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الله وعىل آله ومن وااله  لله والصالة والسالم عىل محمد رسول  الحمد 

وبعد:

والتقني  العلمي  التقدم  هذا  رس  عن  الغربيني  الساسة  كبار  أحد  سئل 

النامية؟. فأجاب بكل  الدول  التخلف والتقهقر لدى  عندكم، يف مقابل هذا 

ثقة: ))الرس يكمن يف اننا نحتضن االنسان الفاشل والضعيف ونبعث يف نفسه 

الثقة ونشحذ فيه الهمة بالتشجيع حتى ينجح ويتفوق. انظر اىل املخرتعني 

العظام أمثال )أديسون( و )كراهامبل( كلهم كانوا فاشلني يف الدراسة، استطعنا 

الدول  يف  اما  الناجز...  النجاح  اىل  وصلوا  حتى  وتشجعهم  بهم  تنهض  أن 

النامية )ومنها دول الرشق( فانهم احبطوا علامءهم واذكياءهم وعباقرتهم مبا 

وضعوا يف طريقهم من املثبطات واملعرقالت ومبا استهانوا بعلمهم وانجازاتهم 

وافكارهم، حتى وصلوا بهم اىل طريق الوهن واليأس، مام اضطرهم اىل تجميد 

أنفسهم أو الهجرة اىل بالد تثّمن أفكارهم وجهودهم!!!.((. ثم اردف قائال: 

))هل عرفت الرس ياصديقي؟.((. 

هكذا قاد الوطنيون والحكامء و الغيارى شعوبهم حتى أوصلوا قومهم اىل 

ما وصلوا اليه... وهكذا فعل األغبياء العمالء واملنتفعون واألنانيون بشعوب 
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الرشق حتى جعلوا بالدهم ادىن من اصطبل وتحولوا هم اىل ساسة لخيول 

اسيادهم بل ومطايا لهم يف مقابل بقائهم يتلذذون بشهوة التسلط والحكم و 

اكتناز املال الحرام. انهم احرقوا بالدهم يف سبيل إشعال لُفافة السيكار الفاخر 

الذي خّدر به االستعامر عقولهم وعواطفهم ووطنيتهم..!!.

عفواً سيدي أبا عبد الله... إن الذين حاربوك وقتلوك و سبوا حرميك هم 

هؤالء أنفسهم. الذين باعوا دينهم و ُمثلهم واخالقهم بدنيا غريهم من أجل 

كريس الحكم أو حفنة من الدنانري، وبعضهم ِمْن أجل الزلفى الوالد البغايا...

أما الشعوب التي تحررت من ربقة هذا الشيطان املريد، فقد طارت يف 

الهيبة واالحرتام يف نفوس شعوبها  التقدم والرقي والرفعة، واكتسبت  فضاء 

وشعوب العامل أجمع. وال أريد أن أّسمي تلك الدول فالكل يعرفها.

إن الذي حدا يب اىل هذه املقدمة املقتضبة هو: الشعور باألمل واالىس ملا 

تعانيه ثقافتنا وانتاجنا الفكري من محاوالت لئيمة من قبل بعض اإلِمعات 

لقيادة  أهلية  غري  من  والعلمية  الثقافية  الساحة  عىل  نفسها  فرضت  التي 

باسم  حديثا  املتدفقة  املوجة  ركوب  طريق  عن  وذلك  الفكرية  الحركة 

)املنهجية( و )االكادميية( واملستنسخة من الغرب ومسترشقيه من دون ما 

تخطي  )عدم  وباسم  نحن،  بيئتنا  يف  وجدواه  التطبيق  إمكانية  يف  مناقشة 

الخطوط الحمراء( وبدافع فرط االعجاب بهم وبتنظرياتهم متناسني أن العرب 

واملسلمني قد سبقوهم اىل البحث العلمي بقرون وقرون... وذلك هو الشعور 

بالدونية مع األسف. وعىل ذلك امتهنوا مجلة بحثية رصينة مثل )املصباح( 

وأهملوها وقللوا من شأنها بحجة )الضوابط( يف الوقت الذي اعرتفت بثقلها 

يف الساحة األكادميية أرقى املؤسسات العلمية والحوزوية يف العاملني العريب 
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املجالت  معيارية  ر  تقدِّ التي   [.A.R.C.I.F] مؤسسة  وآخرها  واإلسالمي 

أربعة  من  اكرث  مجموع  من  بحثية  مجلة   ٣٦2 بني  من  فاختارتها  املحكمة 

آالف مجلة بحثية يف العامل العريب ومن دون أن نطلب نحن منها ذلك! وحتى 

يوم  الهاشمية(  األردنية  )اململكة  عامن  يف  املنعقد  األخري  العلمي  مؤمترها 

الثالثاء 1٦/ 12/ 201٨ والذي دعينا لحضوره، فاننا مل نوفق لحضوره بسبب 

صعوبة الروتني اإلداري.

اننا النريد أن نزيد يف الكالم ليك النقع تحت طائلة قوله تعاىل زب 8 9 

Hرب   G  F  E  D  C  B  A  @  ?  >  =  <  ;  :
ولكننا نريد أن نقول الولئك: دعوا القافلة تسري وكفوا عنا قيودكم.. ونحن 

سنبارك لكم إنجازكم إن جئتم بأفضل مام جئنا به...

ختاما أقول الولئك املعجبني واملأخوذين باملنهجية الغربية: ان األمة التي 

املرتىض...  والرشيف  سينا  وابن  والفارايب  كالكندي  وفالسفة  علامء  انتجت 

واملعري،  كاملتنبي  شعراء  وانتجت  األثري  وابن  كالطربي  مؤرخني  وانتجت 

ما  كل  عن  غريب  يهودي  غريب  تنظري  اىل  علومها  لتدون  محتاجة  ليست 

تحمله عقولنا نحن املسلمني والعرب من أفكار نستطيع بها، وباقتدار عال، 

وفرط  التبجح  عن  يغنينا  منهجاً  النفسنا  فلنعمل  نحّكم.  أن  أو  نحكم  أن 

االعجاب مبنهجية الغرب التي التهدف اال اىل التبعية املقيتة. لقد حان الوقت 

ان   العظيم رسوله  –سبحانه-  الله  أمر  ما  اعتزاز  وبكل  لهم  نقول  الذي 

بقوله: زب ڤ ڤ ڦ ڦ رب.  

اال هل بلّغت –اللهم فاشهد...





UN�U�� Í√— s� �F� —UJ�«Ë ¡«—¬ s� UNMLC�� U�Ë Àu���«





فحوى البحث
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فحوى البحثفحوى البحثفحوى البحثفحوى البحثفحوى البحثفحوى البحثفحوى البحثفحوى البحث

مبا أنَّ القرآن الكريم هو الفرقان الذي مييَّز به بني الحق والباطل، و الفيصل 

الذي يفصل الصواب من الخطأ، كان من الرضوري عرض مكتسبات العلوم البرشية  

الطبيعية منها واإلنسانية، عىل كتاب اللّه العزيز و املقارنة بني عطاءات القرآن 

املعرفية وتلك العلوم. وذلك من أجل تقييم تلك العلوم من جهة، واإلستعانة بها 

كقواعد وقرائن معرفية لفهم القرآن من جهة أُخرى. وحل التعارض البدايئ الذي 

قد يُتصور بني القرآن والعلوم  البرشية من جهة ثالثة. وهذا يتوقف عىل وجود 

ضابطة للقيام بتلك املقارنة، ومن هنا حاول هذا البحث بعد تبيني ماهية العلوم 

: التعارض  يصدق  وموقف القرآن منها، حاول القيام بتلك املهمة، فتوصل إىل أنَّ

جهة،  من  نٍص رصيح  أو  قطعي  ظهور  من  الحقيقي  القرآن  تضارب  صورة  يف 

والحقيقة العلميّة، من جهة اخرى وهذا ما الميكن أن يحصل، ألنَّ قطعي العلم 

هو اليقني باملعنى الخاص،  واليقني من مصاديق الحق كام أنَّ القرآن الكريم حٌق 

من عند الله تعاىل، والحق ال ميكن أن يتعارض مع الحق. 

د. كاظم قايض زادة

جامعة القرآن والحديث- طهران

د. طاهر الغرباوي

جامعة املصطفى العاملية -طهران



ضابطة املقارنة بني عطاءات القرآن املعرفية 
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سابع والثالثون -ربيع )2019م- 1440هـ(
العدد ال

متهيٌد:

مهمة القرآن الكريم األساسية وغايته 

وإخ��راج  اخل��ل��ق،  ه��داي��ة  ه��ي  القصوى 

تعاىل:  قال  النور،  إىل  الظلامت  من  الناس 

ڀچ  ڀ  پپ  پپ  ٻ  ٻ  ٻ  چ 

ڤ  ڤ  چ  ت���ع���اىل:  وق����ال 

ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ 

ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ 

چ  چچ  چ  ڃ  ڃ 

ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ 

ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ 

ڑ  ڑ  ژ  ژ 

گ  ک  ک  ک  ک 

چ  ڳ  گ  گ  گ 

]سورة املائدة: 15 -16[ و قد وصف اللهّ 

تعاىل كتاَبه العزيز بأنهّه هيدي للتي هي أقوم، 

ويف إتباع دعوته تتحقق احلياة احلقيقية.

ن  ومن أجل تأمني مهمة اهلداية، ضمَّ

اللُ تعاىل -بمقتىض حكمته -كتاَبه العزيز 

العقول  تفاوت  عىل  اهلداية  هلذه  يلزم  بام 

نه آياٍت  والطبائع واألفهام واختالفها، ضمَّ

واملعجز،  احلكيم  اللهّ  كتاب  ففي  بيَّنات، 
والتهديد،  والتذكري  والوعيد،  الوع��������د 
واملواعظ،  والعَب  واألمث���ال،  والقصص 
من  ذل��ك  وغ��ري  واآلداب،  واألح��ك��ام 
من  تعاىل،  اللهّ  إىل  والدعوة  اهلداية  أدوات 
تعاىل:  قال  وقد  عبادته،  ثم  معرفته  أجل 
چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  چ 

]سورة الذاريات: 56[.
ينزل  مل  احلكيم  الكتاب  هذا  أنَّ  كام 
نزوله،  بوقت  حمدود  لزمن  تعاليمه  لتنفيذ 
بل إنهّه الكتاب احلي الذي جيري كام جيري 
الشمس  جتري  كام  وجيري  والنهار،  الليل 
والقمر)1(، وهو مصدر اهلداية الذي جيب 
الناس إىل أن يرث الل  أن حيكم ترصفات 
األرض ومن عليها، فتعاليمه مناسبة لكل 
زمان ومكان، وما ذاك إلهّ ملعرفة من أنزله 
وعلمه  اإلنسان  بخلق   ،نبيِّه قلب  عىل 

بام ُيصلحه وبام ُيفسده.

إىل  ي��دع��و  حينام  ال��ك��ري��م  وال��ق��رآن 
بوجوده  واإلق��رار  به  واإلي��امن  تعاىل  الل 
وبصفاته الُعليا، والوقوف عىل آثار قدرته 
وعظمته، مل يرتك اإلنسان يف حرية من أمره، 

)1( الكليني، الكايف. ج 1. ص192. 
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والوسائل  اآلي��ات  إىل  وه��داه  أرش��ده  بل 
التي يستعني هبا للوصول هلذه الغاية األُم، 
التي  واألدوات  الوسائل  أهمِّ  من  ولعلَّ 
والتأمل  للتفكر  للناس  تعاىل  الل  نصبها 
بحر  ساحل  عىل  واإلرساء  إليه  للوصول 
النظر  إىل  اإلنسان  دع��وة  ه��ي:  عظمته، 
يف  والتدبهّر  الكون  يف  آيات��ه  يف  والتأمل 

خملوقاته.
كثري  يف  الكريم  القرآن  يدعو  نعم، 
الساموية،  اآليات  يف  التفكر  اىل  آياته  من 
العجيبة  والختالفات  املضيئة،  والنجوم 
تسري  الذي  املتقن  والنظام  أوضاعها،  يف 
األرض  خلق  يف  التفكر  اىل  ويدعو  عليه. 
بطون  يف  وما  واألودي��ة  واجلبال  والبحار 
الليل  واختالف  العجائب،  من  األرض 
ويدعو  السنوية.  الفصول  وتبدل  والنهار 
والنظ����ام  النبات  عجائب  يف  التفك�ر  إىل 
احليوانات  خلق  ويف  علي��ه،  يسري  الذي 

وآثارها وما يظهر منها يف احلياة.
النس�ان  خلق  يف  التفكر  إىل  ويدعو 
يدعو  بل  فيه،  امل��ودع��ة  واألرسار  نفسه 
الباطنية  وأرساره��ا  النفس  يف  التفكر  إىل 
وارتباطها بامللكوت األعىل. كام يدعو إىل 

آثار  يف  والتفكر  األرض  أقطار  يف  السري 
الشعوب  أح��وال  يف  والفحص  املاضني، 
واجل���وام���ع ال��ب��ري��ة وم���ا ك���ان هل��م من 

القصص والتواريخ والعب.
وهبذه الطريقة اخلاصة يدعو اىل تعلم 
والفلسفية  والرياضية  الطبيعي�����ة  العلوم 
واألدبية وسائر العلوم التي يمكن أن يصل 
تعلمها  عىل  حيث  اإلنساين،  الفكر  اليها 
البرية.  القوافل  واسعاد  اإلنسانية  لنفع 
العلوم رشيطة  القرآن إىل هذه  نعم، يدعو 
واحلقيقة،  احلق  ملعرفة  سبياًل  تكون  أن 
ومرآة ملعرفة الكون التي يف مقدمتها معرفة 

الل تعاىل)2(.
ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  چ  تعاىل:  الل  قال 
پ  پ  پ  پ  ٻ 

ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ 

ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ 

ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ 

ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ 

]س���ورة  چچ  چ  ڃ  ڃ 

ڱ  چ  وع��ال:  جلَّ  وق��ال   ]164 البقرة: 
ۀ  ڻۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں 

)2( الطباطبائي، القرآن يف اإلسالم. ص 141. 
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 ]21-  20 الذاريات:  ]سورة  چ  ہ 

ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  چ  سبحانه:  وق��ال 
ڑ  ڑ  ژ  ڈژ  ڈ  ڎ  ڎ 
ک ک ک کگ گ گ گڳ ڳ ڳ 
ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ 
ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ 
ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ 
ھ ے ے ۓ ۓ ڭڭ ڭ ڭ 
]سورة  چ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ 

الرعد: 3 -4[.
نت  تكوَّ املباركة،  اآليات  ونتيجة هذه 
جمموعة كبرية من آيات كتاب اللهّ العزيز، 
القرآن  يف  العلمية  اآلي��ات  بأهنا  ُصنِّفت 
الكريم، بجنب اآليات األخرى التي كلُّها 
اهلداية  حتقيق  هو  واحد،  هدف  يف  تصب 
النور  إىل  الظلامت  من  الناس  وإخ��راج 
بإذن اللهّ. وقد اهتم عدٌد من املفرسين هبذه 
أولويُتهم  اآليات وتفسريها، حيث كانت 
كشَف الغموض عن دللتها والوصول إىل 
نتج  هنا  ومن  خالهلا،  من  القرآن  معارف 
الكريم،  القرآن  تفسري  يف  العلمي  اه  اإلجتهّ
التفسري  ��اه��ات  ال��ذي ه��و أح��د أه��م اجتهّ
اه���ات  اإلجته����ادي العقيل، بجنب اإلجتهّ

األخرى: كاإلجتاه األديب واإلجتاه الفقهي 
العرفاين  واإلجت��اه��ى  الكالمي  واإلجت��اه 

وغري ذلك. هذا من جانب.
ومن جانب آخر فقد استعان عدٌد من 
عىل  البرية  العلوم  بمكتسبات  املفرسين 
استفادوا  فكام  العزيز،  كتاب  آيات  تفسري 
من مصدر النقل )األثر( من آيات القرآن 
املطهرة،  السنة  يف  املعتب  وامل��روي  نفسه، 
وكذلك مصدر العقل الفطري والبهاين، 
الق���رآين،  النص  معاين  إىل  الوصول  عىل 
العل��������م  مص���در  من  استفادوا  كذلك 
هذان  اخلطرية،  التفسري  مهمة  حتقيق  عىل 
احلي��اة  ف��إنَّ  ثالث  جانب  ومن  جانبان، 
تسري والعقل البري ينمو ويتطور، وكلام 
أم��ورًا  اإلن��س��ان  اكتشف  احلياة  تقدمت 
املكتسبات  وهذه  الكون،  نظام  يف  جديدة 
وكامل  وجوده  عىل  وتدل  اللهّ  آيات  كلهّها 
خلق  هو  الذي  العقل  نتاج  ا  ألهنهّ صفاته، 

اللهّ وحجته الباطنية بجنب حجته الظاهرية 
من األنبياء والرسل واألئمة مجيعًا.

وئ  وئ  چ  ت��ع��اىل:  الل  ق��ال 
ېئ  ۈئ  ۈئ  ۆئ  ۆئ  ۇئ  ۇئ 
ی  ی  ی  ی  ىئ  ىئ  ېئىئ  ېئ 
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وبام   ]53 فصلت:  ]سورة  چ  حئ  جئ 
اخلالد  الل  كتاب  هو  الكريم  القرآن  أن 
واتهّساع  الزمان  طول  عىل  احليهّة  ومعجزته 
املكتشفات  هذه  ُتعرض  أن  فالبد  املكان، 
البرية عىل كتاب الل الفيصل، والفرقان 

وامليزان  والباطل،  احلق  بني  يفرق  الذي 
واملعيار الذي يعرف الصحيح من السقيم 
من خالله، وبعبارة أخرى تصبح رضورة 
ومكتسبات  العزيز  الل  كتاب  بني  املقارنة 
عرض  ب��األح��رى  أو  ال��ب��ري،  العلم 
املكتسبات البرية عىل كتاب الل العزيز-
الذي ل يأتيه الباطل من بني يديه ول من 
العزيز احلميد -لتقييمها،  تنزيل  خلف������ه 
كلِّه  ذلك  وبعد  ��ة.  ُملحهّ رضورة  تصبح 
العل���م  كتاب  هو  الكريم  القرآن  ف��إن 
مدح  والتعلهّم،  العلم  إىل  دعا  واملعرفة، 
تعاىل:  قال  حيث  بنفسه  وقرهنم  العلامء 

ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  چ 

ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦڦ  ڦ  ڤ  ڤ 
ڃچ ]سورة آل عمران: 18[.

قال:  حيث  بالعلم��اء  خشيته  وحرص 
ې  ۉې  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  چۋ 

 ]28 فاطر:  ]س��ورة  چ  ى  ې  ې 

جلَّ  فقال  معرفته  حج��ة  العلم  وجعل 
چيب جت حت خت مت ىت يت  وعال: 
مج  حج  ىثيث  مث  جث 
جح محچ ]سورة حممد: 19[ كام 
باع العلم وحرص احلجية فيه، فقال  أمر باتهّ

وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ  چ  سبحانه وتعاىل: 
ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی  ۈئېئ ېئ 
ی ی چ ]سورة اإلرساء: 36[ وقال 

ژژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  چ  وتعاىل:  سبحانه 
ڳ  ڳ  گ  گ  گگ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ 

ڳ چ ]سورة يونس: 36[.
م��ن جوانب  األم���ور وغ��ريه��ا  ه��ذه 
متعددة تتعلق بعالقة القرآن الكريم بالعلم 
بحثها  نحاول  الكريم،  بالقرآن  والعلم 
تعاىل -من خالل  الل  ودراستها -ان شاء 

. هذا البحث ضمن نقاط ستٍّ
األوىل: عالقة القرآن بالعلوم:

مفهوم العلم وأقسامه:

معنى مفردة العلم يف اللغة العربية ويف 
هو  إذ  الواضحات،  من  هي  العام  الفهم 
واليقني  املعرفة  ويرادفه  اجلهل،  يقابل  ما 
واإلنكشاف والدراية وما شابه ذلك، وإْن 
التحليل  يف  املفردات  هذه  معاين  تفاوتت 
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يف  ��ا  وأمهّ العلوم.  خمتلف  عند  التخصيص 
اإلصطالح فله عدة اطالقات:

اصطالح  يف  العل�������م  ف  ُعرِّ األول: 
نوٌر  بأنهّه:  املعصومني  عن  املروية  األخبار 
يقذفه الل تعاىل يف قلب من يريد اللُ تعاىل 
مولنا  عن  امل��روي  اخل��ب  ففي  هدايَته. 
جعفر بن حمم��د الصادق قال: ))ليس 
العلم بالتعلهّم، انهّام هو نوٌر يقع يف قلب من 

يريد اللهُّ تبارك وتعاىل أن هيديه((.
احلكم�����ة  اصطالح  يف  العلم  الثاين: 
)عند املناطقة( فهو: حض�ور صورة الشئ 
األشياء  صور  انطباع  أو  العق����ل)3(،  عند 
تصور  إىل  عندهم  وينقسم  ال��ذه��ن،  يف 

وتصديق)4(.
أيضًا  احلكم�ة  اصطالح  ويف  الثالث: 
الفالسف�����������ة واملتكلمني كذلك(  )عند 
اإلعتقاد  أنهّه  منه���ا:  تعاريف:  ع������دة  له 
اليقني املط��������ابق للواقع، ويقابله اجلهل 

البسيط واجله����ل املركب. ولعله هذا هو 
الشئ  معرفة  هو  العلم  إنَّ  بقوهلم:  املراد 

)3( املظفر، املنطق. ص 15. 
)4( املرجع السابق. 

الف���رق  إنَّ  وقالوا:  عليه)5(.  هو  ما  عىل 
العلم  هو  اليقني  أنَّ  واليقني:  العلم  بني 
ولذلك  واإلستدلل،  النظر  بع��د  بالشئ 
إنَّ  ومنه�������ا:  باليقني)6(.  الل  يوصف  ل 
مناسبة  جتمعها  قضايا  جمموعة  هو:  العلم 
شخصية  قضايا  تكون  وقد  بينها،  جامعة 
علومًا  التعريف  هذا  ويشم���ل  ة،  وخاصهّ
علم  اجلغرافيا،  علم  التاريخ،  علم  مثل: 
عند  أيضًا  ومنها  ذلك)7(.  وأمثال  الرجال 
قضايا  جمموعة  هو:  العلم  إنَّ  الفالسفة: 
جيمعه������ا  اعتبارية(  )غري  وحقيقية  كليهّة 
التعريف  هذا  ويف  وخ��اص،  واحد  حموٌر 
مثل  والعمليهّة  النظرية  العلوم  كل  تدخل 
وبناء  الطبيعة،  ماوراء  وعلوم  اإلهلي��ات 
ول  الشخصي����ة  القضايا  تدخل  ل  عليه 
اإلعتبارية)8(. ومنه�����������ا: )وهو تعريف 
املطابق  اجل��ازم  اإلعتقاد  هو  املتكلمني( 

للواقع الناشئ عن دليل.

العلم  الفقه  أصول  علامء  عند  الرابع: 

)5( الباقالين، متهيد األوائل. ص 25. 
)6( اجلرجاين، التعريفات. ص 59. 

ص63- الفلسفة.  تعليم  اليزدي،  مصباح   )7(
 .64

)8( املرجع السابق. 
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هدٌف  جيمعها  التي  املسائل  جمموعة  هو: 
واحد، واملسائل عبارة عن مجلة من قضايا 
يف  ال��داخ��ل  يف  اشرتاكها  مجعها  متشتتة 
العلم)9(.  هذا  ن  ُدوِّ ألجله  الذي  الغرض 
بعضهم،  عند  العلوم  متايز  يكون  ول��ذا 
الداعية  األغ���راض  بإختالف  ه��و  ���ام  إنهّ
ل  العلم(  ذل��ك  )ت��دوي��ن  ال��ت��دوي��ن  إىل 

املوضوعات ول املحمولت)10(.
هو:  امل��ادي��نيهّ  عند  العلم  اخل��ام��س: 
عن  تثبت  التي  احلقيقية  القضايا  جمموعة 
فان  وعليه  فقط،  والتجرب��ة  احلس  طريق 
عند  علاًم  ُتعد  ل  التجريبي���ة  غري  العلوم 
واراء  ما  موضوعها  التي  فالعلوم  هؤلء، 
الطبيعة ل تدخل عندهم يف مفهوم العلم.

العلم  ب��ني  ه���ؤلء  ق  ي��ف��رِّ هنا  وم��ن 
نسبة  بينهم����ا  النسبة  وي��رون  والفلسفة 

تقابل)11(.
يف  العلم  ك��ان  العلوم:  أقسام  وأّم��ا 

املصطلح القديم هو: كل اكتشاف للواقع، 

)9( اخلراساين، كفاية األصول. ص 22. 
)10( املرجع السابق. 

تفسري  بر  درآمدي  األصفهاين،  الرضائي   )11(
علمي قرآن بالفارسية، )مدخل إىل التفسري 

العلمي(. ص 152. 

طريق:  عن  حتصل  التي  الكونية  والنظرة 
التجربة والوحي والتفكر، فيشمل: العلوم 
واألخالقية  واإلجتامعية  واحلسيهّة  اإلهلية 

والقانونية)12(.
ولكن يف العرص احلديث فإن مصطلح 
الطبيعة  قوانني  اكتشاف  ب�:  انحرص  العلم 
عىل أساس التجربة واملشاهدة احلسيهّة)13(. 
م  وهناك عدة تقسيامت للعلوم، فتارة ُتقسَّ
م  تقسَّ وتارة  أهدافها،  أساس  عىل  العلوم 
أساس  عىل  وتارة  مناهجها،  أساس  عىل 
مواضيعها. وبناًء عىل معيار موضوع العلم 

تكون األقسام الرئيسة للعلوم هي:
العلوم الرياضية.. 1
العلوم الطبيعية.. 2
العلوم اإلنسانية.. 3

قسموا  فقد  املنهج  أس��اس  عىل  ��ا  وأمهّ
العلوم، عىل:

العلوم التجريبية، وهي تشمل قسمني 

من العلوم، هي:
والكيمياء أ.  كالفيزياء  الطبيعي�ة  العلوم 

وعلم البيئة وأمثال ذلك.

)12( املرجع السابق. ص 153. 
)13( املرجع السابق. 
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 العلوم اإلنساني����������ة، وهي تشمل:ب. 
واإلدراة 1.  اإلقتصاد  اإلج��ت��امع  علم   

وأمثال ذلك.
العلوم العقلية، كاملنطق والفلسفة.. 2
ال��ت��اري��خ . 3 كعلم  ال��ن��ق��ل��ي��ة:  ال��ع��ل��وم 

واللغات. 
التي حتصل من . 4 الشهودي���ة:  والعلوم 

خالل العلم احلضوري ل اإلكتسايب، 
كعلوم األنبي��اء واألئمة والُعرفاء.

 وهناك تقسيامت ُأخرى للعلوم بعدة 
حلاظات.

املراد  إنَّ  نؤكد:  كلهّه  هذا  بيان  وبعد 
عطاءات  بني  املقارن���ة  هي  هنا،  باملقارنة 
والتي  التجريبية،  والعلوم  املعرفية  القرآن 
تشمل العلوم الطبيعيهّة والعلوم اإلنسانيهّة. 
القرآن  عىل  العلوم  كل  عرض  كان  وإْن 
من  صحتها  معرفة  أج��ل  م��ن  ال��ك��ري��م 
سقمها هي ثابتة عقلية ودينية، ألنَّ القرآن 

الكريم هو الفرقان الذي يميَّز به بني احلق 
والباطل، وهو الكالم الفصل الذي يفصل 
التجريبية  العلوم  يف  اخلطأ،  من  الصواب 

وغريها من العلوم.
الثانية: العلم يف مفهوم القرآن:

العلم  مكانَة  الكريم  القرآن  ������م  عظَّ
تعظياًم مل يسبق له مثيل يف الكتب الساموية 
العريب  العرص  نعت  أهّنه  ويكفي  الخرى، 
القرآن  ويف  »اجلاهلية«.  ب�  الس��الم،  قبل 
تعاىل  الل  يذكر  اآليات  من  املئات  الكريم 
ذكرت  اكثرها  ويف  واملعرف���ة،  العلم  فيها 
اللهّ  قال  منزلته)14(.  ورفيع  العل��م  جاللة 

ىئ  ىئ  ىئ  ېئ  ېئ  ېئ  چ  تعاىل: 
ی ی ی ی جئ حئ مئىئ 
يب  ىب  مب  خب  حب  جب  يئ 
مث  يتجث  ىت  مت  خت  حت  جت 
 ]11 املجادلة:  ]سورة  چ  حج  يث  ىث 

ې ې ى ى ائ  چ   : وقال عزَّ وجلَّ
ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئۆئ 
ی  ىئىئ  ىئ  ېئ  ېئ  ېئ  ۈئ  ۈئ  ۆئ 
ی ی ی چ ]سورة الزمر: 9[.

الكريم  القرآن  إليه  دعا  الذي  والعلم 
حياته  يف  اإلنس���ان  به  ينتفع  علم  كل  هو 

الدنيا وحياته األخرى اخلالدة، وبالدرجة 
إليه  يفتقر  الذي  العل����م  ذلك  هو  األوىل 
الناس لتصحيح اعتقاده������م وعباداهتم، 
والناس  الل  مع  وعالقاهت���م  ومعامالهتم 

)14(. الطباطبائي، القرآن يف اإلسالم. ص 29. 
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ذلك  إىل   النبي اش��ار  وقد  والطبيعة، 
يف  يفقهه  خ��ريًا  به  الل  ي��رد  ))م��ن  بقوله: 
 العلم الذي قال عنه الدين(()15( وهو 
العلم  مع  واآلخ��رة  الدنيا  ))خ��ري  أيضًا: 

ورش الدنيا والخرة مع اجلهل(()16(.
دعا  ال��ت��ي  ال��ع��ل��وم  حت��دي��د  ويمكن 
يف  علومًا  واعتبها  الكريم،  القرآن  إليها 

مفهومه، باألنواع التالية:
عىل  املبنيَّ���������ة  العلوم  األول:  النوع 
اللهّ  فطر  التي  والفطرة  البداه��ة  ُمسلامت 
احلاصلة  العلوم  وكذلك  عليه����ا،  الناس 
القطعية،  وأحكامه  العق���ل  ُمدركات  من 
عىل  العقل(  )أي  قدرت�������ه  عىل  واملبتنية 
القاطع،  والدليل  بالبهان  احلقائق  إثبات 
ومصاديقها كثرية: ومنها: اإلعتقاد اجلازم 
وأبديته  ووحدانيته  اخلالق  وجود  بحتمية 
أرشدت  وقد  املطلق،  كامله  تناهي  وعدم 
كثرٌي من آيات القرآن الكريم إىل هذا النوع 

ٹ  ٿ  ٿ  چ  تعاىل:  كقوله  العلم،  من 
ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ 

)15( البخاري، الصحيح. كتاب العلم. باب من 
يرد الل به خريًا. 

)16( املجليس، بحار األنوار. ج 1. ص 204. 

ڃچ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦڦ 
]سورة آل عمران: 18[.

وكذلك دلَّ عىل ذلك مثل قوله تعاىل: 
ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  چ 

ۀ  ڻۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں 
ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے 
ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓڭ  ۓ  ے 
ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ  ۇۆ 
]سورة  ىچ  ى  ې  ې  ې  ۉې  ۉ 

آل عمران: 7[)17(.
املفهوم  يف  العلوم  من  الثاين:  الن���وع 
القرآين والتي دعا إليها، هي: العلوم املبنيهّة 
الطبيعة  يف  البرية  احلسية  التجارب  عىل 
الل  ألنَّ  بسببها،  واحلاصلة  ومشاهدها، 
تعاىل دعا يف كتابه املحكم وعىل لسان ُهداة 
النظ��ر والتأم��ل يف كل ما خلق  إىل  خلقه 
الل، واستخالص العَب وقوانني التكوين، 
تلك  ضوء  يف  الطبيع�ة  تسخري  أج��از  كام 
مدحهم  الذين  العلم���اء  ولعلَّ  القوانني، 
الل تعاىل وحرص خشيته فيهم، ُهم هؤلء 
الذين وصلوا إىل معرفة عظمة الل بواسطة 

العلمي للقرآن يف  التفسري  أبو حج��������ر،   )17(
امليزان. ص 83. )اقتباس(. 
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التدبر يف آيات خلقه)18(.
ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  چ  تعاىل:  الل  ق��ال 
چ  ى  ې  ې  ې  ۉې  ۉ 
]سورة فاطر: 28[، قال تفسري امليزان، يف 
تفسريه هذه الية املباركة من سورة فاطر:
قوله تعاىل: چ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ 
اإلعتبار  أن  يوضح  استئناف  چ،  ۉې 
هبذه اآليات إنام يؤثر أثره ويورث اإليامن 
بالل حقيقة واخلشية منه بتامم معنى الكلمة 
أن   )19( م��رَّ وقد  اجلُهال،  دون  العلامء  يف 

ۋ  چ  اإلنذار إنام ينجح فيهم حيث قال: 
ۅ ۅ ۉ ۉې ې ې ې ى ى 
ۈئ  ۆئ  ۇئۆئ  ۇئ  وئ  وئ  ەئ  ەئ  ائ  ائ 
ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئىئ 
ىئ  مئ  جئحئ  ی  ی  ی  ی 
اآلية  فهذه   ]18 فاطر:  ]سورة  يئچ 
كاملوضحة ملعنى تلك تبني أن اخلشية حق 

اخلشية إنام توجد يف العلامء.

وهم  ب��الل،  العلامء  بالعلامء،  وامل��راد 
الذين يعرفون الل سبحانه بأسامئه وصفاته 

)18( املرجع السابق. 
يف  السورة  ه��ذه  من   18 اآلي��ة  تفسري  يف   )19(

تفسري »امليزان يف تفسري القرآن«. 

قلوهبم  هبا  تطمئن  تامة  معرفة  وأفعاله 
وتزيل وصمة الشك والقلق عن نفوسهم، 
فعلهم  فيصدق  أعامهلم  يف  آثارها  وتظهر 
اخلشية  حق  حينئذ  باخلشية  واملراد  قوهلم، 
يف  خضوع  و  باطنه�م  يف  خشوع  ويتبعها 

ظاهرهم)20(.
التي  ال��ع��ل��وم  ذل����ك:  يف  وي��دخ��ل 
كامله  يف  تعاىل  الل  صفات  موضوعه����ا 
وقدرته  الآلمتناهي  علم������ه  من  املطلق، 
وعال،  جلَّ  صفاته  وسائر  املحدودة،  غري 
آيات  يف  النظر  من  العلوم  تلك  وحتصل 
خلقه  عظمة  يف  بالتأمل  واآلفاق  األنفس 

تعاىل.
النوع الثالث: العلوم الغيبيهّة الوحيانيهّة 
احلاصلة عن طريق الوحي اإلهلي، ل عن 
العقيل،  البهان  ولحتهّى  احلس  طريق 
وهي علوٌم مصدرها ذاته املقدسة مبارشًة، 
ومن هنا جاءت احلاجة إىل إرسال الرسل 

واألنبياء، فإن العقل وإن كان حجة الل 
كل  يكتشف  أن  يستطيع  ل  لكنه  الباطنة، 
هذه  انَّ  ُأخرى:  وبعبارة  الوجود،  حقائق 

القرآن. ج؟؟  امليزان يف تفسري  الطباطبائي،   )20(
ص؟؟.
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الل  عل�م  فيض  من  هي  الوحيانيهّة  العلوم 
تعاىل ينزله عىل قلب من اصطفاه من عباده، 
الغيب  من  بعضه�ا  حقائق  عىل  مشتماًل 
البعث  كأخبار  العقول،  عن  املحجوب 
والنار  واجلنة  واحلساب  واحلر  والقيامة 
الوقائع  عامل  من  وبعضها  األعىل،  واملأل 
كأخبار  احلياة،  هذه  يف  والنظم  والرائع 
يف  الصحيحة  واألحكام  املاضية  األم��م 
ذلك  كلُّ  واإلقتصاد،  واإلجتامع  الريعة 
ينزل بوحي الل تعاىل للرسول ليعلمه 
تعاىل  الل  الناس، ويف هذا خياطب  ويبلغه 

نبيَّه: چ پ پ پ پ ڀ ڀ 
ڀ ڀ ٺٺ ٺ ٺ ٿ ٿ چ 

]سورة طه: 111[.
ختتلف  العلوم  ه��ذه  أنَّ  خيفى  ل  ث��مَّ 
مراتبها ويتعدد تصنيفها، ألنَّ النوع األول 
احلكم  وهو  للعلم  القرآنية  املفاهيم  من 
العقيل هو يف الواقع وراء كل علم مستنبط 

والنسب  احلسيهّة  والتجارب  املشاهدة  من 
بينه���ا  والتمييز  األشياء  بني  والعالقات 
قوانينها وارسارها،  وتصنيفها واستخراج 
ل  الطبيعية  والقوانني  احلقائق  ألنَّ  وذلك 
األلفاظ  عامل  إىل  خترج  ول  بذاهتا  تنطبق 

اإلنساين  الفكر  يستخرجها  وإنهّام  وحدها، 
ويقننها  وال��ع��ب��ارات،  الصيغ  ع��امل  إىل 
ويسجلها يف سجل العلوم واحلقائق الثابتة 

يف مرياث اإلنسانية كلها)21(.
العلوم  يف  الكريم  القرآن  تأثري  الثالثة: 

البرشية:
هناك عالقة وترابط بني القرآن الكريم 
القرآن  أنَّ  جهة  فمن  املختلفة،  والعلوم 
يف  مبارش  غري  أو  مبارش  تأثري  له  الكري���م 
ومن  تنميتها،  أو  العلوم  بعض  تأسيس 
امل��ف��رسون  استعمل  فقد  أخ���رى  جهة 
آيات  تفسري  يف  البرية  العلوم  مكتسبات 
فإن  األوىل  اجلهة  ويف  الكريم.  ال��ق��رآن 
نبيِّنه  التأثري يف عدة علوم،  الكريم  للقرآن 

يف عدة حماور:
للقرآن  التي  العلوم  األول:  املح�����ور 

الكريم تأثري مبارش يف وجودها.
ترتبط  اإلسالم  يف  كثرية  علوم  هناك 

الكريم،  بالقرآن  ومبارشًا  وثيقًا  ارتباطًا 
بمعنى أنَّ موضوع تلك العلوم هو القرآن 
عىل  نزوله  بعد  القرآن  ألنَّ  نفسه.  الكريم 

يف  للقرآن  العلمي  التفسري  حج�����ر،  أبو   )21(
امليزان. ص 84. 
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قلب النبي املصطفى اقتىض أن تؤسس 
رت  من أجله وخلدمته علوم كثرية، ثم تطوَّ
تلك العلوم حتى أصبح كل جزٍء منها علاًم 

مستقاًل بنفسه.
بألف�����اظ  العلوم  هذه  بعض  يرتبط 
بعضها  ويرتبط  الكريم  القرآن  وكلامت 

اآلخر بمعاين وحقائق كتاب الل العزيز.
التجوي����د،  علم  العلوم:  تلك  ومن 
ألنه  الكريم،  القرآن  تالوة  حسن  بمعنى 
يبحث عن ضوابط النطق بحروف القرآن 
الكريم وكلامته وأصول وأحكام وكيفيات 

التعامل مع النص القرآين.
تعدد  بمعنى  القراءات  علم  وكذلك 
وهو  واختالفها،  الكريم  القرآن  قراءات 
العرة  أو  السبعة  القراءات  قديم يف  علٌم 
أو األريعة عر أو غري ذلك، وُيبحث عن 

اءها، تارخيها وأدلتها)22(. ُقرهّ
ارتباطًا  يرتبط  ال��ذي  اآلخ��ر  والعلم 
وثيقًا بالقرآن الكريم، والقرآن هو السبب 
القرآين،  يف تأسيسه، هو: علم رسم اخلط 
العريب  يتكلم عن قواعد اخلط  وهو: علٌم 
الق��رآن بشكل  بشكٍل عام وضوابط خط 

)22( الطباطبائي، القرآن يف اإلسالم. ص143. 

رس��م  أن����واع  ع��ن  يبحث  ك��ام  خ���اص، 
والنسخ  الكويف  اخلط  من  القرآين  اخلط 

وأمثاله)23(.
هذا  يف  ُيَصنَّف  الذي  اآلخر  والعلم 
وهي  القرآن،  علوم  ب�  ُيعرف  ما  القس��م 
بمعنى  الكريم،  بالقرآن  ترتبط  علوم  عدة 
وهذه  الكريم،  القرآن  ح��ول  علوم  ��ا  أهنهّ
مسائل  كانت  تأسيسه�ا  بداية  يف  العلوم 
لعلم واحد ُيعرف هبذا اإلسم، ثمَّ بمرور 
العل������وم  هذه  مباحث  توسعت  الزمان 
عل���وم:  عدة  أصبحت  بحيث  وتطورت 
الناسخ  وعلم  واملتشابه،  املحك�����م  كعلم 
صيانة  وعلم  اإلعجاز،  وعلم  واملنسوخ، 
القرآن من التحريف، وغري ذلك من علوم 
حتوم حول القرآن الكريم وجتري يف فلكه 
علوم:  أنَّ  خيفى  ل  نعم  خلدمته.  أوجدت 
القرآين  اخلط  ورسم  والقراءات  التجويد 
بمعناه  القرآن  علوم  من  ُتعد  مباحث  هي 

العام.
وهناك علوم ُأخرى نشأت من خالل 

)23( احلسيني الكوهساري، تعامل قرآن وعلوم 
انساين )باللغة الفارسية( يف ضمن »جمموعه 

مقالت« ص 343 -347. 
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هي  ا  أهنهّ بمعنى  الكريم،  القرآن  معارف 
بعضه،  أو  كلهّه  الكريم  القرآن  معارف 
كعلم التفسري، وعلم فقه القرآن، والقسم 
من علم الكالم الذي ترشد إليه نصوص 
يرتبط  ما  مثله  كذلك  الكريم،  ال��ق��رآن 
األمم  عىل  جرى  وما   األنبياء بقصص 

السابقة بالنسبة لعلم التاريخ.
بالُسنَّة  الكريم  القرآن  وإلرتب���������اط 
تفسريه  يف  املروية  األخبار  ودور  املطه�رة 
علوم  ك�����انت  الروائي،  التفسري  ومنهج 
بالقرآن  املرتبط�������ة  العلوم  من  احلديث 

الكريم.
ارتبطت  التي  العلوم  الثاين:  املح���ور 
بفهم القرآن واُستدل عليها بنصوص منه.

هناك علوم برية ُاستعني هبا عىل فهم 
أستشهد عىل حممولت  القرآين كام  النص 
يرجع  انام  الكريم،  بالقرآن  موضوعاهتا 
تاريخ نشأهتا اىل عرص البعثة النبوية ونزول 

القرآن الكريم.
هذه  والتابعون  الصحابة  تداول  لقد 
بصورة  اهلجري  األول  القرن  يف  العلوم 
غري منظمة بسبب املنع الذي واجه تدوين 
التلقي  طريقة  وكانت  فروعه،  بكل  العلم 

الشفوي،  والخذ  احلفظ  هي  واملدارسة 
والتفسري  الفقه  جدًا يف  قليلة  مدونات  الهّ 

واحلديث)24(.
ويف أوائل القرن الثاين اهلجري عندما 
احلديث  بتدوين  املسلمون  بدأ  املنع  ارتفع 
فروع  بقية  يف  املؤلفات  وضعوا  ثم  أولً، 
للتأليف  اخلاصة  النظمة  واوجدوا  العلم 
فن  املساعي:  نتيجة  فكانت  والتصنيف، 
وفن  والدراية،  الرجال  وعلم  احلديث، 
وعلم  احل��دي��ث،  وع��ل��م  الفقه،  اص���ول 

الكالم، وغريه)25(.
ويمكن القول برصاحة بأن القرآن هو 
بالعلوم  املسلمني  لشتغال  األول  الدافع 
النقل  بشكل  العقلية من طبيعية ورياضية 
البداية،  يف  األخرى  اللغات  من  والرتمجة 
يف  والبتكار  هبا  الشتغال  يف  استقلوا  ثم 
موضوعاهتا والتفريغ يف مسائلها والتحقيق 

يف مباحثها اهلامة)26(.

للعلوم  القرآن  ترشيد  الثالث:  املحور 
اإلنسانيهّة:

)24(. الطباطبائي، القرآن يف اإلسالم. ص144. 
)25( املرجع السابق. 

)26(. املرجع السابق. 



ضابطة املقارنة بني عطاءات القرآن املعرفية 

30

سابع والثالثون -ربيع )2019م- 1440هـ(
العدد ال

من أهم العلوم التي هلا تاثريها املبارش 
ب�  املسامة  العلوم  هي  اإلنساني�ة  احلياة  يف 
وعلم  اإلدارة  كعلم  اإلنسانية«،  »العلوم 
القانون  وعلم  السياسة  وعلم  اإلقتصاد 
التي  هي  العلوم  وهذه  اإلجتامع،  وعلم 
اإلجتامعي  اجلانب  يف  لسيام  احلياة  ُتنظم 
هو  الكريم  القرآن  أنَّ  وبام  ضوئها،  عىل 
أقوم،  هي  للتي  هيدي  الذي  احلياة  كتاب 
وبمقتىض أنهّه كتاب اهلداية واإلرشاد نحو 
أسايس  دوٌر  له  يكون  أن  فالبد  األفضل، 
ترشيد  أدواره  أهم  ومن  العلوم،  هذه  يف 
هذه العلوم بمعنى توجيهها نحو املصلحة 
ذلك  عىل  والشواهد  واصالحها،  البرية 

كثرية، ومن نامذجها:
يرصح . 1 احلاكم:  النظام  رشعية  حتديد 

القرآن الكريم أن احلاكم ونظامه لبد 
أن يستمد رشعيته من الل تعاىل، وأنَّ 
الل  من  رشعيته  يستمد  مل  حاكم  أي 

إذا  احلاكم  حكم  وأنَّ  طاغوت،  فهو 
مل يكن بام أنزل الل فهو: كفر، ورشٌك 
وظلم. وينطلق هذا املبدأ بقوله تعاىل: 

ىئ  ىئ  ېئ  ېئ  ېئ  ۈئ  چ 

مئ  حئ  جئ  یی  ی  ی  ىئ 

يب  ىب  مب  خب  حب  جب  يئ  ىئ 

جث  يت  ىت  ختمت  حت  جت 

وقال   ]59 النساء:  ]س��ورة  مثچ 

ہ  ہ  ہ  ۀ  چ  أي��ض��ًا  ت��ع��اىل 
ے  ے  ھ  ھ  ھھ  ہ 
ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭڭ  ڭ  ڭ  ۓۓ 
كام   ]124 البقرة:  ]سورة  ۈچ 

ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  زب   : وجلَّ عزَّ  قال 
ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ 
رب  ہ  ۀ ہ  ۀ  ڻ ڻ ڻ 
]سورة هود: 113[ هذا املبدأ هو عىل 
خالف مع األنظمة السياسية احلاكمة 
الرع  تعزل  حيث  املعارص،  العامل  يف 
الشأن  يف  التدخل  عن  متامًا  املقدس 

السيايس ويف تعيني احلاكم.
التأسيس لإلقتص��اد اخلايل من احلرام . 2

القرآن  اهت����م  لقد  الرب����ا:  واجتناب 
من  اإلقتصادي  باجلانب  الكري��������م 
مهمته  ضمن  يف  وذل��ك  الناس  حياة 
األساس وهي هداية الناس للتي هي 
أقوم، ومن حمطات القرآن األساسية يف 
هذا املجال، حماربة الربا وتفنيده بأشد 

العبارات، حيث قال تعاىل: چٱ 
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پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ 
ٺ  ڀٺ  ڀ  ڀ  ڀ  پ 
ٹ  ٿٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ 
ڦ  ڦ  ڤ  ڤڤ  ڤ  ٹ  ٹ 
ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ 
ڇڇ  چ  چ  چ  چ  ڃڃ 
البقرة:  ]س��ورة  ڍچ  ڇ  ڇ 
بالربا هم  املتعاملني  أنَّ  275[ واعتب 
 : يف حرب مع الل تعاىل قال عزَّ وجلَّ

ۀ ہ ہ ہ ہ ھ  چ 

ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ 
ۈۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ 
ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ 
]س��ورة  ېچ  ې  ۉ  ۉ 

البقرة: 278 -279[.
خالل . 3 من  العدالة  ترسيخ  إىل  الدعوة 

أن  إىل  الكريم  القرآن  دعا  اإلقتصاد: 
يكون اإلقتصاد وتداول الثروة عاماًل 
بني  واإلنصاف  العدل  لبسط  أساسيهًّا 

ژ  ڈ  ڈ  چ  تعاىل:  الل  قال  الناس. 
ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ 
ڳ  گ  گ  گ  گ 
ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ںں 

ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ 
ے  ھ  ھ  ھھ  ہ  ہہ  ہ 
 ]7 احل��ر:  ]س��������ورة  ےچ 

چہ  املجال:  هذا  يف  تعاىل  وقال 
ہ ھ ھ ھ ھ ے 
ڭ  ڭ  ۓ  ےۓ 
ڭ ڭ ۇ ۇۆ ۆ ۈ ۈ 
ې  ۉ  ۉ  ۅۅ  ۋ  ٴۇۋ 
امل��ائ��دة:  ]س���ورة  ېچ  ې 

ٻ  ٻ  چٱ  تعاىل:  وقال   ]8
پ  پ  ٻ  ٻ 
ڀڀ  ڀ  پ  پ 
ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ 
ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ 
]س��ورة  ڦچ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹڤ 
الرتغيب  وك��ذل��ك   ]25 احل��دي��د: 
والدعوة لتقوى الل واملعنوية والتذكري 
ووف��رة  اإلقتصاد  تنمية  يف  بدورمها 

چٱ ٻ  تعاىل:  الل  قال  الناس،  رزق 
پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ 
ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ 
ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ چ 
]سورة األعراف: 96[ وآيات ُأخرى 
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كثرية ُترشد إىل اإلقتصاد السليم الذي 
األم��وال  ووف��رة  املجتمع  سالمة  به 

املروعة والنظيفة.
التأصيل لألمن اإلجتامعي من خالل . 4

من  اإلسالم  يرى  التقوى:  روح  بث 
السنة  وأخبار  الكري���م  القرآن  خالل 
الصالح  املجتمع  بن�������اء  أنَّ  املطهرة: 
ويتم  الصاحلني،  األف��راد  ببناء  يكون 
خالل  م��ن  الصاحلني  األف���راد  ب��ن��اء 
والعمل  ب��الل  اإلي���امن  ع��ىل  تربيتهم 
الصالح وتقوية روح التقوى واملراقبة 

ژ  ڈ  چ  ت��ع��اىل:  ق��ال  فيهم، 
ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ 

]س��ورة  گچ  گ  گ  ک 

الشيطان  وطائف   ]201 األع��راف: 
يتجسد بأنحاء خمتلفة يف حياة الناس، 
حقوق  عىل  اإلع��ت��داء  بصورة  ت��ارًة 
باإلعتداء  وتارة  وغصبها،  اآلخرين 

عىل أعراض الناس وحرماهتم، وتارًة 
بغصب  ت��ارة  ال��ع��ام،  احل��ق  بتضييع 
وكل  الناس،  عىل  والظلم  احلريات 
اإلجتامعي  األمن  هتدد  املوبقات  هذه 
ل  جحياًم  البرية  احلياة  من  وجتعل 

يمكن حتمله.
ون����امذج ك��ث��رية ُأخ����رى يف ه��داي��ة 
اإلنسانيهّة  العلوم  لرتشيد  الكريم  القرآن 
عىل  اإلجتامع  علم  كصياغة  وإصالحها، 
كل  يف  وحاكميت������ه  الل  حضور  أساس 
لبناء  وكالدعوة  الناس،  حياة  من  شئ، 
وحفظ  الناس  كرامة  عىل  القانون  عل���م 
ال��ع��دال��ة  تطبيق  وك��ذل��ك  إح��رتام��ه��م، 
الصاحلني يف  اإلجتامعية من خالل حتكيم 
ادارة املجتمع البري، وأيضًا حفظ البيئة 
الناس  ترتبية  خالل  من  الطبيعة  ومحاية 
من  اإلجتامعية  العامة  الرقابة  ذلك،  عىل 
باملعروف والنهي  الدعوة إىل األمر  خالل 
املنكر، وترشيد حياة األرسة وتربيتها  عن 

ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ  چ  بوابة  من  املعنوية 
ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ 
ائ  ائ  ى  ى  ې  ې  ې 
]س���ورة  ۇئچ  وئ  وئ  ەئ  ەئ 
املدينة  إنَّ  القول:  وخالصة   ]6 التحريم: 
تعاليم  تطبيق  خالل  من  تتكون  الفاضلة 

القرآن الكريم.
القرآن  املقارنة بني  الرابعة: مقتضيات 

والعلوم:
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املقصود باملقارنة هنا:
والعلم  القرآن  بني  باملقارنة  القول  يف 
القرآن  ألنَّ  والتنزل،  املساحمة  من  كثرٌي 
ول  احلقيقي  العلم  مصدر  هو  الكري����م 
الفرع  ُيقاَرن  ول  منه،  إلهّ  العلم  ُيستسقى 
الفرع  حجية  ع��ىل  ُيستدل  ب��ل  ب��األص��ل 
باألصل، وهذا هو مقتىض كون  وإعتباره 
القرآن الكريم نورًا وذكرًا ومبينًا، قال الل 

ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ...  تعاىل: 
ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ 

ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ 

ک  ک  ک  ڑ 

گ  گ  گ  گ  ک 

ڳ چ ]سورة املائدة: 15 -16[.

وقال سبحانه وتعاىل أيضًا: چ ۅ ۅ 
چ  ى  ۉ ۉ ې ېې ې 
الكثرية  والنصوص   ]10 األنبياء:  ]سورة 
آي��ات ورواي��ات تؤكد عىل  األُخ��رى من 

ما  ولكل  للعلوم  الكريم  القرآن  مرجعية 
حيتاج اليه الناس.

وقد ثبت يف حمله أنَّ العلم وإن كان له 
خصوص  يف  منه  املراد  لكن  عام،  مفهوم 
التجريبي  العلم  هو  املبحث  هذا  مسائل 

العلوم  وهذه  واإلنساين.  الطبيعي  بشقيه 
حتى  الكري���م  القرآن  بمرتب�ة  هي  ليست 
إعتبارها  يف  مفتقرة  هي  بل  ب��ه،  ُت��ق��اَرن 
هو  ال��ذي  الكريم  ال��ق��رآن  إىل  وقيمتها 
انعكاس علم اللهّ الذايت. وعىل ضوء ذلك 
وهي:  النتيجة  هب��ذه  نخرج  أن  نستطيع 
هي  والعلم  القرآن  بني  باملقارنة  املراد  إنَّ 
القرآن  من  للعلوم  رشعية  عىل  احلصول 
واإلعتبار  القيمة  إعطاء  بمعنى  الكريم، 
ال��ق��رآن  اىل  اس��ت��ن��ادًا  ال��ب��ري��ة  للعلوم 
أهداف  من  أنَّ  ذلك  إىل  أضف  الكريم. 
هو:  والعلوم  القرآن  بني  املقارنة  ومعاين 
ومكتشف���������ات  بمكتسبات  اإلستشهاد 
وسموهّ  القرآن  عظمة  عىل  البرية  العلوم 
أْذ  البرية،  العلوم  مغيبات  عن  إخباره 
كلام توصلت البرية إىل علم جديد نجد 
عليه شاهدًا من القرآن الكريم، وقد سبق 
كتاُب الل العزيز الناَس إىل ما توصلوا إليه. 

وقد يكون هذا هو أحد معاين قوله تعاىل: 
ۆئ  ۆئ  ۇئ  ۇئ  وئ  وئ  چ 

ىئ ی  ىئ  ېئىئ  ۈئ ۈئ ېئ ېئ 
]سورة فصلت:  چ  ی ی ی جئ حئ 

.]53
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التأكيد  ينبغي  ال��ذي  اآلخ��ر  واألم��ر 
عليه هنا: أنَّ من أهداف املقارنة بني القرآن 
مكتسبات  استخدام  هو  البرية  والعلوم 
العلوم البرية عىل الفهم الصحيح للنص 

القرآين.
ُأخرى  جهة  ومن  جهة،  من  كله  هذا 
علم  كتاب  هو  ليس  الكريم  القرآن  فإنَّ 
العلم  من  ُيتوقع  فام  تقليدي،  م��دريس 
العزيز،  الل  كتاب  من  ُيتوقع  ل  احلديث 
اهلداية  كتاب  هو  الكريم  القرآن  أنَّ  إْذ 
وم��ص��دره��ا األس����اس، وال��وص��ف��ة األم 
النور  إىل  الظلامت  من  الناس  إلخ��راج 
بينام  احلميد،  العزيز  إىل رصاط  م  رهبهّ بإذن 
لتقديم  هي  احلديث  العل�����م  مكتسبات 

خدمة الدنيا ويف عامل املادة املتدين.
الكتاب  ه��ذا  إنَّ  ُأخ���رى:  وب��ع��ب��ارة 
الرباين ليس كتابًا يف علم التريع )بمعنى 
يف  كتابًا  ول  والقانون،  األريض(  التقنني 

ف  ُيعرِّ كتابًا  ول  والقصص،  التاريخ  علم 
واألف���الك،  واألرض  ال��س��م��وات  ع��ىل 
وذاته،  هبويته  لإلنسان  تعريف  هو  ��ام  وإنهّ
التي  بالوظيف���ة  النهوض  إىل  به  و  والسمهّ
مسائل  من  فيه  ما  كل  أجلها.  من  ُخلق 

املحور  هذا  عىل  يدور  إنهّام  وموضوعات، 
الناس  به  خياطب  ال��ذي  ال��واح��د  الكيل 
مجيعًا يف كل زماٍن ومكان: أل وهو دعوة 
بسلوكهم  للهّ  عبيدًا  يكونوا  أن  إىل  الناس 
تعاىل  له  عبيدًا  ُخلقوا  قد  كام  اإلختياري 

بواقعهم اإلضطراري)27(.
مهمته  لتأمني  امُلثىل  القرآن  وطريق��ة 
هي:  واهلداية،  الرتبية  مهمة  أي  األصلية 
ل  تنزَّ الذي  الكيل  املحور  هذا  إىل  جذهبم 
القرآن من أجله، من خالل مجيع ما يعرضه 
من  املختلفة،  واملوضوعات  البحوث  من 
وغريها،  ووعيد،  ووعد  وقص��ة  تريع 
كرة  ُمذَّ املوضوعات  هذه  تكون  بحيث 
ذكره،  مرَّ  ال��ذي  الكيل  باملحور  للقارئ 
إليه، ل حاجزًا يشغل عنه، وَملهاًة  جاذبًة 

ترصف فكره عنه)28(.
وخالصة القول، أنَّ يف القرآن الكريم 
إشارة إىل بعض العلوم الطبيعية واإلنسانية 

ل  العابرة،  اإلشارات  وبنحو  كيل  بشكٍل 
اإلنسان  ا مهمة  التفاصيل، ألهنهّ خوضًا يف 
ل فكره ويستضيئ بنور هدايته،  يف أْن ُيشغَّ

)27( البوطي، ل يأتيه الباطل. ص 27 -28. 
)28( املرجع السابق. 
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ھ  ھ  ھ  چ  ت��ع��اىل:  الل  ق���ال 
ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے 
چ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇۇ  ڭ 
قوٍل  عىل  واآلي��ة   ]33 ال��رمح��ن:  ]س��ورة 
بعض  ها  فرسهّ وإْن  املعنى،  هذا  إىل  ناظرة 
يف  واإلنس  اجلَن  اللهّ  خطاب  يف  املفرسين 
بالنفوذ  املراد  أن  قيل  حيث  اآلخرة،  عامل 
املنفي يف اآلية، النفوذ العلمي يف الساموات 

و األرض من أقطارمها)29(.
ولكن كل هذه العلوم املشار إليها هي 
بخدمة اهلدف األساس الذي من أجله نزل 
بعرض  يبدأ  ما  عند  فهو  الكريم.  القرآن 
ولو  ينسى  اإلنسان  يدع  ل  مثاًل،  ما  قصٍة 
القصة ذلك اهلدف  يف مرحلة من مراحل 
وبناء  والرتبية  اهلداية  وهو  املنشود،  الكيل 
يمزج  القرآن  أن  نشاهد  ول��ذا  اإلنسان، 
نصٍح  من  مبارشة،  منها  ليس  بام  القصة 
حتقيقًا  وعيد،  أو  ووع��ٍد  وهتديد  ووع��ٍظ 

للغرض الذي من أجله ُتساق القصة.
والقرآن عند ما يبنيِّ األحكام الفقهيهّة 
يف العبادات أو املعامالت ونحوها، يسلك 

هند  القرآن.  تفسري  امليزان يف  الطباطبائي،   )29(
تفسري اآلية من سورة الرمحن. 

أن يستغرق  نفسه، فهو حياذر  املنهج  أيضًا 
هذه  إىل  الفكري  اإلن��رصاف  يف  اإلنسان 
برأسه،  فنًا  أو  علاًم  تكون  بأن  األحكام، 
كام حيصل عادًة مع من ينكبهّ عىل دراسة 
العلمية  الكتب  يف  الرعية  األح��ك��ام 

اخلاصة هبا.
السنن  ب��ي��ان  ي��س��ت��ع��رض  وع��ن��دم��ا 
التارخيية، أي الضوابط اإلهلية التي تتحكم 
يف مسرية احلياة البرية، يستعرضها هبدف 
اإلنسان  عبودية  يف  دوره��ا  عىل  التأكيد 
باقر  حممد  السيد  يقول  وتربيته،  وهدايته 

الصدر يف هذا الشأن:
والقرآن الكريم مل ينزل كتاب اكتشاف 
يكن  مل  الكريم  القرآن  هداية،  كتاب  بل 
 الل رسول  عىل  ينزل  مل  مدرسيًا،  كتابًا 
املعلم  من  التقليدی  باملعنى  اًم  معلِّ بوصفه 
املتخصصني  م��ن  جمموعة  ي��درس  لكی 
عليه  الكتاب  ه��ذا  ن��زل  وان��ام  واملثقفني، 

النور، من  اىل  الظلامت  الناس من  ليخرج 
ظلامت اجلاهلية اىل نور اهلداية والسالم. 
اذن فهو كتاب هداية وتغيري وليس كتاب 
القرآن  من  نرتقب  ل  هنا  ومن  اكتشاف، 
واملبادئ  احلقائق  لنا  يكشف  ان  الكريم 
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من  نرتقب  ول  الخ��رى  للعلوم  العامة 
مبادئ  عن  لنا  يتحدث  ان  الكريم  القرآن 
الفيزياء أو الكيمياء أو النبات أو احليوان، 
صحيح أن فی القرآن الكريم اشارات اىل 
التی  باحلدود  اشارات  ولكنها  ذلک،  كل 
ما  وبقدر  للقرآن،  الهلی  البعد  عىل  تؤكد 
يمكن أن يثبت العمق الربانی هلذا الكتاب 
واملستقبل  واحلارض  باملاضی  أحاط  الذی 
البرية  التجربة  يسبق  أن  استطاع  والذی 
مئات السنني فی مقام الكشف عن حقائق 
لكن  املتفرقة.  العلمية  امليادين  فی  متفرقة 
لجل  هی  ان��ام  القرآنية  الش���ارات  ه��ذه 
القبيل ل من أجل  غرض عملی من هذا 

تعليم الفيزياء والكيمياء)30(.
املعرفة  حقول  كل  عىل  يصدق  وهذا 
تقديم  الكريم  للقرآن  كان  التي  البرية 
أثر فيها، من قوانني إجتامعية أو سياسية أو 

أمنية أو غري ذلك من سائر العلوم.

املراغي  مصطفى  حممد  الشيخ  وكتب 
)صاحب التفسري( واملتوىف سنة 1364ه� 
والطب  »اإلس��الم  كتاب  عىل  مقدمته  يف 

)30( الصدر، املدرسة القرآنية. الدرس الثالث. 
ص 45. 

احلديث« للطبيب عبد العزيز إسامعيل:
لسُت أريد من هذا -ثناءه عىل الكتاب 
الكريم  الكتاب  إن  أق��ول:  -أن  ومؤلفه 
وتفصياًل  مجلًة  العلوم  مجيع  عىل  اشتمل 
أريد  وإنهّام  املعروف،  التعليمي  باألسلوب 
بأصول  أتى  الكريم  الكتاب  إن  أقول:  أن 
ة لكل ما هيمُّ اإلنسان معرفته والعمل  عامهّ
وروح��ًا،  جسدًا  الكامل  درج��ة  ليبلغ  به 
من  الذكر  أله��ل  مفتوحًا  ال��ب��اَب  وت��رك 
للناس  ليبنوا  املختلفة  بالعلوم  املشتغلني 
جزئياهتا بقدر ما ُأتوا منها يف الزمان الذي 

هم عائشون فيه)31(.
يكون  أن  حقيقة  تتجىل  هنا  وم��ن 
القرآن الكريم كتاب احلياة ووصفة النجاة 
والدليل إىل الرصاط املستقيم واحلياة التي 
 النبي علم  مدينة  باب  قال  أقوم،  هي 
املوىل  عنه  واملبلغ  وحكمته  علمه  وحامل 
أمري املؤمنني عيل بن أيب طالب يف بيان 

هذا الدور للقرآن الكريم:
))َواْعَلُموا َأنَّ هَذا اْلُقْرآَن ُهَو النَّاِصُح 

»اإلسالم  كتاب  عىل  مقدمت����ه  املراغي،   )31(
العزيز  عب�����د  للطبيب:  احلديث«  والطب 

اسامعيل.
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 ، ُيِضلُّ الَ  الَِّذي  ��اِدي  َواْلَ  ، َيُغشُّ الَ  الَِّذي 
ُث الَِّذي الَ َيْكِذُب. َوَما َجاَلَس هَذا  َوامْلَحدِّ
ُنْقَصاٍن:  َأْو  بِِزَياَدٍة  َعنُْه  َقاَم  إاِلَّ  َأَحٌد  اْلُقْرآَن 
َعمًى.  ِم��ْن  ُنْقَصاٍن  َأْو  ُه��دًى،  يِف  ِزَي���اَدٍة 
اْلُقْرآِن  َبْعَد  َأَح��ٍد  َعَل  َلْيَس  ��ُه  َأنَّ َواْعَلُموا 
ِغنًى؛  ِمْن  اْلُقْرآِن  َقْبَل  أِلََحٍد  َوالَ  َفاَقٍة،  ِمْن 
َأْدَوائُِكْم، َواْسَتِعينُوا بِِه َعَل  َفاْسَتْشُفوُه ِمْن 
اِء،  الدَّ َأْكَبِ  ِمْن  ِشَفاًء  فِيِه  َفإنَّ  أَلَْوائُِكْم، 

اَلُل،  َوالضَّ َواْلَغيُّ  َوالنَِّفاُق،  اْلُكْفُر  َوُهَو 
َوالَ  بُِحبِِّه،  إَِلْيِه  ُهوا  َوَتَوجَّ بِِه،  اهللَ  َفاْسَأُلوا 
َه اْلِعَباُد إىَل اهللِ  ُه َما َتَوجَّ َتْسَأُلوا بِِه َخْلَقُه، إنَّ
َوَقائٌِل  ٌع،  ُمَشفَّ َشافٌِع  ُه  َأنَّ َواْعَلُموا  بِِمْثلِِه. 
��ُه َم��ْن َشَفَع َل��ُه اْل��ُق��ْرآُن َي��ْوَم  ٌق، َوَأنَّ ُم��َص��دَّ
َيْوَم  اْلُقْرآُن  بِِه  َمََل  َوَمْن  فِيِه،  َع  ُشفِّ اْلِقَياَمِة 
َيْوَم  ُمنَاٍد  ُينَاِدي  ُه  َفإنَّ َعَلْيه،  َق  ُصدِّ اْلِقَياَمِة 
َحْرثِِه  يِف  ُمْبَتًل  َحاِرٍث  ُكلَّ  إنَّ  َأالَ  اْلِقَيامِة: 
َفُكوُنوا  اْلُقرآِن؛  َحَرَثِة  َغرْيَ  َعَملِِه،  َوَعاِقَبِة 
ُكْم،  بِّ رِّ َعل  َواْسَتِدلُّوُه  َوَأْتَباِعِه،  َحَرَثتِِه  ِمْن 

َعَلْيِه  ُِموا  َواتَّ َأْنُفِسُكْم،  َعل  َواْسَتنِْصُحوُه 
وا فِيِه َأْهَواَءُكْم)32(((. آَراَءُكْم، َواْسَتِغشُّ

أيب  بن  عيل  اإلم��ام  كلامت  البالغة،  هنج   )32(
طالب بجمع الريف الريض. خ176. 

