته بحسب تعبري األئمة املعصومنی، بل هو کتاب کان یمليه 
 کي یسليها ویؤنسها وقد کان أمري املؤمننی بعد وفاة الرسول جربیل عىل الزهراء

یدون تلك األمور )أصول الکايف 1/ 136 -137، ومجع القرآن 1/ 307(.
ویواصل املؤلف الدفاع عن الفکرة ودحض مزاعم اآلخرین الذین ینسبون التحریف 
بنی  ما  بأنه  قالوا  الذین  بالشيعة  یلصقونه  رخيص  واهتام  باطل  زعم  وهذا  الشيعة  اىل 
بعض  یزعمه  ما  أما  احلقيقة  تلك  تؤکد  املعتربة  کتبهم  وهذه  ذلك  سوى  وليس  الدفتنی 

الغالة واملتطرفنی فال یعترب عند عموم علامء االمامية.
أهم  من  والتحریف  والزیادة  النقص  شبهات  من  الشيعة  وأعداء  اخلصوم  ومایثريه 
مواد السجال وأخطرها يف هتدیم الوشائج بنی الفرق االسالمية واملنطلق عند املساجلنی 
من أتباع مدرسة أهل البيت انتقاد روایات مجع اخللفاء والرتکيز عىل اخللل يف روایات مجع 
القرآن وما أحاط هبا من التي تم عرضها يف الکتاب وماعرضه الشيخ املفيد يف کتابه )أوائل 
)التبيان(  يف  والطويس  الکالم(  علم  يف  )الذخرية  کتابه  يف  املرتىض  والرشیف  املقاالت( 
املصحف  املدون يف  الرسمي  القرآن  ان  یؤکد  الذي  القمي  بابویه  ابن  وقبل هؤالء مجيعًا 
هو ذاته القرآن املوحى اىل النبي حممد وکل من یزعم غري هذا فانام هو کاذب ومارق.
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مابنی  أن هو  التي تنص عىل  العدیدة  املحدثون واملعارصون يف مؤلفاهتم  وما عرضه 
الشيخ  منهم:  السنة  أهل  علامء  اجالء  من  عدد  الرأي  هذا  ویدعم  ذلك  غري  وال  الدفتنی 
رمحة اهلل اهلندي ومصطفى صادق الرافعي وحممد عبداهلل دراز والشيخ أبو زهرة والشيخ 
هتمة  ینفي  وکلهم  کثري  وغريهم  الزعبي  عيل  وحممد  البهنساوي  عيل  وسامل  الغزايل  حممد 

التحریف-والعياذ باهلل –املنسوبة اىل الشيعة.
ویعرض املؤلف يف کتابه القيم هذا اىل مجل قضایا وأمور تتعلق بالقرآن مجعًا وتالوة 
ورساًم وبالغة ویعرض کذلك اىل مجع کتاب اهلل وتدوینه يف عهد اخللفاء، ومرشوع توحيد 
واملتداول  املنزل  بنی  التطابق  یعرض  آخر  مبحث  ويف  عثامن،  اخلليفة  عهد  يف  املصاحف 
واالتفاق احلاصل بنی أتباع املدرستنی عىل أن القرآن املتداول املعروف املنزل عىل رسول 
اهلل ونصه هو املرجع األول املعتمد عند کل فریق وأخبار التحریف وروایات النقص 
مرکونة يف املهمل من کتب الطرفنی، واختاذ املوضوع وسيلة من وسائل التفرقة واملساس 
سوى  ورائه  من  طائل  ال  الذي  املذهبي  الرصاع  تأجيج  يف  البحث  موظفًا  اآلخر  بالفکر 

التناحر وصدع الوحدة واشاعة الفرقة واخلصومة.
ان ماینسب من مجع يف عهد اخللفاء انتهى اىل مجع الناس عىل مصحف واحد ليس فيه 
النزول ومناسباته، مجعوه وکتبوه کام سمعوه  بيان موارد  أو  التأویل  أو  التفسري  شئ من 

من النبي من غري أن قدموا شيئًا أو أخروا، وهذا الرتتيب کان منه بتوقيف هلم.
االمامية  الشيعة  رأي  وبحسب  التحریف(  )موضوع  الصدد  هذا  يف  القول  وصفوة 
عن  تعرب  قليلة  کتب  يف  رویت  التي  والکتب  الرسائل  بعض  يف  جاء  ما  کل  رفض  هو 
وجهة نظر ضيقة یرفضها عموم علامء االمامية منذ القرون املتقدمة وحتى یوم الناس هذا 
القرآين  النظم  التحریف غري مقبولة ألن اآلیات والسور املدعاة الیشبه نظمها  فروایات 
 /12 امليزان  )تفسري  العزیز  للکتاب  خمالفة  فاهنا  ذلك  مجيع  عن  النظر  غض  ومع  بوجه 

112( وهذا الرأي یتطابق مع آراء املسلمنی کافة من دون متييز مذهبي أو فکري.
ویرى املؤلف الفاضل أن القرآن کان قد عرب بسالم املحنة املبکرة بعد وفاة املبعوث 
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احلدیث  کتب  يف  جاءت  التي  والتحریف  النقص  روایات  اقحام  من  بالرغم   باحلق
بعضها  ینسخ  املصاحف  التزال  احلفاظ  من  وألوفًا  املصاحف  من  مؤلف����ة  ألوفًا  أن  اذ 
ألوف  تکون  بعض  من  بعضهم  ویسمع  بعض  عىل  بعضهم  یقرأ  واملسلمون  بعض  عىل 
من  األلوف  وتکون  املصاحف  عىل  رقباء  احلفاظ  وألوف  احلفاظ  عىل  رقيبة  املصاحف 
کال القسمنی رقيبة عىل املتجدد منهام، نقول األلوف لکنها مئات األلوف مألوف األلوف 
فلم یتفق ألمر تارخیي من التواتر وبداهة البقاء مثل ما أتفق للقرآن الکریم، کام وعد اهلل 
جلت آالؤه بقوله يف سورة احلجر چ m l k j i h g چ وقوله يف سورة 

القيامة ))ان علينا مجعه وقرآنه((.
قيمة  فال  بعضه  وضياع  القرآن  حتریف  عىل  تنص  شاذة  روایات  من  ورد  کلام  وان 
ائمة  عموم  آلراء  وخمالفة  واملتن  السند  وضعيفة  مضطربة  روایات  وهي  هبا  والیعتد  هلا 

املسلمنی )کتاب املصاحف 1/ 176، واجلامع ألحکام القرآن للقرطبي 1/ 54(.
اللحن وضبط حروف النص الرشیف:

 Ø  ×  Ö  Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì  Ë  Ê چ  تعاىل:  قال 
وهبذا  وجل،  عز  الباري  من  وکامله  القرآن  متام  فان   ]18-  16 القيامة  ]سورة  Ùچ 
یرد زعم من زعم أنه قد بقي منه شئ أو نسبة مجعه اىل غري اهلل تعاىل، وعندما أدرك االمام 
اللحن يف مرحلة رابعة من مراحل  عيل خطورة ما وجد عليه أهل البرصة من شيوع 
 التفکري يف اجلمع والتدوین، ذلك اذا عددنا املرحلة االوىل التي حتققت يف عهد النبي
ماسواها  ومنع  العامة  القراءة  واقرار  ثانية  مرحلة  القراءات  تعدد  اباحة  من   ومابعده
مرحلة ثالثة، أما مرحلة تدبري ما وجده االمام من حلن فمرحلة رابعة، وهي مرحلة التنبيه 
عىل ما یمکن ان یتالىف اخلطر اجلدید الذي وجده االمام يف أجواء جمتمع االختالط جمتمع 
مدینة البرصة فکان أن سعى االمام يف دفع الرضر عن لغة القرآن اذ من مهام أهل القرآن 
وخاصته احلفاظ عىل سالمة أدائه من ترسب اللحن اليه، وکان االمام عيل وتلميذه أبو 
األسود الدؤيل يف مقدمة أهل القرآن وخاصته لذلك بادر اىل تأسيس ماحیفظ به لغة القرآن 
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الکریم، من فشو اللحن واالنحراف عن الصحيح، وال سيام يف قراءته أو کتابته فکان أن 
النص  حفظ  يف  ویسهم  الغلط  وتصحح  األلسنة  لتقویم  ماهیيئ  تأسيس  اىل  الطریق  فتح 
الرشیف وال سيام بعد انتقاله اىل موضع حاجة املسلمنی من أهل البرصة مدینة االختالط 

وابتکار العلوم.
وکان من سعة انتشار آفة اللحن أن دخلت اىل بيت أيب األسود الدؤيل نفسه، ولذلك 

احتفظ بتوجيه االمام بام حیقق سالمة نطق القرآن وکتابته.
نستنتج هذا من الروایات التي تشري اىل احلاجة اىل ضبط الکلامت امللحونة وهذا هو 
الذي قد حتقق الحقًا ونفذه أبو األسود عىل املصحف الرشیف، ومن نتيجته أن ربط تغري 
الضبط اللفظي بالتغري الکتايب الذي یؤثر يف نطق الکلامت والرتاکيب ومعانيها وکانت هذه 
فعد علامء  اللغة واالعراب،  منظومة  اکتشاف  اوىل ومنطلق  لبنات  ما وضع من  نواة  هي 
العربية واملتخصصون بالقرآن الکریم أن نحو أيب األسود هو يف الواقع تثبيت النطق العريب 
حنی قراءة القرآن، وهلذا بادر أهل القرآن اىل ما یمنع من وقوع ما هیدد به خطر اللحن بعد 

أن استعدوا له، ألنه هیدد أقدس مقدساهتم.
والوقوف اىل منع ما یمکن أن یتسلل اىل النص القرآين من غلط أو وهم یؤثر يف نطقه 
أو فهمه بوصفه مناط األحکام التي تنتظم احلياة اجلدیدة بحسبه، وربام کان عرص االمام 
کان  الذي  النص  فهم  من  تنبعث  کانت  السياسية  احلرکة  ألن  الضبط  اىل  أحوج   عيل

املتصارعون عىل السلطة حیاولون االستشهاد به واالستفادة منه.
التقاء عبقریة االمام  فکان لوالدة هذا احلدث الکبري اجتامع ثالثة عوامل مهمة هي 
عيل بریادة أيب األسود الدؤيل يف بيئة البرصة الفاعلة واخلالقة التي تقدمت کل املدن 
فجاء  اإلنجاز،  هذا  ناسب  ملا  االعداد  ذلك  فکان  ورعایتها  العلوم  انبثاق  يف  االسالمية 
احلرف ومقطعه  نطق  والدقة يف  والصون  احلفظ  بسياج من  القرآين  النص  ليحيط  النقط 
وکلمته ومجلته مطابقًا للقراءة العامة التي استقرت يف املرحلة االخرية من مراحل اجلمع 
والتدوین زمن اخلليفة عثامن بعد التوثيق الدقيق الذي تم بتوجيه من االمام عيل الذي 
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رمحًة  باملبعوث  وعال  جل  اهلل  حفظه  ساموي  لنص   اهلل رسول  من  الناس  أقرب  هو 
 g چ  تعاىل:  بقوله  وذلك  هذا  قبل  املحفوظ  وهو  بعده  من  حفظه  وکله  وبمن  للعاملنی 

m l k j i  h چ.
وهکذا استطاع املؤلف الفاضل يف جهده القرآين هذا –عىل حد تعبري االستاذ الدکتور 
منطقيًا  عقليًا  ربطًا  یربط  أن  -من  الکتاب  هبا  وشح  التي  کلمته  يف  الطرحیي  جواد  حممد 
بنی مجع القرآن وتدوینه وضبط حروفه من جهة وتأسيس النحو العريب من جهة أخرى 
استنادًا اىل الروایات من جهة واىل منطق تأسيس علم النحو وتطوره وعىل هذا فقد أصاب 
املؤلف هدفنی: مجع القرآن وتدوینه وتطور علوم اللغة والنحو وأثرمها يف األداء وسالمة 

القراءة وضبط خمارج احلروف. 
أخريًا جاءت الدراسة شاملة مجعت بنی الدراسة القرآنية والدراسة اللغویة والنحویة، 

نسأله تعاىل التوفيق للمؤلف والسداد ألعامله املامثلة. 



هناك ذکر للشيطان يف القرآن ألکثر من سبعنی مرة، أما عىل صيغة إبليس أو عىل صيغة 
يف  نناقش  وسوف  الرجيم)2(.  نعت  أحيانا  جنبه  اىل  یکون  یرافقه  وألشيطان  الشيطان)1(، 
أدناه بأن تعبريالشيطان الرجيم يف األصل تشري إىل مهمة الشيطان ومقاضاته يف املحکمة 
السامویة. ويف الوقت املناسب فأن هذا املعنى األصيل للتعبري قد نيس وغاب عن التداول؛ 
أما  لتعني  املوحدین يف الرشق األدنى  املطاف من قبل  َل يف هنایة  الرجيم وأوِّ تعبري  وفرس 

»الرجم باحلجارة« أو »امللعون أو البغيض«.

Prof. Silverstein Adam
قسم الدراسات الرشقية - جامعة لندن
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الرجيم یقصد به »الرجم باحلجارة«:
النظر الشائعة بنی املفرسین املسلمنی األوائل، ومؤلفي املعاجم، والقضاة،  أن وجهة 
وهم  باحلجارة"،  یرجم  الذي  "الشيطان  یعني  الرجيم  الشيطان  أن مصطلح  وغريهم هو 
یشريون بذلك إىل حقيقة أن الشيطان جسدیا یرجم باحلجارة، إن کان ذلك عىل األرض 
أويف املجال النجمي)3(. وحیدث رجم الشيطان يف احلياة الدنيا خالل طقوس احلج، ففي 
األیام من العارش إىل الثاين عرش من ذي احلجة، عندما یرشق احلجاج احلجارة عىل ثالث 
ثانية  مرة  لتمثيل  املامرسة  هذه  أن  یعتقد  وحسبام  اجلامرات(.  رمي  )طقس  منى  يف  أعمدة 
سنة ابراهام يف رجم الشيطان باحلجارة خالل حجه إىل مکة يف املايض السحيق)4(. علامء 
الطقوس  تلك  أن  یقرتحون  إهنم  أخرى،  بطرق  الطقوس  فرسوا  قد  الدین  أنثروبولوجيا 
کانت يف األصل تعرب عن التکفري عن اخلطایا وذلك عن طریق رميها وإلقائها يف جهنم ويف 
اهلاویة)5(. ومهام تکن احلالة، فأنه یظهر من سياقات أخرى غري تلك الظاهرة، أنه يف فرتة 
ما قبل اإلسالم أو يف العرص اإلسالمي املبکر، فإن رجم موقع له عالقة بالرش کان ممارسة 
أبرهة خالل  الذي أرشد  املثال األکثر شهرة هو رجم قرب أيب رغال )ذلك  شائعة. ولعل 
محلته ضد مکة()6(، وهو ما استشهد به بالفعل يف الشعر األموي)7(. واىل مثل هذا الدليل 
املعروف ینبغي أن تضاف حالة الکتاب املقدس من آخان Achan، ذلك الذي هنب وغنم 
الغنائم التي أحرزها وحصل عليها أثناء غزوه حلريیشو )أرحیا(، وهي احلادثة التي " کان 
کل إرسائييل یرمجه باحلجارة... فأشادوا أو أقاموا عليه کومة کبرية من احلجارة، حتى یومنا 
هذا" )جوش 7: 25 -26()8(. وهناك الکثري من السوابق األخرى يف الکتاب املقدس،)9( 
اعداءه  املرء  رمي  احتفالية  کانت  اإلسالم  قبل  ملا  األدنى  الرشق  يف  أنه  إىل  وتشري  توحي 

باحلجارة عادة متارس دائام)10(.
رقم  سورة  يف  نفسه  القرآن  astralيف  النجمي  أو  الومهي  الشيطان  رجم  إىل  ویشار 
67 آیة 5 ]ویقصد الکاتب سورة امللك آیة رقم 5 التي قال اهلل سبحانه وتعاىل فيها بسم 

 c  b a  `_  ^  ]  \  [ Z Y  X چ  الرحيم  الرمحن  اهلل 
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"حّقا لقد  d چ. املرتجم[ وقد ترجم الباحث هذه اآلیة الکریمة باآليت: »حيث قيل: 
نارا  اعددنا هلم  للشياطنی، وقد  رجوما  باملصابيح، وجعلناها صواریخ"  العامل  مجلنا سامء 
مهلکة«)12(، وإن مل یکن هناك أي يشء آخر، فأنه بالنسبة اىل القرآن ینبغي االعرتاف بأن 
الشيطان يف الواقع قد رجم جسدیا)13(؛ وهکذا، فمهام یکن املعنى احلريف للشيطان الرجيم، 

إّذ یتبنی أنه من املحتمل أن ال یکون هو اجلواب املفضل للقرآن عىل تلك اإلشکالية.
ومما له داللة مهمة يف هذا السياق، احلقيقة بأن اليهود يف أواخر العصور القدیمة قد 
استعملوا لغًة تلك التي توحي بأنه من املمکن دفع أذى الشيطان عن طریق رمي أشياء عليه. 
وحتى بالنسبة اىل صيغة اإلستعاذة عند املسلم، التي تلجئه من الشيطان الرجيم تلتمس من 
اهلل)14(، وهلذه الصيغة ما یامثلها يف التلمود. ففي التلمود البابيل )الذي سنشري اليه يف أدناه 
فنحن نسمع مرارا وبتکرار بأن احلاخامات rabbis یرصخون قائلنی:   ،)"BT برمز "بت
Pelimo کان  بيليمو  بأن  یا شيطان!")15(. ويف حالة واحدة کام أخربنا  "سهم يف عينك، 

معتادًا عىل أن یقول "سهم يف عنی الشيطان!." يف کل یوم إال أنه يف هنایة املطاف یکشف 
"ما الذي أقوله إنام  الشيطان عن نفسه لبيليمو ویتساءل ملاذا یلعنه بيليمو. وجیيب بيليمو 
هو ]لدفع أذاك وإبعادك عني[؟." فلهذا جیبب الشيطان، "قل یا اهلل )رمحان( وبخ الشيطان 
 ،Rabbi Hiyya bar Ashi وعنفه!." )16( ثم یستمر التلمود بروایة احلاخام هيا بن آيش
الذي کان قد اعتاد عىل السجود واإلنبطاح يف الصالة والرصاخ، "یا اهلل )رمحاين( انقذنا من 
الشيطان!")17(. فهذه االستعاذة ترتبط وهلا عالقة بالقراءة القرآنية أثناء الصالة تدعم هذه 
التشابه والتامثل، مع أنه بالنسبة اىل هدفنا فأن النقطة الوثيقة الصلة باملوضوع هي أن بعض 
اليهود يف عشية اإلسالم کانوا یعتقدون بأن الشيطان یمکنهم أن یبعدوا أذاه عن طریق رمجه 

بأشياء.
الرجيم تعني "امللعون":

التي  الفکرة  بشأن  کبري(  حد  إىل  هیودیة  أدلة  )وهي  األدلة  من  الکثري  أن  واحلقيقة 
تفيد بأنه يف عشية اإلسالم کان الشيطان یرجم جسدیا، هذه الفکرة قد مّرت دون اهتامم 
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ومالحظة أحد من العلامء املعارصین)18(. وبدال عن ذلك، فإن العلامء منذ القرن التاسع 
عرش قد أدلوا وقدموا أدلة )وهي أدلة مسيحية إىل حد کبري( عىل احلقيقة أن املعنى احلريف 
إىل  احلجة  هذه  يف  تؤرش  امللعون"[.  "الشيطان  اإلنجليزیة  اللغة  يف  ]أو  الرجيم  للشيطان 
يف  r -g -m )تعني لعنة'(  النصوص اإلثيوبية التي تثبت وتشهد عىل أن اجلذر ]رجم[ 
السياقات الوثيقة الصلة باملسألة)19(. فمثال، يف الکتاب املقدس اإلثيويب إن لعن الشيطان 
أو األفعى یتم التعبري عنه باستخدام اجلذر )رجم( r -g -m )ويف العربیة أرار arar کام 
ragamt االثيوبية()20(. و يف املصادر  التي جعلت أو وردت بالرمجت  ورد يف اآلیة 14 
إىل  باإلشارة  ووصفي  نعتي  بشکل  یستخدم  أیضا  اجلذر  نفس  نرى  املتأخرة  اإلثيوبية 
الشيطان )عبارة سيتان رجیوم saytan regum "الشيطان امللعون")21(. فالنظریة، والتي 
تقریبا هلا قدر وافر من الصحة واملقبولية وهي مستساغة إن کان ذلك عىل أساس الداللة 
اللفظية أوالفيلولوجية، فقد حصلت عىل تأیيد واسع النطاق من کبار العلامء مثل ثيودور 
 ،Jeffery وآرثر جيفري ،Rosenthal وفرانز روزنتال ،Theodor Noldeke نولدکة
إذ   Manfred Kropp کروب  -مانفرید  جدا  ومؤخرا   ،S. D. Goitein وغویتاین 
أن  والطيش  التهور  من  سيکون  وأنه  اآلخرى)22(.  املعاين  کل  دون  من  املعنى  هذا  تبنوا 
نجادل ضد مثل هذه الثقل النوعي هلؤالء العلامء، وباألخص نظرا ألن هناك دليال یشري 
إىل أنه يف النسخة القرآنية کان سقوط الشيطان متأثرا بالروایات القبطية تلك التي نقلت 
إىل احلجاز من جنوب اجلزیرة العربية،)23(. فقصة الشيطان إذ کان یرفض إّتباع املالئکة يف 
السجود آلدم )حيث، کام سنرى، یکون الشيطان مرصحًا بالرجم يف القرآن( تلك التي قد 
تم تطویرها وتعميمها يف األوساط املسيحية يف الغالب. وفوق هذا، ففي مصادر العصور 
کان  کام  متاما  وباللعنات،  باحلجارة  یرجم  أن  للمرء  یمکن  املتأخرة)24(  الرسیانية  القدیمة 
»یلقي الشخص الشتائم« أو »یرمي باللعن والشتم« يف اللغة اإلنجليزیة)25(. ويف الواقع، 
فإننا نجد بالفعل يف الکتاب املقدس رجم و شتم املرء لألعداء مرتبطة ارتباطا وثيقا: فيقال 
إن عدو امللك داود شمي بن جريا Shimei ben Gera "ظّل یشتم ]داود[ کل ما جاء 
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وإنه کان یلقي احلجارة عىل داود... ولذلك فإن داود ورجاله ذهبوا، بينام ذهب شمي اىل 
القرب منه أو بموازاته عىل التل قباله، وکان یلعنه أثناء ذهابه، وکان یرمى احلجارة عليه" 

)2 سام 16: 5 -6، 13()26(.
الرجيم ککنية ثابتة أو کلقب ثابت:

کام تظهر املناقشات السابقة يف أعاله عن کل من "املرجوم" و " امللعون"، فهناك الکثري 
أن  قاطع يف  بشکل  لنا  یسمح  بحيث  اخليارین  هاذین  املثرية عىل کل خيار من  األدلة  من 
تارخیها[  وتبيان  لفظة  کل  أصل  وتعليل  لبيان  ]أي  إتيمولوجي  من  لواحدة  امتيازا  نمنح 
عىل األخرى. والدليل کام یبدو يف شکله املوجود يف هذا املجال یسمح لنا بأن نقدم ترمجة 
أفضل للشيطان الرجيم عن "الشيطان، الواحد أو الشخص املرجوم جسدیا و جمازیا" )أو 
یکون  أنه  أعيننا  نصب  نضع  أن  وینبغي  کام  هذه(،  من  وروعة  امتيازا  أکثر  هو  ما  نسخة 
التعبري القرآين "الشيطان الرجيم" هلا صدى خمتلف بنی مجهور من املستمعنی والقّراء اليهود 
واملسيحينی عىل التوايل. کل هذا قد قيل، فإن بيان اإلیتمولوجي لتعليل أصل الکلمة أو 
املعنى الدقيق للرجيم قد ال یکون له عالقة بالتوحيدینی يف الرشق األدنى قبيل أو يف عشية 
مشابه  مصدر  من  )أو  الرجيم  عبارة  ببساطة  أحلقوا  قد  کانوا  ربام  الذین  اإلسالم،  ظهور 
لذلك( إىل الشيطان أو إىل قوى الرّش األخرى من غري أن هیتموا سوى اهتامم قليل اىل املعاين 