اخلامسة: التعارض البدائي بني القرآن 
ومكتسبات العلوم البرشية:

ل شك أنَّ القرآن الكريم كلُّه حق ل 
من  الباطل  يأتيه  ل  كتاب  هو  فيه،  ريب 
العزيز  تنزيل  ألنه  خلفه  من  ول  يديه  بني 
احلميد، ونفي الشك والريب والباطل عنه 
حكم  مع  القرآن  يتعارض  ل  أْن  يقتيض 
العلم  قطعي  ألنَّ  العل���م،  وقطعي  العقل 
واليقني  اخل���اص)33(،  باملعنى  اليقني  هو 
الكريم  القرآن  أنَّ  كام  احلق  مصاديق  من 
يمكن  ل  واحلق  تعاىل،  الل  عند  من  حٌق 
احلق  حقيقة  ألنَّ  احلق،  مع  يتعارض  أن 
القرآن  تعارض  إنَّ  ثانية:  واحدة. وبعبارة 
الدين  تعارض  من  هو  القطعي  العلم  مع 
الدين  يتعارض  أن  ويستحيل  العقل،  مع 

مع العقل.
الشواهد  بعض  يف  نج��د  ولكنن�������ا 
ظواهر  -بني  األوىل  الوهلة  تعارضًا-يف 

القرآن ومكتسبات العلوم البرية. وعندها 
يطرح هذا السؤال نفسه، وهو: هل نأخذ 

تفسري  بر  درآمدي  األصفهاين،  الرضائي   )33(
إىل  »مدخل  )بالفارسي�������ة(  قرآن  علمي 

التفسري العلمي للقرآن« ص 392. 
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مكتسبات  فنرتك  الكريم  القرآن  بظواهر 
األخذ  أيدينا عن  نرفع  أم  احلديث،  العلم 
العلم  القرآن ونتمسك بمكتسبات  بظاهر 
حم��ذور،  املحاولتني  كال  ويف  احل��دي��ث؟. 
عىل  ومشينا  القرآن  بظواهر  أخذنا  فإن 
مايستفاد من ظواهره، فإنهّا نجد التعارض 
العلم،  نظريات  وبني  القرآن  ظواهر  بني 
وإْن رفعنا أيدينا عن ظواهر القرآن الكريم 
فهذا  ُيؤخذ هبا  القرآن ل  إنَّ ظواهر  وقلنا 
إلغاء ملبدأ إتفق عليه العلامء واملفرسون بأن 

ظواهر القرآن ُحجة ُيْؤخذ هبا.
بعض  ظ��واه��ر  ب��ت��ع��ارض  قيل  وق��د 
الطبيعة  التي تتحدث عن  القرآنية  اآليات 
أو عن املخلوقني مع بعض نظريات العلم 
احلديث  العلم  يتوصل  مل  حيث  احلديث. 
الشواهد  ينفيها. ومن  أو  احلقائق  إىل هذه 
السبع  موضوع  ذلك  عىل  ذكروها  التي 
وكذلك  ال��س��ب��ع،  واألرض����ني  س���اموات 

وجود اجلن، وأمور من هذا القبيل.
ڤ  ٹ  ٹ  چ   : وج��لَّ ز  عَّ اللهُّ  قال 
ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤڤ  ڤ 
چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄڄ  ڄ 

ٹ  چ  ]س���ورة امل��ل��ك: 3[ وق��ال ت��ع��اىل: 

]س���ورة  ڤچ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ 
ىئ  چ  أيضًا:  تعاىل  وقال   ]6 الصافات: 
جت  يب  ىب  مب  خب  حب  جب  يئ 

يث  ىث  مث  جث  يت  ىت  مت  خت  حت 

]س��ورة  مخچ  حخ  جخ  مح  جح  مج  حج 

أن  الريفة  الروايات  ويف   ]12 الطالق: 
اْلَعِلُّ  إاِلَّ اهللَُّ،  إَِلَه  هناك سبع أرضني، ))ال 
ْبِع  السَّ َمَواِت  السَّ ُسْبَحاَن اهللَِّ َربِّ  اْلَعظِيُم، 

ْبِع(()34(. َوَربِّ ااْلََرضنَي السَّ
وعند الرجوع إىل نظريات علامء العلم 
ثبوت  بعدم  يقولون  نجدهم  احل��دي��ث 
هناك  ليس  وأنهّه  ساموات،)35(  سبع  وجود 
إلهّ هذا الفضاء الذي لحدَّ له ولمنتهى، 
وه���و ي��ع��جُّ ب��امل��ج��رات وامل��ج��م��وع��ات 
السم�����اوات  السبع  فأين  الشمسية،)36( 
فإما  ُأخرى.  وفيها  دنيا  فيها  وأن  املتطابقة 
منطق  فنعارض  القرآن  بظواهر  نعمل  أن 
القرآن  بظواهر  العم���ل  ُنلغي  أو  العلم، 

)34( الكليني، الكايف. ج 4. ص 284. 
العلم.  ع��رص  يف  ال��ق��رآن  ال��غ��م��راوي،   )35(

ص256. 
تفسري  بر  درآمدي  األصفهاين،  الرضائي   )36(
للتفسري  -مدخل  )بالفارسية(  قرآن  علمي 

العلمي للقرآن -ص 395. 
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ول  يعمل  ل  الظاهر  ه��ذا  ب��أن  ون��ق��ول 
اتفق عليه  به، فبذلك نعارض مبدأ  يؤخذ 
حجة  ال��ق��رآن  ظواهر  أن  من  امل��ف��رسون 

ويستند عليها، فام هو احلل؟.
القرآن  إنَّ  والشاهد اآلخر عىل ذلك: 
رصي��ح يف وج��ود اجل��ن واآلي���ات حوله 

ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  چ  تعاىل:  الل  قال  معروفة، 
ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ 
ٹ  ٹ  ٿ  ٿٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ 
يقول  ثم   ]2-  1 اجل��ن:  ]س��ورة  چ  ٹ 

ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  چ  وتعاىل:  سبحانه 
]سورة  چ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ 

اجلن: 6[.
حوا  رصهّ واملفرسين  العلم���اء  أنَّ  كام 
يف  عنه  ُأخ��ب  ما  وتفاصيل  اجلن  بوجود 
من  النصوص  خالل  من  والسنة،  القرآن 
صاحُب  خلًّص  وقد  والروائي��ة.  القرآنية 
اجلن،  حول  القرآين  املوقف  امليزان  تفسري 

بام ييل:
من  مستورون  اخللق  من  ن��وع  اجل��ن 
حواسنا يصدق القرآن الكريم بوجودهم، 
نوع  قبل  خملوقون  بنوِعهم  أهنم  يذكر  و 
كام  النار  من  خملوقون  أهنم  و  اإلنسان، 

تعاىل:  قال  الرتاب  اإلنسان خملوق من  أن 
ٴۇچ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  چۇ 

يعيشون  وأهن���م   ]27 احل��ج��ر:  ]س���ورة 
تعاىل:  قال  كاإلنسان  ويبعثون  ويموتون 

ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  چ 

ې  ې  ۉۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ 

وأن   ]18 األحقاف:  ]س��ورة  چ  ې 

بالتوالد  يتكاثرون  وإن��اث��ًا  ذك��ورًا  فيهم 
ژ  ڈ  ڈ  ڎ  چ  تعاىل:  قال  والتناسل 
کچ  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ 
]سورة اجلن: 6[ وأن هلم شعورًا وإرادة، 
وأهنم يقدرون عىل حركات رسيعة وأعامل 
شاقة كام يف قصص سليامن وتسخري اجلن 
مكلفون  وأهن��م  سبأ.  ملكة  وقصة  ل��ه، 
كفار،  ومنهم  مؤمنون  منهم  كاإلنسان، 
قال  طاحلون،  وآخ��رون  صاحلون  ومنهم 

ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  چ  ت��ع��اىل: 
الذاريات: 56[ وقال  ]سورة  چ  ڃ 

ڀچ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  چ  ت��ع��اىل: 
ٻ  ٱ  چ  وق���ال:   .]1 اجل���ن:  ]س���ورة 
ٻ ٻ ٻ چ ]سورة اجلن: 

ى  ې  ې  ې  ې  چ  ق��ال:  14[و 
تعاىل:  وقال   ]11 اجلن:  ]سورة  چ  ى 
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ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  چٿ 

ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ 

چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ 

]سورة الحقاف: 30 -31[  چ  چ چ 

أحواهلم  خصوصيات  من  ذلك  غري  إىل 

التي تشري إليها اآليات القرآنية)37(.
وواض����ح م��ن خ���الل ه���ذه اآلي���ات 
واستفادة  الباب  يف  الكثرية  وال��رواي��ات 
العلامء منها، أنَّ اجلن له نحو عالقة بالبر 
إىل  نرجع  وعندما  اإلت��ص��ال،  من  ون��وع 
وجود  يثبت  ل  نراه  احلديث  العلم  منطق 

اجلن ول إمكانية إتصاله باإلنسان)38(.
تقديم  من  لب��د  املعظلة  ه��ذه  وحل��لِّ 
أي  ذلك  يف  املوقف  نذكر  ثم  أم��ور،  عدة 
القرآن  بني  التعارض  إشكال  عن  اإلجابة 

ومكتسبات العلوم البرية:
األمر األول: حقيقة التعارض:

معن�������اه  الشيئني  بني  التعارض  إنَّ 
اإلجياب  بنحو  بينهام  والتنايف  التق��������ابل 

القرآن.  تفسري  يف  امليزان  الطباطب���ائي،   )37(
تفسري سورة اجلن. 

)38( شاكر، األشباح، األرواح الريرة، املنازل 
 http:// وخ��راف��ات.  أوه��ام  املسكونة 

 .real -sciences. com

والسلب، بأن يدل أحُدمها عىل إثبات شئ 
واآلخر عىل نفيه، بحيث ل يمكن إجتامع 
يف  وقف  منهام  كٌل  يكون  كأن  مقتضامها 
إذا  ا  أمهّ الطريق،  عليه  وسدَّ  اآلخر  عرض 
اجتامعهام، فال  بأن جاز  متنافيني  كانا غري 
ُيسمى تعارض�������ًا ولو كانا متغايرين)39(. 
بعد  النتيجة  أخذ  يف  منه  سنستفيد  وهذا 

بيان املور اآلتية.
األمر الثاين: مراحل العلم:

ما قد ُيسمى بالعلم ليس هو بمستوى 
قد  العلم  إْذ  واملرحلية،  القوة  من  واحد 
عدة  -ع��ىل  التسامح  بنحو  -ول��و  ُيطلق 
عناوين، يف حني أنَّ الذي ُيطلق عليه العلم 
بنحو التامم هو بعض هذه العناوين، وهو 
بينه وبني  التعارُض  يقع  ان  ليصح  الذي 
القرآن الكريم. وتلك العناوين املتعددة أو 
ن العلم هي بالنحو  باألحرى مراحل تكوهّ

التايل:

م�������رحلة الفرض العلمي )الفرضية . 1
العلمية(: وهو رأي حياول به الباحث 
جم��ال  يف  ش��اه��ده��ا  ظ��اه��رة  تفسري 

أبو شهبة، اإلرسائيليات واملوضوعات يف   )39(
كتب التفسري. ص 75. 
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من  ميدان  يف  شاهده��ا  أو  الطبيعة، 
فرض  وكل  املختلفة.  العل��م  ميادين 
علمي قابٌل للصحة )للصدق( كام هو 
التعديل.  أو  )الكذب(  للبطالن  قابٌل 
أموٌر  بطالنه  أو  تعديله  أو  وصحته 

تظهر أثناء التجربة أو اإلختبار)40(.
العلمية: والفرضية . 2 النظري�����ة  مرحلة 

من  ومتحيصها  إختبارها  يتمُّ  العلمية 
)أي  كذهبا  من  صدقها  معرفة  أجل 
صحتها من بطالهنا( حيث أنَّ الفرض 
واختبارات  لتجارب  خيضع  العلمي 
هي  التجارب  تلك  ونتائج  متعددة، 
التي تقرر مصري الفرضية، فإذا كانت 
خالل  واملؤيدة  الصادقة  النتائج  نسبة 
التجارب عىل الفرضية أكثر من نتائج 
النتائج  غلبت  بحيث  الفرضية،  فشل 
لدى  السلبيهّة  النتائج  عىل  اإلجيابي����ة 
الفرضي����ة،  الباحثني ومنهم صاحب 

نظرية  إىل  الفرضية  وتتطور  تتحول 
أي  املرحلتني،  هاتني  ويف  علمية. 
الفرضية والنظرية ل نستطيع أن ُنطلق 

)40( أبو حجر، التفسري العلمي للقرآن يف امليزان. 
ص 88. 

بمرحلتيه،  هذا  العلمي  التصور  عىل 
علاًم.

الثالثة . 3 واملرحلة  العلمّي������ة:  احلقيقة 
وإنعقاده،  العلم  لتبلور  واألساسية 
وتطورها  النظرية  ل  تبدهّ مرحلة  هي 
عندما  وذلك  العلميهّة«،  »احلقيقة  إىل 
إىل  للنظرية  املسان��دة  النتائج  تتوافر 
بصحتها  مقطوعًا  معها  تصري  درجة 
وإجتيازها مرحلتي الشك والتعديل. 
العلمية.  القطعية  مستوى  إىل  فرتتقي 
أرضية  العلمية  احلقيقة  متثَّل  وعندها 
أقدام  عليها  تقف  ومستحكمة  صلبة 
حقٍل  كل  ويف  عرص  كل  يف  الباحثني 

ة. من حقول املعرفة البريهّ
إليها  ُيتوصل  تارًة  العلميهّة  واحلقائق 
عن طريق التجرية احلسيهّة البسيطة، وتارًة 
ًا  دة جدهّ ُيتوصل إليها بإستخدام اآلت ُمعقَّ
ُاخ��رى،  علمية  اكتشافات  بدورها  هي 

التفكري  من  تنت���ج  علميهّة  حقائق  وهناك 
العقيل  الس��ت��ن��ب��اط  ع��ن ط��ري��ق  امل��ج��رد 

والبهان النظري للبحث)41(.

)41( بو حديبة، أصناف املعرف�������ة ومستويات 
اإليامن. ص 30. 
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الظهور  إنعقاد  رشائط  الثالث:  األمر 
القرآين:

الل  كتاب  ظهور  حجيهُّة  حملِّه  يف  ثبت 
للكبى  صغرى  ظه����وره  وأنَّ  العزيز، 
ولكن  حجيهّته�����ا،  عىل  الدليل  دلَّ  التي 
إنعقادها  خيتلف  القرآن  ظهورات  بعض 
ثقافته  للقرآن  إذ  الظه���ورات،  سائر  عن 
احلقائق،  وبيان  التعبري  يف  اخلاص  ونمطه 
فهو إنعكاس لعلم الل امُلحيط بكل يشء، 
قوالب  يف  املتعاليهّة  املعاين  لتلك  وصياغٌة 
كانوا  ُان��اس  بني  ن��زل  ة،  البريهّ األلفاظ 
عجزوا  ولكنهم  األلفاظ،  هذه  يتداولون 
ع��ن جم��ارات��ه وه��م أه��ل ب��الغ��ة وأدب، 
جديدة،  بثقافة  جاءهم  ألنه  إل  ذاك  وما 
نقلتهم  ة  وفكريهّ بيانيهّة  ثورة  فيهم  فأوجد 
لنفسه  إخرتع  جديد،  عامل  إىل  عاملهم  من 
يعهدوها،  مل  مفاهيم  وإبتدع  مصطلحات 
يف  مثاًل  البيت«  أه��ل  »مصطلح  فحرْص 

والطهارة،  والعصمة  النبوة  بيت  أه��ل 
آلل  املفردة  تستخدم  العرب  أنَّ  حني  يف 
الشخص وأهله األدنيني بام فيهم أزواجه، 
باملتاع  عنها  ُيعبهّ  مثاًل  الدنيا  يذكر  وحينام 
بذكر  جاء  كلهّام  بالتجارة،  فيها  والعمل 

ظرفًا،  ل  وصفًا  بالدنيا  ذكرها  فيها  احلياة 
النص  عىل  حيكم  أن  الباحث  أراد  ف��إذا 
القرآين ويدعي ظهوره يف القضية املشرتكة 
حميطًا  يكون  أن  لبد  األريض،  العلم  مع 
إنعقاد الظهور  وعارفًا برائط وأرضيات 
تعاىل- الل  شاء  -إن  وسيايت  القرآين)42(. 
ما  بعض  أنَّ  اآلتية:  املباحث  خالل  من 
أدُّعي من ظهورات للقرآن ختالف رصيح 
م، إْذ أنَّ  احلقائق العلميهّة، هو ليس كام ُتوهِّ
الناس  وفهم  شيئ  الكريم  القرآن  حقائق 

من النص القرآين شيئ آخر.
بدائية  ح��ل  ضابط�ة  ال��راب��ع:  األم��ر 

التعارض:
يف ض���وء م��ا م���رَّ م��ن م��ب��اح��ث ف��إن 
ص��ورة  يف  ي��ص��دق  احلقيقي  ال��ت��ع��ارض 
تضارب القرآن احلقيقي من ظهور قطعي 
وهذا  العلميهّة،  واحلقيقة  رصيح  نٍص  أو 
العلم  أن حيص��ل، ألنَّ قطعي  ما ليمكن 

اليقني باملعنى اخل������اص)43(، واليقني  هو 

اإلمامية  بني  الفقهي  التفسري  الغرباوي،   )42(
واحلنفية. ص 196. 

تفسري  بر  درآمدي  األصفهاين،  الرضائي   )43(
إىل  »مدخل  )بالفارسي�����ة(  قرآن  علمي 

التفسري العلمي للقرآن« ص 392. 
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الكريم  القرآن  أنَّ  كام  احلق  مصاديق  من 
يمكن  ل  واحلق  تعاىل،  الل  عند  من  حٌق 
احلق  حقيقة  ألنَّ  احلق،  مع  يتعارض  أن 
القرآن  تعارض  إنَّ  ثانية:  واحدة. وبعبارة 
الدين  تعارض  من  هو  القطعي  العلم  مع 
الدين  يتعارض  أن  ويستحيل  العقل،  مع 

مع العقل.
القرآن  بني  املقارنة  موضوع  يف  إذن 
العلم  جانب  من  ُيعتمد  اْن  لبد  والعلم، 
عىل احلقائق العلمية وليس عىل الفرضيات 
ل  القرآن  جانب  من  و  النظريات،  ول 
نعتمد عىل كل ظاهر، وإنهّام لبد أْن ُيعتمد 
أو  املنعقد  )الظهور  الرصحيه  اآلي��ة  عىل 
رصحيًة  آية  افرتضنا  فلو  الرصيح(،  النص 
ثابتًة،  علمية  وحقيق��ة  التوجيه  تقبل  ل 
وتعارضتا حينها نستطيع القول بأن الدين 
يمكن  ما  هذا  وقلنا  العلم،  مع  تعارض 
هو  الُشَبه  أهل  يطرحه  فالذي  حيصل.  أن 

وليس  وص��وري،  ب��دوٌي  شكيٌل  تعارض 
سنبحثه  ما  وهذا  واقعيًا.  حقيقيًا  تعارضًا 

مفصاًل إن شاء الل تعاىل يف النقطة التالية.
املفرتضة  التعارض  صور  السادس���ة: 

والعالج فيها:

أنَّ  السابقة  النقط���ة  خ��الل  من  م��رَّ 
احلاصل  والظاهري  البدائي  التع�����ارض 
الظهور  )بمعنى  ال��ك��ري��م  ال��ق��رآن  ب��ني 
العل��������م  الرصيح( وبني  والنص  املنعقد 
القطعي )بمعنى القطع العلمي( ُينبئ عن 
أن  األول:  ومها:  كليهام،  أو  أمرين  أحد 
الدليل  يكون قد حصل خطأ يف مقدمات 
العلمي، فام ُيتصور أنهّه علم هو ليس بعلٍم 
اخلطأ  يكون  أن  الثاين:  وقطعي.  ثابت 
القرآين، فام  إنعقاد ظهور النص  حصل يف 
ُتصور من معنى للآلية ليس هو كام ُتصور. 
ألنَّ التعارض احلقيقي واملستقر بني القرآن 
القطعي والعلم القطعي غري ممكن، إْذ هو 
تعارض  أي  نفسه،  الشئ مع  تعارض  من 

احلق مع احلق)44(. توضيح ذلك:
املفرتض بني مفاهي�����م  التعارض  إنَّ 
العلوم  مكتسبات  م��ع  الكريم  ال��ق��رآن 

البرية، ل خترج عن أحد صور:

يتع������������ارض  أن  األوىل:  الصورة 
نص  أو  منعقد  ظهور  )من  القرآن  قطعي 
النظري�����ات  أو  الفرضيات  مع  رصيح( 
ألنَّ  القرآين  باملفهوم  ُيؤخذ  وهنا  العلميهّة، 

)44( املرجع السابق. 
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الل  قال  الظن.  أجل  من  ُي��رتك  ل  العلَم 
ک  ڑ  ڑ  ژژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  چ  تعاىل: 
ڳچ  ڳ  ڳ  گ  گ  گگ  ک  ک  ک 
امل��روي  اخل��ب  ويف   ]36 يونس:  ]س��ورة 
عن أئمة أهل البيت )قال اإلمام جعفر بن 
حممد الصادق: ))... ول تنقض اليقني 
أبدًا بالشك و انهّام تنقضه بيقني آخر(()45(. 
وقد  العقل  بدهيات  من  بدهيي  أمٌر  وهذا 
وعليه  ال��ع��ق��الء،  طريقة  عليه  س���ارت 

النصوص واآلثار قرآنًا وسنًة.
يتعارض قطعُي  أن  الثاني����ة:  الصورة 
العلم، )أي احلقيقة العلمية الثابتة املتيقنَة( 
األوىل  الظهور  )أي  ال��ق��رآن،  ظني  م��ع 
الصورة  هذه  ويف  املستق����ر(  غري  البدائي 
الظاهر  هذا  عىل  العلمي����ة  احلقيقة  م  ُتقدَّ
القرآين األويل، ألنَّ يف هذه الصورة يكون 
األخص(  باملعنى  )اليقني  القطعي  العلم 
البدائي،  اآلي��ة  ظهور  عن  صارفة  قرينة 

القرآين  النص  ُيفه����م  أن  رضورة  بمعنى 
هي  التي  العقلية  القرينة  ضوء  يف  حينئٍذ 

احلقيقة العلمية هنا.

)45( احلر العاميل، وسائل الشيعه ج1 ص174-
.175

ظني  يتعارض  أْن  الثالث����ة:  الصورة 
القرآن )أي الظهور األوىل( مع ظني العلم، 
الفرضيات  مع  اآلية  ظاهر  يتعارض  أي 
الصورة  هذه  ويف  العلميهّة.  النظريات  أو 
عىل  الكريم  القرآن  ظاهر  تقديم  من  لبد 
مل  التي  العلمية  والنظريات  الفرضيات 
ألنَّ  العلمية.  احلقيقة  مرحلة  إىل  تصل 
للخطأ والفشل يف  ُمعَرٌض  البري  العلم 
حني أن القرآن الكريم مصدره الل سبحانه 
وتعاىل. ولو رفعنا اليد عن الظهور القرآين 
من أجل الفرضيات أو النظريات العلمية 
الكريم  القرآن  وفقد  الدين  نظام  ألختل 
الفرضيات  ان  إذ  املسلمني،  بني  مكانته 
كل  تتكرر  البرية  العلمية  والنظريات 
يوم وتتبدل كام يظهر بطالن بعضها. وهذا 
)أي حتميل الفرضيات والنظريات العلمية 
عىل القرآن الكريم(، من مصاديق الباطل 
الذي ل يمكن أن يأيت القرآن الكريم. قال 

الل تعاىل: چ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑک 
ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ 
ڻچ  ں  ں  ڱ  ڱڱ  ڱ  ڳ  ڳ 
وقال تعاىل: چ چ چ چڇ ڇ ڇ 
ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈچ 



د. كاظم قايض زادة

45

هـ(
14

40
م- 

20
19

ع )
ربي

ن -
ثو

ثال
وال

ع 
ساب

 ال
دد

لع
ا

ژ  چ  تعاىل:  وقال   ]82 النساء:  ]سورة 
ڑ ڑ ک ک ک ک چ ]سورة الطارق: 

.]14– 13
الثالث���ة  الصورة  هذه  تطبيقات  ومن 
البسع  الساموات  حول  إشكال  من  مرَّ  ما 

الكريم  ال��ق��رآن  ب��ني  السبع  واألرض���ني 
والعلوم احلديثة، فالنظرية العلمية تقول مل 
يثبت وجود سبع ساموات. ومازال العلم 
وهذا  الطريق،  أول  ويف  الكشف  إطار  يف 
ل يتناىف مع تقرير القرآن الكريم أي قوله 

ڤچ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  چ  ت��ع��اىل: 
القرآن  مع  بالقياس  العل���م  هذا من جهة 

الكريم.
قبل  بالظهور  األخ��ذ  قضية  يف  ��ا  وأمهّ
بمعنى  أهنا  حتتمل  طباقًا:  فكلمة  انعقاده، 
التوازي وأهنا بمعنى متطابقه يف الصفات 
كام  ڄچ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  چ 

يقول الشخص: إين زرت املشاهد املقدسة 
املعامل  يف  متفقه  يعني  متطابقة،  فوجدهتا 

ليس بينها تفاوت وإختالف)46(.

أم  متعارضان  والعلم،  القرآن  اخل��بَّ��از،   )46(
الشبك����ة  عىل  الباحث  موقع  متالقيان؟. 

العاملية. 

عزوجل:  قوله  يف  ال��ق��ول  وك��ذل��ك 
العلم  يص�������ل  مل  يبچ  ىب  چمب 

وسبع  س��اموات  سبع  وج��ود  إىل  احلديث 
ساموات  سبع  هناك  ليس  أنه  ل  أرضني، 
للموضوعية  مناٍف  هذا  أرض��ني.  وسبع 

واألمانة العلمية.
وصل  لو  نعم  بأنه  نقرر  فنحن  وإل 
احلقيق�������ة  مستوى  إىل  العلمي  البحث 
عىل  القرائن  م��ن  تكون  فهي  العلميه، 
املباركة،  اآلي��ه  من  الواقعي  امل��راد  حتديد 
القرائن  من  القطعي  العقل  احلكم  أن  كام 
التي  اآلية  من  املراد  حتديد  يف  نتبعها  التي 
وصلت إىل احلقائق، تعدهّ من القرائن التي 

نتبعها.
وكذلك فيام قيل يف قضية اجلن وعدم 
ضوء  عىل  اإلن��س��ان  مع  اتصاهلم  امكان 

العلم احلديث، فان يف قوله تعاىل: چڎ 
ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک 
يسأل  يسأل������ون،  بمعنى  يعوذون  کچ 
ورهقًا:  املريض،  هذا  شف���اء  ماهو  اجلان 
َنَر  مل  نحن  نقول  حتى  ماديًا  إرهاق  ليس 
أو  الطعام  يأك�ل  مثال  للجن  م�����اديًا  أثرًا 
فالقرآن  چ.  ک  ک  چ  امل��اء  يرب 
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مل يقل بأنه إرهاق مادي، الرهق هو ضيق 
نفيس، فلو كان ماديًا لقال فزادوهم رهقا 
اجلن  إىل  يلجأ  فالذي  ماديًا،  أو  جسديا 
يمكن  نفسيًا، ل  يعيش حالة تعب ورهق 

.)47( إعطاء قاعده عامة أن اجلن ماديٌّ

مصادر البحث:
القرآن الكريم.

هنج البالغة.. 1
اإلرسائ��ي��ل��ي��ات . 2 حم��م��د.  شهبة،  أب��و 

ط  التفسري.  كتب  يف  واملوضوعات 
الرابعة. القاهرة. مكتب������������ة السنة. 

2010م.
أبو حجر، أمحد عمر. التفسري العلمي . 3

دمشق.  األوىل.  ط  امليزان.  يف  للقرآن 
دار قتيبة. 1991 م.

يف . 4 األوائ��ل  متهيد  أبوبكر.  الباقالين، 
تلخيص الدلئل. ط األوىل. بريوت. 

مؤسسة الكتب الثقافية 1407ه�.

ال��ب��خ��اري، حم��م��د ب��ن اس��امع��ي��ل. . 5
دار  الرياض.  اخلامسة.  ط  الصحيح. 

السالم. 1421 ه�.
أصناف . 6 الوه������اب.  عبد  حديبة،  بو 

)47(. املرجع السابق. 

املعرفة ومستويات اإليامن. ط األوىل. 
تونس. جملة املعرفة. 1975 م.

البوطي، حممد سعيد رمضان. ل يأتيه . 7
الباطل. ط األوىل. دمشق. دار الفكر. 

2010 م.
)الريف(. . 8 حممد  بن  عيل  اجلرجاين، 

التعريف����������ات. )حتقيق: املنشاوي(. 
القاهرة. دار الفضيلة. 2011.

احلر العاميل، حممد بن احلسن. وسائل . 9
آل  مؤسسة  قم.  األوىل.  ط  الشيعة. 

البيت 1412ه�.
تعامل . 10 مفيد.  الكوهساري،  احلسيني 

)جمموعه  ان��س��اين.  وع��ل��وم  ق���رآن 
مقالت( ط األوىل. قم.

اخل���بَّ���از، م��ن��ري. ال��ق��رآن وال��ع��ل��م، . 11
موقع  متالقي������ان؟.  أم  متعارضان 

الباحث عىل الشبكة العاملية.
كاظم. . 12 حممد  )اآلخوند(.  اخلراساين 

قم.  األوىل.  ط  األصول.  كفاي��������ة 
مؤسسة النر. 1405 ه�.

الرضائي األصفه�������اين. حممد عيل. . 13
قرآن.  علم��������ي  تفسري  بر  درآمدي 
ط األوىل. طهران. منظمة األوقاف. 
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األرواح . 14 األشباح،  حسني.  شاكر، 

أوه��ام  املسكونة  امل��ن��ازل  ال��ري��رة، 
وخراف����������ات.

.http:// real -sciences. com 
القرآن . 15 حسني.  حمم�����د  الطباطبائي، 

)تعريب:  األوىل.  ط  اإلس���الم.  يف 
النر  م��ؤس��س��ة  ق���م.  احل��س��ي��ن��ي(. 

اإلسالمي.
امليزان . 16 حسني.  حمم��د  الطباطبائي، 

األوىل.  ط  ال���ق���رآن.  ت��ف��س��ري  يف 
امل��درس��ني.  مجاعة  م��ن��ش��ورات  ق��م. 

1415ه�.
الغرباوي، طاهر. التفسري الفقهي بني . 17

اإلمامية واحلنفية. ط األوىل. قم. دار 

املبلغني. 1439 ه�.
عرص . 18 يف  القرآن  حممد.  الغمراوي، 

عامر.  دار  ع��امن.  األوىل.  ط  العلم. 
2014 م.

الكليني، حممد بن يعقوب. الكايف. ط . 19
الثانية. قم. دار احلديث. 1429ه�.

باقر. بحار األنوار. . 20 املجليس. حمم��د 
اإلسالمي��������ة.  الكتب  دار  طهران. 

1405 ه�.
تعليم . 21 تقي.  حممد  اليزدي،  مصباح 

ط  اخل��اق��اين(.  )ت��رمج��ة:  الفلسفة. 
التع���������ارف  دار  بريوت.  األوىل. 

للمطبوعات. 1990 م.
الفقه. . 22 أص��ول  رض��ا.  حممد  املظفر، 

اسالمي.  دانش  نر  قم.  األوىل.  ط 
14505 ه�.
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إن أية لغة يف العامل عرضة لظاهرة التطور الداليل وهذا راجع السباب 

عدة، فاللغـــة تعرب دامئا وأبدا عن الظروف االجتامعية والسياسية والدينية 

اللغات  من  بغريها  تتأثّر  دامئا  وهي  املجتمعات،  من  مبجتمع  تحيط  التي 

وتؤثر فيها، واللغة العربية مل تخرج عن القاعدة، فهي أيضا عرفت تغريا يف 

الداللة، وقد كان للقرآن الكريم أثر كبري يف هذا التطور أو التغرّي، إما بنقل 

الداللة من مجال إىل آخر أو بتخصيص الداللة أو بإعاممها أو باندثار بعض 

الكلامت لسبب من األسباب، وإلبراز هذا التطور الداليل درس البحث بعض 

األلفاظ القرآنية، وتتبع مسرية حياتها، بدءا من أصل الوضع إىل غاية املعنى 

القرآن  أّن  إأل  البحث  آخر  ليخلص يف  الكريم،  القرآن  آي  اكتسبته يف  الذي 

الكريم كان له الفضل يف إثراء اللغة العربية وتهذيبها.

وقد رأينا حذف قامئة املصادر كون البحث قد استوىف ضمن الهوامش 

هوية املصادر كاملة، فيكون ذكرها ضمن القامئة تكراراً الحاجة بنا اليه.

أ.د.عبد القادر سالّمي

جامعة تلمسان-الجمهورية الجزائرية

د. نزهة سوالف بندي عبد الله

جامعة سيدي بلعباس-الجمهورية الجزائرية
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مقدمة:
تقترص  ل  ال��دليل  التطور  ظاهرة  إنهّ 
ظاهرة  ه��ي  ب��ل  س��واه��ا،  دون  لغة  ع��ىل 
وهذا  العامل،  لغات  كل  فيها  تشرتك  عامة 
تأثر  أبرزها  لعلهّ  عديدة  أسباب  إىل  عائد 
الطبقات  ع  وتنوهّ ببعض،  بعضها  اللغات 
الثقافية  مستوياهت�����ا  وتعدد  الجتامعية، 
اللغة،  يف  التنوع  إىل  ي��ؤدهّي  مما  والفكرية 
ألفاظهم،  فني  وللمثقهّ ألفاظهم  يهّني  فلألمهّ
لغة  طبقة  لكل  أيضا،  ألفاظهم  وللعلامء 
تأثرا  تتأثر  اللغة  أنهّ  خاصة هبا، فضال عن 
والجتامعية  الديني������ة  بالظروف  مبارشا 
ات التي تطرأ  والسياسية، فهي تساير التغريهّ
عىل املجتمع، ول يمكن فصل اللغة -بأيهّ 
املستجدات  األحوال -عن هذه  من  حال 
ألفاظ وتندثر  والتطورات، ومن ثم تظهر 
فتنتقل  بعضها،  دللت  وتتغريهّ  أخ��رى، 
الدللة  إىل  يهّة  احلسهّ ال��دلل��ة  م��ن  بذلك 
قولنا: جلهّله: غطاه،  ذلك  ومثال  ة،  املعنويهّ
اهلمهّ  ل���������ه  وجتلهّ به،  تغطهّى  بثوبه:  وجتلهّل 
احليس  معناه  من  انتقل  فاللفظ   ،)1( والغمهّ

-مادة  البالغة  -أس��اس  الزخمري  ينظر:   )1(

)تغطهّى بالثهّوب( إىل معناه املعنوي )تغطهّى 
ابن  ذكر  )فك(،  كلمة  يف  وكذلك  باهلم(، 
فارس )ت395ه�( أنهّ الفاء والكاف أصل 
والتهّفتهّح)2(،  النفراج  عىل  يدل  صحيح 
انتقلت  ثم  فتحه،  أي  القيد  فكهّ  فيقال: 
معناها  إىل  املحسوس  معناها  من  الكلمة 
د يف قولنا: فكهّ رقبة، أي اإلفراج عن  املجرهّ

األسري والعبد.
إىل  ال��ع��ام  م��ن  ال��دلل��ة  تنتقل  وق��د 
اخلاص، فمثال لفظة احلديث كانت تطلق 
خب  أو  كالم  من  به  ث  ُيتحدهّ ما  كل  عىل 
لتدلهّ  معناها  ُضيهّق  ثني  املحدهّ عند  ولكن 
من  اللملسو هيلع هللا ىلص  رسول  إىل  نسب  ما  »كل  عىل 
احلج  ولفظة  تقرير«)3(،  أو  فعل  أو  قول 
القصد  عىل  ت��دل  كانت  فبعدما  مثلها، 

السود- عيون  باسل  حممد  -ت:  )جلل( 
-ط.  -لبنان  -بريوت  العلمية  الكتب  دار 

1-1419ه�/ 1998م -1/ 154. 
-مادة  اللغة  -مقاييس  ف��ارس  ابن  ينظر:   )2(
)فك( -ت عبد السالم حممد هارون -دار 
الفكر للطباعة والنر -د. ط -1399ه�/ 

1979م -4/ 433. 
-املعجم  بالقاهرة  العربية  اللغة  جممع   )3(
الروق  -مكتبة  )حدث(  الوسيط-مادة 
2004م- -1425ه���/   4 -ط.  الدولية 

ص160. 
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احلرام  الل  بيت  لقصد  صت  خصهّ مطلقا، 
للنسك.

التي تطرأ عىل الدللة  ات  التغريهّ ومن 
انتقاهلا من اخلاص  إِعامم املعنى، أي  أيضا 
تطلق  كانت  مثال  السيهّد  فلفظة  العام،  إىل 
م)4(،  عىل الرئيس واملالك والريف واملَقدهّ
تطلق  أصبحت  فقد  املعارصة  لغتنا  يف  أما 

عىل كلهّ فرد تعبريا عن الحرتام.
بعض  تفقد  األح��ي��ان  ب��ع��ض  ويف 
مبتذلة  فتصبح  ومنزلتها  هتا  قوهّ الكلامت 
وضيعة، كام حدث يف كلمة »هُبْلول« التي 
خري  لكل  اجلامع  العزيز  عىل  تدل  كانت 
املعتوه  اك)5(، وأصبحت تدل عىل  والضحهّ
واألمحق الذي ل عقل له ويف املقابل هناك 
نبيلة  ص��ارت  ثم  منحطهّة  كانت  كلامت 

وراقية.
من  بالنقل  الدليل  التطور  يكون  وقد 
جمال إىل جمال آخر، ومثالنا عىل ذلك لفظة 

يستعمله����ا  التي  األداة  وهي  »الشبكة«، 

-م��ادة  العرب  -لسان  منظور  اب��ن  ينظر:   )4(
الكبري وآخران- )سود( -ت عبد الل عيل 
دار املعارف -القاهرة -د. ط -د. ت -3/ 

 .2144
)5( املرجع نفسه -مادة )هبل( -1/ 375. 

اللفظة  انتقلت هذه  ثم  يد،  الصهّ الصيهّاد يف 
آخر،  بعدا  لتأخذ  اآليل،  اإلعالم  جمال  إىل 
إل أنهّه يبقى متهّصال باملعنى األول، فشبكة 
األنرتنت هي شبكة معلومات عاملية هتدف 
إليها  الدخول  ويمكن  العامل)6(،  ربط  إىل 
النقال،  اهلاتف  أو  احلاسوب  خالل  من 
بالشبكة  لشبهها  الس��م  ه��ذا  وأخ���ذت 
بينها  فيام  متداخلة  خيوطها  تكون  التي 

ومتشابكة.
أثر القرآن الكريم يف 

التط��������ور الدليل لأللفاظ:
القرآن  أنهّ  دارس  أي  عىل  خي�فى  ل 
التط��ور  يف  األث��ر  أك��ب  له  ك��ان  الكريم 
وهذا  العربية،  اللغة  عرفته  الذي  الدليل 
ظهرت  التي  اجل��دي��دة  للمفاهيم  نظرا 
مفهوما  أخذت  التي  أو  اإلسالم،  بظهور 
ودللة مغايرة مل���ا كانت عليه من قبل، أو 
التي اختفت فلم يعد هلا وجود، فكام قلنا 

والجتامعية  الدينية  الظروف  أن  سابقا 
بالقرآن  بالكم  فام  اللغة،  يف  مبارشة  تؤثر 

العربية  اللغة  -معجم  عمر  خمتار  أمح��د   )6(
الكتب- -ع��امل  )شبك(  -م��ادة  املعارصة 
القاهرة -ط. 1 -1429ه�/ 2008م-2/ 

 .1161
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وهذا  ولفظه،  بإعجازه  العامل  هبر  الذي 
»كانت  قال:  حني  فارس  ابن  أوضحه  ما 
إرث  من  إرث  عىل  جاهليتها  يف  العرب 
ونسائكهم  وآداهب���م  لغاهتم  يف  آبائهم 
وقرابينهم، فلام جاء الل جل ثناؤه باإلسالم 
ح��ال��ت أح����وال، ون��س��خ��ت دي��ان��ات، 
ألفاظ  اللغة  من  ونقلت  أمور،  وأبطلت 
زادت  بزيادات  مواضع  إىل  مواضع  من 
ع��ت، ورشائ��ط رشط��ت...  ورشائ��ع رشهّ
املؤمن  ذك��ر  اإلس��الم  يف  ج��اء  ممهّ��ا  فكان 
العرب  وإنهّ  واملنافق،  والكافر  واملسلم 
واإلي��امن  األم��ان  من  املؤمن  عرفت  ��ام  إنهّ
رشائط  الريعة  زادت  ثم  التصديق،  هو 
باإلطالق  املؤمن  ي  ُسمهّ هبا  وأوص���اف 
إنهّام  واملسلم،  اإلس��الم  وكذلك  مؤمنا، 
عرفت منه إسالم اليشء ثم جاء يف الرع 
ل  كانت  وكذلك  ج��اء،  ما  أوصافه  من 
الغطاء والسرت، فأما  الكفر إل  تعرف من 

أبطنوا  لقوم  اإلسالم  به  جاء  اسم  املنافق 
نافِقاء  من  األصل  وكان  أظهروه،  ما  غري 
قوهلم  إل  الفسق  يف  يعرفوا  ومل  الريبوع، 
َطَبة( إذا خرجت من قرها،  الرُّ )َفَسَقت 
يف  اإلفحاش  الفسق  ب��أنهّ  ال��رع  وج��اء 

ث��ن��اؤه«)7(،  جل  الل  طاعة  عن  اخل��روج 
سواء  كثرية،  ألفاظ  عىل  ينطبق  ما  وهذا 
التي  أو  وال��رع،  بالعقيدة  تعلقت  التي 
اإلنسانية  القيم  أو  باملعامالت  اختصت 
بتعاليم  املتصلة  األلفاظ  من  غريها  أو 

الدين احلنيف.
العربية  اللغة  أكسب  الكريم  فالقرآن 
كامهّ هائال من املعاين التي مل يكن هلا وجود 
 ، والرقيهّ ة  القوهّ منحها  وهبذا  اجلاهليهّة  يف 
واس��ت��ط��اع ب��ام ح���واه م��ن م��ب��ادئ وقيم 
التي  الكريمة،  احلياة  إىل  تدعو  وأحكام 
عىل  يستحوذ  أن  إليها،  يفتقدون  كانوا 
آياته  وتدبهّر  حفظه  إىل  دفعهم  ممهّا  العقول 
اللغة  استطاعت  وهب��ذا  غريبه،  ورشح 
وكتب  عديدة،  لقرون  تعيش  أن  العربية 
مما  الرغم  عىل  والستمرارية،  اخللود  هلا 
لقته من العقبات واملشاكل وكيد األعداء 
اللغة  كيان  إىل زعزعة  الرامية  ومؤامراهتم 

بالفشل،  باءت  حماولهتم  أن  إل  العربية، 

العربية  اللغة  فقه  يف  -الصاحبي  فارس  ابن   )7(
-ت  كالمها  يف  العرب  وسنن  ومسائلها 
املعارف- -مكتبة  الطباع  ف��اروق  عمر 
1993م- -1414ه����/  -لبنان  ب��ريوت 

ص79. 
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الذي صان  الكريم  للقرآن  يعود  والفضل 
لغتنا العربية وأنقذها من خطر الندثار، بل 
ب ألفاظها وخلهّصها  أكثر من هذا فقد هذهّ
للبقاء، فاكتسبت  من كل بذيء ل يصلح 
بذلك احرتام العامل بأرسه، وهذا ما يؤكده 
)اإلتقان  كتابه  يف  )ت911ه�(  السيوطي 
كتابنا  »وإنهّ  قال:  حني  القرآن(  علوم  يف 
ودائرة  ومنبعها،  العلوم  ر  مفجهّ هلو  القرآن 
كل  سبحانه  فيه  أودع  ومطلعها،  شمسها 
، فرتى كل  يشء، وأبان فيه كل هدى وغيهّ
، وعليه يعتمد، فالفقيه  ذي فنهّ منه يستمدهّ
يبني  والنحوي  األحكام...  منه  يستنبط 
منها قواعد إعرابه... والبياينهّ هيتدي به إىل 
حسن النظام... إىل غري ذلك من علوم ل 
ر قدرها إل من علم حرصها، هذا مع  يقدهّ
فصاحة لفظ وبالغة أسلوب، تبهر العقول 
يقدر  ل  نظم  وإعجاز  القلوب،  وتسلب 

عليه إلهّ عالهّم الغيوب«)8(.

هبذا  العلامء  اه��ت��امم  ك��ان  هنا  وم��ن 

علوم  يف  -اإلتقان  السيوطي  الدين  جالل   )8(
القرآنية- ال��دراس��ات  مركز  -ت  القرآن 
امللك  -جممع  السعودية  العربية  اململكة 
فهد لطباعة املصحف الريف -د. ط -د. 

ت-1/ 4. 

األفق  يف  تلوح  وبدأت  س،  املقدهّ الكتاب 
القرآن  فمعرفة  ال��دليل،  البحث  ب��وادر 
إنجاز  عليهم  أوجبت  وغريبه  الكريم 
بحوث لغوية يف املعنى والدللة، وتأليف 
القرآن والبحث يف  كتب يف تفسري غريب 
ختدم  مؤلفات  ة  عدهّ بذلك  فظهرت  جمازه، 
»املجاز«  كتاب  بينها:  من  الغرض،  هذا 
)ت210ه�(،  املثنى  بن  معمر  عبيدة  أليب 
أليب  واحل��دي��ث«  القرآن  يف  »الغريبني  و 
ة  »درهّ وكتاب  )ت401ه���(،  اهلروي  عبيد 
ة التأويل« للخطيب اإلسكايفهّ  التنزيل وغرهّ
)ت420ه�(، و»إصالح الوجوه والنظائر« 
و»امل��ف��ردات  )ت478ه�����(،  للدامغاين 
األصفهاين  للراغب  ال��ق��رآن«  غريب  يف 
)ت502ه�(، وهو يعدهّ من أحسن ما ألهّف 
غريب  يف  و«البيان  ال��ق��رآن)9(،  غريب  يف 
إعراب القرآن« أليب البكات بن األنباري 
)ت577ه�(، وكتاب »حتفة األريب بام يف 

األندليس  حيان  أليب  الغريب«  من  القرآن 
القرآن  ألفاظ  و»معجم  )ت745ه�����(، 

)9( ينظر: بدر الدين الزركيش -البهان يف غريب 
القرآن -ت: حممد أبو الفضل إبراهيم -دار 
-ال��ق��اه��رة -ط. 3-1404ه����/  ال���رتاث 

1984م -1/ 291. 
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بالقاهرة،  العربية  اللغة  ملجم��ع  الكريم« 
ذت من القرآن  وغريها من الكتب التي اختهّ
الكريم مصدر بحثها ملا فيه من اإلعجاز، 

. وهذا ما أعطى دفعا قويا للبحث الدليلهّ
الكريم  ال��ق��رآن  إنهّ  ال��ق��ول  وص��ف��وة 
الدليلهّ  البحث  إثراء  يف  كبري  دور  له  كان 
فظهرت  لأللفاظ،  ال��دليلهّ  ر  التطوهّ ويف 
إىل جمال،  ألفاظ من جمال  وانتقلت  معان، 
العربية،  اللغة  أخرى من معجم  وأبعدت 

واملثلة اآلتية توضح ذلك:
اآلية:. 1

ذكر ابن فارس أن اهلمزة والياء والياء 
آخر  وأصل  النتظار،  وهو  واحد  أصل 
العالمة)10(،  اآلي��ة  وقيل:  د،  التعمهّ وهو 

وجاء يف معاجم اللغة)11(:
ل(: وضع عالمة،  ا آية )عىل وزن فعهّ أيهّ
دت آيته:  وتآَيْيته )عىل وزن تفاعلته(: تعمهّ
ا )عىل وزن  ا َيَتأيهّ أي شخصه وقصدته، تآيهّ

وقصده،  شخصه  د  تعمهّ ال��يشء:  ل(  تفعهّ

-مادة  اللغة  -مقاييس  فارس  ابن  ينظر:   )10(
)أيى( -1/ 167 و168. 

-مادة  العرب  -لسان  منظور  ابن  ينظر:   )11(
-جممع  الوسيط  واملعجم   186  /1- )أيا( 

اللغة العربية -مادة )اآلية( -ص35. 

األم��ر:  ويف  ��ث،  ومت��كهّ توقهّف  وباملكان: 
تأنهّى.

وآي،  آي��ات  مجع  العالمة،  واآلي���ة: 
والعبة، مجعها آي، واجلامعة فيقال: خرج 
الرجل:  وآية  بجامعتهم،  أي  بآيتهم  القوم 
شخصه، ومن القرآن: جمموعة من حروف 
عالمة  ��ا  ألهنهّ كذلك  وسميت  ال��ق��رآن، 

لنقطاع كالم كان، مجعها آي.
الكريم  القرآن  اآلية يف  ذكر  وقد ورد 
واملثنهّى  املفرد  صيغ  يف  قة  متفرهّ مواضع  يف 
واجلمع، وبمعان خمتلفة، وهي عىل النحو 

اآليت:
اآلية: املعجزة:أ. 

چ  ڤ  ڤ  ڤ  چ  ت��ع��اىل:  ق��ال 
هي  ف��اآلي��ة   ،]20 ال��ن��ازع��ات:  ]س���ورة 
إىل  ذهب  ملا   موسى فسيدنا  املعجزة، 
لريشده  وجل،  عز  الل  من  بأمر  فرعون، 
الطاغية  هذا  طلب  املستقيم،  الرصاط  إىل 

دعوته،  يف  صدقه  عىل  دالة  معجزة  إظهار 
فكان له ذلك)12(.

-تفسري  الشافعي  األم��ني  حممد  ينظر:   )12(
حدائق الروح والرحيان -دار طوق النجاة-
-1421ه�����/   1 -ط.  -ب���ريوت  لبنان 
العربية  اللغة  وجممع   81 2001م-31/ 
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اجلمع  صيغة  يف  اآلي���������ة  ووردت 
قول  يف  نفسه،  املعنى  عىل  لتدل  )اآليات( 

ھ  ھ  ھ  ہ  چ  ثناؤه:  جل  الل 
ھ ےے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ 
ۈچ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ 
هي  فاآليات   ،]101 اإلرساء:  ]س��ورة 

املعجزات.
اآلية: العبة والعظة:ب. 

چ  چ  چ  چ  چ  تعاىل:  قال 
ڍڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ 
]س��ورة  ڎچ  ڎ  ڌ  ڌ 
الفرقان: 37[، فاآلية هي العبة والعظة، 
بسبب  نوح  قوم  أهلك  جالله  جل  فالل 
حتى  ل��ل��ن��اس  ع���بة  وجعلهم  ك��ف��ره��م 

يتهّعظوا)13(.
اجلمع  صيغة  يف  اللفظ�����ة  ووردت 

بالقاهرة-معجم ألفاظ القرآن -1410ه�/ 
1990م -1/ 111. 

-ت:  الطبي  -تفسري  الطبي  ينظ�����ر:   )13(
ب��ش��ار ع���واد م��ع��روف وع��ص��ام ف��ارس 
-بريوت-ط.  الرسالة  احلرستاين-مؤسسة 
 471  /5- 1994م  -1415ه������/   1
اللغة العربية -معجم ألفاظ القرآن  وجممع 

الكريم-1/ 111. 

يف  أي��ض��ا،  ال��ع��بة  ع��ىل  للدللة  )آي���ات( 
ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  چ  تعاىل:  الل  قول 

ېچ ]سورة األنعام: 99[.
اآلية: العالمة والدليل:ج. 

ک  ڑ  ڑ  ژ  چ  ت��ع��اىل:  الل  ق��ال 
ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  کک 
ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڳڱ  ڳ  ڳ 
عمران:  آل  ]سورة  ڻچ  ں 
41[، فاآلية هي الدللة والعالمة، فسيدنا 
زكريا سأل الل عز وجل عالمة يستدل 

هبا ويطمئن)14(.
وجل:  عز  قول�����ه  يف  أيضا  ووردت 

ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  چ 

ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ 

ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ 

چچ  چ  ڃ  ڃ  ڃ 

آية  مجع  فاآليات   ،]164 البقرة:  ]سورة 

متيم  أبو  -ت:  القرآن  -تفسري  السمعاين   )14(
للنر- الوطن  -دار  إبراهيم  بن  ي��ارس 
الرياض-ط. 1 -1418ه�/ 1997م -1/ 
القرآن  -تفسري  الدمشقي  كثري  وابن   317
العظيم -ت: سامي بن حممد السالمة -دار 
العربية  -اململكة  -الرياض  للنر  طيبة 
السعودية -ط. 2 -1420ه��/ 1997م-

 .39 /2
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وهي الدلئل عىل قدرة الل تعاىل وعظمته.
القرآنية ذات احلكم د.  اآلي�������ة: اجلملة 

الكامل:
پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  چ  ت��ع��اىل:  ق��ال 
ٺ  ٺ  ڀڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ 
البقرة:  ]سورة  چ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ 
أن  عىل  التفسري  علامء  أمجع  وقد   ،]106
القرآن  من  اجلملة  بمعنى  وردت  اآلي�����ة 

الكريم الدالة عىل حكم.
القرآنية نخلص إىل  ومن هذه اآليات 
أهنا  إل  خمتلفة  مدلولت  ذت  اختهّ اآلية  أنهّ 
تبقى متقاربة، وقد انتقل مدلوهلا أيضا من 
املعنى اللغوي )العالمة والعبة( إىل املعنى 

الصطالحي )اجلملة القرآنية(.
اجلناح:. 2

والنون  اجليم  م��ادة  إىل  اللفظة  تعود 
واحلاء وهي أصل يدل عىل امليل)15(، وجاء 

يف معاجم اللغة)16(:

اللغة -مادة  فارس -مقاييس  ابن  ينظ���ر:   )15(
)جنح( -1/ 484. 

-مادة  العرب  -لسان  منظور  ابن  ينظر:   )16(
وجممع   698 إىل  م��ن696   /1- )جنح( 
-مادة  الوسيط  -املعجم  العربي���ة  اللغة 

)جنح( -ص139. 

جنوحا:  وجينُح  جينَح  الرج����ل  جنح 
والظالم:  وانحنى،  يه  شقهّ أحد  عىل  مال 
أقبل، والطائر: كرس من جناحيه ثم جلأ إىل 
موضع، واحليوان يف سريه: مال بعنقه إىل 

األمام لشدة عدوه واندفاعه.
وضع  وأجنح اليشء: أماله، وجنَّحه: 
ُجنَْحة،  عدها  واملخالف�����ة:  جناحني،  له 

واجتنح: مال.
واجَلناح: جناح الطائر وهو ما خيفق به 
وجناح  وأجنح،  أجنحة  مجح  الطريان،  يف 
الرحى:  أو جانبه، وجناحا  يداه  اإلنسان: 

. شقاها، خفض له جناحه: خضع وذلهّ
الليل  وُجنح  واجلرم،  اإلثم  واجُلناح: 

له. وِجنحه: جانبه، وقيل: أوهّ
الكريم  القرآن  يف  اجلن���اح  لفظ  وورد 

للداللة عل:
اجلناح: جناح الطائر:أ. 

ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  چ  تعاىل:  قال 

ڍ  ڇ  ڇ  ڇڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ 
چ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڌڎ  ڌ  ڍ 
جناح  هو  فاجلناح   ،]38 األنعام:  ]سورة 
وذكر  الناس،  عامة  لدى  املعروف  الطائر 
ابن فارس أنه سمي كذلك مليل اجلناحني 
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يف الشقني)17(.
جناح اإلنسان: ناحيته وجنبه:ب. 

ى  ى  ې  ې  ې  چ  ت��ع��اىل:  ق��ال 
ۇئ  وئ  وئ  ەئ  ەئ  ائ  ائ 
ۇئ ۆئ ۆئ چ ]سورة احلجر: 
عز  فالل  والناحية،  اجلنب  فاجلناح   ،]88
وجل طلب من الرسولملسو هيلع هللا ىلص أن يقرب منه 
من اتهّبعه وآمن به، ويكون لنيهّ اجلانب)18(.

اجلناح: اليد:ج. 
ڻ  ڻ  چ...  ت��ع��اىل:  ق���ال 
ھ  ہ  ہ  ہہ  ۀ  ۀ 

ۓ  ۓ  ےے  ھ  ھ  ھ 

 ،]32 القصص:  ]سورة  ڭچ  ڭ 

ل��ي��زول عنك  ي��دك  إل��ي��ك  أي واض��م��م 
اخلوف)19(.

اجُلناح بضم اجليم: اإلثم:د. 
ی ی ی جئ حئ  چ  تعاىل:  قال 
ىب  مب  خب  حب  جب  يئ  ىئ  مئ 

)17( ابن فارس -مقاييس اللغة -مادة )جنح(-
 .484 /1

 492  /4- ال��ط��بي  ت��ف��س��ري  ي��ن��ظ��ر:   )18(
والسمعاين-تفسري القرآن -3/ 152. 

)19( ينظر: تفسري الطبي -4/ 24 والسمعاين-
تفسري القرآن -4/ 139. 

مث  جث  يت  ىت  ختمت  حت  جت  يب 
أي   ،  ]101 النساء:  ]سورة  يثچ  ىث 
فليس عليكم إثم ول حرج أن تقرصوا من 
عدد الصالة يف سفركم)20(، وسمي اإلثم 

باجلناح مليله عن احلق.

ومن خالل ما سبق يتضح لنا أن لفظة 
اجلناح انتقلت من املعنى املحسوس وهو 
املعنى  إىل  واليد  واجلانب  الطائر  جناح 
عن  امليل  به  واملقصود  اإلثم  وهو  املجرد 

جادة الصواب.
الذكر:. 3

والكاف  الذال  مادة  إىل  الكلمة  تعود 
الذكر،  أح��دمه��ا  وال���راء وه��ي أص���الن، 
وهو خالف النسيان)21(، وجاء يف معاجم 

اللغة)22(:
َذَكر َيْذُكر ِذْكرا وُذْكرا ِذْكرى وَتْذكارا: 
والنعمة  التدبهّر،  مع  عظمته  استحرض  الل 
وحفظه  استحض������ره  واليشء  شكرها، 

)20( ينظر: تفسري الطبي -2/ 541. 
-مادة  اللغة  -مقاييس  فارس  ابن  ينظر:   )21(

)ذكر( -2/ 358. 
العرب -مادة )ذكر(- ابن منظور -لسان   )22(
-املعجم  العربية  اللغة  وجممع   1507  /3

الوسيط -مادة )ذكر( -ص313. 
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وجرى عىل لسانه بعد نسيانه.
وَذكِر َيْذَكر َذَكرا: جاء ذكره وحفظه، 
فهو َذِكر وهي َذِكرة، وَأْذَكَره اليشء: جعله 
ره  يذكره، وذاَكره يف األمر: كامله فيه، وذكهّ
َكَره:  باألمر: جعله يذكره بعد النسيان، واذَّ

ذكره بلسانه أوبقلبه.
ذكره،  اليشء  را:  تذكُّ يتذّكر  وتذّكر 

واستذكر الكتاب: درسه للذكر واحلفظ.
وما  احلاجة،  به  تستذكر  ما  والتذكِرة: 
ْكر: نقيض النسيان،  يدعو إىل العبة، والذِّ
وال��دع��اء،  ال���رف،  وال��ث��ن��اء،  والصيت 

والقرآن.
اللفظة يف آي  وقد تعددت معاين هذه 

القرآن الكريم، فدلت عل:
الذكر: االستحضار:أ. 

ی  ىئ  ىئ  چ  تعاىل:  قوله  يف 
األحزاب:  ]سورة  چ  ی ی جئ  ی 
املؤمنني  عباده  يأمر  وجل  عز  فالل   ،]41

عليهم  املنعم  فهو  ذك��ره،  من  باإلكثار 
بالكثري من اآللء والنعم.

الذكر: االستحض��������ار يف القلب مع ب. 
التذكر

قال تعاىل: چ ں ں ڻ ڻ 

 ،]17 القمر:  ]س��ورة  چ  ۀ  ڻ  ڻ 
فالل عز وجل يرسهّ القرآن وسهله للحفظ 
النظم  حسن  من  فيه  بام  قلب،  ظهر  عن 

ورشف املعاين وقوة اإلحاء)23(.
الذكر: الرشف:ج. 

ۆۆ  ۇ  ۇ  ڭ  چ  تعاىل:  قال 
ۈ ۈ چ ]سورة الزخرف: 44[، 

جاء  الذكر  أنهّ  عىل  التفسري  أهل  واتفق 
بمعنى الرف، ومل حيك سواه)24(.

الذكر: القصة واخلب:د. 
قال تعاىل: چ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ 
]سورة  چ  ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ 
الكهف: 70[، أي حتى أخبك بحقيقة ما 

تراه من األفعال التي تستنكرها)25(.

تفسري  يف  احل��س��ان  -اجل��واه��ر  الثعالبي   )23(
القرآن-ت: عيل حممد معوض وعادل أمحد 
عبد املوجود -دار إحياء الرتاث -بريوت-
 /5- 1997م  -1418ه�/   1 -ط.  لبنان 
ألفاظ  -معجم  العربية  اللغة  وجممع   339

القرآن -1/ 436. 
)24( ينظر: الدامغاين -إصالح الوجوه والنظائر 
سيد  العزيز  عبد  -ت:  الكريم  القرآن  يف 
-ب��ريوت- للماليني  العلم  -دار  األه��ل 
وابن  -ص181  -1983م   4 -ط.  لبنان 

كثري -تفسري القرآن -7/ 229. 
 120  /5- ال��ط��بي  ت��ف��س��ري  ي��ن��ظ��ر:   )25(
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الذكر: الوحي:ه. 
قال تعاىل: چ ڱ ڱ ڱ ڱ 
 ،]5-4 امل���رس���الت:  ]س����ورة  چ  ں 

بإلقاء  املكلفة  املالئكة  ذكرا هي  فامللقيات 
وحي الل إىل الرسل)26(.

الذكر: الكتاب املنّزل:و. 
قال تعاىل: چ پ پ چ ]سورة 
فالل  كتابا،  القارئات  أي   ،]3 الصافات: 
ذكرا  تتلو  التي  باملالئكة  أقسم  وجل  عز 
عىل  لة  املنزهّ الل  آي��ات  من  الشأن  عظيم 

.)27(األنبياء
الذكر: القرآن الكريم:ز. 

ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  چ  تعاىل:  الل  قال 
ڱ ڱ ڱ چ ]سورة احلجر: 9[.

أن  لنا  يتضح  اآليات  هذه  خالل  من 
الذكر  لفظة  إىل  أضاف  الكري����م  القرآن 
ولكنها  معروف����ة،  تكن  مل  جديدة  معان 
فالقرآن  الوضع،  بأصل  متصلة  مجيعه�����ا 

والثعالبي-اجلواهر احلسان -3/ 535. 
 430  /7- ال��ط��بي  ت��ف��س��ري  ي��ن��ظ��ر:   )26(
والسمعاين -تفسري القرآن -7/ 126 وابن 

كثري -تفسري القرآن -8/ 297. 
 293  /6- ال��ط��بي  ت��ف��س��ري  ي��ن��ظ��ر:   )27(

والسمعاين-تفسري القرآن -4/ 391. 

رنا بام لنا  ي ذكرا ألنهّه دائام يذكهّ الكريم سمهّ
احلنيف،  ديننا  بتعاليم  رنا  ويذكهّ علينا،  وما 
اكتسبت  اللفظة  هذه  أن  القول  ويمكن 
معناه������ا  جانب  إىل  اصطالحيا  معنى 

اللغوي.
السالم:. 4

ذكر ابن فارس أن مادة السني والالم 
وامليم »معظم باهبا الصحة والسالمة«)28(.

فسليم َيْسَلم سالما وسالمة: خال من 
إنقاد  وأسلم:  سامل،  فهو  واألذى،  العاهة 

خضع، ودخل اإلسالم.
وسلَّم  صاحله،  مساملة:  يسامله  وسامله 
وألقى  باألمر،  وريض  إنقاد  تسليام:  يَسلِّم 
وتساملوا:  إي��اه،  أعطاه  وال��يشء  التحية، 

تصاحلوا، واستسلم استسالما: انقاد.
والنقياد،  الستس�������الم  واإلسالم: 
سيدنا  األن��ام  خري  به  ج��اء  بام  والل��ت��زام 

حممدملسو هيلع هللا ىلص.

سبحانه  الل  أسامء  من  اسم  والسالم: 
الدين  لنا  رشعها  التي  والتحية  وتعاىل، 
، والنجاة والسالم من الرور،  اإلسالميهّ

)28( ابن فارس -مقاييس اللغة -مادة )سلم(-
 .90 /3
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األم��ان  دار  ألهن��ا  اجل��ن��ة  ال��س��الم:  ودار 
والصلح.

دللت  السالم  كلمة  أخ��ذت  وق��د 
خمتلفة يف أي القرآن الكريم، وهي كاآليت:

السالم: اسم من أسمء اهلل جل جالله:أ. 
ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  چ  تعاىل:  قال 
ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ 
ۈٴۇ  ۈ  ۆ  ۆ 
]سورة  چ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ 
وصف  الل  ه��و  فالسالم   ،]23 احل��ر: 
ه عن كلهّ العيوب والنقائص  بذلك ألنه منزهّ

التي تلحق اخللق)29(.
السالم: التحية والتسليم:ب. 

ڇ  چچ  چ  چ  تعاىل:  الل  ق��ال 
ڌ  ڍڌ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ 
ک  ڑ  ڑ  ژژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ 
ک چ ]سورة األعراف: 46[، فسالم 
ألهل  األع��راف  رج��ال  حتية  هي  عليكم 

من  الل  أمنة  عليكم  حلت  بمعنى  اجلنة 

يف  -املفردات  األصفهاين  الراغب  ينظر:   )29(
-مكتبة  )سل�������م(  -مادة  القرآن  غريب 
 /1- ت  -د.  ط  -د.  الباز  مصطفى  نزار 
ال��وج��وه  -إص����الح  وال��دام��غ��اين   316

والنظائر-ص245. 

عقابه وعذابه)30(.
دار السالم: اجلنة:ج. 

ڇڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  تعاىل:  قال 
]س���ورة  ڎچ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ 
اجلنة  هي  السالم  فدار   ،]127 األنعام: 
ول  خوف  فال  آمنة  ألهنا  كذلك  سميت 
األصفهاين  الراغب  ويرى  فيها،  مكروه 
اجلنة،  إل يف  ليست  احلقيقية  "السالمة  أن 
فناء، وغنى بال فقر، وعز  بقاء بال  فيها  إذ 

بال ذل، وصحة بال سقم")31(.
السالم: األمن والنجاة:د. 

ٴۇچ  ۈ  ۈ  چ  تعاىل:  قال 
ههنا  فالسالم   ،]46 احل��ج��ر:  ]س���ورة 
السالمة من اآلفات وعقاب الل عز وجل.

السالم: الفراق واملتاركة:ه. 
ۇۆ  ۇ  ڭ  چ  ت��ع��اىل:  الل  ق��ال 
ۅچ  ۅ  ۋ  ۋ  ۈٴۇ  ۈ  ۆ 
سيدنا  ف��ق��ول   ،]47 م��ري��م:  ]س����ورة 

ل  يعني  عليك  سالم  ألبي�����ه   إبراهيم
وس���أتركك  مكروه  ول  أذى  مني  ينالك 

)30( ينظر: تفسري الطبي -3/ 442. 
غريب  يف  -املفردات  األصفهاين  الراغب   )31(

القرآن -مادة )سلم( -1/ 315. 
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بسالم فال أؤذيك)32(.
دللية  أبعادا  أخ��ذت  لفظة  فالسالم 
فبعدما  الكريم،  القرآن  بنزول  جديدة 
من  وال��ن��ج��اة  السالمة  ع��ىل  ت��دل  كانت 
عز  الل  أسامء  من  اسام  أصبحت  ال��رور 
واجلنة،  اإلس��الم،  رشعها  وحتية  وج��ل، 
وبذلك اتسع معناها وانتقلت من اللغة إىل 

الصطالح.
الفرقان:. 5

وال��راء  الفاء  م��ادة  إىل  الكلمة  تعود 
وال��ق��اف، وه��ي »أص��ي��ل ي��دل ع��ىل متييز 

وترتيل بني الشيئني«)33(.
فصل وهو  َفْرقا وُفْرقانا:  َيْفِرق  وَفَرق 
الشيئني  بني  قت  فرهّ  « فيقال:  مجع،  خالف 
فصلت بينهام سواء كان ذلك بفصل يدركه 

البرص أو بفصل تدركه البصرية«)34(.
»فرق  أن  األصفهاين  الراغب  وذك��ر 

-تفسري  الشنقيطي  األم��ني  حممد  ينظر:   )32(
-دار  البيان  أض��واء  من  بالقرآن  القرآن 
-ط.  -ال��س��ع��ودي��ة  -ال��ري��اض  الفضيلة 

1-1426ه�/ 2005م -ص657. 
)33( ابن فارس -مقاييس اللغة -مادة )فرق(-

 .493 /4
غريب  يف  -املفردات  األصفهاين  الراغب   )34(

القرآن -مادة )فرق( -2/ 488.. 

يقارب الفلق إل أنهّ الفلق يكون بالنشقاق 
والفرق يكون بالنفصال«)35(.

باينه  وفراقا:  مفارقة  ال��يشء  وف��ارق 
وتفرقة:  تفريقا  اليشء  ق  وفرهّ عنه،  وبُعد 

قه. فرهّ
تستعمل  الصيغتني  بني  للتمييز  وقيل 
ق(  فة )فرهّ الثالثية )فرق( للصالح، واملضعهّ

لإلفساد)36(.
بعضهم  فارق  افرتاقا:  القوم  وافرتق 
ومنهم  افرتقوا،  قا:  تفرهّ قوا  وتفرهّ البعض، 
ق لألجسام، والفرتاق يف  التفرهّ من جيعل 
قوا بني املتخاصمني  الكالم)37(، فنقول: فرهّ

قوا، وافرتق احلديث. فتفرهّ
ورجل  شيئني،  بني  ق  فرهّ ما  والفارق: 
ف����اروق: ي��ف��رق م��ا ب��ني احل���قهّ وال���زور، 
 ،اخلطاب ب��ن  عمر  وال���ف���اروق: 

)35( املرجع نفسه والصفحة. 
-مادة  العرب  -لسان  منظور  ابن  ينظر:   )36(
الدين  عز  وحسن   3397  /5- )ف��رق( 
وتفسري  -معجم  اجلمل  -خمطوط  اجلمل 
لغوي لكلامت القرآن -مادة )فرق( -اهليئة 
املرصية العامة للكتاب -ط. 2 -2007م-

 .256 /3
-املعجم  العربية  اللغة  جممع  ينظ���������ر:   )37(

الوسيط-مادة )فرق( -ص 685. 
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ي بذلك لتفريقه بني احلق والباطل. وسمهّ
الفعل )فرق(،  والفاروق: مصدر من 
واحلجة، والنرص، والقرآن الكريم، وقيل: 

ل. اسم لكل كتاب منزهّ
يف  ال��ف��رق��ان  لفظة  استعملت  وق��د 
عىل  للدللة  القرآنية  اآلي��ات  من  العديد 

معان خمتلفة، وهي:
الفرقان: الفصل بني احلق والباطل:أ. 

قال تعاىل: چ ڳ ڳ ڱ ڱ 
ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ 
البقرة:  ]س��ورة  چ  ڻ...  ڻ 

.]185
عىل  للدللة  وردت  الفرقان  فلفظة 
من  واملخرج  والباطل،  احلق  بني  الفصل 
الضاللة والشبهة)38(، فالقرآن الكريم جاء 
هلداية الناس وإلخراجهم من الظلامت إىل 

النور، وذلك بالفصل بني احلق والباطل.
الفرقان: القرآن الكريم:ب. 

 493  /1- ال��ط��بي  ت��ف��س��ري  ي��ن��ظ��ر:   )38(
واملبني  القرآن  ألحكام  والقرطبي-اجلامع 
ملا تضمنه من السنة وآي الفرقان -ت: عبد 
الل بن عبد املحسن وحممد رضوان عرق-
-ط.  -لبنان  -ب��ريوت  الرسالة  مؤسسة 

1-1427ه�/ 2006م -3/ 163. 

ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  چ  تعاىل:  قال 
ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ 
ڦ  ڦ  ڤڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ 
ڃ  ڃ  ڄڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ 

ڃ چ چ ]سورة آل عمران: 3 -4[.
ويف  الكريم)39(،  القرآن  هو  فالفرقان 

هذه التسمية وجهان:
• أحدمه�����ا: الفصل والتمييز بني احلق 	

والباطل، واهلدى والضالل، واحلالل 
واحلرام، وهو ما ذهب إليه أكثر رجال 

التفسري والغريب)40(.
• بحسب 	 ق���ا  متفرهّ نزوله  وثانيهم�������ا: 

األحداث واملناسبات.
الفرقان: الكتاب املنّزل:ج. 

ال��وج��وه  -إص���الح  ال��دام��غ��اين  ينظر:   )39(
-اجلامع  والقرطبي  والنظائر-ص357 
والثعالبي-  13  /5- ال��ق��رآن  ألح��ك��ام 

اجلواهر احلسان -2/ 8. 
-املطبع����ة  القرآن  -غريب  السجستاين   )40(
-1355ه�-  2 -ط.  -مرص  الرمحاني�������ة 
 /6- القرآن  -تفسري  كثري  وابن  ص154 
92 وامليرس يف غريب القرآن الكريم -مركز 
فهد  امللك  -جممع  القرآنية  ال��دراس��ات 
لطباعة املصحف الريف -اململكة العربية 

السعودية -د. ط -1433ه� -ص 35. 
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ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  چ  تعاىل:  ق��ال 
]سورة  چ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ 

الفرقان: 1[.
الفرقان  أن  األصفهاين  الراغب  ذكر 
يف هذه اآلية "هو كالم الل عز وجل لفرقه 

والصدق  العتقاد  يف  والباطل  احلق  بني 
والطالح  والصالح  املقال،  يف  والكذب 
يف األع���امل وذل��ك يف ال��ق��رآن وال��ت��وراة 

واإلنجيل")41(.
الفرقان: يوم بدر:د. 

ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  چ  تعاىل:  ق��ال 
ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ 
ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ 
ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ 
ڤ ڤ ڤ ڤڦ ڦ ڦ ڦ 

ڄ ڄ چ ]سورة األنفال: 41[.
اليوم  ب��در)42(،  يوم  هو  الفرقان  فيوم 

غريب  يف  -املفردات  األصفهاين  الراغب   )41(
القرآن -مادة )فرق( -ص489. 

ألح��ك��ام  -اجل��ام��ع  ال��ق��رط��ب��ي  ي��ن��ظ��ر:   )42(
العربية- اللغة  وجممع   35 القرآن-10/ 

معجم ألفاظ القرآن -2/ 849.
• القرطبي -اجلامع ألحكام القرآن واملبني ملا 	

عبد  -ت:  الفرقان  وآي  السنة  من  تضمنه 
الل بن عبد املحسن وحممد رضوان عرق-

الذي فصل فيه الل تعاىل بني احلق والباطل، 
وكان النرص للمسلمني بإذنه.

دللت  أخ��ذت  الفرقان  لفظة  إذن 
وتطور  الكريم،  القرآن  آي��ات  يف  خمتلفة 
الفرق  عىل  ت��دلهّ  كانت  أن  فبعد  معناها 
لة،  املنزهّ الكتب  تعني  أصبحت  والفصل 
ول سيم����ا القرآن الكريم، وبذلك انتقل 
املحافظة  مع  اخلاص  إىل  العام  من  معناها 
بذلك  ي  سمهّ فالقرآن  الوضع،  أصل  عىل 
والصالح  واحل���رام  احل��الل  ب��ني  لفصله 

والطالح.
اخلامت���������ة:

ويف خت��������ام هذا البحث نخلص إىل 
النتائج اآلتية:

-ط.  -لبنان  -ب��ريوت  الرسالة  مؤسسة 
1-1427ه�/ 2006م.

• -املعجم 	 بالقاهرة  العربية  اللغ�������ة  جممع 
-ط.  الدولية  ال��روق  -مكتبة  الوسيط 

4-1425ه�/ 2004م.
• حدائق 	 -تفسري  الشافعي  األم��ني  حممد 

الروح والرحيان -دار طوق النجاة -لبنان-
بريوت -ط. 1 -1421ه/ 2001م.

• القرآن 	 -تفسري  الشنقيطي  األم��ني  حممد 
الفضيلة- -دار  البيان  أضواء  من  بالقرآن 
-1426ه�/   1 -ط.  -السعودية  الرياض 

2005م.
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• ختتص 	 ل  ال��دليل  التطور  ظاهرة  إن 
مشرتكة  ظاهرة  هي  بل  معينة،  بلغة 
يف  فالتطور  ال��ع��امل،  لغات  مجيع  بني 
لتأثهّرها بكل ما  اللغ��ة أمر ل مفرهّ منه 
حياته  يف  ات  تغريهّ من  اإلنسان  يعرتي 
والسياسية،  والدينية  الجتامعي��������ة 

ولحتكاكها بغريها من اللغات.
• العربية، 	 اللغ���ة  الكريم  القرآن  أثرى 

وأمدها بمعان جديدة مل يكن هلا وجود 
نفسا  فأكسبها  اجلاهيل،  العص����ر  يف 
وساعدها  الندثار  من  صاهنا  جديدا 

. عىل الستمرارية والرقيهّ
• يتميهّز القرآن الكريم بحس������ن النظم 	

وهذا  البيان،  وإعجاز  املعاين  ورشف 
حلفظه  يتسابق���ون  املسلمني  جعل  ما 

فكانوا  آيات����ه وكشف خباياه،  وتدبهّر 
وهبذا  بلغتهم،  دائمة  صلة  عىل  بذلك 
حتافظ  أن  العربية  اللغ�����ة  استطاعت 
عىل مكانتها عىل الرغم من مرور عدة 
س. قرون عىل نزول هذا الكتاب املقدهّ

• إنهّ األلفاظ اإلسالمية التي ظهرت مع 	
فجر اإلسالم تعب عن احلياة اجلديدة 
قوامها  حياة  اإلسالم،  إليها  دعا  التي 
تنبذ  ة، واملؤاخاة، حياة  املساواة واملودهّ

كل ما تستقبحه النفس البرية.
• بإضاف����ة 	 اإلسالمي  الدين  يكتف  مل 

إنهّام  العربية،  اللغة  إىل  جديدة  معان 
األلفاظ  وجتنب  بتهذيبها  أيضا  اهتمهّ 
التي متس بكرامة املسلم أو تيسء إليه.
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بحث مقارن، يحاول أن يدرس ترجمة الاّلم الجارَّة يف القرآن الكريم من 

خالل اربع ترجامت فارسية مشهورة ومعتمدة للكتاب الكريم وهي:

ترجمة محمد مهدي فوال دوند.  -

آية الله نارص مكارم شريازي )صاحب تفسري –األمثل-(.  -

ترجمة مجتبوي التي تتميز بعرض الدقائق النحوية.  -

ترجمة د. مصطفى ُخرَّْمِدل.  -

واألخري من جامعة طهران الذي تعّد ترجمته من أهم الرتجامت القرآنية. 

وقد حاول الباحثان معرفة مدى موفقية هذه الرتجامت يف بيان املراد من معاين 

الباحثان  الكرمية. وقد رضب  اآلية  املراد من  املعنى  اىل  للوصول  الجارّة  الاّلم 

عرشين مثالً لهذه الالم من ضمن جداول دقيقة مذيلة بالتعليقات واملقارنة.

د. عزت مال ابراهيمي

جامعة طهران

جمهورية ايران االسالمية

موىس خرضي آذر

جامعة تربيت مدرس –طهران

جمهورية ايران االسالمية
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امللخص:
اجلرهّ  حروف  من  حرف  ة  اجل��ارهّ م  الالهّ
اللهّغة  هلا معان واستعاملت كثرية يف  تي  الهّ
تلعبه  ��ذي  الهّ العظيم  ور  ول��ل��دهّ العربيهّة، 
الكلامت  ب��ني  ب��ط  ال��رهّ امل��ع��اين يف  ح��روف 
وا  ص هلا املؤلهّفون كتبًا مستقلهّة وإهتمهّ خصهّ
يف  وقعن  إذا  تؤدهّهيا  تي  الهّ واملعاين  بمنازهلا 
، وتبعهم يف ذلك  ة هبنهّ املنازل اخلاصهّ هذه 
القرآن  وا  ف��رسهّ الهّذين  ون  امل��ف��رسهّ العمل 
القرآن  كلامت  معاين  عند  وتوقهّفوا  آيًة  آيًة 
من  املعاين  حروف  يستثنوا  ومل  حدة  عىل 
أن  حياول  البحث  هذا  القرآنيهّة.  دراساهتم 
ة يف أربع  م اجلارهّ يدرس ويقايس ترمجة الالهّ
ضوء  يف  الفارسيهّة  باللهّغة  قرآنيهّة  ترمجات 
يسلهّط  وأن  -التحلييل،  الوصفي  املنهج 
النهّحويني  نظريات  وفق  عليها  األض��واء 
من  يبنيهّ  أن  حياول  كام  ين،  املفرسهّ وتفسري 
يف  مج��ات  ال��رتهّ ه��ذه  توفيقية  م��دى  خالهلا 

ويبدو  ة.  اجلارهّ م  الالهّ معاين  من  املراد  بيان 
القرآنيهّ����ة  مجات  الرتهّ بني  النهّقد  عمليهّة  أن 
ة  رضوريهّ عمليهّة  علميهًّا،  تقيياًم  وتقييمها 
ك عجالت  وذات فائدة قصوى إذ به تتحرهّ
مجات  الرتهّ يف  ولسيهّام  األم��ام  إىل  الرتمجة 

القرآنيهّة التي يستعملها ماليني من النهّاس، 
لبنتان اساسيتان يف رصح  ة واألمانة  فالدقهّ
تي  الهّ النهّتائج  ومن  الكريم.  القرآن  ترمجة 
التضلهّع  أنهّ  البحث؛  ه��ذا  إليها  توصل 
يف  خصوصًا  العربيهّة  القواعد  دراس��ة  يف 
ة  عدهّ منها  واحد  لكلهّ  تي  الهّ املعاين  حروف 
القرآنيهّة  اآلي��ات  سياق  يف  والدقهّة  معان، 
ة، عامالن  تي استعملت فيها الالم اجلارهّ الهّ
ثمهّ  وم��ن  امل��راد  املعنى  فهم  يف  رئيسيهّان 

حيحة إىل لغة اهلدف. ترمجتها الصهّ
املقّدمة:. 1

العربيهّ��������ة  اللغة  يف  املعاين  حلروف 
يفه����م  خمتلفة،  ومعاين  دة  متعدهّ دللت 
والرتاكيب  بعضه���ا من خالل األساليب 
من  املعاين  ه��ذه  بعض  وي��درك  ة  النحويهّ
وقت  منذ  النحويهّون  شعر   ، النصهّ سياق 
مبكر بأمهيهّة هذه احلروف فسعوا لدراستها 
دراسة شاملًة وخصصوا واحدًا من أبواب 

جاء  ثمهّ  احل��روف  ملعاين  ة  النهّحويهّ كتبهم 
املجال  كتبًا مستقلهّة يف هذا  فوا  ألهّ نحويهّون 
ته  باسم حروف املعاين وبعضهم شحذ مههّ
واحدًا  فيه  يدرس  مستقل  كتاب  لتأليف 
مات(  )الالهّ أمثال  من  احل��روف  هذه  من 
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أمهيهّة  عىل  يدلهّ  ممهّا  الخ  و...  و)الباءات( 
هذه احلروف يف فهم املعنى املراد.

امل��ي��دان  ون ه���ذا  امل���ف���رسهّ ي���رتك  ومل 
ضوا يف إجراء  للنحويني واللغويني بل تعرهّ
وبعض  القرآنيهّة،  اآليات  عىل  املعاين  هذه 
اصحاب  كانوا  أنفسهم  هم  ين  املفرسهّ من 
أمثال  من  احل��روف  معاين  جم��ال  يف  رأي 
ألف  كبريًا  ًا  نحويهّ ك��ان  فإنهّه  الزخمري 
كان  هلذا  و  العريب  النحو  يف  ضخاًم  كتابًا 
الكتب  يف  النحويني  )نظريهّات  املصدران؛ 
للقرآن  ين  املفرسهّ و)تفسري  النحوي������ة( 
الكريم( مصدرين غزيري الفائدة ملرتمجي 

القرآن الكريم.
أداء  يف  كبري  دور  امل��ع��اين  وحل���روف 
تنيشء  احل��روف  ه��ذه  ألنهّ  امل��راد،  املعنى 
ويتوقهّف  به  واملتعلهّق  املتعلهّق  بني  رابطة 
ابطة ودللتها، عىل معرفة هذه  فهم نوع الرهّ
استعاملهتا  ومعرفة  جيهّدة  معرفة  احلروف 

يكون  حتهّى  املختلفة  ودللهت��ا  دة  املتعدهّ
وصحيحًا،  دقهّة  ذا  فهم������ًا  للنصهّ  فهمنا 
ذات  احلروف  هذه  من  واحدة  اجلر  ولم 
يتأتهّى  ول  كثري  واستعامل  خمتلفة  دللت 
ترمجتها  ثمهّ  منها ومن  حيح  الصهّ املراد  فهم 

بتضلهّع  إلهّ  اهل��دف  لغة  إىل  الصحيحة 
املرتجم يف دللت هذه احلرف.

لم  حرف  ندرس  أن  حاولنا  ثمهّ  من 
لً  أوهّ النهّحويني  كتب  يف  ودللهت��ا  اجل��رهّ 
حاولنا  ث��مهّ  ثانيًا  ي��ن  امل��ف��رسهّ تفسري  ويف 
وتطبيقها  الفارسية  الرتمجات  إىل  النهّظر 
نعلم  حتهّى  ين  واملفرسهّ النهّحويني  آراء  عىل 
املراد  املعنى  فهم  يف  املرتمجني  توفيق  مدى 
ترمجتها  يف  توفيقهم  مدى  ثمهّ  ومن  لالم 

حيحة إىل الفارسيهّة. الصهّ
تفاسري  أربعة  إىل  رجعنا  فقد  وهل��ذا 
وذكر  األدبيهّة  ملحاولهتم  شهرهتم  ترجع 
قضايا إعرابيهّة و هي تفسري الطبي "جامع 
البيان يف تفسري القرآن" وتفسري الزخمري 
غوامض  حقائق  عن  اف  ب��"الكشهّ ى  املسمهّ
البيان"  "جممع  الطبيس  وتفسري  التهّنزيل" 
املعارصين  ين  املفرسهّ أحد  تفسري  وأخ��ريًا 
تفسري  وهو  األدبيهّة  العلوم  يف  املتضلهّعني 

إبن عاشور املشهور ب��"التحرير والتهّنوير". 
ترمجات؛  أربع  مجات  الرتهّ من  واصطفين���ا 
لشهرته  ف��ولدون��د  مهدي  حممد  ترمجة 
مكارم  الل  آية  وترمجة  النهّاس،  بني  الكثرية 
 ، حوزويهّ عامل  بأنهّه  صاحبه  مليزة  شريازي 
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تي رأينا يف ترمجته دقائق  الهّ وترمجة جمتبوي 
اللهّغة  من  نه  متكهّ عىل  ت��دلهّ  كثرية  ة  نحويهّ
وهو  ْمِدل  ُخرَّ ملصطفى  وترمجة  العربيهّة، 
دكتوراه يف الثقافة العربية والعلوم القرآنيهّة 
سعة  اىل  وبالنظ��ر  ط��ه��ران  جامعة  م��ن 
برتمجته.  اهتاممنا  زاد  األكاديميهّة  معلوماته 
ومتداولة  شائعة  مجات  الرتهّ هذه  من  وكل 

بني علامء الفرس.
1 -1 خلفية البحث:

تكلهّمت  كثرية  ومقالت  كتب  هناك 
أو  اجلرهّ  حروف  عن  أو  القرآن  ترمجة  عن 
ل  ها  أمههّ منها  نذكر  خاصة،  مات  الالهّ عن 

عىل جهة التهّحديد:
أّوالً: يف جمال احلروف:

337ه�(، . 1 )ت  اجي  الزجهّ القاسم  أبو 
��ف��ات، وه��ذا  ح��روف امل��ع��اين وال��صهّ
الكتاب رسالة يف حجم صغري درس 
واستشهد  احلروف  معاين  مؤلفه  فيه 

معاين  من  معنى  لكلهّ  أكثر  أو  بشاهد 
معاين  يف  ع  ليتوسهّ ولكنهّه  احل��روف 

احلروف.
أبواحلسن الرماين )ت384ه�(، منازل . 2

صغري  كتاب  أيضًا  وه��و  احل���روف، 

احلروف  معاين  يف  ع  يتوسهّ ومل  احلجم 
اها  بًا إيهّ ولكن درس معاين احلروف مرتهّ
آخر  كتاب  وله  القصرية،  األمثلة  مع 
صفحات  سبع  يف  احلروف"  "معاين 

ومثهّل  دوران��ًا  احلروف  أكثر  فيها  بنيهّ 
احل��روف؛  منازل  ككتابه  ��ب��ه  ورتهّ هلا 
باأللفات واهلاءات  ثمهّ  بالالمات  فبدأ 
إلخ... ولعلهّه رتبهّ كتابيه عىل أرجحيهّة 

احلروف عنده يف اإلستعامل.
أب���و حم��م��د امل����رادي )ت749ه������(، . 3

املعاين(،  ح��روف  يف  اين  ال��دهّ )اجلَ��نَ��ى 
غزير  ضخم  كتاب  الكتاب  وه��ذا 
ع  توسهّ من  أول  امل��رادي  ولعلهّ  امل��ادة 
إطهّالعنا  حسب  احل��روف  معاين  يف 
معنى  يف  ع  توسهّ الهّذي  اجي  الزجهّ بعد 
مات فقط، فقد خَبَ أعامل العلامء  الالهّ
األف�������ذاذ من القدامى من النحويني 
وأقواهل���م  آثارهم  وتتبهّع  ين  واملفرسهّ

وشواهد  بأمثلة  احلروف  معاين  ومجع 
كافية مع نقد وترجيح لبعض األقوال.

موسوع���ة . 4 سلامن،  جاسم  عيل  د. 
 ،)2003( العربيهّ���ة  احلروف  معاين 
ترتيب اهلجاء  املؤلهّف كتابه عىل  رتهّب 
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كتابه  يف  ذكر  الكتاب  إلسم  وخالفًا 
ح��روف  م��ن  ليست  ��ت��ي  الهّ احل���روف 
يف  وهو  اإلط��الق،  ألف  مثل  املعاين 
رئيسيهًّا  معنى  يذكر  املعاين  ح��روف 
للحروف ثمهّ يتهّبعها بمعانيها األخرى.

ثانيًا يف جمال الاّلمات:
)ت337ه�(، . 1 اجي  الزجهّ القاس�م  أبو 

كتابه  امل��ؤل��ف  خصص  م��ات،  ال��الهّ
ووصل  العربيهّة  يف  م  الالهّ أنواع  لتعداد 
هبا إىل إحدى وثالثني لمًا. درس فيه 
)وهي  الكلمة  أصل  لم  من  املؤلف 
م  ال��الهّ أن��واع  إىل  املباين(  ح��روف  من 
األفعال  أو  األس��امء  عىل  تدخل  تي  الهّ
دراسة  فدراسته  معنى،  لتزيدمه������ا 
واحد  آن  يف  ة  ونحويهّ رصفيهّة  لغويهّة، 
ألنهّه مل يكتف بدور حروف املعاين بل 

أضاف إليها حروف املباين.
اهل���روي )ت 415ه����(، . 2 أب��واحل��س��ن 

صغرية  رسالة  هذا  وكتابه  مات،  الالهّ
وعمل  املفردة  م  ال��الهّ موقع  تناولت 
خطبة  يف  م  الالهّ وأقسام  العاملة  م  الالهّ
الكتاب  موضوع  لتحديد  ها  خصصهّ
وثالثني  أربعة  ويف  م��ات  ال��الهّ وع��دد 

وكتاب  خامتة،  ويف  م  الالهّ ألنواع  بابًا 
فيه.  حشو  ل  خمترص  ه��ذا  اهل���روي 
جمال  يف  كثرية  أخ��رى  كتب  وهناك 
ذكرناه  بام  إكتفينا  ولكن  م��ات  ال��الهّ

خوف اإلطالة.
مقال  أو  ك��ت��اب  ع��ىل  نعثر  ومل  ه��ذا 

ة. ص ملعنى لم اجلرهّ ودللتها خاصهّ خصهّ
يف  احل��روف  ترمجة  نقد  جم��ال  يف  ثالثًا 

القرآن:
وأطروح���ات  وكتب  مقالت  هناك 
صت لنقد ترمجات القرآن ولكن  كثرية خصهّ
ص  خصهّ بحث��ًا  نر  مل  إطهّالعنا  وبحسب 
القرآنيهّة  الرتمجات  يف  م  الالهّ ترمجة  لنق�����د 
وآراء  القرآنيهّة  التهّفاسري  مع  ومقايسته����ا 
صت لنقد  الهّتي خصهّ النهّحويني، واملقالت 
حروف  صن  خيصهّ مل  الفارسيهّة  الرتمجات 
خاصهّ  ببحث  اجل��رهّ  لم  ولسيام  املعاين 
مقال  هو  هذا،  بعملنا  عمل  أشبه  ولعلهّ 

الهّذي  كريم"  ق��رآن  در  ح��روف  "كاربرد 

مؤذن  هادي  حممد  "د.  كاتبه  ص����ه  خصهّ
إلقاء  كيفيهّ������ة  يف  احلروف  لدور  جامي" 
طبهّقها  وهو  ترمجتها،  ة  صحهّ ومدى  املعنى 
الكريم  للقرآن  "خرمشاهي"  ترمجة  عىل 
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يف  ونظرتنا  توافق  ل  البحث  هذا  ونظرة 
م  ق إىل حرف الالهّ بحثنا هذا عىل أنهّه مل يتطرهّ
ة ولكن تناول من حروف اجلرهّ حريْف  اجلارهّ

"عىل" و"إىل".

1 -2 أسئلة البحث:
أن  اىل  نسعى  البحث  ه��ذا  يف  نحن 
ترجم  كيف  وه��و:  س��ؤال؛  ع��ن  نجيب 
اىل  الكريم  القرآن  يف  اجلرهّ  لم  املرتمجون 

اللغة الفارسيهّة؟.
املفاهيم:. 2

1 -2 حروف اجلّر:
حدهّ  عىل  اخلوافض  أو  اجل��رهّ  ح��روف 
 /2 تاريخ:  دون  اء،  )ال��ف��رهّ اء  الفرهّ تعبري 
يها  يسمهّ كام  الصفات  ح��روف  أو   )222
آخر  جترهّ  حرفًا  عرون  وهي  الكوفيهّون، 
رًا  اإلسم الهّذي يليها مبارشًة ظاهرًا أو مقدهّ
اإلسم  حيث  من  تنقسم  وهي  يهًّا،  حملهّ أو 
املجرور هبا عىل قسمني؛ قسم جيرهّ األسامء 

إلهّ  جي��رهّ  ل  وقسم  وامل��ض��م��رة  حي��ة  ال��رصهّ
 /2 1431ه�:  )حسن،  حية  الرصهّ األسامء 
تي جترهّ  336(. ولم اجلرهّ من احل���روف الهّ
الظهّاهر واملضم���ر. وهي مكسورة  اإلسم 
املجرور  اإلسم  كان  إذا  إلهّ  ظاهر  كلهّ  مع 

للَهّ«،  »يا  مثل  فتفح  ل�»يا«  مبارشًا  مستغاثًا 
مري فمفتوحة إذا كان الضمري  ا مع الضهّ وأمهّ
للمخاطب أوالغائب ومكسورة للمناسبة 

إذا كان الضمري ياء املتكلهّم.
2 -2 اّلالم وأنواعها:

ط خيرج من  الالم حرف جمهور متوسهّ
طرف اللسان بالقرب من خمرج النون وهو 
حروف  من  وال��ع��رون  الثالث  احل��رف 
وهو   .)843 1413ه�:  )بابستي،  اهلجاء 
أن  نستطيع  ولكي  امل��ع��اين  ح��روف  م��ن 
نتعرف  أن  الرضوري  اجلرهّ من  نعرف لم 
تنقسم  فالالمات  لً،  أوهّ الالم�����ات  أنواع 
منها  فالعاملة  عاملة  وغ��ري  عاملة  عىل 
عىل  تدخل  وهي  اجلرهّ  لم  األول  اثنتان: 
األسامء وجترها والثاين الالم اجلازمة وهي 
الفعل  الطهّلب وتدخل عىل  تدل عىل  تي  الهّ
املضارع فتجزم���ه )ابن هشام، 1422ه�: 
البتداء  لم  ثامنية؛  العاملة  وغري   .)249

اجلملة  مضمون  توكي���د  تفيد  التي  وهي 
»ألنتم  مثل  فقط؛  األس��امء  عىل  وتدخل 
 .)378 1406ه���:  )الدقر،  رهبًة«  أش��دهّ 
اخلطاب  كاف  قبل  ت��زاد  وهي  الُبعد  لم 
ة  ب غري اجلارهّ التعجهّ يف اسم اإلشارة. لم 
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ب املصوغ من  وهي تدخل عىل فعل التعجهّ
املايض بضمهّ عني الفعل مثل )ظرف حممد( 
لم  هشام  ابن  عند  وهي  أظرفه،  ما  أي 
باإلسم  لشبهه  املايض  عىل  دخلت  إبتداء 
 .)264 1422ه���:  هشام،  )ابن  جلموده 
خب  عىل  تدخل  تي  الهّ وهي  ائدة  الزهّ الالم 
وهي  الفارقة  الالم  لكن.  خب  ويف  املبتدأ 
الثهّقيلة  فة من  املخفهّ »إن«  تي تالزم  الهّ الالم 
إذا أمهلت فرقًا بينها وبني »إن« النهّافية مثل 
اخلاشعني«  عىل  إلهّ  لكبريًة  كانت  »وإن 
اجلواب  لم   .)381 1406ه���:  )الدقر، 
أو  »ل��و«  ج��واب  عىل  تدخل  تي  الهّ وه��ي 

»لول« أو تقع عىل جواب القسم.
2 -2 دالالت الم اجلّر:

ُت��الَح��ظ ف���روق يف ع��دد م��ع��اين لم 
الكتب  بطن  يف  تسمياهتا  يف  وكذلك  اجلرهّ 
أو  املعاين  بحروف  صة  املتخصهّ ة  النحويهّ
من  أكثر  اىل  دللهتا  فأوصلوا  غريها  يف 

املعاين  هذه  بعضهم  فأمَجَل  معنى،  ثالثني 
ة معان فمثاًل؛  وذكر أكثر معانيها حتت عدهّ
ويكتفي  اإلض��اف��ة  لم  يها  يسمهّ سيبويه 
بامللك والستحقاق من معانيها )سيبويه، 
يها لم  1408ه�: 4/ 217(، واملبد يسمهّ

األخرى  معانيها  عىل  يقفا  مل  ام  كأهنهّ امللك 
ابن  أمثال  من  نحويهّون  بعدهم  من  وجاء 
وذكروا  خمري  والزهّ يعيش  وابن  الرساج 
ي���ادة ومل  هل��ا امل��ل��ك والس��ت��ح��ق��اق وال���زهّ
اجي  عوا يف معانيها، ونعتقد أنهّ الزجهّ يتوسهّ
ع يف معانيها  ل من توسهّ يف كتابه الالمات أوهّ
اإلط��الق واح��دًا وثالثني  د هلا عىل  وع��دهّ
ثمهّ   ،)31 1405ه���:  اجي،  )الزجهّ معنى 
كثري  حرف  »الالم  أنهّ  وذكر  املرادي  جاء 
ذكر  و)بعضهم(  واألق��س��ام...  امل��ع��اين 
أربعني  من  نحوًا  أن��واع��ه(  بشتهّى  )ل��الم 
م  معنى« )املرادي، 1413ه�: 95( ثمهّ قسهّ
عاملة  وغري  عاملة  قسمني؛  عىل  الالمات 
ة وجازمة. وهو  والعاملة عىل قسمني؛ جارهّ
يقول: »)الالم اجلارة( هلا معان كثرية، وقد 
مجعت هلا من كالم النحويني ثالثني قساًم« 
قد  العمل  96( وهو هبذا  نفسه،  )املصدر 
معانيها  تعداد  يف  قبله  من  النهّحوين  فاق 

هشام  ابن  أمثال  من  بعده  من  والنهّحويني 
معنى)ابن  وعرين  اثنني  هلا  ذكر  ��ذي  الهّ
ونحن   .)233  /1 1422ه������:  هشام، 
استعامل  نذكر  ثم  املعاين  هذه  أهمهّ  نذكر 

القرآن هلذه املعاين:
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النحويني . 1 بعض  ق����ال  اإلختصاص، 
اخلة  الدهّ هذا أصل معانيه�������ا، وهي 
عىل  منهام  واحد  كلهّ  يدلهّ  إسمني  بني 
ات، والذات الثاين ل يملك اآلخر  الذهّ
دون  هبا  خيتصهّ  ��ام  وإنهّ حقيقيًا  ملك���ًا 
لألخرى  إحدامها  من  حقيقي  متلهّك 
چىئ ىئ ىئ ی ی یچ  مثل 

]سورة يوسف: 78[.
اإلستحقاق، قال بعضهم: هو معناها . 2

تي  العامهّ ألنه ل يفارقها، وهي الالم الهّ
تقع بني حدث وذات، مثل چ پ 
الفاحتة:  ]سورة  پچ  پ  پ 

.]2
الذاتني، . 3 بني  الالم  هذه  وتقع  املِلك، 

الثهّانية متلك األوىل حقيقة، مثل چٱ 
ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ چ ]سورة 
موات  آل عمران: 109[ فإنهّ ما يف السهّ

واألرض ملك حقيقي لل تعاىل.

ملك�����ًا . 4 الشىء  جعل  أي  التهّمليك، 
"جعلت  مثل  م،  لالهّ املدخول  لإلسم 
الهّذي  فالعطاء  ثابتًا"  عطاءًا  للمحتاج 

يأخذه املحتاج يصري ملكًا له.
اليشء . 5 جع������ل  وهي  التهّمليك،  شبه 

ملكًا  ليس  ولكنهّ����ه  اململوك  بمنزلة 
مثل  فات،  الترصهّ عليه  تقع  حقيقيًا 
چ  پ  پ  پ  پ  ٻ  چ 

]سورة الشورى: 11[ فإن األزواج مل 
جيعل لنا الترصف فيها.

بعد . 6 م��ا  ي��ك��ون  أن  وه��ي  التهّعليل، 
مثل  قبله����ا،  فيام  وسببًا  علهّة  ال��الم 
]سورة  ڭچ  ڭ  ۓ  چۓ 

حبهّ  أجل  من  أنهّه  أي   ]8 العاديات: 
املال لبخيل.

"لفالن أب . 7 النسب، مثل  للة عىل  الدهّ
" أي: ينسب فالن ألب...  يقول احلقهّ
بالم اإلختصاص  نلحقها  أن  ويمكن 
عليه  املدخول  تعلهّق  عىل  ت��دلهّ  ��ا  ألهنهّ
ل ل عىل سبيل احلقيقة كام مرهّ يف  باألوهّ

معنى اإلختصاص.
املعنى . 8 إيصال  عىل  تدلهّ  وهي  التهّبليغ، 

اإلسم  وجت��رهّ  هبا  املجرور  اإلس��م  إىل 

مثل  معناه،  يف  ما  أو  لقول  امع  السهّ
سامع  ال��الم  جم��رور  ف��إن  له"  "قلت 
القول  أنهّ  اىل  ترشدنا  وال��الم  للقول 

موصل اليه.
اجلحود(، . 9 لم  )أو  النهّفي  توكيد  لم 
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بام  مسبوقة  كلمة  عىل  اخلة  الدهّ وهي 
ھ  ھ  چ  مثل  يكن،  بلم  أو  ك��ان 
ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے 
ڭ ۇ ۇ چ ]سورة النساء: 

.]168
عىل . 10 ت��دلهّ  تي  الهّ ال��الم  وهي  التهّبيني، 

حكم  يف  هو  هبا  املجرور  اإلس��م  أنهّ 
هو  قبلها  وم��ا  معنى،  ب��ه  املفعول 
أن  برط  كذلك  املعنى  يف  الفاعل 
ب  تقع بعد اسم تفضيل أو فعل تعجهّ
ني من لف��ظ ي������دلهّ عىل احلبهّ  مشتقهّ
"ما  مثل  معنامها  يف  وما  البغض  أو 
م الواقعة  د"، وكذلك الالهّ أحبهّ ملحمهّ
تي  الهّ واملصادر  األفعال،  أسامء  بعد 
و"سقيًا  لك"  "هيت  مثل  تشبهها، 

لسعيٍد" )مرادي، 1413: 97(.

معًا، . 11 ب  والتعجهّ القسم  عىل  للة  الدهّ
"لل!!.  مثل  تعاىل  الل  باسم  وختتصهّ 

ورشطها  حذر"،  الزمان  من  لينجو 
وأن  حمذوفة  القسم  مجلة  تكون  أن 
اجلالل����ة  لفظ  هو  به  املقَسم  يكون 
ول   ،)477  /2  :1431 )حس��ن، 
بدون  القسم  بمعنى  تي  الهّ م  الالهّ ترد 

يف  التهّعجب  يلزمها  ب��ل  التهّعجب 
عىل  تدلهّ  أن  يمكن  ولكن  حال  كلهّ 
)م��رادي،  قس���م  دون  من  ب  تعجهّ

.)97 :1413
قسم، . 12 دون  ب  التعجهّ عىل  لل������ة  الدهّ

وأكثر ما تستعمل بعد النهّداء، مثل "يا 
للعجب".

تي تزاد لتقوية عامل . 13 التهّقوية، وهي الهّ
مثل  معموله  عن  ه  بتأخرهّ ا  إمهّ ضعف 

ی  ی  ىئ  ىئ  ىئ  ېئ  چ 

 ،]43 يوسف:  ]س��ورة  یچ 

قدم  ملا  لتعبون  به  مفعول  فللرؤيا 
فيه.  الفعل  عمل  ضعف  عامله  عىل 
أو ألنهّه فرع مأخوذ من غريه كالفروع 
ة؛ مثل چ ڦ ڦ چ ]سورة  املشتقهّ
اعة صيغة مبالغة  املعارج: 16[ فإنهّ نزهّ
ولكنها  "ينزع"  فعلها  عمل  تعمل 
أضعف من فعلها وهلذا جاءت الالم 

لتقويتها.
معنى . 14 تفيد  ألهّ  أي  املجردة،  التهّعدية 

يف  يكون  بعدها  وما  التهّعدية،  سوى 
حكم املفعول به معنى مثل "ما أحبهّ 
يف  مفعول  فاإليامن  لإليامن"  العقالء 
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. املعنى ألحبهّ
الزائدة . 15 الالم  وهي  املحض،  التوكيد 

اجلملة  معنى  لتأكيد  حمضة  زي���ادة 
كلها ويمكن أن نحذفها من دون أن 
تكون  ما  وأكثر  بحذفه،  الكالم  يتأثهّر 
زيادهتا بني الفعل ومفعوله ومثهّلوا هلا 
ب�����"ردف لكم" ولكن بعضهم يرى 
معنى  نت  املثال ضمهّ الالم يف هذا  أنهّ 

اقرتب.
أو . 16 العاقبة  لم  ى  وتسمهّ ريورة،  الصهّ

تي تدلهّ عىل النهّتيجة  لم املآل، وهي الهّ
املنتظرة وتبنيهّ ما يصري اليه األمر، مثل 

چ  ڃ  ڃ  ڃ  چ 

چ چ چ چ ]سورة القصص: 
علهّة  يكن  مل  موسى  التقاط  فإنهّ   ،]8
ة  قرهّ هلم  ليكون  التقطوه  بل  للعداوة، 
عني أو يتخذوه ولدًا، فهذه الالم تدلهّ 

عىل عاقبة اإللتقاط ل سببه.

أي . 17 »ع�����ن«  ب��م��ع��ن��ى  ت���ك���ون  أن 
للمجاوزة، ومعنى املجاوزة: »إبتعاد 
يشٍء مذكور، أو غري مذكور، عام بعد 
نحو  قبله،  يشء  بسبب  ؛  اجلرهّ حرف 
املؤاخذة  أنهّ  فاملعنى  عنك:  الل  ريض 

)حسن،  الرضا«.  بسبب  جاوزتك 
معنى  ومثال   .)361  /2 1431ه�: 

چ ٴۇ ۋ ۋ  م:  املجاوزة لالهّ
چ  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ 

قول  وهذا   ]11 األحقاف:  ]س��ورة 
عىل  مالك  ابن  ل���ه  وأوهّ احلاجب  ابن 
1422ه�:  هشام،  )ابن  للتهّعلي��ل  أنهّه 
معنى  منه  يفهم  ل  ول��ك��ن   )239
معنى  منه  يفهم  كام  رصاحة  التهّعليل 

»عن«.
مثل . 18 للتهّبيني،  »من«  بمعنى  تكون  أن 

»سمعت له رُصاخًا« أي: منه.
احلقيقيهّ . 19 لإلستع���الء  »عىل«  بمعنى 

ٻ  ٻ  ٱ  چ  مثل   ، املجازيهّ أو 
ٻچ ]سورة الصافات: 103[.

إحتواء . 20 "وهي  للظرفيهّة  "يف"  بمعنى 
مثل  آخر"،  شيئًا  داخله  يف  ال��يشء 

ڦچ  ڤ  ڤ  ڤ  چڤ 

يوم  يف  أي:   ]47 األنبياء:  ]س��ورة 
القيامة.

مان . 21 الزهّ لظ�رف  "بع�������������د"  بمعنى 
احلديث  يف  ورد  ما  مثل  املكان،  أو 
وأفطروا  لرؤيته  "صوموا  يف:  الرهّ
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لرؤيته" أي: بعد رؤية اهلالل صوموا 
 /1  :1422 هشام،  )اب��ن  رمضان 

.)238
مان املايض، مثل ما . 22 بمعنى "قبل" للزهّ

يقال يف كتابة التأريخ: كتبت رسالتي 
ههنا  وهي  رمضان،  من  بقيت  لليلة 

بمعنى: قبل ليلة.
بمعنى "عند" املفيدة للتهّوقيت، كقوله . 23

ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  چ  تعاىل: 
چ،  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ 

ل احلر. أي: عند أوهّ
النحويني . 3 القرآن بني  الالم يف  دالالت 

واملفرسين واملرتمجني:
وردت  املذكور  اجل��ر  لم  أن��واع  من 
القرآن  يف  معانيها  من  معنى  عر  مخسة 
التهّكرار  ترتيب  عىل  املعاين  وهذه  الكريم، 

هكذا:
التهّعلي��������ل، . 1 لم  اإلختصاص،  لم 

لم  اإلستحقاق،  لم  التهّبليغ،  لم 
لم  التهّبيني،  لم  التهّأكيد،  لم  امللك، 
مسدهّ  تسدهّ  التي  ال��الم  ال��ص��ريورة، 
"يف"،  مسدهّ  تسدهّ  التي  ال��الم  "إيل"، 
الالم  "باء"،  مسدهّ  تسدهّ  التي  ال��الم 

التي  ال��الم  "عىل"،  مسدهّ  تسدهّ  التي 
تسدهّ  التي  ال��الم  "عن"،  مسدهّ  تسدهّ 
مسدهّ  تسدهّ  التي  الالم  "عند"،  مسدهّ 
إضافة   .)1388 )اصغري،  "بع���د" 
ق عندنا لم التهّمليك  إىل ما قاله املحقهّ
القرآن  يف  وردت  التهّمليك  وشب������ه 
هذه  من  لكلهّ  نذكر  ونحن  الكريم. 
الكريم  القرآن  يف  شواهد  مات  الالهّ
وننظر إىل الرتمجات الفارسيهّة ونطبهّقها 
اآلي��ات  هل��ذه  املفرسين  تفسري  م��ع 
القرآنية. ويلزم أن نشري إىل أنهّ بعض 
لترتجم  م  لالهّ املذك���ورة  املعاين  هذه 
باملعادل املناسب هلا يف الفارسيهّة، ألنهّ 
الفرق بني بعض هذه املعاين إعتباريهّ 
ما  إىل  والنظر  بالعقل  يدرك  وعقيلهّ 
نراه  ما  مثل  بعدها؛  وما  ال��الم  قبل 
التهّمليك  وشبه  التهّمليك  لم  يف  مثاًل 
نا نعلم بحكم  فالفرق الوحيد بينهام أنهّ

جيعل  ل  التهّمليك  شب�����ه  أنهّ  العقل 
خص حقيقة. اليشء يف ملك الشهّ

الم اإلختصاص:. 1
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ال����الم ه��ن��ا ل��إلخ��ت��ص��اص، ي��ق��ول 
»ومعناه  اآلية:  هذه  تفسري  يف  الزخمري 
 » للحقهّ هي��دي  ��ذي  الهّ هو  وح��ده  الل  أنهّ 
يفهم   )436  /2  :1407 )ال��زخم��ري، 
هبداية  خمتص  الل  أنهّ  العبارة  ه��ذه  م��ن 
العباد. وإستعامل اهلداية يف هذه اآلية تارة 
مل  احلرفني  أنهّ  عىل  يدلهّ  بالالم  وت��ارة  بإىل 
يستعمال ههنا بمعنى واحد بل هلام دللتان 
يف  عاشور  ابن  بكالم  ونستأنس  خمتلفان 

تفسريه هلذه اآلية: »وهذا استدلل بنقصان 
النفساين  الكامل  إىل  اإلرش��اد  عن  آهلتهم 
احلق وبأنهّ الل تعاىل هو اهلادي إىل الكامل 
، وجمموع اجلملتني مفيد قرص صفة  واحلقهّ
آهلتهم  تعاىل دون  الل  إىل احلق عىل  اهلداية 
 /11  :1984 عاشور،  )ابن  إفراد«  قرص 
اإلختصاص  تلهم  اآلية  وسياق   .)161
فإنهّ الل تعاىل طلب منهم أن يأتوا بركاء 
أمر  ثمهّ  اىل احلق،  النهّاس  يستطيعون هداية 

جمتبويمكارم شريازيفولدوندخرمدلاآلية

ٹ  ٹ  ٿ  چ 

ڤ  ٹ  ٹ 
ڦ  ڦ  ڤڤ  ڤ 
چ  ڦ  ڦ 
يونس:  ]س���ورة 

 .]35

ب��گ��و: آي���ا از 

اي���ن ان��ب��ازان 

شام  )خيالی( 

هست  ك��س��ی 

ك��ه ب��ه س��وی 

ناميد  راه  حق 

)و راه راستني 

ب��ن��امي��د؟(  را 

ب���گ���و: خ���دا 

را  ح���ق  راه 

می ناميد. 

ب��گ��و: »آي���ا از 

شام  رشي��ك��ان 

هست  ك��س��ى 

ك���ه ب���ه س��وى 

ح���ق ره���بى 

بگو:  ك��ن��د؟« 

»خ����داس����ت 

ك���ه ب���ه س��وى 

ح���ق ره���بى 

مى كند«

ب����گ����و: »آي�����ا 

از  ي����ک  ه���ي���چ 

م���ع���ب���وده���ای 

ش���ام، ب��ه س��وی 

ح����ق ه���داي���ت 

بگو:  می كند؟! 

»تنها خدا به حق 

هدايت می كند!

از  آي����ا  ب���گ���و: 

رشي���ك���ان���ت���ان 

-كسى  -ُب��ت��ان 

هست كه به حق 

و  راس��ت  -راه 

دين  يا  درس��ت 

-راه  اس�����الم 

ن���امي���د؟ ب��گ��و: 

خ���داى ب��ه حق 

راه مى ناميد. 
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النبي أن جييب بأهنم ل يستطيعون اهلداية بل الل وحده هيدي الناس اىل الرشد.
أنهّه ل يستبط من ترمجة خرمدل دللة وتعبري عىل معنى  فنرى  ا ترمجات هذه اآلية  أمهّ
يًا  متعدهّ الفعل  جعل  أنهّه  يستنبط  ترمجته  ومن  هلا  آخر  معادلً  يذكر  ومل  م،  لالهّ الختصاص 

بنفسه.
من  يفهم  ولكن  اإلختصاص  عىل  يدل  م  لالهّ معادلً  أو  تعبريًا  فولدوند  يستعمل  ومل 
ة للرتمجة، أنهّه أراد أن يرشدنا إىل معنى اإلختصاص يف اآلية خصوصًا  سياق تراكيبه النحويهّ
ونفيه  باهلداية  الل  اختصاص  نفهم  كه(  )خداست  »خدا«  مع  »است«  كلمة  تركيب  من 
أن  عىل  يدلهّ  وهذا  لالم  سوي«  »به  معادل  اآلية  يف  ذكر  أنهّه  يفوتنا  ل  ولكن  سواه،  ن  عمهّ
أنهّه بمعنى  املرتجم استفاد معنى اإلختصاص من النقام وسياق الكالم وترجم الالم عىل 
يدل عىل  بالالم  التعدي  أنهّ  دليل واضح عىل  بالالم  بإىل وتارة  تارة  اهلداية  إىل. واستعامل 
معنى غري املعنى الذي يدل عليه تعدية الفعل اىل إيل واحلال أن املرتجم ترجم كال احلرفني 
ب���«به سوي« الذي يدل عىل إنتهاء الغاية التي هي من معاين إىل الرئيسة وهكذا من معاين 

الالم املتعددة.
ا يف ترمجة مكارم شريازي ذكرت كلمة »تنها« التي تدلهّ عىل احلرص واإلختصاص  أمهّ
)عميد، 1386: مادة »فقط«(، ونرى أنهّه مل يستعمل »به سوي« معادلً إلىل، عىل هذا نرى 
يف ترمجته دقهّة يف التعبري يف ذكره املعادل لالم اإلختصاص. ول نري يف ترمجة جمتبوي معادلً 
ة رائحة  النهّحويهّ لالم أيضًا ولكن نستطيع أن نشمَّ من خالل نظم كلامت الرتمجة وأسلوبه 

اإلختصاص.

الم اإلستحقاق:. 2

جمتبويمكارم شريازيفولدوندخرمدلاآلية
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چ ھ ھ ے 
ۓ  ے 
ڭ  ۓ 
چ  ڭ  ڭ 
آل  ]س���������ورة 

عمران: 97[

اي��ن  ح����جهّ  و 
واجب  خانه 
اهل����ي اس��ت 
كه  كساين  بر 
)مايل  توانائي 
براي  بدين(  و 
بدانجا  رفتن 

را دارند. 

ب��راى خ��دا،  و 
خانه،  آن  حج 
مردم  عهده  بر 
]البته  اس���ت؛ 
ب���ر[ ك��س��ى كه 
بتواند به سوى 

آن راه يابد. 

ب��رای خ��دا بر  و 
م���ردم اس��ت كه 
)او(  خانه  آهنگ 
ك��ن��ن��د، آهن���ا كه 
به  رفتن  توانايی 

سوی آن دارند. 

و خداي  راست  
 بر  مردمان  

زيارت   آن  خانه ، 
 هر   كه  تواند 

راهي   به   آن  يابد. 

و  لل  وفرض  مستحقهّ  احلجهّ  أنهّ  أي  "اإلستحقاق"  بمعنى  الالم  هذه  املفرسون  فرس 
 :1984 عاشور،  )ابن  ه"  حجهّ َوواجبًا  "والتهّقدير...  عاشور:  ابن  يقول  العباد،  عىل  جيب 
4/ 21(، ولم اإلستحقاق هذا يقع بني معنى وذات وهناك وقع بني كلمة "الل" وهو من 
كر أنهّ تقديم  الذوات وبني كلمة "حج البيت" وهو مصدر ومن أسامء املعاين. وجدير بالذهّ
البالغيهّة  اآلية  وأسلوب  سياق  من  يستفاد  حرص  فهناك  احلرص  عىل  يدلهّ  واملجرور  اجلار 
أنهّ احلجهّ فرض وواجب للهّ عىل  واستحقاق يفهم من مدلول الالم، ففي اآلية دللة عىل 
من استطاع من أهل التهّكليف )طبي، 1420: 6/ 37(، وأنهّ هذا احلج مستحقهّ لل تعاىل.
م يدلهّ  ا الرتمجات فراعى خرمدل يف ترمجته لآلية معنى اإلستحقاق وذكر معادلً لالهّ أمهّ
حيح وهو عبارة "واجب اهلى است" فتعبري "واجب است" والستيجاب  عىل مدلوله الصهّ
وذكر  "براي"(.  تأريخ:  دون  )دهخدا،  اآلية  يف  اإلستحقاقيهّة  معنى  يفهمنا  الفارسية  يف 
فولدوند كلمة "براي" معادلً لاَلم وعىل أنهّ كلمة "براي" يف الفارسية تدلهّ عىل التعليل 
منه معنى اإلستحقاق مبارشًة  ل يستفهم  "براي"(  تأريخ:  ة )دهخدا، دون  واهلدف واملدهّ
ا  أمهّ أيضًا.  لالم  معادلً  "براي خدا"  استعمل  فإنهّه  ترمجة مكارم شريازي  نقول يف  وهكذا 
يف  راست"  "خداي  مجلة  م  قدهّ ولكن  ترمجته  يف  م  لالهّ ملحوظًا  معادلً  لنرى  فاننا  جمتبوي 
الرتمجة عىل "بر مردمان" وذكر يف ترمجته كلمة "بر" معادل لعىل، وهذا األسلوب يف نفسه 
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م. يفهم معنى اإلستحقاق لالهّ
وهكذا ذكروا لالم اإلستحقاق آية:

جمتبويمكارم شريازيفولدوندخرمدلاآلية

ڻ  چ
ڻ 

ڻ 
ۀ 

ۀ 
ہ  ہ 
چ  ہ
التوبة:  ]س��ورة 

 .]60

زك��������������ات 
خم����ص����وص 
 ، ن ا مستمند
ب��ي��چ��ارگ��ان، 
گردآورندگان 
ك��س��اين  آن، 
ك������ه ج��ل��ب 
حم��بهّ��ت��ش��ان... 
 .. مي شود،. 

می باشد. 

تنها  ص���دق���ات، 
ب����ه هت��ي��دس��ت��ان 
ب���ي���ن���واي���ان  و 
��ان  م��ت��ص��ديهّ و 
]گ��������ردآورى و 
و  آن،  پ��خ��ش [ 
كسانى كه دلشان 
آورده  دس��ت  ب��ه 
 .. م����ى ش����ود،. 
اختصاص دارد. 

خمصوص  زكاهتا 
فقرا و مساكني و 
است  كاركنانی 
)مجع  ب���رای  ك��ه 
آوری( آن زمحت 
م��ی ك��ش��ن��د، و 
برای  كه  كسانی 
حمبهّتشان  جلب 

اقدام می شود

صدقه ها  مهانا 
-زك�����������ات 
-ب�������������راى 
ن��ي��ازم��ن��دان و 
درم��ان��دگ��ان 
بر  كاركنان  و 
]گ����ردآورى [ 
و  آن، 
ن��واخ��ت��ه دلن 
اسالم  به  -ت��ا 
روى آورند... 

است. 

ياق يدلهّ عىل اإلستحقاق ألنهّ الل  م لإلستحقاق، والسهّ ين أنهّ هذه الالهّ يرى بعض املفرسهّ
دقات كي يرفع اللبس والشكهّ يف املستحقني  ني ألخذ الصهّ يريد أن يبنيهّ ويذكر لنا املستحقهّ
هلا، وذكُر أداة احلرص "إنهّام" يقوي هذا املعنى ألنهّ احلرص يدلهّ عىل َقرْص جنس الصدقات 
ين يرى أنهّ الالم يف  عىل األصناف املعدودة ويثبت فرضيهّة الدفع إليهم. وبعض من املفرسهّ
هذه اآلية تدلهّ عي امللكيهّة ويؤيهّد قوهلم أنهّ لم امللكيهّة ترد بني الذاتني ولم اإلستحقاق ترد 
دقات" وهي من الذوات وبني "الفقراء" وهي  م بني "الصهّ بني ذات ومعنى وهنا جاءت الالهّ
من الذوات أيضًا، سواء كانت الالم لإلستحقاق أو للملك فال فرق يف الرتمجة فإنهّ بعض 

واء. مني عىل السهّ املعادلت الفارسيهّة تستعمل لكال الالهّ
عىل  الدالهّ  إلنام  ترمجة  أهو  نعلم  ول  "خمصوص"  تعبري  خرمدل  فذكر  الرتمجات  ا  أمهّ
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ورتني قد خيلو واحد  م عىل أنهّ املرتجم أخذه معادلً لالم التهّعليل ويف كلتا الصهّ احلرص أو لالهّ
من هاتني األداتني من معناه. وذكر جمتبوي تعبري "براي" الذي يفهم منه معنى امللكيهّة ومل 
تي تدلهّ عل التنبيه. وذكر  م لإلختصاص ومل جيعل إنهّام للحرص وترمجه ب�"مهانا" الهّ جيعل الالهّ
فولدوند تعبري "تنها" التي تدلهّ عىل احلرص املستفاد من إنهّام وذكر "اختصاص دارد" معادلً 
م  الالهّ مل يرتجم  فإنهّه  ا مكارم شريازي  وأمهّ بالم اإلختصاص.  ترمجه  التعبري  فعىل هذا  م  لالهّ

أيضًا وجاء بتعبري "خمصوص" معادلً إلنهّام.
الم امللك:. 3

جمتبويمكارم شريازيفولدوندخرمدلاآلية

گ  چگ 
]سورة  چ  ڳ 

البقرة: 115[. 

باخرت  و  خاور 
مه����ه ي  )و 
ديگر(  جهات 
خ���دا  آن  از 

است. 

و  م�������رق  و 
آِن  از  م��غ��رب 

خداست؛ 

م������������رق و 
آن  از  م��غ��رب، 

خداست!.

خ����������اور و 
خداى  باخرت 

راست. 

ار" وهذا مثال يستشهد به النهّحويهّون عىل أنهّ  م ههنا للملكيهّة كام يف "لفالن هذه الدهّ الالهّ
ون هذه  م حقيقًة. وفرسهّ املفرسهّ ل يملك مدخول الالهّ لم امللك يقع بني ذاتني والذات األوهّ
 :140 )طبي،  وتدبريمها"  ملكهام  "لل  اآلية:  تفسري  يف  الطبي  يقول  كام  بامللكيهّة  الالم 
حني  النحويني  عند  واملشهور  املذكور  النحوي  الشاهد  بنفس  يستأنس  وهو   )526  /2
ملكًا" )طبي،  له  واملغرب(  )املرق  ام  أهنهّ هبا:  يعني  ار  الدهّ هذه  لفالن  يقال  "كام  يقول: 
امللكيهّة رصحيًا حني  معني  اآلية  تفسري هذه  الزخمريهّ يف  املصدر(، وذكر  نفس   :1420
)زخمري،  يها"  ومتولهّ مالكها  هو  للهّ  كلهّها  واألرض  واملغرب  املرق  بالد  "أي:  قال: 

.)80 /1 :1407

م ههنا حي��ث يذكر يف ترمجته��ا بتعبري "از آِن" الهّذي  ن��رى خرمدل ي��درك معنى الالهّ
حيح  يدلهّ عل امللكيهّة يف الفارس��يهّة وهكذا أدرك مكارم ش��ريازي وفولدوند معنى الصهّ
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م يف هذه اآلية، واس��تعمل جمتبوي تعب��ريًا أدبيهًّا  م وذكروا تعب��ري "از آن" ترمجتًا ل��الهّ ل��الهّ
يدلهّ س��ياقه ع��ىل امللكيهّة فإنهّ مجلة "خداي راس��ت" تدلهّ عىل مالكي��ة الل تعاىل للمرق 
م يف  واملغ��رب، فعىل أنهّ تعب��ريات املرتمجني كان��ت خمتلفة ههنا كلهم أف��ادوا مدلول الالهّ

ترمجاهت��م.
الم الّتمليك:. 4

جمتبويمكارم شريازيفولدوندخرمدلاآلية

ۓ  ۓ  ے  چ 
ڭ  ڭ  ڭ  ڭ 
]س���ورة  ۇچ 

ص: 35[. 

حكومتي  و 
عطاء  من  به 
كه  ف��رم��اي 
من  از  ب��ع��د 
را  ك�������يس 

نسزد

به  ُم��ل��ك��ى  و 
دار  ارزانى  من 
ك��ه ه��ي��چ كس 
من  از  پ��س  را 
سزاوار نباشد، 

آن  م��������را  و 
پ����ادش����اه����ى 
پس  كه  ببخش 
از من هيچ كس 

را نسزد، 

به  حكومتی  و 
م����ن ع���ط���ا ك��ن 
من  از  ب��ع��د  ك��ه 
هيچ  س������زاوار 

كس نباشد، 

م للتهّمليك، وهو جعل يشء يف ملك شخٍص ما. وسياق اآلية  جعل املراديهّ هذا الالهّ
يدلهّ عىل أنهّ سليامن طلب من الل تعاىل أن جيعله صاحب ملك، ولفظ “َهب” الهّذي يدلهّ 
تي تقوي معنى التمليك فإنهّ اهلبة عطاء من جهة متليك خاٍل من األعواض  عيل اهلبة هي الهّ

واألغراض )ابن منظور، 1414: 1/ 803(.
ترمجة  نرى يف  كام  واإلستيهاب  العطاء  يدلهّ عىل  ما  اآلية  ترمجة  املرتمجون يف  ذكر  لقد 
وجمتبوي  "ببخش"  شريازي  ومكارم  دار"  "ارزاين  وفولدوند  كن"  "عطا  تعبري  خرمدل 
ا أن تكون ترمجات الالم بمعناها  "عطا كن" وهذا املعنى مستفاد من لفظ “هب” يف اآلية أمهّ

م هنا  التمليكيهّة فالنراه يف ترمجة مكارم شريازي حيث استعمل “مرا “ وهو يدلهّ عىل أنهّ الالهّ
للتهّعدية ألنهّ "را" يف الفارسية حرف يدلهّ عىل أنهّ مدخوله مفعول به )دهخدا، دون تأريخ: 
"را"(، اما يف الرتمجات الثالث الباقية نرى تعبري "به من" الهّذي يدلهّ إضافة إىل ما ذكروه من 

التعبري بالعطاء عىل التمليك.
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شبه متليك:. 5

جمتبويمكارم شريازيفولدوندخرمدلاآلية

ژ  ڈ  چ 
ڑ  ڑ  ژ 
ک  ک 
چ  ک
الروم:  ]سورة 

 .]21

از  ي����ك����ي  و 
خدا  نشانه هاي 
از  اين است كه 
خودتان  جنس 
را  مه�������رساين 

براي شام آفريد

نشانه هاى  از  و 
از  اي��ن��ك��ه  او 
خودتان  ]نوع [ 
براى  مهرسانى 

شام آفريد

نشانه های  از  و 
مهرسانی  اينكه  او 
خودتان  جنس  از 

برای شام آفريد

و از 
نشانه هاى 

او اين است 
كه براى شام 

از ]جنس [ 
خودتان 

مهرسانى 
بيافريد

ولم  التمليك  لم  بني  وليس  التهّمليك،  شبه  لالم  النهّحويني  شواهد  من  م  الالهّ هذه 
م  شبه التمليك فرق يف الرتمجة ألنهّ هذه التهّفرقة راجعة إىل سياق اجلملة التي تستعمل الالهّ
فيكون  احلقيقة  وجه  عىل  ملك  ذا  شخص  جعل  عىل  يدلهّ  سياق  يف  م  الالهّ كانت  فإذا  فيه 
للتمليك وإذا كان يف سياق كالم يدلهّ عىل متليك شخٍص شيئًا ل عىل وجه احلقيقة بل عىل 
بإمتنانه عىل  العباد  يريد تذكري  فإنهّ الل تعاىل  الكريمة  عاء كام نرى يف هذه اآلية  وجه اإلدهّ
أن خلق هلم من أنفسهم أزواجًا، ويفهم بحكم العقل أنهّ الزوج ل يملك زوجه حقيقًة. 
م بتعبري »براي« الهّذي يدلهّ عىل امللك والتهّمليك  ترجم كلهّ من املرتمجني املذكور هذه الالهّ
واإلختصاص، وهناك قرينة يف اللغة العربية وهي قرينة عقلية تدلهّ عىل عدم متليك الزوج 

حقيقة وتوجد هذه القرينة يف الرتمجة أيضًا.
الم التبيني:. 6

مكارم فولدوندخرمدلاآلية
شريازي

جمتبوي
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خ���واه���ي دي��د 
دشمن ترين  كه 
م�����ردم ب���راي 
م����ؤم����ن����ان، 
هي�����ودي�����ان و 
م��رك��ان��ن��د، و 
خ���واه���ي دي��د 
كه مهربان ترين 
م�����ردم ب���راي 
م����ؤم����ن����ان، 
ك���س���ان���ي���ن���د 
را  خ�����ود  ك����ه 
م���س���ي���ح���ي 

مي نامند

هيوديان  مسلاًم 
ك���س���ان���ى  و 
رشك  ك����ه  را 
ورزي����ده ان����د، 
دش��م��ن ت��ري��ن 
نسبت  م�����ردم 
ب����ه م���ؤم���ن���ان 
يافت؛  خواهى 
كسانى  قطعًا  و 
گفتند:  ك��ه  را 
»م����ا ن��رصان��ى 
ه���س���ت���ي���م«، 
نزديكرتين مردم 
با  دوس��ت��ى  در 
خواهى  مؤمنان 

يافت، 

مسلهّم،  ط��ور 
دش��م��ن��رتي��ن 
نسبت  م���ردم 
ب���ه م��ؤم��ن��ان 
و  هي����ود  را، 
م�����رك�����ان 
خ������واه������ی 
ي�����اف�����ت؛ و 
ن��زدي��ك��رتي��ن 
دوس�����ت�����ان 
ب���ه م��ؤم��ن��ان 
ك��س��ان��ی  را 
كه  م��ی ي��اب��ی 
م��ی گ��وي��ن��د: 
»م���ا ن��ص��اری 

هستيم«

ه���������ر آي�����ن�����ه 
ين  سخت تر رس
در  را  م������ردم 
دش����م����ن����ى ب��ا 
م�����ؤم�����ن�����ان، 
ج�������ه�������ودان 
م����رك����ان  و 
م����ى ي����اب����ى، و 
ن  ينشا يكرت د نز
دوس��ت��ى  ب���ه  را 
ب�����ا م���ؤم���ن���ان 
مى يابى  كسانى 
ك���ه گ��وي��ن��د ما 

ترساييم

ب  م أن تقع بعد فعل التعجهّ ا تبنيهّ املفعول من الفاعل، وقاعدة هذه الالهّ م للتهّبيني ألهنهّ هذه الالهّ
أو أفعل التهّفضيل اللذين يفهم منهام حبٌّ أو بغٌض، ومجعت اآلية بني كال املعنيني )احلبهّ 
م يف كال املوضعني  « و»أقرهبم« وما بعد الالهّ والبغض( ومها بعد أفعل التهّفضيل وهو »أشدهّ

ح وتبنيهّ املفعول به، فاليهود والنصارى  م جاءت لتوضهّ يشء واحد »للهّذين آمنوا« فهذه الالهّ
واملفعول  ة،  املودهّ معنى يف  فاعل  النصارى  العداوة وهكذا  معنى يف  فاعل ومؤثهّر  اآلية  يف 
م ههنا ولكن جاء يف  الالهّ ملعنى  ون  املفرسهّ يتطرق  آمنوا«. ومل  »الهّذين  معنى يف كليهام مجلة 
جعله  أنهّه  الزخمري  كالم  من  ويفهم  للتهّبيني،  تكون  احلالة  هذه  يف  الالم  أنهّ  النحو  كتب 
لإلختصاص حيث قال: » فإن قلَت: بَم تتعلهّقت الالم يف قوله للهّذين آمنوا؟ قلُت: بعداوة 
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ة  ت املؤمنني أشدهّ العداوات وأظهرها، وأنهّ مودهّ تي اختصهّ ة، عىل أنهّ عداوة اليهود الهّ ومودهّ
ت املؤمنني أقرب املودهّات...« )زخمري، 1407: 1/ 669(. تي اختصهّ النهّصارى الهّ

التهّعليل  لالم  معادلً  يكون  ربام  تي  الهّ »براي«  تعبري  اآلية  ترمجة  يف  خرمدل  استعمل 
)عميد، 1386: »براي«( أو لم إنتهاء الغاية ولكن يفهم منه معنى التهّبيني غري مبارشة فإنهّ 
معادل »براي« يمكن أن يستفاد يف الرابطة بني الشيئني )معني، 1381: »براي«(. واستفاد 
مكارم شريازي من تعبري »به نسبت« وهكذا فولدوند وهذا التهّعبري يفهم منه معنى التبيني، 
ترمجة  ا  أمهّ آمنوا«.  »الهّذين  هو  واملحبة  العداوة  مفعول  أنهّ  ح  يوضهّ نسبت«  »به  معادل  أي 
ابطة  لً ومعنى التبيني والرهّ جمتبوي فهو استعمل تعبري »با« التهّي يفهم منه معنى املصاحبة أوهّ
تكون  ترمجة مكارم شريازي وفولدوند  ذكرنا  ما  »با«(، عىل  تأريخ:  ثانيًا )دهخدا، دون 
ا خرمدل وجمتبوى فقد استعمال معادلً ل يفهم منه التبيني  رصحية يف تفهيم معنى التبيني أمهّ
م بمعنى اإلختصاص  مبارشة. وجيدر بنا أن نذكر أنهّ املرتمجني املذكورين مل يرتمجوا هذه الالهّ

. الهّذي فرسهّ به الزخمريهّ
ومن الم الّتبيني آية:

جمتبويمكارم شريازيفولدوندخرمدلاآلية

ۇ  ۇ  چ 
چ  ۆ  ۆ 
]سورة املؤمنون: 

 .]36

ب���ه شام  آن��چ��ه 
داده  وع������ده 
م��ي ش��ود )ك��ه 
دوباره  زندگي 
ش��دن  ب��رپ��ا  و 
نام  رستاخيز 
و  حم��ال  دارد، 
است،  ناممكن 
و از عقل( دوِر 

دور است. 

دور  چ��ه  وه، 
اس�����ت آن��چ��ه 
داده  وع��ده  كه 

مى شويد. 

هيهات  هيهات، 
از اين وعده هايی 
داده  ش��ام  ب��ه  ك��ه 

می شود!.

دور  چ�������ه 
دور،  اس���ت، 
آن��������چ��������ه 
داده  وع�����ده 

مى شويد!.
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م إستشهدوا هبذه اآلية لالم التهّقوية وهي لم زائدة تزاد  إذا راجعنا كتب النهّحويني نرى أهنهّ
إما لتقوية عمل شبه الفعل أو لتقوية عمل عامل ضعف عمله بتقديم معموله عليه، فعىل 
يراه  رأٌي ل  ، وهذا  معنويهّ دور  هلا  وليس  زائدة  م  الالهّ بالفارسيهّة ألنهّ  م  الالهّ هذا لترتجم 
قني كام يقول الزخمريهّ يف تفسري نفس اآلية: »وفيه وجه آخر: وهو أن يكون  بعض املحقهّ
الالم لبيان املستبعد ما هو بعد التصويت بكلمة الستبعاد، كام جاءت الالم يف َهْيَت َلَك 
تعليقًا عىل قول  الوجه  187(، وهو ذكر هذا   /3 )الزخمري، 1407:  به«  املهيت  لبيان 
اج انهّ الالم  م: البعُد ملا توعدون، ويفهم من تفسري الزجهّ الزجاج حيث قال يف تفسري الالهّ
ابن عاشور:  ويقول  املذكور.  الزخمري  تفسري  إىل  إضافة  التبيني  بمعنى  تكون  أن  يمكن 
»يتضح يف استعامل )هيهات( أن األصل فيام بعدها أن يكون مرفوعًا عىل تأويل )هيهات( 
بمعنى فعل ماض من الُبعد« ثمهّ يقول: »وجتعل الالم للتبيني، أي إيضاح املراد من الفاعل« 
)ابن عاشور، 1984: 18/ 55(، نرى أنهّ ابن عاشور يفرسهّ هذه الالم بمعنى التهّبيني وهو 

أيضًا لجييز ما جييزه النهّحويون يف أنهّ الالم ههنا زائدة.
ا الرتمجات الفارسيهّة فلم ترتجم الالم فيها بمعنى التهّبيني ومل يذكر املرتمجون معادلً  أمهّ

ح بزيادهتا خرمدل يف هوامشه. م فرضوها زائدة لتقوية العامل كام رصهّ م ههنا وكأهنهّ لالهّ
الم الّسبب )الّتعليل(:. 7

مكارم فولدوندخرمدلاآلية
شريازي

جمتبوي

ۓ  چ 
ڭ  ۓ 
چ  ڭ 
]س������������ورة 
ال���ع���ادي���ات: 

 .]8

و او عالقه ي 
به  شديدي 
و  دارائي 

اموال دارد. 

راس���ت���ى  و 
س��خ��ت  او 
م��ال  شيفته 

است. 

ع��الق��ه  او  و 
مال  به  شديد 

دارد!.

سبب  به  وى  آينه  هر  و 
دوستى خري -مال بسيار 
است  بخيل  -س��خ��ت 
-يا: هر آينه وى سخت 

مال دوست است -. 
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م ههن��ا للتعلي��ل أي أنهّ اإلنس��ان بخيل وحري��ص ألجل اخلريات إثارة لنفس��ه  ال��الهّ
وليتع��داه اخلري إىل غريه م��ن العاملني. يقول الطبيس: »أي ألج��ل حب اخلري الذي هو 
املال أي من أجله لبخيل ش��حيح يمنع منه حق الل تعاىل عن احلس��ن يقال للبخيل ش��ديد 
��ذي ذكره الطبي  و متش��دد« )ط��بيس، دون تأري��خ: 10/ 379(، وه��ذا املعنى هو الهّ
والزخم��ريهّ يف تفس��ريمها، يقول الزخمريهّ »يعني: وإنهّه ألجل ح��بهّ املال وأنهّ إنفاقه قد 
م يف هذه اآلية  يثق��ل عليه، لبخيل ممس��ك« )زخم��ري، 1407: 4/ 788( وذكروا ل��الهّ
معنى آخر بعد هذا املعنى األصيلهّ وهو معنى التهّعدية ويكون معناه عىل هذا »وإنهّه لش��ديد 
م للتهّعدية،  احل��بهّ للخري أي امل��ال« )طبيس، دون تأري��خ: 10/ 379(، إذا جعلنا ال��الهّ
، ومعنى اآلية "أن��ه حلب املال وإيثار الدني��ا وطلبها قوى  يك��ون معنى »الش��ديد« القويهّ
مطي��ق، وهو حلب عبادة الل وش��كر نعمت��ه ضعيف متقاعس" )زخم��ري، 1407: 4/ 
م  م. ترجم خرمدل هذه الالهّ 788(، ولنمع��ن النظ��ر يف الرتمجات وكيفية ترمجتها هلذ ال��الهّ
بمعن��ى التعدية والش��ديد بمعني القوي وذك��ر "به" معادلً لالم التهّعدي��ة، ولكن ذكر يف 
م تأيت ههنا بمعنيني وذكر ل��الم التعليل يف اهلامش  هامش تفس��ريه "تفس��ري نور"، أنهّ ال��الهّ
م ههنا معادلً  معادل "به علت" الهّذي يدلهّ عىل الس��ببيهّة. ومل يذكر فولدوند يف ترمجة الالهّ
ا  وكأنهّه احتس��بها زائدًة. واس��تعمل مكارم ش��ريازي معادل "به" موافقًا ملعنى التهّعدية. أمهّ
م وللش��ديد. فكام رأين��ا قد انتبه  جمتب��وي فقد اس��تعمل يف صلب الرتمج��ة كال املعنيني لالهّ
ون واحدًا  ل املفرسهّ خرمدل ول��و يف اهلامش هكذا انتبه جمتبوي لكال املعنيني الهّذين مل يفضهّ
��ون التعليل عىل  م يرجحهّ منه��ام عىل اآلخر ولكن يس��تنبط من تقديمهم ل��الم التعليل أهنهّ

التهّعدي��ة.

ونمّثل بآية أخري للّتعليل:

جمتبويمكارم شريازيفولدوندخرمدلاآلية
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]سورة الزمر: 
 .]12

و به من دستور 
داده شده است 
كه نخستني فرد 

از افراد منقاد 
)اوامر خدا( 

باشم. 

و مأمورم 
كه نخستني 

مسلامنان 
باشم. 

و مأمورم 
كه نخستني 

مسلامن باشم!

و فرمان يافته ام 
كه نخستني 

مسلامن باشم. 