الضمنية احلرفية للتعبري أو للمصطلح.
وهناك إشکالية يف کل من "رجم" و "لعن" يف هذا السياق أال وهو أهنام بصيغة املجهول 
إن کان يف الشکل واملعنى)27(. مع أن هذا ليس بأي حال من األحوال اعرتاضًا أو رفضًا 
حاساًم هلذه اخليارات، وإنه بالفعل یبدو من الغریب أن املسلمنی سوف یقال هلم "ینشدون 
 ،)*(

املالذ وامللجأ باهلل من الشيطان املرجوم وامللعون ]باحلجارة أو باللعنات[" )16: 98()1(
املالذ  ینشد  وهو  الدفاعي،  املوقف  يف  یکون  أن  ینبغي  الذي  الشيطان  أن  من  یفهم  وکام 

)*( ]یشري الباحث اىل سورة النحل آیة رقم 98 ففيها یقول عّز من قائل بسم اهلل الرمحن الرحيم )فإذا 
قرأت القرآن فاستعذ باهلل من الّشيطان الرجيم. املرتجم[



د. حسن عبد اجلبار ناجي

379

بالنسبة  إشکالية  للرجيم یشکل  واملجهول  السلبي  فاملعنى  اآلخرین.  أفعال  واللجوء من 
لنا إن کان أولئك الذین یستخدمون هذا املصطلح والتعبري باإلشارة إىل الشيطان هم عىل 
بأنه يف فرتة قبيل  الواقع یظهر  أنه يف  التعبري أو املصطلح أم ال، يف حنی  وعي بمعنى هذا 
استخدامه کنوع من  یمکن  الرجيم  لقب  أو  نعت  فأن  أو يف عشية ظهور اإلسالم  ظهور 
أو معناه األصيل)28(. وأن هذا  النظر عن معناه احلريف  بالشيطان برصف  اللقب، وملحق 
یدعم ویؤید بالدليل املندائي والرسیاين: ففي احلالة األوىل املندائية، فأن التجسيدات اآلهلية 
"املشلول  رمجا،  تعبرب  عىل  وتشتمل  تتضمن  الرش  قوى  ضد  السحریة  التعویذة  شکل  يف 
أو املتحجر. وتظهر التجسدیات اآلهلية يف شکل أريض عىل األوعية أو يف  أو املصعوق" 
الطاسات السحریة التي یرجع تارخیها اىل حواىل 600 سنة املسيحية، وهي هکذا يف مأمن 
من أنواع االنتقادات املوجهة إىل املصادر األدبية من هذه الفرتة)29(. وهناك مرجع وإشارة 
ماندائية مثرية لالهتامم ألن إشکاليتها تأيت من جينزا رابا )15. 2(،)30( حيث یوجد تعبري 
ساتانا رمجيا satana rgimea. فإن املشکلة مع هذا الدليل هو أنه حدث فقط يف واحدة 
ما  فرتة  يف  مقحم  أنه  أو  النّص  من حتریف  تکون  أن  جدا  املحتمل  ومن  اجلينزا  نسخ  من 
بعد اإلسالم، متأثر باالستعامل القرآين. وجاء الدليل الرسیاين من رسالة زائفة إلفرام إىل 
 daggala raima i 31( حيث استخدم تعبري داقاال ریاما(،Mowitaineers املاوتنريز

کتعبري ثابت)32(.
أن  من  الرغم  عىل  أوال،  ألهدافنا.  النصوص  هذه  استخدام  يف  مشاکل  ثالث  هناك 
إفرام هي رسالة موثوقة وأصيلة،)33( واألکثر احتامال )وهو  بأن رسالة  البعض قد جادل 
يف الدوائر العلمية کانت شائعة( أهنا تعزى وتنسب اىل یعقوب الرهاوي )640 -708( 
وهو-عىل الرغم من کونه نفسه کان کاتبا من القرن السابع –یرجع اىل ما بعد الفرتة القرآنية. 
ثانيا، وحتى يف حالة الدليل الذي یرجع اىل حواىل سنة 600 يف التاریخ املسيحي، وبذلك 
العربية.  األلفاظ  باستعامل  تأثر  قد  ذلك  مع  فلعله  زمانه،  يف  ذاته  القرآن  عىل  یتقدم  فأنه 
واالفرتاض القايض بأن اللغة العربية املستعملة يف القرآن مل تکن أقدم من القرآن نفسه وأن 
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هذه الفرضية قد واجهت حتدیا ال یدحض بسبب من النقوش الکثرية جدا من شبه اجلزیرة 
العربية قبل العربية إذ کانت اللغة العربية تستعمل کلغة أدبية )وبالتأکيد من دون أن نقول 
فالشيطان الرجيم حیرض أو یظهر يف النقوش أو يف   .)2(

)*( Mill poetry شيئا عن شعر مل 
الشعر أیضا، غري أنه من الرضوري أخذ النقطة العامة بشأن العربية القرآنية بعنی االعتبار. 
دون  ومن  اإلسالم،  قبل  کرجيم  یعرف  کان  الشيطان  بأن  نفرتض  کنّا  وإن  حتى  وثالثا، 
إشارة خاصة إىل املعنى احلريف للنعت، فربام ما نزال نتساءل ماذا کان املعنى احلريف واألصيل 
للرجيم. وإن نظریة االشتقاق اإلثيويب، فإهنا فقط تکشف عن وجوه اختالف صارخ مع 
mis- 67: 5 )حيث نجد الشيطان یرجم جسدیا "وهوهدف للقذائف Q الدليل القرآين

فيها احلاخامات یسعون إىل دفع أذى  التي نجد  التلمودیة  )3(. وأن اإلشارات 

)*()*()"siles

الشيطان وذلك عن طریق رمي األشياء بعنف عليه، وهذا یوحي بأنه يف الوقت الذي کان 
فيه استخدام مصطلح وتعبري الشيطان الرجيم يف القرآن، کان معناها األصيل قد نيس،)34( 
بنظر االعتبار،  نقطة قد أدىل هبا کل من نولدکة وروزنثال)35(. وإذا ما أخذنا ذلك  وهذه 
فإن الذي سنتطرق إليه فيام یيل هو ما الذي کان املعنى املنيس للمصطلح؟. وقبل أن ننتقل 
 – متفرقة  وإمکانيات  وخيارات  اختيارات  بضعة  هناك  البحث،  هلذا  النهائية  النظریة  إىل 
وبمعنى آخر، تلك التي اقرتحت سابقا، وإذا تم اقرتاحها، فقد اتبعت من دون هدف – 

وهي تستحق منّا االهتامم.
بنی  النقاش  من  ال��وراء  إىل  خطوة  اختذ  فإنه  روزنثال.  اقرتحه  الذي  ذلك  وأواله��ا 
بحثه  هنایة  يف  أخفيت  قصرية  فقرات  بضع  يف  وتساءل،  »اللعن«  و  »الرجم«  مؤیدي 
القدیم  السامية  اللغة  علم  کان  إذا  عام  أخرى،  ومواضيع  نواح  عن  واملشهور  املعروف 
اإلستعامالت  يف  إليه  واستنادا  اإلشکالية)36(.  هذه  أو  السؤال  هذا  عىل  الضوء  یسلط 

)*( ]هل املقصود هبذه اإلشارة ستيوارت مل الشاعر والفيلسوف اإلنجليزي املتوىف يف سنة 1873 فإن 
کان کذلك فليس هنالك من رابط یربط اإلفرتاض الذي أدىل به الباحث. املرتجم[

)*()*( ]یقصد الباحث ما جاء يف سورة النحل املبارکة رجوما. املرتجم[
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األوغاریتية واألکادیة للتعبري )رجم( مشريا اىل r -g -m، فإنه أبدى مالحظة مهمة تفيد 
"أن یدمدم أو یتذمر  " أو  "أن تتحدث  اىل أن املعنى األسايس للجذر یبدو أنه من الفعل 
grumble. وأن مالءمة ووثاقة الصلة باملوضوع قد اصبحت واضحة عندما ندرك بأن 

الشيطان يف القرآن قد أبلغ وأنجز الکثري من أعامله املؤذیة بواسطة الکالم والتحدث مع 
اهلل ومع مؤیدیه من الناس. وکام عرّب عنها )أندرو ربن(Andrew Rippin قائال: "من 
بنی أدوات ووسائله ]أي الشيطان[ يف عمله هو ذلك ]أي تضليل الناس[ وهنالك عدد 
)*(، أو یتحدث ببساطة 

من الصفات والرموز الصوتية الدالة عليه: فهو یدعو )31: 21()4(
 :20 20؛   :7( أوالوساوس   ،)*()*()*(

)6()268  :2( وعود  أو   ،)*()*(
)5()16  :59 22؛   :14(

)*()*()*()*(")37(. ومع ذلك، فعندما تتبع روزنثال 
120؛ انظر أیضا 50: 16؛ 104: 4 -5()7(

وأرجع تطور السامية جلذر r -g -m يف فرتات الحقة، يف الکتاب املقدس العربي فهو 

)*( ]یقصد الباحث سورة لقامن وما جاء يف آیة رقم 21 املبارکة إذ قال اهلل تعاىل بسم اهلل الرمحن الرحيم 
 T  S  R  Q  P  ON  M  L  K  J  I  H  G  F  E  D  C  B  A چ 

V Uچ، املرتجم[. 
)**( ]ویقصد الباحث هنا ما جاء يف سورة إبراهيم آیة رقم 22 فقال عّز من قائل بسم اهلل الرمحن الرحيم 
چ \ [ ^ _ ` f e d c b a چ.... الخ اآلیة املبارکة( کام 

 Á چ  الرحيم  الرمحن  فيها بسم اهلل  آیة رقم 16 وجاء  تعقبها سورة احلرش  التي  بالسورة  یقصد 
Ñ Ð Ï Î Í Ì Ë Ê É È Ç Æ Å Ä Ã Â چ. املرتجم[. 
الرمحن  اهلل  بسم  فيها  وجاء   268 املرقمة  الکریمة  اآلیة  البقرة  سورة  هاهنا  الباحث  ]ویقصد   )***(

 ²  ±  °¯  ®  ¬  «  ª  ©¨  §  ¦  ¥  ¤ چ  الرحيم 
³ چ. املرتجم[. 

چ ¦  )***( ]ویشري الباحث اىل سورة األعراف آیة رقم 20 وجاء فيها بسم اهلل الرمحن الرحيم 
§ ¨ © ª » ¬ ® ¯ ° چ... الخ اآلیة الکریمة؛ أما اإلشارة التي أعقبتها 

 h g فهو یشري اىل سورة طه آیة رقم 20 إذ یقول اهلل تعاىل بسم اهلل الرمحن الرحيم چ
اآلیة  ق  سورة  يف  جاء  ما  کذلك  چ؛   s  r  q  p  o  n  m  l  k  j  i

 '  &  %  $  #  "  ! چ  الرحيم  الرمحن  اهلل  بسم  فيها  وجاء   16 رقم  آیة  املبارکة 
)چ... الخ اآل الکریمة(؛ وما جاء يف سورة اهلمزة آیة رقم 4 وآیة رقم 5 إذ ورد فيهام ما قاله اهلل 

تعاىل بسم اهلل الرمحن الرحيم چ N M L ...F E D C BA چ. املرتجم[. 
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یصبح رجن وليس رجم r -g -n وخیتفي يف اآلرامية r -g -m؛ ویظهر بمعنى رصیح 
أن تصيب أوترضب ميتًا وقد انتهت قبل اإلسالم بمدة طویلة. وأحد األمثلة التي أوردها 
الرغم  عىل   ،28  :16  Prov من  جاءت  املقدس  الکتاب  يف   r -g -n لرجن  روزنتال 
واملقطع  ذلك.  من  أکثر  بتفصيل  الفقرة  هذه  أو  املقطع  هذا  یناقش  أو  یبحث  مل  انه  من 
بيليعل  )إیش  الرشیر  الرجل  "إن  یقرأ:  السابق(  املقطع  أو  الفقرة  من  أخذت  )التي  یقرأ 
'ish beliyya›al( یربز اىل النور الرش، وأن يف شفتيه هنالك نار حارقة؛ الرجل الشکس 

 )nirgan )نريجان  والفتنة؛  ومهس  النزاع  ویبذر  یزرع   A froward man واملتمرد 
فهذا املقطع یستحق اهتاممنا لسببنی. أوال، فأن اإلشارة  تفرق بنی األصدقاء احلميمنی". 
الذکر يف  وأن  مغزى وسياق شيطاين؛)38(  اىل  بقوة  توحي  والنار عىل شفتيه   Beli›al إىل 
r -g -n یؤلف  املقطع التايل اىل شخصية خمادعة ذلك الذي فعل شيئا مع اجلذر رجن 
 ،Genesis Rabba أمهية وثيقة الصلة بالنسبة لنا. وثانيا، يف جنيزا أو سفر التکوین رابا
يف تفصيل ملدراش أو لتفسري هیودي للتوراة من أوائل القرن اخلامس يف کتاب اجلنيزا سفر 
من   "whisperer اهلامس  "الشخص  وإن  واملتمرد"  املشاکس  "الرجل  فإن  التکوین، 
Prov 16: 28 کالمها قد تم حتدید هویتهام بالشيطان أو الثعبان املاکر يف جنة عدن)39(. 

 riggen devarim ‹al bore›o وقيل أن الشيطان قد مهس ضد اهلل )رجین دیفاریم 'آل
 r وهذا یربط الشيطان، الذي کان مساویا بالثعبان يف جنة عدن، باجلذر رجن .)bore›o
g -n-، ویعطيه دورا فعاال وعمليا وليس سلبيا وغري فعال املوجود يف التفسري. وهکذا 

الذي هیمس ضد  "الشيطان  الرجيم سيکون   Al -shaytem الشيطان  أي  الشيتم  فإن 
أوامر اهلل". وبالتايل فإن آراء روزنتال تستحق مزیدا من االهتامم أکثر مما أعطاها هو نفسه، 
ويف أدناه سوف نستأنف مناقشة صلة علم الفيلولوجي أو علم فقه اللغة السامية القدیمة 
ملعنى رجيم ونحاول إظهار وإثبات أنه بينام کانت الدالالت القدیمة للجذر رجم تبقى 
فقط يف الکتاب املقدس العربیة من خالل اجلذر رجن، ففي أماکن أخرى يف العامل السامي 

ويف فرتات الحقة جدا احتفظ اجلذر رجن بمعناها القدیم )وحتدیدا يف األکادیة(.
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وهناك خيار متفرق آخر یأيت من التنايص القرآين. فالقرآن یبدو أنه یفرس معنى رجيم 
يف مناسبتنی. يف کليهام یطلب اهلل من الشيطان )إبليس( إىل أن یسجد آلدم ويف کل حالة 
قوله  ويف   .)*(

)8(  .35-  33  :15 واألفضل.  األعىل  إنه  ]بوهم[  بسبب  الشيطان،  یرفض 
االنحناء  یرفض  الشيطان   )1( هو  اآلیتنی  هاتنی  يف  فاملثال   .)40()*()*(78 )9(-76  :38 يف 
والسجود وذلك ألنه یشعر بإنه متفوق وأعىل من آدم. )2( اهلل یطرده من اجلنة والسامء. 
 .)*()*()*(

)10( و )3( دعا اهلل الشيطان بإنه رجيم)41(. وجاء النص املتداخل يف 7: 12 -1: 3 
ووفقا هلذا يف هذه احلالة، فإن النمط هو )1( الشيطان یرفض االنحناء ألنه یشعر بتفوقه 
عىل آدم. )2( خیرجه اهلل من اجلنة السامء. و )3( یقول اهلل للشيطان انه »من الصاغرین«. 
مرادف  رجيم  فأن  رسالته،  يف  وثابت  متساوق  القرآن  أن  افرتاض  وعىل  هلذا،  ووفقا 
ببساطة  یعني  رجيم  أن  ضمنا  تعني  قد  للنصوص  األخرى  والقراءة  »للصاغرین«)42(. 
»املنبوذ والطرید«. التي تتفق مع املغزى وسياق الکالم، فمعنى اجلذر »الرشق والقذف« 
الشيطان  فإن  ثم،  ومن  للکلمة.  والکامنة  السلبية  والصيغة  الشکل  وهو  »الرمي«،  أو 
والسامء[«)43(.  اجلنة  ]من  خارجا  ألقى  الذي  الذي  امللك  ذلك  »الشيطان،  یعني  الرجيم 
إن استعامل التضمنی النيص ليصفي نربة fine -tune فهمنا لتعبري رجيم وهذا من دون 
أن  یعني  الذي  الوقت  ويف  والتعبري.  للمصطلح  القرآين  للتفسري  فهمنا  يف  یساهم  شك 

)*( ]هنا یقصد الباحث ما جاء يف سورة احلجر آیات رقم 33 اىل 35 یقول فيها اهلل سبحانه وتعاىل بسم 
 0 / . - , + * ) ( ' & % $ # " ! اهلل الرمحن الرحيم چ 
چ.   A  @  ?  >  =  <  ;  :  9  8  7  6  5  4  3  2  1

املرتجم[.
)**( ]یقصد الباحث هنا سورة ص اآلیات من آیة 76 اىل اآلیة الکریمة 78 إذ یقول عّز من قائل بسم 
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التضمنی النيّص ال یلقي الضوء عىل املعنى األصيل للجذر رجم r -j -m )کالذي طبق 
عىل الشيطان( فأن هذا سيوضح بأن القرآن نفسه حیتمل إنه استخدم هذا اجلذر بمعنينی 
احلاالت األخرى  معنى »مرجوم« ويف  اختري   )*(

)11(  5  :67 ففي حالة واحدة ويف  خمتلفنی، 
فالتفضيل »الصغري أو املهان« ولعله »املنبوذ«. هذا یتناسب جيدا مع حقيقة أنه حتى بنی 
موحدي الرشق األدنى يف عشية أو قبيل اإلسالم مل یکن هذا املصطلح أو التعبري متساوقا 

باستمرار عند تطبيقه عىل الشيطان.
وهناك خيار ثالث متفرق یظهر أحيانا ویرد يف الکتاب املقدس لزکریا، وعادة ما یرجع 

إىل أواخر القرن السادس قبل امليالد. ویبدأ الفصل الثالث عىل النحو اآليت:
وأظهر يل جوشوا Joshua الکاهن األعىل وهو یقف

أمام ملك الرّب، وکان الشيطان یقف يف
اىل یمينه ليتهمه أو ليوجه التهمة اليه. ثم قال الرّب

للشيطان: "إن الرب یوبخك، یا شيطان، نعم، الرّب
الذي اختار )أورشليم( القدس یوبخك؛ وهذا الرجل ليس

بالصنف الذي یستجمع أو جینى plucked out من النار؟".
يف هذا املغزى والسياق. فإن الشيطان هو املدعى عليه أو "متهم" يف املحکمة السامویة 
التي هتدف إىل جلب أخطاء رجل أي رجل ونقائصه )يف هذه احلالة، هو للکاهن األعىل 
"توبيخ الرّب  یشوع( إىل اهتامم اهلل وعنایته. وأن صيغة اهلل يف أن یدفع أذى الشيطان هو 
)غار gaar(( لك یا شيطان" هذه هي الصيغة التي یقال أن الشيطان يف بت BT قد أوىص 
بيليمو )فهي األفضل من "سهم يف عيني الشيطان!."(. إن الصلة بنی غ – ر g -‘ -r وبنی 
رجم r -j -m هي عالقة غري هنائية ومبدئية يف أحسن أحواهلا)44(، مع أن "الشيطان هو 
الذي تم توبخيه " وهذا الفهم یتناسب مع معنى رجيم يف سياق الکالم)45(، وهو له صلة 

 Y X یقصد الباحث هاهنا سورة امللك آیة رقم 5 قال فيها اهلل تعاىل بسم اهلل الرمحن الرحيم چ[ )*(
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وثيقة يف معناه مع اخليار اإلثيويب للملعون. عىل الرغم من أن هذا هو أضعف اخليارات وأن 
أمهيته هو لکي یلفت انتباهنا عىل جمموعة من النصوص التي من خالهلا صارت خاصية 

الشيطان التي یتميز هبا ومعناه لقبه الثابت يف أواخر الفرتة القدیمة.
الرجيم یعني "املتهم":

یظهر الشيطان أول مرة عىل املشهد يف الکتاب املقدس، عىل الرغم من أن شخصيته 
وأن  املامثلة)46(.  القدیمة  الرشقية  السابقة  األحداث  أو  السوابق  إىل  واضح  بشکل  مدینة 
فقرتنی أو مقطعنی من نفس الفرتة تقریبا تضع الشيطان موضع االستعامل عند املوحدین: 
زکریا 3 و جوب ]النبي أیوب[ Job 1 -2. إن وصف زکریا املوجز واملقتضب للشيطان، 
 ،"Job املشار إليه يف أعاله، قد اکتسى باللحم يف تفصيله الکبري اىل حّد ما يف کتاب "جوب
عن  بنفسه  ینأى  کان  والذي  اهلل،  خیاف  وکان  أخالقيا،  ومستقيم  "صادق  إنه  قيل  حيث 
ثم   ،)5- 2 الکتاب )1:  افتتاح  آیات  وتفانيه هلل مفصل يف   .)1  :1  Job )جوب  الرش" 
النحو  عىل  تقرأ   )12-  6  :1( الفقرة  وهذه  عليه.  ودخوله  الشيطان  ظهور  ذلك  یعقب 

اآليت:
beney ha -›elo-( واآلن فقد حدث فيأحد األیام أن أبناء اهلل )بيني ها -إلوهيم

.)him

جاءو ليقدموا أنفسهم أمام اهلل وکان الشيطان من بينهم.
وقال اهلل للشيطان: "من أین أتيت؟." وعىل هذا

أجاب الشيطان: "من الرتاب وأعود اىل الرتاب األرض، ومن
املي صعودا ونزوال فيها". وقال اهلل للشيطان، "هل

الحظت ]عبدي[ جوب Job، فأنه ال یوجد له مثيل يف
األرض، صادق وطيب القلب، ورجل مستقيم األخالق وخیاف اهلل و ینأى بنفسه عن

الرش؟. "فأجاب الشيطان اهلل، قائال: "هل أن جوب خیاف اهلل من أجل
ال يشء؟. أمل جتعل له وشيعا وحاجزا حوله وحول
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منزله، وحول مجيع ممتلکاته، من کل جانب؟. وقد
بارکت ما یقوم به من عمل یدیه، وأن ممتلکاته وفرية

يف األرض. ولکن ]إذا[ وضعت ونرشت یدك وأسأت اليه )حرفيا،
ملست !.( اىل کل ما لدیه، فبالتأکيد فسوف یلعنك بوجهك!."

؛ وقال اهلل للشيطان: "أنظر!. إن کل ما لدیه هو يف سلطانك ويف قدرتك.
]وأن احلکم والسلطة الوحيدة[ هي أنه جیب عليك[ أن متتنع عن تسدید یدك

ضده". ولذلك رحل الشيطان ومات.
Job، بقصد أن  وقد أعقب ذلك اختبارات متکررة قام هبا الشيطان يف زیارة جوب 
یزل به قدمه وخیطئ وبذلك تسببه يف لعنة اهلل. عىل الرغم من الظروف الصعبة املتزایدة التي 

حّلت وأصابت البالء جلوب من قبل الشيطان، فإن جوب نجح يف األمتحانات.
وهناك عدد من النقاط املهمة انبثقت من أوصاف جوب )و زکریا( للشيطان. أوال، إن 
الشيطان متهم اإلنسان، الذي کان یسعى للربهنة عىل اهلل بأنه حتى أفضل اجلنس البرشي أو 
الناس هم )أو هو( يف األساس أنانيون وغري جدیرین بثناء ومدیح اهلل. وثانيا، إن الشيطان 
املدعي  أي  یمنی  عىل  یقف  الذي  اهلل«،  »أبناء  أحد  -إنه  السامویة  املجموعة  من  جزء  هو 
عليه يف حمکمة اهلل. وثالثا: إن »سلطات وقدرات. الشيطان تأيت من اهلل نفسه، الذي یعطيه 
اإلذن الختبار وامتحان اجلنس البرشي، وأن یضع قواننی أو أحکام األعامل. وأخريا، فان 
إنه موظف رشعي  بطبيعته.  مل یکن رشیرا  فهو  الزرادشتي.  أهریامن  الشيطان عىل عکس 
بطبيعة  الشيطان،  فإن  النهایة  ويف  کانت.  کام  السامویة،  املقاطعة  حمامي  وهو  هلل،  وقانوين 
ومهام  القمة.  من  أو  األوج  من  بدأ  أنه  ضمنا  یعني  أیضا،  هذا،  ولکن  »سقط«،  احلال، 
یکن، فإن سياق ومغزى )جوب( یوحي بأنه عىل الرغم من مهنة الشيطان کمتهم یعني أنه 
یترصف بوحشية وبشکل سلبي أو معاد جتاه اإلنسان، فإنه ومن خالل مهامز اهلل أنه یأخذ 
القضية )»هل الحظت تقوى )جوب( التي ال تضاهى؟.«... (. فقد سقط الشيطان، لکنه 

باستطاعته أن حیاجج بسهولة بأن اهلل قد دفعه اىل ذلك.
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الشيطان  تارخیية نحتت  لتأليف جوب وزکریا)47( فإن تطورات  التالية  القرون  ويف 
البابيل  االبعاد  أو  النفي  إن  ویقال  الينا.  بالنسبة  املألوف  ذلك  للرش  املجسدة  الصفة  اىل 
قد لعب دورا حموریا يف هذه التطورات وبطریقتنی: أوال، تدمري املعبد وتشتيت اليهود 
الناس. فاملعروف أن  theodicy يف أذهان  الکلية  أثار قضية جود اهلل وطيبته وقدرته 
أمورا سيئة حتدث للناس ويف مجيع األوقات، وذلك ألن الناس یرتکبون خطيئة طوال 
یدمر  وعندما  بأکملها،  اليهودیة  لألمة  السيئة  األمور  حتدث  عندما  ولکن  الوقت. 
الدور  إىل  یقودنا  األمر  وهذا  آخر،  مکان  يف  یصار  احللول  عن  البحث  فإن  اهلل،  بيت 
–إیران.  العراق  يف  یعيشون  وهم  فاليهود  البابيل.  والتشتت  املنفى  أّداه  الذي  الثاين 
اإلیرانية.  الدیانات  التي هي من صلب  الثنائية  لألفکار  الفرتة  تعرضوا خالل هذه  قد 
فهناك قوى جيدة وقوى سيئة تشابکت يف قتال مستمر. فالشيطان يف هذا السياق جاء 
 /2  Sam إليه. وهکذا، يف سام  یعزى  العامل  ما هو رش يف  السيئة، فکل  القوى  لتمثيل 
وإنه حرض  قد اضطرم وثار ضد إرسائيل،  الرب  "وأن غضب  الينا:  إذ روي   1  :24
1، قد کتب يف فرتة ما بعد   :21  /1  Chr مع هذا فأنه يف  داود... ملحاسبة الشعب". 
املنفى، نقرأ أن "الشيطان وقف ضد إرسائيل وحرض داود ملحاسبة الشعب")48(. وأن 
الشيطان.  إىل  تنسب  اآلن  صارت  قد  اهلل  إىل  نسبت  أن  سبق  التي  تلك  الرش  أعامل 
ومشابه هذا، فعىل الرغم من أنه بحسب جينزا سفر التکوین )22: 1( إن اهلل هو الذي 
 :17(  Jubilees اليوبيل  سفر  ويف  إسحق،  بابنه  التضحية  منه  وطلب  إبراهيم  اخترب 
الوقت  ويف  ذلك)49(.  فعل  الذي  هو   )Mastemah )مستامه  الشيطان  إنه   )18-  15
اهليويل  الوحش  املجسدة للرش،  الصفة  الشيطان هو  العهد اجلدید، کان  فيه  الذي کتب 
أنه  املؤکد  ومن  للمسيح)50(.  الرئيس  العدو  وهو  عدن،  جنة  ثعبان  وهو  الشواش،  أو 
يف الوقت الذي کتب فيه القرآن کانت عالقة الشيطان بالرش معززة وموطدة يف أذهان 
سکان الرشق األدنى. ومن ثم، يف حنی أن جوبا ]النبي أیوب[ قد ألقى باللوم عىل 
 :38( للقصة  آخر  بشکل  القرآنية  الروایة  ويف   ،)19 )جوب  وبلواه  ألحزانه  نفسه  اهلل 
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)*(. فإنه الشيطان الذي ینبغي أن یلقى عليه اللوم هلذه األحزان واآلالم.
)12()44- 41

السامویة  املحکمة  األصلية وعمله األصيل کمتهم يف  الشيطان  فأن مهمة  ومع ذلك، 
أواخر  املستعملة لوصفه يف  املصطلحات  أوال، يف  بقيت واحتفظ هبا يف ثالث طرق.  قد 
العصور القدیمة. فالرتمجة اليونانية للشيطان، دیابولوس diabolos، وتعني "متهم")51(؛ 
Beelzebub،، وقد اشتقت من  بيلزبوب  العهد اجلدید للشيطان،  وأن أحدى تعبريات 
مصدر أکادي بيل دبايب bel dababi، وتعني "املدعي")52(؛ وهو کنية رابانية للشيطان، 
کاتيغور أو )کبدیل عنها مکاترغ qategor )alternatively، meqatreg( )بدال من 
"ميقاتریغ"  الشيطان  اليونانية )للمتهم()53(، وإن مصطلح  ذلك، ميقاتریغ(، وجاءت من 
"یوجد يف کثري من األحيان يف املصادر احلاخامية)54(، وأخريا، يف البيشيتا  الشيطان املتهم 
Peshitta، وهي الرتمجة الرسیانية لدیابولوس diabolos وهو ake1qarse )55(، وهي 

من املصطلحات األکادیة التي تعني " املتهم". وبام أن حتقيقي هو يف املقام األول عن أصول 
کثري من  یطلق عليه يف  کان  الشيطان  أن  بالتأکيد  املحتم  فمن  القرآن،  الشيطان يف  تسمية 

األحيان "املتهم" يف الدوائر التوحيدیة يف أواخر الفرتة العتيقة.
متفرقة  اإلشارات  وهذه  خصام  کونه  الشيطان  إىل  مبارشة  غري  إشارات  وهناك  ثانيا، 
Gen- ومتناثرة يف أدب أواخر الفرتة العتيقة. وهکذا، يف جينزا رّبى سفر التکوین ربى 

esis Rabba )]القسم[ 20( إذ ذکر أن حية أو ثعبان عدن قد " أعدت مع إجابات"، مما 

ر وکأنه شخصية مثل املحامي بلسان حاّد. وباملثل، فإن  یدل عىل أن الشيطان مل یزل یصوَّ
مجيع الروایات عن سقوط الشيطان تقریبا هي – يف اللغات اليونانية والالتينية واألرمنية 
واجلورجية والسالفية والعربیة والعربية -تصور الشيطان بدرجة أقل کمتمرد عنيد وقف 
ضد اهلل واألکثر من ذلك کمحاٍم مضلل)56(. فعندما أمر اهلل )أو يف بعض النسخ، املالك 

)*( ]ویقصد الباحث هنا سورة ص اآلیات املبارکة من آیة 41 اىل آیة 44 التي یقول فيها اهلل سبحانه 
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الشيطان ألنه کان  أو أن ینحني آلدم، ومل یعرتض  الشيطان أن یسجد  الرئيس ميکائيل( 
یکره أن یرفض طاعة اهلل، ولکن ألنه کان یعتقد بأن قواعد وقواننی األسبقية أوالتفوق مل 
تکن تطبق بصورة صحيحة. ويف بعض النسخ انه اعرتض عىل أساس أنه خملوق من النار، 
ولذلك فالنار تتفوق عىل الطنی الذي خلق وصنع منه آدم؛ ويف نسخ أخرى فإن الشيطان 
أحتج بذلك بأنه خلق قبل أن خیلق آدم ومن ثم فهو أعىل مقاما منه وأکرب منه. فلامذا ینبغي 
بشکل  سؤال  وهذا  ؟  األصغر  للشخص  االحرتام  یظهر  أن  األکرب  البارز  الشخص  عىل 
هو  والدته  يف  األول  الولد  أن  حيث  األدنى،  للرشق  القانوين  السياق  يف  رشعي  خاص 
املؤهل عىل مزایا املرياث عىل إخوانه األصغر منه)57(. وهناك الکثري من القصص يف أسفار 
وذلك  املرياث  يف  األدنى  الرشق  بقواننی  هیزأ  کان  اهلل  أو  اهلل  خرق  متثل  اخلمسة  موسى 
Shem عىل إخوته؛ إسحاق  األول: شيم  املولود  املولود األخري عىل  تفضيل  عن طریق 
Esauجوزیف عىل إخوته، وهکذا دواليك. وبعبارة  عىل إسامعيل. یعقوب عىل عيسو. 
أخرى، فالکثري من الذین حیتمل أن ال نحب أن نعرتف هبم، فالشيطان لدیه قضية جيدة 

جدا)58(.
و يف الواقع، فال الشيطان، بوصفه ذا طبيعة منطویة عىل االهتام وهذا ما یمکننا الکشف 
عنه يف مجيع اإلشارات وألنه کان نّزاعا اىل األذى، وهذ واضح حتى يف الروایات القرآنية 
Job وسياق الکالم عنه هو أمر مهم وحاسم هاهنا  املتعلقة بسقوطه. وأن قرینة جوب 
ألنه یفيد بمثابة األساس جلميع الروایات الالحقة لسقوطه، وکذلك من أجل اخلصائص 
والصفات الالحقة للشيطان بأنه " خمادع "، و " هادم ومدمر"، أو " املغري". وکام ذکر يف 
جوب Job فإن اهلل سعى للفت نظر خادمه للشيطان وأغرى هذا األخريألن جید أي ذنب 
أو غلطة ملثل هذا الرجل التقي، يف سياق الکالم عن دور الشيطان کمتهم. وللربهنة عىل 
أن اإلنسان ال یمکن يف الواقع أن یکون بریئا وطاهر الذیل کام ألزم اهلل أن یکون جوب، 
فالشيطان سّبب املتاعب يف دنيا أو يف حياة جوب، وکان یسعى ليضله. ولکن جوب قد 
التاریخ:  مّر  عىل  یستمر  کمتهم  دوره  ولکن  القضية.  الشيطان  فخرس  براءته  عىل  حافظ 
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ويف بت BT فقط نسمع عن اعرتاض الشيطان عىل تسليم التوراة ملوسى، بسبب عيوب 
اجلنس البرشي)59(، وحماججة الشيطان هلل ضدا بإبراهيم، قائال أن هذا األخري، إبراهيم، 
أمثلة  بنی  ومن  الشيخوخة)60(،  سن  يف  وهو  ابنه  أعطاه  حينام  التضحية  اهلل  اىل  یقدم  مل 
الشيطان  ومهمة  وظيفة  بنی  العالقة  من  بينة  التلمودیون عىل  احلاخامات  کان  أخرى)61( 
األساسية کمتهم لإلنسان يف املحکمة السامویة، وبنی مهمته ووظيفته الثانویة کمغوي أو 
مغري وخمادع لإلنسان يف حماولة لبناء قضية مرة أخرى ضده. ففي کلامهتم: "الشيطان)62( 
الشيطان هو إلغراء اإلنسان من  العامل ویتهمنا فيام بعد ذلك")63(. فدور  ا يف هذا  أغوانا 
أجل أن جیمع األدلة ضده؛ وهذا، يف الواقع، دور یدعمه يف الروایات القرآنية عن سقوط 
الشيطان)64(. وبعد أن أخرج وطرد اهلل الشيطان من اجلنة وترصحیه بإنه یکون رجياًم، سأل 
إغرائه  یثبت قضيته عن طریق  أن  یمکنه  بذلك  عقابه وذلك ألنه  یؤخر  أن  اهللَ  الشيطاُن 
اجلنس البرشي ألن یرتکب خطيئة. وجادل الشيطان بإنه سوف ینجح يف خداع اجلميع 
يف  فقط  سينجح  الشيطان  بأن  اهلل  وحاججه  وإیامنا.  والء  األکثر  خدامه  أولئك  عدا  فيام 
استاملة والفوز عىل عدد قليل من الناس املتمردین والعصاة. کام جاء يف کتاب جوب، فإن 
الشيطان واهلل قد وضعا الرهان عىل ذلك. وما بقي يف التاریخ، باحلياة بنی صعود وهبوط، 
هو الرهان الساموي هو الذي عمل عمله: فالشيطان حیاول أن یکسب الرهان بقيادتنا اىل 
الضاللة، وأن اجلنس البرشي-مل یکن خاضعا ومتهام بالرهان -کان فقط عىل بينة وکان 
الدینية  واألداب  املقدس  الکتاب  خالل  من  فقط  وأنه  الرشیرة.  الشيطان  ملکائد  مدرکا 
األخرى تعرض الناس العادینی اىل الصورة األکرب وجعلوا أنفسهم مدرکنی احلقيقة بأن 

مهمة الشيطان األساسية هي إنه متهم يف حمکمة اهلل.
Sefer Hek- 3، أو سفر هيخالوت Enoch وأحد هذه الروایات هو کتاب إیونك
الطریق  إىل  وحیملنا  امليالدي،  السادس  القرن  حواىل  اىل  تارخیه  یرجع  الذي   )65(  ،halot

الثالث والتي کان فيها الدور األساس للشيطان کمتهم ساموي وقد بقي ذلك حتى عشية 
ظهوراإلسالم)66(. وهذا العمل یفهم منه ظاهریا وصف الظروف لرحلة إیونك إىل السامء 
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أو اىل اجلنة. وعندما رفع إیونك رفعه اهلل اىل السامء، اعرتض عىل ذلك ثالثة من املالئکة 
احلاقدین واملضغننی عىل رفعه. کام یقول لنا إیونك:

،Aza'el أزائل ،Azza' عزى، وعزا ،Uzza' ثم ثالثة من املالئکة الرئيسنی، عزة
)67( جاءو وعرضوا التهم )هایو ماستينيم)hayu mastinim( ضدي يف

السامء العليا أو يف اجلنة العليا. وقالوا أمام الرجل القدیس املبارك
نصحوك  البدائينی  الناس  یکن  أمل  والعامل،  الکون  "رب  وهو،  والسالم  الربکة  عليه 

نصيحة جيدة
عندما قالوا، ال ختلق إنسانا!؟."

فأجاب املقدس الربکة له وعليه،: " إنني صنعته
وسوف أدعمه وأسنده"... ]واعرتض املالئکة[" ما هو احلق لدیه

والسالم،  الربکة  عليه  املبارك،  القدوس،  فإن  أخرى  ومرة  اجلنة؟."  يف  یکون  أن 
أجاب،...

"لقد اخرتت هذا اإلنسان وفضلته عليکم مجيعا، ألن یکون األمري
واحلاکم فوقکم يف اجلنات العليا" )إیونك/ 3 4: 6(.

وبعد ذلك بقليل، أخربنا
ومن ثم تآمر املالئکة الرئيسيون وقدموا وجلبوا

شکوى )قاشريو کاتيغور qasheru qategor( أمام املقدس والربکة. قالوا يف 
حرضته "رّب الکون أو رّب العامل،

ما هو العمل الذي بينك وبنی الناس؟." )3 إیونك 5: 10(
–وهي  اهلل  وخیافون  خیشون  الذین  الناس  من  متميزة  قائمة  إیونك  یلحق  وهکذا، 
قائمة تضم آدم وإبراهيم وموسى وجوب -وقد رفع املالئکة الذین سقطوا اعرتاضاهتم 
هي  االعرتاضات  تلك  أن  هو،  واهلدف  ضدهم)68(.  السامویة  املحکمة  يف  واهتاماهتم 
ضد الإلنسان بشکل عام: فإن تبنی أن هناك عينات ونامذج أفضل للجنس البرشي غري 
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مستحقنی الثناء/ التوراة/ السمو/ اخللق، إذن فليس هنالك من إنسان یستحق مثل هذه 
األشياء. فالشيطان نفسه یظهر يف 3 إیونك، يف سياق کالم ذلك الذي یؤکد ویثبت هویته 
کمتهم لإلنسان يف املحکمة السامویة يف اجلنة. ففي مقطع أو فقرة یرشح فيها اسم سريافيم 

)*(، فقد کتب:
)13( seraphim

ملاذا اسمهم یطلق عليه سريافيم؟ وذلك ألهنم أحرقوا األلواح ألواح
الشيطان. کل یوم جیلس الشيطان مع شموئيل Samma›e1 )69(، أمري روما،

ومع دوبيل Dubbi›el، أمري بلد فارس، ویکتبونا
اخلطایا عىل األلواح ویعطوها اىل سريافيم وذلك من أجل

جلبهم أمام املقدس، عليه الربکة والسالم، وهلذا
فعليه أن یدمر إرسائيل من العامل. ولکن سريافيم یعرف ویعلم

أرسار املقدس، عليه الربکة والسالم، وأنه ال یرغب يف ذلك
يف أن تسقط هذه األمة اإلرسائيلية. فامذا بعد إذن،

یعمل سريافيم ماذ یفعل؟ ففي کل یوم یأخذون األلواح من یدي الشيطان
وحیرقوهنا يف نار جهنم تلك التي تقف أمام أو قبالة ذلك

العرش العايل املجيد، وذلك ألهنم ینبغي أن ال یأتوا اىل
حرضة املقدس، عليه الربکة والسالم، عندما جیلس عىل العرش عرش

القيامة واحلکم اآلهلي حيث حیکم العامل کله باحلق. )3 إینوك 26: 12(
وعىل الرغم من أن هناك بعض االرتباك والتشویش بنی املالئکة احلاقدین واملبغضنی 
أن  الواضح  فمن  نفسه،  والشيطان  إیونك  ضد  االهتامات  وجلبوا  قدموا  الذین  أولئك 
السامویة يف  املجموعة  املتهمون يف  الذي یعمل معه  الرئيس لإلنسان،  املتهم  الشيطان هو 

اجلنة.

القدیم.  اليهودي  املعتقد  بحسب  تعاىل  اهلل  لعرش  احلارسنی  األوىل  الطبقة  مالئکة  أحد  ]وهو   )*(
املرتجم[
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امليالد.  قبل  السادس  القرن  يف  وسريته،  حياته  الشيطان  ابتدأ  فقد  أخرى،  وبعبارة 
بناء  السامویة يف اجلنة. ومن أجل  املحکمة  املقدس، کمتهم لإلنسان يف  الکتاب  فمصادر 
قضيته ضد اإلنسان، فإنه استخدم وجوده الدنيوي حماوال لقيادة الناس اىل طریق الضالل 
من أجل أن جیمع األدلة ضدهم، وهلذا السبب فقد أصبح مرتبطا يف الذهنية الشعبية مع 
اإلغراء واخلداع. ومهام یکن، فأن شخصيته األساسية کمتهم مل تتغري -وهي حقيقة تنعکس 
يف الکثري من أسامئه وألقابه، ويف األوصاف املبارشة وغري املبارشة ألدواره يف االهتام خالل 
الشيطان عىل مّر  القدیمة وما بعدها من العصور. وهکذا، استنادا فقط إىل دور  العصور 
املوحدین  قبل  من  املستعملة  "املتهم"  تعني  التي  الکثرية  للمصطلحات  ووفقا  التاریخ، 
القدامى لوصفه، عندها سيکون من املعقول أن نفرتض بأن أسامء أخرى أو ألقاب أخرى 
للشيطان قد استعملت أیضا من قبل موحدي الرشق األدنى يف عشية ظهور اإلسالم وهي 
الرجيم  للشيطان  املعنى األصيل  تشريکذلك إىل دوره کمتهم. وأن بحثي واستقصائي يف 
ستکون قد وصلت إىل استنتاج مرض إن کان يف اجلذر رجم r -j -m یعني به "تتهم" يف 

اللغة السامية، وهذه هي املسألة املهمة.
اللغة  ففي   ،)CAD(القاموس )خمترص  لآلشوریة  شيکاغو  قاموس  عىل  واعتامدا 
األکادیة أن الفعل راجامو ragamu له ستة معاين وهي کاآليت: )1( أن تستدعي أو أن 
تنادي، وأن ترصخ وتستنجد وتستدعي call out. و)2( أن تتنبأ أو أن تنطق وکأنه ملهم 
من لدن اهلل؛ و)3( أن تستدعي للمثول أمام القضاء، أو أن تدعو اىل االجتامع convoke؛ 
و)4( أن تقدم شکوى، أو أن یقيم دعوى قضائية عىل to sue، أو أن تقدم شکوى قانونية، 
أو أن تطالب بيء ما بدعوى قضائية؛ و)5( أن یقدم شخص دعوى قضائية ضد شخص 
آخر؛ و)6( أن یتسبب يف أن یقدم شخص ما دعوى)70(. ومن املثري لالهتامم، فأن املعنى 
األول مدعوم بنصف عمود من األمثلة. وأن الثاين یمأل فقرة واحدة؛ وأما الثالث فأنه یمأل 
أقل من عمود واحد فقط. واخلامس یتقلص اىل سطر واحد. ویمأل السادس فقرة واحدة؛ 
وأن الرابع -بالنسبة لنا املعنى األکثر أمهية – الذي یشغل سبعة أعمدة. وهذا هو حتى اآلن 
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االستعامل األکثر شيوعا للفعل )وأن املعننی اخلامس والسادس مها بوضوح مشتقات منه 
املعقول  من  ليس  فأنه  األساس  هذا  وعىل  للکلامت«(.  »جذور  أو  خمتلفة  لفظية  أنامط  يف 

افرتاض أن الشيطان الرجيم ممکن أن یکون يف األصل یعني »الشيطان املتهم«.
االستنتاج:

یظهر للعيان ثالث نقاط رئيسة مما سبق ذکره. أوهلا، يف عشية ظهور اإلسالم )ولعله 
من املحتمل قبل ذلك بکثري(، فإن لقب أو نعت رمجا rgima یمکن أن یطبق ویستعمل 
املعنى  إىل  ومدروسة  متعمدة  إشارة  دون  من  له،  ثابت  نعت"  أو  "لقب  ك  الشيطان  عىل 
ثم  نسيانه  تم  قد  للمصطلح  املعنى احلريف  أن  املرجح جدا  وثانيا، من  للمصطلح.  احلريف 
إعيد بناؤه بشکل خمتلف بنی خمتلف الشعوب يف الرشق األدنى. وهکذا، ففي الوقت الذي 
"الشيطان  یعني  بأنه  التعبري  تفرس  احلجاز  اجلنوب من  إىل  املسيحية  املجتمعات  فيه  کانت 
امللعون"، فإن اليهود -الذین استمروا يف نفورهم واشمئزازهم من الشيطان فکانوا برمون 
أو برمجون األشياء عليه –ربام کانوا عىل فهم للمصطلح عىل أنه یعني« الشيطان املرجوم ». 
وحسبام یبدو أن القرآن نفسه یتضمن أکثر من تفسري واحد للرجيم کام هو مستخدم ومطبق 
)*( و"األصغر" أو "املنبوذ" 

)14()Q 67: 5( عىل الشيطان، مفضال »املرجوم« يف مکان واحد
يف آیات اآلخرین. وثالثا، بغض النظر عن تطور الشيطان من املدعي الساموي إىل متجسد 
censorious traits کانت مل تنسى أبدا  للرش، و سامته املعيبة وامليالة اىل النقد القايس 
بکل ما يف الکلمة من معنى بنی املوحدین يف أواخرالفرتة القدیمة ويف بدایة الرشق األدنى 

اإلسالمي.
وعالوة عىل ذلك، فإن وجود االشتقاق األکدي للرجيم ذلك الذي یتناسب مع دور 
الشيطان کمتهم یثري احتاملية أن هذا کان يف الواقع املعنى األصيل لتعبري الشيطان الرجيم 
الذي نيس استعامله فيام بعد، بينام يف القرون التي تقع بنی الفرتتنی کان املصطلح والتعبري 

 Z Y X چ )*( ]املقصود هنا سورة امللك الکریمة آیة رقم 5 التي یقول فيها اهلل سبحانه وتعاىل 
] \ [ ^ _` d c b a چ. املرتجم[.
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الوسائل  إن  للتفسري.  عرضة  وأمهيته  ثابت  وتعبري  کمصطلح  العربية  اجلزیرة  يف  متداوال 
الدقيقة التي بواسطتها بقيت وثبتت هذه األکادیة يف شبه اجلزیرة العربية )يف حنی أنه قد 
انتهى استعامهلا يف أي مکان آخر( ال یمکن تتبعها بأي درجة من اليقنی)71(، ولکن ینبغي 
علينا العرتاف بأن هناك عرشات من الکلامت األکدیة قد أسهمت يف فهمنا للمصطلحات 
والتعبريات القرآنية -ویرسد جيفري قائمة بحوايل ستنی تعبريا ومصطلحا يف عمله املوسوم 
باملفردات األجنبية يف القرآن)72(. واملحاججة يف هذا البحث هي أنه ینبغي إضافة راجامو 

ragamu إىل تلك القائمة.