م ههن��ا للتهّعلي��ل ألنهّ تقدي��ر اآلية: »وأمرين ريب ج��ل ثناؤه بذل��ك، ألن أكون  ال��الهّ
��بب  م للسهّ ل من أس��لم منكم« )طبي، 1420: 21/ 270(، وألنهّ الالهّ بفع��ل ذلك أوَّ
ص��حهّ أن يعط��ف »وأمرت« عىل » إينهّ أم��رت« ألنهّ اليشء ل يعطف عىل نفس��ه، فاألمر 
ل لبيان املأمور واألمر الثهّاين  ل بانضامم قي��د التهّعليل، فاألمر األوهّ الث��اين مغاير لألمر األوهّ
م  لبي��ان املأمور ألجله )ابن عاش��ور، 1984: 23/ 358(، وجعل الزخمريهّ هذه الالهّ
ل  ين وأم��رت بذلك ألج��ل أن أكون أوهّ للتهّعلي��ل حني ق��ال: »إينهّ أم��رت بإخالص الدهّ
م زائدة كام يزاد يف  املسلمني« )زخمري، 1407: 4/ 118(، عىل أنهّه جييز أن تكون الالهّ
ة )املصدر  ل بأن املصدرية خاصهّ مثال »أردت ألن أفعل« فإنهّ الالم تزاد مع اإلس��م املؤوهّ

نفس��ه، 4/ 119(.
»كه«  معادل  ذكروا  م  فإهنهّ زائدة  ههنا  الالم  أنهّ  عىل  املذكورين  املرتمجني  كلهّ  ترجم 
بمعنى  الالم  يرتمجوا  أن  أرادوا  ولو  م،  الالهّ ترمجة  إىل  قوا  يتطرهّ ومل  النهّاصبة  ألن  موافقًا 
م علهّة ملا قبلها ولكن ترمجوها عىل أنهّ مابعد  التعليل فيجب عليهم أن جيعلوا ما بعد الالهّ

ون يف تفسري اآلية. تي ذكرها املفرسهّ الالم توضيح ملاقبلها. فلم يستنبطوا معنى العلية الهّ
الم الّتعدية:. 8

جمتبويمكارم شريازيفولدوندخرمدلاآلية
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مريم:  ]س��ورة 
 .]5

فضل  از  پ��س 
خ�������وي�������ش 
به  ج��ان��ش��ي��ن��ي 

من ببخش. 

جانب  از  پس 
]و  وىلهّ  خ���ود 
به  جانشينى [ 

من ببخش

خود  ن��زد  از  و 
من  به  جانشينی 

ببخش... 

نزد  از  م��را  پ��س 
خ�������ود ول���ي���ى 
-فرزندى كه پس 
رسپرست  من  از 
باشد  م��ن  ام���ور 

-ببخش، 

النهّحويهّون عىل  املفعول وذكر  إىل  الفاعل  من  الفعل  معنى  إيصال  تدلهّ عىل  وهي لم 
إىل  م  الالهّ بواسطة  »هب«  الفعل  تعدى  وهناك  للتهّعدية،  شاهدًا  اآلية  هذه  بينهم  إختالف 
م  الالهّ املذكورون عن هذه  ون  املفرسهّ يتكلهّم  به غريرصيح، ومل  مري وجعله مفعولً  الضهّ ياء 
خرمدل  ترمجة  يف  املذكور  من«  »به  املعادل  يدلهّ  مجات.  الرتهّ إىل  نتطرق  ولذلك  ونوعيهّتها 
وفولدوند ومكارم شريازي عىل التهّعدية كام يسفاد حرف »به« يف الفارسيهّة لتعدية الفعل 

فنقول: »به من داد« أي: أعطاين، وهكذا جاء يف ترمجة جمتبوي معادل »را« وهي عالمة 
قبلها  تي  الهّ الكلمة  وجتعل  الفارسيهّة  اللهّغة  يف  واسطة(  )بال  الرصيح  املفعول  عىل  تدخل 
مفعولً )دهخدا، دون تأريخ: »را«( وهي يف ترمجة جمتبوي كلمة »من« املعادل لضمري ياء 

املتكلم.
الم العاقبة:. 9

مكارم فولدوندخرمدلاآلية
شريازي

جمتبوي

ڃ  ڃ  چ 
چ  ڃ 
چ  چ 
]س��ورة  چ  چ 

القصص: 8[.

خ������ان������دان 
ف������رع������ون، 
)از  را  م��ويس 
ام���واج  روي 

نيل(

پ����س خ���ان���دان 
فرعون، او را ]از 

آب [ برگرفتند تا

)هنگامی كه 
مادر بفرمان 
خدا او را به 
دريا افكند(

پس خاندان 
فرعون او را 

برگرفتند تا

يتبع مع اجلدول
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ب���ر گ��رف��ت��ن��د 
ت���ا رسان��ج��ام 
دش��م��ن آن��ان 
م����اي����ه ي  و 
ان���دوه���ش���ان 

گردد!.

دشمِن  رسانجام 
]ج����انِ [ آن���ان و 
اندوهشان  مايه 

باشد. 

خ������ان������دان 
را  او  ف��رع��ون 
از آب گرفتند، 
ت���ا رسان��ج��ام 
دش�������م�������ن 
مايه  و  آن����ان 
ان���دوه���ش���ان 

گردد!.

آنان  رسانجام 
دش��م��ن��ى  را 
باشد و ]مايه [ 

اندوهى

م أهي لم تعليل وأستعريت  هناك اختالف بني النحويهّني واملفرسين يف نوع هذا الالهّ
يف العاقبة أو هي لم عاقبة حقيقة؟. وهي يف اآلية عند ابن عاشور لم تعليل بمعنى »َكي« 
م ومن الفعل املنصوب هبا وذلك  رة بعد الالهّ م جترهّ مصدرًا ينسبك من »أن« املقدهّ وهذه الالهّ
 /20  :1984 عاشور،  )ابن  فاعله  من  الفعل  ذلك  صدور  عىل  الباعثة  هوالعلهّة  املصدر 
مل  م  أهنهّ ظاهر  ألنهّه  احلقيقة  ل  اإلستعارة  طريق  عىل  اآلية  يف  م  الالهّ استعملت  وقد   ،)75
يلتقطوه كي يكون عدوًا هلم ولكنهّهم التقطوه رأفًة به وُحبهًّا له، ولكن ملهّا كان عاقبة إلتقاطهم 
ًا يف الل وموجبًا حلزهنم، شبهّهت العاقبة بالعلهّة يف كوهنا نتيجًة  موسى أن كان هلم عدوهّ
للفعل)نفس املصدر(. وارتأى الزخمريهّ هذا الرأي نفسه )زخمري، 1407: 3/ 394(. 
م الصريورة والعاقبة حقيقة كام  ويف مقابل هذا الرأي رأي آخر يقول بأنهّ معنى هذه الالهّ
ا وحزنا ملا أراد الل به«  نرى عند الطبي راويًا عن ابن إسحاق: » ليكون يف عاقبة أمره عدوهّ
)الطبي، 1420: 19/ 523(، ونرى الطبيس أنهّه يذكر هلذه الالم معنى العاقبة حقيقة 
ق ملعناها اإلستعاريهّ ويقول: "أي ليكون هلم يف عاقبة أمره كذلك ل أهنم أخذوه  ول يتطرهّ
هلذا كام يقال ملن كسب مال فأداه ذلك إىل احلتف و اهلالك إنام كسب فالن حلتفه و هو مل 

يطلب املال للحتف" )الطبيس، دون تاريخ: 7/ 377(.
ا يف  م يف العاقبة حقيقًة أو إستعارًة فال نرى فرقًا يف كيفيهّة ترمجتها ألهنهّ وأَيًا كانت هذه الالهّ
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كلتا احلالتني تفهم العاقبة والصريورة، ونحن نرى الرتمجات استعملن تعبري "تا رسانجام" 
م  الهّذي يدلهّ عىل العاقبة وعىل هذا وفهّق املرتمجون كلهّهم أن يرشدوا إىل املعنى الصحيح لالهّ

يف هذه اآلية.
الم الّتبليغ:. 10

جمتبويمكارم شريازيفولدوندخرمدلاآلية

ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  چ 

پ  پ  پ 
چ  ڀ  پ 
الكهف:  ]س��ورة 

 .]75

گفت:  )خرض( 
مگر به تو نگفتم 
ك���ه ت���و ب���ا من 
شكيبائي  ت��وان 
ن��خ��واه��ي  را 

داشت ؟.

گ���ف���ت: »آي���ا 
نگفتم  ت��و  ب��ه 
ك������ه ه���رگ���ز 
ن���م���ى ت���وان���ى 
مهپاى من صب 

كنى؟.«

م��رد  آن  )ب����از 
ع����امل( گ��ف��ت: 
»آيا به تو نگفتم 
ك���ه ت���و ه��رگ��ز 
نمی توانی با من 

صب كنی؟!.«

گ���ف���ت: آي���ا 
نگفتم  را  ت��و 
ك�����ه مه�����راه 
م���ن ن��ت��وان��ى 
ش��ك��ي��ب��اي��ى 

كرد؟.

امع لقول أو ما  م تدخل عىل إسم أو ضمري السهّ م يف هذه اآلية للتهّبليغ وهذه الالهّ الالهّ
م  ياق فيكون ذكر الالهّ يف معنى القول وذلك عندما يكون املقول له الكالم معلومًا من السهّ
لزيادة تقوي الكالم ونبليغه إىل املخاطب)ابن عاشور، 1984: 16/ 5(، فنحن نستطيع 
إىل  نحتاج  ل  أنهّنا  فنرى  لتستطيع«  أنهّك  لك  و»قلت  لتستطيع«  أنهّك  »قلت  نقول:  أن 
الالم عادة ولكن جاءت يف املثال الثهّاين ليكون التهّقرير أقوى وأشدهّ أي: أبلغتك من قبل 

ل. ... ، ففيه اإليصال واإلبالغ إىل املخاطب وليوجد هذا املعنى يف املثال األوهّ ألهّ
م بتعبريهم عنها ب���«به تو« الهّذي يدلهّ عىل اإلبالغ  ونرى الرتمجات تراعي ترمجة هذه الالهّ
وإيصال املقول إىل موسى، ونذكر جمتبوي أسلوبًا أدبيهًّا يف ترمجته كام هو شأنه يف ترمجة 
القرآن الكريم ومل يذكر تعبري »به تو« الهّذي يدلهّ رصاحة عل التهّبليغ بل اسفاد من »تو را 

نگفتم« وهذه العبارة تدلهّ عىل اإلبالغ أيضًا.
الالم اّلتي تكون بمعنى "عن":. 11



د.عزت مال ابراهيمي 

91

هـ(
14

40
م- 

20
19

ع )
ربي

ن -
ثو

ثال
وال

ع 
ساب

 ال
دد

لع
ا

مكارم فولدوندخرمدلاآلية
شريازي

جمتبوي

ۋ  ٴۇ  چ 
ۅ  ۋ 

ې  ۉ  ۉ  ۅ 

چ  ې  ې  ې 

األحقاف:  ]سورة 
 .]11

ك���������اف���������ران 
)مت��س��خ��رك��ن��ان( 
مؤمنان  درباره ي 
م���ي گ���وي���ن���د: 
اگ���ر )ق����رآن كه 
اسالم  برنامه ي 
اس�������ت( چ��ي��ز 
خ������ويب ب�����ود، 
ه����رگ����ز آن�����ان 
به  رسيدن  ب��راي 
پييش  م��ا  از  آن 

نمي گرفتند

كه  ك��س��ان��ى  و 
ك��اف��ر ش��دن��د، 
ب����ه آن������ان ك��ه 
گ���روي���ده ان���د 
»اگ��ر  گفتند: 
]اي������ن دي����ن [ 
بر  ب��ود،  خوب 
پيشى  ب��دان  ما 

نمى گرفتند.«.

درباره  كافران 
چنني  مؤمنان 
»اگ��ر  گفتند: 
)اس��الم( چيز 
خ��وب��ی ب��ود، 
هرگز آهنا )در 
آن(  پ��ذي��رش 
پيشی  م��ا  ب��ر 

نمی گرفتند!«

در  ك��اف��ران  و 
مؤمنان  ب��اره 
گ����ف����ت����ن����د: 
اگ�����ر ]دي����ن 
مسلامنى [ هبرت 
ب��ود ]اي��ن��ان [ 
ب��ه س���وى آن 
پيشى  م��ا  ب��ر 

نمى گرفتند

م بمعنى »عن« ولكنهّ الزخمري يرى أهنا للتهّعليل  جعل املراديهّ وإبن هشام هذه الالهّ
ابن  يراها  وهكذا   ،)300  /4  :1407 )زخمري،  ألجلهم«  آمنوا  »للهّذين  يقول:  حيث 
م يف قوله: للهّذين آمنوا لم التهّعليل متعلهّقة بمحذوف«  عاشور حيث يقول رصحيًا: »والالهّ

)ابن عاشور، 1984: 26/ 21(.
الهّذي يدلهّ عىل معنى »عن« وهو  م يف اآلية تعبري »درباره«  ذكر خرمدل يف ترمجة الالهّ
م ههنا بعنى »عن« ومن هذا التهّوضيح نفهم أنهّه استفاد من  ح أنهّ الالهّ يف هامش ترمجته يوضهّ
ا  أمهّ للتهّعليل.  م  الالهّ بأنهّ  املذكورة  التهّفاسري  مل يرتجم كام جاء يف  أنهّه  النهّحويني عىل  نظريهّات 
فولدوند عبهّ عن الالم ب��»به آنان« الهّذي يدلهّ عىل لم التهّبيلغ أو لم التهّعدية وليفهم منها 
ا  معنى »عن«. وذكر مكارم شريازي وجمتبوي كالمها تعبري »درباره« الهّذي قلنا يدلهّ عىل أهنهّ

بمعنى »عن«.
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الاّلم التي تكون بمعنى »إىل«:. 12
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چ وئ ۇئ ۇئ 

ۆئ ۆئ چ 
]سورة العراف: 

 .]43

خدائي را 
سپاسگزاريم 

كه ما را 
بدين )نعمت 

جاويدان 
و يب پايان( 

رهنمود فرمود

ستايش خدايى 
را كه ما را بدين 

]راه [ هدايت 
نمود

ستايش 
خمصوص 

خداوندی 
است كه 

ما را به اين 
)مهه نعمتها( 
رهنمون شد؛ 

سپاس و 
ستايش 

خداى راست 
كه ما را بدين 

]جايگاه و 
نعمتها[ راه 

نمود

إىل  بمعنى  م  لالهّ أخرى  وأمثلة  املثال  هبذا  اج  الزجهّ ومثهّل  إىل  بمعنى  »هِلذا«  يف  م  الالهّ

قني أنهّه ل خالف يف أنهّ الالم يف هذه اآلية  عي بعض املحقهّ 143(، ويدهّ اج، 1405:  )زجهّ

م بمعنى إىل  267(، ويفرسهّ ابن عاشور الالهّ بمعنى إىل )حممد عبدالل، دون تأريخ: 59/ 

له  واهلداية  النهّعيم...  من  حارض  هو  ما  مجيع  إىل  هلذا  قوهلم:  يف  »واإلشارة  يقول:  حيث 

8ب/   :1984 عاشور،  )ابن  الح«  الصهّ والعمل  اإليامن  وهي  أسبابه،  إىل  اإلرشاد  هي 

132(، ويقول الطبيس يف تفسري آية: چ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ چ ]سورة 

ال عمران: 193[ معناه إىل اإليامن كقوله » احلمد لل الذي هدانا هلذا « و معناه إىل هذا 

زخمري  تفسري  كناية  أو  رصيح  من  ليفهم  ولكن   ،)424  /2 تأريخ:  دون  )طبيس، 

م يف هذه اآلية بمعنى إىل. ذوا الالهّ م إختهّ وهكذا الطبي أهنهّ

ن عىل  يدلهّ "بدين"  أو  "به اين"  م بمعنى إىل، وتعبري  ترجم كل من املرتمجني هذه الالهّ

م. حيح لالهّ معنى إىل الهّتي إلنتهاء الغاية، فوفهّق املرتمجون يف بيان املعنى الصهّ
الاّلم اّلتي تكون بمعنى عل:. 13
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اإلرساء: 107[. 

ه����ن����گ����ام����ي 
بر  ق�����رآن  ك���ه 
آن����ان خ��وان��ده 
م������ي ش������ود، 
بر  سجده كنان 

رو مي افتند. 

چ�������ون ]اي�����ن 
ك��ت��اب [ ب��ر آن��ان 
خ���وان���ده ش��ود 
به  س��ج��ده ك��ن��ان 
روى درمى افتند. 

ه��ن��گ��ام��ی 
ك�����ه )اي�����ن 
بر  آي������ات( 
خوانده  آنان 
م����ی ش����ود، 
ن  ه كنا سجد
ب�����ه خ����اک 

می افتند... 

آنان  بر  چون 
شود  خوانده 
ن  ه كنا سجد
زنخهاى  بر 
ى  هيا و ر -
يش  خو -

درافتند، 

، وإنهّنا نرى اخلرور )وهو  م يف هذه اآلية بمعنى عىل، أي: لإلستعالء واإلستعالء حيسهّ الالهّ
قف من  السهّ آية: »فخرهّ عليهم  آية أخرى مع »عىل« وهو يف  استعمل يف  قوط(  السهّ بمعنى 
م استعملت بمعنى »عىل« كام استعملت  فوقهم« وههنا اإلستعالء حيسهّ أيضًا، وهذه الالهّ
يسقطون  أي:   ،)233  /15  :1984 عاشور،  )ابن  اجلبني  عىل  أي:  للجبني«  »وتلهّه  يف: 
ا  271(. ونرى أنهّ الزخمريهّ يعتقد أهنهّ عىل الوجوه ساجدين )طبيس، دون تأريخ: 6/ 
الالم  ألن  به،  واختصه  للخرور  ووجهه  ذقنه  جعل  »معناه  يقول:  حيث  لإلختصاص 

لالختصاص« )زخمري، 1407: 2/ 700(.
م، وهو  م ب��»بر رو مي افتند« الهّذي يدلهّ عىل املعنى املذكور لالهّ ترجم خرمدل هذه الالهّ
»به«  معادل  ذكر  وفولدوند  »عىل«،  بمعنى  ههنا  الالم  أنهّ  تفسريه  هامش  يف  يقول  نفسه 

يفهم  ل  ولكن  »به«(،  تأريخ:  دون  )دهخدا،  و...  واإلستعانة  املصاحبة  عىل  يدلهّ  الهّذي 
معنى اإلستعالء منه رصاحًة. ومل يرتجم مكارم شريازي مجلة »لألذقان« بل ترجم ملزوم 
هذا  أنهّ  وقلنا  م  لالهّ معادلً  »به«  تعبري  واستعمل  األرض،  عىل  قوط  السهّ وهو  العبارة  هذه 
احلرف ل يستفاد منه معنى اإلستعالء مبارشًة. واستعمل جمتبوي تعبري »بر«، وقلنا أنهّه يدلهّ 

عىل اإلستعالء. فعىل هذا وفق كلهّ من خرمدل وجمتبوي يف ترمجة الصحيحة لآلية.
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الاّلم اّلتي تكون بمعنى »عند« للتوقيت:. 14

جمتبويمكارم شريازيفولدوندخرمدلاآلية

ڳ  ڳ  ڳ  چ 
ڱ ڱ ڱ ڱ 
ڻ  ں  ں 
چ  ڻ  ڻ 
]س���ورة احل��ر: 

 .]2

است  كيس  او 
ك���ه ك���اف���ران 
را  كتاب  اهل 
نخستني  در 
)و  گردمهآئي 
ل��ش��ك��رك��يش 
م��س��ل��امن��ان و 
با  ب����رخ����ورد 
در  اي����ش����ان 
پ������ريام������ون 
از  م���دي���ن���ه( 
رسزم��ي��ن��ش��ان 

بريون راند. 

اوس������ت ك��س��ى 
اهل  ميان  از  كه، 
را  كسانى  كتاب 
ورزيدند  كفر  كه 
ن��خ��س��ت��ني  در 
]از  اخ���������راج 
م��دي��ن��ه [ ب��ريون 

كرد. 

است  كسی  او 
ك����ه ك���اف���ران 
اه��ل ك��ت��اب را 
ن��خ��س��ت��ني  در 
ب���رخ���ورد )ب��ا 
از  م��س��ل��امن��ان( 
ن  يشا نه ها خا

بريون راند!

آن  اوس�������ت 
از  كسانى  كه 
اه����ل ك��ت��اب 
-جهودان بنى 
النضري -را كه 
ورزيدند  كفر 
نخستني  در 
ب���ريون ران���دن 
دس��ت��ه مج��ع��ى 
خانه شان  از 

بريون راند. 

م الهّتي جتيء يف مثل:  م يف هذه اآلية تدلهّ عىل التوقيت وهي بمعنى عند، وهي الالهّ الالهّ
عند  أي  زب ٱ ٻ ٻ ٻ رب  تعاىل:  قوله  وقته وكام يف  أي عند  كذا«  لوقت  »جئته 
ل احلر )زخمري، 1407:  حيايت، فتكون املعنى يف هذه اآلية: أخرج الهّذين كفروا عند أوهّ
تدخل  تي  الهّ التهّوقيت، وهي  بالم  عند(  بمعنى  الالم  )أي  م  الالهّ ى هذه  وتسمهّ  ،)499  /4
مان املجعول ظرفًا لعمٍل، فاملعنى أنهّه أخرجهم عند مبدأ احلر)ابن عاشور،  ل الزهّ عىل أوهّ

.)68 /28 :1984
تستعمل  الفارسية  يف  »در«  وكلمة  »عند«  مكان  »در«  تعبري  استعملوا  املرتمجني  كلهّ 
حرف ربط بمعني »يف« الظهّرفيهّة سواء كانت ظرف مكان أو زمان )دهخدا، دون تأريخ: 
الهّتي  »عند«  الفارسية وبني  ل��«در«  معادلً  تكون  تي  الهّ بني »يف«  فرق  هناك  »در«(، ولكن 
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 " "نزد  إذا كانت ظرف زمان يف الفارسيهّة وتدلهّ عىل  "وقت"  تدلهّ عىل معادل »هنگام« أو 
حيح يف ترمجتها أن تقال »هنگام نخستني  إذا كانت ظرف مكان، وهناك ظرف زمان فالصهّ
باملعادل  يأت  مل  ولكن  تفسريه  هامش  يف  املعنى  هذا  إىل  خرمدل  أشار  وقد  گردمهايی«، 

مجات. مجة كأنهّه قلهّد من إحدى هذه الرتهّ حيح يف صلب الرتهّ الصهّ
ونأيت بآية أخرى جاءت الاّلم فيها للّتوقيت:

جمتبويمكارم شريازيفولدوندخرمدلاآلية

ڦ  ڤ  چ 
ڦ ڦ چ 
اإلرساء:  ]س��ورة 

 .]78

چنان  را  ن��امز 
كه بايد بخوان 
ب����ه ه��ن��گ��ام 

زوال آفتاب. 

از  را  ن�����امز 
آفتاب  زوال 
ت�����ا هن���اي���ت 
شب  تاريكى 

برپادار، 

زوال  از  را  ن��امز 
خورشيد )هنگام 
هنايت  ت��ا  ظ��ه��ر( 
 =[ شب  تاريكی 
برپا  ش��ب [  نيمه 

دار. 

نامز را از هنگام 
گشتن آفتاب 
-ظهر -تا در 
آمدن تاريكى 

شب به پاى دار. 

مس  الة عند دلوك الشهّ م يف هذه اآلية لم التهّوقيت وهي بمعنى عند، أي أقم الصهّ والالهّ
)ابن عاشور، 1984: 15/ 182(، وهبذا املعنى أشار الطبيس حيث يقول: »ومعنى قوله 
ق الزخمري  لدلوك الشمس أي: عند دلوكها )طبيس، دون تأريخ: 6/ 252(. ومل يتطرهّ
م يف اآلية بل أبدوا اإلهتامم بمعنى الدلوك وأفاضا القول فيها حتى  ول الطبي ملعنى الالهّ

تناسيا تبيني معنى الالم.
الهّذي يدلهّ رصاحًة  لقد استعمل خرمدل وجمتبوي يف ترمجة هذه اآلية تعبري »هنگام« 
تي تدلهّ عىل  ا بمعنى "عند" وللتهّوقيت. وترمجها فولدوند ومكارم شريازي ب��"از " الهّ عىل أهنهّ

ًة. إبتداء الغاية وهي معنى من معاين "ِمن" فرتمجة خرمدل وجمتبوي أكثر دقهّ
الم الّتوكيد:. 15

جمتبويمكارم شريازيفولدوندخرمدلاآلية
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ې  ې  چ 
ىچ  ې 
]سورة النساء: 

 .]26

خ��������داون��������د 
م����ي خ����واه����د 
)ق��وان��ني دي��ن و 
مصالح امور را( 
ب��راي��ت��ان روش��ن 

كند. 

خ������������������دا 
م���ى خ���واه���د 
ب��������راى ش��ام 
توضيح دهد. 

خ��������داون��������د 
)با  م��ی خ��واه��د 
دستورها،  اي��ن 
راه ه���������������ای 
خ��وش��ب��خ��ت��ی و 
را(  س���ع���ادت 
برای شام آشكار 

سازد. 

خ��������داون��������د 
كه  م��ى خ��واه��د 
]احكام رشع را[ 
براى شام روشن 

بيان كند. 

م املعرتضة بني  تي تزاد لتوكيد كلهّ اجلملة، وهي أنواع: منها الالهّ م الزائدة الهّ وهي الالهّ
تستعجلون« ولكن خيالف  الهّذي  لكم بعض  منه »ردف  ي ومفعوله وجعلوا  املتعدهّ الفعل 
م املقحمة بني املضاف  ة ابن هشام )ابن هشام، 1422: 1/ 241(، ومنها الالهّ هذه النظريهّ
لتقوية  املزيدة  الالم  ومنها  اإلضافة،  من  املفهوم  اإلختصاص  معنى  لتقوية  إليه  واملضاف 
بعد  تكون  تي  الهّ دة،  املؤكهّ م  الالهّ ومن  املصدر(.  )نفس  يريد«  ملا  ال  »فعهّ مثل  ضعف،  عامل 
م وكي ههنا للتعليل ومل يثبت زيادة كي ههنا  »كي« يف مثل »كي لِيلحقهم« فإنهّ احلرفني؛ الالهّ
م  ة والالهّ م فصلت بينها وبني الفعل، فيتعنيهّ أن تكون جارهّ ولجيوز أن تكون ناصبًة ألنهّ الالهّ

تأكيد هلا )مرادي، 1413: 264(.
كام  التهّبيني  إلرادة  تأكيدًا  الالم  فزيدت  چ  ى  ې  ې  ې  چ  اآلية  هذه  وأصل 
هذه  وأصل   ،)501  /1  :1407 )زخمري،  األب  إضافة  لتأكيد  لك«  أبا  »ل  يف  زيدت 
ة اإلرادة  م مع مادهّ م للتهّعليل ثمهّ نيس التهّعليل بكثرة اإلستعامل فقد كثر إستعامل هذه الالهّ الالهّ
ة  ة األمر )ابن عاشور، 1984: 5/ 19(، فالكتب النحويهّ وشاعت زيادهتا بعدها وبعد مادهّ
م زائدة ولكن لتأكيد املعنى، وهلذا يلزم أن يرتجم يف الفارسيهّة  والتفاسري القرآنيهّة جيعلون الالهّ
م يف ترمجات املرتمجني، فلم يزيدوا كلمة تدلهّ عىل زيادة  هذا التهّأكيد، ولكن ل نرى ترمجة الالهّ
م، الهّ جمتبوي فنحن نراه  رة بعد هذه الالهّ م مل يرتمجوا »أن« النهّاصبة املقدهّ املعنى إضافة إىل أهنهّ
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يدلهّ عىل معنى  الهّذي  تعبري »كه«  استعمل 
»أن« النهّاصبة.

النّتائج:. 4
م إستعملت  ذكرنا مخسة عر معنى لالهّ
معانيها  لبعض  وذكرنا  الكريم،  القرآن  يف 
فدرسنا  األمثلة  ه��ذه  ع��دهّ  وع��ىل  بمثالني 
م  الالهّ فيه  وردت  قرآنيهًّا  موضعًا  عرين 
الكثرية،  معانيها  من  معنى  عىل  ��ت  ودلهّ
ومن خالل نقد وتدقيق النهّظر يف الرتمجات 
الفارسيهّة ملختلف معانيها يف هذه املواضع 

صها: وصلنا إىل نتائج هكذا نلخهّ
ذكرناها . 1 تي  الهّ املعاين  من هذه  سبع����ة 

ترمجة  كلهّهم  املرتمجون  ترمجها  م  ل��الهّ
من  ��ا  إمهّ امل��واض��ع  وه��ذه  صحيحة، 
املعنى  للة عىل  الدهّ الواضحة  املواضع 
بمعنى  تي  الهّ لم  يف  جاء  ما  مثل  املراد 
َهَداَنا  ِذي  الَّ للَِِّ  »احْلَْمُد  آية:  يف  »إىل« 
املعنى  عىل  لل��ة  ال��دهّ ألنهّ  أو  هِلَ���َذا«، 

الكت��������ب  يف  مشتهرة  كانت  املراد 
ما  مثل  القرآنيهّ����ة  والتهّفاسري  ة  النهّحويهّ
من  كالًّ  فإنهّ  ريورة،  الصهّ لم  يف  جاء 
منها  استفدنا  تي  الهّ النهّحوية  الكتب 
وهكذا كتب التهّفسري مثهّلت هبذه اآلية 

ورشحتها.
املعادلت . 2 من  املرتمجون  إستفاد  لقد 

بط  اللهّغوية يف الفارسيهّة من حروف الرهّ
أو حروف اإلضافة أو عالمة املفعول 
املجتبوي  ولكنهّ  رأينا،  كام  يح  الرصهّ
ونظم  النهّحوي  األسلوب  إستعمل 
أكثر  يف  م  ال��الهّ معني  لرتمجة  الكلامت 
بأسلوب  جاء  كام  مواضع،  أربع  من 
"خداست" يف ترمجة لم اإلختصاص 

عىل  ي��دلهّ  وه��ذا  عنها،  تكلهّمنا  تي  الهّ
اهل��دف  ��غ��ة  ال��لهّ م��ن  امل��رتج��م  تضلهّع 

وأساليبها.
يف . 3 امل��رتمج��ني  ت��رمج��ات  إختلفت  لقد 

ثالث مواضع إلختالف النهّحويهّني أو 
من  املراد  املعنى  يف  أنفسهم  ين  املفرسهّ
آية:  م يف  الالهّ م، كام نرى يف ترمجة  الالهّ
امْلُْسِلِمنَي«  َل  َأوَّ َأُك��وَن  أِلَْن  "َوُأِمْرُت 

يف  خيتلفون  والنهّحويني  ين  املفرسهّ فإنهّ 

ح  م زائدة أو للتهّعليل ورجهّ أنهّ هذه الالهّ
املرتمجني  ولكنهّ  التهّعليل  ون  امل��ف��رسهّ
"هيهات  آي��ة:  ويف  زائ���دة،  ترمجوها 
ين  املفرسهّ أنهّ  مع  ملا توعدون"  هيهات 
والتهّأكيد  التهّبيني  معنى  م  ل��الهّ ذك��روا 
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م. ولكن مل يرجم املرتمجون هذه الالهّ
إىل . 4 لترتجم  املعاين  ه��ذه  من  بعض 

التهّمليك"  "شبه  يف  قلنا  كام  الفارسيهّة 
مات  الالهّ يف  املرتمجون  عمل  وهكذا 
يذكروا  فلم  للتهّأكيد  زي��دت  ��ت��ي  الهّ

معادلً هلا يف الفارسيهّة.
م . 5 الالهّ ترمجة  يف  األخط���اء  أكثر  ترجع 

املبدأ  اللهّغة  م��ن  التضلهّع  ع��دم  إىل 
ونرى  والنهّحوية  ة  اللهّغويهّ وقواعدها 
ومكارم  فولدوند  عند  عف  الضهّ هذا 
وجمتبوي،  خرمدل  من  أكثر  شريازي 
الرتمجة  يف  شريازي  مكارم  أخطأ  لقد 
ذكرناها  تي  الهّ العرين  املواضع  يف 
ستهّ  يف  وفولدوند  مواضع،  ثامين  يف 
وجمتبوي  خ��رم��دل  أنهّ  م��ع  م��واض��ع 
ترمجا  ومها  فقط  موضعني  يف  أخطئا 
يف موضع واحد وهي لم التعليل يف: 
"حلب اخلري لشديد" برتمجتني خمتلفتني 

ين يف  وهذا إلطهّالعهام عىل رأي املفرسهّ
م ههنا. نوع الالهّ

املصادر:
القرآن الكريم.

 ترمجات: جالل الدين جمتبوي، حممد 1. 

ش��ريازي،  مكارم  فولدوند،  مهدي 
مصطفى خرمدل.

ابن عاشور، حممد الطاهر )1984م(، . 2
املعنى  »حت��ري��ر  وال��ت��ن��وي��ر  التحرير 
من  اجلديد  العقل  وتنوير  السديد 
الدار  تونس:  املجيد«،  الكتاب  تفسري 

التونسية للنهّر.
)1422ه(، . 3 هشام  إب��ن  الن��ص��اري، 

األعاريب،  كتب  عن  اللهّبيب  مغني 
بريوت: املطبعة العرصيهّة.

بابستي، عزيزة فؤال)1413(، املعجم . 4
الطبعة  ال��ع��ريب،  النهّحو  يف  ل  املفصهّ

األوىل، بريوت: دارالكتب العلميهّة.
النهّحو . 5 )1431ه����(،  عباس  حسن، 

ب��ريوت- األوىل،  الطهّبعة  ال���وايف، 
النجف األرشف: مطبوع��������������ات 

األندلس العامليهّة.
معجم . 6  ،)1406( الغنيهّ  عبد  الدقر، 

القواعد العربيهّة يف النهّحو والتهّرصيف، 
الطبعة األوىل، دمشق: دارالقلم.

ت��أري��خ(، . 7 أك��ب )دون  ع��يل  ده��خ��دا، 
»م��رك��ز  م��ن��ش��ورات  م��ن  لغتنامه، 

ختقيقات رايانه اي قائميه اصفهان«.
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)1984م(، . 8 القاسم  أبو  اجي،  الزجهّ
فات، حتقيق: عيل  حروف املعاين والصهّ
توفيق احلمد، الطبعة األوىل، بريوت: 
س��ال��ة. )1405ه�����(،  ��س��ة ال��رهّ م��ؤسهّ
مات، حتقيق: مازن املبارك، الطبعة  الالهّ

الثانية، دمشق: دارالفكر.
ال��زخم��ري، ج���ارالل )1407ه�����(، . 9

الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل، 
دارالكتاب  ب��ريوت:  الثهّالثة،  الطبعة 

العريب.
10 . ،)2003( ج��اس��م  ع��يل  س��ل��امن، 

العربيهّة،  احل��روف  معاين  موسوعة 
دار  ع��امن:  أردن،  األوىل،  الطبعة 

أسامة للنهّر والتهّوزيع.
سيبويه، عمرو بن عثامن )1408ه�(، . 11

حممد  السالم  عبد  حتقيق:  الكتاب، 
القاهرة:  الثهّالثة،  الطبعة  ه���ارون، 

مكتبة اخلانجي.

الطبي، حممد بن جرير )1420ه�(، . 12
جامع البيان يف تأويل القرآن، حتقيق: 
األوىل،  الطبعة  شاكر،  حممد  أمح��د 

سة الرسالة. بريوت: مؤسهّ
فرهنگ . 13  ،)1386( حسن  عميد، 

ف����اريس ع��م��ي��د، ال��ط��ب��ع��ة ال��ثهّ��ام��ن��ة 
أمري  سة  مؤسهّ طهران:  والعرين، 

كبري.
تأريخ(، . 14 )دون  مصطفى  خرمدل، 

ت��ف��س��ري ن���ور )ق����رص م��ض��غ��وط(، 
اإلصدار الثهّاين.

الفراء، أبوزكريا )دون تأريخ(، معاين . 15
القرآن، حتقيق: أمحد يوسف النجايت، 
الفتاح  ع��ب��د  ال��ن��ج��ار،  ع��يل  حم��م��د 
األوىل،  الطبعة  الشلبي،  إسامعيل 

مجة. ة للتأليف والرتهّ مرص: داراملرصيهّ
فرهنگ . 16  ،)1381( حممد  م��ع��ني، 

نر  طهران:  ابعة،  الرهّ الطبعة  معني، 
َأِدنا.

املرادي، أبوحممد )1413ه�(، اجلنى . 17
د  حتقيق:  املعاين،  ح��روف  يف  ال��داين 

فخر الدين قباوة–حممد نديم فاضل، 
دارالكتب  ب��ريوت:  األوىل،  الطبعة 

العلميهّة.
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بحث استداليل تأصييل )ايتمولوجي( يربز الحاجة اىل دراسة الجوانب 

التاريخية لأللفاظ القرآنية وما يرافقها من تغرّي يف الداللة نتيجة اقرتانها 

مبوقف معني أو تجربة خاصة أو حالة انفعالية مام يؤدي اىل اقرتان داللة 

عند  النفس  يف  تبعث  فصارت  فيه  وردت  الذي  باملوقف  األلفاظ  هذه 

اللفظ بها حالة من النفور أو االشمئزاز والتقزز فتصبح هذه األلفاظ ذات 

داللة ايحائية. وتربز هذه األلفاظ غالبا يف الكلامت ذات املعاين املحظورة 

مثل الكلامت املرتبطة بالجنس أو موضع قضاء الحاجة أو املوت.

( و  وقد اتخذ السيد الباحث امنوذجاً لتلك األلفاظ من كلمتي )َمسَّ

)لََمَس( اينام وردت يف القرآن الكريم مثاالً لبحثه اآليت.

م.د. مجيب سعد أبو كطيفـــة

كلية العلوم االسالمية –جامعة كربالء
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امللخص:
القرآني��������ة  التعبريات  أساليب  تعدُّ 
ل  ذخ��رية  املختلفة  ودللهت���ا  ومعانيها 
أو  البحث  هذا  مثل  هبا  حييط  أن  يمكن 
وحسب  منها،  املراد  فيعرف  يستقصيها، 
الباحث أن يلم بأطراف منها ويدلُّ عليها، 
الذوق  لذي  يفتح  ينضب  ل  معنيٌّ  فهي 
األساليب  فهم  يف  آفاقًا  اللغوي  واحلس 

وطريقة نسجها.
فهم  م��ن  ال��ب��اح��ث  يتمكن  ول��ك��ْي 
حيذق  أن  من  له  لبدَّ  القرآنية  التعبريات 
القتصار  إن  إذ  للغة،  ال��داخ��يل  النظام 
والرصفية  والصوتية  الرتكيبية  البنى  عىل 
كنه  عىل  للوقوف  ك��اٍف  غري  واملعجمية 
اللغة  ترتكز  إذ  مرموزاهتا،  ومعرفة  اللغة 
عىل بنيتني، بنية عميقة تعد أساس التفكري، 
وبنى  املفاهيم،  تستوعب  ال��ت��ي  وه��ي 
شكل  عىل  املفاهيم  بصوغ  تقوم  سطحية 

إىل  احلاجة  برزت  هنا  من  أصولية.  مجل 
دراسة اجلوانب التأرخيية لأللفاظ ومراتب 
تطورها وما يرافقها من تغري يف الدللة؛ إذ 
قد تشع من اللفظ الواحد دللت متعددة 
نتيجة اقرتان هذه األلفاظ بموقف معني أو 

جتربة خاصة أو حالة انفعالية مما يؤدي إىل 
الذي  باملوقف  األلفاظ  هذه  دللة  اقرتان 
وردت فيه، فصارت تبعث يف النفس عند 
التلفظ هبا حالة من النفور أو الشمئزاز أو 
التقزز. فتصبح هذه األلفاظ ذات دللت 

إحيائية.
وت���بز ه��ذه األل��ف��اظ ب��ص��ورة أكثر 
مثل  املحظورة  املعاين  ذات  الكلامت  يف 
الكلامت املرتبطة باجلنس أو موضع قضاء 

احلاجة أو املوت.
ويف أمثال هذه احلالت ينبغي استعامل 
إىل  اإلش��ارة  هو  الذي  التعبري  يف  التلطف 
يشء مكروه أو معنى غري مستحب بطريقة 
ما  وه��ذا  واستساغة،  قبوًل  أكثر  جتعله 

يعرف بمصطلح »الالمساس«.
الكريم  القرآن  يف  وجدناه  ما  وه��ذا 
بالزواج،  اخلاصة  األحكام  بيانه  أثناء  يف 
الزوج  هبا  يلتقي  التي  الطريقة  ووص��ف 

أحكام  من  عليها  يرتتب  وم��ا  بزوجته، 
هذه  يبنيِّ  الكريم  القرآن  فنرى  رشعي���ة. 
يف  غاية  تعدُّ  ألفاظ  باستعامل  األحك����ام 
النفس  ومكامن  الطباع  ومراعاة  التلطف 
»املَسُّ  ب�  املوسوم  بحثنا  يتناوله  ما  وهذا 
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وفق  دراس��ة  الكريم  القرآن  يف  ْمُس  واللَّ
منظور اإليتمولوجيا«.

عىل نحو تفصييل يأيت يف حمله من هذا 
البحث.

املقدم�������������ة:
وال��ص��الة  ال��ع��امل��ني  رب  لل  احل��م��د 
وسيِد  ال��ع��اب��دي��ن،  أوِل  ع��ىل  وال��س��الم 
األن��واِر  وعىل  النبيني،  وخاتِم  املرسلني، 
تسليامٍ  م  وسلَّ وياسني  طه  آِل  من  الطاهرِة 

وبعد:
اللغات  من  واح��دة  العربية  فاللغة 
األلفاظ  وكثرة  بالثراء  تنامز  التي  املكتنزة 
والصيغ واألوزان التي يعرس عىل اإلنسان 
طالعت  ف��إذا  تامة،  إحاطة  هبا  حييط  أن 
اهتمت  التي  العربية  املؤلفات  من  واحدا 
بجمع األلفاظ التي تدلُّ عىل معنى واحد 
الرمحن  لعبد  الكتابية  األلفاظ  كتاب  مثل 
اللغة  فقه  كتاب  أو  اهلمذاين  عيسى  بن 

بن  امللك  عبد  منصور  أليب  العربية  ورس 
حممد الثعالبي أو املخصص لبن سيدة أو 
غري ذلك من املعجامت القديمة أو احلديثة 
من  أكثر  الواحد  للمعنى  تذكر  أهنا  لتجد 
عبد  أورده  ما  ذلك  من  عليه.  يدل  لفظ 

قائال:  الكذب  باب  يف  اهلمذاين  الرمحن 
والبهتان،  والزور،  بالكذب،  جاء  »يقال: 
والعضيهة،  والُبطل،  وامْلنْي،  واألكاذيب، 
يد،  وتزَّ واختلق،  ص،  وخت��رَّ والف��ك،... 
الكذب،  وقد زخ��رف  واف��رتى،  وأرب��ى، 
ولبَّسه،  هة، وشبَّهه،  وموَّ ره،  وزوَّ اه،  ووشَّ
واخرتعه«)1(.  ق�ه،  ولفَّ ونمنمه،  قه،  ونمَّ
فذكر للكذب مخسة وعرين لفظًا. ومثل 
لبن  املخصص  تصفحنا  إذا  نجده  هذا 

سيده يف أي باٍب من أبوابه.
أن  هنا  عليه  الوقوف  ينبغي  ومم�������ا 
ل  الواحد  املعنى  يف  ت��رد  التي  األلفاظ 
يعني أن كل لفظ منها يوافق اللفظ اآلخر 
يف الدللة موافقة تامة. وهذا ما سنلحظه 
يف األلف����������اظ التي تدل عىل العالقات 
يلتقي  التي  الطريق������ة  وتصف  الزوجية 
ك� »زواج، ونكاح،  بزوجت�����ه  الزوج  هبا 
 ، ورفث، وقرب، وعزل، ومبارشة، ومسَّ

وملس، تغشى، جمامعة ومباضعة...« فهذه 
عىل  الدللة  يف  اشرتكت  وإن  األلفاظ 
وصف الطريق�������ة التي يلتقي هبا الزوج 

عيسى  بن  الرمحن  عبد  الكتابي���ة،  اللفاظ   )1(
اهلمذاين: 52. 
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بزوجته إل أن لكل لفظ دللة خاصة به، 
 » و»مسَّ »ملس«،  لفظتي  يف  سنبينه  وهذا 

اللتان أفردنا هلام هذا البحث.
التمهيد:

غِة البني����������ة الداخلية للُّ
وعلم تأصيل الكلامت

املحور األول: البنية الداخلية للغة:
أح��دث  ال��ك��ري��م  ال��ق��رآن  ن���زول  إنَّ 
بأيدهيم  عام  العرب  أذهلت  لغوية  ث��ورة 
هذا  فرادة  إىل  ونبهتهم  القول،  فنون  من 
الكامنة وراء  القرآين ومجالية األداء  النص 
هلا.  املكونة  واألص��وات  الرتاكيب  تلك 
عديدة  دراسات  الرصح  هذا  يف  فأقيمت 
والرصفية  الصوتية  مستوياهت�����ا  انتظمت 
نتاجات  فأثمرت  والدللي����ة،  والنحوية 
وبالقدرة  الكريم،  القرآن  بإعجاز  تشهد 
العلوم  استيعاب  اللغة من  عىل متكن هذه 
العقل  قوة  وتعكس  اإلنسانية،  واملعارف 

ويف  والعطاء.  األداء  يف  ورسوخه  العريب 
هذا ردٌّ عىل رأي من يرى أنَّ اللغة عاجزة 
عن التعبري عام يريد أن يفصح عنه اإلنسان 

من أفكار ومشاعر)2(.

اوملان،  ستيفن  اللغة،  يف  الكلمة  دور  ينظر:   )2(

غري  العربية  اللغ������ة  طاقات  أنَّ  إذ 
كلامته  فتأيت  تفجريها  يستطيع  ملن  حمدودة 
منسجمة  وتراكيبه  متوازية  ومجله  متخرية 
وهل��ذا  متفاعلة.  معانيه  م��ع  وأص��وات��ه 
ل  الذي  عطائها  ذروة  يف  العربية  بقيت 
ألقها  قمة  يف  إض��اءهت��ا  وظلت  ينضب، 
تقهقرت  قد  لغة  من  فكم  خيبو،  ل  الذي 
وتعرضت لعوامل النحطاط وانحرست 
من  املتحكم  الدخيل  لرطان�����ة  أصالتها 
شعاعها  ومخد  فذابت  األخرى،  اللغات 
الكريم،  القرآن  من  مدٌد  فلها  العربية  إل 
حتسه  باحلياة،  املتدفق  بحره  من  وراف��د 
تبرصه  وكأنك  وتعقله  تلمس���ه،  وكأنك 
القرآن  مسك  فقد  جتحد،  ل  حقيقة  فهو 
عاد  حتى  الن��زلق  من  العريب  باللسان 

هذا اللسان متمرسًا عىل اإلبداع.
التعبري عام  اإلنسان من  يتمكن  فلكي 
النظام  يتقن  أن  من  لبد  خاطره  يف  جيول 

املسدي:  يقول  كام  فاللغة  للغة.  الداخيل 
»عقد مجاعي يلتزم به الفرد ضمنيًا بعد أن 
حيذق استخدام ما تنصُّ عليه بنوده الصوتية 

ترمجة كامل بر: 6. 
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والرصفية والنحوية والدللية«)3(.
يف  تشومسكي  أشار  املعنى  هذا  وإىل 
سياق حديثه عن البنية السطحية والعميقة 
للغة حمددا مسألة األداء الكالمي والكفاية 
اللغوية التي تتيح للفرد التوصل إىل نسج 
من  ذهنه  حيمل  ما  بوساطة  كثرية  مجل 
قواعد وسنن لغوية، وقد رشحها الدكتور 
ريمون طحان بكيفية مفصلة يف قوله: »إن 
وميكانيكية  آلية  نتيجة  السطحية  البنى 
إىل  اللغة  ودفعتها  األعامق  يف  كانت  لبنى 
سطحها. ويبدو أن البنى العميقة هي أسس 
املفاهيم،  تستوعب  التي  وهي  التفكري، 
بصوغ  فقط  تقوم  السطحية  البنى  وأن 
املفاهيم عىل شكل مجل أصولية«)4(. ويرى 
متاثاًل  هناك  »أن  طحان  ريمون  الدكتور 
بني هياكل اللغة وهياكل الذهن، وتصبح 
بارزة،  لغوية  قوالب  اخلفية  الفكرية  البنى 
صورة  تعكس  الصافية  امل��رآة  واللسان 

الذهن«)5(.
اللغة  دراسة  إىل  احلاجة  ظهرت  وهنا 

للمسدي:  املعرفية«،  »اسسها  اللسانيات   )3(
 .104

)4( اللسنية العربية»ريمون طحان«: 144. 
)5( اللسنية العربية: 144. 

بمنهج وصفي آين يدرس اللغة من جانب 
الرموز  من  نظامًا  بوصفها  الداخلية  بنيتها 
أو جمموعة من األصوات الدالة عىل معنى 
حمدد، وهلا وظائف ونواميس خفية تتحكم 
بنيته��������ا وحركيتها)6(. »فاملنهج  يف نظام 
البنية  حتليل  إىل  يرمي  اآلين  الوصفي 
الشبكة  باستنباط  وذل��ك  للغة  الداخلية 
التنظيمية التي تبدو كنواميس خفية تنتظم 

يف إطار اللغة«)7(.
مؤسسة  بياجيه  جان  يراها  كام  واللغة 
مفروضة  خفية  نواميس  حتكمها  اجتامعية 
من  برضب  األجيال  تتناوهلا  األفراد،  عىل 

احلتمية التارخيية)8(.
وذكية  نرية  جهود  اللغة  لعلامء  وكان 
ميادينه،  اختالف  عىل  اللغوي  الدرس  يف 
فلقد كانوا يصدرون يف دراساهتم اللغوية 
عن رؤية شاملة انبثقت من تصورهم للغة 
للفكر.  ووع��اء  للتفاهم  وسيلة  أهنا  عىل 

ما  دراستهم  يف  مسامهاهتم  تنوعت  وقد 
املعجامت  وتصنيف  والرصف  النح�و  بني 

)6( ينظر: علم الدللة، منقور عبد اجلليل: 56. 
)7( علم الدللة »منقور«: 56. 

املعرفية،  واسسها  اللسانيات  عن  نق������ال   )8(
للمسدي: 161. 
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نشري  أن  حسبنا  ول��ك��ن  وال��ب��الغ��ة.... 
اللسانية  ال��دراس��ات  يف  يسمى  م��ا  إىل 
املعنى«:  »ع��ل��م  أو  ال��دلل��ة«  »ع��ل��م  ب��� 

.»semantics«
مل  علم  أنَّه  الباحثني  من  كثري  ظن  إذ 
يكن للعرب معرفة به، فهو بزعمهم علم 
نمت أصوله وترعرعت يف ظل الدراسات 
اللسانية احلديثة بيد أن كثريا من الباحثني 
الدرس  إليه  وصل  بام  أش��ادوا  املنصفني 
»بحكم  الذين  وهم  العرب  عند  اللغوي 
نصهم  اندراج  وبحكم  حضارهتم  مميزات 
الديني يف صلب هذه املميزات قد دعوا إىل 
ومراتب  وقدسيتها  نظامها  يف  اللغة  تفكر 
درس  إىل  ل  النظر  هبم  فأفىض  إعجازها 
النظر  قادهم  بل  فحسب،  كوين  شمويل 
أرسار  م��ن  كثري  ع��ن  الكشف  إىل  أيضا 
البرية  إليه  هتتد  مل  مما  اللسانية  الظاهرة 
اللسان  علوم  ازده��ار  بفضل  مؤخرًا  إل 

ُألفت  منذ مطلع القرن العرين«)9(، وقد 
أكثر من دراسة هتدف إىل بيان تناول علامء 
العربية للمعنى وكيفية اهتاممهم باملعنى يف 

العربية  احل��ض��ارة  يف  ال��ل��س��اين  التفكري   )9(
»املسدي«: 161. 

خمتلف صوره موضحة هذه اجلهود التي ل 
يف  الدللة  علامء  عند  نجده  عام  أمهية  تقل 

صورته املعارصة)10(.
تركز  بداياته  منذ  اللغوي  والبحث 
عىل حتديد املعنى وما حيتويه التعبري القرآين 
كان  فلقد  ومقاصد،  معان  من  الكريم 
فروعها  بمختلف  العربية  الدراسات  همُّ 
ومسمياهتا من نحو ورصف وبالغة ولغة 

ومعجامت معرفَة املعنى.
إِط��ار  ي��ن��درج يف  ال��ذي  امل��ج��ال  وإن 
دراسة  يف  حرصه  يمكن  ال��دليل  البحث 
واملدلول«،  »ال��دال  ال��دليل  الفعل  طريف 
ختص  أبحاث  من  ذل��ك  من  يتفرع  وم��ا 
أخرى  جهة  من  واملدلول  جهة  من  الدال 
عىل  »وبناء  بينهام،  جتمع  التي  والعالقة 
الدللة  علم  موضوع  حدد  الدراسة  هذه 
ومتباينة  خمتلفة  لغوية  مباحث  يضم  الذي 
لكنها مرتابطة ومتكاملة«)11(. وعىل الرغم 

جوهر  حول  الدللة  علامء  آراء  تباين  من 
أخذ  الدليل  البحث  فإن  الدللية  العملية 

)10( ينظر عىل سبيل املثال: البحث الدليل، د. 
حممد الصغري، علم الدللة عند العرب، د. 

عليان احلازمي. 
)11( علم الدللة، د. منقور: 56. 
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أن  التأكيد  وق��وع  بعد  جديدة  مسارات 
اللغة هي نظام تتضافر فيه مجلة من األنظمة 
الفرعية كنظام البنى الرتكيبية ونظام البنى 
املعجمية والبنى الصوتية والبنى الدللية، 
العلامء  عليه  أطلق  حمك����م  نسق  ضمن 

مصطلح النحو الكيل«)12(.
املعنى  نصيب  كان  فقد  الغربيون  أما 
قلياًل يف دراساهتم حتى عام 1897م الذي 
 »Breal«بريال الفرنيس  العامل  فيه  أعلن 
وهو  اللغة،  يف  باملعنى  خيتص  علم  ميالد 
الثغرة  تلك  ليسد  أتى  الذي  الدللة  علم 
بشكل  هتتم  التي  اللغوية  الدراسات  يف 
الكلامت ومادهتا، ونجد ذلك يف قوله: »إن 
من  هي  القارئ  إليها  ندعو  التي  الدراسة 
نوع حديث للغاية بحيث مل تسم بعد، نعم 
لقد اهتم معظم اللسانيني بجسم الكلامت 
وشكلها، وما انتبهوا قط إىل القوانني التي 
تنظم تغريَّ املعاين وانتقاء العبارات اجلديدة 

والوقوف عىل تاريخ ميالدها ووفاهتا. وبام 
هبا  خاصا  اسام  تستحق  الدراسة  هذه  ان 
 »semantique « :فإننا نطلق عليها اسم

)12( علم الدللة، د. منقور: 45. 

للدللة عىل علم املعاين«)13(.
»ُيْعنى  بريال  العامل  عند  الدللة  فعلم 
تغري  ع��ىل  ت��رف  ال��ت��ي  ال��ق��وان��ني  بتلك 
التطوري لأللفاظ  املعاين، وُيعاين اجلانب 
بذلك  بريال  ويكون  ودللهت��ا،  اللغوية 
املعاين  دراس��ة  إىل  الهتامم  وجه  من  أول 

ذاهتا«)14(.
واللغويات  الصوتيات  كانت  ف��إذا 
التعبريية وإمكانية حدوثها  البنى  تدرسان 
املعاين  تدرس  الدلليات  »فإن  اللغة،  يف 
البنى  يعب عنها من خالل  أن  يمكن  التي 

الصوتية والرتكيبية«)15(.
واجهْت  التي  األزلية  املشكلة  أن  إل 
أن  إذ  املعنى،  حت��دي��د  ه��ي  اللغة  ع��ل��امء 
والرصفية  الصوتي����ة  البنى  القتصار عىل 
للوقوف  كاف  غري  والرتكيبية  واملعجمية 
لبد  بل  فظ،  للَّ احلقيقي  املعنى  كنه  عىل 
النفسية  اجل��وان��ب  ع��ىل  ال��وق��وف  م��ن 

والجتامعية والتارخيية التي حتيط باللفظ؛ 
املتلقي  قبل  من  ُت��ؤول  قد  األلفاظ  ألن 

)13( نقال عن علم الدللة، د. منقور: 43. 
)14( علم الدللة، د. منقور: 43. 

منذر  ترمجة  ج��ريو،  بيار  ال��دلل��ة،  علم   )15(
العيايش: 72. 
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لذا  املتكلم؛  أراده��ا  التي  غري  معاٍن  إىل 
املعنى  فهم  ع��دم  بسبب  اخل��الف  حي��دث 
إثارة اخلالف، وجعل املعنى  مما يؤدي إىل 
فيفرس  والتأويالت  لالجتهادات  عرضة 
الدكتور  أش��ار  وقد  متعددة.  بتفسريات 
حديثه  يف  املشكلة  هذه  إىل  أنيس  إبراهيم 
اهلامشية  والدللة  املركزية  الدللة  عن 
املركزية هي:  الدللة  أن  للمعنى موضحًا 
يسجله  الذي  الدللة  من  املشرتك  »القدر 
الدللة  أم��ا  م��ع��ج��م��ه«)16(.  يف  اللغوي 
التي ختتلف  الظالل  »تلك  فهي:  اهلامشية 
وأمزجتهم  وجتارهبم  األف��راد  باختالف 
آبائهم  وتركيب أجسامهم وما ورثوه عن 
وأجدادهم«)17(. فضال عن هذا،فان هناك 
نوعًا من املعاين تتعلق بكلامت ذات مقدرة 

خاصة عىل اإلحياء نظرا لشفافيتها)18(.
اإلحيائية  الدللة  ذات  األلفاظ  وتبز 
باجلنس  املرتبطة  الكلامت  يف  أكثر  بصورة 

األلفاظ  وك��ذا  احلاجة  قضاء  وبموضع 
من  »ف��أص��ب��ح  و....  ب��امل��وت  اخل��اص��ة 

)16( دللة اللفاظ،، د. ابراهيم انيس: 107.
)17( دللة اللفاظ: 107. 

)18( ينظر: الدللة الحيائية: 8. 

»ح��ان��ويت  كلمة  تستعمل  أن  الصعب 
معناها  من  هجرت  التي  ولباس«  وكنيف 
األقدم لإلحياءات التي صار حيملها معناها 
احلالت  هذه  أمثال  ويف  األح���دث«)19(. 
ينبغي استعامل »التلطف يف التعبري« الذي 
أو  مكروه  يشء  إىل  »اإلش��ارة  عمليا  هو 
أكثر  جتعله  بطريقة  مستحب  غري  معنى 
يعرف  ما  وه��ذا  واستساغة«)20(.  قبول 

بمصطلح »الالمساس«)21(.
كام سريى القارئ يف سلسلة البحوث 
األلفاظ  يف   � الل  شاء  إن   � سنجرهيا  التي 
وتصف  الزوجية  العالقات  ختص  التي 
بزوجته  ال��زوج  هبا  يلتقي  التي  الطريقة 
رشعية  أحكام  من  ذلك  عىل  يرتتب  وما 
فضال  والطالق  والظهار  واحلج  كالصيام 
عن ما مترُّ به الزوجة من حيض ونفاس وما 
ينبغي عىل الزوج أن يفعله يف هذه احلالة، 
فنرى القرآن الكريم يوضح هذه الحكام 

يف  غاية  تعدُّ  ألفاظ  باستعامل  الرعية 
النفس،  الطباع ومكامن  التلطف ومراعاة 

)19( علم الدللة، د. امحد خمتار عمر: 40. 
)20( املصدر نفسه: 40. 

)21( دور الكلمة يف اللغة: 177. 
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« التي سيكون حمور احلديث  كلفظة »م�سَّ
وعزل،  و»ق��رب،  البحث،  هذا  يف  عنها 
وبارش، ونكح، وحرث،  وملس، وتغشى، 
ختص  التي  األلفاظ«  من  وغريها  ورفث 
سنوردها  التي  واملرأة  الرجل  بني  العالقة 
-حماولني  الل  شاء  -إن  لحقة  بحوث  يف 
والتحليل  التفصيل  من  بيشء  نتناوهلا  أن 
يف  »لمس«  لفظة  إن  هل  لنبني  واملناقشة 
چ ]سورة  ې ې ې  چ  قوله تعاىل 
قوله  يف  بارش  دلل��ة  تعطي   ]43 النساء: 

ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  چ  تعاىل: 
إن  وهل   ،]187 البقرة:  ]س��ورة  چ  ڦ 

« يف قوله تعاىل: چ پ ڀ ڀ  لفظة »مسَّ
ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ چ ]سورة آل 

عمران: 47[ ترادف لفظة» لمس«.
ليسلط  ال��ب��ح��ث  دور  ي���أيت  وه��ن��ا 
بكتب  مستنريًا  اآلي��ة  ه��ذه  ع��ىل  ال��ض��وء 
ذوي  ومشاورة  واللغة  واحلديث  التفسري 

الختصاص ليبني دللة هذه وتلك ووجه 
العالقة بينهام وسبب ذكر هايت بعد هاتيك.
املح����ور الثاين: علم تأصيل الكلمت 

»اإليتمولوجيا«:
لو أخذنا أيَّة لفظة من األلفاظ وبحثنا 

عن معناها نجد أنَّ املعجم العريب يذكر هلا 
لفظة  يف  وجدناه  ما  وهذا  دللة  من  أكثر 
« فهي تأيت بمعنى املسِّ باليد ونحوه.  »مسَّ
حاجة  كقولنا:  املهم،  اليشء  بمعنى  وتأيت 
ال��يشء،  نيل  بمعنى  ت��أيت  وامل��س  ماسة. 
چ  يب  ىب  مب  چ  تعاىل:  قوله  مثل  من 
مس،  بفالن  تقول:  اجل��ن؛  بمعنى  وت��أيت 

ومنها قوله تعاىل: چ ٻ ٻ پ پ پ 
ڀچ ]سورة  ڀ  ڀ  ڀ  پ 
العذب  امل��اء  هو  وامل��س   .]275 البقرة: 
يشء  كلَّ  حيرق  الزعاق  هو  وقيل  الصايف 
مللوحته. واملس كناية عن اجلامع. أَبنْيَ هذه 

األلفاظ عالقة وشيجة ومعنى عام يربطها 
وأن  بينها  رابطة  عالقة  توجد  ل  أم  مجيعا 

لكلٍّ دللته؟.
تقودنا  املعاين  هلذه  السطحية  فالنظرة 
« تعدُّ من املشرتك  إىل القول إن لفظة »مسَّ
« التي تعني  اللفظي إذ ل عالقة بني »مسَّ

تعني  التي   » »مسَّ وبني  باليد  اليشء  مسَّ 
العذب  املاء  تعني  التي   » »مسَّ وبني  اجلن 

الصايف وبني مسَّ التي تعني اجلامع.
دراس��ة  إىل  احل��اج��ة  ب���رزت  هنا  م��ن 
الدراسة  وهي  تأصيلية  دراس��ة  األلفاظ 



)َمسَّ َوَل�َمَس( يف القرآن الكريم

110

سابع والثالثون -ربيع )2019م- 1440هـ(
العدد ال

ال��ت��ي ت��ع��رف ب��� »الي��ت��م��ول��وج��ي��ا« أي: 
الكشف عن املعنى احلقيقي للكلمة، وهذا 
آر.  اف.  قال  إذ  عامل  من  أكثر  به  نادى  ما 
باليتمولوجيا  مهتمون  الناس  »إن  باملر: 
السابقة  املعاين  اكتشاف  أي:  »التأصيل« 
األصيل  باملعنى  التزمنا  إذا  أو  للكلامت، 
املعاين  اكتشاف  »ايتمولوجيا«  لكلمة 
لكل  أص��ل  أح���دث  باقتباس  احلقيقية 
كلمة«)22(. ويرجع الهتامم به كام ذكر باملر 
قوله:  يف  أكده  ما  وهذا  عديدة،  قرون  إىل 
لقرون  باليتمولوجيا  الهتامم  »ويرجع 
عديدة. فقد جاءت أول مناقشة جادة هلذه 
 »cratylus« كراتلس  كتاب  يف  املسألة 
إلفالطون«)23(. غري أن البحث عن املعنى 
»أن  إذ  فظة ل خيلو من صعوبة  للَّ األصيل 
الرجل  يواجهها  التي  الصعوبة  من  جزًءا 
غالبا  الكلامت  ان  إىل  يعود  العتيادي 

ليست كام تبدو عمليا«)24(.

هذه  عىل  دراستنا  يف  اعتمدنا  ف��إذا 
ملشكلة  حال  نجد  أن  يمكن  فقد  املنهجية 

جميد  ترمجة:  باملر:  آر.  اف.  الدللة،  علم   )22(
املاشطة: 14. 

)23( املرجع نفسه: 14. 
)24( املرجع نسه: 14. 

الذي  وامل��دل��ول«  »ال��دال  واملعنى  اللفظ 
تتعدد دللته وتتطور. وهذا ما سنحاول 
اتباعه يف دراستنا هلذين اللفظني من خالل 
البحث عن األصل الذي ترجع إليه مجيع 
كام  »مل��س«  ولفظة   » »م�����سَّ لفظة  معاين 
سيتضح يف سطور هذا البحث الذي جاء 

يف مبحثني وعىل النحو اآليت:
املبحث األول:

اللمس واملس بني اللغويني واملفرسين:
ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  چ  تعاىل:  قال 
ھے  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ 

ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے 

ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ  ۇۆ  ۇ 

ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ 

ەئ  ائ  ائ  ى  ى  ې  ې 

ۆئۈئ  ۆئ  ۇئ  ۇئ  وئ  وئ  ەئ 

ىئ  ىئ  ېئىئ  ېئ  ېئ  ۈئ 

چ  ىئ  مئ  حئ  جئ  ی  یی  ی 

]سورة البقرة: 236- 237[.
املفرسون،  ذكر  كام  اآلية،  هذه  نزلت 
حالة  يف  بالطالق  املتعلقة  األحكام  لبيان 
م�سَّ  قد  ال��زوج  ك��ون  حالة  وه��ي  معينة 
بيان  أنَّ  يعني  وهذا  يمسها،  مل  أم  الزوجة 
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دللة  معرفة  عىل  يتوقف  األحكام  هذه 
« التي اختلف املفرسون واللغويون  »م�سَّ
تبدو  معاين  هلا  وذك��روا  دللتها  حتديد  يف 
لفظة  وا  أهنم عدُّ ما فضال عن  متباينة حلٍد 
« أهنا ترادف لفظة »ملس« إذ مل نجد  »م�سَّ
اللفظتني  بني  ق  ف��رَّ َم��ْن  إطالعنا  ح��دِّ  يف 
تفريقا دقيقا. وإنَّ ما اطلعنا عليه من تفريق 
عىل  الوقوف  يف  عليه  العتامد  يمكن  ل 
الرعي  احلكم  اىل  والوصول  اللفظ  كنه 
املنشود من اآلية التي نزلت يف صدد بيان 

حالة معينة.
حتديد  يف  امل��ف��رسون  ذك��ره  ما  وك��ان 
اللغويون  ذك��ره  ملا  مشابه   » »م�سَّ دلل��ة 
 » وأصحاب املعجامت. ولبيان دللة »م�سَّ
وإشارات  دللت  من  حتتها  ينضوي  وما 
وما يرتتب عىل املواضع التي ترد فيها من 
بحثًا خاصًا  يفرد  أن  الباحث  رأى  أحكام 
واملفرسين  اللغويني  آراء  فيه  ليعرض  هلا 

له  ليتسنى  »م��س«  ولفظة  »مل��س«  للفظة 
النحو  عىل  وذلك  اللفظتني  بني  التفريق 

اآليت:
أوال: داللة لفظة ملس:

يمكن الوقوف عىل دللة لفظة »ملس« 

من خالل املحورين اآلتيني:
يف  ملس  لفظة  دالل��ة  االول:  املح���ور 

اللغة:
دأب املعجميون يف ذكر دللت كثرية 
للفظة الواحدة وهذا ما مل نلحظه يف لفظة 
عىل  املعجميون  فيها  اقترص  التي  »ملس« 
دللة  إىل  فيها  ذهبوا  األوىل  فقط  دللتني 
ذكره  ما  وهذا  ال��يشء،  طلب  عىل  »ملس« 
ْمُس: طلب اليشء من  اخلليل يف قوله: »اللَّ
ههنا وههنا«)25(، وعند ابن دريد أنَّ أصل 
بعد  دللته  توسعت  ثم  باليد  كان  اللمس 
ثم  باليد..  أصله  »اللمس  قال:  إذ  ذلك، 
متلمسًا«)26(،  طالب  كلُّ  صار  حتى  كُثر 
وامليم  »الالم  فارس:  ابن  قول  هذا  ومثل 
ِب يشٍء  والسني أصل واحد يدلُّ عىل َتَطلُّ
بته  ومسيسه، تقول: تلمسُت اليشء إذا َتَطلَّ
يفرق بني  مل  فارس  ابن  أن  بيد  بيدك«)27(. 
إذا  »وملست  قال:  إذ  و»امل��س«  »اللمس« 

لم��س«)28(  م��اسٍّ  وك��لُّ  قالوا:  مسست. 
عند  كافة  اللغويني  عند  نجده  ما  وه��ذا 

)25( العني، مادة »ملس«. 
)26( مجهرة اللغة، مادة ملس. 

)27( معجم مقاييس اللغة، مادة ملس. 
)28( معجم مقاييس اللغة، مادة ملس. 
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ذكرهم لدللة »ملس«)29(، فهم ل يفرقون 
ترادف  »ملس«  أنَّ  وعندهم  اللفظتني،  بني 
»ملس«  للفظة  الثانية  الدللة  أما  »مس«. 
الصاحب  قال  اجل��امع،  عىل  دللتها  فهي 
اجلامع«)30(،  عن  كناية  »اللمس:  عباد:  بن 
قوله:  يف  الدللة  ه��ذه  الزخمري  وأك��د 
ولمسها:  امل���رأة،  مل��س  امل��ج��از:  »وم���ن 
جامعها«)31(. وهنا ظهرت احلاجة لتسليط 
أوجه  لتحديد  »م��س«  لفظة  عىل  الضوء 
لفظة  وب��ني  بينه��ا  والخ��ت��الف  التشابه 

»ملس«.
املح���ور الثاين: داللة لفظة »ملس« عند 

املفرسين:
وردت لفظة »ملس« يف القرآن الكريم 

ۈ  ۈ  چ  تعاىل:  قوله  منها  مرات  أربع 
ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ 
]سورة  چ  ائ  ى  ى  ې  ې  ې  ې 

األنعام: 7[.

هذه  يف  »مل��س«  لفظة  وظفت  وق��د 

والصحاح،  ملس،  اللغة،  هتذيب  ينظر:   )29(
وأس��اس  مل��س،  اللغة،  يف  واملحيط  مل��س، 

البالغة، مادة ملس. 
)30( املحيط يف اللغة، مادة ملس. 
)31( اساس البالغة، مادة ملس. 

وما  باليد،  اللمس  عىل  للدلل���ة  اآلي��ة 
بعد  اليد  لفظة  ذك��ر  الدللة  ه��ذه  يؤكد 

ۅ  چ  تعاىل  قوله  يف  »ملس«  لفظة  ذكر 
بقوله  البغوي  ذك��ره  ما  وه��ذا  چ  ۉ 
ومل  اللمس  »ذك��ر  اآلي��ة:  ه��ذه  تفسري  يف 
إيقاع  يف  أبلغ  اللمس  ألنَّ  املعاينة؛  يذكر 
العلم من الرؤية«)32(، ومثل هذا قول ابن 
بَِأْيِدهيِْم((  »))َفَلَمُسوُه  األندليس:  عطية 
لريتفع  وتقليبه  َمْيزه  يف  بالغوا  أهنم  يريد 
الشنقيطي  ويؤك���د  ارت��ي��اب«)33(.  كل 
يف  باليد  اللمس  عىل  »ملس«  لفظة  دلل��ة 
لو  الكفار  أنَّ  اآلية  هذه  يف  »ذكر  قوله: 
قرطاس  يف  مكتوًبا  كتابًا  عليهم  الل  نزل 
فعاينوا  اقرتحوه...  مِلَا  إجابة  صحيفة  أي 

أيدهيم  وملسته  امل��ن��زل  ال��ك��ت��اب  ذل��ك 
لعاندوا«)34(.

عىل  »ملس«  لفظة  دللة  وضوح  ومع 

)32( معامل التنزيل: 3/ 129، ومفاتيح الغيب، 
الرازي: 6/ 225. 

العزيز،  الكتاب  تفسري  يف  الوجيز  املحرر   )33(
العلوم،  بحر  و:   ،382  /2 عطية:  اب��ن 

السمر قندي: 2/ 23. 
)34( أضواء البيان يف تفسري القرآن بالقرآن: 1/ 
 /2 عجيبة:  ابن  املديد،  البحر  و:   ،491
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سياق  يف  وردت  ملا  أهنا  إل  باليد  اللمس 
ڻ  ں  ں  ڱ  چ  تعاىل:  قوله 
]س���ورة  ۀچ  ڻ  ڻ  ڻ 
اجلن: 8[ نجد بعض املفرسين يذهبون إىل 
العالقة  وأن  املس،  مأخوذ من  اللمس  أن 
بينهام عالقة ترادف، ومن ثم فال اختالف 
مصداق  ونجد  اللفظتني،  بني  املعنى  يف 
هذا يف قول الشيخ الطويس يف تفسري هذه 
اآلية: »... ثم حكى أن اجلن قالت: ))َوَأنَّا 
بأيدينا«)35(.  مسسناها  أي:  اَمَء((  السَّ مَلَْسَنا 
تفسري  ال��زخم��ري يف  ق��ول  ه��ذا  وم��ث��ل 
»اللمس:  اآلي��ة:  هذه  يف  ال��واردة  اللفظة 
املس، فاستعري للطلب؛ ألن املاس طالب 
وتلمسه  والتمسه  ملس����ه  يقال:  متعرف، 
بلوغ  واملعنى  وتطلبه،...  وأطلبه  كطلبه 
وقريب  أهلها«)36(،  كالم  واستامع  السامء 
من هذا قول ابن حيان األندليس: »))َوَأنَّا 
ثم  املس  اللمس:  أصل  ��اَمَء((  ال��سَّ مَلَْسَنا 

السم���اء  بلوغ  واملعنى  للتطلب،  استعري 

الطويس:  الشيخ  القرآن،  تفسري  يف  التبيان   )35(
 /9 الطبيس:  البيان،  وجممع   ،143  /9

 .131
)36( الكشاف، الزخمري: 4/ 375. 

مثل  ونجد  أه��ل��ه��ا«)37(.  ك��الم  لستامع 
الرأي عند األلويس يف قوله: »))َوَأنَّا  هذا 
لستامع  بلوغها  طلبنا  أي:  اَمَء((  السَّ مَلَْسَنا 
من  مستعار  قيل:  واللمس  أهلها،  كالم 

املس«)38(.
وجيري األمر نفسه يف اآليات األخرى 
أن  نجد  إذ  »ملس«  لفظة  فيها  وردت  التي 

املفرسين يفرسوهنا بلفظة »مس«.
لفظة  ترادف  »ملس«  لفظة  كانت  فإذا 
أي  يوجد  ل  بحيث  احلد  هذا  اىل  »مس« 
فرق بني دللة اللفظتني، ومِلنتج النص أن 
يستعمل أيَّ لفظة مكان األخرى من دون 
سياق  يف  يغري  أو  املعنى  يف  ذلك  يؤثر  أن 
يف  القرآين  النص  يغاير  مل��اذا  إذن  النص 
لفظة  يستعمل  وملاذا  اللفظتني؟.  استعامل 
لفظة  ويستعمل  امل��وارد  بعض  يف  »ملس« 
»مس« يف موارد أخرى؟. وملاذا ل يقترص 
اللفظتني  إح��دى  استعامل  ع��ىل  ال��ق��رآن 

اللفظتني  دللة  كانت  إذا  األخرى  ويرتك 
واحدة؟.

)37( البحر املحيط: 10/ 356، و: أنوار التنزيل 
وأرسار التأويل، البيضاوي: 5/ 334. 

)38( روح املعاين: 3/ 245. 
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لإلجابة عىل هذه التساؤلت اقتضت 
طبيعة البحث أن نسلط الضوء عىل دللة 
واملفرسين  اللغويني  عند  »مس«  لفظ����ة 
للوقوف  القرآنية  استكناه دللتها  وحماولة 
لفظة  دللة  وبني  دللتها  بني  الفرق  عىل 

»ملس«.
:» ثانيًا: داللة لفظة »مسَّ

مس  لفظة  دللة  عىل  نقف  ان  يمكن 
من خالل املحاور اآلتية:

لفظ������ة مس يف  االول: داللة  املحور 
اللغة:

تعددت املعاين التي أوردها اللغويون 
امل��سِّ  بمعنى  ت��أيت  فهي   » »م���سَّ للفظة 
اليشء  بمعنى  وت��أيت  ون��ح��وه)39(.  باليد 
واملس  م��اس��ة)40(.  حاجة  كقولنا:  املهم، 
قوله  مثل  ال��يشء)41(، من  نيل  بمعنى  تأيت 
بمعنى  وتأيت  چ.  يب  ىب  مب  چ  تعاىل: 
قوله  ومنها  مس)42(،  بفالن  تقول:  اجلن؛ 

پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  چ  ت��ع��اىل: 

)39( العني، اخلليل »مس«. 
)40( هتذيب اللغة، الزهري »مس«. 

فارس  ابن  اللغة،  مقاييس  معجم  ينظر:   )41(
»مس«. 

)42( املحكم واملحيط العظم، ابن سيدة »مس«. 

]س���ورة  چ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ 
العذب  امل��اء  هو  وامل��س   .]275 البقرة: 
يشء  كل  حيرق  الزعاق  هو  وقيل  الصايف 

مللوحته)43(. واملس كناية عن اجلامع)44(.
من  اللغويون  أورده  ما  إىل  فالناظر 

أول وهلة حيسب  « من  للفظة »مسَّ معاٍن 
أهنا متباينة يف دللتها غري متفقة يف معناها 
« ترادف  وا لفظة »مسَّ فضال عن أهنم عدُّ
كام  اخلليل  عند   » »م��سَّ ف�  »مل��س«؛  لفظة 
ذكرت آنفًا تعني »املسِّ باليد ونحوه«)45(، 
»املس:  دري��د:  ابن  قول  هذا  من  وقريب 

املس باليد«)46(.
لفظة  أن  إىل  يذهبون  الذين  أن  بيد 
أنَّ  ي��رون  »مل��س«  لفظة  ت���رادف   » »م���سَّ
« ل تطابق »ملس« يف الدللة مطابقة  »مسَّ
بعض  اللفظتني  ب��ني  ي��وج��د  ب��ل  ت��ام��ة، 
التغاير، قال ابو هالل العسكري: »الفرق 
يكون  اللمس  أن  وامل���س:  اللمس  ب��ني 
اخلشونة  من  اللني  ليعرف  بخاصة؛  باليد 

)43( اساس البالغة، الزخمري. 
)44( الصحاح، اجلوهري »مس«. 

)45( العني »مس«.
والقاموس  »مس«،  دريد،  ابن  اجلمهرة،   )46(

املحيط، »مس«. 
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باليد  يكون  وامل��س  وال���بودة،  واحل��رارة 
وباحلجر وغري ذلك ول يقتيض أن يكون 
باليد«)47(. وقال الصاحب بن عباد: »املسُّ 
اليشء  لطلب  يقال  املس  ولكنَّ  كاللمس 
يكون  فيام  يقال  واللمس  يوجد،  مل  وإن 
ق  اللمس«)48(. وقد فرَّ معه إدراك بحاسة 
»الفرق  قائال:  اجلزائري  الدين  نور  بينهام 
بينهام أن اللمس لصوق بإحساس، واملس 
بمعنى  اللمس  يكون  وقد  فقط.  لصوق 
املس«)49( وقد ذهب إىل هذا الرأي طائفة 

من اللغويني وأصحاب املعجامت)50(.
متفقون  اللغويني  جلَّ  أنَّ  هذا  معنى 
»ملس«  لفظة  ترادف   » »مسَّ لفظة  أن  عىل 
للتفريق  وضعوه  ال��ذي  الضابط  أنَّ  بيد 
« تقال لطلب  بني اللفظتني هو كون »مسَّ
»ملس«  أن  حني  يف  يوجد،  مل  وإن  ال��يشء 
تقال فيام يكون معه إدراك بحاسة اللمس.

العسكري:  هالل  ابو  اللغوية،  الفروق   )47(
 .486

)48( املحيط يف اللغة، الصاحب بن عباد »مس«. 
)49( فروق اللغات يف التميز بني مفاد الكلامت/ 

نور الدين اجلزائري: 204. 
اساس  و:  »م��س«،  اللغة  هتذيب  ينظر:   )50(

البالغة »مس«، و: الصحاح »مس«. 

غري  شيئًا  طلبت  إذا  أنك  يعني  وهذا 
إذا  أما   » »مسَّ فهو  طلبه  حال  يف  موجود 
فهو  طلبه  أثناء  يف  موجودًا  شيئًا  طلبت 
»ملس« ومل يتبني لنا األساس الذي استندوا 
إليه يف وضع هذا الضابط، كام أهنم مل يبينوا 
« ترجع  لنا هل إن مجيع معاين لفظة »مسَّ
إىل أصل واحد جيمعها يف معنى عام أو أهنا 
ل ترجع إىل أصل واحد ومن ثمَّ فهي من 

املشرتك اللفظي؟.
« عند  لفظة »مسَّ الثاين: داللة  املحور 

املفرسين:
حمدد  معنى  ع��ىل  امل��ف��رسون  يتفق  مل 
القرآن  يف  وردت  التي   » »م��سَّ للفظ���ة 
جاءت  ما  منها  م��وردًا  ستني  يف  الكريم 
مضافة  فيه  ج��اءت  ما  ومنها  مفردة  فيه 
ضمري  أو  املخاطب  أو  الغائب  ضمري  إىل 
النسوة، فنجد أنَّ املفرسين  اجلمع أو نون 
عىل   » »م��سَّ دللة  حتديد  يف  اعتمدوا  قد 

املورد الذي ترد فيه، فلام وردت يف سياق 
يف  صالح  ناقة  من  الق��رتاب  عن  النهي 

ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ  قوله تعاىل: چ 
ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ 
ڃ چ ]سورة هود: 64[ قرروا أن لفظة 
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فيه  يكون  ما  عىل  دللة  فيها  هنا   » »م��سَّ
البالء؛  لنزول  وموجب  للعذاب  مقدمة 
العذاب  حصول  تعني  ل   » »م��سَّ أنَّ  أي 
تدل  وإن��ام  به  واإلح��س��اس  واستشعاره 
وحتذيرا  به،  لإلصابة  متهيدًا  فيه  ما  عىل 
قول  يف  نلمسه  ما  وه��ذا  فيه  الوقوع  من 

چڄ  تعاىل:  لقوله  تفسريه  يف  البيضاوي 
ال��ذي  امل��س  ع��ن  »هن��ى  چ:  ڃ  ڄ 
بالسوء اجلامع ألنواع  هو مقدمة اإلصابة 
األذى مبالغة يف األمر وإزاحة للعذر«)51(.
وقريب من هذا ما ذهب إليه البقاعي 
يف تفسري قوله تعاىل: چ ڄ ڄ ڃچ 
الناقة– -ترك  برتكها  أمرهم  »وملا  قائال: 
))َوَل  فقال:  أذاها  عن  بنهيهم  األمر  أكد 

وَها(( فضال عام بعد املس«)52(. مَتَسُّ
البيضاوي  جعله��ا  التي  املوارد  ويف 
نراها  بالسوء  لإلصابة  مقدم���ة  والبقاعي 
تدلُّ  مثاًل  كالزخمري  سبقهم  من  عند 

هو  فيام  أو  التخفيف  من  نوع  فيه  ما  عىل 
يف  شدة  أقل  أدق  وبعبارة  العذاب،  دون 

البيضاوي:  التاويل،  التنزيل وارسار  انوار   )51(
 .276 /2

)52( نظم الدرر، البقاعي: 3/ 227. 

العذاب، وهذا ما نلمسه يف تفسريه لقوله 
ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  چ  تعاىل: 
ٹچ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ 
»لئن  ق��ال:  إذ   ،]46 الن��ب��ي��اء:  ]س���ورة 
أدنى  به  ينذرون  ال��ذي  هذا  من  مستهم 
فالزخمري  وذل����وا«)53(.  ألذعنوا  يشء 
لفظة  استعمل  الكريم  القرآن  أن  ي��رى 
»مس« لدللة عىل ضيق صب الذين كفروا 
إذ إهنم إن أصاهبم أدنى عذاب جأروا إىل 
« مبالغة  الل فهو يرى أن يف استعامل »مسَّ
تتمة  يف  قال  إذ  العذاب؛  قلة  وصف  يف 
والنفح  املس  ويف   « اآلي��ة:  هلذه  تفسريه 
ثالث مبالغات؛ ألن النفح يف معنى القلة 

والنزارة«)54(.
يف  الزركيش  إليه  ذهب  ما  هذا  ومثل 

ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  چ  تعاىل:  قوله  تفسري 
ڱ ڱ ڱچ ]س������������������ورة 
ملا  سبحانه  »فإن��ه  ق��ال:  إذ   ]113 ه��ود: 

امليل  وهو  الظاملني  إىل  الركون  عن  هنى 
إليه���م والعتامد عليهم وكان دون ذلك 
العقاب  أن  أخب  الظلم،  يف  مشاركتهم 

)53( الكشاف، الزخمري: 4/ 228.
)54( املصدر نفسه: 4/ 228.
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وهو  الظلم  عىل  العقاب  دون  ذلك  عىل 
ه��و دون اإلح���راق  ال���ذي  ال��ن��ار  م��س 

والضطرام«)55(.
لإلشارة   » »مسَّ استعامل  موارد  ومن 
أقل  أو  العذاب  دون  هو  بام  اإلصابة  إىل 
شدة يف العذاب ما ذهب إليه ابن عاشور 

ی  ىئ  ىئ  چ  ت��ع��اىل:  ق��ول��ه  تفسري  يف 
جب  يئ  ىئ  مئ  حئ  یجئ  ی  ی 
قال:  إذ   ]53 النحل:  حبچ ]س��ورة 
»ُأْستعري املس للحصول اخلفيف لإلشارة 
إىل ضيق صب اإلنسان بحيث أنه جيأر إىل 
ابن  وزاد  له«)56(.  يشء  أدنى  حلصول  الل 
يف  املس  استعامل  »وتقدم  قائال:  عاشور 

مئ  چحئ  تعاىل:  قوله  يف  اخلفيفة  اإلصابة 
]سورة  چ «)57(  حب  جب  يئ  ىئ 
النحل: 53[. متناسيًا أن هذه اآلية نزلت 
آهلة  األصنام  يتخذون  الذين  املركني  يف 
هلم من دون الل، بدللة اآلية التي سبقت 

ۅ  ۋ  چۋ  تعاىل  قوله  وهي  اآلية  هذه 
ائ  ىى  ې  ې  ې  ۉې  ۉ  ۅ 

)55( البهان، الزركيش: 3/ 379. 
)56( التحرير والتنوير، ابن عاشور: 2/ 477.

)57( املصدر نفسه: 2: 477.

فاآلية   ]51 النحل:  ]س��ورة  ائچ 
ذلك  يؤكد  وم��ا  امل��رك��ني  ح��ال  تصف 
اآلية التي تلت آية املس وهي قوله تعاىل: 

مت  خت  حت  جت  يب  ىب  مب  چ 

النحل:  ]س���ورة  جثچ  يت  ىت 
يلجأون  املركني  أن  وم��ع��روف   ،]54
مصيبة  أدن��ى  أصابتهم  إذ  أصنامهم  إىل 
وقعوا  إذ  إل  تعاىل  الل  إىل  يلجأوون  ول 
هتب  كأن  هلالكهم  سببًا  تكون  مصيبة  يف 
عليهم الريح العاتية وهم يف وسط البحر، 
فتنقطع هبم السبل عند ذاك يلجأون إىل الل 

تعاىل.
ففي املواطن التي يرى فيها الزخمري 
« ل تدلُّ  والزركيش وابن عاشور أن »مسَّ
عىل الستشعار الكامل بالعذاب وإنام عىل 
يذهب  البغوي  أنَّ  نجد  ذلك  دون  هو  ما 
« تدلُّ عىل حتقق اإلصابة  إىل أن لفظة »مسَّ
الكامل  الستشعار  وحصول  بالعذاب 

ڇ  چ  إذ قال يف تفسري قوله تعاىل:  به، 
چ  ڎ  ڍ ڌ ڌ ڎ  ڍ 
« تعني  ]سورة البقرة: 80[ إن لفظة »مسَّ
« هنا  هنا اإلصابة«)58(. فهو يرى أن »مسَّ

)58( معامل التنزيل، البغوي: 1/ 138. 
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ل  هبا  وإصابتهم  للنار  تعرضهم  عىل  تدل 
إىل ما هو دون ذلك من العذاب.

وهذا ما ذهب إليه القرطبي يف تفسري 
ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  چ  تعاىل:  قوله 
 ]113 ه��ود:  ]س��ورة  چ  ڱ ڱ 
إذ قال يف تفسري »متسكم«: »أي: حترقكم 
عىل  ومماألهتم  ومصاحبتهم  بمخالطتهم 

إعراضهم وموافقتهم يف أمورهم«)59(.
أنَّ  القرطبي يرى  أنَّ  فواضح من هذا 
الكامل  الستشعار  عىل  تدلُّ  هنا   » »مسَّ

بالعذاب.
تدل   » »مسَّ أن  إىل  ذهب  من  وهناك 
عىل مطلق اإلصابة من دون تقيد بضعف 
أو شدة، وهذا ما نجده يف قول أيب حيان 
األندليس: »املس: اإلصابة، واملس: اجلمع 
بني شيئني عىل هناية القرب«)60(. وقد رشح 
جماز  »امل��س:  قوله:  يف  ذلك  عاشور  ابن 
اليد  وضع  املس  حقيقة  ألن  اإلصابة؛  يف 

بجامع  اإلصابة  فاستعمل يف  اجلسم،  عىل 
ڳ  گ  چ  تعاىل:  كقوله  الت��ص��ال 

)59( تفسري القرطبي: 9/ 92. 
 /1 الندليس  ابوحيان  املحيط،  البحر   )60(
 /1 اجل��وزي:  اب��ن  املسري،  زاد  و:   ،437

 .421

چ  ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ 
دال عىل مطلق  فهو  النعام: 49[  ]سورة 

اإلصابة من غري تقييد بشدة أو ضعف.
إن   » »م���سَّ لفظة  أن  هنا  ونستفهم 
»متسكم«  وإن  »أص���اب«  تعني  ك��ان��ت 

تعني »تصبكم« فلامذا فرق القرآن الكريم 
ۋ ۅ ۅ  چ  تعاىل:  بينهام يف قوله 
ېچ  ې  ې  ې  ۉ  ۉ 
]سورة ال عمران: 120[ فقال مع احلسنة: 
))مَتَْسْسُكْم(( ومع السيئة: ))ُتِصْبُكْم((؟. 
ت��رادف  ))مَتْ��َس��ْس��ُك��ْم((  لفظة  كانت  فلو 
لفظة ))ُتِصْبُكْم(( فلامذا فرق بينهام القرآن 

الكريم؟!.
تعاىل:  قوله  عىل  نفسه  األمر  وجيري 

ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  چ 

ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ 
چ ]سورة البقرة: 275[ التي قال  ڀ 
يقال:  اجلنون،  »املس:  رشحها:  يف  الفراء 
يف  البيضاوي  وقال  ممسوس«)61(.  رجل 
(( أي اجلنون، وهذا  تفسريها: » ))ِمَن امْلَسِّ
أيضا من زعاماهتم أن اجلني يمسه فيختلط 

)61( معاين القرآن، الفراء: 1/ 132. 
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وقد  الرجل«)62(.  قيل: جن  ولذلك  عقله 
قوله:  يف  املس  من  املراد  اآللويس  أوضح 
ُمس  يقال  اجلنون،  أي   )) امْلَ���سِّ »))ِم���َن 
وأصله   ، ُج��نَّ إذا  ممسوس  فهو  الرجل 
قد  الشيطان  به ألنَّ  باليد، وسمي  اللمس 
للفساد  مستعدة  وأخالطه  الرجل  يمس 

فيفسد وحيدث اجلنون«)63(.
لفظة  انتقلت  كيف  لن�����ا  يبينوا  ومل 
مقدمة  كوهنا  عىل  ال��دلل��ة  من   » »م�����سَّ
العذاب  دون  هو  فيام  أو  بالسوء  لإلصابة 

إىل الدللة عىل اجلنون؟!.
سياق  يف   » »م��سَّ لفظة  وردت  وملَّ��ا 
چ  پ ڀ ڀ ڀ  چ  قوله تعاىل: 
املفرسون  هبا  ذهب   ]79 الواقعة:  ]سورة 
قول  من  ه��ذا  ويفهم  »مل��س«،  دلل��ة  إىل 
ُروَن((:  امْلَُطهَّ إِلَّ  ُه  َيَمسُّ »))َل  الزخمري: 
ينبغي أن يمسه إل من هو عىل  املعنى: ل 
الكتاب  مس  يعني:  الناس،  من  طهارة 

ذلك  عجيبة  ابن  وأوض��ح  املكنون«)64(. 
طهارة  عىل  كان  من  إل  يمسه  »ل  بقوله: 

)62( انوار التنزيل وارسار التاويل: 1/ 305. 
العظيم  ال��ق��رآن  تفسري  يف  املعاين  روح   )63(

والسبع املثاين، اللويس: 2/ 374. 
)64( الكشاف: 4/ 487

الناس... وحيتمل أن يريد باملطهرين:  من 
اجلنابة  وهو  األكب  احلدث  من  املطهرين 
الغتسال  هذا:  عىل  فالطهارة  واحليض، 
أو املطهرين من احلدث األصغر؛ فالطهارة 
عىل هذا الوضوء«)65(. فهم هبذا يرون أن 
وعىل  »مل��س«  لفظة  ت��رادف   » »م��سَّ لفظة 
حني  يف  الكتاب«  »ملس  املقصود  فإن  هذا 
نجد أن القرآن الكريم ذكر يف موضع آخر 
ونحوها  باليد  الكتاب  ملس  عىل  يدل  ما 

چۈ  تعاىل:  فقال  »ملس«  لفظة  باستعامل 
ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ 
ائچ  ى  ى  ې  ې  ې  ې  ۉ 
»ملس«  كانت  فلو   ]7 الن��ع��ام:  ]س��ورة 
« يف  »م��سَّ استعامل  لكان   » »م��سَّ ت��رادف 
ڀچ  ڀ  ڀ  پ  چ  تعاىل:  قوله 

چ ۅ  تعاىل:  واستعامل »ملس« يف قوله 
ۉ چ ترجيح بال مرجح وهذا خالف 
احلكمة وخالف ما تنامز به اللغة من لطف 

يف التعبري ودقة يف التفريق.
يوافقون  املفرسين  جلَّ  أنَّ  هذا  معنى 
« ترادف لفظة  اللغويني يف كون لفظة »مسَّ
قوله:  يف  امل��اوردي  ذكره  ما  وهذا  »ملس« 

)65( البحر املديد، ابن عجيبة: 6/ 233. 
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»املس نظري اللمس«)66(. ولكنه يذهب إىل 
قال:  إذ  اللفظتني  بني  لطيفًا  فرقًا  هناك  أنَّ 
اللمس  أن  واللمس،  املس  بني  »الفرق 
لصوق بإحساس واملس لصوق فقط«)67(. 
وقد وافقه عىل هذا الرأي الشيخ الطويس 

والشيخ الطبيس)68(.
أن  أع���اله  يف  ذك��ر  مم��ا  يلحظ  ال���ذي 
حتديد  يف  اعتمدوا  واللغويني  املفرسين 
التي  واملواطن  السياق،  عىل   » »مسَّ دللة 
مع  ذكرت  فلام   ،» »مسَّ لفظة  فيها  وردت 
الشيطان قيل: فيها دللة عىل اجلنون، وملا 
تعاىل:  قوله  مثل  يف  العذاب  مع  ذك��رت 

ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  چ 

ٹچ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ 
دللة  فيها  إن  قيل:   ]46 النبياء:  ]سورة 
عىل ما فيه نوع من التخفيف عن العذاب 
وردت  ومل��ا  ال��ع��ذاب،  دون  ه��و  فيام  أو 

ڤ  ڤ  ڤ  چ  تعاىل:  قوله  سياق  يف 

ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ 
 ]64 ه��ود:  چ ]س��ورة  ڃ  ڄ  ڄ 

)66( النكت والعيون، املاوردي: 4/ 227. 
)67( املصدر نفسه.

 ،608  /3 الطويس  الشيخ  التبيان،  ينظر:   )68(
و: جممع البيان، الشيخ الطبيس: 5/ 264. 

مقدمة  يكون  ما  عىل  دللة  فيها  أنَّ  قرروا 
وعند  البالء،  لنزول  وموجب  للعذاب 

ورودها يف سياق قوله تعاىل: چ پ ڀ 
دلل��ة  إىل  هب��ا  ذه��ب��وا  چ  ڀ  ڀ 

آخر  سياق  يف  وردت  أهنا  ولو  »اللمس«. 
ألعطوا هلا دللة أخرى.

القرآنية  الدللة  استكناه  حاولنا  ولو 
للفظة »مس« لوقفنا عىل دللة عامة جتمع 
املعاين اآلنفة مجيعها، وهذا ما سنلحظه يف 

املحور الثالث من هذا املبحث.
« يف السياق  املحور الثالث: داللة »مسَّ

القرآين:
يف  اعتمدوا  املفرسين  أن  آنفا  قدمنا 
بيان دللة األلفاظ عىل التبادر وعىل املورد 

الذي ترد فيه اللفظة.
حياول بحثنا البتعاد عن هذه املنهجية 
يف  التبادر  عن  ويبتعد  املعنى،  كشف  يف 
منهجية  ويعتمد  القرآنية،  املفردات  تفسري 

الستقراء لالقرتانات اللفظي������ة للمفردة 
مدلول  عن  فيكشف  الواحدة،  القرآني����ة 
اللفظية  السياقات  بمتابعة  اللفظ���ة  تلك 
للمفردة القرآنية الواحدة للخروج بمعنى 

عام لتلك اللفظة.
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ال���دللت  مجيع  أنَّ  ي��ب��دو  وال���ذي 
للفظة  واللغويون  املفرسون  ذكرها  التي 
يف  جيمعها  واحد  أصل  إىل  ترجع   » »م�سَّ
اللفظة  هذه  معاين  إليه  ترجع  عام  معنى 
آخر  يشء  يف  يشء  »ول��وج  وهو:  مجيعها 
استشعارا  واستشعاره  به  واإلح��س��اس 

كامال«.
نبي  استعامل  سبب  لنا  يفرس  وه��ذا 
يف  غريها  دون  اللفظة  هذه   أيوب الل 
واملصائب  الرزايا  يبني  وهو  لربه  مناجاته 
األم��وال  فقدان  اء  ج��رَّ من  به  حلت  التي 
األغنام  وهالك  الزرع  وفساد  واألولد، 
بدنه من  ما أصابه يف  واملاشية، فضال عن 
البالء الذي أدى إىل نفرة أهله وأبناء قومه 
وعدم  بينهم،  من  إي��اه  وإخراجهم  منه، 
السامح لمرأته التي كانت ختدمه أن تدخل 
عليهم خوًفا منهم أن ينتقل إليهم البص 

واجلذام بالعدوى.

بش����دة   أيوب النبي  أح��سَّ  فلام 
واستشعره  م��أخ��ذه،  منه  وأخ��ذ  ال��ب��الء 
استشع����ارا كام�������ال نادى ربه باستعامل 
وتصوره  ب��ه  ح��لَّ  م��ا  ك��ل  توصف  لفظة 

ٺ  چ  تعاىل:  بقوله  كامال  تصويرا 

ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ 

ٹچ ]سورة النبياء: 83[.

مورد  كل  عىل  نفسه  األم��ر  وجي��ري 
« وهي تصف العذاب  ترد فيه لفظة »مسَّ
أعامقهم  ويتغلل يف  باملجرمني،  الذي حيل 

ی  ی  ی  ی  چ  تعاىل:  قوله  كام يف 
خب  حب  جب  يئ  ىئ  مئ  حئ  جئ 
 .]48 القمر:  چ ]س��ورة  يب  ىب  مب 

ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  چ  تعاىل:  وقوله 
وقوله   ]8 الزمر:  ]سورة  ہچ  ہ  ۀ 

ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  چ  ت��ع��اىل: 
ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋۅ ۅ 
 ]214 البقرة:  ]س��ورة  ۉچ  ۉ 

ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  چ  تعاىل:  وقوله 
پ پ پ پ ڀ چ ]سورة الرساء: 

.]67
وق��ري��ب م��ن ه���ذا إي��ث��ار ن��ب��ي الل 
اللفظ�������ة عىل غريها يف  ابراهيم هذه 
ِم  َتَقدِّ من  إليها  وصل  التي  احلالة  تصوير 
سنهّه وتعطل بعض أعضائه وإصابة بعضها 
الرد  معرض  يف  فيقول  بالضعف،  اآلخر 
قائال:  بغالم  بروه  الذين  املالئك����ة  عىل 

ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  چٿ 
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ٹ ڤ چ ]سورة احلجر: 54[.
فالكب قانون طبيعي ش�������اء اإلنسان 
عمر  من  حمددا  سنًّا  ليس  والكب  أبى،  أم 
بلغه  إذا  حم��دد  زمني  وق��ت  أو  اإلن��س��ان، 
جمموعة  هو  وإنام  الكب،  أصابه  اإلنسان 

وجتتمع  الزمن  م�����ع  تتوافر  األحوال  من 
تدرجيية  عملية  وهي  اهلدف  إىل  للوصول 
بكبه،  حيس  ل  فاإلنسان  حمسوسة،  غري 
نتائجه  بعض  تظهر  عندما  يدركه  ولكنه 
عىل  القدرة  وعدم  احلواس  بعض  كتعطل 

النجاب و...
إيالج  يتطلب  الولد  إنجاب  كان  وملَّا 
يعني  فهذا  امل��رأة،  رحم  يف  الرجل  نطفة 
النطفة  أن صريورة اجلنني من دون ولوج 
الرحم يشء غريب؛ وهذا يفرس سبب  يف 
السالم  عليها  ال��ع��ذراء  مريم  استغراب 
تعاىل:  قوله  يف   جبائيل أخبها  حينام 

ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  چ 

ڱ چ ]سورة مريم: 19[ فرتد عليه 

ڱ ں ں ڻ ڻ  چ  العذراء متعجبة: 
ہچ ]س��ورة  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ 

كانت  لو   » »مسَّ لفظة  إنَّ  إذ   ]20 مريم: 
بذلك  رصح  كام  باليد«  »اللمس  دللتها: 

واللمس  »امل��س  بقوله:  الطويس  الشيخ 
الشيخ  رصح  ك��ام  أو  م��ت��ق��ارب��ان«)69(، 
اللمس«)70(.  »املس نظري  بقوله:  الطبيس 
فإن جمرد اللمس ل يتسبب باحلمل كام هو 

معروف.
املعنى  عىل   » »مسَّ بدللة  سلمنا  وإذا 
آخر  يشء  يف  يشء  -ول��وج  قدمناه  ال��ذي 
-يمكننا  كاماًل  إحساسا  به  واإلحساس 
إليه بعض  ال��ذي ذه��ب  ال��رأي  ال��رد عىل 

پ  چ  تعاىل:  قول�������ه  تفسري  يف  املفرسين 
إىل  ذهبوا  حينام  ڀچ  ڀ  ڀ 

« املقصود هبا »ملَس« وأنه ل جيوز  أنَّ »مسَّ
باحلدث  حمدثًا  كان  من  القرآن  يلمس  أن 
أو  جنابة  عىل  كان  أو  األكب  أو  األصغر، 
الزخمش�����ري  به  رصح  ما  وهذا  حيض، 
هو  من  إل  يمس���ه  أن  ينبغي  »ل  بقوله: 
عىل طهارة من الناس يعني مس املكتوب 
عطية  ابن  ذكره  ما  خالف  وهذا  فيه«)71(. 

أن  واحلائض  للجنب  جيوز  أنه  إىل  مشريًا 
ص بعض  يقرآن القرآن يف قوله: »وقد رخَّ

)69( التبيان: 6/ 16. 
)70( جممع البيان: 10/ 256. 

)71( الكشاف: 6: 487. 
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ويف  األص��غ��ر،  باحلدث  مَسه  يف  العلامء 
للمعلم  سيام  ول  غيب،  ظهر  عن  قراءته 
ص بعضهم للُجنب يف  والصبيان، وقد رخَّ

قراءته«)72(.
أعلم -أنَّ دللة  يبدو يل -والل  الذي 
يف  الغوص  هي  املعنى  ه��ذا  عىل   » »م��سَّ
معاين ألفاظ القرآن الكريم وسب أغواره، 
واستكناه  وعجائبه،  أرساره،  ومعرفة 
مضامينه وأحكامه، وفهم أخباره وقصصه 
وهذا  كاماًل،  استشعارا  به  والستشعار 
يف  تأمله  ط��ول  بعد  الثعلبي  فهمه  م��ا 

ڀ  پ  »چ  بقوله:  اآلي��ة  ه��ذه  تفسري 
من  إل  حقائقه  يفهم  ل  ڀچ:  ڀ 

األق���ذار«)73(.  من  األن��وار  عن  رسه  طهر 
وقريب من هذا ما ذكره املاوردي يف قوله: 
الذنوب  من  املطهرون  إل  يمسه  ل  »إنه 

واخلطايا«)74(.
فمنهم  منهم،  امل��راد  يف  اختلفوا  وقد 

ذكره  ما  وهذا  املالئكة  أهنم  إىل  ذهب  من 
ابن عباس  »قال  قوله:  الطويس يف  الشيخ 

)72( املحرر الوجيز: 6/ 296. 
)73( الكشف والبيان 13/ 114.
)74( النكت والعيون: 4/ 227. 

وجماهد والضحاك: ل يمس الكتاب الذي 
وهم  الذنوب  من  املطهرون  إل  السامء  يف 
الطبيس  الشيخ  ذهب  وقد  املالئكة«)75(. 
بالل  يركون  ل  من  هبم  املقصود  أن  إىل 

ڀ  ڀ  پ  چ  ق��ول��ه:  يف  ع��ني  ط��رف��ة 
ل  األول  القول  يف  معناه  چ  ڀ 

بالطهارة  الذين وصفوا  املالئكة  إل  يمسه 
ال��ث��اين: إل  ال��ق��ول  ال��ذن��وب، ويف  م��ن 
املطهرون من الرك عن ابن عباس«)76(. 
أمري  عن  قول  الكاشاين  الفيض  ذكر  وقد 
فيه  أك��د   طالب ايب  بن  عيل  املؤمنني 
األوصياء  هم  املطهرين  من  املقصود  أنَّ 

ڀ  ڀ  پ  چ  ق����ال:  إذ  امل��رض��ي��ني 
ڀ چ قال اإلمام عيل: ل يمسه 

ولدي«)77(.  من  واألوصياء  املطهرون  إل 
وهو الرأي الذي يميل إليه الباحث.

قوله  تفسري  عىل  نفسه  األمر  وجيري 
ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ  چ  تعاىل: 

ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ 
يلج  أي   ]275 البقرة:  ]سورة  چ  ڀ 

)75( التبيان: 9/ 497. 
)76( جممع البيان: 9/ 340.

)77( تفسري الصايف: 6/ 127. 
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اجلن فيه ويتغلغل يف أعامقه � والل اعلم �
املبحث الثاين:

املس والعالقة الزوجية:
األنظم���ة  أحد  هو  الثنائي  النظام  إنَّ 
النظام  فهو  الكون؛  م��روع  يف  الداخلة 
الذي حيافظ عىل استمرار احلركة وفيه يتم 
من  فرد  كلَّ  جتد  لذا  والستمرار؛  التوالد 
حوله  يدور  مركز  عن  يبحث  املخلوقات 
كي حيفظ توازنه، فتجد انجذابه إىل اجلنس 
تفكري،  سابق  غري  ومن  شعوريًا  ل  اآلخر 
ُك  املحرِّ هي  معه  تنشأ  التي  الغريزة  وهذه 
ما  وهذا  وسكناته،  حركاته  لكلِّ   ُ واملفرسِّ
ومنها  البرية  الكائنات  أغلب  به  تشرتك 
التي  األصناف  من  يعدُّ  ال��ذي  اإلنسان 
العالقات  وتنظيم  ع  التجمِّ إىل  دائام  متيل 
علامء  أرجع  لذا  البر؛  من  حوله  من  مع 
التي  النفسية  األم��راض  من  كثريا  النفس 
تصيب اإلنسان إىل الوحدة والنعزال عن 

اآلخرين، وقد رأوا أنَّ الزواج يعدُّ عالجا 
ألغلب هذه األمراض.

مركز  ه��ي  ب��ذل��ك  ال��زوج��ة  فتكون 
النسان الذي يدور حوله كفكرة وليست 

ژ  ژ  ڈ  چ  تعاىل:  ق��ال  كشخص 

ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ 
ڳ  ڳ  ڳڳ  گ  گ  گ  گ 
ڱ ڱ ڱ ڱچ ]سورة الروم: 

.]21
فالبد من تقرير أصول هذا الزدواج 

وجهها،  أكمل  عىل  املرجوة  الثمرة  ليثمر 
ويأيت يف الغاية املنشودة يف أمجل صورهتا.

احلكيم  الشارع  عناية  ظهرت  ومثلام 
عقائد  من  للبر  رشع��ه  فيام  ب��األخ��الق 
فيام  ذلك  آثار  ظه��رت  كذلك  وعبادات، 
ونظام  األرسة  لبناء  أصول  من  وصف�����ه 
عالقات  ورتَّ��ب  األرسة  م  فنظَّ املجتمع. 

العائلة عىل أساس املحبة والسالم.
��ب  ورغَّ ال��زواج  عىل  الشارع  فحثَّ 
خمتلفة  بأساليب  الباب  هذا  يف  وأتى  فيه، 
وحتريك  فضائله  وبيان  بشأنه،  التنويه  يف 

الدواعي املثرية لألخذ بأسبابه.
ج من مقاصد الشارع اهلامة؛ إذ  فالتزوِّ
به تتكون العائلة وتتحقق املقاصد اهلائلة، 
أجزاء  وإنَّ  العمران،  عىل  التعاون  ويتم 
عىل  بينه���ا  فيام  ترتبط  البري  املجتمع 

أساس املحبة والنفع العام.
الزوجني  عىل  املبنية  العائلة  فم������ن 



م.د. جميب سعد أو كطيفة

125

هـ(
14

40
م- 

20
19

ع )
ربي

ن -
ثو

ثال
وال

ع 
ساب

 ال
دد

لع
ا

أبناء  من  األق��ارب  شجرة  أغصان  تتفرع 
وخالت  وأخوال  وعامت  وأعامم  وبنات 
تكون  األرسة  إنَّ  ثم  وجدات...  وأجداد 
كثرت  فكلام  املجتمع،  بناء  يف  كاللبنة 
قوًة  األم��ة  شأن  ازداد  وأف��راده��ا  األرسة 

ومتاسكًا وعال صيتها.
يف  الرتغيب  هذا  وراء  الشارع  إن  ثم 
عىل  أوجب  وآداب  قوانني  وضع  النكاح 
ليكون  هب��ا؛  واألخ��ذ  مراعاهتا،  املسلم 
والعمدة  كاماًل.  رشعيًا  زواج��ًا  زواج��ه 
العزيز  الكتاب  يف  جاء  ما  الباب  هذا  يف 
والسنة املطهرة مما له تعلق بآداب الزوجية. 
املثل األعىل للكامل اإلنساين يف مجيع  فهو 
أحواله العامة واخلاصة، وقد أمرنا باتباعه 

يف مجيع ما جاء به قول وفعاًل)78(.
النكاح هو الصيغة الرعية  وإذا كان 
التي حيلُّ للزوج هبا أن يعارش زوجته فإنَّ 

»املس« هو ما بعد النكاح.

ال��ذي  املعنى  إىل  إش���ارة  »امل���س«  ف��� 
آخر  يشء  يف  يشء  -»ولوج  سالفًا  قدمناه 
استشعارا  واستشعاره  به  والح��س��اس 

العدد  الول،  املجلد  الزتونة،  جملة  ينظر:   )78(
الثامن، تونس، 1936م: 386. 

للعملية اجلنسية  به وصفًا  كامال« -يقصد 
الزوج وزوجته وتأثرياهتا  التي حتدث بني 

املادية والروحية  -والل أعلم-.
وترتتب عىل عملية الدخول واإلنزال 
الزوج وزوجته األحكام  التي حتدث بني 
ومن  بينهام.  املعاملة  حتدد  التي  الرعية 
يستوجب  ل  واإلنزال  الدخول  فعدم  ثمَّ 
صه  خلَّ ما  وه��ذا  الطالق  حالة  يف  ة  العدَّ

ڍ  ڇ  چ  تعاىل:  بقوله  الكريم  القرآن 
ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ 
ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ 
ڳ  گ  گ  گگ  ک 

ڳ چ ]سورة الحزاب: 49[.
لضامن  عت  رشِّ إنام  ة  العدَّ ألن  وذلك 
الطالق  حصل  فإن  احلمل،  وج��ود  عدم 
املهر  نصف  فللمطلقة  هبا  يدخل  أن  قبل 

ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  چ  ت��ع��اىل:  ق��ال 
ۉ ې ې ې ې ى ى 

ائ چ ]سورة البقرة: 237[.

ويف هذا ردٌّ عىل رأي من يرى أن لفظة 
جمرد  وإن  اجلامع  هبا  يقصد  ل  قد   » »م��سَّ
ذكره  ما  وهذا  ًا  مسَّ تعدُّ  بالزوجة  اخللوة 
إذا خال هبا  قلت:  »فإن  بقوله:  الزخمري 
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خلوة يمكنه معها املساس، هل يقوم ذلك 
مقام املساس؟. قلت: نعم. عند أيب حنيفة 
حكم  الصحيحة  اخللوة  حكم  وأصحابه 
امل��س��اس«)79(. وه��ذا ما ذك��ره أب��و حيان 
حنيفة  أيب  »عند  قائال:  أيضا  األندليس 
حكم  الصحيحة  اخللوة  حكم  وأصحابه: 

املسيس«)80(.
وق��د أمج��ع امل��ف��رسون ع��ىل أن امل��راد 
اجلامع  هو  املوردين  هذين  يف  »امل��س«  ب� 
الطويس  والشيخ  املاوردي  ذكره  ما  وهذا 
الفراء يف  قال  والبغوي وابن اجلوزي)81(. 
وهو  واح��د  ومتسوهن  »متاسوهن  قوله: 

اجلامع«)82(.
وهنا يظهر لطف القرآن الكريم ودقته 
التي  احلالة  تصف  التي  األلفاظ  انتقاء  يف 
األحكام  وتبني  بزوجته  الزوج  هبا  يلتقي 
واملظاه���رة  والط�����الق  بالزواج  املتعلقة 
التلطف  يف  غايًة  تعدُّ  ألفاظ  باستعامل 

)79( الكشاف: 5، 339. 
)80( البحر احليط: 9/ 191. 

يف  التبيان  و:  والعيون:  النكت  ينظر:   )81(
زاد  و:  التنزيل،  ومعامل  ال��ق��رآن،  تفسري 

املسري. 
)82( معاين القرآن، الفراء: 1/ 183.

وميوهلا  النفس  ومكامن  الطباع  ومراعاة 
ومدى نفرهتا وتقززها من بعض احلالت.

واحلمد هلل رب العاملني
اخلامتة وأبرز النتائج:

اللغة  بني  والتقلب  اإلطافة  هذه  بعد 
التفسري  وك��ت��ب  ال��ع��رب��ي��ة،  وامل��ع��ج��امت 
واحلديث تبني أنه كي يتمكن النسان من 
أبناء جلدته وخمالطتهم لبدَّ  التواصل مع 
البنية  ألن  للغة؛  الداخيل  النظام  يتقن  أن 
كانت  لبنى  آلية  نتيجة  هي  للغة  السطحية 
يف األعامق. ومعنى هذا أنَّ القتصار عىل 
البنية السطحية غري كاٍف للوقوف عىل كنه 
اللغة ومعرفة مدلولهتا ومن ثمَّ فك عبارة 
النص القرآين ومعرفة مرادها والتوصل إىل 
البحث  متخض  وقد  منها.  املرجو  احلكم 

عن أكثر من نتيجة منها:
ذك��ره��ا . 1 ال��ت��ي  ال����دللت  مج��ي��ع  إنَّ 

إىل  ترجع  »م��س«  للفظ��ة  اللغويون 

عام،  معنى  يف  جيمعها  واح��د  أص��ل 
الكامل  الستقرار  حال��ة  تصف  فهي 
ليشء ما يف يشء آخر، واإلحساس به 
واستشعاره استشعارا كامال. وان هذا 
بل  معينة  حالة  عىل  يقترص  ل  الفعل 
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 » »مسَّ فإنَّ  ثمَّ  ومن  عامة.  حركة  هو 
ل تعد من املشرتك اللفظي.

تكاملية . 2 حركة  ذات  م�سَّ  لفظة  إن 
لذا  والت��زان؛  الستقرار  عن  تبحث 

فهي تتصف بام يأيت:
احلركة، أ.  نواقص  إلمت��ام  تسعى  إهن��ا 

مستقبال،  نتائجه  تظهر  اإلمتام  وهذا 
وهذا يعطي بعدا زمنيا لعملية اإلمتام.

حالة ب.  وص��ف  إىل  تشري  ح��رك��ة  إهن��ا 
التوازن هبدف الوصول إىل الستقرار.

الطرق ج.  أح��د  ه��ي  الس��ت��م��راري��ة  إنَّ 
ال��ت��ك��ام��ل.  إىل  ل��ل��وص��ول  امل���ؤدي���ة 
م��رة واح���دة ل  إذا وق��ع  ف��احل��دث 
تكرر  إذا  ب��ل   » »م���سَّ عليه  نطلق 
أطلق  الذروة  فبلغ  باستمرار  حدوثه 
إخوة  مع  حدث  كام  اللفظ  هذا  عليه 
البالء  معهم  بلغ  الذين   يوسف
عليه  يقتاتون  ما  جيدوا  مل  إهنم  بحيث 

البالد  جي��وب��وا  أن  إىل  اضطرهم  مم��ا 
وناهلم  الغذاء،  عن  بحثا  وغربا  رشقا 
كاهلهم  أثقل  ما  واملشقة  العناء  من 
بقوله  حالتهم  الكريم  القرآن  فصور 

ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  چ  ت��ع��اىل: 

ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ 
ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ 
چچ  چ  چ  ڃ  ڃڃ 
ما  هذا  ومثل   .]88 يوسف:  ]سورة 
يشجع  وهو  الكريم  القرآن  يف  نجده 

معه  آم��ن��وا  وال���ذي���ن   الرسول
ما  هلم  ويصور  والصب  الثبات  عىل 
تعرضت له األمم السابقة من البأساء 
إزعاجا  أزعجوا  أهنم  حتى  والرضاء، 
من  أصاهبم  بام  بالزلزلة  شبيها  شديدا 
َيُقوَل  ))َحتَّى  حتى  واأله��وال  الفزع 
َن��رْصُ  ُس��وُل(( وم��ن معه ))َم��َت��ى  ال��رَّ
ِ(( أي بلغ هبم الضجر، ومل يبق هلم  اللَّ
دليل  قالوا ذلك، ويف هذا  صب حتى 
يف  ومتاديه  الشدة  يف  األمر  تناهي  عىل 
الِعَظم حتى إن الرسل الذين ل يقارن 
بصبهم وضبطهم ألنفسهم جلأوا إىل 
فيصور   ))ِ اللَّ َنرْصُ  ))َمَتى  قائلني  الل 
القرآن الكريم كل ما حلَّ هبم من شدة 

ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  چ  بقوله:  وبالء 
ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ 
ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۋۅ 
ې ې ې ى ى ائ ائ 
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ەئ ەئوئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ چ ]سورة 
البقرة: 214[.

ذات د.  تكاملية  آثارها   » »مسَّ لفظة  إنَّ 
حركة  ليست  فهي  زم��ان��ي��ة،  أب��ع��اد 
الزمن  مع  بطيئة  حركة  بل  مفاجئة، 

فالكب  الكب،  مع  كانت  فإن  نسبيًا، 
قانون طبيعي  ل حيدث فجأة، بل هو 
وإن  آنفًا،  ذكرت  كام  تدرجييا  حيدث 
فالعمل  العقاب  أو  البالء  مع  كانت 
مع  حصل  كام  أشده  عىل  يكون  فيها 
مع  كانت  وإن   ،أيوب الل  نبي 
جهنم فهي تشري إىل وصول املذنب إىل 
وان  هليبها،  يف  وتغلغله  جهنم  اعامق 

ڇ  ڇ  ڇ  چ  ف�  الر  مع  كانت 
ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ 
لذا   ]49 فصلت:  ڈچ ]س��ورة 
نجده يلجأ إىل الل بكل قواه لينجيه من 

ڭ  چڭ  ال��ذي:  فهو  البالء  هذا 
]س���ورة  چ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ 
القرآن  مع  كانت  وإن   .]51 فصلت: 
فهي تشري إىل وصول الفرد إىل أعامق 

القرآن واستكناه مضامينه.
مزدوج ه.  طابع  ذات   » »م��سَّ لفظة  إنَّ 

من  وهادئة  الداخل  من  عنيف��ة  فهي 
ال��داخ��ل حت��اول  م��ن  اخل���ارج، فهي 
احلركة  إلمت��ام  العقبات  كل  مواجهة 
الزمني  والبعد  وج������ه،  أحسن  عىل 
يعطي احلركة الوقت الكايف للوصول 
إىل النتائج فهي شديدة التأثري باملقابل.

عىل . 3 للدللة   » »م��سَّ لفظ��ة  تقترص  مل 
إذ  فحسب  اجلنسية  العملية  وصف 
أنَّ هناك لفظا خاصًا وضع لسم هذه 

العملية.
إنهّ خلوة الرجل باملرأة أو ملس الرجل . 4

الذي  املعنى  عىل  ا  مسًّ يعدُّ  ل  للمرأة 
قدمناه.

يف . 5 نا  بيَّ كام  فت  وظِّ  » »م��سَّ لفظة  إنَّ 
تضاعيف هذا البحث لوصف النكاح 
الرجل واملرأة، وما يرتتب  الفعيل بني 
عىل ذلك من تأثريات مادية ومعنوية، 

وأحكام رشعية وقانونية.
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القرآن الكريم.
• عمر 	 ب��ن  ملحمود  ال��ب��الغ��ة،  أس��اس 

حممد  تح:  538ه���«،  »ت  الزخمري 
حممد  منشورات  السود،  عيون  باسل 

عيل بيضون/ بريوت، 1431ه�.
• األلسنية العربية، لريمون طحان، دار 	

الكتاب اللبناين، ط: 2/ 1981م.
• بن 	 الرمحن  لعبد  الكتابي��ة،  األلفاظ 

عيسى بن محاد اهلمذاين )ت320ه�(، 
مط:  يعقوب،  بدي����ع  أميل  حتقيق: 
ط:  ب��ريوت/  العلمية/  الكتب  دار 

األوىل/ 1991 م.
• يوسف 	 بن  ملحم����د  املحيط،  البحر 

الن��دل��يس»ت  ح��ي��ان  ب��ايب  الشهري 
745ه�«، تح: الشيخ عادل امحد عبد 
عوض،  حممد  عيل  والشيخ  املوجود، 
ود. زكريا النوقي، ود. امحد النجويل، 
ب���ريوت،  ال��ع��ل��م��ي��ة/  ال��ك��ت��ب  دار 

1422ه�.
• املجيد، 	 القرآن  تفسري  يف  املديد  البحر 

للعالمة امحد بن حممد ابن عجيبة »ت 

ال��رواي،  امحد  عمر  تح:  1224ه���«، 
دار الكتب العلمية/ بريوت، ط: 2/ 

2005م.
• لبدر 	 ال���ق���رآن،  ع��ل��وم  يف  ال��به��ان 

الزركيش  الل  عبد  ب��ن  حممد  ال��دي��ن 
)ت794ه�( حتقيق: حممد أبو الفضل 
الكتب  إح��ي��اء  دار  م��ط:  إب��راه��ي��م، 

العربية، ط: األوىل/ 1957 م.
• التبيان يف تفسري القرآن، لشيخ الطائفة 	

حممد بن احلسن الطويس»ت460ه�«، 
تح: امحد حبيب العاميل، بريوت، ط: 

1/ 1431ه�.
• الشيخ 	 لألست����اذ  والتنوير،  التحرير 

حممد الطاهر بن عاشور، دار سحنون 
للنر والتوزيع، تونس.

• ب� 	 املسمى  البغ����������وي  تفس����������ري 
مسعود  بن  للحسني  التنزيل«،  »معامل 
وحتقيق  إعداد  »ت516ه���«،  البغوي 
دار  م��ط:  العك  ال��رمح��ن  عبد  خالد 
الثالثة/  العلمية–بريوت، ط:  الكتب 

1989م.

أهم املصادر واملراجع:
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• »أن��وار 	 ب�  املسمى  البيضاوي  تفسري 
للقايض  التأويل«،  وأرسار  التنزيل 
حممد  بن  عمر  بن  نارص  بن  الل  عبد 
دار  مط:  ه���«،  »ت791  البيضاوي 
الكتب العلمية -بريوت، ط: األوىل/ 

2003م.
• العربية، 	 احلضارة  يف  اللساين  التفكري 

العربية  الدار  د. عبد السالم املسدي، 
للكتاب، ط: 1/ 1981.

• هت��ذي��ب ال��ل��غ��ة، مل��ح��م��د ب���ن امح��د 	
ت��ح: عبد  الزه����ري»ت370ه�����«، 
السالم حممد هارون، املؤسسة املرصية 

للتأليف والرتمجة والنر.
• ال��ق��رآن، أليب عبد 	 اجل��ام��ع ألح��ك��ام 

»ت671ه���«،  القرطبي  امحد  بن  الل 
حتقيق: سامل مصطفى البي، مط: دار 
الكتب العلمية -بريوت، ط: الثانية/ 

2004 م.

• أنيس/ 	 إبراهيم  د.  األل��ف��اظ،  دلل��ة 
 /3 ط:  امل��رصي��ة،  النجلو  مكتبة 

1972م.
• الدللة اإلحيائية يف الصيغة الفرادية، 	

احتاد  منشورات  مطهري،  صفية  د. 

الكتاب، دمشق/ 2002م.
• اوملان، 	 اللغة، لستيفن  الكلمة يف  دور 

مكتبة  ب��ر،  حممد  ك��امل  د.  ت��رمج��ة: 
الشباب/ 1988م.

• والسبع 	 القرآن  تفسري  يف  املعاين  روح 
املثاين، لشهاب الدين حممود اآللويس، 

دار إحياء الرتاث، بريوت -لبنان.
• لعبد 	 التفسري،  علم  يف  امل��س��ري  زاد 

الرمحن بن عيل اجلوزي»ت 579ه�«، 
ب��ريوت/  اإلس��الم��ي،  املكتب  دار 

1404ه�.
• يف 	 ومباحثه  أص��ول��ه  ال��دلل��ة  علم 

اجلليل،  عبد  ملنقور  العريب،  ال��رتاث 
مكتبة السد/ دمشق � 2001م.

• علم الدللة، د. امحد خمتار عمر، عامل 	
الكتب، القاهرة، ط: 5/ 1998م.

• ترمجة: 	 باملر،  آر.  أف.  الدللة،  علم 
جميد املاشطة، مطبعة العامل املركزية/ 

بغداد/ 1985م.
• د. 	 ترمجة:  جريو،  بيار  الدللة،  علم 

دمشق،  طالس/  دار  العيايش،  منذر 
ط: 11988م

• مفاد 	 بني  التمييز  يف  اللغات  ف��روق 
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الل  نعمة  ب��ن  ال��دي��ن  ن��ور  الكلامت، 
حققه  اجلزائري،  املوسوي  احلسيني 
الداية،  رض��وان  حممد  د.  ورشح��ه: 

مكتبة نر الثقافة السالمية.
• الرمحن 	 لعبد  الكتابية،  اللفاظ  كتاب 

327ه����«،  اهل��م��ذاين»ت  عيسى  ب��ن 
منشورات الرومية، قم.

• وعيون 	 التنزيل  حقائق  عن  الكشاف 
ملحمود  التأويل،  وجوه  يف  األقاويل 
الرزاق  عبد  تح:  الزخمري،  بن عمر 
 � بريوت  الرتاث،  إحياء  دار  املهدي، 

لبنان.
• حممد 	 ب��ن  لمح��د  وال��ب��ي��ان،  الكشف 

حممد  ايب  تح:  427ه�«،  »ت  الثعلبي 
بن عاشور، دار احياء الرتاث العريب/ 

بريوت/ 1422ه�.
• عبد 	 د.  املعرفية،  وأسسها  اللسانيات 

العربية/  املطبعة  امل��س��دي،  السالم 

تونس، 1986م.
• جم��م��ع ال��ب��ي��ان يف ت��ف��س��ري ال��ق��رآن، 	

الطبيس  احلسني  ب��ن  الفضل  أليب 
أو 552ه�(، حتقيق: جلنة  )ت548ه� 
األخصائيني،  واملحققني  العلامء  من 

ط:  -ب����ريوت،  األع��ل��م��ي  مؤسسة 
األوىل/ 1995م

• الكتاب 	 تفسري  يف  الوجي������ز  املحرر 
غالب  بن  احلق  عبد  للقايض  العزيز، 
األن��دل��يس)ت546ه���(،  عطية  ب��ن 
حتقيق: عبد السالم عبد الشايف حممد، 
مط: دار الكتب العلمية -بريوت، ط: 

األوىل/ 2001 م.
• سيدة 	 لبن  العظم،  واملحيط  املحكم 

احلميد  ع��ب��د  ت���ح:  »ت458ه�������«، 
هنداوي، دار الكتب العلمية � بريوت، 

ط: 1.
• عباد 	 بن  للصاحب  اللغة،  يف  املحيط 

حممد  الشيخ  حتقيق  385ه����«  »ت 
حسن آل ياسني، عامل الكتب، بريوت، 

ط: 1/ 1414ه�.
• زياد 	 بن  زكريا  ابو  الق����رآن،  معاين 

امحد  حتقي����ق:  207ه�«،  »ت  الفراء 

ييوسف ود. حممد النجار، مط: اهليئة 
املرصية العامة، ط: الثانية/ 1980م.

• هالل 	 اب��و  اللغوية،  الفروق  معجم 
العسكري، مؤسسة النر اإلسالمي، 

1426ه�.
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• مناهج 	 ضوء  يف  العريب  النحو  نظرية 
هناد  د.  احل��دي��ث،  اللغوي  التطور 
للدراسات  العربية  املؤسسة  املوسى، 

والنر، ط: 1/ 1400ه�.
• نظم الدرر يف تناسب اليات والسور، 	

لبراهيم بن عمر بن حسن الرباط بن 

عيل بن ايب بكر البقاعي »ت 885ه�«، 
ط: 1/ 1391ه�..

• امل��اوردي«، 	 والعيون»تفسري  النكت 
لعيل بن حممد بن حبيب املاوردي »ت 
املقصود  عبد  السيد  راجعه  450ه�«، 
العلمية،  الكتب  دار  الرحيم،  بن عبد 

بريوت، ط: 2/ 1428ه�.
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اليهود وعىل  بحث يحرص يف صحائف معدودة، تخرصات املسترشقني 

رأسهــــم )جولد زيهر( ورأيهم يف املصادر التي استقى منها القرآن علومه 

النظر  بذلك رصف  يحاولون  وقصصه ووعده ووعيده وأحكامه ومواعظه، 

عن كونه كتابا چ ڳ ڳ   ڱ   ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ 

ۀ   ۀ چ[سورة الشعراء: 19٣ -19٥] وانه كالم استنطق بـــــه الرسول 
األكرمملسو هيلع هللا ىلص اهل األديان االخرى مبا عندهم من كتب ساموية أو كّهان أو شعراء 

جاهليني، أو ما حيك يف قلبه من أفكار ونوازع، عىل حد رأيهم الحاقد.

وقد عرض البــــــاحثان –امنوذجات من تلك التخرصات وفنداها بنداً 

بنــداً باالستناد اىل األدلة العقلية والنقلية والتي سبقهام فيها علامء أقدمون 

ومحدثون.

أ. م. د. مروان صباح ياسني          د. اركان فضيل 

كلية اآلداب -الجامعة العراقية
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املقدمة:
والصالة  احلمد  مستحق  لل  احلم����د 
اله  وعىل  حممد  الرسل  سيد  عىل  والسالم 

وصحبه وسلم تسليام كثريا.
وبعد...

هذا  اخ��ت��ي��ار  اىل  دفعنا  ال���ذي  ف��أن 
النقاب  كشف  يف  الرغبة  هو  امل��وض��وع 
املسترقني  دراس��ات  عليه  احتوت  عام 
الشبهات  بإثارهتا  خطورة  من  لإلسالم 
خلفته  وبام  الكريم،  القران  عىل  املختلفة 
ه��ذه ال��دراس��ات م��ن اث��ر َب��نيِّ يف بعض 
السالمية  بالدراسات  واملهتمني  املعنيني 
من املسلمني وغريهم بعد ان ُأرِقَدْت تلك 
البحث  طيات  األستراقية  ال��دراس��ات 
القائمني هبا  مل يكن هدف  والتي  العلمي، 
التوصل من خالهلا اىل نتائج علمية حقيقية 
تتعلق باإلسالم، بقدر ما كان هدفهم منها 
تشويه صورته احلقيقية، حيث من املعلوم 
الصليبية ومعها  اكتشفت دول  ان  بعد  أنه 
حروهبا  من  بعد  فيام  الستعامرية  ال��دول 
وحدهتم  رس  ان  املسلمني،  مع  الطويلة 
عليهم  انتصارهم  دون  احلائلة  وقوهتم 
وان  وح��ده،  الس��الم  يف  ويتجسد  يكمن 

مدى  ع��ىل  وتقدمهم  املسلمني  ن��ج��اح 
بالقران  بتمسكهم  ال  يكون  مل  تارخيهم 
لذا  امل��ط��ه��رة،  النبوية  والسنة  الكريم 
الكنيسة  مع  الستعامرية  ال��دول  وجهت 
يف  وضاعفتها  جهودها  والصهيوني�������ة 
حركة  اىل  اسالمهم  يف  املسلمني  اضعاف 
مصالح  فيها  التقت  ان  بعد  الستراق 
بكل  عملت  التي  الثالثة  الط��راف  هذه 
إلفساد  احلركة  خ��الل  من  ونشاط  جد 
املتمثلة  السالمية  البالد  يف  التوجيه  مادة 
التشكيك  عىل  فركزت  والسنة،  بالكتاب 
قيمتها  من  والتقليل  مصداقيته������ا  يف 
ما  لكل  الساسيني  املصدرين  بوصفهام 

لدى املسلمني من عقيدة ورشيعة.
احلركة  عن  يكتب  ان  يريد  الذي  ان 
متالطم  بحر  امام  نفسه  جيد  الستراقية 
المواج، مرتامي السواحل، عميق القاع، 
الرق  قصدوا  حني  الوربيني  ان  وذلك 

يبحثون فيه ويف عقائده وشعوبه وممتلكاته 
مل  الطبيعية،  وموارده  والعلمية  احلضارية 
الستقصاء  حاولوا  بل  مهال،  شيئا  يرتكوا 
ايضا  وذل��ك  استطاعوا،  ما  والستقراء 
اهنم مل يتحملوا يف انفسهم ان جيدوا شعبا 
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يعدونه  جافة  صحراوية  ارض  عىل  عاش 
العرقية  تقسيامهتم  من  الدنيا  املراتب  يف 
السامي  الشعب  عليه  واطلقوا  واجلنسية 
التي  املرتبة  يف  يأيت  عرفهم  يف  هو  ال��ذي 
عقول  وانضج  اعراقا،  اكمل  اهنا  ي��رون 
واعرق حضارات، ولقد كان لالستراق 
حتريك  يف  بالغ  واث��ر  كبري  دور  اليهودي 
ويكمن  الظواهر،  من  العديد  جمريات 
هم  اليهود  املسترقني  ان  يف  ال��دور  هذا 
والراي  الستراقية  احلركة  امدوا  الذين 
املشوهة  الصورة  بعنارص  الغرب  يف  العام 
احلضارة  عن  الفاسدة  بآرائهم  لإلسالم 
بحثنا  كان  هذا  وعىل  السالمية،  العربية 
وشبهات  الكريم  القران  )مصدر  بعنوان 
يف  كان  ولقد  حوله(  اليهود  املسترقني 
تعريف  الول  املبحث  مباحث  ثالث�����ة 
وعند  املسلمني  عند  ال��ك��ري��م  ال��ق��ران 
موقف  الثاين  املبح�����ث  ويف  املسترقني، 

مصدر  من  للنبيملسو هيلع هللا ىلص  املعارصين  اليه��ود 
فقد  الثالث  املبحث  واما  الكريم،  القران 
املسترقني  شبهات  عىل  للرد  خصصناه 
حيث  الكريم  القران  مصدر  حول  اليهود 
يعدون  اليهود  املسترقني  ان  فيه  بينا 

مصدر القران الكريم بريا وليس من عند 
الل تعاىل من مصادر عدة وهي:

مصادر خارجية تتمثل بم يل:أ. 
الديانات . 1 القران  مصدر  ان  زعمه���م 

السابقة )اليهود والنصارى(.
هم . 2 ال���ق���ران  م��ص��در  ان  زع��م��ه��م 

)الحناف(.
هو . 3 الكريم  القران  مصدر  ان  زعمهم 

)الشعر العريب اجلاهيل(.
مصدر أ.  ان  بزعمهم  داخلية:  مصادر 

القران هو من ابتكار النبيملسو هيلع هللا ىلص اي من 
عنده.

وثبت  بخامتة  هذا  بحثي  ختمت  وقد 
باملصادر واملراجع والل من وراء القصد.

توطئة:
الساس  هو  الكريم  القران  كان  ملا 
للرسال�������������ة  احلقيقي  واجلوهر  الول 
الغيبية  الخبار  من  في�����ه  ملا  السالمية 

التريع،  واحكام  العقدي�����ة،  والقضايا 
اهتم املسترقون اليهود بمعاجلة موضوع 
التلبيس  اجل  من  الكريم  القران  مصدر 
واخللط بني املصدر الهلي للقران الكريم 
باستنادنا  النبيملسو هيلع هللا ىلص  تأليف  من  كونه  وبني 
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الذي  املحيط  وخاصة  خمتلفة  مصادر  اىل 
يعيش فيه، حيث عدوا القران مستقًى من 
كتب الديانات السابقة )التوراة، النجيل( 
بينهام،  تشابه  من  ال��ق��ران  قصص  يف  ملا 
واعتبوا ان اسلوب القران يشابه اسلوب 
الدعوة  وان  القافية،  يف  العريب  الشعر 
من  مأخوذة  بالعبادة  وحده  الل  تفرد  اىل 
جزيرة  يف  يعيشون  كانوا  الذين  الحناف 
العرب، واملسترقون اليهود هبذه املزاعم 
اهدافهم  من  هدف  حتقيق  عىل  يعملون 
من  منزل  وليس  القران موضوع  ان  وهو 

عند الل، وبالتايل إبعاد القدسية عنه)1(.
عرض  ال��دراس��ة  ه��ذه  يف  وسنحاول 
مصدر  حول  اليهود  املسترقني  شبهات 
بالستناد عىل  القران ومناقشتها وتفنيدها 
الدلة النقلية والعقلية التي ذكرها العلامء.

املبحث الول:
تعريف القران الكريم

عند  الكري����م  القران  االول:  املطلب 
املسلمني.

العربية  الدراسات  يف  املسترقني  مناهج   )1(
والسالمية، املنظمة العربية للرتبية والثقافة 
ل��دول  ال��ع��ريب،  الرتبية  مكتبة  وال��ع��ل��وم، 

اخلليج: 2/ 32 وما بعدها. 

املعجز،  وجل،  -عز  الل  كالم  )وهو 
انبيائه  خاتم  عىل  املنزل  بتالوته،  املتعبد 
بالتواتر،  املنقول  ومعناه،  بلفظه  حممدملسو هيلع هللا ىلص 
املفيد للقطع والتعيني، املكتوب بني دفتي 
اخر  اىل  الفاحتة  سورة  اول  من  املصحف 

سورة الناس()2(.
املطلب الث�������اين: القران الكريم عند 

املسترشقني.
دائرة  يف  الكريم  القران  تعريف  جاء 

املعارف البيطانية:
))القران هو كتاب املسلمني املقدس، 
ويعده املؤمنون كلمة احلق من رهبم، وانه 
يف  ومجع  حممد  النبي  اىل  به  اوح��ى  كتاب 
كتاب  انه  ويعتقدون  مماته)3(،  بعد  كتاب 
ومن  املحفوظ،  اللوح  يف  اوجد  وانه  ازيل 
املحتمل ان كلمة قران مشتقة من كلمة قرا 
وهي كلمة رسيانية يف اصلها وهي قريانة 

)2( ايب احلسن عيل المدي، الحكام يف اصول 
الحكام، تعليق: عبد الرزاق عفيفي، ط1، 
نرصي،  امحد  وينظر  ص159،  ه�،   1337
ص163،  الفرنسيني(،  املسترقني  )اراء 
حول  املسترقني  اراء  رضوان،  عمر  ينظر 

القران، ج/ 1، ص369. 
)3( فضل حسن عباس، قضايا قرآنية يف املوسوعة 

البيطانية، ص 23، دار البشري -عامن. 
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الكنيسة  يف  تستعمل  وكانت  للقراءة  اي 
وانه  املوسوعة...  قالت  ان  اىل  الرسيانية، 
ل جمال لتقليده، حيث ان هذا هو اجلنون 

بعينه(( )4(.
وهذا التعريف الذي ذكرته املوسوعة 

البيطانية فيه امور لبد من التنبيه عليها:
مجع  القران  ان  زعمهم  االول:  االمر 
الثابت  وم��ن  ال��رس��ولملسو هيلع هللا ىلص)5(  مم��ات  بعد 
القران  ان  الصحيحة واملتواترة  بالروايات 
مجع يف العهد الول من حياة الرسولملسو هيلع هللا ىلص 
واللخاف  النخيل  عسيب  عىل  كتب  وقد 
الصدور  حفظه يف  ناهيك عن  والقتاب، 

.)6(لدى الكثري من الصحابة
چ  ی جئ حئ مئ  چ  تعاىل:  قال 

ط/  القران،  ارسار  سال،  جرجيس  ينظر:   )4(
1891م، ص5 نقال عن عمر رضوان 1/ 

 .369
)5( جون بريتون، مجع القران، دار النر ومطبعة 
ط1/  ملبورن،  نيورك  -لندن،  كمبدج 
 ،1979 سنة  وطبعة   ،1977 لسنة   ،1

ص117. 
)6( العسقالين، امحد بن عيل حجر، فتح الباري 
نر  احل��اف��ظ:  ال��ب��خ��اري:  صحيح  رشح 
العلمية  البحوث  ادارات  رئاسة  وتوزيع، 
السعودية،  والرش��اد،  والدعوة  والفتاء 

طبعة املطبعة السفلية، ج/ 9، ص: 22. 