اهلوامش:
أدوارا . 1 یلعبان  أهنام  بحجة  وإبليس،  الشيطان  بنی  التمييز  حتاول  التي  املحاوالت  إن 

مقنعة  إىل جوانب خمتلفة من تضليلهام، هي حماوالت غري  تشري  التي  تلك  أو  خمتلفة 
إىل حد کبري. وبالفعل أنه يف العهد اجلدید یمکن استخدام مصطلحي »الشيطان« و 
diabolos، والتي  اليونانية، دیابولوس  الکلمة  I، من نفس   ،( "  Devilالشيطان"
"الثعبان القدیم،  9 نسمع   :12  Rev اشتق منها إبليس( جنبا إىل جنب. وهکذا، يف 
الذي کان یمثل الشيطان و Devil" "، ويف Rev 20: 2 "التننی، إنه الثعبان القدیم، 
 W. Bicksler، Job›s هذا،  عن  "ینظر   .Devil و  الشيطان  یسمى  کان  الذي 
Spiritual Journey: The Believer and Rationalist with Ques-

:tions of God and Man )Bloomington، 2009(، 485
2. On two occasions the phrase is used in the indefinite، viz. ، 

kull shayan rajim )Q 15: 17; 81: 25(.
3. "]rajm[ signifies The throwing، or casting of stones: this is 

its primary meaning. " E. Lane، An Arabic -English Lexicon 

)London، 1863(، s. v. r -j -m..
4. This، at least، is the most common explanation for the rite 
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offered in traditional sources. On this، and on some alterna-
tive explanations proposed by Muslim exegetes، see Ency-
clopaedia of Islam، New Edition )Leiden، 1960 -2004(، s. v. 
Ragjm )T Fahd(، esp. 8: 380b.

5. J. Stetkevych، Muhammad and the Golden Bough: Recon-
structing Arabian Myth )Bloomington، 2000(، 41 -49: G. 
Frazer، The Golden Bough: A Study in Magic and Religion، 
part 6: The Scapegoat )3rd ed. ، London، 1913; rpt 1980، 
cited after rpt(. 8 -30، esp. 24.

6. Already al -Tabari makes the connection between Abu 

Righal’s grave and the ramy al -jamarat )Tafsir al -Tabari: 
Jami al -bayan fi tafsir ay al -Qur’an ]Cairo، 1954 -69[، 25: 
167(.

7. Stetkevych، Golden Bough، 41 -42; al -Tabari، Ta’rikh al 

-rusul wa -l -muluk )Leiden، 1879 -190. 1(. 1: 937 )and see 

C. E. Bosworth، The History of al -Tabari، vol. 5: The Sasa-
nids، the Byzantines، the Lakhmids، and Yemen ]New York، 
1999[، 223 n. 552(.

8. On the possible connection between the stoning of Satan and 

the Jewish tashlikh ceremony، see A. Silverstein. ”Parallels 

between Some Jewish and Islamic Rituals. “ Jerusalem Stud-
ies in Arabic and Islam )forthcoming(.

9. See below، re. 2 Sam 16: 5 -6. 13.
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10. It should be noted that stoning was used as a form of capi-
tal punishment in the ancient Near East and in Islamic law. 
In the Bible death -by -stoning is stipulated using both the 

roots s -q -1 )e. g. ، Ex 19: 13. 21: 28; Deur 13: 11. 17: 5، 21: 
21، 22: 21( and r -g -m )e. g. ، Lev 20: 2. 20: 27، 24: 16; Num 

15: 35(. from either ancient Near Eastern sources or Islamic 

ones —for stoning Satan as a form of capital punishment.
11. Strictly speaking this verse )as well as Q 37: 6 -7 quoted in 

the following note( speaks of satans )shayatin(، which may 

compromise the relevance of such references to arguments 

about Satan. Be this as it may، the physical pelting of Satan 

)or satans( may also have Biblical precedents. Note that in 

Isa 14: 12ff.
12. Also relevant is Q 37: 6 -7: ”Lo! We have adorned the lowest 

heaven with an ornament، the planets; With security from 

every rebellious Satan. “
13. On this point، see P. J. Awn، Satan’s Tragedy and Redemp-

tion: Mils in Sufi Psychology )Leiden، 1983(، 38.
14. Q 16: 98 -99: ”When you recite the Qur’an، seek refuge 

in God against al -thanytan al -rajim. Indeed، he does not 

have authority over those who have faith and put their trust 

in their Lord. “
15. )15. ( E. g. ، BT Kiddushin، 29b -30a، 81a -b; Menachot، 
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62a; Sukka 38a.
16. BT Kiddushin 81a.
17. Ibid. ، 81b. The term for Satan in this instance is yeser ha 

-ra، or ”the evil inclination. “
18. I am not aware of any treatment of this topic that makes use 

of the Talmudic materials cited above.
19. Friedrich Ruckert )Der Koran: Im Auszuge ubersetzt von 

Friedrich Ruckert، ed. A. Muller ]Frankfurt، 18881، 440( 
was probably the first to suggest an Ethiopic derivation، and 

Theodor Noldeke )Neue Beitrage zur semitischen Sprach-
wissenschaft ]Strassburg، 19101، 25، 47( popularized the 

theory. For a torough overview of this argument، see now 

Reynolds. Qur’an and It’s Biblical Subtext. 54 -63.
20. The fact that Biblical exegetes have long associated the ser-

pent of Eden with Satan is particularly significant. The root 

r -g -m is also used in the Ethiopic rendering or Mt 25: 41، 
with reference to the casting of the condemned into the fire 

with the devil.
21. For this phrase، see A. Jeffery، The Foreign Vocabulary of 

the Qur’an )Baroda، 1938(، 140: K. Ahrens، ”Christliches im 

Koran: Eine Nachlese، “ Zeitschrift der Deutschen Morgen-
landischen Gesellschoft 84 )1930(: 39: and، most recently. 
Reynolds. Qur’an and Its Biblical Subtext، 54ff.
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22. F. Rosenthal، ”Some Minor Problems in the Qur’an، “ in 

The Joshua Starr Memorial Volume: Studies in History and 

Philology )New York، 1953(، 83: Jeffery، Foreign Vocabu-
lary، 139 -40: S. D. Goitein، Studies in Islamic History and 

Institutions )Leiden، 1966(، 77; M. Kropp، ”Der athiopische 

Satan = saytan und seine koranischen Auslaufer; mit einer 

Bemerkung uber verbales Steinigen. “ Oriens Christianus 

89 )2005(; 93 -102.
23. On this، see W. Bishai، ”A Possible Coptic Source for a 

Qur’anic Text. “ JAOS 91 )1971(: 125 -28.
24. Cf. ، e. g. ، John of Ephesus )d. 586(، Lives of Eastern Saints، 

1: 101 )ed. Brooks، PO 17. 1(، where it is stated wa -b -her-
mawhy nergum ‘enun )”with his curses he will curse —r -g 

-m —them“(.
25. The Qur’an itself )Q 24: 3( uses the root r -m -y in the con-

text of accusation، as in yarmuna l -muhsinat. And note that 

while the Semitic root r -m -y I r -m -h denotes in Arabic 

”throwing، “ in Hebrew it refers to ”cheating“ or ”lying. “ 

)This point was drawn to my attention by Joseph Witztum. (
26. It is interesting، but probably ultimately irrelevant، that in 

the same context David’s advisor Avishai suggests that the 

king punish Shimei، to which David responds. ”What have 

I to do with you.. . that you should today become a Satan to 
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me?“ )2 Sam 19: 22(.
27. Passive MI is discussed in W. Wright. A Grammar of the 

Arabic Language )3rd ed. ، Cambridge، 1991(. 136.
28. The name ”Satan“ itself underwent just such a development، 

beginning as it did as a Hebrew noun )whose meaning was 

probably ”obstacle“ or ”adversary“ —cf. Num 22: 21( and 

eventually becoming ”fixed“ as the name of an accuser of 

man. Thus، in the NT we find for Satan both a literal transla-
tion meaning ”accuser“ )Gk. diabolos(، as well as the fixed 

term ”)holsatanas“ )which has no meaning in Greek(. On 

this، see Bicksler. Job’s Spiritual Journey، 485 -90.
29. E. M. Yamauchi، Mandaic Incantation Texts )New Haven، 

1967(، 226 -29 )]section[(، 272 -75 )]section[27
30. See M. Lidzbarski، Ginza: Der Schatz oder Das grofBe Buch 

der Mandaer )Gottingen. 1925(، 17 n. 2.
31. In S. Ephraemi Syri: Rabulae episcopi Edesseni I Balaei alio-

rumque opera selecta e codicibus Syriacis manuscriptis in 

Museo Britannico et Bibliotheca Bodleiana asservatis pri-
mus، ed. J. J. Overbeck، 131 1. 11، where it is stated، ”Depart 

from the wilderness. O danala rgima!“ Previously in the text 

)1. 6( daggala appears without rgima.
32. Daggala is obviously a cognate of Ar. dajjal، and probably 

the origin of both the term and the concept in early Islam
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33.  E. g. ، A. VO0bus، A Letter of Ephrem to the Mountaineers: 
A Literary Critical Contribution to Syriac Patristic Litera-
ture )Pinneberg/ Hamburg، 1947(،

34. It could also be argued that the Qur’an sought to reinterpret 

the term intentionally )just as it occasionally reinterprets the 

characters or careers of pre -Islamic figures(، though there is 

no reason to think that it was doing so in this case as there is 

no discernable polemical motivation for arguing that Satan 

was pelted rather than accursed. )35. ( See supra، nn. 19 and 

22، respectively.
35. See above، no. 19، 22.
36. Rosenthal، ”Some Minor Problems، “ 83 -84. The first two 

)of the three( problems are the phrases an yadin and al -sa-
mad —his comments on both of these have been pursued by 

scholars، indicating that the article was not ignored.
37. A. Rippin، ”Devil، “ in Encyclopaedia of the Qur’an )Leiden، 

2001 -2006(، 1: 526.
38. Beli’al was one of Satan’s names in the Second Temple pe-

riod، and Satan was widely believed to have been made of 

fire. Cf. M. Mach، ”Demons“ )supra، n. 28(، 190 -91.
39. Midrash Bereshith Rahba، ed. J. Theodor and Ch. Albeck 

)Jerusalem، 1996(، 1: 182 -83 )]section[20b(.
40. Translations from the Quran are modified from M. M. 
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Pickthall’s The Meaning of the Glorious Koran )New York، 
1930(.

41. The fact that in both texts God tells Satan that the curse shall 

be upon him until the day of judgment after He has told him 

that he is rajim may be crucial if God’s second statement is 

taken as a gloss on rajim )viz. ، ”you are rajim accursed’. ’
42. Interestingly، the traditional etymology given for Iblis is that 

it is from ublisa )‘he was made wretched’(. This etymology 

is transparently popular، and a derivation from diabolos is 

widely accepted. Cf. G. S. Reynolds، ”A Reflection on Two 

Quranic Words )Iblis and Judi(، with Attention to the Theo-
ries of A. Mingana، “ JAOS 124 )2004(: 680 -82.

43. This is the interpretation favored by Reynolds. Qur’an and 

Its Biblical Subtext، 54 -63.
44. The theory that tri -literal Semitic roots were originally bi 

-literal makes the g -’ -r/ r -j -m connection thinkable at 

all، but the complete metathesis، coupled with the existence 

of much closer cognates in r -g -n and r -g -m، makes this 

option all but impossible on linguistic grounds.
45. The prayer recited by the synagogue cantor before the ”ad-

ditional“ prayer )mussaf( on Yom Kippur includes the verse 

”Rebuke Satan )tig’ar ba -satan(، that he may not accuse me!، 
“ which attests to the longevity of this particular formula.
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46. The origins of the Biblical Satan have been debated-incon-
clusively -for centuries. For ancient Near Eastern connec-
tions، see N. Forsythe، The Old Enemy: Satan and the Com-
bat Myth )Princeton، 1987(.

47. See also Ps 109، which describes Satan’s role as an accuser.
48. Census -taking was explicitly prohibited، for which reason 

it was deemed reprehensible.
49. Ii is unclear why testing Abraham was seen as being too 

evil for God to have undertaken، especially considering that 

by the time Jubilees was written the )happy( outcome was 

known.
50. Cf. ، e. g. ، Rev 12: 9، 20: 2.
51. From the Greek diahallein، ‘to slander، attack، accuse’. See 

now G. S. Reynolds، ”Two Qur’anic Words، “ 680 -82..
52. S. Kaufmann، The Akkadian Influences on Aramaic )Chi-

cago. 1975(، 42 -43.
53. Jerusalem Talmud. Berachot 1: 1، and Shabbat 2: 6; and 

Genesis Rabba، 38: 7.
54. Cf. A. Kohut، Aruch Completum )Vienna، 1878 -1892(، s. 

v. qetigor.
55. Kaufmann، Akkadian Influences. s. v. akelqars e.
56. See the versions of Satan›s fall in G. Anderson and M. Stone، 

eds. ، A Synopsis of the Books of Adam and Eve )2nd ed. ، 
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Atlanta، 1999
57. Cf. R. Westbrook، ed. ، A History of Near Eastern Law 

)Leiden، 2003(، passim.
58. Taking this to something of an extreme، in Sufi circles it 

came to be argued that Satan refused to bow down to Adam 

on account of his uncompromising monotheism )cf. Awn، 
Satan›s Tragedy and Redemption(.

59. BT Shabbat 88b -89a; and Sanhedrin 26b.
60. BT Sanhedrin 89b.
61. In BT Sanhedrin 38a —b، »the angels« object to the creation 

of man on account of man›s future sins )e. g. ، building the 

Tower of Babel، among others(.
62. The term used here is yeser ha -ra› )lit، the evil inclination: 

see above، n. 17(.
63. BT Sukka 52b. Their comment is slightly wide of the mark; 

rather than distinguishing between this world and the next، 
they should distinguish between Salmi›s functions on earth 

and his functions in heaven.
64. Q 7: 10 -18; 15: 26 -43; 17: 61 -65; 18: 50; 38: 71 -83.
65. For the Hebrew text، see H. Odenberg، ed. ، 3 Enoch or The 

Hebrew Book of Enoch )New York، 1973: orig. ed. Cam-
bridge، 1928(.

66. P. S. Alexander. »The Historical Setting of the Hebrew Book 
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of Enoch، « Journal of Jewish Studies 28 )1977(: 156 -80.
67. These angels are known from other sources to be »fallen« an-

gels، associated with Satan. On their identity and relation-
ship to Satan، see A. Y. Reed، »From Asael and Semihazah to 

Uzzah، Azzah، and Azael: 3 Enoch 5 )]section[]section[7 -8(
68. Even the angels› accusations are the same: in 3 Enoch 6: 2ff، 

they are heard to say.
69. Elsewhere in 3 Enoch Samma›el is described as being »the 

prince of the accusers )sar ha -mastinim(، who is greater than 

all the princes of kingdoms that are in the height« )14: 2(.
.س 7: 10 18-؛ 15: 26 43-؛ 17: 61 65-؛ 18: 50. 38: 71 83- ) .64(
70. The Chicago Assyrian Dictionary )Chicago، 1999(. 14: 62 

-67. s. v. ragamu.
71. It is، for instance، possible that the Akkadianism was initially 

reinterpreted among South Arabian Christians as meaning 

»accursed« and this usage subsequently found its way into 

the Qur›an. Crone and A. Silverstein، »The Ancient Near 

East and Islam: The Case of Lot -Casting« Journal of Semitic 

Studies 55 )2010(: 423 -50.
72.  Jeffery. Foreign Vocabulary، 298.
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القسم االول
بسم اهلل الرمحن الرحيم

املبعوث  والصالة عىل رسوله  یعلم،  مل  ما  االنسان  علم  بالقلم،  عّلم  الذي  احلمد هلل 
لکّافة االمم، وعىل اله اهل العصمة والکرم.

ان تفسري امليزان للسيد الطباطبائي وقع بنی حمب غال ومبغض قال؛ بحيث جعله 
االول اعىل من ان تدرکه عقول العلامء فضاًل عن غريهم؛ وفوق النقد والنقاش واملالحظه؛ 

وقد فّرط يف هذا.
والثاين اخرج صاحبه عن ربقة االیامن –والعياذ باهلل –ناعتًا إیاه بالبرتي تارة واملخالف 
للواقع؛ وقد  النعوت واالوصاف اجلارحة واملخالفة  تتقلقل  تارة اخرى وبنی ذین وذین 

افرط يف ذلك.
التفسريي  الطباطبائي يف منهجه  العالمة  السيد  به  التزم  ما  اّن  للطائفة االوىل:  فنقول 
رغم انه منهج صحيح وسدید واثبت جدارته يف موقعه فقط ال اّنه منهج مهيمن عىل باقي 

املناهج التفسريیة االخرى.
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 وقع بنی حمب غال ومبغض قال؛ بحيث جعله 
االول اعىل من ان تدرکه عقول العلامء فضاًل عن غريهم؛ وفوق النقد والنقاش واملالحظه؛ 

املبعوث  والصالة عىل رسوله  یعلم،  مل  ما  االنسان  علم  بالقلم،  عّلم  الذي  احلمد هلل 

 وقع بنی حمب غال ومبغض قال؛ بحيث جعله 
االول اعىل من ان تدرکه عقول العلامء فضاًل عن غريهم؛ وفوق النقد والنقاش واملالحظه؛ 

املبعوث  والصالة عىل رسوله  یعلم،  مل  ما  االنسان  علم  بالقلم،  عّلم  الذي  املبعوث احلمد هلل  والصالة عىل رسوله  یعلم،  مل  ما  االنسان  علم  بالقلم،  عّلم  الذي  احلمد هلل 

االول اعىل من ان تدرکه عقول العلامء فضاًل عن غريهم؛ وفوق النقد والنقاش واملالحظه؛ االول اعىل من ان تدرکه عقول العلامء فضاًل عن غريهم؛ وفوق النقد والنقاش واملالحظه؛ 
 وقع بنی حمب غال ومبغض قال؛ بحيث جعله  وقع بنی حمب غال ومبغض قال؛ بحيث جعله 

بسم اهلل الرمحن الرحيم
املبعوث  والصالة عىل رسوله  یعلم،  مل  ما  االنسان  علم  بالقلم،  عّلم  الذي  احلمد هلل 

بسم اهلل الرمحن الرحيم
املبعوث  والصالة عىل رسوله  یعلم،  مل  ما  االنسان  علم  بالقلم،  عّلم  الذي  احلمد هلل 

القسم االول
بسم اهلل الرمحن الرحيم

القسم االول
بسم اهلل الرمحن الرحيم

املبعوث  والصالة عىل رسوله  یعلم،  مل  ما  االنسان  علم  بالقلم،  عّلم  الذي  املبعوث احلمد هلل  والصالة عىل رسوله  یعلم،  مل  ما  االنسان  علم  بالقلم،  عّلم  الذي  املبعوث احلمد هلل  والصالة عىل رسوله  یعلم،  مل  ما  االنسان  علم  بالقلم،  عّلم  الذي  املبعوث احلمد هلل  والصالة عىل رسوله  یعلم،  مل  ما  االنسان  علم  بالقلم،  عّلم  الذي  املبعوث احلمد هلل  والصالة عىل رسوله  یعلم،  مل  ما  االنسان  علم  بالقلم،  عّلم  الذي  احلمد هلل 
لکّافة االمم، وعىل اله اهل العصمة والکرم.لکّافة االمم، وعىل اله اهل العصمة والکرم.

ان تفسري امليزان للسيد الطباطبائي
لکّافة االمم، وعىل اله اهل العصمة والکرم.

ان تفسري امليزان للسيد الطباطبائيان تفسري امليزان للسيد الطباطبائي
لکّافة االمم، وعىل اله اهل العصمة والکرم.

ان تفسري امليزان للسيد الطباطبائي
لکّافة االمم، وعىل اله اهل العصمة والکرم.

ان تفسري امليزان للسيد الطباطبائي

املبعوث  والصالة عىل رسوله  یعلم،  مل  ما  االنسان  علم  بالقلم،  عّلم  الذي  املبعوث احلمد هلل  والصالة عىل رسوله  یعلم،  مل  ما  االنسان  علم  بالقلم،  عّلم  الذي  املبعوث احلمد هلل  والصالة عىل رسوله  یعلم،  مل  ما  االنسان  علم  بالقلم،  عّلم  الذي  احلمد هلل 
لکّافة االمم، وعىل اله اهل العصمة والکرم.

املبعوث  والصالة عىل رسوله  یعلم،  مل  ما  االنسان  علم  بالقلم،  عّلم  الذي  احلمد هلل 
لکّافة االمم، وعىل اله اهل العصمة والکرم.

املبعوث  والصالة عىل رسوله  یعلم،  مل  ما  االنسان  علم  بالقلم،  عّلم  الذي  احلمد هلل 
لکّافة االمم، وعىل اله اهل العصمة والکرم.

املبعوث  والصالة عىل رسوله  یعلم،  مل  ما  االنسان  علم  بالقلم،  عّلم  الذي  احلمد هلل 
لکّافة االمم، وعىل اله اهل العصمة والکرم.

املبعوث  والصالة عىل رسوله  یعلم،  مل  ما  االنسان  علم  بالقلم،  عّلم  الذي  احلمد هلل 
لکّافة االمم، وعىل اله اهل العصمة والکرم.

املبعوث  والصالة عىل رسوله  یعلم،  مل  ما  االنسان  علم  بالقلم،  عّلم  الذي  احلمد هلل 
لکّافة االمم، وعىل اله اهل العصمة والکرم.لکّافة االمم، وعىل اله اهل العصمة والکرم.

ان تفسري امليزان للسيد الطباطبائي
لکّافة االمم، وعىل اله اهل العصمة والکرم.لکّافة االمم، وعىل اله اهل العصمة والکرم.