]سورة القيامة: 17[.
كلمة  اصل  ان  زعمهم  الثاين:  االمر 
والذي  رسي��اين)7(،...  مصدر  من  )قران( 
اهنا  )ق��ران(  لفظة  يف  البحث  من  يل  تبني 
وان  وصيغة)8(،  مادة  اصيلة  عربية  لفظة 

جذرها الذي اشتقت منه هو )القراءة()9(، 
ذلك  عىل  دلت  اصيلة  عربية  لفظة  وهي 

كثري من اآليات القرآنية، قال تعاىل: چڌ 
الزخرف:  ]س��ورة  چ  ڈ  ڎ  ڎ 

3[، وقال تعاىل چ ڱ ں ں ڻ 
ڻ ڻ ڻ ۀ چ ]سورة النحل: 

98[، وقوله تعاىل چ ۆ ۆ ۈ 
ۅچ  ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ 

ص5،  سال،  جرجيس  القران،  ارسار  ينظر   )7(
نقال عن عمر رضوان، 1/ 438. 

)8( امحد بن فارس بن زكريا، الصاحبي، حتقيق: 
مطبعة  تاريخ،  ب��دون  صقر،  امح��د  السيد 
–القاهرة- ورشكاءه  احللبي  البايب  عيسى 

مرص، ص/ 42. 
التقان  السيوطي،  بكر  ابو  الدين،  جالل   )9(
الفضل  ابو  حممد  حتقيق:  القران،  علوم  يف 
دار  –1985م،  –1405ه�  ط3،  ابراهيم، 
 ،51- ص50   ،2 –ج/  –القاهرة  الرتاث 
املستصفى،  الغزايل،  حممد  بن  حممد  وينظر 
– الم��ريي��ة  املطبعة  ه���،   1322–  1 ط/ 

بولق –مرص، ج/ 1، ص105 –106. 
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اذا  معنى  فال   ،]204 الع��راف:  ]س��ورة 
مادام  البيطانية(  املعارف  )دائرة  قالته  ملا 
كالمهم ل يستند اىل دليل سواء من القران 
غري  من  تبنوه  افرتاض  هو  وانام  اللغة،  او 
الدليل  امام نصاعة  متحيص، فسقط ذلك 

وجالء البهان.
املسترقون  اع��رتف  الثالث:  االم��ر 
والت��ي��ان  ال��ق��ران  حم��اك��اة  امكانية  بعدم 
بمثله، وهذا المر يعتب مما وفقت له دائرة 

املعارف البيطانية)10(.
هذا  جعل  قد  وتعاىل  سبحانه  ف��الل 
القران معجزة نبيهملسو هيلع هللا ىلص التي يمتنع عىل احد 

من خلقه تقليده او التيان بمثله)11(.
ٻ  ٻٻ  ٻ  ٱ  چ  ت��ع��اىل  ق��ال 
]سورة  چ  پ پ پ پ ڀ 

هود: 13[.
ٿچ  ٿ ٿ  چ  تعاىل  وقوله 
يزعم  ك��ام  ل   ،]34 ال��ط��ور:  ]س����ورة 

الذين يعتبونه كل��������ام بر  املسترقني 

يف  قرانيه  قضايا  ع��ب��اس،  حسن  فضل   )10(
املوسوعة البيطانية، ص23. نقال عن عمر 

رضوان، 1/ 369 –370.
)11( حممد عبد الل دراز، النبأ العظيم، ص12-

 .13

او  نفسهملسو هيلع هللا ىلص  حممد  صنع  من  جعلوه  سواء 
من كالم سواه)12(.

املبحث الثاين:
موقف اليهود املعارصين للنبي ملسو هيلع هللا ىلص

من مصدر القران الكريم
ان موقف اليهود من بعثة الرسولملسو هيلع هللا ىلص 
ومعجزة القران، كان واضحا منذ البداية، 
حيث بني عىل التكذيب واحلقد واحلسد، 
كانوا  اهنم  تنزل عليهم، مع  مل  النبوة  كون 
يعلمون ان يف كتبهم صدق نبوة حممدملسو هيلع هللا ىلص 
لسان  عىل  تعاىل  قال  يبعث)13(،  ان  قبل 

ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  چ   عيسى
ٹ چ ]سورة الصف: 6[.

ې  ې  ۉ  چ  تعاىل  وق��ال 
ەئ  ەئ  ائ  ائ  ى  ى  ې  ې 

ۈئ  ۆئ  ۆئ  ۇئ  ۇئ  وئ  وئ 

]س���ورة  ېئچ  ېئ  ېئ  ۈئ 

البقرة: 101[.

)12( حممد عبدالل دراز، النبأ العظيم، ص12-
 .13

مصدر  جبيل:  رايض  السيد  حممد  ينظر:   )13(
– ع��رض  املسترقني،  راي  يف  ال��ق��ران 
دراسة–نقد، ص: 21، بحث مقدم )ضمن 
دراس��ات  يف  الكريم  القران  ن��دوة  بحوث 

السترافية –السعودية(. 
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ٻ  ٻ  ٱ  چ  تعاىل  وق��ال 
ڀ  ڀ  پ  پپ  پ  ٻ  ٻ 

]س����ورة  ٺچ  ٺ  ڀ  ڀ 

البقرة: 146[.
وقوله تعاىل چ ک ک گ گ 

ڳڱ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ 
ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ 
چ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ڻۀ  ڻ  ڻ 

]سورة النعام: 114[.
عن  كثرية  قصص  النبوية  السرية  ويف 
الكتاب)14(  اهل  من  املعاندين  هؤلء  نبا 
)صفية  املؤمنني  ام  به  اخ��بت  ما  ومنها 
بنت حيي بن اخطب( قالت ))كنت 
يارس،  ابو  عمي  واىل  اليه،  ايب  ُولد  أَحبَّ 
القهام قط مع ولد هلام ال اخذاين دونه،  مل 
قباء  ونزل  اللملسو هيلع هللا ىلص  رسول  قدم  فلام  قالت: 
يف بني عمر بن عوف غدا عليه )ايب حيي 
بن اخطب( وعمي )ابو يارس بن اخطب( 
كانا  يرجعا حتى  فلم  قالت:  مغلسني)15(، 

ص:  القران،  مصدر  رايض:  السيد  حممد   )14(
 .21

اختلطت  اذا  الليل  اخر  ظلمة  الغلس:   )15(
ب��ض��وء ال��ص��ب��اح، ل��س��ان ال��ع��رب، م��ادة 

)غلس(. 

��ني)16(  ك��الَّ فأتيا  قالت  الشمس،  غ��روب 
كسالنني ساقطني يمشيان اهلوينى، قالت: 
ما  الل  فو  افعل،  كنت  كام  اليهام  فهششت 
التفت ايل واحد منهام، مع ما هبام من الغم، 
قالت: وسمعت عمي ابو يارس وهو يقول 
قال:  هو؟.  أهو  اخطب:  بن  ))حيي  أليب 
نعم والل، قال: أتعرفه وتثبته؟. قال: نعم، 
قال: فام يف نفسك منه؟. قال: عداوته والل 

ما بقيت(()17(.
موقف  ال��ق��ران  سجل  املقابل  ويف 
الفريق الذي عرف احلق من هؤلء فاتبعه.
ڀ  ڀ  پ  چ  ت��ع��اىل  ق���ال 
ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ 

ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ 

ڦ چ ]سورة القصص: 52 –53[.

ولعل ابرز المثلة هلذا الفريق ما رواه 
 :)18()ابن اسحاق عن قصة )خمرييق

)16( كل الرجل من امليش: اذا اعيا وتعب، وكل 
السيف: مل يقطع، لسان العرب، مادة )كل(. 
)17( المام ايب حممد عبد امللك بن هشام: السرية 
النبوية، )ت 218ه�(، ط/ مكتبة الكليات 

الزهرية، 1974، ج2، ص: 119. 
)18( ينظر: الشيخ بن خليل الرمحن اهلندي(، 
اظهار احلق: )ت 1308ه�(، ط1، الرئاسة 
اململكة  العلمية،  البحوث  ألداره  العامة 
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وكان حبا عاملا من هيود املدينة وكان غنيا 
يعرف  وك��ان  النخل،  من  الم��وال  كثري 
علمه،  يف  جيد  وما  بصفته،  اللملسو هيلع هللا ىلص  رسول 
فلم يزل عىل ذلك حتى اذا كان يوم )احد( 
اليهود، والل  السبت، قال ))يا معر  يوم 
انكم لتعلمون ان نرص حممد عليكم حلق، 
قالوا: ان اليوم يوم السبت، قال: ل سبت 
اتى  حتى  فخرج  سالحه،  اخذ  ثم  لكم 
وراءه  من  اىل  عهد  بأحد،  اللملسو هيلع هللا ىلص  رسول 
فأموايل  اليوم  هذا  قتلت  ))ان  قومه  من 
فقاتل  الل،  اراه  ما  فيها  يصنع  ملحمدملسو هيلع هللا ىلص 
حتى قتل، فكان رسول اللملسو هيلع هللا ىلص فيام بلغني، 
رسول  وقبض  هيود،  خري  )خمريق(  يقول 
رسول  صدقات  فعامة  ام��وال��ه،  اللملسو هيلع هللا ىلص 

اللملسو هيلع هللا ىلص باملدينة منها(()19(.
املبحث الثالث

شبهات املسترقني اليهود حول مصدر 
القران الكريم

–1989م(،  )1410ه�  السعودية،  العربية 
 .1128 /4

)19( السرية النبوية: لألمام ايب حممد عبد امللك 
بن هشام )ت 218ه�(، ج/ 2، ص: 119، 
احلق، 4/  اظهار  اهلندي،  الل  وينظر: رمحة 

 .1128

اىل  يتوصلوا  مل  املسترقني  اكثر  ان 
القران  مصدر  عن  صحيحة  فكرة  تكوين 
عىل  تعاىل  الل  انزله  الذي  الوحي  عن  ول 
الفكار  ي��رددون  وجتدهم  حممدملسو هيلع هللا ىلص،  نبيه 
املتعصبني  وان  بل  بينه،  غري  من  نفسها 
ال��رس��ول  ع��ن  يتحدثون  عندما  منهم 
اىل  السنتهم  تتحول  والس��الم،  والقران 

معاول هدم)20(.
الذين  اليهود  املسترقني  ومن هؤلء 
حاولوا اثارة الشبهات والتشكيك يف كون 
زعيم  فنرى  تعاىل  الل  من  القران  مصدر 
اليهودي  املسترق  أوربا،  يف  املسترقني 
ينسب  حيث   )G. ziher زهير  )جولد 
حممدملسو هيلع هللا ىلص  النبي  تلقاها  التي  الدينية  املعرفة 
اي  وداخ���يل)21(،  خارجي  عنرصين،  اىل 

مصدرين خارجي وداخيل)22(.

والعلوم،  والثقافة  للرتبية  العربية  املنظمة   )20(
العربية  الدراسات  يف  املسترقني  مناهج 
لدول  العريب  الرتبية  مكتب  السالمية، 

اخلليج، ج/ 2، ص: 32. 
)21( جولد زهير G. ziher: العقيدة والريعة 

يف السالم، ص: 12 -13. 
القران  الودود مقبول حنيف، مصدر  )22( عبد 
القران  )ندوة  ضمن  مقدم  بحث  الكريم، 
الستراقية(- ال��دراس��ات  يف  الكريم 
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اخلارجية  املص������ادر  االول:  املطلب 
ملصدر القران الكريم:

ومزاعم  ادع��اءات  عدة  من  وتتكون 
حول مصدر القران وهي كاليت:

ال��ق��ران  م��ص��در  ان  دع���وى  اوال: 
)اليهودية  السابقة  الديانات  من  مأخوذ 

والنرصانية()23(.
ثالث  ع��ىل  تنقسم  ال��دع��وى  وه��ذه 

مزاعم وهي:
عن أ.  القران  اخذ  النبيملسو هيلع هللا ىلص  ان  زعمهم 

طريق غري مبارش من التجار والرحالة 
اليهود والنصارى)24(.

عن ب.  القران  اخذ  النبيملسو هيلع هللا ىلص  ان  زعمهم 
بالعنارص  اتصاله  وهو  مبارش  طريق 
اليهودي���������ة والنرصانية من الرهبان 

والحبار وغريهم)25(.
القران ج.  اخذ  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  ان  زعمه����م 

السعودية، ص49. 
املنظور  يف  القراين  الوحي  مايض،  حممود   )23(

الستراقي، ونقده، ص: 184. 
والقران  املسترقون  عامر،  بن  حمم�������د   )24(

الكريم، ص: 208. 
خمططات،  التخريب،  وجه  يف  الس��الم   )25(
الستراق والتبشري، وينظر: انور اجلندي، 

ص/ 338، نر دار العتصام. 

للديانتني  امل��ق��دس��ة  ال��ك��ت��ب  م��ن 
)التوراة  ومها  والنرصانية(  )اليهودية 

والنجيل()26(.
القران عن أ.  النبي ملسو هيلع هللا ىلص اخذ  ان  زعمهم 

طريق غري مبارش من التجار والرحالة 
اليهود والنصارى)27(:

)برناند  اليهودي  املسترق  يقول 
-اي  رواي��ت��ه  ))ان   )B. lewls لويس 
املقدس  الكت�����اب  لقصص  الرسولملسو هيلع هللا ىلص 
طريق  عن  كانت  هبا  معرفته  بأن  توحي 
غري مبارش، وربام كانت عن طريق التجار 
كانت  الذي  والنصارى  اليهود  والرحالة 
املدراشية  ب��امل��ؤث��رات  متأثرة  اخبارهم 
ويقول  اليهودية(()28(،  الساطري  وكتب 
للتاثريات  خضع  حممد  ))ان  مؤكدا  ايضا 
اليهودية واملسيحية كام يبدو ذلك واضحا 

يف  الستراق  الرقاوي،  عبدالل  حممد   )26(
الفكر السالمي املعارص، ص: 103. 

املنظور  يف  القرآين  الوحي  مايض،  حممود   )27(
بن  حممد  ينظر:   ،148 ص:  الستراقي، 
ص:  الكريم:  والقران  املسترقون  عامر، 

 .208
مصدر  حنيف،  مقبول  الودود  عبد  ينظر:   )28(

القران الكريم، ص: 49. 
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يف القران(()29(.
)جولد  اليهودي  املسترق  وي��رح 
النبي  ))تبشري  قائال   )G. ziher زهي��ر 
معارف  من  منتخبا  مزجيا  ال  ليس  العريب 
بالعنارص  اتصاله  بفض�������ل  دينية  واراء 

اليهودية واملسيحية(()30(.
)والرد عل هذا الزعم(:

ال��رس��ولملسو هيلع هللا ىلص  اس��ت��م��داد  دع���وى  ان 
فرية  الكتاب،  اهل  من  وعلومه  معارفه 
للرسولملسو هيلع هللا ىلص،  املعارصون  هبا  نطق  قديمة 
جديدا  ثوبا  املسترقون  البسها  ولقد 
ادعوا  حيث  الس��الم،  ابناء  عىل  لتنطيل 
التجار  من  القران  اخذ  قد  النبيملسو هيلع هللا ىلص  ان 
مكة  اىل  ياتون  الذين  الجانب  والرحالة 
من اهل الكتاب)31(، ولقد رد القران عىل 

هذه الفرية يف مواطن متعددة.
ٻ  ٻ  ٱ  چ  ت���ع���اىل  ق�����ال 

)29( املصدر نفسه. 
العقيدة   :G. ziher زهير  جولد  ينظر:   )30(
والريعة يف السالم، ص13، عبد الرايض 
ندوة  بحوث  ضمن  املحسن،  عبد  حممد 
بالقران  السعودية  العربية  اململكة  عناية 

الكريم وعلومه، ص: 59. 
)31( حممد بن عامر، املسترقون والقران: ص: 

211، ص: 264. 

ڀ  پ  پپ  پ  ٻ  ٻ 
ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ 
ٺ ٺ چ ]سورة النحل: 103[، 

ڳ  ڳ  گ  گ  گ  چ  تعاىل  وقال 
ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ 
]س��ورة  ۀچ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ 

الشعراء: 192 -195[.
القران  ان��زل  الل  ان  اىل  تشري  فاآلية 
عريب  وبلسان  وحيه،  بواسطة  نبيه  عىل 
واضحا  نبيًا  ليكون  شامل  كامل  فصيح 
ظاهرا قاطعا للعذر مقيام للحجة دليال عىل 
املحجة)32(، واذا كان القران عربيا انزل من 
عند الل فهذا يدل عىل انه ل عالقة له بأهل 

الكتاب)33(.
احلميد(  عبد  الدكتور )عرفان  ويقول 
دع��وى  ان  اىل  الش���ارة  وددت  ))وان���ام 
اجنبية  مصادر  من  والخ��ذ  الستمداد 
الشكلية  ص��ورت��ه  يف  حتى  ب��اط��ل  زع��م 
تقتيض  املسالة  طبيعة  ان  ذلك  الظاهرة، 

 ،3 ج/  العظيم:  القران  تفسري  كثري،  ابن   )32(
ص: 347. 

الفكر  يف  السالم  زق��زوق:  محدي  حممود   )33(
الغريب، ص: 73، ط3، 1986، دار قلم–

الكويت. 
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عادة ان يضفي املقلد الخذ اسباب الكامل 
ومعاين الصالة، وسامت احلق عىل املصدر 
وعلمه،  فكره  اصول  منه  استسقى  الذي 
العدل يف احلكم،  ينزل صاحبه منزلة  وان 
الفكرة  يف  والسداد  ال��رأي،  يف  والنزاهة 
والعقيدة اما اذا وجدنا المر معكوسا فإن 

املنطق السليم حيتم خالف ذلك)34(.
عن ب.  القران  اخذ  النبيملسو هيلع هللا ىلص  ان  زعمهم 

بالعنارص  اتصاله  وهو  مبارش  طريق 
الرهبان  من  والنرصاني��������ة  اليهودية 

والحبار وغريهم.
)جولد  اليهودي  املستش����رق  يقول 
استسقى  النبي  ))ب��أن   )G. ziher زهير 
القرآن ولسيام قصصه، من الحبار  مادة 
والرهبان، الذين كان يلقاهم او يتصل هبم 

يف مكة(()35(.
من  كثري  ال��راي  ه��ذا  يف  ذه��ب  ولقد 

وينظر:   ،267 ص:  نفسه،  املصدر  ينظر:   )34(
مواجهة  يف  السالم  املطعني،  العظيم  عبد 
 ،541- ص540  العاملي،  الس��ت��راق 
الوفاء  دار  –1987م،  1407ه���   ،1 ط/ 

للطباعة–مرص. 
عن  نقال  والريعة،  العقيدة  زهير،  جولد   )35(
التغريب،  وجه  يف  السالم  اجلندي،  انور 

ص: 338. 

 )J. noss نوس  )جون  مثل  املسترقني 
و )بالشري R. Blaghere( وغريهم)36(.

 )G. ziher يتورع )جولد زهير  ولو 
عن التعاطي واللجوء اىل سفيه املغالطات 
املسيحيني  ره��ب��ان  ص��ار  ))ك���ام  ق��ال  اذ 
كانوا  وقد  منه،  مهامجة  موضع  واحبارهم 

يف الواقع اساتذه له(()37(.
)جوتي��������اين  املسترق  ويق�������ول 
تعلم  التي  املصادر  عن   )Sh. Goitein

فيقول  الكريم  القران  الرسولملسو هيلع هللا ىلص  منها 
اىل  اماكن عديدة  اشار يف  قد  القران  ))ان 
فمن  ال��رس��ولملسو هيلع هللا ىلص  يعلمون  كانوا  رج��ال 
هؤلء املعلمون((.... ثم ينسب هولء اىل 
والنرصانية(  )اليهودية  الديانتني  اصحاب 

ويذكر اسباب لذلك منها:
ان القران حيتوي عىل نصوص وافكار . 1

فيها  قلد  قد  يكون  ان  يمكن  كثرية 
اليهود او املسيحية.

يف . 2 ذك��رت  قد  وقصته  موسى  ان  كام 
ذكر  بينام  م��رة،  مائة  من  اكثر  القران 

التغريب،  وجه  يف  السالم  اجلندي:  انور   )36(
ص: 338. 

)37( جولد زهير، العقيدة والريعة، ص: 20. 
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عيسى اربع مرات فقط يف الفرتة املكية 
املسترق  ويقول  الرسالة(()38(  من 
 J. ال��ي��ه��ودي )ج���وزي���ف ش��اخ��ت
Shacht((( ان مصدر القران مأخوذ 

من اقوال الحبار(()39(.
والرد عل هذا الزعم:

من . 1 احد  عن  يتلق  مل  الرسولملسو هيلع هللا ىلص  ان 
ول  النبوة  قبل  الكتاب  اه��ل  علامء 
يتصل هبم  مل  لقيهم  الذين  وان  بعدها 
صلة متكنه من التلقي الوفري املجدي، 
النبوة  قبل  لقيهم  ممن  يسمع  مل  انه  بل 
واما  البتة،  الحاديث  هذه  من  شيئا 
النبوة، وسم���ع  بعد  التقى هبم  الذين 
وسمعوا منه، كوف��د نص���ارى نجران 
وبعض اليهود كعب������د الل بن سالم، 
ثالث  بعد  املدين����ة  يف  به  التقوا  فقد 

)38( س. جوتياين، دراسات يف تاريخ السالم 
حمي  ع��ن:  نقال   ،58-  52 ص:  ونظمه، 
الدين اللوائي: النبوة املحمدية ومفرتيات 
املسترقني، ص: 45 -46، وينظر: عبدالل 
الرقاوي، الستراق يف الفكر السالمي 

املعارص، ص: 103. 
يف  الكريم  القران  ليلة،  ابو  حممد  ينظر:   )39(
حتليلة،  نقدية  دراسة  الستراقي،  املنظور 

ص: 103. 

عرة سنة من محل اعباء الدعوة، ومل 
عنه  واخذوا  سألوه  ان  ال  منهم  يكن 
وامنوا به، فكانملسو هيلع هللا ىلص معلام هلم وواعظا 
ومنذرا ومبرا)40( اضف اىل ذلك ان 
كان  بل  مكتوما  رسا  يكن  مل  لقاء  كل 

علنا مشهورا)41(.
ل��و اخ��ذ حم��م��دملسو هيلع هللا ىلص ه��ذا ال��ق��ران من . 2

له  عداوهتم  مع  الكتاب  اهل  علامء 
تعلمه  هذا  ان  ولقالوا  ألذاع���وه)42(، 
يفعل  وهو  لسيام  نظرائنا  من  او  منا 
يف  وتآمرهم  لغدرهم  يفعل  ما  فيهم 
كان  فإنه  منهم  اسلم  وم��ن  اخل��ف��اء، 
يقبل عىل احلرمان واملقاطعة، ولو اهنم 
قالوا ذلك لنقل الينا وعرف، فانه من 
احلوادث التي تتوافر اهلمم والدواعي 

يف  الس���الم  املطعني،  العظيم  عبد  د.   )40(
 ،541 ص:  العاملي،  الستراق  مواجهة 
حقائقه  الل  وح��ي  ع��رت،  حسن  ع��ن:  نقال 

وخصائصه، ص: 183. 
8 )41(

بدل  ملن  الصحيح  اجل��واب  تيميه،  اب��ن   )42(
وينظر:   ،25 ص:   ،3 ج/  املسيح،  دي��ن 
املنظور  يف  القرآين  الوحي  م��ايض،  حممود 

الستراقي، ص: 148. 
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عىل نقلها)43(.
من ج.  القران  اخذ  النبيملسو هيلع هللا ىلص  ان  زعمهم 

)اليهودية  للديانتني  مقدس�������ة  كتب 
والنرصانية( ومها )التوراة والنجيل(.
لقد لج املسترقون اليهود يف اجلحود 
والنكران فزعموا ان ما جاء يف القران من 
مأخوذ  وعقائد  واقوامهم  النبياء  قصص 
من العهد القديم، كتاب اليهود والنجيل 

كتاب النصارى)44(.
 G.زهير )جولد  املستش����رق  فيقول 
تاريخ  من  )حممد(  اف��اد  لقد   )))Ziher

العهد القديم، وكان ذلك يف اكثر الحيان 
عن طريق قصص النبياء ليذكر عىل سبيل 
السالفة،  المم  بمصري  والتمثيل  النذار 
ارسلهم  الذين  الذين سخروا من رسلهم 

الل هلدايتهم ووقفوا يف طريقهم(()45(.
)ابراهام  اليهودي  املسترق  ودعوى 

)43( ينظر: ابن تيمية، اجلواب الصحيح، ج/ 3، 
ص: 25. 

يف  الستراق  الرقاوي،  عبدالل  حممد   )44(
 ،103 ص:  امل��ع��ارص،  الس��الم��ي  الفكر 

وينظر: حسن عرت، وحي الل، ص: 184. 
والريعة  العقيدة  زهي��ر،  جولد  ينظر:   )45(
السالمية، ص: 15، وينظر فيه: ص12-

 .20

من  فيها  تبعه  ومن   )A. Geiger جاجير 
مأخوذ  القران  ))ب��أن  قوله  املسترقني 
مشريين  ونرصانية((  هيودية  مصادر  من 
ل  ال��ذي  )الصبوة(  انجيل  اىل  ب��ال��ذات 
املعتمدة  الناجيل  ضمن  ب��ه  يعرتفون 
كنسيا، وذلك ملجرد بعض النقاط املتشاهبة 

بينه وبني القران(()46(.
 A. جاجير  )اب��راه��ام  وللمسترق 
Geiger( اقوال عديدة يف مصدر القران 

وهي تصب يف معنى واحد وهو ان مصدر 
يف  يقول  حيث  اليهود،  كتب  هو  القران 

كتابة ))ماذا اقتبس حممد من اليهودية((.
))ان القران مأخوذ باللفظ او باملعنى 
ايضا  ويقول  اليهودية(()47(،  الكتب  من 
اليهود  كتب  عىل  اطلع  قد  حممد  ))ان 
))ان  وقوله  والرام���ي���ة(()48(،  بالعربية 
النقل  سوى  البتة  عمل  له  يكن  مل  حممدًا 

-218 ص:  مسترقون،  مح��دي،  نذير   )46(
232، لطائف مكتبة الصديق، )1408ه�–

1988م(. 
املسترقني  مناهج  عزوزي،  حسن  ينظر:   )47(
البحثية يف دراسة القران الكريم، ص: 21. 
يف  الستراق  ال��رق��اوي،  حممد  ينظر:   )48(

الفكر السالمي، ص: 90. 
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النبياء  وكتب  )التوراة(  اليهود  كتب  من 
والتلمود واملنشا واجلامرا(()49(.

)شالوم  اليهودي  املسترق  ويقول 
زاوي Sh. zawi((( ان القصص القرآين 

مأخوذ عن التوراة والتلمود(()50(.
)آندري  اليهودي  املسترق  ويقول 
))ان   )A. Chouraqui اك��ي  ش��ور 
ذات  القران  يف  الواردة  العالم  من  كثريًا 
فان  لذلك  )هي���ودي(  اي  ع��باين،  اص��ل 
مصدر القران الرئييس هو )التوراة((()51(، 
 P. ك��راوس  )ب��اول  املسترقون  ويدعي 
 )B. ewis لويس  )برناند  و   )Kraus

وغريهم من اليهود الذين عرفوا بالتحامل 
يف  ))بالتشكيك  الس��الم  عىل  الشديد 
اصوله وحماولة اثبات }ان الرسول مل يأِت 
بيشء جديد بل رسق كل يشء من اليهود 

والنصارى{)52(.

يف  الكريم  القران  ليلة،  ابو  حممد  ينظر:   )49(
املنظور الستراقي، ص: 112. 

يف  هيودية  مصادر  زاوي،  شالوم  ينظر:   )50(
القران، القدس، لسنة 1983م، ص: 20. 

املسترقني  مناهج  عزوري،  حسن  ينظر:   )51(
البحثية، ص: 22. 

ترمجة  حركة  تاريخ  مح��ادي،  حممد  ينظر:   )52(
 ،37-  36 ص:  الكريم،  ال��ق��ران  معاين 

والرد عىل هذا الزعم:
اميا، ل يقرا ول يكتب  حممدملسو هيلع هللا ىلص كان 

بشهادة قومه املعادين له)53(.
اىل . 1 مرتمجا  يكن  مل  القديم  العهد  ان 

املسترق  وباعرتاف  العربية،  اللغ���ة 
 )Sh. Goitein اليهودي )جويتاين 
بلغة  كانت  الرهبان  صح��ائف  ))ان 

اجنبية(()54(.
اىل . 2 البيطانية  املوسوعة  اشارت  وقد 

عدم وجود ترمجة عربية ألحبار اليهود 
يف  كانت  ترمجة  اول  وان  الس��الم، 
اوائل العرص العبايس وكانت بأحرف 

عبية)55(.
ما ل وجود . 3 القران  ان يف  املعلوم  من 

مصادر  ك��وم��اش،  ال��دي��ن  ص��در  وينظر: 
 ،7 ص:  املسترقني،  عند  الكريم  القران 
يف  الكريم  القران  ندوة  ضمن  مقدم  بحث 

الدراسات الستراقية –السعودية. 
)53( حممود مايض، الوحي القرآين، ص: 184، 

وينظر: حسن عرت، وحي الل، ص: 183. 
)54( س. جويتاين، دراسات يف تاريخ السالم 
عن:  نقال  الل��وائ��ي،  الدين  حمي  ونظمه، 
املسترقني،  ومفرتيات  املحمدية  النبوة 

ص: 45 -46. 
يف  قرانيه  قضايا  ع��ب��اس،  حسن  فضل   )55(

املوسوعة البيطانية، ص: 26 -27. 
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مثل  والنصارى،  اليهود  كتب  يف  له 
ان  ولو  صالح، شعيب(  )هود،  قصة 
الكتاب  اهل  يتعلم من  حممدملسو هيلع هللا ىلص كان 
خطأهم  وملا  الزيادات،  هذه  زاد  ملا 
ل  حتى  كتبهم،  يف  ذكر  ما  بعض  يف 
ل  اذ  معارضتهم،  ب��اب  عليه  يفتح 
يليق بالعاقل ان يقدم عىل فعل يمنعه 
من مطلوبة، ويبطل مقصوده من غري 

فائدة)56(.
ان . 4 يصلح  ل  كله  املقدس  الكتاب  ان 

يكون مرجعا ملا فيه من فساد العتقاد 
وسوء  سبحانه،  الل  جانب  عىل  وتعدٍّ 
من  فيه  وملا  سبحانه،  انبيائه  مع  ادب 
ونقص  وحتريف  وتنافس  اضطراب 
واض��ح وس��ق��وط الس��ن��اد واىل غري 

ذلك)57(.
الناظر يف القصص املذكورة يف القران . 5

الكريم مقارنا بقصص العهد القديم، 

جيد بينها فارقا كبريا وواضح املحتوى 
والغرض والسلوب، فالقصة القرآنية 

)56( ابن تيمية، اجلواب الصحيح، ج/ 4، ص: 
 .54

حول  املسترقني  اراء  رض���وان،  عمر   )57(
القران، ج/ 1، ص: 343. 

الخالق،  ومكارم  للتوحيد،  دعوة 
تليق  صورة  بامج����ل  النبياء  واظهار 
القرآين  والقصص  ومقامه�م)58(  هبم 
تارخيي وصادق وغري مثقل باجلزئيات 
عن  الفكر  ترصف  التي  والتفاصيل 

التدبر والعتبار)59(.
هم  القرآن  مصدر  ان  دع��وى  ثانيا: 

احلنفاء)60(.
يف البداية جيب توضيح معنى احلنيفية 

التي ينسب اليها احلنفاء...
مادة الكلمة )ح ن ف( تدل عىل امليل، 
وعليه فاحلنيف مطلقا هو: املائل من الر 
بالعكس، ومنه اخذ احلنف،  او  اىل اخلري، 
الذي  املسلم  واحلنيف:  م��اَل،  وحنف: 
احلق،  اىل  يميل  اي  الدي��ان،  عن  يتحنف 

)58( املصدر نفسه، ج/ 1، ص: 243. 
)59( التهامي نقرة سيكولوجية القصة يف القران 
مقدمة  جامعية  رسالة   ،70 ص:  الكريم، 
التونسية  الركة  طباعة  اجلزائر،  جلامعة 

للتوزيع، لسنة 1971م. 
املحمدي،  الوحي  الذهبي،  حسني  حممد   )60(
مكتبة  طبع  -1986م،  1406ه����  ط1، 
وهبة، مرص، ج/ 2، ص: 96 -98، وينظر: 
ادريس حامد حممد، اراء املسترقني حول 

مفهوم الوحي، ص 48. 
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يقولون  اجلاهلية  يف  الوث��ان  عبدة  وكان 
جاء  فلام  ابراهيم،  دين  عن  حنفاء  ))نحن 
السالم سموا املسلم: حنيفا(()61(، وهذا 

هو معنى الكلمة يف السالم.
)ف��احل��ن��ف��اء(: جم��م��وع��ة م��ن ال��ن��اس 
اىل  الصنام  عبادة  وعن  الوثنية  عن  مالوا 
راي  عىل  هولء  يكن  فلم  اذن  التوحيد، 
واحد ول طائفة واحدة تسري عىل رشيعة 
ثابتة، وانام هم نفر من قبائل شتى  واحدة 
فكرهتم  اتفقت  خمتلفة،  مناطق  يف  ظهروا 
اىل  وال��دع��وة  الوث��ان  عبادة  رف��ض  عىل 

الصالح)62(.
ان  اىل  املستش��������رقني  بعض  وذهب 
هم  املحمدية  البعثة  قبل  ورجاهلا  احلنيفية 
وجود  بدليل  الكريم  القران  مصادر  احد 
توافق وتشابه بني احكام القران وهداياته 

وبني ما كان يدعوا اليه احلنفاء)63(، مثل:

)61( ابن منظور، لسان العرب، مادة )حنف(. 
القران، ج/ ، ص:  اراء املسترقني حول   )62(

 .265
)63( ينظر: كلريتسدال، مصادر السالم، ص: 
198، ومابعدها، وينظر: حياة حممد، اميل 
منغهم، نقله اىل العربية، حممد عادل زعيرت، 

ص: 56 -57. 

سبحانه . 1 بوحدانيته  الل  ألفراد  الدعوة 
وتعاىل.

رفض عبادة الصنام.. 2
الوعد باجلنان.. 3
الوعيد بالعقاب يف جهنم.. 4
منها: . 5 بأسامء  تعاىل  املوىل  اختصاص 

الرمحن، الرب، الغفور.
منع وأد البنات.. 6
واحل��ر . 7 والنشور  بالبعث  الف���راد 

واحلساب... الخ)64(.
)سب  اليهودي  املسترق  زعم  وقد 
حممد  افكار  ))ان   )S. Sprenger نجر 
يدعوا  ك��ان  التي  الف��ك��ار  عن  خت��رج  ل 
اليها )زيد بن عمرو بن نفيل( احد هؤلء 

الحناف(()65(.
الرد عل هذه الدعوى:

تستند  ل  هذه  املسترقني  دعوى  ان 
اىل دليل ول اىل حقائق تارخيية، ودعواهم 

لإلسالم  واحلقد  اهلوى  -باعثه  اهتام  جمرد 
ويمكن ان نبني ذلك فيام ييل:

)64( املصدران نفسهام.
القران، ج/  تاريخ  نولدكه،  نيودور  ينظر:   )65(

1، ص: 18. 
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اىل هؤلء أ.  النبيملسو هيلع هللا ىلص جلس  ان  يثبت  مل 
كان  واذا  منهم،  تعلم  او  الحناف 
هناك لقاء ببعضهم، كورقة بن نوفل، 
سجلت  عابر،  لقاء  فهو  تنرص،  الذي 
عندما  وذلك  فيه  حدث  ما  الروايات 
زوجه  بصحب�ة  اليه  النبيملسو هيلع هللا ىلص  ذهب 
إلخباره   )خويلد بنت  )خدجية 
بام كان من شأن الوحي، ولقد اعرتف 
جيلس  ومل  والرسالة،  بالنبوة  ورقة  له 
له  يقل  ومل  املعلم  جملس  حينها  منه 
))تلك اثار احلنيفية التي دعونا اليها، 
ان  متنى  وانام  ثمرهتا((  الرسالة  ان  او 
النبيملسو هيلع هللا ىلص  معاناة  لريى  العمر  به  يمتد 

من قومه ليكون يف نرصته)66(.
فكان  نفيل(  بن  عمرو  بن  )زيد  واما 
بقي  ما  عىل  حافظوا  الذين  الحناف  من 
من رشع سيدنا ابراهيم وكان دائم التحري 
يعبد  الذي  احلق  الدين  عن  يبحث  وهو 

ايب  بنت  )اسامء  بذلك  حدثت  كام  فيه  الل 
بن  زيد  رأيت  ))لقد  قالت  الصديق(  بكر 

)66( حممد السيد رايض، مصدر القران الكريم، 
ص: 53، وينظر: ادريس حامد حممد، اراء 
املسترقني حول مفهوم الوحي، ص: 48. 

الكعبة  اىل  ظهره  مسندا  نفيل  بن  عمرو 
نفس  والذي  قريش  معر  يا  يقول:  وهو 
زيد بيده ما اصبح منكم عىل دين ابراهيم 
يعظمون  كانوا  اهنم  وذكروا  غ��ريي(()67( 
الكعبة حيث قال زيد ))اللهم اين لو اعلم 
ل  ولكني  به  عبدتك  اليك  الوجوه  احب 
وكان  راحلته،  عىل  يسجد  ثم  اع��ل��م((، 
يصيل اىل الكعبة، وكان زيد)حييي املوؤدة( 

ول يأكل امليتة)68(.
ان ب.  حريصني  كانوا  احلنفاء  وه��ؤلء 

يصلوا اىل دين ابراهيم، وكانوا عىل 
يقني ان الل سيبعث من جيدد امر هذا 

الدين)69(.
واجهدوا  كثريا  ذل��ك  يف  فاحتاروا 
يف  فساحوا  لذلك،  الوصول  يف  انفسهم 
البالد يلتمسون ما عند اهل الكتاب وامللل 
لعلهم جيدون بغيتهم، فتنرص بعضهم ك���� 
احلويرث(  بن  و)عثامن  نوفل(  بن  )ورقة 

البداية والنهاية، ج/ 2،  )67( احلافظ ابن كثري، 
ص: 237، مكتبة املعارف، بريوت، طبعة 

دار السعادة، مرص. 
)68( املصدر نفسه، ج/ 2، ص: 238. 

والقران،  الوحي  الذهبي،  حسني  حممد   )69(
ص: 163. . 
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اخ��رون،  وهت��ود  جحش(  بن  الل  و)عبيد 
فأسل�م،  لإلسالم  الل  ه��داه  من  ومنهم 
احلقة  احلنفية  اص��اب  قد  بذلك  فيكون 
ك���)زيد بن عمر بن نفيل( و)ايب قيس بن 
السلت( وهؤلء مجعيا كانوا يبحثون عن 
دين كاإلسالم ويبرون بنبيه ويتمنون لو 
يدركونه فينرصونه كام وضح ذلك )ورقة 

بن نوفل( وغريه)70(.
م��ا ورد يف ج.  ب��ني  ك��ب��ري  ف���رق  ه��ن��اك 

يف  للناس  الح��ن��اف  ه��ؤلء  عظات 
اخلالق  عىل  باخللق  الس��ت��دلل  ام��ر 
ال��ص��ال��ح  ال��ع��م��ل  اىل  وال��ت��وج��ي�����ه 
والس���ت���ع���داد ل��ل��م��وت واحل���ر، 
به  ج��اء  ال��ذي  الكامل  املنهج  وب��ني 
واسسها،  التوحيد  عقيدة  يف  السالم 
وصفاهتا،  واركاهنا  العبادات  وتقرير 
والخ��الق  ومنطلقاهتا  واملعامالت 
وما  واق��ي��ام��ة،  وامل���وت  ومقوماهتا، 

واجلنة  واحلساب  اجل��زاء  من  بعدها 
والنار، ذلك الدين القيم احلق)71(.

)70( ينظر: عمر رضوان، اراء املسترقني حول 
القران، ج/ 1، ص: 267. 

)71( ينظر: حممد السيد رايض، مصدر القران يف 
راي املسترقني، ص: 51. 

ظهروا  الذين  احلنفاء  اشه�������ر  ومن 
يتميز  وكان  البعثة  قبل  العرب  جزيرة  يف 
ب��أل��ق��اء امل��واع��ظ ع��ىل ال��ن��اس )ق��س بن 
الناس  يعظ  كان  فق����د  اليادي(  ساعدة 
من  عليه  هو  ما  اىل  ويدعوهم  انديتهم  يف 
سوق  يف  يوما  خطب   ،ابراهيم دي��ن 
ألرباب  ))تبا  قاله  مما  فكان  ع��ك��اظ)72(، 
وليفقدن  عمله،  العامل  ليصلحن  الغفلة، 
المل امله، كال، بل هو اله واحد، وليس 
وامات  واب��دى،  اعاد  وال��د،  ول  بمولود 
واحيا وخلق الذكر والنثى، ر ب الخرة 
والوىل، اما بعد: فيا معر اياد، اين ثمود 
وع��اد؟. واي��ن الب��اء والج���داد؟. واين 
اذا  ميعاد((...  له  كل  وال��ع��واد،  العليل 
حكم القدير وشهد النذير وظهر التقصري، 

ففريقا يف اجلنة وفريقا يف السعري(()73(.

قرب  العرب  اسواق  من  سوق  )عكاظ(:   )72(
فيقيمون  سنة  كل  هبا  جيتمعون  كانوا  مكة، 
شهرا يتابعون ويتفاخرون ويتناقشون، فلام 
جاء السالم هدم ذلك، لسان العرب، مادة 

)عكاظ(. 
 ،233  /2 والنهاية،  البداية  كثري،  ابن   )73(
املسترقني  اراء  ن��رصي،  امحد  وينظ����ر: 
الفرنسيني يف القران الكريم، دراسة نقدية، 

ص: 589. 
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وهكذا نرى البون الشاسع بني القران 
وبني ما ذكره هؤلء الحناف يف مواعظهم 
والطرح  السلوب  ناحية  من  واشعارهم 
والفكرة والعقيدة ونحو ذلك من المور 
المور  بعض  يف  ال  فيها  يلتقيان  ل  التي 
التي هي بقايا دين ابراهيم وكالمها من 
فمن  الهل��ي،  املصدر  وهو  واحد  مصدر 
هذا القبيل جاء التفاق بينهام يف الدعوة اىل 
عبادة الل تعاىل وحماربة الرك بأنواعه)74(.
مصدر  ان  من  ذك��ره  ما  يبطل  وهب��ذا 

القران هو احلنيفية.
ثالثا: دعوى ان القران شعر وان ممدا 

كان شاعرا)75(.
زع������م املسترق اليهودي )ماكسيم 
))ان   )M. Rodinson رودي��ن��س��ون 
بال  الشعر  كتب  وان��ه  شاعرًا  كان  حممدا 
شك، ولكنه مل ينره عىل الناس وفضل ان 
ينتظر حتى يقوم بالرسالة ويكتب افكاره، 

وهناك  هنا  من  حياته  ط��وال  حصله  وما 

القران،  الودود حنيف، مصدر  )74( ينظر: عبد 
ص: 55. 

احلقيقة  بني  حممدملسو هيلع هللا ىلص  ليلة،  ابو  حممد  حممد   )75(
اليهودي  الكاتب  عىل  الرد  يف  والف��رتاء، 
الفرنيس )ماكسيم رودنسون(، ص: 122. 

بطرق خمتلفة(()76(.
ويقول ايضا ))ان الرسالة التي اعطيت 
ملحم��د كتبت اول بالشعر ثم حولت فيام 
بعد اىل هذا اللون من الكتابة الذي نجده 

يف القران(()77(.
ومنهم  املستش������رقني  بعض  وزعم 
 S. امل��س��ت��رق ال��ي��ه��ودي )س��بن��ج��ر
Sprenger( ))ان مصادر القران الكريم 

الشعر اجلاهيل(()78(.
القرانية  الي��ات  بعض  توافقت  فقد 
مع مقاطع من شعر )امية بن ايب الصلت( 
زعمهم  يف  دل  مما  القيس()79(  و)ام��رئ 
قصائد  من  اقتبس  قد  الكريم  القران  ان 

الشعراء اجلاهليني كاملعلقات)80(.
الرد عل هذه الدعوى:

انه ملسو هيلع هللا ىلص كتب  البته عىل  ل يوجد دليل 

)76( املصدر نفسه، ص122. 
)77( ينظر: املصدر السابق، ص: 123. 

 ،8 ص:  الس��الم،  مصادر  تسدال،  كلري   )78(
وينظر: نيودور نولدكة، تاريخ القران، ج/ 

1، ص: 19. 
)79( تيودور نولدكة، تاريخ القران، 1/ 19. 

الشعراء  معجم  ال��رمح��ن،  عبد  عفيف   )80(
دار  ص152،  واملخرضمني،  اجلاهليني 

العلوم، لسنة )1403ه�� –1983م(. 
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مصاف  يف  نفسه  وضع  انه  او  قط  الشعر 
الشعراء ابدا، او وضعه احد من معارصيه 
هذا  ع��داده��م،  يف  معارصيه  غري  من  او 
ونفوذهم  الشعراء  مكانة  علو  من  بالرغم 
يف بيئتهم)81(، والقران ينفي نفيا قاطعا ان 
تعاىل  الل  يقول  شاعرًا،  حممدملسو هيلع هللا ىلص  يكون 

ۈئ  ۆئ  ۆئ  ۇئۇئ  وئ  وئ  ەئ  ەئ  چائ 

 ،]69 ي��س:  ]س��ورة  چ  ېئ  ېئ  ۈئ 

ڃ  ڄ  ڄڄ  ڄ  ڦ  ڦ  چ  ت��ع��اىل  وق��ول��ه 
ڃچ ]سورة احلاقة: 41[.

الباقالين(  بكر  )اب��و  القايض  يقول 
)ت403ه����( يف التعليق عىل هذه اآليات 
عن  القران  حكاه  ما  ان  عىل  يدل  ))وهذا 
الكفار من قوهلم انه شاعر، وان هذا شعر 
يف  نسبوه  اهنم  عىل  حممول  يكون  ان  لبد 
قبيل  من  به هو  اتاهم  الذي  ان  اىل  القران 
العاريض  عىل  يتعارفونه  ال��ذي  الشعر 
عىل  حممول  يكون  او  املألوفة،  املحصورة 

)81( حممد ابو ليلة، حممد بني احلفيقة والفرتاء، 
دراز،  عبدالل  حممد  وينظر:   ،122 ص: 
الكريم، ص: 144، دار  القران  مدخل اىل 
القلم -الكويت، وينظر: امحد نرصي، اراء 
الكريم،  القران  يف  الفرنسيني  املسترقني 

ص: 90. 

حكامئهم،  عىل  الفالسفة  يطبق  ك��ان  ما 
واهل الفطنة منهم يف وصفهم اياه بالشعر، 
لدقة نظرهم يف وجوه الكالم وطرق هلم يف 
املنطق او يكون حممول عىل انه اطلق بعض 
الضعفاء منهم يف معرفة اوزان الشعر وهذا 

ابعد الحتاملت(()82(.
اقتبس  قد  النبيملسو هيلع هللا ىلص  ك��ون  عن  وام��ا 
القران من شعر )امية بن ايب الصلت( فهو 

مردود وباطل بدليل:
الذي . 1 الثقفي،  الصلت  ايب  بن  امية  ان 

عاش يف الطائف وعارص الرسول ملسو هيلع هللا ىلص 
وقد اتصف بالدهاء وكثرة السفار يف 
كان  ما  النبوة)83(،  يف  والطمع  البالد 
يسكت ويصمت لو انه وجد ان افكاره 

اخذها حممدملسو هيلع هللا ىلص ووضعها يف القران.

حتقيق:  القران،  اعجاز  الباقالين،  بكر  ابو   )82(
بريوت   ،78-  76 ص:  امحد،  الدين  عامد 
حممد  عن:  نقال  –1986م(،  )1406ه�� 
ابو ليلة، حممد بني احلقيقة والفرت اء، ص: 

 .122
 ،3 ج/  الغ��اين،  الصفهاين،  الفرج  ايب   )83(
ص: 122، مؤسسة مجال للطباعة والنر، 
اجلاحظ،  وينظر:  –1963م،  1383ه�� 
احليوان، حتقيق: عبد السالم حممد هارون، 
ج/ 2، ص: 320، مصطفى البايب احللبي. 
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امية  ان  الذهن  عن  يغيب  ل  انه  كام 
من  سمعه  كام  القران  النبيملسو هيلع هللا ىلص  من  سمع 
ألفكاره  ترديدا  القران  ك��ان  فلو  غ��ريه، 
ألعلن ذلك للدنيا كاملة، ولكن كل ذلك 

مل يكن)84(.
النبيملسو هيلع هللا ىلص . 2 ب��ه  حت��دى  الكريم  ال��ق��ران 

قريشا والدنيا بكاملها، فعجزوا، فهل 
شعر )امية( يتحدى به، بل ما مستوى 
شعر )امية( من شعر غريه من الشعراء 
ص��������در  يف  والسالميني  اجلاهليني 
طبقوا  حني  رأين��اهم  ولقد  السالم، 
والنابغة،  )زهريا،  جعلوا  الشع������راء 
والعشى( يف الطبق��������ة والوىل)85(، 
العارشة  الطبقة  يف  امية  شعر  وجعلوا 

والخرية)86(.
وحتى لو جعلوه يف الطبق������ة الوىل، 
اكفاء  هلم  ش��ع��ره؟.  معارضة  يمكن  ال 

والقران  املسترقون  عامر،  بن  حمم������د   )84(
الكريم، ص: 255. 

يف  رسائل  ثالث  اجلرجاين،  القاهر  عبد   )85(
حممد  حتقيق:  الشافية،  الرسالة  العجاز، 
ص:  س��الم،  زغ��ل��ول  وحممد  الل،  خلف 
133، ط2، دار املعارف، القاهرة، 1968. 
)86( حممد بن سالم اجلمحي، طبقات الشعراء، 

ص: 72، دار الفكر. 

او  شعرهم  مثل  يقولوا  ان  يمكن  ونظراء 
احسن)87(.

املنسوبة )ألمية بن  الشعر  ابيات  ومن 
ان  املسترقون  ادعى  والتي  الصلت(  ايب 
توافق بعض اآليات القرانية كام يف )سورة 
من  وغ��ريه��ا  امل��ل��ك(  )س���ورة  و  القمر( 

السور)88(، قوله:
ويوم موعِدِهْم ان حيرشوا زمرا 

يوم التغابن اذ ال ينفع احلذر)89(
يدعي  التي  القيس(  )امرئ  ابيات  اما 
من  آي��ات  مع  متوافقة  اهن��ا  املسترقون 

سورة القمر فهي)90(:
َدَنت الساعُة وانشق القم��ْر 

عن غزاٍل ص�����اد قلب���ي وَنَف������ْر

مرَّ يوَم العي������د يف زينت����ه
فرم������������اين فتعاط���������ى فعق���ر

بسه���������ام من حلاظ فاتك 

)87( حممد بن عامر، املسترقون والقران، ص: 
 .255

)88( ينظر: نولدكة، تاريخ القران، ص: 255. 
ص:   ،1 ج/  احلديث،  املجاين  البستاين،   )89(

367، ط/ بريوت، 1946م. 
)90( ينظر: عفيف عبد الرمحن، معجم الشعراء 

اجلاهليني واملخرضمني، ص: 152. 
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تركتني كهشي��������م املحتظِ�����رْ)91(
يف  بزعمهم  وافقتها  التي  اآليات  اما 

بعض اللفاظ والرتاكيب)92( فهي:
ۈئ . 1 ۈئ  ۆئۆئ  ۇئ  چ  تعاىل  قوله 

ٱ  ىئ  ىئ  ېئ  ېئ  ېئ 
پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ 

پ چ ]سورة القمر: 6 -7[.
وقوله تعاىلچ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ . 2

ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ 
ڇچ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ 

]سورة الكهف: 7 -8[.
وقوله تعال چ ڀ ڀ ڀ ٺ . 3

]س��ورة  چ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ 
القمر: 29 -30[.

ٹ . 4 ٹ  ٹ  ٿ  چ  تعاىل  وق��ول��ه 
]سورة  چ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ 

القمر: 31[.
هذه  يف  امية  هبا  ات��ى  التي  والف��ك��ار 

البيات من قبيل وصف للناس واحواهلم 
يف اليوم الخر، ووصف ملا فيه من ميزان 

)91( املصدر نفسه، ص152. 
)92( حييى مراد، ردود عىل شبهات املسترقني، 
حول  املسترقني  اراء  وينظر:   ،255 ص: 

القران، ج/ 1، ص: 257. 

وحر ورصاط وجنة ونار، وكلها مواقف 
اشتملت  وق��د  القيامة،  ي��وم  من  وص��ور 
الكتاب  اه��ل  واح��ادي��ث  كتب  عليها 
والكتب الساموية السابقة التي اطلع عليها، 
كتوافق  القرآنية  العبارات  مع  فتوافقها 
افكار ومصطلحات مع التوراة والنجيل 

مع الفوارق يف اللغة والسلوب)93(.
وك��ام ذك���رت ان��ف��ا ان )ام��ي��ة ب��ن ايب 
واستمر  الرسولملسو هيلع هللا ىلص  عارص  قد  الصلت( 
ثامين  من  يقرب  ما  طول  الشعر  قرض  يف 
حيث  املصطفىملسو هيلع هللا ىلص  هجرة  بعد  سنوات 
تويف سنة )9ه����(، لذا يكون من التعسف 
للقرآن  الشعر كان سابقا  بأن هذا  الدعاء 
من الناحية التارخيية)94(، واضيف بأن امية 
مل يدع الصالة ول الهلام بل انه كثريا ما 
عب عن خيبة امله واسفه يف هذا الشأن، مما 
التقليد  اىل  اندفع  بأنه  العتقاد  حيملنا عىل 

قتيبة  بن  مسلم  بن  الل  عبد  بن  حممد  ايب   )93(
ما  او  وال��ش��ع��راء  الشع�����ر  ال��دي��ن��وري، 
مفيد  حتقيق:  الشعراء(،  يسمى)طبقات 
العلمية،  الكتب  دار   ،277 ص:  قميحة، 
بريوت، ط1، لسنة )1401ه�� –1981م(. 
واملخرضميني،  اجلاهليني  الشعراء  معجم   )94(

ص: 152. 
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بروح املنافسة)95(.
والذي يزيد اجلزم بأن امية هو املقتبس 
عبد  )حممد  الستاذ  قاله  ما  القرآن،  من 
شعره  يف  يأخذ  امية  ))ان  خفاجي(  املنعم 
ال��ق��رآن  اساليب  م��ن  وال��دي��ن��ي  ال��ك��وين 
من  قوله  يف  كام  وروح���ه(()96(،  ومعانيه 

قصيدة:
يوم نأتي��ه وهو رٌب رحي�����ٌم 

ان��ه ك��ان وع��������ده مأتي�����ا)97(
مناص  فال  القيس  ام��ريء  شعر  أم��ا 
قليال من  أن  اذ  انه موضوع  الشك يف  من 
الذوق النقدي حيكم عىل لغة هذه البيات 
القيس  ام��ريء  لغة  مع  باملقارنة  الركيكة 

واسلوبه املحكم الرصني.
ولمي������ة قصائد اخرى غلب عليها 
الفيل  حادثة  يف  كقصيدة  القرآين  الطاب���ع 

 )98(وقصة ارسال موسى وهارون

القران  اىل  مدخل  دراز،  عبدالل  حممد   )95(
الكويت، ص: 143- القلم،  دار  الكريم، 
144، نقال عن عمر رضوان، ج/ 2، ص: 

 .258
املنظور  يف  القرآين  الوحي  مايض،  حممود   )96(

السترايف ونقده، ص: 149 -150. 
)97( املصدر نفسه، ص149. 

ج/  القران،  حول  املسترقني  اراء  ينظر:   )98(

الكريم  القران  لغة  متييز  يمكن  لذلك 
من لغ���ة الشعر حتى عىل الذين ل يعرفون 
العرب  ع��ىل  خيفى  فكيف  ال��ع��رب  لغة 
انفسهم)99(، ام هو اجلهل الفاضح واحلقد 
حياولون  الذين  املسترقني  لدى  الدفني 
اتوا  السذج ويظنون اهنم  استدراج عقول 

بام مل يأِت به الولون)100(.
الداخلية  املصادر  الثاين:  املطل�������ب 

ملصدر القرآن الكريم:
املسترقني ومنهم  كبريا من  ان عددا 
 G. زهي��ر  )ج��ول��د  ال��ي��ه��ودي  املسترق 
Ziher()101(، يقولون ببرية القرآن وانه 

داخل  ومن  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  وابتكار  صنع  من 
نفسه.

والرد عل هذه الدعوى بم يل:
انه  عىل  تدل  القران  نص����وص  اوال: 

1، ص: 259. 
حتقيق:  النبوية،  السرية  كثري،  ابن  ينظر:   )99(
الواح�����������د، ج/ 1، ص:  مصطفى عبد 
–القاهرة،  احللبي  الباب  عيسى   ،387

1384ه����–1964م. 
)100( حممد عبدالل دراز، ص: 102 -103. 

ص:  والريع��ة،  العقيدة  زهير،  جولد   )101(
 .13
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وحي من عند الل)102(:
يف  القرآني����ة  النصوص  يتتبع  فمن 
ان  اىل  تشري  اهن��ا  جي��د  متعددة،  م��واط��ن 
القرآن من عند الل وليس من عند حممدملسو هيلع هللا ىلص 
القراءة  يعرف  ل  الذي  المي  النبي  ذلك 
ان  الي��ام  من  ي��وم  يف  ِع  َي��دَّ ومل  والكتابة 
القران من عنده، وانام اخب بأنه كتاب الل 
 ،)103(جبيل بوساطة  اليه  انزله  تعاىل 

ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  چڳ  ت��ع��اىل  ق��ال 
ہچ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں 
تعاىل  وقوله   ،]21-19 التكوير:  ]سورة 
النجم:  ]س��ورة  ٿچ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  چ 

ل  ب��ان  ت��رصحي��ًا  الي���ات  يف  ونجد   ،]4
عالقة ملحمدملسو هيلع هللا ىلص بأنزال القران بل هو عبد 

مأمور)104(، قال تعاىل چ ں ں ڻ ڻ 
ڻ ڻ ۀۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ 

]سورة العراف: 203[ وقوله  ھ ھچ 

والقران  املسترقون  عامر،  بن  حمم�����د   )102(
الكريم، ص: 217. 

والقران  املسترقون  عامر،  بن  حمم���د   )103(
الكريم، ص: 217. 

 ،9 ج/  املنار،  تفسري  رضا،  رشيد  حممد   )104(
ص: 551، ط2، بدون تاريخ، دار املعرفة، 

بريوت. 

ڦڦ  ڦ  ڦ  ڤ  چ  تعاىل 
ڃ  ڃڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ 

ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چچ  چ  چ  ڃ 

 ،]47 العنكبوت:  ]سورة  ڍچ 

ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  چ  تعاىل  وق��ول��ه 

ک  ک  ڑک  ڑ  ژ  ژ  ڈ 

ک چ ]سورة العنكبوت: 48[.

هذا  يف  الواردة  اآليات  يطالع  والذي 
بأمرين  منها  خي��رج  كثرية  وه��ي  املجال 

مهمني)105(:
عىل . 1 اآلي��ات  يف  املتكلم  ضامئر  دلل��ة 

ان القران من عند الل وليس من عند 
الل  اىل  املسندة  الفعال  لن  حممدملسو هيلع هللا ىلص 
ل يمكن ول يعق���ل ان تصدر ال من 
من  موطن  اي  يف  وتعاىل  سبحانه  الل 

مواطن السناد.
يشء  اي  نسب��ة  من  الرسولملسو هيلع هللا ىلص  تبؤ 
اىل  يرجع  كان  وانه  الل،  كتاب  من  لنفسه 

ربه يف كل اية منه)106(.
عن  القرآين  السلوب  اختالف  ثانيا: 

املسترقون  ع��ام��ر،  ب��ن  حممد  ينظر:   )105(
والقران، ص: 218. 

املسترقون  ع��ام��ر،  ب��ن  حممد  ينظر:   )106(
والقران، ص: 218. 
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اسلوب السنة)107(.
الفصاحة  يف  ال��ذروة  القران  بلغ  لقد 
عن  العرب  فصحاء  عجز  وقد  والبالغة 
جماراته مع علو كعبهم، ورسوخ قدمهم يف 
اساليب اللغة وفنوهنا، فالقران له اسلوب 
والنثر وقد شهد  الشعر  متميز خيتلف عن 

بذلك اعداء القران)108(.
يقول )طه حسني( ))ان الكالم ينقسم 
عىل ثالثة اقسام: شعر، ونثر وقرآن(()109(، 
طريقا  يسري  القران  اسلوب  ان  يرى  فهو 
خاصا به ل هو بالشعر، ل هو بالنثر ولكنه 
ول  النثر  لقواعد  خيضع  ل  فهو  ق��ران، 
اللف��اظ،  تركيب  فله خاصيته يف  الشعر، 
القرآن واحلديث،  بني  نقارن  ان  اردنا  فلو 
بينها  ظاهر  والتغاير  واضح  الفرق  لرأينا 
يف اسلوب التعبي�������ر، ويف املوضوعات، 
املحادثة  فيه  تظه�������ر  النبيملسو هيلع هللا ىلص  فحديث 

القران،  عن  جديد  بحث  صبيح،  حممد   )107(
ص: 103، ط6، مطابع الفاين، مرص. 

حممد  نقال عن  ص103،  نفسه،  املصدر   )108(
بن عامر، ص219. 

قفص  يف  الس��الم  خليل،  اب��و  شوقي   )109(
الهت������������ام، ص: 20، ط5، دار الفكر، 

1400ه�� –1980م(. 

والتفهيم والتعلي�����م واخلطابة يف صورها 
بخالف  العرب  عند  امل��أل��وف  ومعناها 
اسلوب القرآن الذي ل يعرف له شبيه يف 

اساليب العرب)110(.
وقالوا  النبيملسو هيلع هللا ىلص  اهتموا  واملسترقون 
له  يروق  حني  النبيملسو هيلع هللا ىلص  ))بأن  القران  عن 
ذاك حديث قديس، وحني كان  يقول:  ان 
نبوي،  حديث  ذاك  يقول:  ان  له  ي��روق 

يقول: ذاك حديث نبوي)111(.
يقول الشيخ )حممد متويل الشعراوي(: 
نبي  ضد  لتجعلوه  اخذمتوه  ال��ذي  ))ان 
السالم هو يف صالح نبي السالم وعادة 
ليدل  المح��ق،  عند  احلق  بعض  الل  يرتك 
عىل محقه((. هاتوا لنا يف عامل النس انسان 
موهبة  له  دام��ت  وما  يقول  ان  موهبة  له 
ثم  اسلوبه،  مميزات  له  فسجلوا  يقول  ان 
اسألوه ان يغري السلوب اىل اسلوب اخر 
قولوا  ثم  الخر،  السلوب  له  ثم سجلوا 

قفص  يف  الس��الم  خليل،  اب��و  شوقي   )110(
الفكر،  دار  ط5،   ،20 ص:  الهت����ام، 

1400ه�� –1980م(. 
شبهات  الشعراوي،  متويل  حممد  ينظر   )111(
عليها،  وال��رد  الس��الم  خصوم  واباطيل 
ص: 38، مكتبة الرتاث السالمي، مرص، 
نقال عن حممد بن عامر، ص219 -223. 



مصادر القرآن وشبهات املسترقني اليهود

158

سابع والثالثون -ربيع )2019م- 1440هـ(
العدد ال

له نريد اسلوبا ثالثا، فانه ل يستطيع ان يبأ 
السلوب  لن  وذلك  الول،  اسلوبه  من 
اداء  يف  للشخص  ال��الزم��ة  الطريقة  هو 

املعنى)112(.
لذلك ل يستطيع بر ان جيعل ملوهبته 
يقول  بحيث  اساليب  ثالثة  الساسي���ة 
انا  ثم  القران،  بأسل��وب  الن  اتكلم  انا 
سأتكلم بأسلوب حديث قديس، ثم يقول 
انا  ثم  القران،  بأسلوب  الن  اتكلم  انا 
سأتكلم بأسلوب حديث قديس، ثم يقول 
وهذا  نبوي،  حديث  بأسلوب  سأتكلم 
فالقران  البر،  طاقة  ف�وق  لنه  يمكن  ل 
واملتعبد  به  واملتح����دى  املعجز  الل  وحي 
الل  من  وحي  القديس  واحلديث  بتالوته 
لكنه غري معجز ول متحدى به ول متعبد 

بتالوته)113(.
ثالثا: ان النبي الذي اهتمه املسترقون 
بوضع القران امي ل يقرا ول يكتب)114(، 

)112( املصدر نفسه. 
)113( املصدر السابق. 

يف  الكريم  القران  ليلة،  ابو  حممد  ينظر:   )114(
 ،401  ،99 ص:  الس��ت��راق،  املنظور 
402، وينظر: حسن عرت، وحي الل، ص: 

 .213

ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  چ  تعاىل  الل  ق��ال 
ک  ک  ڑک  ڑ  ژ  ژ  ڈ 

ک چ ]سورة العنكبوت: 48[.

زمنا  قوم�����ه  بني  عاش  فالرسولملسو هيلع هللا ىلص 
ثم  يكتب  ول  يقرأ  ل  حياته،  من  طويال 

جاءهم هبذا الكتاب العجيب الذي يعجز 
القارئني الكاتبني، والقرآن بذاته يشهد عىل 
انه ليس من وضع البر، فهو اكب جدا من 
طاقة البر ومعرفة البر فهو حيتوي عىل 
العجاز اللغ������وي والعجاز التريعي 

ڈ  چ  تعاىل  قال  العلمي)115(،  والعجاز 
ک  ک  ڑک  ڑ  ژ  ژ  ڈ 
ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک 
]س��ورة  چ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱڱ  ڱ 

فصلت: 41 -42[.
ان  عىل  ت��دل  اخ��رى  شواهد  راب��ع��ا: 

القران ليس من ابتكار وضع النبيملسو هيلع هللا ىلص:
امور . 1 عن  ُيسأل  اللملسو هيلع هللا ىلص  رس��ول  ك��ان 

ينزل  حتى  عليها  جيي�����ب  ول  كثرية 
القران  كان  فلو  الل،  من  الوحي  عليه 
من صن��ع الرسولملسو هيلع هللا ىلص كام زعم اعداء 

 ،5 ج/  القران،  ضالل  يف  قطب،  سيد   )115(
ص: 746، دار الروق. 
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لكل  حارضا  اجلواب  لكان  السالم، 
سؤال يف وقته)116(.

وردت آيات كثرية يف كتاب الل عاتب . 2
الم��ور  بعض  عىل  نبيهملسو هيلع هللا ىلص  فيها  الل 
حدثت منه، فلو كان القران من عنده 
ولسكت  اآلي��ات،  هذه  عن  اعلن  ملا 
عنها وسرت عىل نفسه، ولكنها سجلت 
كغريها قرأنا يتىل اىل قيام الساعة)117(، 

وذلك مثل:
ۈ أ.  چ  ب��در  ب��أرسى  اخلاصة  اآلي��ات 

ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ 
ى  ې  ېې  ې  ۉ 
]س���ورة  ەئچ  ائ  ائ  ى 

النفال: 67[.
ملسو هيلع هللا ىلص ب.  النبي  ب���زواج  اخل��اص��ة  اآلي���ات 

قال  جحش،  بنت  زينب  السيدة  من 
ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ  چ  تعاىل 
ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ 

الدعوة  خصائص  حسن،  ام��ني  حممد   )116(
السالمية، ص: 47، ط1، املنار، الردن. 

ص:  العظيم،  النبأ  دراز،  عبدالل  حممد   )117(
عامر،  بن  حممد  عن:  نقال  بعدها،  24وما 

ص: 252. 

الح��زاب:  ]س��ورة  ڃچ)118(  ڃ 
.]37

))لو   :)املؤمنني)عائشة ام  تقول 
لكتم  القران  من  شيئا  اللملسو هيلع هللا ىلص  رسول  كتم 
لزوجته  زيد  طالق  قصة  اي  اآلية((  هذه 

ييسء  لكيال  هبا،  النبيملسو هيلع هللا ىلص  وزواج  زينب 
ولكن  العقول،  وضعاف  اجلهالء  فهمها 

الرسولملسو هيلع هللا ىلص مل يفعل ذلك)119(.
خام��ا: اشتامل القران عىل اخبار المم 

السابقة)120(
المم  اخبار  لذك������ر  القرآن  تعرض 
السابقة، واحواهل�ا وما اصاهب�����������ا وذكر 
احوال الرس��ل السابقني وموقف اقوامهم 
منهم وما اصاهب��م، وموافقة هذه الخبار 
كتب  يف  وردت  التي  الصادق����ة  لألخبار 
القران،  سبقت  التي  والنص����ارى  اليهود 
فمن اين للنبي ملسو هيلع هللا ىلص وهو امي��ا ل يقرأ ول 
انه  ال  واملعلوم���ات  الخبار  هبذه  يكتب 

ص:  العظيم،  النبأ  دراز،  حممد  وينظر:   )118(
 .25

)119( سليامن النداوي، الرسالة املحمدية، ص: 
121، ط3، املكتب السالمي. 

املسترقون  ع��ام��ر،  ب��ن  حممد  ينظر:   )120(
والقران الكريم، ص: 225. 
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نذيرا)121(،  للعاملني  ليكون  الل  من  وحي 
ڎ  ڌ  ڌ  چ  يقول  اذ  الل  وص��دق 
ک  ڑک  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ 

ک ک چ ]سورة العنكبوت: 

48[، وبني الل تعاىل هذه الخبار يف قوله 
ٴۇچ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  چ 

]سورة ال عمران: 44[.
سادسا: اشتامل القران عىل اخبار تقع 

يف املستقبل)122(:
كام  بوقوعها  الل  وعد  حتقق  وق������د 
قوله  الش��ارات  تلك  فمن  القران،  اخب 

ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  چۇ  ت��ع��اىل 
ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ 
وقد   ،]27 الفتح:  ]س��ورة  ۉچ 

حصل ذلك يف عمرة القضية)123(.
كتابه  تعاىل عن حفظ  الل  اخب����������ار 

ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  چ  تعاىل  قال  و 
هو  وهذا   ،]9 احلجر:  ]سورة  ڱچ 

والقران،  املسترقون  عامر،  بن  حممد   )121(
ص225. 

والقران  املسترقون  عامر،  بن  حممد   )122(
الكريم، ص226. 

)123( ينظر: تفسري املنار، ج/ 5، ص: 287-
 .288

القران حمفوظ من العبث الذي حلق الكتب 
او قصور  السابقة، ومصون من كل خلل 
املجتمع  احلياة، وحاجات  متطلب���ات  من 
الل  اخب  ما  حتقيق  صدق  عىل  يدل  وهذا 

تعاىل به)124(.
سابع�������ا: سالمة القران من التناقض 
حجمه  كب  مع  والتفاوت  والخ��ت��الف 

واشتامله عىل علوم كثرية)125(.
حلصل  الل  غ��ري  عند  م��ن  ك��ان  فلو 

التناقض والختالف)126(.
چ  چ  چ  يقول  اذ  الل  وصدق 
ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  چڇ 
ڎ ڈ چ ]سورة النساء: 82[.

وه����ذه ادل����ة خم��ت��رصة ل���رد دع��وى 
صنع  م��ن  ه��و  ال��ق��ران  )ب��ان  املسترقني 

وابتكار الرسولملسو هيلع هللا ىلص(.

)124( ينظر: املسترقون والقران الكريم، ص: 
 .226

)125( ينظر: سيد قطب، يف ظالل القران، ج/ 
2، ص: 721، وينظر المام حممد بن عيل 
 ،1 ج/  القدير،  فتح  الشوكاين،  حممد  بن 
احللبي،  الباب  مصطفى  ط2،   ،491 ص: 
املسترقون  بن عامر،  وينظر، حممد  مرص، 

والقران، ص: 266. 
)126( املصادر نفسها. 
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اخلامتة والتوصيات:
اليهود يف  املسترقون  انطلق  لق�������د 
برفع  الس��الم،  عىل  الستراقية  احلركة 
لدراسة  املوضوعي  العلمي  البحث  لواء 
ميدان  يف  العمل  مادام  القرآنية،  الظاهرة 
البحث العلمي للمسترقني يكون حممودا 
يف بعض الحيان، ال انه ل خيلو من مزالق 
فكرية وانحرافات منهجية، وعند دراستنا 
ل���)اثر الستراق اليهودي يف الدراسات 
السمة  ان  جازما  يقينا  لنا  تبني  القرآنية( 
املهيمنة والتي تنتظم فيها اراء املسترقني 
اليهود –فكريا ومنهجي�����ا -هي التصدي 

للقران الكريم، واثارة الشبهات حوله.
وقد يبدو هذا اجلزم منطويا عىل شطط 
للروح  مصادما  يبدو  ولعله  احلكم،  من 
العلمية التي ينبغي ان تتحىل هبا الدراسات 

الستراقية.
احلذر  رشوطها  من  التي  الروح  هذه 

اننا  ال  املطلقة،  الحكام  وجتنب  واحليطة 
عىل  قلبنا  ما  بعد  ال  احلكم  هذا  نصدر  مل 

وجوهها.
من  ال��دراس��ة  ه��ذه  لنا  اب��رزت  ولقد 
عدة  عليها،  قامت  التي  العلمية  الدل��ة 

نتائج يمكن حرصها يف النقاط التية:
بمراحل  م��ر  الس��ت��راق  ان  اوال: 
عديدة عب تاريخ ظهور الدولة السالمية، 
ولكن الستراق باملعنى العلمي املتكامل 
مل يظهر ال يف منتصف القرن التاسع عر 
الكتب  الف  بإنتاج  بدأ  حيث  امليالدي، 
حول  والدوريات  املؤمترات  وعقد  سنويا 

الدراسات الستراقية.
الستراق  تاريخ  دراسة  عند  ثانيا: 
نالحظ اغفال احلديث عن الدور اليهودي 
هذا  ان  ونعتقد  الستراقية،  احلركة  يف 
الغفال انام يرجع اىل ان اليهود قد وجلوا 
ارساء  يف  وسامهوا  الستراق  اعامق  اىل 
دعائمه هبويتهم الوربية ل اليهودية)127(.

واه��داف  دواف��ع  دراس��ة  عند  ثالثا: 
من  املسترقني  تكاتف  رأينا  الستراق 
السالم  تشويه  عىل  والورب��ي��ني  اليهود 
والتحيز ضذه، وحماولة القضاء عليه هنائيا.

البحث  مناهج  دراس��ة  وعند  رابعا: 
القرآنية،  الدراسات  يف  املسترقني  عند 
رأينا اهنا ختتلف عن تكلم املوظفة يف علوم 

)127( السابح، امحد عبد الرحيم، الستراق يف 
ميزان نقد الفكر السالمي، ص: 26. 
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الدراسات  يف  منهجهم  ان  ذلك  اخ��رى 
ومفصول  علمي  غري  يكون  يكاد  القرآنية 
عن سياق املوضوعية واحلياد املطلوبني يف 

كل بحث.
املسترقون كل  استخدم  خامس������ا: 
الوسائل املتاحة هلم ملحاولة ايصال سموم 
الفكر الغريب اىل شعوب العامل السالمي، 
والقضاء عىل الدين السالمي، و من اخطر 

الوسائل استخدام تالميذ املسترقني.
سادسا: عند دراسة املسترقني اليهود 
عىل  يكونوا  مل  اليهود  املسترقني  ان  رأينا 
فهناك  السالم  دراسة  من  واحد  موقف 

احلاقدون والذاتيون واملتعاطفون.
املادي  التفسري  نحو  امليل  سابع��������ا: 
عند  الوحي  فمفه�����وم  القرآين،  للوحي 
عميل  كونه  يعدو  ل  اليه���ود  املسترقني 
تفاعل النسان بمحيط�����ه والواقع الذي 
الوحي اىل رس��ول  يعيش فيه، حيث كان 

اللملسو هيلع هللا ىلص من ابداعه واهلامه او بسبب اتصاله 
باهل الكتاب )اليهود والنصارى(.

عند  ال���وح���ي  م��ف��ه��وم  ان  ث��ام��ن��ا: 
يتجاوز كونه مرضا  اليهود ل  املسترقني 
)الرصع  مثل  حممدملسو هيلع هللا ىلص  به  اصيب  عضالً 

واهلسترييا( او كونه نوعا من انواع السحر 
جزيرة  يف  منترة  كانت  ايل  والكهانة، 

العرب آنذاك.
تاسعا: لقد تعامل املسترقون اليهود 
انه عمل  اعتبار  الكري�����م عىل  القران  مع 
وعقد  النقد  ممارس����ة  املمكن  من  بري 
كانت  التي  الدبيات  وبني  بينه  املقارنات 

منترة يف زمانه.
عارشا: تركيز الستراق اليهودي يف 
جمال اهتاممه بالقران عىل القصص، وذلك 
لدعم الفكرة التي تقول ان القران مل يكن 
الكتب  ملا ورد يف  سوى عملية استنس��اخ 
يقم  مل  الرسولملسو هيلع هللا ىلص  وان  السابقة،  املقدسة 
بأكثر من هذا اخلليط كتاب سامه )القرآن(.
احلادي عرش: اتيان املسترقني اليهود 
بنصوص )قراءات قرآنية( ساقطة ل تبنى 
ان  متناسني  او  ناسني  الح��ك��ام،  عليها 
)القراءات القرآنية( حقيقة واقعة يف احلياة 

السالمي������ة بوحي الل، التزمها الصحابة 
فيه،  شك  ل  الذي  التواتر  بطرائق  وثبتت 
فلم ينشأ عنه���ا تعارض او اضطراب بل 
بعضها  ويشد  بعضا  بعضها  يظاهر  كله���ا 

البعض.
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املسترقني  ق��درة  ع��دم  ع��رش:  الثاين 
علمية  نتيجة  أية  اىل  الوصول  عىل  اليهود 
القرآنية  الدراسات  جمال  يف  عليها  يعول 
سوى الشبهات والتخمينات التي نسجها 
رغم  والوهام  بالتهيؤات  احلاقد  خياهلم 

ادعائهم املوضوعية والعلمية واحليادية.
الساسية  املشكلة  ان  عرش:  الثالث 
الدراسات  يف  اليه���ود  املسترقني  آلراء 
مسبقات  من  انطالقه���������ا  هي  القرآنية، 
فكرية وحماولة الستدلل عليها بأي يشء 
خيدم  ان  املهم  العلمية،  حالته  كانت  كيفام 
الغرض الذي من اجله اثري ذلك املوضوع 

القرآين.
التوصيات:

ال��دراس��ة  ف��ه��ذه  واق���ول  قلت  مهام 
تشكل خطوة صغرية عىل درب طويل يف 
الذوذ عن كتاب الل ضد ما يثار حوله من 
شبهات، يقصد منها التشكيك يف قدسيته 

وابعاد الناس عن مدارسته واحليلولة دون 
ان  احب  املقرتح��ات  بعض  ويل  به  التأثر 
الراغبني  العتبار  بنظر  الخذ  مع  اذكرها 
ال��دراس��ة  يف  الس��ت��راق  علم  ب��دراس��ة 

السالمية:

الستراق  ل��دراس��ة  ال��دع��وة  اوال: 
عىل  والرتكيز  شمولي����ة  بنظرة  اليهودي 
الرؤية  له، وتدعيم  املوسع  النتاج  حمتوى 
وتشويه  دس  ملعاجلات  واملنطقية  العلمية 

املسترقني اليهود لالسالم.
ث��ان��ي��ا: الط����الع ع��ىل ال���دراس���ات 
موضوعية،  بصورة  اليهودية  الستراقية 
والتعرف عىل ما حيمله املسترقون اليهود 
ابعاد  حول  ورؤى  وتصورات  افكار  من 

وجوانب عدة تتعلق بالقران الكريم.
شاملة  دراس���ة  م��ن  لنا  لب��د  ث��ال��ث��ا: 
وغايات����ه  اهدافه  بكل  حتيط  لالستراق 
لدراس�����ة  اجلزئي  التناول  لن  وابعاده، 
اىل  للوصول  القدرة  سيفقدنا  الستراق 
لعلم  التامة  والحاط����ة  املطلوب  العمق 

الستراق واكتشاف املرامي اخلفية له.
رابع����������������ا: يبقى المل للدعوة اىل 
لالهتامم  السالمي����������ة،  الدول  تضامن 

بالتعليم السالمي وذلك عب التوس�������ع 
واجلامع���ات  السالمية  املدارس  فتح  يف 
املتخصصة من جهة. وتوحي�������د اجلهود 
لتنفيذ برنامج متكامل ملواجهة الستراق 
وذلك  اخرى  جهة  من  لإلسالم  املعادي 
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عب اليت:
انش����اء دار نر اسالمية عاملية، تقوم أ. 

بكافة  السالمي�����ة  املطبوعات  بنر 
املطبوع�����ات  تبقى  ل  حتى  اللغات، 
الس��الم��ي��ة حت��ت رمح���ة ال��ن��ارش يف 
ايصال  منع  حياولون  والذين  الغرب 
م��ط��ب��وع��ات ال��ف��ك��ر الس��الم��ي اىل 
الدين  عىل  لالطالع  الغربية  الشعوب 
وعدل  نظ��ام  من  احلقيقي  السالمي 
الغرب  وتسامح ل كام يصفونه علامء 

لشعوهبم.
اصدار دائرة معارف اسالمية جديدة، ب. 

من  فكريا  نقتات  تظل  ان  جيوز  فال 
دائرة املعارف السالمي�����ة والتي قام 
ملؤها  حيث  املسترقون،  بأعدادها 
الدين  ع��ىل  والب��اط��ي��ل  باألضاليل 

السالمي احلنيف.
اص����دار س��الس��ل وجم���الت دوري���ة ج. 

لرح  الجنبي�����ة  واللغ�ات  بالعربية 
تعالي�����م الدين السالمي، يف خمتلف 

يتعلق  م��ا  ك��ل  ويف  ال��ع��رص،  قضايا 
بالعلوم واملعارف السالمية.

احصاء اغاليط واضالي���ل املسترقني د. 
يف الدوائر الستراقي��ة ومؤلفاهتم يف 
الدراسات السالمي�������ة واحلضارية، 
يف  ومجعها  الضاليل  هذه  وتصنيف 
عليها  املقنعة  ال��ردود  يتضمن  كتاب 
باألدلة العلمية، يتعرف املسلمون عىل 

حقيقة املسترفني.
الدراسات ه.  بني  العالقات  مراجع������ة 

العربية  البالد  يف  والسالمية  العربية 
بمدارس الستراق يف الغرب والتي 
تقوم بنفس الدراسات حتى ل تندس 

نظرياهتم وآراؤهم يف ثقافتنا.
أهم املصادر: 

))استغنينا عن ذكر قائمة املصادر لن 
كل  هوية  ذكر  اوفيا  قد  الباحثني  السيدين 
مصدر يف هوامش البحث وبام يعدهّ ذكرها 

يف قائمة مستقلة تكرارًا ل داعي له.
                          )املجلة(
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أن  وسياقه؛  تعبريه  جامل  من  الكريم  القران  هدف  البحث  يبسط 

تعبري  يضاهيه  ال  والسياق،  الدقة  يف  غايٍة  بنظٍم  لغويا  اعجازيا  يحمل رسا 

القران  هدف  من  انطالقا  وبنائها،  االنسانية  النفس  يف  مؤثرا  ليكون  اخر، 

يتحىل  االنسان وتكامله، ولبناء مجتمع قراين،  لبناء شخصية  العام:  الكريم 

بالصفات االسالمية الحميدة، التي اودعها الله تعاىل يف فطرته، ليسود االمن 

واالمان والعدل واملساواة لسكان املعمورة؛ فكان الجامل التعبريي والسياقي 

الفاظها  والتأخري يف  والتقديم  املناسب،  للمعنى  املناسب  اللفظ  اختيار  يف: 

لالختصاص، او لحكم القافية، او لجاملية اخرى، وقد عزز أقواله باالستشهاد 

باآليات الرشيفة، كٍل بحسب موضوعه للوصول اىل املعنى الذي اراده الله 

سبحانه وتعاىل به عباده واحب خلقه اليه.

د. مصطفى عبايس مقدم          عبد الحر زيدان حمزة

جامعة كاشان- جمهورية ايران االسالمية
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املقدم����������ة:
وال��ص��الة  ال��ع��امل��ني؛  رب  لل  احل��م��د 
بيته  والسالم عىل ارشف خلقه حممد واله 

الطيبني الطاهرين.
اما بعد:

ومعانيه،  بألفاظ������ه  الكريم  القران 
بأحكام�����������ه  وتركيبه،  ونظمه  بشكله 
طيات���������ه،  ما حيمله يف  وقصصه، وبكل 
صادر من الواح الحد الفرد الصمد، من 
ورمح����ة  للبر  هداية  وتعاىل  سبحانه  الل 
جالبيب  م��ن  ال��ن��اس  ليخرج  للعاملني، 
الظلمة اىل نور اهلداية والرمحة، قال تعاىل: 

ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿٿ  چ 

ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ 

]س����ورة  ڄچ  ڦ  ڦ  ڦ 

ىئ  مئ  حئ  جئ  چ   ،]1 إبراهيم: 
جت  ىبيب  مب  خب  حب  جب  يئ 

حت خت متچ ]سورة النحل: 

64[؛ وهو من عند احلكيم العليم، مطلق 
ومصلحة  هداية  به  يريد  وال��ذي  اجل��امل؛ 
األبدية؛  السعادة  ونيله  لتكامله  البر، 
غاية  يف  متكاملة  صورة  يكون  ل  فكيف 
جديرا  ليكون  جوانبه  مجيع  يف  اجل��امل 

التيان  عن  لعجزهم  البر  بني  بتحدي 
ٺ  ڀ  ڀ  چ  ت��ع��اىل:  ق��ال  بمثله، 
ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ 
ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ 
چ ]سورة اإلرساء: 88[؛ ولكي  ڦ 
وهتذيبها،  النفوس  يف  تأثريا  اكثر  يكون 
وأبلغ  وتنويرها،  للقلوب  ارشاقا  وأعمق 
اىل  بالنفوس  وللسري  وتثبيتها،  احلجة  يف 
حيث اطمئناهنا، والرجوع اىل رهبا راضية 
مرضية للدخول يف جنانه التي اعدت ملن 

يستحقها من عباده، قال تعاىل: چگ 
ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ 
ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ 
ھ  ہہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻڻ 
ھ ھ ھ چ ]سورة احلديد: 21[.
املوجز  البحث  ه��ذا  ��رن��ا  س��طهّ وق��د 
من  اجلاملية  الصور  من  جانب����ا  لتكشف 
اللغوية  السياقات  يف  الكريم،  ال��ق��ران 

لرفد  ودافعا  الل  رضا  يف  امال  ملفرداته... 
للنهوض  املعارصة  القرآنية  ال��دراس��ات 

باجلديد والنافع لرقي النسان وتقدمه.
التعبري القرآين:

التعبري لغة واصطالحا:. 1
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الفعل  من  اشتق  مصدر  لغة:  التعبري 
اللغة:  مقاييس  معجم  يف  ج��اء  )ع��ب(، 
))العني والباء والراء أصٌل صحيح واحٌد 
ويف  ال��يشء،  يف  وامل��يضِّ  النفوذ  عىل  ي��دلُّ 
وِعبارة،  ًا  َع��ْبَ يعبها  ْؤيا  الرُّ َع��َبَ  ب��اب: 
العتبار  ا  فأمهّ ها؛  َ فرسَّ إذا  تعبريًا،  ها  ُ وُيعبِّ
النَّهر،  َعْبِي  من  مقيساِن  فعندنا  والِعْبة 
النَّْهر(()1(.  ُعُبور  هذا  يف  القياس  ووجه 

ەئ  ائ  ائ  ى  ى  ې  ې  چ 

ۇئ  ۇئ  وئ  وئ  ەئ 

ىئ  ېئ  ېئ  ېئ  ۈئۈئ  ۆئ  ۆئ 

]س��ورة  یچ  ی  ی  ىئ  ىئ 

يوسف: 43[.
القران  يف  )عبة(  كلم��������ة  ووردت 
معاين  عىل  دالة  مواضع،  عدة  يف  الكريم 

متعددة كام يف قوله تعاىل: چ ائ ەئ ەئ 
ۈئ  ۈئ  ۆئ  ۇئۆئ  ۇئ  وئ  وئ 
ىئ  ىئ  ېئ  ېئ  ېئ 
جئ  ی  ی  ی  ی  ىئ 
 ،]111 يوسف:  ]س��ورة  چ  مئ  حئ 

)ت  زكريا  بن  فارس  بن  امحد  ف��ارس:  ابن   )1(
الكتاب  احت��اد  اللغة،  مقاييس  ه���(،   395
العرب، 2002م: ج 4، ض: 170 –171. 

]س���ورة  چ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  چ 

النازعات: 26[.
التعبري اصطالح������������ا: هو جمموعة 
بأسلوب  عنها  يعب  التي  واملعاين  الفكار 
تشويق�����ا،  النفس  يف  ليبعث  مجيل  فني 

منها  سواء  الوجدانية،  النفعالت  وهييج 
السلوب  وهلذا  املسموعة؛  او  املكتوبة، 
كالشوق  جانبية  تأثريات  اجل��اميل  الفني 
نفسية  وتأثريات  عليه،  والقبول  والرغبة 
وعاطفية تدفع نحو قبوله، والتفاعل معه، 
ويقول  املباركة.  القرآنية  النصوص  يف  كام 
التعبري  تعريف  يف  اجل��ي��ويس  ال��دك��ت��ور 
اشتهر  مصطلح  ))التعبري  الصطالحي: 
والفالسفة وعلامء  )اللغويني  عند كل من 
النفس(، وهو عندهم مجيعا يف هناية المر 
الدللة  اىل  يشري  واحد:  معنى  اىل  يؤدي 
وسيلة  بأية  او  بالكالم،  النفس  يف  ما  عىل 
املعاين  متثيل  الف��ك��ار؛  واظهار  اخ��رى، 

واحلالت النفسية متثياًل(()2(.
يقصد  ما  اىل  النييل  سبيط  عامل  ويشري 

دار  )الدكتور(،  حمم�����د  الل  عبد  اجليويس:   )2(
–دمشق،  القرآني�����ة  للدراسات  الغوثاين 

2006م: ط 1، ص: 35. 
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قائاًل:  املعنى  التام��������ة  القرآنية  بالعبارة 
ول  املعنى  التامة  اجلملة  به  ))ويقصد 
يكون  قد  بل  كاملة،  آية  يكون  أن  يشرتط 
مثل:  آيتني  أو  وشطر  آي��ًة  أو  آي��ٍة  شطر 
 ،]64 النمل:  ]س��ورة  ٺچ  ڀ  چڀ 

]س��ورة  چ  ھ  ھ  ھ  ھ  چ 

ېئ  ۈئ  ۈئ  ۆئ  چ   ،]13 ال��رمح��ن: 
یچ  ىئ  ىئ  ىئ  ېئ  ېئ 
 ]152-  151 ال��ص��اف��ات:  ]س����ورة 
آيٌة  والثاين   ، آي��ةٍ شطر  األول  فالرتكيب 

كاملٌة، والثالث آيتان(( )3(.
بل  فقط  باللفظ  التعبري  ينحرص  ول 
مص����رح  وتعبري  باإلشارة،  تعبري  هناك 
يرصح  وك��ام  ع��ن��ه،  يلمح  تعبري  او  ب��ه، 
الترصيح(،  من  ابلغ  )التلميح  البالغيون 
أسمى  اللغوي  ))التعبري  املطعني:  ويقول 
الدللة  يف  وأوضحه�����ا  التعبري،  أن��واع 
وهو  املعبين،  عىل  وأيرسها  امل��راد،  عىل 

األصل يف اإلبانة والكشف، وبه تتفاوت 
الدللت يف القوة والضعف، والغموض 
قول  ب��ني  امل��ي��زة  تظهر  وب��ه  وال��وض��وح، 
تصوير  عىل  أقدرها  وهو  ومعنى،  وقول، 

)3( النييل: عامل سبيط، النظام القرآين، ص: 25. 

السامعني. وهو  إىل  الدقيقة ونقلها  املعاين 
مما  الراقي  بأسلوبه  اإلنسان  يميز  ال��ذي 
سواه من كائنات هلا الُقدرة عىل أن تطلق 
خاصة  اجلميل  الواضح  فالتعبري  أصواتًا؛ 
قال   .)4( الراقي((  اإلنسان  خصائص  من 

چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  تعاىل: 
ڇچ  ڇ  ڇ  چ  چ 
تقدم خيلص  الرمحن: 1 -4[ ومما  ]سورة 
اجليويس اىل تعريف جامع ملصطلح التعبري 
قائاًل: هو ))اظهار ما يف النفس واإلفصاح 
يستخدمه��������ا  التي  الوسائل  بشتى  عنه 
يف  بام  الخرين  مع  تواصله  عند  النسان 
الوجه  ومالمح  والش��ارة  الكالم  ذلك 
وت��ص��وي��ره ل��ألذه��ان ت��ص��وي��رًا ب���ارزًا ل 
غموض فيه. وهبذا نستطيع ان ندرك صلة 
اللغوي،  بمعناه  الصطالحي  املعنى  هذا 
التحول  بارز، ومعنى  فيه  فمعنى النتقال 

من حال اىل حال فيه ل خيفى(( )5(.

التعبري . 2 يف  الكلم��ات  اختيار  مجالي�����ة 
القرآين و دورها فی البنية الرتكيبية:

حممد  اب��راه��ي��م  العظيم  عبد  املطعني:   )4(
الق��������رآين  التعبري  خصائص  )الدكتور(، 

وسامته البالغية. 
)5( اجليويس: م. س، ص: 37. 
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استعمل القران الكريم البنية الرتكيبية 
للمعنى  واجل���امل  ال��دق��ة  بغاية  للكلمة 
مشاعر  كل  مراعيا  ال��ك��الم،  له  املسوق 
ويقول  وض��ع.  من  به  حييط  وم��ا  املتلقي 
الكلمة  استعملت  ))لقد  زاهد:  الدكتور 
الرصفية  والصيغة  املعجمي  املعنى  ذات 
يف القرآن استعامل دقيقا، وكان بناؤها بناء 
ترتيب  يف  ومتوازيًا  صوتيا  متوازنًا  حمكام 
أو متنافرة  حروفها بحيث مل تكن وحشية 
احلروف، خصوصا حني تركب مع غريها 
فيها  أيضا  دلليا  متوازنة  هي  ثم  مجلة  يف 
البيان  أهل  وصفها  التي  اخلصائص  من 
وصفت  التي  الكلامت  أم��ا  بالفصيحة، 
حتت  وكتب  رسائل  فيها  وألفت  بالغريبة 
عنوان "غريب القرآن" فكلها كانت غريبة 
صيغتها،  فی  غرابة  ل  استعامهلا  دللة  يف 
وذل���ك إب���داع وم��ن ص��ف��ات الع��ج��از، 
اآلية  يف  ۆئچ  ۆئ  چ  تعاىل  قوله  نحو 

ېئ  ېئ  ۈئ  ۈئ  ۆئ  ۆئ  چ... 

ېئچ ]سورة آل عمران: 61[، 
چ  پ  ٻ  ٻ  چ  تعاىل:  وقوله 
معناها ختلطون  آل عمران: 71[:  ]سورة 
عهدي؛  أي  ي":  "إرصهّ بالباطل.  احل��ق 

آل  ]س��ورة  چ  ڭ  ڭ  ڭ  چۓ 

عمران: 81[، وهذا كل ما سمي "غريب 
القرآين  اجلديد  الستعامل  فهو  القرآن" 
اجلديدة،  بمعانيها  والرتاكيب  لأللفاظ 
وآخر  القرآن"  "مشكل  سامه  من  ومنهم 

سامه جماز القرآن"(()6(.
اللفظ للكلمة بتغري  ويف حالة ختفيف 
باملعنى  املساس  دون  بنيته������ا  يناسب  ما 
الظواهر  ))وم��ن  زاه��د:  الدكتور  يذكر 
القرآين  التعبري  الكلامت يف  الفنية يف صيغ 
بنيتها  هيكل  بتغيري  ولو  الكلمة  ختفيف 
لتنسجم مع أخواهتا يف القراءة كام يف قوله 

ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  چ  تعاىل: 
ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ 

 :]98 البقرة:  ]س��ورة  ہچ  ہ 

ياء  مهزهتا  قلبت  "جبيل"،  استعمل 
إىل  حتولت  وميكائيل  للكرسة،  مناسبة 

ٻ  ٱ  چ  تعاىل:  قوله  ويف  ميكال. 
چ ]سورة التني: 1 -2[:  ٻ ٻ ٻ 

طور سيناء، حتولت إىل ))سينني((.

يف  البنية  )الدكتور(،  غ��ازي  زه��ري  زاه��د:   )6(
الزمان،  جملة  –نصوص،  القرآين  التعبري 
)جريدة عربية دولية مستقلة(، رابط النت: 

.http:/ / www. azzaman. com
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يف  والس��م  الفعل  القران  واستعمل 
ودللته؛  املناسب،  حمله  يف  وُك��اًل  التعبري 
فالفعل: حدث يدل عىل الزمن والتجدد؛ 
والستقرار،  الثبوت  عىل  يدل  والس��م: 

پ  پ  پ  ٻ  چ  تعاىل:  قوله  ففي 
يقول   ،]30 البقرة:  ]س��ورة  چ  پ 
ولكن  بعد  جيعله  مل  ))فهو  السامرائي: 
أن  عىل  للدللة  الفاعل  اسم  بصيغة  ذكره 
واستقر  تم  فكأنه  حمالة  ل  حاصل  األمر 

يب  چ   :لنوح تعاىل  قوله  ومثله  وثبت. 
جثچ  يت  متىت  خت  حت  جت 
سأغرقهم  يقل:  فلم   ]37 ه��ود:  ]س��ورة 
خمرج  أخرجه  ولكنه  سيغرقون.  إهنم  أو 
استقر  األم���ر  ك��أن  أي:  ال��ث��اب��ت  األم���ر 
يدل  الفعل  أن  األم��ر  فخالصة  وانتهى؛ 
عىل  يدل  والس��م  والتجدد  احل��دث  عىل 
القرآن  الثبوت والستقرار. وقد استعمل 
الفن  غاية  فنيًا يف  استعامًل  الفعل والسم 

والدقة(( )7(.
واستعم�����ل الفعل يف حالة الحياء، 

والسم لألموات ففي قوله تعاىل: چپ 

)7( السامرائي: فاضل صالح )الدكتور(، التعبري 
القرآين، ص: 22. 

ٺ  ٺٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ 
ٿٿ ٿ ٿ چ ]سورة األنعام: 95[، 
))فاستعمل الفعل مع احلي فقال: "خيرج" 
"خمرج"  واستعمل السم مع امليت فقال: 
احلركة  احل��ي  صفات  أب��رز  ألن  وذل��ك 

الفعلية  بالصيغ������ة  معه  فجاء  والتجدد 
امليت  وألن  والتجدد،  احلركة  عىل  الدالة 
معه  جاء  وثبات  وسكون  مهود  حالة  يف 
الثبات(()8(،  الدالة عىل  بالصيغة السمية 
]سورة  چ  ٺ  ٺ  ڀ  چڀ  فقال: 

ائ  چ  تعاىل:  قوله  ويف   .]95 األنعام: 
ۆئ  ۇئۇئ  وئ  وئ  ەئ  ەئ 

ېئچ  ېئ  ۈئ  ۈئ  ۆئ 

الفعل  استعمل   :]33 األنفال:  ]س��ورة 
واستعم�������ل  اآلية،  صدر  يف  "ليعذهبم" 
السم "معذهبم" يف عجزها: ))وذلك أنه 
العذاب  من  ثابتًا  مانعًا  الستغفار  جعل 
-أي  فإنه  بينه������م  الرسول  بقاء  بخالف 
فذكر  بينه����م.  ببقائه  -موقوٌت  العذاب 
واحلالة  السمي�����ة  بالصيغة  الثابتة  احلالة 
قوله  نظري  وهو  الفعلية  بالصيغة  املوقوتة 

جئ  ی  ی  ی  ی  چ  تعاىل: 

)8( ن. م، ص: 23. 
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القصص:  ]س��ورة  چ  مئ  حئ 

59[ فالظلم من األسباب الثابتة يف إهالك 
للدللة  السمية  بالصيغة  فجاء  األم��م 
بالظلم  جاءنا  كيف  انظر  ثم  الثبات،  عىل 
بالصيغة السمية أيضًا دون الفعلية فقال: 

)يظلمون(  يقل:  ومل  ظامل����ون(  )وأهلها 
وذلك معناه أن الظلم كان وصفًا ثابتًا هلم 

مستقرًا فيهم غري طارئ عليهم(()9(.
مجالية سعة الكلمة ملعاين متعددة:. 3

األول: استعمل املعاين:
لتدل  الكلمة  الكريم  القران  استعمل 
عىل معنى حي��������دده سياق النص، ويتغري 
حتمل  ول  النص،  يف  موقعها  بتغري  املعنى 
نجدها  حني  يف  نص،  لكل  واح��دا  معنى 
كام  واح���دا،  معنى  حتمل  النص  خ��ارج 
هو  املتعارف  معناه  "كتب":  الفعل،  يف 
القران  الكتابة، يف حني يستعمله  موضوع 

يف عدة معاٍن منها:
اس��ت��ع��م��ل��ه��ا ب��م��ع��ن��اه��ا الص����يل يف أ. 

"الكتابة": كام يف قوله تعاىل: چٹ 
ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ 
ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ 

)9( ن. م، ص: 26. 

چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄڃ  ڄ 
چ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ 

]سورة البقرة: 79[.
قال ب.  "قىض":  بمعنى  استعمله�����������ا 

ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  چ  تعاىل: 

ڭ...چ  ڭ  ڭ 
]سورة املائدة: 45[.

ق�ال ج.  "أوجب":  بمعنى  استعمله����ا 
ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  چ  ت���ع���اىل: 
ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ 
چ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ 

]سورة البقرة: 183[.
قال د.  "التوقيت":  بمعنى  استعمله���ا 

ہ  ۀ  ۀ  ڻ  چ...  ت��ع��اىل: 
چ ]سورة  ہ ہ ہ 

النساء: 103[.
ڈ  چ  تعال:  قوله  يف  "أتى"  الفعل 
ک  ک  ڑڑ  ژ  ژ  ڈ 

 ،]1 النحل:  ]س���ورة  چ  ک  ک 

))فالفعل يدل عىل القرب، ولكن يف قوله 
ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  چ  ت��ع��اىل: 
کچ  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ 
املفاجأة  عىل  يدل   ،]40 األنبياء:  ]سورة 
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ڦ  چ  واملدامهة(( )10(، وكام يف قوله: 
ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ 
چ چ چ ڇ چ ]سورة يوسف: 

.]107
: يف الصل يدل عىل مرتبة  الفعل ظنَّ

هي دون العلم، ونرى استعامله يف التعبري 
القرآين يف يوم القيامة هبذا املعنى، يف قوله 

ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ  چ  ت��ع��اىل: 
 ،]46 البقرة:  چ ]سورة  ۉ  ۅ  ۅ 

ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  چڇ  و 
حني  يف   ،]249 البقرة:  ڍچ ]س��ورة 

ورد يف سوريت البقرة والنمل: چ ڦ ڦ 
ڦچ ]سورة البقرة: 4[، چ ٿ ٿ 
من   ]3 النمل:  ]س���ورة  چ  ٿ  ٿ 

الشك  فيه نسبة من  الفعل ظنَّ  ان  املعلوم 
والرتدد، واستعامله للقاء الل)يوم القيامة( 
مل يقطع باليقني التام، ألنه ادنى من العلم، 
ويقول استاذ من اساتذتنا يف حمارضاته يف 
)من  الرابعة:  املرحلة  السالمية  اجلامعة 
حالة  هي  ظن:  للفعل  النفسية  الدللت 
عدم الطمئنان وعدم الوصول اىل درجة 
النسان  عند  فتبقى  اجلازم  القاطع  اليقني 

)10( زاهد: جملة الزمان، م. س. 

نسبة من الشك والرتدد... ، ملاذا استعمل 
النسان  ان  الخ��رة؟.  مع  الظن  القران 
لديه  فيحصل  بيشء  اليقني  اىل  وصل  اذا 
لذلك  العمل،  عن  والتقاعس  الطمئنان 
العلم  من  نسبة  جيعل  ان  تعاىل  الل  اراد 
وخائفًا،  مطمئن  غري  النسان  يبقى  حتى 
حني  يف  ال��ع��م��ل(.  ع��ن  يتق��اعس  ول 

استعمل ظن بمعنى الشك يف قوله: چڌ 
ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ 
ک  ک  ک  ک  ڑ 
األحزاب:  چ ]سورة  گ  گ  گ 

.]10
الثاين: الوجوه والنظائر:

املشرتك اللفظي:أ. 
املشرتك اللفظي: وهو ان يكون للفظة 
الواحدة اكثر من معنى ودللة، بحيث ان 
كل لفظة تؤدي معنى حيدده السياق القرآين، 
وورد كثريا يف القران الكريم، ))َوَقْد َجَعَل 

اْلُقْرآِن  ُمْعِجَزاِت  َأْنَواِع  ِمْن  َذلَِك  َبْعُضُهْم 
إىَِل  ُف  َتْنرَصِ اْلَواِحَدُة  اْلَكِلَمُة  َكاَنِت  َحْيُث 
ُيوَجُد  َوَل  َأَقلَّ  َأْو  َأْكَثَر  َأْو  َوْجًها  يَن  ِعْرِ
َذلَِك يِف كالم البر(()11(؛ وتناول القدماء 

عبدالل  بن  حممد  الدين  ب��در  ال��زرك��يش:   )11(
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اللغويون  فاطلق  واصوليا،  لغويا  دراسته 
واختلف  لفظه  اتفق  ))م��ا  عبارة:  عليه 
معناه(()12(، وعرفه الصوليون بانه: ))هو 
أكثر  أو  املوضوع حلقيقتني خمتلفتني  اللفظ 
ك��ذل��ك(()13(،  مها  حيث  من  أول  وضعا 
للمعاين  وضعت  الواحدة  اللفظة  ان  أي 
حقيقيا  وضعا  السياق  وحسب  املتعددة 
وجمازا  لحدها  حقيقة  وليس  منها؛  لكل 

ألخر.
))من   : أنَّ الض������امن  الدكتور  وبني 
"الوجوه  ب�  يسمى  ما  اللفظي  املش����رتك 
والنظائر  الوجوه  ومعنى  والنظائر"(()14(؛ 

القران،  علوم  يف  البهان  )ت794ه����(، 
دار  الفضل،  أب��و  حممد  إبراهيم:  حتقيق، 
املعرفة،  دار  )تصوير  العربية  الكتب  احياء 
 ،1 ج   ،1 ط  1957م:  -لبنان(،  ب��ريوت 

ص: 102. 
فقه  )الدكتور(،  صالح  حاتم  الضامن:   )12(
-القاهرة،  نرص  العربية،  اآلفاق  دار  اللغة، 

2007م: ط1، ص: 78. 
بن  ع��م��ر  ب���ن  حم��م��د  ال���دي���ن:  ف��خ��ر   )13(
احلسن)606ه�(، املحصول يف علم أصول 
الدكتور  العلواين:  وحتقيق،  دراسة  الفقه، 
لبنان- الرسالة،  مؤسسة  فياض،  جابر  طه 
بريوت، 1997م: ط 3، ج 1، ص: 261. 

)14( الضامن: م. س، ص: 78. 

العني  نزهة  يف  اجل��وزي  اب��ن  بينه  وك��ام 
الوجوه  معنى  أن  ))اع��ل��م  وال��ن��واظ��ر: 
واح���دة،  الكلمة  ت��ك��ون  أن  وال��ن��ظ��ائ��ر 
لفظ  عىل  القرآن  من  مواضع  يف  ذك��رت 
واحد، وحركة واحدة، وأريد بكل مكان 
ذكرت  كلمة  فلفظ كل  اآلخر،  معنى غري 
املذكورة  الكلمة  للفظ  نظري  موضع  يف 
كلمة  ك��ل  وتفسري  اآلخ���ر،  امل��وض��ع  يف 
الوجوه.  هو  األخ��رى  معنى  غري  بمعنى 
اسم  والوجوه:  لأللفاظ،  اسم  فالنظائر: 

للمعاين(()15(.
القرآن  ))ومعرفة الوجوه والنظائر يف 
لفهم  الوسائل  أعظم  من  وسيلة  الكريم؛ 
فهو  ومراميه.  مقاصده  وفق  عىل  معانيه 
-من  -تعاىل  الل  م��راد  عن  يكشف  علم 
كالمه العزيز يف مواضعه املختلفة بحسب 
إذ  ولواحقه؛  الكالم  إليه سوابق  يؤدى  ما 
كل لفظ يف موضع قد خيتلف عن مثله يف 

فلو محل  مواضع،  أو يف عدة  آخر  موضع 

بن  عبدالرمحن  الدين  مجال  اجلوزي:  ابن   )15(
يف  النواظر  العني  نزهة  )ت597ه�(،  عيل 
حممد  ال��رايض:  حتقيق،  والنظائر،  الوجوه 
عبدالكريم كاظم، مؤسسة الرسالة، لبنان-

بريوت، 1984م: ط 1، ص: 83. 
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اللفظ عىل معنى واحد يف كل املوضوعات 
والتناقض  ال��ت��ع��ارض  إىل  ذل��ك  ألدى 

واجلهل بام وراء املعاين من املقاصد(()16(.
هل ان الرتادف من الوجوه والنظائر؟.ب. 

والصوليني:  اللغويني  عند  الرتادف 
التي  تلك  باهنا:  املرتادفة،  اللفاظ  تعرف 
فيها ))تكثرت األلفاظ واحتد املعنى(( )17(؛ 
مع  املتحد  ))اللفظ  هو  املناطقة:  وعرفه 
"األسد"  لفظ  ومثاله  املعنى،  يف  آخر  لفظ 
فاهنام وان اختلفا لفظًا ال  "الليث"  ولفظ 
فكالمها  املعنى،  حيث  من  متحدان  اهنام 
احليوان  وهو  واحد  معنى  عىل  ي������دلن 
اختالف  امثلة  وم��ن  امل���ف���رتس(()18(؛ 
وام��رأة:  زوج  واح��د:  واملعنى  اللفظني 
ېچ  ۉ  چۉ  تعاىل:  ق��ال 

ٱ ٻ ٻ  چ  ]سورة األنبياء: 90[، 
ٻ ٻ پ چ ]سورة النساء: 128[. 

الس��ات��ذة  م��ن  جمموعة  املتخصصني:   )16(
املتخصصة،  القرآنية  املوسوعة  والعلامء، 
املجلس األعىل للشؤون اإلسالمية، مرص، 

2002م: ط 1، ج 1، ص: 602. 
)17( فخر الدين: املحصول، م. س، ص: 228. 
اساسيات  )الشيخ(،  صنفور  حممد  عيل:   )18(
ص:   ،1 ط  2006م،  آرا،  هبمن  املنطق، 

 .86

ھ ھ  چ  جاء واتى: قال تعاىل: 
 ،]92 البقرة:  ]س��ورة  چ  ے  ے 

 .]1 النحل:  ]س���ورة  ژچ  ڈ  ڈ  چ 

ڻ  ڻ  چ  تعاىل:  ق��ال  وحسبت:  طننت 
 ،]20 احلاقة:  ]سورة  چ  ہ  ۀ  ۀ 

ڭ  ۓ  ۓ  ے  چے 

امل��ؤم��ن��ون:  ڭچ ]س����ورة  ڭ  ڭ 
...]115

اخلصوصية السياقية يف التعبري القرآين:. 4
بعض الكلامت هلا يف اصل اللغة معنى 
لكلمة  مرادفا  او  مساويا  يكون  قد  معني، 
سياق  يف  تدخل  ح��ني  ولكنها  اخ���رى، 
جديدة  معاين  تكتسب  ال��ق��رآين  التعبري 
املعنى  يف  موجودة  غري  اضافية  ودللت 

اللغوي كام يف:
للتعب��ري أ.  الكري��م  الق��ران  اس��تعم�ال 

الزوجي����������ة  العالق��ة  ط��ريف  ع��ن 
حال��ة  اىل  هب��ا  لإلش��ارة  زوج  كلم��ة 
التواف��ق والنس��جام، او حال��ة النامء 

ڭ  چ  تع��اىل:  ق��ال  والخص��اب: 
ۆچ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ 
]س��ورة البق��رة: 35[، وق��ال تع��اىل: 

ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  چ 
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گ  گ  ک  ک  ک 
ڱ  ڳ  ڳ  ڳڳ  گ  گ 
ڱ ڱ ڱچ ]سورة الروم: 
21[، اشارة اآلية اىل صفات يف عنوان 
الزوجي��ة وه��ي: الثق��ة والطمأنين��ة، 

والرابط��ة النفس��ية، والتعل��ق القلبي، 
والش��عور بالعط��ف والش��فقة، ف��اذا 
انتف��ت ه��ذه الصف��ات انتف��ى عنوان 
الكري��م  الق��ران  ويش��ري  الزوجي��ة؛ 
اىل اس��تمرار ه��ذه العالق��ة الزوجي��ة 
ودوامه��ا اىل ي��وم اجلزاء ك��ام يف قوله 

ڭ ڭ ڭ ۇ  چ  تعاىل: 
الزخ��رف:  چ ]س�������ورة  ۇ 
اس��تاذ  حم��ارضات  يف  وج��اء   ،]70
اس��امة للمرحلة الرابع��ة لطلبة الكلية 
الس��المية اجلامعة –قسم الدراسات 
الرشف:  النج��ف  -يف  القرآني��������ة 
)القران الكريم يس��تعمل احيانا كلمة 
"امرأة" للزوجة األنثى اشارة اىل حالة 
عدم التوافق واخلالف مثل امرأة نوح 

ام��رأة لوط، ق��ال تع��اىل: چ ک 
گ  گ  گ  گ  ک  ک 
ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳڳ  ڳ 

ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ 
ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ 
التحريم:  چ ]سورة  ہ ہ ھ 

10[، وامرأة فرعون: چ ھ ھ 
ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے 
ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ 
ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ 
ۉ ې چ ]سورة التحريم: 

11[، وام��رأة العزي��ز: چۈئ ېئ 
ی  ی  ىئ  ىئ  ىئ  ېئ  ېئ 
]س��ورة  حئچ  جئ  ی  ی 
هل��ب:  ايب  وام��رأة   ،]51 يوس��ف: 
ڱچ  ڱ  چڱ 

]سورة املسد: 4[؛ وقد تكون الشارة 
اىل حال��ة العقم وع��دم النجاب مثل 

حب  جب  يئ  چ  ابراهي��م:  ام��رأة 
حتچ  جت  يب  ىب  مب  خب 

وام��رأة   ،]29 الذاري��ات:  ]س��ورة 
عمران وال��دة مريم: چ ڻ ڻ ڻ 
ۀ چ ]س��ورة آل عم��ران: 35[، 

وامرأة زكريا ال��ذي قال: چ گ گ 
ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ 

ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ چ 
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]س��ورة مريم: 8[، والدليل عىل ذلك 
انتق��ال التعبري القرآين اىل الزوجية بعد 

انجاهب��ا: ق��ال تع��اىل: چ ٴۇ 
ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ 

ى  ې  ې  ېې 

ەئوئ  ەئ  ائ  ائ  ى 

ۇئچ ]س��ورة  ۇئ  وئ 

األنبي��اء: 90[، وكذل��ك م��ع الزوج 
الذك��ر فأحيان��ا يع��ب الق��ران بكلم��ة 
بع��ل اش��ارة اىل حالة اخل��الف وعدم 

النس��جام ق��ال تع��اىل: چ ٱ ٻ 
چ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ 
]س��ورة النس��اء: 128[، ونالحظ يف 
هذه اآلية س��لب عن��وان الزوجية من 
الطرفني لنتفاء صفاهتا. أو اش��ارة اىل 
حال��ة عقم الرجل كام ورد عىل لس��ان 

زوجة ابراهيم: چ پ پ پچ 
]سورة هود: 72[.

اس��تعمل الق��ران الكري��م يف التعب��ري ب. 
خطاب الذكور: ]ق��ال[، لإلناث: كام 

يف قوله تعاىل: چ ىئ ىئ ی ی 
جب  ىئيئ  مئ  حئ  جئ  ی  ی 

چ  حب خبمب ىب يب جت حت خت 

]سورة يوسف: 30[، لندقق الصورة 
الفني��ة يف اخلطاب "ق��ال" للمخاطب 
ال��اليت  للنس��وة  اس��تعملها  املذك��ر، 
يف املدين��ة وم��ن ارشافه��ا وبالتحديد 
م��ن الرس احلاكمة أي ليس��ت نس��اء 
عاديات، فجاء اخلطاب بصفة خطاب 
الذكور ليليق بمقام النسوة ومكانتهن 

ورشفيتهن )والل اعلم(.
اجلم����ع ج.  بصيغ���������ة  املفرد  استعامل 

الق��ران يف صيغ  استعمل  وبالعكس: 
واجلم����ع  للجمع،  املفرد  خماطبات 
استعامل  يف  التناوب  كذلك  للمفرد، 
الكالم،  من  صور  يف  اجلموع،  صيغ 
ويرصد  وال��ب��ي��ان  ال��دق��ة  غ��اي��ة  ويف 
الدكتور  الفني�ة  التعبريات  هذه  ملثل 
منه�������ا:  بعض���ا  نذكر  السامرائي: 
ت��ع��اىل يف قصة  ))وم���ن ذل��ك ق��ول��ه 

ہ  ہ  ہ  ۀ  چ  ص���ال���ح: 

ھ  ھ  ھ  ھ  ہ 
چ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے 
يف  وقوله   ،]79 األع���راف:  ]س��ورة 

ۋ  ٴۇ  ۈ  چ  شعيب:  قصة 
ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ 
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ائ  ى  ى  ې  ېې  ې 
چ ]سورة األعراف: 93[.  ائ 
ومجعه���ا  صالح  مع  الرسالة  فأفرد 
قالوا:  )رس��الت(  فقال:  شعيب  مع 
وذلك أن شعيبًا ُبعث إىل أمتني: َمْدين 

وأص��ح��اب األي��ك��ة، وص��احل��ًا بعث 
ڄ  چ  تعاىل:  قال  واح��دة،  أمة  إىل 
]س���ورة  چ  ڄ  ڄ  ڄ 

ۅ  چ  وق���ال:   .]85 األع����راف: 
ى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ 
الشعراء:  چ ]س��ورة  ائ  ائ  ى 
176 -177[؛ ومدين غري أصحاب 
األيكة، وشعيب كان من مدين ومل 
إذا  األيكة ولذلك  يكن من أصحاب 
ذكرت مدين قال: )أخوهم( وإذا ذكر 
)أخوهم(؛  يقل:  مل  األيكة  أصحاب 
وأممهم  األنبياء  من  مجلة  الل  ذكر  وقد 
فيه  ق��ال  وكلهم  الشعراء،  س��ورة  يف 
األيك������ة.  أصح��اب  إل  )أخوهم( 
ولذلك  أم��ت��ني  إىل  أرس���ل  فشعيب 

ۅ  ۅ  چ  فقال:  الرسالة  مجع 
األع���راف:  ]س���ورة  چ  ۉ  ۉ 

ھ  چ  صالح:  وق��ال   .]93

ھ ھ چ ]سورة األعراف: 79[. 
ثم لو نظرت إىل ما ذكره كل من صالح 
لوجدت  قومه  به  وبلغ   وشعيب
األوام���ر  م��ن  شعيب  ذك���ره  م��ا  أن 
فهي  صالح:  ذكره  مما  أكثر  والنواهي 

يف حق صالح رسالة، ويف حق شعيب 
رسالت(()19(.

يف . 5 القرآين  للتعبري  اجلملية  اخلصوصية 
الرتادف واملشرتك والتضاد:

خصوصية الرتادف:أ. 
الفاظ تشرتك يف معنى  الرتادف: عدة 
واحد يف اللغة، اما يف القران الكريم فهذا 
اليشء غري موجود، لن كل لفظة تدل عىل 
نٍص  ولكل  النص،  لذلك  خاصا  معنى 
الرتادف،  اللغويون يف  اتت فيه؛ واختلف 
ورصد الدكتور زاهد اختالفهم بتوجيهه: 
اللغ�����ة  يف  وج��وده  اىل  ذهب  ))فمنهم 
الواحد  للمعنى  فيجمع  الكريم:  والقران 
الفاظًا عدة، ومنهم من ينكر ذلك وحاول 
املرتادفة  اللفاظ  بني  الفروق  يوجد  ان 
وايب هالل  اللغة"،  "فقه  الثعالبي يف  مثل: 
وامحد  اللغوية"،  "الفروق  يف  العسكري 

)19( السامرائي: التعبري، م. س، ص: 45 –47. 
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يف  جني  وابن  "الصاحبي"،  يف  فارس  يب 
"اخلصائص"، عىل اعتبار ما من لفظ يمكن 
الكريم.  القران  يف  مكانه  غريه  يقوم  ان 
فاليشء  اع��ج��ازه.  خصائص  من  وذل��ك 
فهي  املرادفات  من  بعده  وما  واحد  اسم 
املهند  واما  السم،  هو  فالسيف  صفات، 
واحلسام والصارم... ، فهي صفات(()20(.
ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  چ  تعاىل:  قوله  ففي 
ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ 
ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې چ ]سورة طه: 

ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  چ   ،]10
گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ 

چٻ   ،]7 النمل:  ]س��ورة  گچ 

پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ 

ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ 

ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ 

]س��ورة  ڤچ  ڤ  ڤ  ٹ 

القصص: 29[؛ نجد الفعل "آنس" تكرر 

حني  يف  الثالثة  اآلي��ات  يف  م��رات  ارب��ع 
"ابرص،  اخ��رى:  مرادفة  افعال  له  توجد 

)20( زاهد: يف التفسري اللغوي، التميمي للنر 
والتوزي������ع –النجف الرشف، 2012م: 

ط1، ص: 42. 

اللفظ  يتجانس  لن  ولكن  نظر":  رأى، 
مع الدللة باي منهام، ولن يستقم السياق 
"آنس"،  اللفظ  ملعنى  دللي�������ا  التعبريي 
ابرص  اب��رص:  املعجم:  يف  آن��س  ))الفعل 
ابرصها  ن��ارا:  وان��س  سمعه،  ال��ص��وت: 
ليست  اللفاظ  وهذه  رآها.  او  نظرها  او 
الق������رآين  آنس  فاستعامل  آلنس.  مرادفة 
م��ع��ن��اه اب���رص م��ع الح��س��اس ب��األن��س 
والشعور بالراحة. اما الفعل املرادف ابرص 
او رأى فليس له هذا الشعور والحياء عند 
الستعامل ول يمكننا ان نقيمه مكان آنس 
ول يطابق معناه فهو بمعنى نظر ببرصه او 
ذاك(()21(.  يطابق  ل  وهذا  تأمل.  بمعنى 
يف  الفنية  الصور  متأملني  النظر  امعنا  ولو 
"آنس"  الفعل  متيز  لوجدن��ا  اآليات  هذه 
الدللت  من  بمجموعة  لتميزه  وانفراده 
تتناسب مع احلدث، أمجلها الستاذ اسامة 

يف حمارضاته املذكورة آنفًا وهي:

حال������ة الشعور والحساس باليشء أ. 
املرئي.

حالة الرتقب والبحث من قبل الرائي ب. 

ص:  س،  م.  اللغوي،  التفسري  زاه��د:   )21(
 .46–45
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لليشء املرئي.
حالة املفاجئة يف حدث الرؤية.ج. 
احلالة النفسية للشخص الرائي: وهي د. 

ش��دة ال��ظ��الم، وش��دة ال���بد، وش��دة 
اخلوف، وتضييع الطريق، فكان اجياد 
النار مبطال لكل هذه املخاوف، فقوله 

ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  چ  ت��ع��اىل: 
ېچ  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ 
اىل  بالقبس  فأشار   ،]10 طه:  ]سورة 
ازالة الظالم، وباهلدى اىل الدللة غىل 
الطريق وهذه الدللت ل نجدها يف 

الفعال)ابرص، نظر، رأى(.
ان  اللغة  اهل  يدعي  وَأْقَسَم:  َحَلَف 
بينهام ترادف، تقول بنت الشاطئ: ))كثريًا 
ما ُيفرس أحدمها باآلخر. وقلام تفرق بينهام 
املعاجم... ، جاءت مادة "ح ل ف" يف ثالثة 
عر موضعًا، كلها بغري استثناء، يف احِلْنث 
مسندًا  الفعل  يأيت  أن  والغالب  باليمني. 

فضحت  التي  التوبة  كآيات  املنافقني،  إىل 
ڦ  ڦ  ڦ  چ  نفاقهم:  زيف 
ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ 
ڃ ڃ ڃ ڃچ ]سورة التوبة: 

ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  چ   ،]42

ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ 

چۈ  التوبة: 62[،  چ ]سورة  ڀ 

القلم:  ]س���ورة  چ  ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ 

اإلي��امن  يف  فيأيت  القسم،  وأم��ا  10[...؛ 
آية  يف  بالعظمة  موصوفًا  وجاء  الصادقة؛ 

ی  چ  تعاىل:  قوله  يف  كام  الواقعة(()22(، 
الواقعة:  ]س��ورة  چ  ی  ی  ی 
چ  حئ مئ ىئ يئ جب  چ   ،]75
]سورة الواقعة: 76[، وقد تكون الشارة 

ى  ى  چ  القسم:  يف  املبالغة  اىل  به 
ائ ائ چ ]سورة األنعام: 109[.

العامة  احلالة  عن  القران  يعب  وحني 
للقسم سواء كان صادقا ام كاذبا يستعمل 

ېئ  ېئ  ېئ  ۈئ  چ  اليمني:  كلمة 
ی  ی  ىئ  ىئ  ىئ 
چ ]س��ورة  ىئ  مئ  حئ  یجئ  ی 

البقرة: 224[.
خصوصية املشرتك اللفظي ومجاليته:ب. 

هو لفظة تدل عىل معنيني او اكثر كام يف 
لفظ "عني" فإهنا تدل عىل عني املاء، او العني 
البارصة، او اجلاسوس، اهل الدار، طليعة 

)22( بنت الشاطئ: العجاز البياين للقران، دار 
املعارف، ط3، ص: 221 –222. 



التعبري الفني ومجال السياق يف لغة القرآن

180

سابع والثالثون -ربيع )2019م- 1440هـ(
العدد ال

مواضع  يف  القران  يف  وج��اء  اجل��ي��ش...؛ 
عديدة، ويف كل منها يدل عىل معنى معينا 
حيكي صورته الفنية سياق التعبري القرآين، 
النص  يف  استعراضها  عند  اهلدى:  فكلمة 
متعددة،  معاين  عىل  ت��دل  نراها  القرآين 
اسامة  استاذ  معنى  عر  بسبعة  احصاها 
الدليل،  )البيان،  منها:  ذكر  حمارضاته،  يف 
 ) الي��امن...  السالم،  الفطرة،  الرش��اد، 
القران  خارج  اللغوي  معناها  ان  وق��ال: 
ويدل  الظلامت  ييضء  ال��ذي  النار  ضوء 

عىل الطريق، ومن اآليات: چ ے ۓ 
ۆ  ۇ  ۇ  ڭڭ  ڭ  ڭ  ۓ 
األع��راف:  ]س��ورة  ۈچ  ۈ  ۆ 

ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  چ   ،]193
چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ 
ڇ  ڇڇ  ڇ  چ  چ  چ 
ىئ  چ  النساء: 115[،  چ ]سورة  ڍ 
ی ی ی ی جئحئ مئ ىئ يئ جب 
اجلن:  ]س��ورة  چ  ىب  مب  خب  حب 

13[، چ ک ک گ گ گ گ ڳ 
ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ چ ]سورة 

الصف: 9[.
مجاعة  اللغوي  معناها  "امة":  وكلمة: 

من الناس ورصد استعامهلا الدكتور زاهد 
لعرض  اللغوي"  التفسري  "يف  كتاب��ه  يف 

معانيها وكام ييل:
املوحدة . 1 ال��ن��اس  م��ن  مجاعة  بمعنى 

ٿ  ٺ  چ  تعاىل:  قال  املنسجمة 
ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ 

ڤ ڤ ڤ ڤڦ ڦ ڦ ڦ 

ڄ چ ]سورة البقرة: 128[.

ال��ط��وي��ل، . 2 ال��زم��ان  احل���ني  وبمعنى 
بان  تذكر  بعدها  سنوات  عرة  وهي 
تعاىل:  ق��ال  رب��ه،  عند  يوسف  يذكر 

ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  چڀ 

]س��ورة  ٿچ  ٿ  ٿ 
يوسف: 45[.

تعاىل: . 3 كقول���ه  الدين(()23(.  وبمعنى 
جئ  ی  ی  ی  ی  ىئ  ىئ  چ 

]س��ورة  چ  يئ  ىئ  مئ  حئ 
الزخرف: 22[.

خصوصية التضاد وتناسق املعنى:ج. 
متضادين،  ملعنيني  اللفظ  استعامل  هو 
ومصادقه  كذلك،  ليس  اللغة  اصل  ويف 

ص:  س،  م.  اللغوي،  التفسري  يف  زاهد:   )23(
.46
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قاله  منها،  نذكر  كثري  القرآين  التعبري  يف 
]س���ورة  چ  گ  گ  ک  چ  ت���ع���اىل: 
أظلَم،  ْيُل:  اللَّ عْسَعَس   .]17 التكوير: 
يُل: مىَض، أدبر:  أقبَل بظالمه. عسعَس اللَّ
عريب(؛  –عريب:  املعاين  معجم  )قاموس 
بظالمه  اقبل  أي  عسعس:  اذا  واللي������ل 
ادبر  وبمعنى  وكواكب��ه،  بنجومه  واضاء 
وقال  متضادان؛  معنيان  وهذان  وانتهى: 

تعاىل: چ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺچ 
اظهروا  فاملعنى مرة  ]سورة يونس: 54[، 
الندامة )اظهارها(، واخرى ارسوا الندامة 

)اخفاءها(.
التعبريي . 6 السياق  يف  التحول  مجالي�����ة 

القرآين:
السلوب  ثابت  ليس  القرآين  السياق 
القران  لن  خمتلفة  اساليب  بني  يتنقل  بل 
لينشط  صيغه  يف  ج��ام��د  غ��ري  م��ت��ج��دد 
وليرتك  آياته،  يف  والتفكر  للتعقل  العقل 

اآليات  ففي  النفوس  عىل  مؤثرة  بصامت 
پ  پ  پ  پ  چ  التالية:  الريفات 
ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺچ 

ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  چ   ،]2 ق:  ]س��ورة 
ڀ  ڀ  ڀ  پپ  پ  پ  ٻ 

چڄ   ،]72 ه��ود:  ]س��ورة  ڀچ 

چچ  چ  چ  چ  ڃڃ  ڃ  ڃ 
السامرائي  لنا  يرصد  5[؛  ص:  ]س��ورة 
عجاب  اىل  عجيب  من  السياق  انتق���ال 
))فأنت  اخر،  اىل  توكيدي  اسلوب  ومن 

ترى أنه قال –تعاىل -يف سورة ق: چ ٺ 
ٺ ٺ چ ويف هود: چ ڀ ڀ ڀ 
ڀ چ ويف سورة ص: چ چ چ چ 

بحسب  العجب  يف  تدرج  أنه  چ:  چ 
قوته ففي سورة)ق( ذكر أهنم عجبوا من 

ٺ  ٺ  چ  فقالوا:  منهم  منذر  جييء  أن 
العجب  كان  هود  س��ورة  ويف  چ.  ٺ 
امرأٌة  َتِلَد  أن  املعتاد  خالف  من  ألنه  أكب 

خب  حب  جب  يئ  چ  وعقيم:  عجوز 
]سورة  چ  حت  جت  يب  ىب  مب 

الذاريات: 29[، وبعلها شيخ إْذ ُكلُّ ذلك 
ل  فالعجوز  والعجب  الغرابة  إىل  يدعو 
الولدة  عن  كانت  عقياًم  كانت  فإذا  تلد، 
فإذا  تلد.  أن  العقيم  يستحيل عىل  إذ  أبعد 
كان  شيخ  بلعها  أن  ذلك  كل  إىل  اجتمع 
والالم  بأنهّ  العجب  َد  أكَّ ولذا  وأبعد  أبعَد 
فقال: چ ڀ ڀ ڀ ڀ چ ]سورة 
يؤكد  مل  فإنه  آية)ق(  بخالف   .]72 هود: 
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العجب(()24(.
تعجب  كان  ص[:  ]س��������ورة  ويف 
اكثر  تأكيد  اىل  واحتاجوا  اكب،  املركني 
قائال:  عنها  السامرائي  فعب  اعىل،  وردع 
كان  فقد  ص[  ]س��������ورة  يف  ))وأم��ا 
العجب عند املركني أكب وأكب إذ كيف 
ونفي  اإلل��ه  بوحدانية  يؤمنوا  أن  يمكن 
إن  بل  فيه؟.  عريقون  قوم  وهم  ال��رك 
عن  لريدعهم  جاء  ما  أول  جاء  اإلس��الم 
وَحْسُبَك  التوحيد،  إىل  ويردهم  الرك 
إل  إله  )ل  هي:  األوىل  اإلسالم  كلمة  أن 
السيف  حيملوا  أن  استسهلوا  وقد  الل( 
وا هبذه  ويعلنوا احلرب الطويلة عىل أن ُيِقرُّ
النطق  من  عندهم  أيرُس  فالقتل  الكلمة، 
بكلمة التوحيد، ولذا كان العجب عندهم 
من  وعدل  وال��الم  بان  فجاء  وأكب  أكب 
)َعِجيب( إىل )ُعَجاب(، فانظر كيف عدل 
يقتضيه  ما  بحسب  صيغة  إىل  صيغة  من 

يف  التعبري  دقة  يراعي  كيف  وانظر  املقام، 
كلمة  كل  يلحظ  وكيف  موض����ع،  كل 
تباعد  عىل  املن����اسب  املكان  يف  ويضعها 

)24( السامرائي: التعبري، م. س، ص: 36–37. 

األمكنة(( )25(.
ونرى  الريفتني  اآليتني  اىل  ولننظر 

گ  گ  گ  گ  چ  السياق:  حتول 
ں  ڱ  ڱ  ڱڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ 
]س��ورة  چ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں 

ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  چ   ،]78 األن��ع��ام: 
]س��ورة  چ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ 
ب��راء:  اىل  ب���ريء  م��ن   ،]26 ال��زخ��رف: 
املَشبهّهة  الصفة  من  عدل  كيف  ))فانظر 
عىل املصدر وأنت ترى الفرق بني املقامني 
مقام  يف  األن��ع��ام  آي��ة  يف   إبراهيم ف��إن 
ظن  فقد  احلقيقة...،  عن  والبحث  احلرية 
ثم  الشمس  ثم  القمر  ثم  ربه  الكوكب  أن 
اآلية  يف  أما  ذل��ك.  كل  من  ال��باءة  أعلن 
نبيًا  فقد أصبح  التبليغ  مقام  فهو يف  الثانية 
الرك  عىل  حربه  أعلن  ربه  من  مرساًل 
فرق  فهناك  قومه،  يعبد  مما  الباءة  وأعلن 
املقامني والباءتني. ولذا قال يف اآلية  بني 

األوىل: )بريء( ويف الثانية: )براء( وذلك 
ب��راءة  ب��ريء فإهنا  أق��وى م��ن  أن)ب����راء( 
املجرد  احلدث  هو  الذي  املصدر  بصيغة 
من  أبلغ  ع��دل(  رج��ل  )ه��و  قولك:  ف��إن 

)25( ن. م، ص: 37. 
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معناه  وذلك ألن  عادل(  رجل  قولك)هو 
ممارسته  لكثرة  أي:  العدل،  هو  أصبح  أنه 

للعدل صار هو العدل نفسه(()26(.
التقديم والتأخري يف التعبري القرآين:. 7

اسمية،  نوعني:  عل  العربية  اجلملة 
ويسمى  بالسم  تبدء  ان  فيها  والص��ل 
يكون  ان  اما  واخل��ب:  اخل��ب.  ثم  املبتدأ، 
مجلة)جار  شبه  او  فعلية،  مجلة  او  اس��م، 
الصل  يف  والفعلية:  ظرف(؛  او  وجمرور 
يكون  ال��ذي  الفاعل  ثم  بالفعل  تبدا  ان 
ظاهرا او مضمور، ثم بام يسمى احلشو من 
الخ.  الصفات...  او  او الحوال  املفاعيل 
من  العربية  اللغة  يف  اساليب  هناك  ولكن 
تقديم او تأخري اللفظ عن عامله لغاية حيدد 
صورهتا السياق والدللة املعنوية املناسبة، 
فنية  صور  هناك  القرآنية  النصوص  ويف 
ومشاهد  اللغوية،  الساليب  هلذه  دقيقة 
نصية دقيقة، مبثوثة يف آيات الذكر القرآين 

ٿ  چ  تعاىل:  قال  منها:  نرصد  الريف 
الفاحتة:  ]س��ورة  ٿچ  ٿ  ٿ 

عىل  به  املفعول  "اياك"  لفظ  تقديم   ،]5
لختص�����اص  نستعني(  )نعبد،  الفعلني 

)26( السامرائي: التعبري، م. س، ص: 38. 

وتعاىل،  سبحانه  بالل  والستعانة  العبادة 
))واملعنى  للزخمري:  الكشاف  يف  وجاء 
بطلب  ونخص������ك  بالعبادة،  نخصك 
اخلضوع  غاية  أق��ى  والعبادة  املعونة. 
يف  إل  تستعمل  مل  ول��ذل��ك  وال��ت��ذل��ل. 
النعم  أعظم  موىل  ألنه  تعاىل،  لل  اخلضوع 

فكان حقيقًا بأقى غاية اخلضوع(()27(.
مناسبة  يف  ال��س��ام��رائ��ي  وي���ق���ول 
اهلداية  مفعول  يقدم  ))ومل  الختصاص: 
قال:  كام  اهد(  )إيانا  يقل:  فلم  فعله  عىل 
اهلداية  طلب  ألن  وذل��ك  نعبد(  )إي��اك 
يصح  ل  إذ  الخ��ت��ص��اص  فيه  يصح  ل 
ِد  هَتْ ول  وح��دي  اه��دين  اللهم  تقول:  أن 

دون  من  باهلداية  ني  خصهّ أو  غريي  أحدًا 
ارزقني  اللهم  تقول:  كام  وه��و  ال��ن��اس. 
لنفسك  تسأل  فأنت  وعافني.  واشفني 
ذلك ومل تسأله أن خيصك وحدك بالرزق 
غريك  أح��دًا  يرزق  فال  والعافية  والشفاء 

يف  ومثلها  يعافيه(()28(.  ول  يشفيه  ول 

امحد  ب��ن  عمرو  ب��ن  حممود  ال��زخم��ري:   )27(
الشاملة،  املكتبة  الكشاف،  )ت467ه���(، 
 www. altafsir.نت التفاسري،  موقع 

comم، ج1، ص: 7. 
)28( السامرائي: م. س، ص: 49 -50. 
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عىل  به  املفعول  تقديم  من  الختصاص 
ۅ  ۋ  چ  الكريمتني:  اآليتني  يف  العامل 
]س���ورة  چ  ې  ۉ  ۉ  ۅ 

ڈ  ڎ  ڎ  چڌ   ،]66 الزمر: 
 ،]172 البقرة:  ]سورة  ژچ  ڈ 
وتعاىل  سبحانه  بالل  العبادة  لختصاص 
اقواله  الستعانة  فعل  يف  ومثلها  وح��ده. 
چ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  چ  ت��ع��اىل: 

ہ  ہ  ۀ  چ   ،]12 إبراهيم:  ]س��ورة 
ہچ ]سورة يونس: 85[، چ ی ی 
قدم   ،]88 ه��ود:  ]س��ورة  چ  حئ  جئ 
وقدم  التوكل،  فعل  عىل  واملجرور  اجلار 
من  اول  التوكل  لن  النابة  عىل  التوكل 

باب الستعانة ثم النابة.
باب:  من  السامرائي  الدكتور  ويذكر 
يف  بعض  عىل  بعضها  األلفاظ  ))تقديم 

چگ  غري المل وذلك نحو قوله تعاىل: 
گ گ ڳ ڳچ ]سورة البقرة: 173[، 

]سورة  ڀچ  ڀ  پ  پ  پ  چ  وقوله: 
الريفتني:  اآليتني  ويف  3[(()29(؛  املائدة: 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ  چ 

ٺٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ 

)29( م. ن، ص: 49. 