ان تفسري امليزان للسيد الطباطبائي
لکّافة االمم، وعىل اله اهل العصمة والکرم.

ان تفسري امليزان للسيد الطباطبائي
لکّافة االمم، وعىل اله اهل العصمة والکرم.

ان تفسري امليزان للسيد الطباطبائي

املبعوث  والصالة عىل رسوله  یعلم،  مل  ما  االنسان  علم  بالقلم،  عّلم  الذي  احلمد هلل 
لکّافة االمم، وعىل اله اهل العصمة والکرم.لکّافة االمم، وعىل اله اهل العصمة والکرم.

املبعوث  والصالة عىل رسوله  یعلم،  مل  ما  االنسان  علم  بالقلم،  عّلم  الذي  احلمد هلل 
لکّافة االمم، وعىل اله اهل العصمة والکرم.لکّافة االمم، وعىل اله اهل العصمة والکرم.

املبعوث  والصالة عىل رسوله  یعلم،  مل  ما  االنسان  علم  بالقلم،  عّلم  الذي  املبعوث احلمد هلل  والصالة عىل رسوله  یعلم،  مل  ما  االنسان  علم  بالقلم،  عّلم  الذي  املبعوث احلمد هلل  والصالة عىل رسوله  یعلم،  مل  ما  االنسان  علم  بالقلم،  عّلم  الذي  املبعوث احلمد هلل  والصالة عىل رسوله  یعلم،  مل  ما  االنسان  علم  بالقلم،  عّلم  الذي  املبعوث احلمد هلل  والصالة عىل رسوله  یعلم،  مل  ما  االنسان  علم  بالقلم،  عّلم  الذي  املبعوث احلمد هلل  والصالة عىل رسوله  یعلم،  مل  ما  االنسان  علم  بالقلم،  عّلم  الذي  املبعوث احلمد هلل  والصالة عىل رسوله  یعلم،  مل  ما  االنسان  علم  بالقلم،  عّلم  الذي  احلمد هلل 
لکّافة االمم، وعىل اله اهل العصمة والکرم.

املبعوث  والصالة عىل رسوله  یعلم،  مل  ما  االنسان  علم  بالقلم،  عّلم  الذي  احلمد هلل 
لکّافة االمم، وعىل اله اهل العصمة والکرم.

املبعوث  والصالة عىل رسوله  یعلم،  مل  ما  االنسان  علم  بالقلم،  عّلم  الذي  احلمد هلل 
لکّافة االمم، وعىل اله اهل العصمة والکرم.

املبعوث  والصالة عىل رسوله  یعلم،  مل  ما  االنسان  علم  بالقلم،  عّلم  الذي  احلمد هلل 
لکّافة االمم، وعىل اله اهل العصمة والکرم.

املبعوث  والصالة عىل رسوله  یعلم،  مل  ما  االنسان  علم  بالقلم،  عّلم  الذي  احلمد هلل 
لکّافة االمم، وعىل اله اهل العصمة والکرم.لکّافة االمم، وعىل اله اهل العصمة والکرم.

املبعوث  والصالة عىل رسوله  یعلم،  مل  ما  االنسان  علم  بالقلم،  عّلم  الذي  احلمد هلل 
لکّافة االمم، وعىل اله اهل العصمة والکرم.لکّافة االمم، وعىل اله اهل العصمة والکرم.

املبعوث  والصالة عىل رسوله  یعلم،  مل  ما  االنسان  علم  بالقلم،  عّلم  الذي  املبعوث احلمد هلل  والصالة عىل رسوله  یعلم،  مل  ما  االنسان  علم  بالقلم،  عّلم  الذي  احلمد هلل 
لکّافة االمم، وعىل اله اهل العصمة والکرم.

ان تفسري امليزان للسيد الطباطبائي
االول اعىل من ان تدرکه عقول العلامء فضاًل عن غريهم؛ وفوق النقد والنقاش واملالحظه؛ 

املبعوث  والصالة عىل رسوله  یعلم،  مل  ما  االنسان  علم  بالقلم،  عّلم  الذي  احلمد هلل 
لکّافة االمم، وعىل اله اهل العصمة والکرم.

ان تفسري امليزان للسيد الطباطبائي
االول اعىل من ان تدرکه عقول العلامء فضاًل عن غريهم؛ وفوق النقد والنقاش واملالحظه؛ 

املبعوث  والصالة عىل رسوله  یعلم،  مل  ما  االنسان  علم  بالقلم،  عّلم  الذي  احلمد هلل 
لکّافة االمم، وعىل اله اهل العصمة والکرم.

املبعوث  والصالة عىل رسوله  یعلم،  مل  ما  االنسان  علم  بالقلم،  عّلم  الذي  احلمد هلل 
لکّافة االمم، وعىل اله اهل العصمة والکرم.

االول اعىل من ان تدرکه عقول العلامء فضاًل عن غريهم؛ وفوق النقد والنقاش واملالحظه؛ االول اعىل من ان تدرکه عقول العلامء فضاًل عن غريهم؛ وفوق النقد والنقاش واملالحظه؛ 
ان تفسري امليزان للسيد الطباطبائيان تفسري امليزان للسيد الطباطبائي

ناعتًا إیاه بالبرتي تارة واملخالف ناعتًا إیاه بالبرتي تارة واملخالف 
للواقع؛ وقد  النعوت واالوصاف اجلارحة واملخالفة  تتقلقل  تارة اخرى وبنی ذین وذین 
ناعتًا إیاه بالبرتي تارة واملخالف 
للواقع؛ وقد  النعوت واالوصاف اجلارحة واملخالفة  تتقلقل  للواقع؛ وقد تارة اخرى وبنی ذین وذین  النعوت واالوصاف اجلارحة واملخالفة  تتقلقل  تارة اخرى وبنی ذین وذین 
ناعتًا إیاه بالبرتي تارة واملخالف 
للواقع؛ وقد  النعوت واالوصاف اجلارحة واملخالفة  تتقلقل  تارة اخرى وبنی ذین وذین 
ناعتًا إیاه بالبرتي تارة واملخالف ناعتًا إیاه بالبرتي تارة واملخالف ناعتًا إیاه بالبرتي تارة واملخالف 
للواقع؛ وقد  النعوت واالوصاف اجلارحة واملخالفة  تتقلقل  تارة اخرى وبنی ذین وذین 
ناعتًا إیاه بالبرتي تارة واملخالف 
للواقع؛ وقد  النعوت واالوصاف اجلارحة واملخالفة  تتقلقل  للواقع؛ وقد تارة اخرى وبنی ذین وذین  النعوت واالوصاف اجلارحة واملخالفة  تتقلقل  للواقع؛ وقد تارة اخرى وبنی ذین وذین  النعوت واالوصاف اجلارحة واملخالفة  تتقلقل  للواقع؛ وقد تارة اخرى وبنی ذین وذین  النعوت واالوصاف اجلارحة واملخالفة  تتقلقل  تارة اخرى وبنی ذین وذین 
ناعتًا إیاه بالبرتي تارة واملخالف 
للواقع؛ وقد  النعوت واالوصاف اجلارحة واملخالفة  تتقلقل  للواقع؛ وقد تارة اخرى وبنی ذین وذین  النعوت واالوصاف اجلارحة واملخالفة  تتقلقل  للواقع؛ وقد تارة اخرى وبنی ذین وذین  النعوت واالوصاف اجلارحة واملخالفة  تتقلقل  تارة اخرى وبنی ذین وذین 
ناعتًا إیاه بالبرتي تارة واملخالف 
للواقع؛ وقد  النعوت واالوصاف اجلارحة واملخالفة  تتقلقل  للواقع؛ وقد تارة اخرى وبنی ذین وذین  النعوت واالوصاف اجلارحة واملخالفة  تتقلقل  للواقع؛ وقد تارة اخرى وبنی ذین وذین  النعوت واالوصاف اجلارحة واملخالفة  تتقلقل  تارة اخرى وبنی ذین وذین 
والعياذ باهلل –ناعتًا إیاه بالبرتي تارة واملخالف 
للواقع؛ وقد  النعوت واالوصاف اجلارحة واملخالفة  تتقلقل  تارة اخرى وبنی ذین وذین 
ناعتًا إیاه بالبرتي تارة واملخالف والعياذ باهلل –ناعتًا إیاه بالبرتي تارة واملخالف ناعتًا إیاه بالبرتي تارة واملخالف 
للواقع؛ وقد  النعوت واالوصاف اجلارحة واملخالفة  تتقلقل  تارة اخرى وبنی ذین وذین 
ناعتًا إیاه بالبرتي تارة واملخالف 
للواقع؛ وقد  النعوت واالوصاف اجلارحة واملخالفة  تتقلقل  للواقع؛ وقد تارة اخرى وبنی ذین وذین  النعوت واالوصاف اجلارحة واملخالفة  تتقلقل  للواقع؛ وقد تارة اخرى وبنی ذین وذین  النعوت واالوصاف اجلارحة واملخالفة  تتقلقل  تارة اخرى وبنی ذین وذین 
ناعتًا إیاه بالبرتي تارة واملخالف 
للواقع؛ وقد  النعوت واالوصاف اجلارحة واملخالفة  تتقلقل  تارة اخرى وبنی ذین وذین 
ناعتًا إیاه بالبرتي تارة واملخالف 
للواقع؛ وقد  النعوت واالوصاف اجلارحة واملخالفة  تتقلقل  تارة اخرى وبنی ذین وذین 
ناعتًا إیاه بالبرتي تارة واملخالف 
للواقع؛ وقد  النعوت واالوصاف اجلارحة واملخالفة  تتقلقل  للواقع؛ وقد تارة اخرى وبنی ذین وذین  النعوت واالوصاف اجلارحة واملخالفة  تتقلقل  للواقع؛ وقد تارة اخرى وبنی ذین وذین  النعوت واالوصاف اجلارحة واملخالفة  تتقلقل  تارة اخرى وبنی ذین وذین 
ناعتًا إیاه بالبرتي تارة واملخالف ناعتًا إیاه بالبرتي تارة واملخالف 

رغم انه منهج صحيح وسدید واثبت جدارته يف موقعه فقط ال اّنه منهج مهيمن عىل باقي رغم انه منهج صحيح وسدید واثبت جدارته يف موقعه فقط ال اّنه منهج مهيمن عىل باقي رغم انه منهج صحيح وسدید واثبت جدارته يف موقعه فقط ال اّنه منهج مهيمن عىل باقي رغم انه منهج صحيح وسدید واثبت جدارته يف موقعه فقط ال اّنه منهج مهيمن عىل باقي رغم انه منهج صحيح وسدید واثبت جدارته يف موقعه فقط ال اّنه منهج مهيمن عىل باقي 
التفسريي  الطباطبائي يف منهجه  العالمة  السيد  به  التزم  ما  اّن  للطائفة االوىل:  التفسريي فنقول  الطباطبائي يف منهجه  العالمة  السيد  به  التزم  ما  اّن  للطائفة االوىل:  التفسريي فنقول  الطباطبائي يف منهجه  العالمة  السيد  به  التزم  ما  اّن  للطائفة االوىل:  فنقول 
رغم انه منهج صحيح وسدید واثبت جدارته يف موقعه فقط ال اّنه منهج مهيمن عىل باقي 
التفسريي  الطباطبائي يف منهجه  العالمة  السيد  به  التزم  ما  اّن  للطائفة االوىل:  التفسريي فنقول  الطباطبائي يف منهجه  العالمة  السيد  به  التزم  ما  اّن  للطائفة االوىل:  فنقول 
رغم انه منهج صحيح وسدید واثبت جدارته يف موقعه فقط ال اّنه منهج مهيمن عىل باقي 
التفسريي  الطباطبائي يف منهجه  العالمة  السيد  به  التزم  ما  اّن  للطائفة االوىل:  التفسريي فنقول  الطباطبائي يف منهجه  العالمة  السيد  به  التزم  ما  اّن  للطائفة االوىل:  التفسريي فنقول  الطباطبائي يف منهجه  العالمة  السيد  به  التزم  ما  اّن  للطائفة االوىل:  فنقول 
رغم انه منهج صحيح وسدید واثبت جدارته يف موقعه فقط ال اّنه منهج مهيمن عىل باقي 
التفسريي  الطباطبائي يف منهجه  العالمة  السيد  به  التزم  ما  اّن  للطائفة االوىل:  التفسريي فنقول  الطباطبائي يف منهجه  العالمة  السيد  به  التزم  ما  اّن  للطائفة االوىل:  فنقول 
رغم انه منهج صحيح وسدید واثبت جدارته يف موقعه فقط ال اّنه منهج مهيمن عىل باقي رغم انه منهج صحيح وسدید واثبت جدارته يف موقعه فقط ال اّنه منهج مهيمن عىل باقي رغم انه منهج صحيح وسدید واثبت جدارته يف موقعه فقط ال اّنه منهج مهيمن عىل باقي رغم انه منهج صحيح وسدید واثبت جدارته يف موقعه فقط ال اّنه منهج مهيمن عىل باقي 
التفسريي  الطباطبائي يف منهجه  العالمة  السيد  به  التزم  ما  اّن  للطائفة االوىل:  فنقول 
رغم انه منهج صحيح وسدید واثبت جدارته يف موقعه فقط ال اّنه منهج مهيمن عىل باقي 
التفسريي  الطباطبائي يف منهجه  العالمة  السيد  به  التزم  ما  اّن  للطائفة االوىل:  التفسريي فنقول  الطباطبائي يف منهجه  العالمة  السيد  به  التزم  ما  اّن  للطائفة االوىل:  فنقول 
رغم انه منهج صحيح وسدید واثبت جدارته يف موقعه فقط ال اّنه منهج مهيمن عىل باقي 
التفسريي  الطباطبائي يف منهجه  العالمة  السيد  به  التزم  ما  اّن  للطائفة االوىل:  فنقول 

للواقع؛ وقد  النعوت واالوصاف اجلارحة واملخالفة  تتقلقل  للواقع؛ وقد تارة اخرى وبنی ذین وذین  النعوت واالوصاف اجلارحة واملخالفة  تتقلقل  للواقع؛ وقد تارة اخرى وبنی ذین وذین  النعوت واالوصاف اجلارحة واملخالفة  تتقلقل  للواقع؛ وقد تارة اخرى وبنی ذین وذین  النعوت واالوصاف اجلارحة واملخالفة  تتقلقل  للواقع؛ وقد تارة اخرى وبنی ذین وذین  النعوت واالوصاف اجلارحة واملخالفة  تتقلقل  للواقع؛ وقد تارة اخرى وبنی ذین وذین  النعوت واالوصاف اجلارحة واملخالفة  تتقلقل  تارة اخرى وبنی ذین وذین 

التفسريي  الطباطبائي يف منهجه  العالمة  السيد  به  التزم  ما  اّن  للطائفة االوىل:  التفسريي فنقول  الطباطبائي يف منهجه  العالمة  السيد  به  التزم  ما  اّن  للطائفة االوىل:  التفسريي فنقول  الطباطبائي يف منهجه  العالمة  السيد  به  التزم  ما  اّن  للطائفة االوىل:  فنقول 
رغم انه منهج صحيح وسدید واثبت جدارته يف موقعه فقط ال اّنه منهج مهيمن عىل باقي 
التفسريي  الطباطبائي يف منهجه  العالمة  السيد  به  التزم  ما  اّن  للطائفة االوىل:  التفسريي فنقول  الطباطبائي يف منهجه  العالمة  السيد  به  التزم  ما  اّن  للطائفة االوىل:  فنقول 
رغم انه منهج صحيح وسدید واثبت جدارته يف موقعه فقط ال اّنه منهج مهيمن عىل باقي 
التفسريي  الطباطبائي يف منهجه  العالمة  السيد  به  التزم  ما  اّن  للطائفة االوىل:  التفسريي فنقول  الطباطبائي يف منهجه  العالمة  السيد  به  التزم  ما  اّن  للطائفة االوىل:  فنقول 
رغم انه منهج صحيح وسدید واثبت جدارته يف موقعه فقط ال اّنه منهج مهيمن عىل باقي 
التفسريي  الطباطبائي يف منهجه  العالمة  السيد  به  التزم  ما  اّن  للطائفة االوىل:  التفسريي فنقول  الطباطبائي يف منهجه  العالمة  السيد  به  التزم  ما  اّن  للطائفة االوىل:  فنقول 
رغم انه منهج صحيح وسدید واثبت جدارته يف موقعه فقط ال اّنه منهج مهيمن عىل باقي 
التفسريي  الطباطبائي يف منهجه  العالمة  السيد  به  التزم  ما  اّن  للطائفة االوىل:  التفسريي فنقول  الطباطبائي يف منهجه  العالمة  السيد  به  التزم  ما  اّن  للطائفة االوىل:  التفسريي فنقول  الطباطبائي يف منهجه  العالمة  السيد  به  التزم  ما  اّن  للطائفة االوىل:  فنقول 
رغم انه منهج صحيح وسدید واثبت جدارته يف موقعه فقط ال اّنه منهج مهيمن عىل باقي 
التفسريي  الطباطبائي يف منهجه  العالمة  السيد  به  التزم  ما  اّن  للطائفة االوىل:  فنقول 
رغم انه منهج صحيح وسدید واثبت جدارته يف موقعه فقط ال اّنه منهج مهيمن عىل باقي 
التفسريي  الطباطبائي يف منهجه  العالمة  السيد  به  التزم  ما  اّن  للطائفة االوىل:  التفسريي فنقول  الطباطبائي يف منهجه  العالمة  السيد  به  التزم  ما  اّن  للطائفة االوىل:  فنقول 
رغم انه منهج صحيح وسدید واثبت جدارته يف موقعه فقط ال اّنه منهج مهيمن عىل باقي رغم انه منهج صحيح وسدید واثبت جدارته يف موقعه فقط ال اّنه منهج مهيمن عىل باقي 

والثاين اخرج صاحبه عن ربقة االیامن والثاين اخرج صاحبه عن ربقة االیامن 
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رغم انه منهج صحيح وسدید واثبت جدارته يف موقعه فقط ال اّنه منهج مهيمن عىل باقي رغم انه منهج صحيح وسدید واثبت جدارته يف موقعه فقط ال اّنه منهج مهيمن عىل باقي 
املناهج التفسريیة االخرى.

رغم انه منهج صحيح وسدید واثبت جدارته يف موقعه فقط ال اّنه منهج مهيمن عىل باقي 
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التفسريي  الطباطبائي يف منهجه  العالمة  السيد  به  التزم  ما  اّن  للطائفة االوىل:  التفسريي فنقول  الطباطبائي يف منهجه  العالمة  السيد  به  التزم  ما  اّن  للطائفة االوىل:  فنقول 
رغم انه منهج صحيح وسدید واثبت جدارته يف موقعه فقط ال اّنه منهج مهيمن عىل باقي 
التفسريي  الطباطبائي يف منهجه  العالمة  السيد  به  التزم  ما  اّن  للطائفة االوىل:  فنقول 
رغم انه منهج صحيح وسدید واثبت جدارته يف موقعه فقط ال اّنه منهج مهيمن عىل باقي 
التفسريي  الطباطبائي يف منهجه  العالمة  السيد  به  التزم  ما  اّن  للطائفة االوىل:  التفسريي فنقول  الطباطبائي يف منهجه  العالمة  السيد  به  التزم  ما  اّن  للطائفة االوىل:  فنقول 
رغم انه منهج صحيح وسدید واثبت جدارته يف موقعه فقط ال اّنه منهج مهيمن عىل باقي 
التفسريي  الطباطبائي يف منهجه  العالمة  السيد  به  التزم  ما  اّن  للطائفة االوىل:  فنقول 
رغم انه منهج صحيح وسدید واثبت جدارته يف موقعه فقط ال اّنه منهج مهيمن عىل باقي 

املناهج التفسريیة االخرى.

التفسريي  الطباطبائي يف منهجه  العالمة  السيد  به  التزم  ما  اّن  للطائفة االوىل:  فنقول 
رغم انه منهج صحيح وسدید واثبت جدارته يف موقعه فقط ال اّنه منهج مهيمن عىل باقي 
التفسريي  الطباطبائي يف منهجه  العالمة  السيد  به  التزم  ما  اّن  للطائفة االوىل:  فنقول 
رغم انه منهج صحيح وسدید واثبت جدارته يف موقعه فقط ال اّنه منهج مهيمن عىل باقي 

املناهج التفسريیة االخرى.

التفسريي  الطباطبائي يف منهجه  العالمة  السيد  به  التزم  ما  اّن  للطائفة االوىل:  التفسريي فنقول  الطباطبائي يف منهجه  العالمة  السيد  به  التزم  ما  اّن  للطائفة االوىل:  فنقول 

املناهج التفسريیة االخرى.
رغم انه منهج صحيح وسدید واثبت جدارته يف موقعه فقط ال اّنه منهج مهيمن عىل باقي رغم انه منهج صحيح وسدید واثبت جدارته يف موقعه فقط ال اّنه منهج مهيمن عىل باقي 
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بالقرآن  القرآن  تفسري  منهج  –فکون  السند  حممد  االستاذ  شيخنا  یقول  –کام  وعليه 
التفسريیة االخرى يشء اخر،  املناهج  صحيحًا وسدیدًا وکفوء يشء، وکونه املهيمن عىل 
مع غض النظر عن املغالطة املوجودة يف عنوان منهج تفسري القرآن بالقرآن وان العنوان غري 
دقيق، وانه ال یطابق املنهج الذي یریده الطباطبائي او غريه من االعالم؛ وليس هنا جمال 

لبيان هذه املغالطة.
فجدارته يف معرفة ال جتعله مهيمنا يف غري موقعه عىل سائر املناهج التفسريیة االخرى.

تفسري  منهج  وجعلوا  حّکموا   الطباطبائي العاّلمة  السيد  تالمذة  من  مجلة  ولذا 
القرآن بالقرآن هو املهيمن عىل باقي املناهج التفسريیة االخرى يف الفقه وغريه، فخرجت 
 البيت اهل  مدرسة  وبعيدة عن مسّلامت  وخطرية وغریبة  وقناعات شاذة  نتائج  لدهیم 

الفقهية)1(.
وعليه فال یوجد کتاب سوى کتاب اهلل عز وجل فوق النقد الّبناء والذي تعّلمناه من 
نفس السيد الطباطبائي الذي مارس عملية الفقد والبحث آخذًا بوصية النبي واالئمة اهلداة 
املهدینی وهي: )... عن ايب عبد اهلل، قال: قال رسول اهلل: إن اهلل عز وجل یقول 
تذاکر العلم بنی عبادي مما حتيي عليه القلوب امليتة إذا هم انتهوا فيه اىل أمري(. الکايف ج1، 

ب9، ح6.
وعندما نکون بصدد نقل التأویل ال ألجل جحود وانکار جهود العاّلمة والعياذ باهلل 
البيت ليست سد باب االجتهاد وإنام  ُاهل  انه وبحمد اهلل تعاىل فان طبيعة مدرسة  إالّ 
تطویر  عىل  حرصا  املوزون  احلّر  للفکر  املجال  یفسح  املدرسة  هذه  وف���ي  املخطئة  نحن 

عملية التکامل العلمي؛ وال یوجد خطوط محراء يف هذا املجال.
املنهج  –وهو  والعرتة  القرآن  ملنهج  اختيارکم  ان  الثانية:  الطائفة  ألصحاب  ونقول 
املناهج األخرى  بالرضورة هتميش واقصاء  یعني  –ولکن هذا ال  احلال  بطبيعة  الصحيح 
أمثال  باهلل  والعياذ   ذلك يف  الرشیفة  انفسهم  اتعبوا  عاملقة  وعلامء  جهود  وتضييع 

)1( تفسري امومة الوالیة واملحکامت ج2 ص 176، حممد السند. 
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القلم  یعجز  الذي  العظيم  اجلهد  صاحب   الطباطبائي حسنی  حممد  السيد  العالمة 
الغريب، وتربيته  الشيوعي والنازي والفکر  العظيمة للفکر  تثمينه ومواجهته  واللسان عن 

جليل من تالمذته اجلهابذة )حفظهم اهلل تعاىل(.
الرجل  مليًا عىل کلامت ونکات هذا  الوقوف  التهم جزافا من دون  وال جیوز اطالق 

العظيم.
من  باعانة  إال  البرش  بمقدور  ليس  بتاممه  القرآن  بظاهر  األحاطة  أنَّ  اجلميع  وليعلم 
أفضل  عليهم  بيته  وأهل   النبي تعاىل،  اهلل  بعد  ل  األوَّ امُلعلِّم  وهم  تعاىل  اهلل  اصطفاهم 

الصالة والسالم.
ومن واقع املسؤولية الرشعية وبعد أن رأینا يف الفرتة األخرية إما اجلمود عىل ما ذکره 

.السيد الطباطبائي أو عدم االهتامم واهلجوم عىل ما ذکره
والنقاش  –للنقد  تعاىل  –بعونه  القویم  املنهج  ختط  التي  الدراسة  هذه  لکتابة  انربینا 
فقط  الرتکيز  وإنام  ما،  طائفة  اىل  التعصب  دون  من  رصينة  علمية  اسس  عىل  املبتني  احلر 
امليزان ووضعها يف  تفسري  اهم االشکاالت واالعرتاضات عىل  الدليلية مستعرضنی  عىل 
ميزان العدل واالنصاف دون اجلور والظلم واالعتساف، مبتعدین قدر االمکان عن السفه 
واالرساف، حمررین حمل النزاع واخلالف؛ من اجل الوصول اىل الوحدة واالئتالف؛ راجنی 

القبول واالستخالف.
جتویز التفکر يف ذات اهلل عز وجل:. 1

جوامع  يف  مودعة  ُأخر  کثرية  روایات  سبحانه  اهلل  يف  التفکر  عن  النهي  ويف   :قال
الفریقنی، والنهي ارشادي متعلق بمن ال حیسن الورود يف املسائل العقلية العميقة فيکون 

خوفه فيها تعرضًا للهالك الدائم)2(.
نالحظ هنا اّن السيد الطباطبائي یستخدم فقاهته يف التعامل مع الروایات الناهية 
عن التفکر يف اهلل تعاىل االمر الذي یغفل عنه الکثري بسبب اشتهاره يف اجلانب التفسريي 

)2( تفسري امليزان ج 19 ص53.
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الطباطبائي  عند  واالصويل  الفقهي  اجلانب  یتناسى  البعض  جعل  الذي  االمر  والفلسفي 
وهذا األمر حیتاج اىل دراسة مفصلة ليس هنا حملها.

ففي النص املتقدم نجده یستعمل املصطلح األصويل )النهي االرشادي( بحرفنة ودقة 
ما  خمالفة  أو  موافقة  يف  املتواضع  نظرنا  ابداء  وقبل  األصول  بعلم  تضلعه  عىل  تدل  عالية 
ذکره البّد لنا من بيان هذا املصطلح حتى یتسنى للقارئ اللبيب معرفة هذا األمر الدقيق.

بياناهتم  يف  طوائف  أربعة  اىل  انقسموا  األصول  علامء  أّن  املتخصص  عىل  خیفى  ال 
ملوضوع��ة )النهي( وقد أکثروا من النقض واإلبرام يف اختيار أحد املباين؛ واخلوض يف هذا 
املجال خیرجنا عن املقصود، ونقترص فقط عىل بيان النهي اإلرشادي باختصار شدید جدًا.

ة عن  املعربِّ النواهي أن تکون مولویة وهي  أّن األصل يف  النهي اإلرشادي: املعروف 
طلب الرتك أو الّکف أو الزجر والتبعيد عن متعّلق النهي اال أّنه قد نخرج عن هذا األصل 

بسبب أکتناف الکالم بقرینه تدّل عىل أّن النهي الوارد إنام هو ارشادي.
ویّتضح املراد من النهي اإلرشادي بمراجعة ما ذکره األعالم يف األمر اإلرشادي)3(.

مفاده  یکون  الذي  املولوي  النهي  وهو  التحریمي،  النهي  اإلرشادي  النهي  ویقابل 
احلرمة واملنع اإللزامي عن ارتکاب متعّلق النهي، وذلك يف مقابل النهي املولوي الکراهتي 
الذي یکون مفاده احلکم بکراهة متعّلق النهي، ويف مقابل النهي اإلرشادي والذي یرشد 
اّنُه يف مقابل النهي التنزهیي الذي یکون تعبريًا عن وجود منقصة  ملانعية متعّلقه مثاًل، کام 

وحزازة يف متعّلقه، فيکون متعّلق النهي بذلك مکروهًا.
بذاته عىل  النهي مطلوب  أّن متعّلق  نفسيًا من جهة  التحریمي قد یکون  النهي  إنَّ  ثّم 
املکلف ال أّن املطلوب هو ما یرتتب عىل متعّلق النهي ویکون حتصيل متعّلق النهي وسيلة 

لتحقق آثاره املطلوبة ذاتًا.
کام یکون نفسيًا من جهة املالك بمعنى أنَّ مالك النهي عن املتعّلق ناشئ عن مفسدة يف 

ذات املتعّلق ال أّنه ناشئ عن مفسدة يف آثار املتعّلق.

)3( راجع املعجم األصويل ج2 ص565، الشيخ حممد صنقور. 
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ومثاله: قوله تعاىل چ > = < ?@ D C B A چ فإنَّ متعّلق النهي 
وهو ترك الرشك مطلوب ذاتًا، کام أنَّ مالك النهي عن الرشك هو املفسدة العظيمة الناشئة 

عن نفس الرشك باهلل العظيم.
القسم الثاين: أن یکون نفسيًا من اجلهة األوىل إالّ أنه غريي من اجلهة الثانية ومثاله ))ال 
آثار  أنَّ املالك ناشئ عن  بذاته إالّ  النهي وهو ترك الکذب مطلوب  تکذب(( فإنَّ متعّلق 

الکذب ال عىل نفس الکذب کام هو واضح.
القسم الثالث: أن یکون غريّیًا من اجلهتنی، ومثاله: النهي عن الضّد الواجب اذا کان 
مزامحًا لواجب أهّم، بناًء عىل اقتضاء وجوب اليء للنهي عن ضّده اخلاّص، وحينئذ یکون 
امتثال الواجب األهم،  ترك الضد املهم ليس مطلوبًا بذاته وما هو مطلوب بذاته إنام هو 
نعم یرتشح عن مطلوبية امتثال الواجب األهم هني عن الواجب املهم املضاد لألهم، وهبذا 

یکون النهي غريیًا، هذا من اجلهة األوىل.
وإما اجلهة الثانية فألّن الواجب املهّم املنهي عنه بسبب املزامحة ليس ذا مفسدة يف نفسه، 
إذ إّن املفسدة الذاتية کامنة يف فوات الواجب األهم إالّ أنه وباعتبار انَّ منشأ فوات الواجب 
يف  سببًا  باعتباره  مفسدة  ذا  املهم  الواجب  صار  املضاد  املهم  بالواجب  اإلتيان  هو  األهم 

ترتب ما فيه مفسدة ذاتًا)4(.
هو  هو  فام   الطباطبائي السيد  ذکره  الذي  االرشادي  النهي  بيان  یکفي  قلت:  إن 

الداعي لبيان النهي التحریمي؟.
قلت: أوالً لکشف النقاب عن دقة املصطلحات التي یستخدمها األعالم يف کلامهتم 

وخصوصًا السيد الطباطبائي يف تفسري امليزان.
هني  هو  النهي  أّن  األعالم  من  ومجلة  الطباطبائي  للسيد  وخالفا  نذهب  ألننا  وثانيًا: 

حتریمي ال إرشادي کام سيتضح إن شاء اهلل تعاىل.
وثالثًا: إّن الذي خیوض يف عامل التفسري الّبد له من إتقان کثري من العلوم ومنها علم 

)4( نفس املصدر، بترصف یسري. 
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األصول والفقه حتى یستطيع أن یستخدم الکلامت املناسبة لبيان املطالب.
وبعد هذه املقدمة نرجع اىل حتليل وتدقيق ما ذکره السيد يف ذیل تفسريه لقوله تعاىل 
چ è ç æ å چ ]سورة النجم: 42[؛ حيث قال: ))ومما تقدم یظهر ضعف ما قيل 

يف تفسري اآلیة أن املراد بذلك رجوع اخللق اليه سبحانه یوم القيامة، وکذا ما قيل: ان املعنى 
أن اىل ثواب ربك وعقابه آخر األمر، وکذا ما قيل املعنى ان اىل حساب ربك منتهاهم، وکذا 
ما قيل: اليه سبحانه تنتهي األفکار وتقف دونه، ففي مجيع هذه التفاسري تقيّيد اآلیة من غري 
مقيد(()5(؛ وذلك ألنه یعترب النهي عن التفکر يف اهلل عز وجل ارشادیًا کام يف تعليقه عىل 
روایة الدر املنثور أخرج أبو الشيخ عن ايب ذر قال: ))قال رسول اهلل: تفکروا يف خلق 

اهلل وال تفکروا يف اهلل فتهلکوا(()6(.
دون  االرشادي  النهي  اىل  یذهب   الطباطبائي السيد  جعل  الذي  السبب  ولبيان 
املولوي؛ ألنَّ مقتىض وضوح تعّلق املالك للنهي بأنَّ التفکر دون ختصص یوقع يف حماذیر 

هو الکاشف عن کون اخلطاب ارشادي.
وبنظري القارص أّن التقسيامت التي ذکرها املشهور لألوامر اإلرشادیة ليست دقّية بل 
بيانية فقط وإنام املائز احلقيقي أّن اخلطاب اإلرشادي یوضح املالك وأن العقاب فيه هو األثر 
وهکذا  احلامض  اللبن  أکل  يف  العلة  استدامة  وحتقق  آدم  موضوع  يف  العورة  کشف  نظري 

فتأمل.
والذي ذکره السيد الطباطبائي صحيح عىل املشهور، ألن اإلرشادیة إما أن تکون 
إرشادًا حلکم عقيل أو إرشادًا حلکم رشعي وهنا هي إرشاد حلکم العقل الذي ال سبيل له 
وبالتايل  اىل ذلك،  له  العقل، فال طریق  اهلل سبحانه خارج حد  والتفکر يف  يف جتاوز حده 

فالرویات هي إرشاد لذلك.

)5( امليزان ج 19، ص48.
)6( اقول: املقيد موجود کام سيتضح ذلك. 



حسنی الزیادي

413

فام ذکره من اإلرشادیة بناءًا عىل املشهور)7( نقبله ولکنا ال نقبل تقييده بمن ال حیسن 
الورود يف املسائل العقلية العميقة؛ بل املسألة مطلقة من هذه الناحية.

)7( افادين سيدنا االستاذ عيل السبزواري )حفظه اهلل( بقوله: ال بأس بالقول باإلرشاد وهو الظاهر منها 
ألهنا مل تنف التفکر وال یمکن إزالته عن االنسان وإنام عىل الرشع حتدیده وهتذیبه فيکون إرشادیًا 
واملولوي؛  اإلرشادي  بمعنييه  النهي  اهلل(  )حفظه  الصفار  فاضل  الشيخ  احتمل  وقد  العامل.  واهلل 
حيث أجابني بقوله: ممکن أن یکون بکال معنييه بحسب املتفکر، فمن کان یضل حیرم عليه. وذهب 
اىل القول باإلرشادیة السيد املدريس )حفظه اهلل( حيث ذکر يل: بأن النهي هو هني إرشادي؛ ألن 
والبد  نورًا(  تورث  )الفکرة  ومعلوم  معقول  کل  عىل  العقل  وتسليط  العقول  إثارة  غایته  التفکر 
شيئًا  خیلق  الذي  وهو  اهلل  خملوق  فالعقل  خملوقه.  بسلطنة  تقهر  ال  سلطتنه  تکون  أن  العقل  خلالق 
یقهر السلطان القاهر. فلو قال به قائل لزم به ان یکون اخلالق تغرّي عن ما کان عليه فقد کان قبل 
الذي خلقه وهذا ال  بالعقل  مقهور  متسلٍط  إىل  تغرّي  اخللق  فلاّم خلق  یقهر  العقل سلطانًا ال  خلق 

جیوز عىل الرب.
وأما الشيخ عيل الکوراين )حفظه اهلل( فکان جوابه: هني إرشادي ورشعي... عقيل ومولوي.. معًا 

ألنا عاجزون عن معرفة ذاته عز وجل..
التهافت واملقام ال یسمح  نقاش هذه األجوبة ألّن بعضها ال خیلو من  الدخول يف  ُارید  أقول: ال 

بذلك.
وقد ذکر السيد حممد باقر السيستاين )حفظه اهلل( يف عدم إحاطة اإلنسان بکنه اخلالق: أن اهلل تعاىل 
الکائنات وخصوصياهتا، وهذا أمر  أجّل من أن ُتدرك تفاصيل ذاته ومن أن یوصف کام توصف 
واضح بعد أن مل یکن وجودًا ماّدیًا. فإّن اإلنسان ال یستطيع إدراك کيفية ذاته سبحانه وخصائصها؛ 

لعدم امتالکه أدوات ذلك؛ ومن َثّم یکون التفکري والتنظري يف ذلك لغوًا.
بمحاوالت  الفلسفية  االجتاهات  وبعض  النظري  والعرفان  التصوف  اجتاهات  بعض  قامت  وقد 

تنظرّيیة يف ذلك. وهي اشبه باألوهام.
–کعلمه -بصفات خلقه، فهو  الکاملية  الکبري االستدالل عىل کيفية صفاته  وعليه: فإن من اخلطأ 
کام ورد يف اآلیة الکریمة من سورة الشورى اآلیة )11(: چ 1 2 3 چ، وليس لذاته 

شبه باملوجودات يف کيفية صفاهتا.
وقد فّصل اإلمام أمري املؤمننی  يف )هنج البالغة( يف عدد من خطبه قضية مباینة شؤون اهلل مع 
شؤون خلقه، کام وردت أحادیث مستفيضة يف کتب احلدیث عن األئمة من أهل البيت يف النهي 

عن التفکري يف ذات اهلل تبارك وتعاىل. حقيقة الدین ص47.
ولکن مل یتضح يل من کالمه )حفظه اهلل( أّن هذا النهي من أي قسم؛ وهل هو حممول عىل املولویة 

أو اإلرشادیة؟. 
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معنى  ال  فانه  عندنا  الصحيح  هو  کام  نقبل  مل  لو  واما  اإلرشادیة  بوجود  قبلنا  إن  هذا 
اىل  موکول  فذلك  منها  ینبعث  وما  للمکلف  وباعثة  حمرکة  کلها  األوامر  ألن  لإلرشادیة 
املکلف، فقد ینبعث باألوامر ولو مل تکن تکليفية، بل قد تکون بمستوى النصيحة وبعض 

املکلفنی ال ینبعث إال لألوامر التکليفية امللزمة وهکذا.
ألننا نعتقد أن العقل ال یشکل باعثًا قویًا للمکلف نحو األمتثال ما مل ینضم اليه الشارع، 
فلوال هذا الضم ال یتحرك املکلف إال النادر، والتکاليف عامة لکل املکلفنی ال النادر منهم.

وأما ما قيل بأنه إرشاد اىل حکم وضعي فهذا فيه کالم له حمل آخر.
إذ ال  بانتقاء املوضوع  السالبة  املسألة من  بعد کون  وعىل کل ال معنى لإلرشادیة هنا 

موضوع لإلرشاد عن حکم عقيل أو رشعي، وإن التفکر يف ذات اهلل ممنوع رشعًا.
أّما  املتواترة،  والروایات  الرشیفة  لالیآت  خمالف  الکالم  -هذا  أیضًا:  عليه  ویالحظ 
]سورة  چ   »  º  ¹  ¸  ¶  µ  ´  ³  ²  ± چ  تعاىل:  قوله  فمثل  اآلیات 

ڤ  ڤ   ;:  9  8  7  6  5 چ  وجل  عّز  وقوله   ،]110 ط�ه: 
.)8(ڦ چ بضميمة ما ورد فيها عنهم

  الصدوق  للشيخ  التوحيد  کتاب  بمراجعة  یظهر  فکثرية جدًا کام  الروایات،  وأما 
وبحار االنوار –ال سيام املجلد الثالث والرابع منه –وغريها)9(.

وال بأس بذکر بعض الروایات يف ذلك:
فليس من هذه الوجوه يشء یمکن املخلوق أن یعرفه من اخلالق حق معرفته غري أنه . 1

)8( ]سورة االنعام: 103[. فقد روي عن أيب عبد اهلل يف قوله عز وجل: چ 5 6 7 8 
9 : چ أنه قال: إحاطة الوهم، أال ترى اىل قوله: چ @ D C B A چ ليس یعني 
یعن  مل  چ   L  K  J چ  بعينه،  البرص  من  یعني  ليس  چ   H  G  F چ  العيون،  برص 
عمى العيون، إنام عنى إحاطة الوهم کام یقال: فالن بصري بالشعر، وفالن بصري بالفقه، وفالن بصري 

بالدراهم، وفالن بصري بالثياب، اهلل اعظم من أن یرى بالعنی. 
)9( املنهج الصحيح يف التفسري ص 28، عبد النبي مهدي.
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موجود فقط.... فممتنع علم کنهه وکامل املعرفة به)10(.
إیاکم والتفّکر يف اهلل، فإن التفکر يف اهلل ال یزید إالّ تيهًا)11(.. 2
أعجز األوهام أن تنال إالّ وجوده، حجب العقول أن تتخّيل ذاتُه)12(.. 3
قد . 4 متّثله،  أن  األذهان  تستغرقه، وعن  أن  األفهام  تکتنهه، وعن  أن  األوهام  ممتنع عن 

یأست من استنباط اإلحاطة به طوامح العقول)13(.
وال إّیاه وّحد من اکتنهه)14(.. 5
بأفعاله ودّلت عليه . 6 الذي سألت األنبياء عنه فلم تصفه بحّد وال ببعض، بل وصفته 

بایآته)15(.
وارتفع عن أن حتوي کنه عظمته فّهاهة روّیات املتفکرین... قد ضّلت يف إدراك کنهه . 7

هواجس األحالم، ألنه أجّل من أن حتّده ألباب البرش بالتفکري)16(.
املمتنع... من األوهام اإلحاطة به)17(.. 8
مل جیعل يف أحد من معرفة إدراکه أکثر من العلم أنه ال یدرکه)18(.. 9

إال . 10 معرفتك  اىل  طریق���ًا  للخلق  جتعل  ل�����م  الثالثاء:...  ليوم  العارفنی  مناجاة  ويف 
بالعجز عن معرفتك)19(.

وقال الشيخ البهائي: فال تلتفت اىل من یزعم أنه قد وصل اىل کنه احلقيقة املقدسة... 

)10( بحار االنوار 3/ 148. 
)11( بحار االنوار 3/ 159. 
)12( بحار االنوار 4/ 221. 
)13( بحار االنوار 4/ 222. 
)14( بحار االنوار 4/ 228. 
)15( بحار االنوار 4/ 265. 
)16( بحار االنوار 4/ 275. 
)17( بحار االنوار 4/ 284.

)18( بحار االنوار 75/ 141. 
)19( بحار االنوار 91/ 150. 
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فإن األم���ر أرفع وأطهر من أن یتّلوث بخواطر البرش)20(.
ومن خطبة)21( ألمري املؤمننی: قوله: ))واعلم ان الراسخنی يف العلم هم الذین . 11

االقتحام  هو  العلم  يف  الرسوخ  فليس  املرضوبة....((  السدد  اقتحام  عن  أغناهم 
العلم  الرسوخ يف  فإّن  تعاىل  اهلل  معرفة  الکالم يف  کان  إذا  فإنه  والتعمق يف کل يشء 
یکون بالّکف عن التکلف والّکف عن التکلم يف ذاته فإّن التکّلم والنظر يف ذاته ال 
وإنام  والتکّلف  االعتساف  بجور  ُیعَرف  ال  تعاىل  اهلل  إّن  حيث  تيهًا،  االّ  ناظره  یزید 
ُیعرف اهلل تعاىل به وليس اهلل َعَرَف من َعَرَف بالتشبيه ذاته، فالتفکر يف ذاته والتعمق يف 

کامالته تنزیل له عن مقام القدس والسبوحّية.
فالبّد ملن أراد أن یعرف رّبه أن یعرفه به تعاىل، والطریق إىل تلك املعرفة هو أن یضع 
إليه  الرمحة اإلهلية فيصيل له ویقنت قنوت اخلاشعنی ویتوجه  تّيار  اإلنسان نفسه يف مهّب 

تعاىل بأوليائه الذین من عرفهم عرف اهلل ومن جهلهم جهل اهلل تعاىل.
قوله: ))فال تقّدر عظمة اهلل سبحانه عىل قدر عقلك فتکون من اهلالکنی(( فإنه ال 

طریق للعقل يف معرفة الرب إالّ بنحو اإلقرار بالغيب.
قوله: ))وحاول الفکر املرّبأ من خطر الوسواس أن یقع عليه من عميقات غيوب 
ملکوته(( إبطال ملا عن البعض من کون النهي الوارد يف األخبار عن التفّکر يف ذاته تعاىل 
الناقصة العقول الکّملنی فاإلمام یشري اىل اّن مجيع العقول ومجيع  إنام متوجه للعقول 
ومعنى  قّدوس  سبوح  ألنه  تعاىل  ذاته  معرفة  اىل  الوصول  عن  عاجزة  واألوهام  األفکار 

سبوحيّته هو تعاليه عن العقول مهام کانت ثاقبة وقّویة.
اهلل  معرفة  له شأنه يف  العقل  فإّن  العقل  تنقيصًا يف شأن  ليس  ذلك  أّن  الواضح  ومن 
تعاىل وهو معرفة الرب املتعال باملعرفة الغيبية أعني أّن األنسان العاقل إذا نظر بنور عقله 
إىل الکائنات وما جیري حوله لَعِلَم أّن له صانعًا قادرًا حکياًم هو قّيومها وهي قائمة به وإذا 

)20( االربعنی ص14. 
)21( بحار االنوار 54/ 106. 
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تعّمق يف ذات املخلوق وجد ضعفه وعجزه وافتقاره إىل الغري، فالّبد له من اإلقرار بصانع 
هلا متعاٍل عن صفاهتا سّبوح عاّم جیري عليها، فالعقل یکشف –إذن –أّن ثمة صانعًا صنع 
اخللق وهوال یشبه اخللق يف يشء، وهذا هو املعرّب عنه يف لسان األحادیث ب�� ))حّد التعطيل 

وحّد التشبيه(()22( وهو کام ترى ليس معرفة بکنّهه عّز وجل.
قوله: ))فرجعت إذ جبهت معّرفة بأنه الینال بجور االعتساف کنه معرفته(( وهذا 
من کامل کشف العقل فإّنُه یکشف لنا أّن اهلل تعاىل ال ُیعَرف بالعقول فإّن العقل یکشف 
املخلوقات وهو عاجز عن کشف اخلالق، فاعرتاف واجد العقل بالعجز عن معرفته تعاىل 
من کامل عقله کام إّن کشف العقل لتلك احلقيقة کامل يف حّد ذاته. فإّن من العلم إنك تعلم 

بأّن اإلحاطة بحقيقة ذاته تعاىل مستحيل.
واعرتاف  حکمته  آثار  به  نطقت  ما  وعجائب  قدرته  ملکوت  من  ))أرانا   :قوله
الذي  العقل  نور  لألنسان  وهب  الذي  وهو  اخلليقة  خلق  الذي  هو  إنه  حيث  احلاجة(( 
یستطيع أن ینظر به إىل اآلیات ویعرف بأن هلا خالقًا مدّبرًا فإنه تعاىل ))هو الدال بالدليل 

عليه واملؤدي باملعرفة إليه(()23(.
اهلل  معرفة  يف  العمدة  فإّن  خلقك((  أعضاء  بتباین  شّبهك  َمنمْ  أّن  ))فأشهد   :قوله
تعاىل هو إخراجه عن جهة التشبيه فاملشبِّه هلل تعاىل بخلقه بکونه تعاىل ذا ید کأیدي اخلالئق 
وذا عنی کعيوهنم وذا ُأذن کآذاهنم أو بأّنه یمکن تصّوره وتعقّله ونيله بالعقول أو إّنه تطّور 
وجتىّل بصورة املخلوق، مل یعقد قلبه عىل معرفة احلق املتعال. فإّن اهلل تعاىل منّزه عن مجيع 

هذه الصفات.
قوله: ))ونحلوك حلية املخلوقنی بأوهامهم(( إذ العقل یعرتف بالعجز عن اإلحاطة 

بالرّب املتعايل فمن نحله حلية املخلوقنی إنام فعل ذلك بومهه الباطل)24(.

)22( الکايف 1/ 82. 
)23( بحار االنوار 4/ 253. 

)24( اإلمام عيل خليفة اهلل ص50. السيد عيل الرضوي.
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التفّکر يف اهلل تعاىل کفر وزندقة:
 n  m  l  k  j  i  h  g  f  e چ  تعاىل:  قال 
عمران:  آل  ]سورة  چ   y  x  w  v  u  t  s  r  q  p  o

.]191
أقول: اآلیة املبارکة متدح الذین یتفّکرون يف خلق السموات واألرض ال يف خالقهام، 

فتأمل جيدًا.
ومما یکشفه العقل أیضًا هو عدم إمکان اإلحاطة باهلل تعاىل بالفکر ذلك أنه تعاىل منّزه 

عن صفة من یمکن أن حیاط بالتفکري.
روى العاّلمة املجليس عن حتف العقول عن اإلمام احلسنی بن عيل إىل أن قال: وال 
تدرکه العلامء بألباهبا وال أهل التفکري بتفکريهم إال بالتحقيق إیقانّا بالغيب، ألنه ال یوصف 

بيء من صفات املخلوقنی؛ اخلرب. ختف العقول: 244؛ بحار االنوار: 4/ 301 ح 29.
واملستفاد من هذا اخلرب الرشیف أّن  الوجه يف عدم إمکان اإلحاطة به هو عّلوه عن صفة 

املخلوق.
روى الصدوق عن مسعدة بن صدقة عن اإلمام الصادق عن أمري املؤمننی اىل أن 
قال: ارتفع عن أن حتتوي کنه عظمته فهاهة رّویات املتفکرین؛ اخلطبة. التوحيد للصدوق: 

5 ح13؛ بحار االنوار: 4/ 275 ح16.
قال: حمّرم عىل  أن  اىل   املؤمننی أمري  األمنی عن  البلد  املجليس عن  العاّلمة  وروى 
بوارع ثاقبات الفطن حتدیده، وعىل عوامق ثاقبات الفکر تکييفه؛ اخلرب. البلد األمنی: 92؛ 

بحار االنوار: 87/ 138 ح7.
روى الصدوق عن أيب املعتمر مسلم بن أوس عن أمري املؤمننی اىل أن قال: ال حتيطه 

االفکار؛ اخلرب. التوحيد للصدوق: 1/ 79 ح 34؛ بحار االنوار 4/ 294 ح22.
روى السيد ابن طاووس عن عبد اهلل بن جعفر عن أمري املؤمننی اىل ان قال: فال 
یبلغك ُبعد اهلمم، وال ینالك غوص الفکر؛ اخلرب مهج الدعوات: 1/ 107؛ بحار االنوار: 



حسنی الزیادي

419

92/ 243 ح31.
روى الکليني عن حممد بن حیيى عن أيب عبد اهلل عن أمري املؤمننی اىل أن قال: 
حار يف ملکوته عميقات مذاهب التفکري؛ الکايف: 1/ 134 ح 1؛ بحار االنوار: 4/ 269 

ح 15.
روى السيد ابن الطاووس عن عبد اهلل بن عباس عن أمري املؤمننی اىل أن قال: حار يف 
ملکوته عميقات مذاهب التفکري؛ فتواضعت امللوك هليبتك، وعنت الوجوه بذّل االستکانة 
لك، وانقاد کل يشء لعظمتك، واستسلم کل يشء لقدرتك، وخضعت لك الرقاب، وکلَّ 
دون ذلك حتبري اللغات، وضّل هنالك التدبري يف تصاریف الصفات. فمن تفّکر يف ذلك، 
رجع طرفه إليه حسريًا، وعقله مبهورًا، وتفّکره متحرّيًا؛ اخلرب. مهج الدعوات: 1/ 108؛ 

بحار االنوار: 92/ 243 ح31.
هذا، وقد وردت أخبار کثرية يف إرشاد العباد اىل هذه احلقيقة وأّن الطریق اىل معرفة اهلل 
تعاىل ليس هو التعّقل أو التوهم أو التفکري يف ذاته القّدوس، وليست هذه املمنوعية خمتصة 
إمکان  عدم  بمعنى  وهي  ذاتية  ممنوعية  املمنوعية  بل  خملوق  دون  خملوق  أو  فئة  دون  بفئة 
الوصول اىل املعرفة به تعاىل بالعقل والوهم والفکر مطلقًا ولذا ال یکون التفّکر به إال إحلادًا 

وزندقة وکفرًا.
اىل   الصادق اإلمام  عن  التلعکربي  هارون  بن  حممد  عن  املجليس  العالمة  روى 
مهج  اخلرب  امللحدین؛  صفات  عن  وتکرّب  وعال  املتفکرین،  أفکار  عنه  انقطعت  قال:  أن 

الدعوات: 1/ 179؛ بحار االنوار: 83/ 314 ح 67.
وعن أمري املؤمننی: من تفّکر يف ذات اهلل أحلد. عيون احلکم: 449 ح 7976؛ غرر 

احلکم: 82 ح 1284.
وعنه من تفّکر يف عظمة اهلل أبلس. غرر احلکم: 82 ح 1286.

وعنه من تفّکر يف عظمة اهلل تزندق. عيون احلکم: 456 ح 8255؛ غرر احلکم: 
82 ح 1285.
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اهلل،  يف  التفکر  دعوا  قال:   جعفر أيب  االمام  عن  اجلارود  أيب  عن  الصدوق  روى 
فإّن التفّکر يف اهلل ال یزید إال تيهًا، ألّن اهلل ال تدرکه األبصار وال تبلغه األخبار. التوحد 

للصدوق: 1/ 457 ح 13؛ وسائل الشيعة 16/ 199 ح 21340 –17.
 قال: دخل عليه قوم من  اهلل  ایضًا عن فضيل بن عثامن عن اإلمام ايب عبد  روى 
نقول،  ما ال  تقولوا  وال  اهلل  وعّظموا  اهلل  إتقوا  فقال:  الربوبية،  یتکلمون يف  الذین  هوالء 
فإنکم إن قلتم وقلنا، مّتم ومتنا، ثم بعثکم اهلل وبعثنا، فکنتم حيث شاء اهلل وکنّا. التوحيد 

للصدوق: 1/ 457 ح 15؛ وسائل الشيعة: 16/ 199 ح 21341 –18.
روى الکليني عن حممد بن مسلم عن أيب جعفر قال: إیاکم والتفکر يف اهلل، ولکن 
اذا إردتم أن تنظروا اىل عظمته، فانظروا اىل عظيم خلقه. الکايف: 1/ 93 ح7؛ الوايف: 1/ 

374 ح9.
هذا اخلرب الرشیف –وکذا اخلرب التايل –یشري اىل أّن الوصول إىل معرفة اهلل تعاىل ليس 
بالتفّکر يف ذاته بل هو بالنظر الدقيق اىل عظِيم اخللقة. روى العاّلمة املجليس عن ابن عباس 

قال: دخل علينا رسول اهلل ونحن يف املسجد، حلق حلق، فقال لنا، فيم أنتم؟.
قلنا: نتفکر يف الشمس کيف طلعت، وکيف غربت.

قال: أحسنتم، کونوا هکذا تفّکروا يف املخلوق وال تفّکروا يف اخلالق، فإّن اهلل خلق ما 
شاء ملا شاء، وتعجبون من ذلك إّن من وراء قاف سبع بحار کل بحر مخسامئة عام، ومن 
وراء ذلك سبع أرضنی ُیيء نورها ألهلها، ومن وراء ذلك سبعنی ألف أمة ُخِلقوا عىل 
أمثال الطري هو وفرخه يف اهلواء، ال یفرتون عن تسبيحٍة واحدة، ومن وراء ذلك سبعنی ألف 
أمة ُخلقوا من ریح، فطعامهم ریح ورشاهبم ریح وثياهبم من ریح وآنيتهم من ریح ودواهّبم 
من ریح، ال تستقر حوافر دواهبم إىل االَرض إىل قيام الساعة، أعينهم يف صدورهم، ینام 
أحدهم نومة واحدة ینتبه ورزقه عند رأسه، ومن وراء ذلك ظّل العرش، ويف ظّل العرش 
سبعون ألف أّمة ما یعلمون أّن اهلل خلق آدم وال ولد آدم وال إبليس وال ولد إبليس وهو 
قوله تعاىل چ 7 8 9 : چ ]سورة النحل: 8[. بحار األنوار: 54/ 348 ح44.
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النهي عن التکّلم يف ذات اهلل تعاىل
قال تعاىل: چ è ç æ å چ ]سورة النجم: 42[.

امتناع  هو  ذلك  يف  والوجه  تعاىل  اهلل  ذات  يف  التکّلم  عن   ومحلته القرآن  منع  قد 
الوصول إليه تعاىل عرب التکّلم فيه.

روى الکليني عن حممد بن مسلم عن اإلمام أيب عبد اهلل: أن اهلل عز وجل یقول: 
چ è ç æ å چ فإذا انتهى الکالم اىل اهلل فامسکوا. الکايف: 1/ 92 ح 2؛ بحار 

االنوار: 3/ 264 ح 220.
روى الصدوق عن عيل بن حسان الواسطي عن بعض أصحابنا عن زرارة قال: قلت 
أما  مکروه.  قال:  تقول؟.  فام  الصفة،  يف  أکثروا  قد  قبلنا  الناس  إّن   :جعفر أيب  لإلمام 
التوحيد للصدوق: 1/  فيام دون ذلك.  تکّلموا  املنتهى(  إىل ربك  یقول: )وأّن  اهلل  تسمع 

458 ح 18؛ وسائل الشيعة: 16/ 200 ح 43، 213 –20.
أقول: من الواضح أّنه ليس املراد من الکراهية يف اخلرب مایقابل األستحباب بل املراد 

منه املبغوضية وأّنه خالف العقل.
اهلل وال  تکّلموا يف خلق   :أبو جعفر اإلمام  قال  قال:  أيب بصري  الکليني عن  روى 
تتکلموا يف اهلل، فإّن الکالم يف اهلل الیزداد صاحبه إال حّتريًا. الکايف: 1/ 92 ح 1؛ وسائل 

الشيعة: 16/ 196 ح 30 213 –7.
روى أیضًا يف روایة أخرى عن حریز عن اإلمام الصادق: تکّلموا يف کل شئ، وال 

تتکلموا يف ذات اهلل. الکايف: 1/ 92 ح1؛ وسائل الشيعة: 16/ 196 ح331 21 –8.
روى العاّلمة املجليس عن أبن عباس أن رسول اهلل خرج عىل أصحابه فقال: ما 
مجعکم؟. فقالوا: اجتمعنا نذکر ربنا ونتفکر يف عظمته. فقال: لترتکوا التفکر يف عظمته، أال 

أخربکم ببعض عظمة ربکم؟.
قيل: بىل یا رسول اهلل.

قال: اّن ملکًا من محلة العرش یقال له إرسافيل، زاویة من زوایا العرش عىل کاهله، 
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قدماه يف األرض السابعة السفىل ورأسه يف السامء السابعة العليا، يف مثله من خليقة رّبکم 
تبارك وتعاىل. بحار األنوار: 55/ 20 ح30.

روى الصدوق عن رُضیس الکنايس قال: قال اإلمام أبو عبد اهلل: إیاکم والکالم 
التوحيد  تيهًا.  إالّ  یزداد  اهلل ال  الکالم يف  فإّن  فيه،  تکّلموا  تکّلموا يف عظمته وال  اهلل،  يف 

للصدوق: 457؛ وسائل الشيعة: 16/ 199 ح42 213 -190.
التکّلم يف  أّن األول یشري إىل  أنه التعارض بنی اخلربین املاضينی ذلك  أقول: الظاهر 
عظمته تعاىل وقدسه ولکّن الثاين یشري إىل التکّلم يف عظمته يف قبال التکلم يف ذاته، ولذا 
یکون املراد من التکلم يف عظمته التکّلم يف عظيم خلقه أو التکّلم حول سبوحيته وعظمته 

عن إحاطة األفکار به.
وبعبارة أخرى: إّن املراد من النهي عن التکّلم يف عظمته يف اخلرب األول هو النهي عن 
التکّلم يف ذاته القدوس لعظمها عن التکّلم والتفکري والتعقل. وأما اخلرب الثاين فلام کان 
التکلم يف العظمة يف قبال التکّلم يف الذات، ُیعرف أّن املراد منه هو التکّلم يف عظيم خلقه.

الناس  إّن  روى الکليني عن حممد بن مسلم قال: قال اإلمام أبو عبد اهلل: یاحممد 
الیزال هبم املنطق حتى یتکّلموا يف اهلل، فإذا سمعتم ذلك، فقولوا ال إله إال اهلل الواحد الذي 

ليس کمثله شئ.
الکايف: 1/ 92 ح3 وسائل الشيعة: 16 -194 ح25 213 -2.

الظاهر من اخلرب أّن التوحيد ینايف التکّلم يف ذاته القدوس الستلزامه التشبيه کام عرفت.
قال اهلل تعاىل: چ Õ Ô Ó Ò Ñ Ð Ï Î Í Ì Ë Ê Éچ 

]سورة االنعام: 68[.
اهلل:  قول  يف   جعفر أيب  اإلمام  عن  ربعي  عن  العيايش  عن  املجّليس  العالمة  روى 
چÎ Í Ì Ë Ê É چ قال: الکالم يف اهلل واجلدال يف القرآن، فأعرض عنهم؛ 

اخلرب. تفسري العيايش: 1/ 362 ح31؛ بحار االنوار: 3/ 260 ح7.
أقول: لعّل املراد من ))آیاتنا(( يف اآلیة املبارکة –عىل حسب هذه الروایة –کامالته التي 
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هي عنی ذاته، فإّن الکامالت تکون آیات تدّل عليه، ولذا فرّس اإلمام اخلوض يف اآلیات 
بالتکّلم عن اهلل تعاىل، واهلل تعاىل العامل)25(.

تعاىل  تعّقله  إمکان  عدم  يف  وجوه  عدة  املّتظافرة  األخبار  خالل  من  عندنا  اتضح  قد 
وتّومهه والتفکر فيه مطلقًا ال کام قيّده السيد الطباطبائي بغري الکّمل.

ومن هذه الوجوه:
الوجه األول: يف عدم ملسه باحلّواس واملشاعر هو افرتاقه من خلقه.

الوجه الثاين: فالبعد عن أن یکون يف قوى املحدودین هو السبب يف عدم خطور خاطرة 
من تقدیر جالل عّزته ببال أويل الرّویات.

الوجه الثالث: أّن األئمة بّينوا بأّن توصيف الرّب تعاىل متوقف عىل قياسه باخلالئق 
وبام أّنه تعاىل ليس کمثله يشء فال یمکن توصيفه.

الوجه الرابع: رصیح األخبار یّدل عىل أّن احتجاب العقول عن ختّيل الذات هو ألجل 
امتناع ذاته القدوس من الشبه والتشاکل.

الوجه اخلامس: مّلا کان تعاىل مباینًا جلميع ما أحدث صفة یکون ممتنعًا عن اإلدراك بام 
ابتدعه من الذوات املترّصفة.

عن  واخلطرات  نيله  عن  واألوهام  درکه  عن  احلّواس  عجز  هو  السادس:  الوجه 
حتدیده واألبصار عن اإلحاطة به؛ وأنه مّلا کان تعاىل مرتفعًا عن صفات اخلليقة، یکون من 
أزيل؛ وأنه الیوصُف بصفات  تعاىل جبار قدوس  نيله بجميع اإلدراکات؛ وأنه  املستحيل 
اخلليقة فکيف یوصف بالکيف، والکيف خملوق؟!. وّعلو اجلبار تعاىل أوجب عدم إمکان 

وصفه؛ وجالله وعزته عن صفة الواصفنی هو السبب يف عدم إمکان درکه تعاىل.
الوجه السابع: الغياب عن درك األبصار –احلواس واألوهام والعقول –أوجب عدم 
إمکان اإلشارة إليه؛ وأّن وقوع اليء حتت البالغ یوجب إمکان تعّقله ومن کان کذلك ال 
یکون ربًا قدوسًا عظياًم؛ کام عن اإلمام احلسنی: ))ليس برّب من طرح حتت البالغ(( 

)25( معرفة اهلل، ص 125 -131، الشيخ حممد باقر علم اهلدى. 
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حتف العقول: 244.
الوجه الثامن: يف عدم إمکان تقدیر کنه عظمته هو أنه تعاىل وحداين صمداين وليس له 
يف األشياء عدیل؛ وبام أنه تعاىل متعال عن صفة املخلوق فال یمکن أن تقع عليه توصيفات 
اخلالئق ولذا الیمکن تعقله واإلحاطه به؛ وأنه ملا کان مکيِّفًا للکيف فال یمکن وصفه به 
وکذا األین ومن الواضح أّن البرش إذا رام توصيف ربه تعاىل ال یصفه إال بالکيف واألین؛ 
واألخبار رصحیة يف أّن العقل ال یستطيع إدراك إاّل ما کان بصفة املخلوق واهلل تعاىل أعىل 
تعاىل  درکه  إمکان  عدم  أّن  هو  ذلك  مجيع  من  واملتحّصل  وصفاهتم.  اخلليقة  من  وأجل 
بجميع اإلدراکات إنام هو ألجل عّلوه عن صفة اخلالئق وأنه قدوس سبوح فإذا مل یمکن 
إدراکه تعاىل بالعقول واألوهام فکيف یمکن إدراکه باملعقوالت واملوهومات البرشیة فإّن 
العقل الذي یّدعيه البرش ليس إالّ فعلية النفس باستخراج النظریات من الرضوریات وهذا 
املوهومات هو الضالل  باملعقوالت بل  فاّدعاء درکه  ليس إال ظلامت بعضها فوق بعض 

.املبنی الذي بعث ألجل هدمه األنبياء
بالعقول  عليه  اإلحاطة  والیمکن  املتعال  الرب  التشمل  العقل  کشف  حيطة  أّن  وبام 
عن  النهي  يف  واألخبار  اآلیات  وردت  فقد  واملکشوفية(،  املعقولية  عن  وعلّوه  )لتعاليه 
التفکر فيه تعاىل وأنه یوجب الکفر والزندقة ألن طریق معرفته ليس هو التفکر يف ذاته، فمن 

رام الوصول إىل معرفة اهلل تعاىل بالتفّکر فيه فسوف یعرف غري اهلل ویظن أّنه هو اهلل تعاىل.
وقد فهم املشهور من األخبار الکثرية أهنا مرشدة إىل حکم العقل احلاکم بأن اخلالق 
املتعايل الیمکن أن یقع يف مهّب تيار اإلدرکات، لبينونته التامة عام یمکن أن یقع معقوالً 
ألهنا  املعرفة  یکلفوا  مل  العباد  أن  إىل  تشري  األخبار  أن  األعالم  رأى  هنا  ومن  وموصوفًا. 

ليست يف وسعهم کام يف خرب عن
اإلمام الصادق: ))مل یکّلف اهلل العباد املعرفة، ومل جیعل هلم إليها سبياًل(( املحاسن: 

.198 /1
بعدة  حمکومون  ونحن  جدًا  ومعقد  واسع  فاملوضوع  وإال  التفصيل  حمل  هنا  وليس 
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صفحات فقط)26(.
قال:  حيث  املعارصین،  األعالم  بعض  ذکره  بام  النقطة  هذه  حول  البحث  ونختم 
))الیمکن لالنسان اإلحاطة العلمية بذات البارئ وصفاته کام أخرب )سبحانه( وتعاىل عن 

ذلك بقوله: چ ¸ º ¹ « چ ]سورة طه: 110[.
املباحث . 2 الغور يف  له  بل الجیوز  الینبغي  الکالمية  العقيلة  العلوم  فالباحث يف  وعليه 

املقدسة  بذاته  العلميه  اإلحاطة  من  متّکنه  بزعم  وصفاته  اهلل  ذات  معرفة  إىل  الراجعة 
وصفاته، العليا وساحته املنزهة عن تناول العقول واألفکار، والغور يف ذلك بالتفکر 
األئمة  عن  وردت  هنا  ومن  وغموضة  حتريًا  إالّ  املتفکر  الباحث  الیزید  والبحث 
والبحث  التفکر  من  املنع  عىل  دّلت  متظافرة  معتربة  صحيحة  روایات  املعصومنی 

والتکّلم يف ذات اهلل وکنه صفاته.
من هذه النصوص صحيحة حممد بن مسلم عن أيب جعفر قال: )إیاکم والتفکر يف 

اهلل ولکن إذا أردتم أن تنظروا إىل عظمة اهلل فانظروا إىل عظم خلقه()27(.
صحيحة زرارة عن أيب عبد اهلل، قال: )إّن ملکًا عظيم الشأن کان يف جملس له فتکّلم 

يف الرب تبارك وتعاىل ففقد فام یدرى أین هو)28(.
صحيحة رضیس الکنايس، قال: قال أبو عبد اهلل )إیاکم والکالم يف اهلل( تکّلموا 
يف عظمته والتکّلموا فيه فإّن الکالم يف اهلل الیزداد إاّل تيهًا()29(. ومنها: مارواه الصدوق 
يف األمايل والتوحيد عن أيب اليسع عن سليامن بن خالد، قال: قال أبو عبد اهلل  ))إیاکم 
األبصار  التدرکه  وجّل  عّز  اهلل  إّن  تيهًا،  إالّ  الیزید  اهلل  يف  التفکر  فإّن  اهلل،  يف  والتفکر 
أيب  عن  اليسع  أيب  عن  بسنده  التوحيد  کتاب  يف  نظريه  وروى  باملقدار(()30(  والیوصف 

)26( للتوسع مراجعة کتاب معرفة اهلل، لعلم اهلدى، تقریر السيد عيل الرضوي. 
)27( کتاب التوحيد: ص458 ح 20. 

)28( املصدر: ح 19. 
)29( املصدر: ص 457، ح 17. 

)30( األمايل: ص 503/ کتاب التوحيد ص 457 ح14. 
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اجلارود)31(.
)إذا  قال:   ،اهلل عبد  أيب  عن  مجيل  صحيحة  ومنها:  ضعيفة.  بطریقيها  الروایة  هذه 
انتهى الکالم اىل اهلل فامسکوا وتکّلموا فيام دون العرش والتکّلموا فيام فوق العرش، فاّن 
قومًا تکّلموا فيام فوق العرش فتاهت عقوهلم حتى کان الرجل ینادى من بنی یدیه فيجيب 

من خلفه وینادى من خلفه فيجيب من بنی یدیه()32(.
وقال العاّلمة املجليس يف رشحها:

))التکّلم فيام فوق العرش کنایة عن التفکر يف کنه ذاته وصفاته تعاىل. فاملراد إّما الفوقية 
املعنویة؛ أو بناًء عىل زعمهم حيث قالوا: باجلسم والصورة؛ وحیتّمل –عىل بعد –أن یکون 

املراد التفکر يف اخلال البحث بعد أنتهاء األبعاد(()33(.
ونظريها معتربة حممد بن مسلم عن أيب جعفر قال:)34( )تکلموا فيام دون العرش، 
وال تکّلموا فيام فوق العرش، فإّن قومًا تکّلموا يف اهلل فتاهوا، حتى کان الرجل ینادى من 

بنی یدیه فيجيب من خلفه()35(.
ال إشکال يف سندها، إالّ احلسن الصيقل، وهو احلسن بن زیاد الصيقل الکويف، حيث 
مل یرد فيه توثيق، ولکنّه کثري الروایة ومشاهري الرواة وروى عنه بعض أصحاب اإلمجاع، 

فلو کان فيه قدح لبان وذکر، ولکن مل یرد فيه أّي قدح وال ذم.
يف  القرآن  عن  التعدي  عن  الناهية  النصوص  من  ماسبق  املعنى  هذا  عىل  دّل  وقد 
توصيف اهلل وتوحيده ومنها: صحيحة أيب بصري قال: )قال أبو جعفر: تکّلموا يف خلق 
اهلل وال تکلموا يف اهلل فإّن الکالم يف اهلل الیزید إالّ حترّيًا()36(. ومنها: صحيحة احللبي عن 

)31( کتاب التوحيد: ص 457 ح 13. 
)32( بحار األنوار: ج 3، ص 259 ح4.

)33( بحار األنوار: ج3 ص259 –260، ح6. 
)34( بحار األنوار: ج3 ص260. 

)35( بحار األنوار: ج3 ص265، ح26. 
)36( التوحيد: ص 454، ح1. 
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أيب جعفر قال: )تکّلموا يف کل يشٍء وال تکلموا يف اهلل()37(.
ما  قال: ))اذکروا من عظمة اهلل   الکنايس عن أيب جعفر ومنها: صحيحة رضیس 

شئتم وال تذکروا ذاته فإنکم التذکرون منه شيئًا إالّ وهو أعظم منه(( )38(.
ومنها: مارواه الصدوق عن أبيه عن عيل بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أيب عمري، عن 

عبد الرمحان بن احلجاج، عن سليامن بن خالد، عن أيب عبد اهلل: )يف قول اهلل وأّن إىل 
ربك املنتهى، قال إذا انتهى الکالم إىل اهلل عّز وجّل فامسکوا()39(.

هذه الروایة صحيحة.
ومنها: صحيحة حممد بن مسلم قال: )قال أبو عبد اهلل یا حممد إّن الناس الیزال هبم 
املنطق حتى یتکّلموا يف اهلل فإذا سمعتم ذلك فقولوا ال إله إال اهلل الواحد الذي ليس کمثله 

يشء()40(.
صفات  عن  الباحثة  الکثرية  النصوص  من  ماورد  بظاهرها  تعارض  النصوص  هذه 

البارئ وتوحيده بألسنة وتعابري وتقاریر خمتلفة.
ویمکن اجلمع بينهام بأّن النصوص الباحثة إّنام تبحث عن إثبات أصل وجود البارئ 

وإثبات التوحيد ونفي الرشك وتنزهیه عن صفات اجلالل السلبية.
وأما النصوص الناهية، فاملقصود من النهي الوارد فيها إنام هو النهي عن التفکر والغور 
يف کنه ذاته لغري األغراض واجلهات املزبورة، کام یظهر هذا اجلمع من بيان العاّلمة املجليس.
وقال الشيخ األنصاري يف توجيه هذه النصوص وما شاهبها: ))لکن الظاهر من بعض 
املنهي يف  النهي عن األخري عدم اإلطمئنان بمهارة الشخص  الوجه يف  أّن  تلك األخبار: 
أهل  نظر  يف  احلقة  املطالب  وهن  ذلك  ویوجب  املخالفنی.  عند  ُمفحاًم  فيصري  املجادلة، 

)37( التوحيد: ص454، ح2. 
)38( التوحيد: ص454 ح3. 
)39( التوحيد: ص454 ح9. 

)40( التوحيد: ص454، ح10.
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اخلالف(()41(.
وقد وردت يف قبال هذه الطائفة نصوص دّلت عىل الرتغيب إىل التفّکر يف اهلل.

کتاب  من  استطرفناه  ما  ذلك  ))ومن  بقوله:  إدریس يف مستطرفاته  ابن  مارواه  منها: 
.)) السياري –واسمه أبو عبد اهلل صاحب موسى والرضا

قال السياري: ))سمعته یقول: ليس العبادة کثرة الصيام والصالة إنام العبادة التفکر يف 
اهلل تبارك وتعاىل(()42(.

هذه الروایة ضعيفة سندًا بالسياري، حيث ضّعفه النجايش والشيخ وابن الغضائري، 
ومل ُیعرف بتوثيق والمدح.

ويف مرسل البزنطي عن أيب عبد اهلل قال: )أفضل العبادة إدمان التفکر يف اهلل ويف 
قدرته()43(.

 :ومنها: مارواه الربقي يف املحاسن بسنده عن احلسن الصيقل قال: )قلت أليب عبد هلل
تفکر ساعة خري من قيام ليلة؟. قال: نعم، قال رسول اهلل صىل اهلل عليه وأله: تفکر ساعة 
خري من قيام ليلة. قلت کيف یتفکر؟ قال : یّمر بالدار اخلربة، فيقول أین بانوك؟. أین 

ساکنوك؟. مالك التتکلمنی(؟.)44( هذه الروایة الربط ملضموهنا بالتفکر يف اهلل.
هاتان الروایتان –مضافًا إىل ضعف سندها –حممولتان عىل التفکر يف خلق اهلل وآیاته 
املتفکرین يف  املجيد والم غري  الکتاب  بذلك يف  اهلل  أمر  ملا  وآثار قدرته وعجایب صنعه. 

ذلك)45(. أنتهى.
أقول: الیوجد تعارض لنحتاج إىل اجلمع ألّن مورد األوىل غري مورد الثانية حتى تعابري 
مما  وهي  املقدسة  الذات  نفس  يف  التفکر  عن  النهي  بأّن  توحي  وسياقاهتا  األوىل  الطائفة 

)41( فرائد األصول: ج1، ص64. 
)42( الرسائر: ج3 ص568. 

)43( الکايف: ج2، ص55، ح3. 
)44( املحاسن: ج1، ص26 ح5. 

)45( الرباهنی الواضحة: ج1، ص 162 فام بعد، الشيخ عيل أکرب السيفي املازندراين.
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السبيل إليها فعربت ب� ))إیاك(( بخالف الطائفة الثانية فال یوجد مثل هذا السياق والتعبري، 
وموردها صفاته سبحانه، وقد أفاض من صفاته علينا، فالقدرة باإلنسان موجودة بتقدیره 
اهلل  بأخالق  للتخلق  مطلوبًا  بل  ممکنًا  فيها  التفکري  فکان  عليه  سبحانه  أفاض  ما  وبقدر 
ورفض مضاداهتا فإن التخلق بالعدل أفىض لرفض الظلم والتخلق بالرمحة أفىض لرفض 

القسوة وهکذا.
فاملوردان خمتلفان، وعليه التعارض ولتتعرف عىل الفرق هو یقول ليس کمثله يشء 
وأما صفاته فلها مثل ولکن تتميز صفاته عن صفات املخلوقنی بأنه ال نقص فيها بل هي 
مطلقة کاملة بخالف صفة املخلوق، کام الموجب للبحث عن أصل وجوده ألن ذلك أمر 

فطري ))فطرة اهلل التي فطر الناس عليها((.
وأول مراتب إمکان البحث هو التوحيد ال أصل وجود الذات، وم��ن هنا تبدأ العقائ��د 

بالتوحي��د ومن��ه تتفرع بقيتها.
وأما روایات التفکر ساعة خري من... الخ فاملراد منها کام یظهر بدوًا هو إطالق جمال 
التفکري للتعرف عىل اهلل أکثر، من خالل صفاته باعتبار أول الدین معرفته، وال عبادة من 
 :دون معرفة وهذا واضح. ومنه یفهم أیضًا عدم وجود التعارض بنی قول أمري املؤمننی
ساعة  اهلل  يف  ))التفکر   :الصادق قول  وبنی  )زندیق(،  تزندق  اهلل  ذات  يف  تفکر  ))من 

یعادل تسعنی عاما((.
ألّن قصد األمري –کام عن بعض أهل املعرفة –الجتعل لذات اهلل املقدسة مشخصًا 
الذي   الکائنات سيد  حتى  الیدرك  سبحانه  ألنه  شکله  ماهو  أو  هو؟.  کيف  أنه  أي 
وصل قاب قوسنی أو أدنى من العيل األعىل مل یَر ذات اهلل املقدسة وعندما کّلمه اهلل تعاىل 
کلمه بلسان عيل، قال رسول اهلل عندما کّلمني اهلل تعاىل کّلمني بصوت عيل بن أيب 
–ألنه یعلم أن أحب األصوات عندي هو صوت عيل، وکذلك قال اإلمام   طالب

عيل أنا لسان اهلل الناطق.
أما مایتعلق بروایة الصادق، یقصد التفکر يف فعل اهلل تعاىل وليس ذاته املقدسة.
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وأما ما هو فعله تعاىل؟. وکيفية التفکر؟. فهذا بحثه یطول وخیرجنا عن املقصود.
والنتيجة:

قيمة ألي بحث معريف ال یرتتب عليه عمل؛ . 1 العمل وال  ثمرته  إن کل بحث معريف 
لذلك هنى أهل البيت عن البحث يف ذات اهلل؛ ألنك عماًل ال یمکن أن تکون إهلًا 
فإذا فقد کونيته املعرفية فال ترتب عميل له. عن الباقر: ))إن اهلل ال یقبل عماًل بال 

معرفة وال یقبل معرفة بال عمل أن اإلیامن بعضه من بعض((.
موقعها  تأخذ  مل  -والتي  واخلطرية  املهمة  املسألة  هذه  يف  البحث  يف  ننتهي  وهبذا 
واستحقاقها يف البحوث القرآنية وما زالت من البحوث البّکر التي حتتاج اىل مزید بحث 
واستقصاء ألهنا من الرکائز والدعائم العقدیة واملعرفية يف القرآن –اىل أننا مل نوافق السيد 
مل  وکذلك  القارصة؛  بالعقول  متعلقًا  إرشادیًا  هنيًا  النهي  بإعتبار   الطباطبائي العالمة 
العالمة؛ وکان  السيد  تبناه  مما  أوسع  باإلرشادیة ولکن بشکل  القول  املشهور عىل  نوافق 

اختيارنا هو النهي املولوي النفيس واهلل أعلم.
کلامته . 2 بعض  من  یرتآى  ما  هو   الطباطبائي السيد  عىل  هبا  ُشنع  التي  املسائل  من 

عىل السيدة الزهراء � والذي هو خالف ما تعتقد به االمامية. تفضيله السيدة مریم
ونأيت عىل ذکر کالمه فهل ما ذکره هؤالء األعالم من التشنيع عىل السيد الطباطبائي 

له حمل من اإلعراب أم ال؟. وهل یوجد هتافت فيام ذکره أم ال؟.
حيث ذکر يف ج3 ص 189 من تفسري امليزان: ))وأما ما قيل عنها أهنا مصطفاة عىل 

نساء عاملها فإطالق اآلیة یدفعه((.
وقال يف ص 315: ))ومما ینبغي أن یتنبه له أّن الواقع يف اآلیة هو اإلصطفاء وقد مّر 
أنه االختيار والذي وقع يف األخبار هو السيادة، وبينهام فرق يف املعنى فالثاين من مراتب 

کامل األول((.
 H بينام نجده يف ج18 ص165 یقول يف تفسري اآلیة 16/ اجلاثية، قوله تعاىل: چ
J I چ ))إن کان املراد مجيع العاملنی فقد فضلوا من جهات ککثرة األنبياء املبعوثنی 
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واملعجزات الکثرية الظاهرة من أنبيائهم، وإن کان املراد عاملي زماهنم فقد فضلوا من مجيع 
اجلهات(( أال یوجد هتافت يف کالمه؟.

وکيف نخرج عن اإلطالق يف تفضيل السيدة مریم عىل نساء العاملنی وال یوجد تقييد 
من داخل اآلیة وال خارجها إاّل الروایات الرشیفة يف تفضيل السيدة الزهراء وأن أفضلية 
القرآن  تفسري  بمنهج  ملتزم  وهو  الطباطبائي  السيد  نجيب  فکيف  بزماهنا  خاص  مریم 

بالقرآن؟.
وقد وضعت هذه التساؤالت بنی یدّي سيدنا االستاذ الفقيه عيل السبزواري )حفظه 
اهلل( فأجابني: ))إن اآلیة الکریمة الإطالق هلا بحسب القرائن التي حتيط هبا فقد اصطفاها 
حلمل روح اهلل عيسى بن مریم وکلمته املبارکة من غري أب وعىل فرض إالطالق فإنه 
مقيد بالروایات املعتربة الدالة عىل أن فاطمة الزهراء قد فضّلت عىل مجيع نساء العاملنی 
ولو کان  قد أنعم النظر يف اآلیات لتنّبه إىل ذلك ومل خیرج عن املنهج القرآين الذي یتبعه 

واهلل العامل(()46(.
أقول: إن املتأمل يف بيان السيد العاّلمة الطباطبائي جید أن اإلطالق الذي ذکره هو 
إطالق جهتي ال مطلقا ومن مجيع اجلهات، وإليك نص عبارته: ))وهل هذا التقدیم تقدیم 
من مجيع اجلهات أو من بعضها؟. ظاهر قوله تعاىل فيام بعد اآلیة: إذ قالت املالئکه یامریم 

 '  &  %  $  #  "  ! چ  تعاىل:  وقوله  اآلیة،  یبرشك  اهلل  إن 
) ( * + چ ]سورة األنبياء: 91[.

 Â Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹ ¸ وقوله تعاىل: چ
È Ç Æ Å Ä Ã چ ]سورة التحریم: 12[؛ حيث مل تشتمل مما ختتص 
النساء إال عىل شأهنا العجيب يف والدة املسيح إن هذا هو وجه اصطفائها  هبا من بنی 

وتقدیمها عىل النساء من العاملنی.
وکتبه،  اهلل  بکلامت  والتصدیق  التطهري  من  قصتها  يف  األیات  عليه  اشتملت  ما  وأما 

)46( بتاریخ 16/ ج2/ 1438 ه�. 
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والقنوت وکوهنا حمدثة يف أمور الختتص هبا بل یوجد يف غريها، وأما ما قيل: إهنا مصطفاة 
عىل نساء عاملي عرصها فإطالق اآلیة یدفعه. انتهى.

وعليه: فإنه الیوجد هتافت –کام زعمه البعض –يف کالمه إلّن اإلطالق يف التفضيل 
للسيدة مریم ليس هو السيادة التي هي أفضل من االختيار ألنه من مراتب کامهلا، فأّن سيدة 
نساء العاملنی، بام فيهم مریم تعترب الزهراء سيدهتا وهذا واضح من کالمه بام قدمه من 

الفرق بنی السيادة واالصطفاء.
أو یقال: بأّن تفضيل مریم عىل نساء العاملنی ليس هو من متام احليثيات بل من بعضها 
ولو من جهة مل تکن للزهراء هذه احليثية وهي حيثية اإلنجاب من دون زوج فهذا امتياز 
  للزهراء امتياز  فهو  االُخرى  التفضيلية  اجلهات  سائر  من  وإما  الزهراء  دون   ملریم
وکانت أفضل منها. مع أن اإلنجاب من دون زوج قد یقال أنه أمر غري اختياري وإرادي 
بقدر ماهو تفضيل من اهلل سبحانه دون غريه، ولو کان یدور مدار االختيار لکانت الزهراء 

.هلا التقدم عليها کيف وهي سيدة نساء العاملنی بام فيهم مریم
والسيد الطباطبائي یتحدث يف إطار البحث القرآين دون حرش الروایات معه، فکان 

کالمه مقترصًا يف إطار النص القرآين فقط الهو والنص الروائي.
ذکر يف اجلزء )15، ص141( بعدما نقل روایة الصدوق التي ُتفرّس آیة النور إن هذا . 3

املثل خاص بأهل البيت: ))أقول: الروایة من قبيل اإلشارة إىل بعض املصادیق وهو 
أفضل املصادیق وهو النبي والطاهرون من أهل بيته وإالّ فإّن اآلیة تعم بظاهرها 
غريهم من األنبياء واألوصياء واألولياء(( ثم یقول إّن هذه الروایات من التطبيق 
دون التفسري. واإلشکال الذي عرضه بعضهم أّن ما قال خیالف عقيدتنا وما ورد عن 

.من أّن آیة النور خاصة بالنبي وأهل بيته عليه و أئمتنا
وأیضًا عرضت هذا اإلشکال عىل سامحة سيدنا األستاذ الفقيه عيل السبزواري )حفظه 
اهلل( فقال: ))ما ذکره صحيح فإن اآلیات الکریمة ومنها آیة النور کليات هلا أفراد ومصادیق 
کثي�رة فيک�����ون تطبيقها عىل األئمة الطاهرین من باب اجلري وأظهر املصادیق وأجالها 
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وهذا هو شأن الکتاب اإلهلي الذي اتصف بالتجرید والشفافية إال مادّل دليل خاص عىل 
خالف ذلك واهلل العامل(()47(.

 أقول: وإن کان منهجنا يف التفسري خالف املنهج الذي سار عليه السيد الطباطبائي
وأننا نذهب إىل أعمق مما ذهب إليه من قاعدة اجلري والتطبيق؛ ولکن ال ضري باعتبارهم 
)سالم اهلل عليهم( أفضل املصادیق بالنسبة لغريهم وهذه األفضلية جتعلهم يف خصوصية 
بالنور بغض  انکشاف األشياء  الناحية، فتکون اآلیة خاصة هبم، وإما لو لوحظ  من هذه 

.النظر عن األفضلية فاآلیة تعم غريهم من األنبياء
بقية  أّن  البيت عىل سائر األنبياء إال أن ه��ذا الیعن��ي  إذ المناقشة يف أفضلية أهل 

األنبياء ليسوا نور اهلل، ولکن ال بدرجة نور أهل البيت وهبذا ینحل اإلشکال.
يف  الطباطبائي  السيد  وکالم  النور،  بمصداقية  غريهم  شمول  یؤید  الروائي  والبحث 
حدود هذه اآلیة، وربام آیات ُاخر التأيت، کمصداقية التصدق باخلاتم يف الصالة وتقدیم 

صدقة عند مناجاة الرسول وغريهم فلم جیعلها قاعدة للرسیان.
املکية . 4 حتتمل  ))والسورة  قوله:  يف  مدنية  ربام  القدر  سورة  أّن  إىل   یذهب وأیضًا 

واملدنية وال خیلو بعض ماروي يف سبب نزوهلا...(( ج20 ص330، والیورد روایة 
بخصوص الزهراء فيها؟.

وقوله يف تفسري سورة التنی ج20 ص322 فأنه ُیعلق عىل روایة تفسري القمي ویقول 
ألهل  اإلشارة   یتجنب فلامذا  يشء..((  يف  التفسري  من  وليس  يشء...  من  ))الخیلو 
))له  نصه:  بام  اهلل(  )حفظه  املعارصین  األعالم  بعض  أجاب  وقد  وروایاهتم؟.   البيت
بأنه  له  الروائي ویمکن االعتذار  البحث  الطائفة احلقة يف  قدس رسه خمالفات عدیدة مع 

.وإن أتعب نفسه يف احلکمة والکالم ولکنه ابتعد عن روایات أهل البيت
وأضاف: )بأّن منهجه تفسري القرآن بالقرآن وهو منهج قارص ما مل یتم بالسنة الرشیفة 

واهلل العامل(.

)47( بتاریخ 16/ ج2، 1483.
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أقول: إّن ماذکره هذا األستاذ املرجع )حفظه اهلل( حول عدم متامية املنهج الذي یکتفي 
بتفسري القرآن بالقرآن دون اإلستعانة بالسنة املطهرة صحيح وال غبار عليه.

وأما مایتعلق بأصل اإلشکال ففيه: احتامل کون السورة مدنية أو مکية، ربام إلختالف 
مناط التقسيم عندهم للسور بنی املدنية واملکية، فهل هواملکان وإن کان زمان نزوهلا بعد 
إىل  فيها  إشارة  ال  السورة  إن  کام  الزمان  هذا  بعد  مکان  يف  نزلت  وإن  الزمان،  أو  اهلجرة 
مافيه َنَفس کون السورة مدنية، من التطویل وأحکام ترشیعية أو مکية فيها تصور واعتقاد 
 باإلیامن باهلل واليوم اآلخر، وهو أیّد کوهنا مدنية. وأما عدم ذکره روایة بخصوص الزهراء
اآلیة  مفهوم  عىل  یقوم  –والتفسري  منهجه  –بحسب  والتطبيق  املصداق  یعني  ذکرها  ألّن 
وتفسريها فلعله مل جید ما یناسب ذکرها )سالم اهلل عليها( ال ليء آخر وهو یکرر عبارة 
هذا من التطبيق ال من التفسري يف موارد عدیدة من تفسريه. ومن الّبنی هوال ینفي التطبيق 

واملصداق ولکنه ليس بتفسري.
ینفي کون النبي یقرأ ویکتب قال ))واملعنى: وما کان من عادتك قبل نزول القرآن . 5

أن تقرأ کتابًا وال کان من عادتك أن ختط کتابًا وتکتبه أي ماکنت حتسن القراءة والکتابة 
لکونك أميًا...(( ج16 ص139.

أال خیالف هذا قول اإلمام الرضا بأّن النبي کان یقرأ ویکتب؟.
وأیضًا إنه مل ُیرش إىل هذه الروایة يف بحثه الروائي؟.

ال  ُأميًا   النبي کون  ))بحث  اهلل(:  )حفظه  السبزواري  إالستاذ  سيدنا  أجابني 
إنه  ُیقال  أن  واحلق  الفریقنی  علامء  عند  وحدیثًا  قدیاًم  نقاش  موضع  والیکتب  یقرأ 
ليس املراد من لفظ االُمي من الیقرأ وال یکتب فإن هذا املعنى حادث عن علامء اللغة 
وذکره اللغویون وهو غري صحيح بل املراد من األمي أي: من ُامة مل ینزل عليهم کتاب 
یفتخرون  وکانوا  کتاب  عندهم  والنصارى  اليهود  مثل  یکونوا  مل  العرب  فإن  قبل  من 
بذلك ویتبجحون عىل العرب ویوصفوهنم باألمينی کام يف آیات أخرى، وبعد أن أنزل 
واهلل  املعنى  هذا  باألمي  فاملراد  الکتاب،  أهل  من  صاروا  النبي  عىل  القرآن  تعاىل  اهلل 
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العامل(()48(.
فالنف�ي  ویکت�ب  یقرأ  بأن�ه  العرب  عند  معتادًا  یک�ن  ل��م   النبي أن  املعنى  أقول: 
کان من  ))وما  قوله  الطباطبائي واضح يف  السيد  والکتابة، وکالم  للقراءة  وليس  للع�ادة 
عادتك...(( ومن الواضح أّن نفي أنمْ یکون معتادًا عندهم بالقراءة والکتابة غري نفي نفس 
القراءة والکتابة. وهبذا ال تنايف اآلیة الروایة عن الرضا وأنه یقرأ ویکتب واقعًا لکن مل 
یظهر منه ذلك وال مارس يف حياته لتلزم احلجة الکافرین وإن القرآن ليس من عندك وإنام 
هو من عند اهلل، ألّن اعتياده عندهم بالکتابة والقراءة جیعل احتامل أنه من إمالئه أو ملقن 

من غريه وارد فتدبر. 

)48( بتاریخ 16/ ج2 1438. 
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