القصص:  ]س����ورة  چ  ٿ  ٿ 

ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  چ   ،]71
ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ 

چ  ڃڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ 

 ،]72 القصص:  ]س��ورة  چ  چ 

ذه��اب  ))لن  ال��ن��ه��ار،  ع��ىل  الليل  ق��دم 
من  فائدة  أكثر  الشمس  بطلوع  اللي�������ل 
ذهاب النهار بدخول الليل، ثم ختم اآلية 
عىل  بناء  ٿچ،  چٿ  الوىل: 
}افال  بقوله:  الخرى  اآلية  وختم  الليل، 
تبرصون{، بناء عىل النهار، والنهار مبرص، 

واية النهار مبرصة(( )30(.
قوله  من  الريفتني  اآليتني  ولنتأمل 

ٺ  ٺ  ٺ  چ  ت��ع��اىل: 
ٹٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ 
 ،]38 املائدة:  ]سورة  چ  ڤ  ڤ  ڤ 

ٿٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  چڀ 

ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ 
ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦڦ  ڦ  ڦ 
آية  ففي   ،]2 النور:  چ ]س��ورة  ڃ 
)ت505ه���(،  محزة  بن  حممود  الكرماين:   )30(
يف  البهان  امحد،  القادر  عبد  عطا:  حتقيق، 
ص:  الفضيلة،  دار  القران،  متشابه  توجيه 

 .197– 196
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الرسقة قدم السارق عىل السارقة؛ ويف اية 
الزنى قدم الزانية عىل الزاين ويشري الدكتور 
السامرائي لعلة التقديم والتأخري يف هاتني 
اآليتني قائال: ))قدم السارق عىل السارقة 
الزانية  أكثر. وقدم  الذكور  الرسقة يف  ألن 
 .)31( أكثر((  فيهن  الزنى  ألن  ال��زاين  عىل 
لوجدناه  هلام  التعبريي  السياق  تدبرنا  فلو 
اللفظ  ترتيب  يف  واجلامل  الروعة  يف  غاية 
اللفظي وامهيته  التناسب  وتناسقه، وابراز 
فهو يقدم تارة لفظ الذكور ملناسبة املوقف 
وقوة،  شجاعة  اىل  حتتاج  حيث  الرسقة: 
والتخوف  الهنيار  وعدم  وارصار  وعزم 
وهذا ما يكون مصداقه يف الذكور اكثر من 
الناث فتقدم، وهم أوىل به؛ وأما يف جانب 
الخالقي،  والسقوط  والرذيلة  الفاحشة 
فاألصل ان يكون يف الناث اكثر وابني يف 
الذكور،  الناث عىل  فقدمت  الزنا  جانب 

فهن أوىل به.

يف  ك��ام  آخ��ر  تقديمي  سياق  وه��ن��اك 
فيقدم  العذاب؛  وجوانب  الرمحة  جانب 

ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  يف:  ك��ام  ال��ع��ذاب 
ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ 

)31( السامرائي: التعبري، م. س، ص: 51.

ک  ک  ک  ڑ  ژڑ  ژ  ڈ  ڈ 
ک چ ]سورة املائدة: 40[، چٱ 
پپ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ 
ٺ  ٺ  ٺ  ڀڀ  ڀ  ڀ  پ 
ٺ ٿٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹڤ 
ڦڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ 
 :]18 املائدة:  ]س��ورة  چ  ڄ  ڄ 
قدم العذاب للردع والتوبيخ، وقدم الرمحة 

ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  چ  تعاىل:  قوله  يف  كام 
ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھھ  ھ  ہ  ہ 
 ،]43 فصلت:  ]س���ورة  چ  ڭ  ڭ 

ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  چڤ 

]سورة  چ  چ  چ  ڃچ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄڄ 
ويقول  غضبه،  رمحته  لسبق  3[؛  غافر: 
السامرائي يف هذه اآلية عن تقديم العذاب 
اع الطرق  ))ألهنا وردت يف سياق ِذْكِر ُقطَّ
واملحاربني والرساق فكان املناسب تقديم 

ٱ  چ  تعاىل:  وقوله  ال��ع��ذاب(()32(.  ذكر 
پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ 
ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ 
ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ 
ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ 

)32( السامرائي: التعبري، م. س، ص: 61.
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ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤڤ 
ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ 
 ،]32 امل��ائ��دة:  ]س���ورة  چ  ڃ 
ال��ردع  ألمهية  الح��ي��اء:  عىل  القتل  ق��دم 
القتل، والرساف فيه، قال تعاىل:  وجتنب 

ڱڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  چ 

ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ 
چ  ھ  ھ  ہ  ہہ  ہ  ۀ  ۀ 
اعلم  تعاىل  والل   ]33 اإلرساء:  ]س��ورة 

واحكم.
السياق  آيات مراعيا  التقديم يف  ويأيت 
كام  هبا  حلقت  أو  اآلي��ة،  سبقت  آي��ات  يف 
سورة  ففي  والنفع"،  "الرضر،  لفظتي:  يف 
لتقدم  ال��رضر  عىل  النفع  ق��دم  الع��راف 

ۆئ  ۇئ  ۇئ  وئ  چ  يف:  كام  الفائدة 
ی  ی  ىئ  ىئىئ  ېئ  ېئ  ېئ  ۈئ  ۆئۈئ 
مب  خب  حب  يئجب  ىئ  مئ  حئ  یجئ  ی 
مث  جث  يت  متىت  خت  حت  جت  ىبيب 
ٱ  حخ  جخ  مح  جح  مج  حج  يث  ىث 
ڀڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ 
ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ 
ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹٹ  ٿ  ٿ  ٿ 
ڤ ڦ چ ]سورة األعراف: 187-

ال��رضر  ق��دم  يونس  س��ورة  ويف   ،]188
ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  چ  يف  كام  النفع  عىل 
ۇ  ڭ  ڭڭ  ڭ  ۓ  ےۓ  ے  ھ  ھ  ھ  ھ 
ۋچ  ٴۇ  ۈۈ  ۆ  ۆ  ۇ 
اآليتني  يف  لقوله   ،]49 يونس:  ]س��ورة 

ڑ  ژ  ژ  چ  السورة:  من   12  ،11
ک  ک  ک  ک  ڑ 
ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گگ  گ 
يونس:  ڱچ ]سورة  ڱ  ڱ 

ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  چ   ،]11
ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ 
ڭڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ 
ۆچ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ 
اآلية:  بعدها  وجاء   .]12 يونس:  ]سورة 

ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  چ 

]س���ورة  ائچ  ائ  ى  ى 
يونس: 50[، فلمناسبة السياق يف اآليات 
املتقدمة واملتأخرة صار تقديم الرضر عىل 

النفع  قدم  الرعد  أنسب. ويف سورة  النفع 
عىل الرض، لتقدم الطوع عىل الكره يف اآلية 
أعلم:  والل  السياق،  لتالئم  سبقتها،  التي 

ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  چ  ت��ع��اىل:  ق��ال 
ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ 
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ڌ  ڍڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ 
ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ 
ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک  کک  ڑ 
ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڳڱ  ڳ  ڳ 
ہ  ہ  ہ  ۀ  ڻۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ں 
الرعد:  ]س��ورة  چ  ھ  ھ  ھ  ہ 

.]16- 15
النتائج:

مما تقدم يتضح لنا ما ييل:
الكري��م . 1 القران  يف  الفنية  الصور  ان 

يف  مبارش  تاثري  وهل��ا  اجل��امل  يف  غاية 
باقي  يف  وحتى  ال��ب��ري  ال��وج��دان 

الحياء... فتنجذب اليه.
عن . 2 الق���رآين  التعبريي  اخلطاب  متيز 

والعطف  بالرقة  اخل��ط��اب��ات  ب��اق��ي 
حيملها  التي  اهلداية  وبنبات  واجلامل 
ملبادئه،  املخالفني  اىل  املوجه����ة  حتى 

املنكرين له.
لتدل . 3 الفاظه  اختيار  يف  العالية  الدقة 

عىل املعنى املطلوب حتديدا، وانتخاب 
كثرية  معاين  عىل  لتدل  اللفاظ  اقل 

وفق سياق قرآين منفرد النظري.
املشرتكات اللفظي�����ة وتعددها ليست . 4

القران  يف  اللغوي  ال��رتادف  باب  من 
الكريم بل هي صفات متعددة لالسم 
لختي���ار  املناسب  املعنى  عىل  لتدل 
املعنى  من  املقصود  لتعطي  اللفظة 

الذي ل يستقيم من غريها.
بسيطة . 5 دراس���ة  ع��ن  ع��ب��ارة  املباحث 

القران  جوانب  من  يسري  جانب  يف 
ال��ك��ري��م ألش��غ��ال ال��ع��ق��ل ال��ب��ري 
املباركة  آياته  تدبر  جانب  ويف  فيه، 
العرص  ملواكبة  ارسارها...  واكتشاف 

والدراسات املناسبة به.
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بحث استداليل توثيقي تحلييل، يطرح موضوعة تحريم االسالم تعاطي 

الخمرة ومراحل هذا التحريم وتدرجه منذ العهد امليك. ثم يطرح شبهة 

 مظعون بن  وعثامن   عيل كاالمام  األبرياء  الصحابة  بعض  اتهام 

ہ  ہ   ہ  ہ  چ  –تعاىل-  بقوله  املعنيان  بانهام  وبهتاناً   زوراً 

كان  وانه  إشاعتها.  سبب  الباحث  يعطي  خبيثة  فرية  وهي  ھچ 
للتغطية عىل تعاطيها من ِقبَل بعض الصحابة بالرغم من تحرميها. والالفت 

أنهم ألصقوها بأشد الصحابة ورعا وزهداً وتقوى.

خليل إبراهيم املوسوي
كلية القانون- جامعة ميسان

جمهورية العراق



املنهج التاصييل حلرمة اخلمر يف القرآن

190

سابع والثالثون -ربيع )2019م- 1440هـ(
العدد ال

متهي���������������د:
واحلساسة  املهم����ة  امل��وض��وع��ات  م��ن 
اإلسالمي؛  املرع  بإهتامم  حظيت  التي 
من  ها  وعدهّ وحرمته،  اخلمر  موضوع  هو 
منها،  التخلهّص  جيب  التي  براجمه  أوليات 
أسالمي  ملجتمع  يؤسس  وهو  خصوصًا 
الساموية  وامل��ب��ادئ  بالقيهّم  العهد  جديد 
له،  ودث���ارًا  ش��ع��ارًا  متثل  أضحت  التي 
يف  يسهم  عائقًا  متثل  ذاهتا  بحد  واخلمرة 
املجتمع  ومسرية  حركة  وعرقلة  إرب��اك 
اجلديد،  بواقعه  النهوض  يف  اإلسالمي 
املسؤولية  ل  حتمهّ عليه  يوجب  واقع  وهو 
بتعاليم  املرتبطة  واألخ��الق��ي��ة  اجلزائية 
النظام اإلسالمي اجلديد. نعم إنَّ اإلسالم 
الواقع  مع  تعامله  يف  املسلم  واملجتم���ع 
بنائي  نقدي  بأسلوب  يتعامل  البري، 
معياري، فهو ل هيدم ول يلغي كل ما هو 
موجود  هو  ما  بكل  يقبل  ل  كام  موجود، 
إنام  ينتقي من هذا وذاك،  ته، ول  ِعالهّ عىل 
منهجه قائم عىل هضم هذا الواقع البري 
وإنشائه يف ضوء برامج ُأعدت مسبهّقًا عىل 
أساس أنَّ هذا الوجود كله من خلق الل، 
وأودعه  فكان،  كونه  إىل  الل  إرادة  اجتهت 

تتناسب هبا  التي يتحرك هبا والتي  قوانيَنه 
حركُة أجزائه فيام بينها، كام تتسق هبا حركته 
حياة  لتنظيم  رشيعته  فإن  وعليه  الكلية. 
البر هي رشيعة كونية، بمعنى أهنا متصلة 
بناموس الكون العام ومتناسقة معه، ومن 
حتقيق  رضورة  من  ناشئ  هبا  فاللتزام  ثم 
الفطرة  حتكم  التي  القوانني  بني  التناسق 
حياهتم  حتكم  التي  والقوانني  املضم�����رة 
بني  اللتئام  رضورة  م��درك��ًا  الظاهرة، 
الظاهرة  والشخصية  املضمرة  الشخصية 

لإلنسان )1(.
لخياجلنا  التي  النتقائية  الرمزية  هذه 
لنا  تنتج  سوف  طبقت  إن  أهنا  يف  الشك 
ما يؤسس ملروع  املناعة  لديه من  جمتمعًا 
يتعرس  مما  وه��ذا  الكبى،  اإلهلية  الدولة 
يف  الراسخة  اجلاهلية  املخلفات  بوجود 
عوامل  أدخلتهم  ممن  كثري  وأذهان  عقول 
حتت  اإلس��الم  فدخلوا  والغلبة،  القهر 

وأدخلوا  رغبة،  ل  رهب��ة  السيف،  سطوة 
وم��ع��اق��رهت��م  وجم��وهن��م  فسقهم  معهم 
للشهوات واملامرسات الال أخالقية، ومن 
اإلسالمي  املرع  عنهّي  التي  الشواذ  تلك 

)1( معامل يف الطريق، لسيد قطب، ص: 16.
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التي  اخلمر،  معاقرة  هي  عليها  بالقضاء 
العرب  ثقافة  من  كبريًا  جانبًا  متثل  كانت 
قبل اإلسالم، فكانوا يتغنون هبا يف شعرهم 
وت��أرخي��ه��م وأدهب����م، وك��ث��رت أس��امؤه��ا 
حوانيت  وك��ان��ت  لغتهم،  يف  وصفاهتا 
عليها  ت��رف��رف  دائ���اًم  مفتوحًة  ري��ن  اخل��امهّ
أن  اخلمر  وكان من شيوع جتارة  األعالم، 
أصبحت كلمة التجارة مرادفة لبيع اخلمر.
هذه الثقافة ُجوبَِه هبا اإلسالم فام كان 
وأخالقية  نفسية  دراس��ة  إج��راء  إل  منه 
املرض  ه��ذا  من  النفوس  لتنقية  هتذيبية 
اإلسالمي  املرع  عنها  عبهّ  التي  العضال 
ب�»أم الكبائر« ألن شارهبا يمكن أن يرسق 
وحيرق ويزين ويقتل، فوضعت الدراسات 
وهذا  السامء،  قبل  من  الناجعة  واحللول 
للقرآن  التدرجيي  النزول  رس  يؤك��ده  ما 
كل  عامًا،  وعرين  ثالثة  طيلة  الكريم، 
صياغة  عملية  يف  نلحظه  أن  يمكن  ذلك 

قرب  عىل  فهي  جديد،  إطار  يف  النفوس 
ومفاهيمها  بأعرافها  اجلاهلية  من  عهد 
خطوة  ليست  الفورية  والنقلة  وأخطائها، 
أرادته  الذي  الجتامعي  التغيري  يف  عملية 
رسالة القرآن، فمن عزم األمور � إذن � أن 

اجلذري،  التغيري  هلذا  النف��وس  تستجيب 
اخلطرة،  املفاجأة  أس��اس  عىل  ل  ولكن 
تطيح  م��ض��ادة،  فعل  ردة  تولِّد  قد  التي 
بكل يشء، بل تقليص القيم القديمة شيئًا 
فشيئًا، وتذويبها جزءًا فجزءًا، لتتالشى يف 
هناية املطاف، وختتفي عن رصح احلضارة 

اإلسالميهّة.
يف  القرآن  نجاح  مدى  نجد  وهكذا 
الشهوة،  أرس  من  املسلم  اإلنسان  حترير 
كان  فقد  ضدها؛  وصموده  إرادته  وتنمية 
العرب يف اجلاهلية مولعني برب اخلمر، 
من  رضورًة  أصبح  حتهّى  عليها،  معتادين 
واأُللفة،  العادة  بحكم  احلياة  رضورات 
لكن هذا ليعني أنه ليس بحرام، بل عىل 
العكس فاخلمر كان حمرمًا منذ اليوم األول 
يف  وردت  التَّي  اآلي��ات  وُك��لُّ  لإلسالم، 
نزوهلا -أفادت  اختلف زمن  اخلمر -وإن 
حيث  م��ن  تتفاوت  ��ا  أهنَّ غايته  حتريمه، 

بيان  يف  آكُد  فبعُضها  احُلرمة  عىل  التَّشديد 
ا تشرتك يف  احُلرمة من الَبعض اآلخر إل أهنَّ
ج  إفادهتا للُحرمة، وهذا ما ُيعبِّ عنه ب�»التَّدرُّ
القرآين يف تريع التَّحريم للخمر«، فكان 
ل األمر إل أنَّه ملَّا كانت  اخلمر حرامًا من أوَّ
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يف  مستحكمة  للخمر  التَّعاطي  ظاهرة 
اقتضت احلكمة  آنذاك  الوسط الجتامعي 
هذه  معاجلة  يف  ج  ��درُّ ال��تَّ يتمهّ  أن  ��ة  اإلهل��يَّ
فلم يكن احلدَّ وهو اجللد ثامنني  اهرة،  الظَّ
رًا يف بداية التريع حُلرمة اخلمر  جلدًة ُمقرَّ
كام أنَّ لزوم إتالفه وُحرمة املعاوضة عليه مل 
رًا يف بداية التريع، فكان النَّاس  يكن ُمقرَّ
يتعاطونه وُيعاِوضوَن عليه دون أن يصدر 
وحرمة  إتالفه  بلزوم    النَّبيهّ من  أم��ٌر 

املعاوضة عليه حتَّى نزلت اآلية من سورة 
املائدة بقوله تعاىل: چ ٱ ٻ ٻ ٻ 
ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ 

ڀ ڀ ٺ ٺ چ.
إلهّ  )اْج��َت��نِ��ُب��وُه(  ال��ق��رآن  فام إن ق��ال 
مخوره����م  زق��اق  إىل  املسلمون  وانطلق 
ما  يريقون  والسكاكني  باملدى  وهنا  يشقهّ
جيدون  هم  لعلهّ بيوهتم  يف  يفتهّشون  فيها، 
لت  وحتوهّ يريقوها،  أن  فاهتم  مخٍر  من  بقيهًّة 

ٍة حتارب اخلمر  ة القرآنية يف حلظة إىل ُأمهّ اأُلمهّ
ع عن استعامله، كلهّ ذلك حدث ألنهّ  وترتفهّ
يف  ة(  )ح��رهّ إلرادهت��ا،  مالكًة  كانت  ��ة  اأُلمهّ
أمام  الصمود  عىل  قادرة  شهواهتا،  مقابل 
دوافعها احليوانية، وأن تقول بكلهّ رصامة 

وجدٍّ حني يدعو املوقف إىل ذلك.
بحريهّة  تتمتهّع  كانت  خمترصة:  وبكلمٍة 

م يف سلوكها. حقيقيهّة تسمح هلا بالتحكهّ
ويف مقابل تلك التجربة الناجحة التي 
اخلمر،  لتحريم  الكريم  القرآن  مارسها 
ًة  مدنيهّ الغريب  العامل  شعوب  أرقى  أنهّ  نجد 
وثقافًة يف هذا العرص فشل يف جتربة مماثلة؛ 
األمريكيهّة  املتحدة  الوليات  حاولت  فقد 
من  شعبها  ختلِّص  أن  العرين  القرن  يف 
 )1920( سنة  يف  عت  فرهّ اخلمر  مضار 
دت هلذا القانون  قانونًا لتحريم اخلمر، ومههّ
بدعاية واسعة عن طريق السينام والتمثيل 
ها  وكلهّ والرسائل،  الكتب  ونر  واإلذاعة 
تبنيِّ مضار اخلمر، مدعومة باإلحصائيهّات 

الدقيقة والدراسات الطبيهّة.
الدعاية  هذه  عىل  ُأنفق  ما  ر  ُق��دهّ وقد 
دت  وُسوهّ ال��دولرات،  من  مليونًا   )65(
مضار  بيان  يف  صفحة  مليون  آلف  تسعة 

اخلمر والزجر عنها، ودلهّت اإلحصائيهّات 
وبني  تريعه  تأريخ  بني  الواقعة  ة  للمدهّ
سبيل  يف  ُقتل  أنهّه   )1933( ل  األوهّ ترين 
وُحبس  نسمة،  مائتا  القانون  هذا  تنفيذ 
له  املخالفون  م  وُغرهّ نسمة،  مليون  نصف 
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من  املليون  ونصف  مليونًا  تبلغ  غرامات 
ال���دولرات، وُص���ودرت أم��وال بسبب 
دولر،  مليون  بأربعامئة  ر  ُت��ق��دهّ خمالفته 
األمريكيهّة  احلكومة  ت  اض��ط��رهّ وأخ���ريًا 
سنة  أواخ��ر  يف  التحريم  قانون  إلغاء  إىل 

)1933(، وفشلت التجربة.
احل��ض��ارات  أنهّ  ذل��ك:  يف  والسبب 
مل  باحلريهّة  مناداهت����ا  من  بالرغم  الغربية 
تستطع بل مل حتاول أن متنح اإلنسان الغريب 
القرآن  قها  حقهّ التي  احلقيقية(  ��ة  )احل��ريهّ
ت������ه  يهّ حرهّ وهي  املسلم،  لإلنسان  الكريم 
أمام  إلرادت��ه  وامتالكه  شهواته  مقابل  يف 

دوافعه احليوانية.
أمهية البحث:

يف هذا البحث قمنا بإتباع منهج قرآين يتبع 
الوصول  بغية  واملرحلية  التدرج  أسلوب 
إىل ما هيدف إليه، وهو منهج فطري جبلت 
املامرسات  فمن  عليه،  اإلنسانية  النفس 

مة يف حياة الكائن البري أن يتهّقي ما  املسلَّ
َوفرتِه وشيوعه أشبه  حَيَذر، الذي غدا من 
بالبدهيات التي ل نقاش يف جوهرها، وقد 
وصل املرع اإلسالمي خالل فرتة التدرج 
معها  ساهم  النضج  م��ن  حالة  ال��ق��رآين 

املجتمعي،  الوعي  جتديد  يف  كبري  وبشكل 
التعاطي  النظر يف طريقة  إعادة  من خالل 
البيئي، وانتشاله من مستنقع  مع املوروث 
كمهّ  أسرية  ظلت  التي  النطباعية  الرؤية 

هائٍل من املفاهيم اجلاهلية.
ه���ذا امل��ن��ه��ج ح��اول��ن��ا دراس��ت��ه عب 
الذي  التحريم  لعلة  القاسم  عن  الكشف 
مضار  وكشف  بيان  يف  اإلس��الم  انتهجه 
اخلمرة ورضورة جتنبها، حماولة منه لصعق 
سباته  من  يفيق  كي  عنيفة،  هلزات  العقل 
ومكانه  وجوده  ويستشعر  دوره  ويامرس 

يف عامل اإلسالم اجلديد
املطلب األول: أبحاث متهيدية:

املنهج لغة:
هو مشت��������ق من النهج )هنج( النون 
األول  متباينان،  أص��الن  واجليم  واهل��اء 
هنج  ومنه  الواضح،  الطريق  بمعنى  النهج 
يل األمر أي أوضحه، وهو مستقيم املنهاج 

واملنهج، واجلمع املناهج)2(.
ويقول األلوسى يف قوله تعاىل: چڱ 

ج3،  الفراهيدي،  أمحد  بن  اخلليل  العني،   )2(
ص392، مقاييس اللغة، ابن فارس، ج5، 
األزدي،  بكر  أبو  اللغة،  مجهرة  ص360، 

ج1، ص498. 
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ںچ أي طريقًا  ڱ  ڱ  ڱ 
واسعًا واضح الدين)3(.

بذلك يتبني أن املنهج لغًة يأيت بمعنى 
الطريق أو املسار الواضح حمدد املعامل.

هو الطريق الذي  اصطالحًا:  املنهج 

يؤدي إىل التعرف عىل احلقيقة يف العلوم؛ 
وهي  من القواعد العامة،  بواسطة طائفة 
ال��ت��ي هتيمن ع��ىل س��ري ال��ع��ق��ل، وحت��دد 
عملياته؛ حتى يصل إىل نتيجة معلومة )4(.

هو القانون والقاعدة التي  واملنهج: 
حتكم أي حماولة للدراسة العلمية، ويف أي 

جمال من الدراسة)5(.
اخلمر لغة:

وهو  املعروف  للراب  اس���م  اخلمر 
عىل  تدل  التي  ر(  م  )خ  مادة  من  مأخوذ 

التغطية واملخالطة يف سرت.
وسميت مخر ألهنا ختمر العقل وتسرته 

)3( روح املعاين يف تفسري القرآن العظيم والسبع 
املثاين، ج6، ص 153. 

معجم مقاييس اللغة– ابن ف��ارس3– ،   )4(
ص303، لسان العرب، ابن منظور، ج2، 

ص516. 
)5( انظر :التوقيف عىل مهامت التعاريف– حممد 

عبد الرؤوف املناوي– ص67 . 

واختمرت  أدرك��ت  حتى  تركت  ألهنا  أو 
كاألثامر  ختالطة  أي  العقل  ختامر  ألهنا  أو 
العجني  وترك  والستحياء  اخلمر  وسقى 
الفعل  م��ن  والتخمري:  ون��ح��وه  وال��ط��ني 
اختمرة  وقد  مخري  وهو  ونص���رة  كارضبة 

واختمر)6(.
إدراك��ه��ا  واخ��ت��امره��ا:  اخلليل:  ق��ال 
ما  ومخرهتا  متخذها،  وخممرها:  وغلياهنا، 

غيش املخمور من اخلامر والسكر يف قلبه.
وق���ال ال��راغ��ب: أص��ل اخل��م��ر سرت 
وأمخرت  مخار،  به:  يسترت  ملا  يقال  اليشء، 
العجني جعلت فيه اخلمري، وسميت اخلمر 

بذلك لكوهنا خمامرة للعقل أي خمالطة له.
اخلمر،  من  العارض  ال��داء  واخل��مر: 
ك��ال��زك��ام  األدواء  ب��ن��اء  ب��ن��اؤه  وج��ع��ل 

والسعال، ومخرة الطيب رحيه.
اليشء:  يقال خامر  منظور:  ابن  وقال 

قاربه وخالطه)7(...

جمد  اللغوي  للعالم����ة  املحيط  القاموس   )6(
ابادى  الفريوز  يعقوب  ابن  حممد  الدين 
ومفهرسه  ومثبتة  منقحه  طبعة  ص)495( 

مجيع احلقوق الطبعة 1413ه�. 
العرب  لسان  العرب:  لسان  منظور،  ابن   )7(
ابن  حممد  الدين  مجال  الفضل  أبى  للعالمة 
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ف��ارس: اخل��اء وامليم  وق��ال أمح��د بن 
التغطية  ع��ىل  ي��دل  واح��د  أص��ل  وال���راء 
ال��راب  فاخلمر  س��رت،  يف  وامل��خ��ال��ط��ة 

املعروف.
باعتبار  مخرًا  العنب  تسمي  والعرب 
قال  جم��ازي��ة،  فالتسمية  إل��ي��ه،  ي��ؤول  م��ا 
چ ]سورة  ۋ  ۋ  ٴۇ  چۈ  تعاىل: 
الذي  العنب  يعرص  فهو   .]36 يوسف: 

سيصري مخرًا.
وحرمتها  رشع���ًا،  حم��رم��ة  واخل��م��رة 
قابلة  غري  قرآنية  نصوص  يف  تريعًا  ثابتة 
يف  روائ��ي��ًا  عليها،  ومنصوص  للتأويل، 
فال  لالجتهاد،  خاضعة  غ��ري  أح��ادي��ث 

اجتهاد مقابل النص.
اخلمر رشعًا:

اخلمر ونبيذ التمر وكل رشاب مسكٍر 
نجٌس)8(.

املبسوط:  يف  الطويس  الشيخ  وق��ال 

النار  فمسته  العنب  من  عم�����ل  ما  »وهو 
أم  طبخ  مسه  العنب  غري  من  أو  والطبخ 

 /5 امل��رصى  الفريقى  منظور  ابن  مكرم 
339/ مادة: مخر. 

)8( الشيخ املفيد، املقنعة، ج1، ص73. 

فقليله  رشاب أسكر كثريه  فكل  يمسه،  مل 
وك��ث��ريه ح���رام، وك��لٌّ عندنا مخ��ٌر ح��راٌم 

يسكر،  مل  أو  أسكر  شارُبه،  ��دهّ  حُيَ نجٌس، 
أو  متر  من  عمل  وس��واء  س��واء،  كاخلمر 
زبيب أو عسل أو حنطة أو شعري أو ذرة، 
فالكل واحد، نقيعه ومطبوخه، هذا عندنا 

وعند مجاعة وفيه خالف«)9(.
اإلثم لغة:

الذنب ، وقيل: هو أن يعمل ما ل حيلهّ 
له)10(.

-َأَث��اًم،  تعب  باب  -من  يأَثم  أثِم  من 
واإلثم اسم منه، فهو آثِم، ويف املبالغة أثهّام 
سالم- -مثل  واأَلثام  وأثِم.  وأثوم  وأثيم 

هو اإلثم وجزاؤه )11(.
اسم  واألث��ام:  »اإلث��م  الراغب:  قال 

لألفعال املبطئة عن الثواب )12(.
فعل  يعقب  ما  أنهّ��ه  اإلث��م  يف  وحيتمل 
كالذنب  فيكون  عنها  ر  املعصية ويتأخهّ

الذي هو تبعة الفعل القبيح ولذلك يقال 
للفعل احلرام :فيه إثم، ول يقال: هو إثم. 

)9( الطويس، املبسوط، ج8، 59. 
)10( املصباح املنري، ص4، 5.

)11( املفردات، الراغب الصفهاين، ص10. 
)12( املصدر السابق. 
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نعم قد يعبهّ باإلثم كناية عن املأثم.
األثم اصطالحًا:

قال الفقهاء يطلق باملعنى اللغوي -أي 
استحقاق العقوبة عىل ارتكاب املخالفة-
كام قد يطلق عىل ارتكاب املخالفة نفسه، 
عىل  العقوبة  استحقاق  بمعنى  يطلق  وقد 
فيكون  واقعًا  مل تصدر  وإن  املخالفة  قصد 
ي أيضًا،  ؛ إذ يصدق يف موارد التجرهّ أعمهّ
يصب  مل  وإن  املخالفة  عىل  اإلق��دام  وهو 
أنهّ  كمن رشب قدح امل��اء بظنهّ  الواقع 
فيه مخرًا، وقد يعبهّ عنه باملخالفة أو القبح 

العقيل. 
املطلب الثاين: 

مفهوم التدرج واملرحلية:
الزمان  ل��دور  تابع  تراتبي  نظام  هو 
بداية  يف  اإلس���الم  استخدمه  وامل��ك��ان، 
لتهيئة  أوىل  كخطوة  اإلسالمي��ة،  الدعوة 
الرعي،  للحك������م  تقبلها  يف  النفوس 

ومعرفة فلسفة احلكم يف التحريم وإن جاء 
الزمان  دور  أنَّ  بالتأمل  جدير  حني،  بعد 
واملكان ليصحح طبيعة احلكم الرعي، 
العقوبة  طبيعة  تغيري  يف  ل��ة  دخ��ال��ة  ول 
يف  تسهم  ظروفًا  هناك  نعم  مقدارها،  أو 

احلدود  ألنَّ  وذلك  -؛  –العقوبة  جتميدها 
ة،  عت للمصلحة العامَّ والعقوبات إنهّام رشهّ
غيان  والطهّ الفجور  وانتشار  للفساد  ودفعًا 
بزماٍن  ينايف اختصاصها  النهّاس، وهذا  بني 

دون زمان.
مان واملكان يف تغيري مقدار  ا دور الزَّ أمهّ
ًة وضعفًا، أو تغيري كيفيهّتها أو  العقوبة شدهّ
نوعيهّتها، فهذا أمر ممكن ول ينكر، وليس 
مقتضياته  وله  ر  مبَّ أمر  هو  بل  مستغربًا، 
يف  ج  التدرهّ حكمة  اقتضته  فربهّام  العقالئيَّة، 
تربويهّة  حكمة  وهي  والتأديب،  التهّريع 
السامويهّة  ائع  الرهّ اعتمدهتا  وقد  منطقيهّة، 
بني  احلكم  بتغريهّ  يتَّصل  فيام  سواء  ة،  كافهّ
يعة  الرهّ ه داخل  بتغريهّ أو  رشيعٍة وأخرى، 
يف  ل  املتأمهّ عىل  خيفى  يكاد  ول  الواحدة، 
تابعة ملوضوعاهتا وعناوينها،  أنَّ األحكام 
كان  فإذا  وعليه،  احلكم.  ينتفي  فبانتفائها 
تغريهّ  يف  سببًا  املكان  ل  وتبدهّ مان  الزَّ تغريهّ 

يف  حينئٍذ  إشكال  فال  املعهود،  املوضوع 
تأثريه يف تغريهّ احلكم.

وب��ذل��ك ي��م��ك��ن ال��ق��ول ب��ال��ت��درج 
الرعية  األح��ك��ام  مسألة  يف  واملرحلية 
من  السابق  ليكون  فشيئًا  شيئًا  التكليفية 
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لقبول  هلا  ومهيئًا  للنفوس  معدًا  األحكام 
وأقرب  النفس  يف  أوقع  لتكون  الالحق؛ 
لالنقياد .ول يفهم طلب الكف عنهام إل 
إثمه  كثر  ما  ألن  التريع  رسَّ  عرف  من 
رش  األفعال  يف  يوجد  ل  إذ  تركه  ينبغي 
حمض فالعبة يف احِلل واحلرمة بغلبة جهة 

املصلحة أو املفسدة.
ومسألة التحريم املفاجئ للخمر التي 
وثقافاهتم،  العرب  تراث  من  جزءًا  كانت 
تطبيق  مسألة  يف  واض��ح��ًا  رشخ���ًا  يعد 
مسرية  يف  مهاًم  وعائقًا  الرعية،  األحكام 
الذي  األم��ر  اإلسالمية،  الدولة  وتقدم 
يتدرج  أن  اإلهلية  احلكم����ة  معه  اقتضت 
يرصح  فلم  أحكامها.  تريع  يف  القرآن 
يف  قال  بل  األم��ر  أول  من  بتحريمها  هلم 

ى  ى  چ  امليرس  وع��ن  عنها  ج��واب 
وئ  وئ  ەئ  ەئ  ائ  ائ 

مقيهّد  غ��ري  ال��ت��درج  .وه���ذا  ۇئچ  ۇئ 

خاضع��ًا  وليس  املراحل،  من  ثابت  بعدد 
فقد  به،  القائلني  عند  منضبط���ة  لقواعد 
يأخذ احلكم الواح���د مرحلة أو مرحلتني 
يبقى  التدرج  وعندهم  أكثر.  أو  ثالثًا  أو 
حتديد  يف  وتأثريها  واألوض��اع  للظروف 

عدد املراحل، فقد تقل وقد تكثر، ووقت 
كل مرحلة قد يطول وقد يقرص.

التدرج املرحيل يف حتريم اخلمر:
التدرج املرحل األول: ليس من الرزق 

احلسن:
املسكر  وأن  اخلمر  رشب  استقباح 

ليس من الرزق احلسن، فال يكون مباحًا.
ڃ  ڃ  ڃ  چ  ت���ع���اىل:  ق���ال 
چ  چ  چ  چ  ڃ 

ڇچ ]سورة النحل: 67[.
املسكر  الراب  وتعني  »َسَكَر«  فهنا 
التمر  م��ن  يستخرجونه  ك��ان��وا  ال���ذي 
والعنب، قد وضع يف قبال الرزق احلسن، 
الرزق  بخالف  طيب  غري  رشاب��اً  فاعتبه 
-عادة  اخلبيثة  العادة  تلك  أنهّ  إِلهّ  احلسن، 
أن  م��ن  أعمق  -ك��ان��ت  اخل��م��رة  معاقرة 
اخلمر  أنهّ  ثمهّ  اإِلش��ارات،  هبذه  تستأصل 
كانت تؤلف جانبًا من دخلهم القتصادي 

بأنهّ  للقول  لذلك، وعىل هذا.. فال حاجة 
ا  أهنهّ أو  اخلمر  حتريم  قبل  نزلت  اآلية  هذه 
القرآين  التعبري  بل حقيقة  إىِل حتليله،  تشري 
التحريم، ولعل اآلية كانت متثل  إىِل  يشري 

ل للتحريم. اإِلنذار األوهّ
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»وتقييد  ال��ب��الغ��ي:  العالمة  ي��ق��ول 
ليس  ما  هناك  أن  إىل  بكونه حسنًا،  الرزق 
رزقني،  هناك  فكأن  الَسَكر،  وهو  بحسن 
رزق طيب وصف باحلسن، وهو املباح من 
ثمرات النخيل واألعناب كالتمر والزبيب 
املحرم  وهو  طيب،  غري  ورزقًا  وسوامها، 
مما تتخذ منه املسكرات، فكان بني الثنني 
مقابلة يف البني. وليس يف ذلك أدنى إشارة 

إىل حتليل املسكرات.
»ل  امل��ي��زان)13(:  تفسري  صاحب  قال 
املسكر  استعامل  إباحة  عىل  اآلية  يف  دللة 
ول عىل حتسني استعامله إن مل تدل عىل نوع 
من تقبيحه من جهة مقابلته بالرزق احلسن 
ثمرات  من  به  ينتفعون  ما  تعد  اآلية  وإنام 
ختاطب  مكية  وه��ى  واألع��ن��اب  النخيل 
وعىل  التوحيد.  إىل  وتدعوهم  املركني 
حتى  تكليفيًا  حكام  تتضمن  ل  فاآلية  هذا 
تكون منسوخة أو غري منسوخة وبه يظهر 

فساد القول بكوهنا منسوخة بآية املائدة كام 
نسب إىل قتادة. وقد اغرب صاحب روح 
هو  باخلمر  السكر  وتفسري  قال  إذ  املعاين 

)13( الطباطبائي، امليزان يف تفسري القرآن: 12/ 
.290

وأبى  عمر  وابن  مسعود  ابن  عن  امل��روى 
رزين واحلسن وجماهد والشعبي والنخعي 
وابن  والكلبي  ثور  وأب��ى  ليىل  أبى  واب��ن 
يف  نزلت  واآلي��ة  آخرين  خلق  مع  جبري 
يرهبا  حالًل  كانت  ذاك  إذ  واخلمر  مكة 
باملدينة  كان  إنام  وحتريمها  الفاجر  و  الب 
بعدها  أو  احد  قبل  انه  يف  واختلفوا  اتفاقا 

ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  چ  هلا  املحرمة  واآلية 
ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ 
ما  ٺچ ع��ىل  ٺ  ڀ  ڀ 
وروى  هبا  منسوخ  هنا  فام  مجع  إليه  ذهب 
وابى  كالنخعي  تقدم  ذلك غري واحد ممن 

ثور وابن جبري.
غري  من  النهي  الثاين:  املرحل  التدرج 

ختصيص:
ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ  چ  تعاىل:  قال 
ژچ ]س����ورة  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ 

األعراف: 33[.

رصحيًا،  اإلثم  فيها  م  حرهّ مكية  واآلية 
ويف اخلمر إثم غري أنه مل يبني أن اإلثم ما هو 
وان يف اخلمر إثاًم كبريًا. ولعلَّ ذلك إنامهّ كان 
نوعًا من اإلرفاق والتسهيل ملا يف السكوت 

عن البيان من اإلغامض.
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يا  األمثل: وقال:  تفسري  قال صاحب 
ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  چ  النهّبى،  ��ا  أهيهّ

ڎ ڎ ڈ ڈ ژ چ.
وتعني  »فاحشة«  مجع  و»الفواحش« 
القبح والسوء  البالغة يف  القبيحة  األعامل 
هذا  عىل  التأكيد  ولعلهّ  الذنوب،  مجيع  ل 
املطلب )ماظهر منها وما بطن( هو ألجل 
يستقبحون  ل  كانوا  اجلاهليني  العرب  أنهّ 
مونه إذا كان  ًا، وحيرهّ عمل الزنا إذا ُأيت به رسهّ

ظاهرًا مكشوفًا.
م املوضوع، وأشار إىل مجيع  ثمهّ إنهّه عمهّ

الذنوب وقال »واإلثم« أي كل إثم.
عمل  ك��ل  يعني  األص��ل  يف  واإِلث���مهّ 
مقام  انحطاط  يوجب  م��ا  وك��ل   ، م��رضهّ
وحيرمه  ويمنعه  منزلته،  ي  وت��ردهّ اإلنسان 
وعىل  احلسن.  واألج��ر  الثواب  نيل  من 
الذنوب يف  أنواع  نوع من  يدخل كل  هذا 

املفهوم الواسع لإلثم.

اإلثمهّ  أخ��ذوا  ين  املفرسهّ بعض  ولكن 
لذلك  واستدلوا  »اخلمر«  بمعنى  فقط  هنا 

بالشعر املعروف.
رشبُت األثَم حتى ضلَّ عقل

كذاَك األثُم َيذَهُب بالعقول

وقال اآلخر:
هنانا رسول اهلل أن نقرب اخلنا

وأن نرشَب األثَم الذي يوجب الوزرا 
خيلو  ل  ألثم  أن  تقدم:  مما  ظهر  وقد 
املعايص  هو  يكون  أن  فإما  معنيني،  من 
وأبرز  مفرداته،  أحد  واخلمر  والذنوب، 
بعينها  اخلمر  هو  يكون  أن  وإما  مصاديقه 
الشاهدان  لغًة  ويؤيده  الرواية،  تسنده  كام 
الشعريان املتقدمان، وعىل كال املذهبني يف 
املعنى، فاخلمر حمرمة هبذه اآلية، إما لكوهنا 
أحد مصاديق اإلثم، وإما ألهنا اإلثم بذاته، 

وإما هبام معًا كام هو واضح.
الباتُّ  النهي  الثالث:  املرحل  التدرج 

الرصيح:
ې  ې  ۉ  چ  تعاىل:  قال 
ەئ  ائ  ائ  ى  ى  ېې 

ۇئچ ]سورة  ۇئ  وئ  وئ  ەئ 

البقرة: 219[.

القرآن  يف  يسألونك  كلم������ة  وردت 
ثالثة  مواضع،  ستة  عن  مايقارب  الكريم 
بدونه،  وثالثة  العطف،  حرف  مع  منها 
جاء  اأُلول  الثالثة  أن  ذل��ك،  يف  وال��رس 
السؤال فيها دفعة واحدة، والثالثة اآُلخر 
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قًا يف مواضع عديدة. وقع السؤال فيها متفرهّ
السرت،  م��ن  م��أخ��وذة  م���ادة )مخ���ر(: 
القوة  يسرت  ألن��ه  مخ���رًا،  اخلمر  ��ي  وس��مهّ
بني  يميز  عه  تدهّ فال  اإلنسان،  لدى  العاقلة 
أس  يسرت  ألنه  اخلامر  ومنها  والر،  اخلري 
املرأة، ويقال: أمخرت العجني إذا أدخلت 
ألهنا  مخرية  اخلمرية  يت  وسمهّ اخلمري،  فيه 
تعجن أوًل ثم تغطي وختمر من قبل، كام 
الصغرية،  الطينة  عىل  اخلمرة  كلمة  تطلق 
من  ال��وج��ه  تسرت  ألهن��ا  ب��ذل��ك  يت  سمهّ
 النبي ))كان  احلديث:  ويف  األرض، 

يسجد عىل اخلمرة((.
املقامر  ى  ويسمهّ ال��ق��امر  ه��و  امل��ي��رس: 
ي به  يارسًا واألصل يف معناه السهولة سمهّ
تعب  غري  من  به  الغري  مال  اقتناء  لسهولة 
استعامله  أكثر  كان  وقد  والعمل،  الكسب 
عند العرب يف نوع خاص من القامر، وهو 
ى  وتسمهّ السهام،  وهي  بالقداح  الرضب 

أيضًا: األزلم واألقالم.
أثم كبري: وهو أعمهّ من احلرمة، إل أهنا 
ل تدل عىل حرمة اخلمر رصحيًا، فال يستفاد 
منها تريع عام، لذا نرى أن األمر يف بداية 
الدعوة ونزول هذه اآلية، كان متوقفًا عىل 

اجتهاد الصحابة، فكان الصحابة أمام هذه 
إىل  احتكم  بعض  أنحاء:  ثالثة  عىل  األمر 
اخلمر  مساوئ  رأى  أن  بعد  العقل  منطق 
يف  اخلمر  يقارب  ل  أن  نفسه  عىل  فئاىل 
بعد  اجتهاده  إىل  املر  أوكل  حياته، وبعض 
بقي عىل  اآلية فرتك اخلمر، وبعض  نزول 

حاله ومل يرتك رشب اخلمر.
وكام أوضحنا أنَّ أساس مالك الريعة 
الذي  العقل  عىل  احلفاظ  هو  اإلسالمية 
يدرك من خالل كل شئ، وكام هو معلوم 

أن اخلمر هو من موجبات سرت العقل.
اجلازم  النهي  الراب��ع:  املرحل  التدرج 

يف الصالة:
ہ  ۀ  ۀ  ڻ  چ  تعاىل:  ق��ال 
ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ 

ے چ.
يقربوا  أن  للسك����ارى  جيوز  ل  أي 
السكر،  حالة  يف  صالهتم  لبطالن  الصالة 

الصالة  ف��إن  واض��ح��ة،  ذل��ك  وفلسفة 
ودعاؤه،  ومناجاته  ربه  إىل  العبد  حديث 
الوعي  حالة  يف  ه��ذا  كل  يتم  أن  ولب��د 
عن  يكونون  ما  أبعد  والسكارى  الكامل، 

هذه احلالة.
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نقطة  إىل  اللتفات  من  لب��د  أن��ه  كام 
بأي  جتيز  ل  احلارضة  اآلية  أن  هي  مهمة، 
هي  بل  اخلمر،  رشب  الوجوه  من  وجه 
إىل  الق���رتاب  مسألة  عن  فقط  تتحدث 
التزمت  بينام  السكر،  ح��ال  يف  ال��ص��الة 
الصمت بالنسبة إىل حكم رشب اخلمر يف 
املرحلة  موعد  حيني  حتى  املورد  هذا  غري 
إىل  اللتفات  مع  ه��ذا  للحكم.  النهائية 
يف  خاصة  اخلمس  الصلوات  أوق��ات  أن 
إقامة  فيه  العادة  كانت  الذي  الزمان  ذلك 
أهنا  بحكم  أوقاهتا،  يف  اخلمس  الصلوات 
كانت متقاربة كان اإلتيان بالصالة يف حال 
الوعي يقتيض أن ينرصف األشخاص عن 
بني  الواقعة  الفرتات  يف  املسكرات  تناول 
أوقات الفرائض انرصافًا كليًا، ألن السكر 
وقت  حلول  حني  إىل  غالبًا  يستمر  كان 
املذكور  احلكم  كان  هذا  وعىل  الفريضة 
النهائي  باحلكم  أشبه  احل��ارضة  اآلي��ة  يف 

والتحريم األبدي املطلق.
املراد من السكر هو سكر النوم:

ة لآلية  املفرسهّ الروايات  كيف نصحح 
واجلمهور  الشيعة  كتب  يف  كام  الريف���ة 

بسكر النوم.

اجلواب:
ھ  چ  اآلي���ة  معنى  تأملنا  م��ا  إذا 
أن  املصيل  عىل  ےچ يتوجب  ھ  ھ 
يستحرض مجيع قواه العقلية حال الصالة، 
التي  األمور  مجيع  إىل  ناظرة  اآلية  فتكون 
من شأهنا أن تذهب بحضور قواه العقلية، 
وقد  اإلنسان  يقف  أن  ذلك  من  ضري  فال 
مايقول،  يعلم  فال  النوم،  علي���ه  استوىل 
ل  ب��ام  ال��ص��الة  تقربوا  ل  ت��ق��ول:  ف��اآلي��ة 
لتعلموا  كاملة  عيونكم  عن  النوم  تطردوا 
ما تقولون. كام أنه يستفاد من هذه اجلملة 
عند  الصالة  إقامة  عدم  األفضل  أن  أيضًا 
الكسل أو قلة التوجه، ألنَّ احلالة السابقة 
ضعيف،  بشكل  الص��ورة  هذه  يف  توجد 
عن  روي  ما  يف  جاء  السبب  هل��ذا  ولعله 
إىل  تقم  »ل  قال:  أنه  من   الباقر اإلمام 
الصالة متكاساًل، ول متناعسًا ول متثاقاًل 
املؤمنني أن يقوموا  وقد هنى الل عزَّ وجلهّ 

إىل الصالة وهم سكارى«)14(.
التشبيه  ب��اب  م��ن  ه��ذا  ي��ك��ون  وق��د 

)14( أنظر: تفسري نور الثقلني، ج 1، ص483، 
صحيح  يف  املضمون  ه��ذا  نظري  ج��اء  وق��د 

البخاري أيضا. 
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واملتثاقل  واملتقاعس  للمتكاسل  التمثييل 
بحال السكران، والل أعلم. ول يصح لنا 
قبل  نزلت  قد  اآلية  بأن هذه  القول  علميًا 
حتريم اخلمر كام عن بعض املفرسين، ألن 
ذلك،  إىل  سبقت  قد  املكي���ة  التحريم  آية 
آية  سبقتها  وقد  باإلمجاع.  مدنية  واآلي��ة 

البقرة وهي مدنيهّة أيضًا.
دفع توهم:

عند  احلديث  وكتب  السنن  يف  ج��اء 
 عيل بحق  نزلت  اآلي��ة  أن  السنهّة  أهل 
سكرانًا- األصحاب  ببعض  صىل  حيث 

كيف نوجه ذلك.
اجلواب:

إذا ما رجعنا إىل الروايات نجد أن أول 
أوًل،  هذا  اخلوارج،  هم  ذلك  يف  القائلني 
وأما ثانيًا: فإننا نلحظ الروايات التي سوف 
نستعرضها واضحة اخللل والتخبط، وأهنا 
وال��ع��داء  األه���واء  جنايات  م��ن  ج��اءت 

املفرط بح���ق أمري امل�������ؤمنني، وحتى 
نكون منصفني يف تقييم احلادثة نستعرض 

أوًل جمموع الروايات.
أخرج الرتمذي يف تفسري )جامعه( عن . 1

عطاء، عن أيب عبد الرمحن بن عوف، 

عبد  لنا  »صنع  ق��ال:  أنه   عيل عن 
من  وسقانا  طعامًا،  عوف  بن  الرمحن 
اخلمر، فأخذت اخلمر منا، وحرضت 
موين، فقرأت: »قل يا أهيا  الصالة، فقدَّ
الكافرون، ل أعبد ما تعبدون، ونحن 

چہ  الل  فأنزل  تعبدون«،  ما  نعبد 
ھ  ھ  ہ  ہ  ہ 

ھ ھ ے چ)15( .
األرشب��ة . 2 كتاب  يف  داود  أب��و  أخ��رج 

)15( الدر املنثور ج 2 ص 164/ 165 عن عبد 
وصححه،  والرتمذي  داود،  وأيب  محيد  بن 
وابن  املنذر،  وابن  جرير،  وابن  والنسائي، 
وصححه،  واحلاكم  والنحاس،  حاتم،  أيب 
وليس   142 ص   4 ج  احلاكم  ومستدرك 
معهم،  رشهبا  قد   عليا بأن  ترصيح  فيه 
ج5  للقرطبي  ال��ق��رآن  لحكام  واجل��ام��ع 
الصحيح  واجلامع  الرتمذي  عن  ص200 
جامع  وراج��ع  ص238،   5 ج  للرتمذي 
البيان للطبي ج 2 ص 312، و ج 5 ص 
61، وفتح القدير ج 1 ص 472، وتفسري 
النقول  ولباب  ص500،  ج1  كثري  اب��ن 
 ،358 ص   1 ج  اخل��ازن  وتفسري  ص63، 
 79 وراجع: هبجة املحافل ج1 ص278/ 
به  رصح  لكن  بالسم  ترصيح  فيه  وليس 
وكنز  هبامشه،  رشحه  يف  اليمني  األشخر 
من  للعديد  ورم��ز  ص248،  ج2  العامل 

املصادر املتقدمة وعن سعيد بن منصور. 
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بسنده عن سفيان، عن عطاء، عن أيب 
َلمي، عن عيل: »إن  عبد الرمحن السُّ
رجاًل من األنصار دعاه، وعبد الرمحن 
حترم  أن  قبل  فسقامها  ع���وف،  ب��ن 
فقرأ:  املغرب،  يف  عيل  فأمهم  اخلم�ر، 
فيها،  فخلط  الكافرون،  أهي��ا  يا  قل 

فنزلت الخ...«)16(.
يا  »قل  قرأ:  أنه  الروايات:  بعض  ويف 

أهيا الكافرون، فلم يقمها«)17(.
أحد، . 3 باسم  ترصح  ل  أخ��رى  رواي��ة 

فتقدم،  رج��ل،  فرهبا  تقول:  لكنها 
فصىل هبم، فقرأ: قل يا أهيا الكافرون، 
أعبد ما تعبدون، فنزلت الخ)18(. ويف 
رواي���ة أخ��رى ع��ن ع��وف: »فرهبا 
فجعال  الصالة،  يف  فدخال  رج��الن، 
ما  ع��وف  ي��دري  ل  ك��الم��ًا،  هيجران 

)16( سنن أيب داود، ج3، ص325/ ح3671. 
البيان  وجامع  ص87،  النزول  أسباب   )17(

للطبي ج 2 ص 212. 
 ،200 ص   5 ج  القرطبي  تفسري  أنظر:   )18(
والغدير ج 6 ص 252/ 253 عنه، وجامع 
وتفسري   ،22 ص   7 ج  للطبي  البيان 
النيسابوري هبامشه ج 2 ص 322، وتفسري 

الرازي ج 6 ص 40.. 

هو«)19(.
عن عكرمة يف اآلية قال: نزلت يف أيب . 4

بن  الرمحن  وعبد  وعيل،  وعمر،  بكر، 
طعامًا  هلم  عيل  صنع  وسعد،  عوف، 
صىل  ثم  ورشب��وا،  فأكلوا،  ورشاب���ًا، 
أهيا  يا  »ق��ل  فقرأ:  املغرب،  هبم  عيل 
ليس  فقال:  الكافرون، حتى خامتتها، 
فنزلت:  دين،  لك�����م  وليس  دين،  يل 

ھ  ہ  ہ  ہ  چہ 

ھ ھ ھ ے چ)20( .
املناقشة:

فيها  املتقدم���������ة  الروايات  إن  أوال: 
العديد من موارد التنايف والتناقض.

عبد . 1 هو  الطعام  صنع  الذي  فه�������ل 
الرمحن بن عوف؟. أم هو عيل؟!. 
أم ه��و رج��ل م��ن األن��ص��ار؟!. ففي 
الدعوة  صاحب  أن  الرتمذي:  رواية 
والطعام والراب هو عبد الرمحن بن 

عوف وإمام اجلامعة عيل والتخليط 
هو »نعبد ماتعبدون«. ويف حديث أيب 
من  رجل  الدعوة  صاحب  أن  داود: 

)19( تفسري الطبي ج 2 ص 211. 
)20( الدر املنثور، ج2، ص545. 
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وإمام  مدعو  الرمحن  وعبد  األنصار، 
.اجلامعة عيل

ويف حديث: أن صاحب الدعوة رجل 
من األنصار ومل يذكر أساًم.

صاحب  أن  ع��ك��رم��ة،  ح��دي��ث  ويف 
وأن  اجلامعة،  إم��ام  وهو   عيل الدعوة 
التخليط مل يكن يف قراءة السورة بل بعدها، 

وهو ليس يل دين وليس لكم دين«.
هل الذي صىل هبم إمامًا هو عيل؟. . 2

أم عبد الرمحن بن عوف، أم هو فالن 
الذي مل يسم؟!.

وهل قرأ القارئ يف الصالة: قل يا أهيا . 3
الكافرون إىل آخرها، ثم قال: ليس يل 
دين، وليس لكم دين؟. أم أنه قرأ: قل 
يا أهيا الكافرون: أعبد ما تعبدون؟!. 
أم أنه قرأ: قل يا أهيا الكافرون ل أعبد 
ما تعبدون، ونحن نعبد ما تعبدون؟!.
ما  ع���اب���دون  ون��ح��ن  ق����رأ:  أن���ه  أم 

عبدتم)21(.
أعبد  الكافرون  أهيا  يا  قل  قرأ:  أنه  أم 
وأنا  أعبد،  ما  عابدون  وأنتم  تعبدون،  ما 

نفس  هبامش  للذهبي  املستدرك  تلخيص   )21(
املستدرك ج 4 ص 142. 

دين، كام  دينكم ويل  ما عبدتم، لكم  عابد 
جعل  أنه  أم  ال��رواي��ات)22(  بعض  يف  جاء 
هيجر كالمًا يف الصالة، ل يدري عوف ما 

هو؟!...
وهل كان احلارضون ثالثة أشخاص . 4

فقط: عيل، وعبد الرمحن بن عوف، 
كانوا مخسة  أم  األنصار؟.  ورجل من 
 ،وعيل وعمر،  بكر  أبو  أشخاص: 
وعبد الرمحن بن عوف، وسعد ؟!. أم 
أن الشارب كان رجاًل واحدًا، كام هو 
ظاهر النص األخري، وهو ظاهر رواية 

احلاكم؟!.
ودخل . 5 رجل،  رشهبا  الذي  كان  وهل 

يف الصالة، أم رشهبا رجالن، ودخال 
يف الصالة؟. وكام يقولون: ل حافظة 

لكذوب..
وثانيا: قد تقدم أن اخلمر قد حرمت يف 

مكة قبل اهلجرة.

)22( تفسري جامع البيان للطبي ج 5 ص 61، 
 ،500 ص   1 ج  كثري  ابن  تفسري  وراج��ع: 
وتفسري   ،107 ص   10 ج  الرازي  وتفسري 
النسفي  وتفسري   ،146 ص   1 ج  اخل��ازن 
هبامشه، والكشاف ج 1 ص 513 و 260، 

وغري ذلك. 
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وثالثا: قال احللبي الشافعي: إن اخلمر 
أمحد  وروى  مرات)23(،  ثالث  حرمت  قد 

ذلك عن أيب هريرة أيضًا)24(.
أوًل  حرمت  قد  كانت  إن  واملقصود: 
الرواية  تصح  فال  البعثة،  أول  يف  مكة  يف 
املتقدمة، وإن كان املقصود أهنا قد حرمت 
النساء  س��ورة  يف  ث��م  ال��ب��ق��رة،  س��ورة  يف 
إن  نقول:  فإننا  اهلجرة.  أول  يف  النازلتني 
مكية،  النساء  س��ورة  أن  ي��رى:  النحاس 

ڱ  چ  تعاىل:  قوله  إن  علقمة:  وق��ال 
م��ك��ي)25(..  هو  إن��ام  وق��ع  ڱچ حيث 
أول  نزوهلا  تقدير  عىل  وحتى  بل  وعليه، 
اهلجرة، فإن التحريم يكون قد سبق وقوع 
القصة املتقدمة التي يرون أهنا قد حصلت 
يف املدينة يف سنة ثالث، أو أربع، أو يف سنة 

ست الخ... حسبام تقدمت اإلشارة إليه.
أهل  أئ��م��ة  ع��ن  امل���روي  إن  راب��ع��ًا: 
يف  امل��راد  أن  الضحاك:  وع��ن   ،البيت

)23( السرية احللبية ج 2 ص 261. 
)24( فتح القدير ج 2 ص 75، وتاريخ اخلميس 

ج 2 ص 27 عن املواهب اللدنية. 
ج5  للقرطبي  ال��ق��رآن  لحكام  اجلامع   )25(
ص1، والغدير ج 8 ص 11 عنه، وراجع: 

التقان ج 1 ص 12. 

قوله تعاىل: چ ڻ ۀ ۀ ہ ہ 
ہ ہ ھ ھ ھ چ: وهو 

سكر النوم)26(...
تفسريه،  يف  القطان  روى  قد  خامسًا: 
عن احلسن البرصي، قال: إنَّ عليًا مل يقبل 

بل  طلحة،  أيب  دار  يف  معهم  ي��رب  أن 
يفعلون،  ما  عىل  ساخطًا  بينهم  من  خرج 
قال احلسن: »والل الذي ل إله إل الل هو، 
ما رشهبا قبل حتريمها، ول ساعة قط«)27(. 
خلق  مع  ينسجم  الذي  هو  وهذا  نعم... 
عيل، ووعيه، وهو الذي تربى يف حجر 
مالزمة   النبي يالزم  وكان  الرسالة، 

الظل لصاحبه...
اخل��وارج  »إن  احلاكم:  قال  سادسا: 

)26( أنظر: نور الثقلني ج 1 ص 400 و 401، 
وجممع   ،370 ص   1 ج  البهان  وتفسري 
يف  الضحاك  وق��ول   ،52 ص   3 ج  البيان 
تقدم  عام  فعدا  السنة  أهل  تفاسري  خمتلف 
راجع تفسري اخلازن ج 1 ص 359، وتفسري 
الرازي ج 10 ص 109، وتفسري ابن كثري 
ج 1 ص 500، وأحكام القرآن للجصاص 
ابن جرير، وابن أيب  ج 2 ص 201، وعن 

حاتم. 
ابن  عن   500 ص   1 ج  البهان  تفسري   )27(

شهرآشوب، عن القطان يف تفسريه. 
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إىل  ال��ق��راءة  وه��ذه  السكر،  ه��ذا  تنسب 
دون   ،طالب أيب  بن  عيل  املؤمنني  أمري 
هذا  راوي  فإنه  منها،  الل  برأه  وقد  غريه، 

احلديث)28(.
فيها  ليس  احلاكم  رواي��ة  لن  وذل��ك 
أنه قد رشهبا، كام أهنا تنص عىل أن غريه 
نص  حسب  وع��ىل  هب��م،  صىل  ال��ذي  هو 
من  رجل  دعا  ق��ال:  عيل  عن  اجلصاص: 
فتقدم  اخلمر،  من  فربوا  قومًا،  األنصار 
املغرب،  لصالة  ع��وف  بن  الرمحان  عبد 
عليه،  فالتبس  الكافرون،  أهيا  يا  قل  فقرأ: 

فأنزل الل تعاىل: ل تقربوا إلخ)29(.
اتام برئ آخر:

الروايات  بعض  يف  نجد  فإننا  وأخريًا 
تسجيل اهتام ضد برئ آخر، أل هو عثامن 
بن مظعون، وأنه كان فيمن رشب اخلمر، 
وأنتم  ال��ص��الة  تقربوا  ل  ن��زل��ت:  حتى 

سكارى الخ)30(.

)هتذيب  م��ارواه  راجعنا  إذا  سابعًا: 
عبد  أبا  أن  من  الواقدي  عن  التهذيب( 

)28( مستدرك احلاكم ج 2 ص 307.. . 
)29( أحكام القرآن للجصاص ج 2 ص 201. 

)30( راجع الغدير ج 6 هامش ص 254، والدر 
املنثور ج 2 ص 315 و 317 و 318. 

شهد  حبيب  بن  الل  عبد  السلمي  الرمحن 
وهذا  عثامنيًا)31(.  صار  ثم  صفني  عيل  مع 
معاوية  يوايل  من  كل  عىل  ُيطلق  املصطلح 

.ويعادي عليا
ذلك  عىل  األميني  العالمة  رد  وق��د 
الصحايب  ذلك  عىل  اف��رتاء  »ه��ذا  بقوله: 
العظيم. )يعني ابن فطعون( وقد نص أئمة 
عىل  حرم  ممن  أنه  عىل  واحلديث  التاريخ 
نفسه اخلمر يف اجلاهلية، وقال: »ل أرشب 
من  يب  ويضحك  عقيل،  يذهب  رشاب���ًا، 
ُأنك�ِ���ح  أن  عىل  وحيملني  مني،  أدنى  هو 

كريمتي من ل أريد«.
ُأيت وهو  اخلمر،  ملا حرمت  إنه  وقيل: 
حرمت  قد  عثامن  يا  له:  فقيل  بالعوايل، 
اخلمر، فقال: »تبا هلا، قد كان برصي فيها 

ثاقبًا«)32(.

)31( هتذيب التهذيب، ج5، ص184. 
إىل  الغدير ج 6 هامش ص 253، وأشار   )32(
 2 ج  الستيعاب  ومها:  ذكره  ملا  مصدرين 
 .315 ص   2 ج  املنثور  وال��در   ،482 ص 
 :6 الثمني،  –العقد   599  :3 الغابة،  سد 
49 –هتذيب األسامء واللغات، 1: 326–
–الطبقات،   155  :1 النبالء،  أعالم  سري 
–  13 الزمان:  –غربال   394–  393 3 3
 :3 –اإلستيعاب،   9  :1 الذهب،  شذرات 
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ذكرها  أخرى،  رواي��ات  هناك  أنَّ  كام 
سلف،  ما  تؤكد  امليزان،  تفسري  صاحب 
ًا وعثامن بن مظعون  ومما ورد فيها، أنَّ عليهّ
ما اخلمر عىل أنفسهام قبل نزول  كانا قد حرهّ

التحريم)33(.
رجاًل  والنحل«  »امللل  يف  ذكر  وقد 
أنفسه���م  عىل  اخلمر  موا  حرهّ العرب  من 
الرضب  بن  عامر  منهم  اجلاهلي���ة...  يف 
العدواين، ومنهم قيس بن عامر التميمي... 
ومنهم صفوان بن أمية بن حمرث الكناين، 
وع��ف��ي��ف ب��ن م��ع��دي ك���رب ال��ك��ن��دي، 
واخلمر  الزنى  م  حرهّ قد  اليامي،  واألسلوم 
معًا .ونزيد نحن: أن عثامن بن مظعون قد 
مات قبل هذه القضية بمدة طويلة كام هو 

معلوم.
رس االفرتاء:

ول نريد أن نفيض يف بيان رس حياكة 
تعمد  ثمة  كان  قد  فإنه  األكاذيب،  هذه 

إلجياد رشكاء ألولئك الذين ارتكبوا هذه 
عنهم،  بالذب  َأتباعهم  هيتم  ممن  الشنيعة، 
القضية  أص��ل  تكذيب  يمكنهم  مل  فلام 

1054 –املنتظم، 3: 190، ص 9. 
)33( تفسري امليزان، ج: 6، ص: .132 

ليخف  معهم،  أبرياء  إرشاك  إىل  عمدوا 
جرم أولئك من جهة، وسعيًا يف تضعيف 
أمر هؤلء من جهة أخرى. . ولكن الل يأبى 
إل أن يتم نوره، وينزه أولياءه، ويطهرهم، 
والتجني.  الكذب  عوادي  من  ويصوهنم 
وشنارها،  بعارها  اآلخ��رون  وليذهب   .
وليكن نصيب حمبيهم وإتباعهم، والذابني 

عنهم بالكذب والبهتان.
التدرج املرحل اخلامس: النهي املطلق:
ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  چ  ت��ع��اىل:  ق��ال 
ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ 
ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ 
ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ 
ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦڄ 
-90 امل��ائ��دة:  چ ]س��ورة  ڄ  ڄ  ڄ 

..]91
دلت  بعض  إىل  بعضها  انضم  ف��إذا 
يف  الشارع  ت��درج  عىل  املختلفة  سياقاهتا 

حتريم اخلمر.
يف  التدرجيي  السلوك  بمعنى  ل  لكن 
إىل  كراهية  إىل  وإعافة  تنزيه  من  حتريمها 
النسخ، أو  ينتج معنى  حتريم رصيح حتى 
من إهبام يف البيان إىل إيضاح أو كناية خفية 
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يف  الدينية  السياسة  ملصلحة  ترصيح  إىل 
تعاىل:  قوله  فإن  الرعية  األحكام  إجراء 
األعراف  مكية يف سورة  چ آية  ژ  چ 

ائ  ى  ى  چ  تعاىل:  قوله  إىل  انضم  إذا 
ائ چ و هي آية مدنية واقعة يف سورة 

البقرة أول سورة مفصلة نزلت بعد اهلجرة 
ل  رصحيًا  إنتاجا  اخلمر  حرمة  ذلك  أنتج 

يدع عذرا ملعتذر، و ل جمال ملتأول.
يف  ت��درج��ت  اآلي���ات  أن  بمعنى  ب��ل 
النهي عنها بالتحريم عىل وجه عام وذلك 
بالتحريم  ثم  ژچ،  چ  تعاىل:  قوله 
قوله:  وذلك  النصيحة  صورة  يف  اخلاص 

ەئ  ەئ  ائ  ائ  ى  ى  چ 

قوله:  و  چ،  ۇئ  ۇئ  وئ  وئ 

ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  چ 

إن  چ  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ 
إىل  ل  اخلمر  سكر  إىل  ناظرة  اآلية  كانت 
سكر النوم، ثم بالتحريم اخلاص بالتشديد 

ٱ ٻ  چ  قوله:  عليه  يدل  الذي  البالغ 
ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ 
ٺچ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ 

اآليتان.
حتريم  يف  ن��زل  ما  آخ��ر  اآلي��ات  فهذه 

اخلمر يدل عىل ذلك أقسام التأكيد املودعة 
فيها من }إنام{ و التسمية بالرجس، ونسبته 
الرصيح  واألم���ر  ال��ش��ي��ط��ان،  عمل  إىل 
وبيان  فيه،  الفالح  وتوقع  بالجتناب، 
املفاسد التي ترتتب عىل رشهبا، والستفهام 
عن النتهاء، ثم األمر بإطاعة الل ورسوله 
املخالفة، والستغناء عنهم  والتحذير عن 

لو خالفوا.
ت  عدَّ املائدة  سورة  من  األوىل  واآلية 
اخلاص  الشيطان  عمل  من  رجسًا  اخلمر 
الضالل،  إىل  يدعو  الشيطان  وعمل  به، 
وطلبت  ح��رصًا،   » بإنام   « ذلك  وأك��دت 
الج��ت��ن��اب أم�����رًا، وع��ل��ق��ت ع��ىل ه��ذا 
الجتناب رجاء الفالح والسعادة األبدية، 
الشيطان يف رجسه هذا  بأن  وعقبت ذلك 
بني  بني  والبغضاء  ال��ع��داوة  إيقاع  يريد 
وختم  الل،  ذكر  عن  الناس  ويصد  البر، 
ذلك بقوله: چ ڄ ڄ ڄ چ دللة عىل 

أن طائفة من املسلمني مل ينتهوا عن رشب 
اخلمر وسواها حتى قرعوا هبذا الستفهام 

اإلنكاري تأنيبًا وتوبيخًا.
اخلمرة  يف  لنا  املروية  النامذج  أن  عىل 
هلذه  والتعليل  لغريها،  بالنسب�������ة  قليلة 
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اخلمر  ح��رم  حينام  الس��الم  أن  الظاهرة 
هلا  املتمثل  الشعر  رواية  من  ال��رواة  إمتنع 

وهبا.
مرتبطة  اخلمرة  فإن  أخرى  جهة  ومن 
العرفية  وامل��س��رية  الجتامعي  بالسلوك 
التريفات  ل��دى  اجل��اه��يل  املحفل  يف 
وإستئناسًا،  ومعاقرة  تقدياًم  والسهرات 
ولذا كان القالع عنها -واإلسالم قريب 
العادات  تغيري  إىل  -يدعو  باجلاهلية  عهد 
جهدًا  يقتيض  مم��ا  امل��وروث��ة  والتقاليد 
مضاعفًا، وعماًل مرنًا يف معاجلة املوضوع، 

فكان التدرج يف التحريم وسيلة لذلك.
باملن�����اخ  يرتبط  مهم  عامل  وهناك 
رحلتان  فلقريش  لقريش،  القتص�����ادي 
وكان  وش��ت��اًء،  صيفًا  للتجارة  مهمتان 
فهو  التجارة،  هذه  مفردات  إحدى  اخلمر 
وكل  وثيقًا،  إرتباطًا  القوم  بأرزاق  مرتبط 
الرفض  يستدعي  ب��ال��رزق  يصطدم  أم��ر 

ٻ  ٱ  چ  تعاىٰل:  قال  واملجاهبة، 
پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ 
ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ 
ٿچ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ 

]سورة اإليالف: 1 -4[.

لذلك كان التدرج يف التحريم رضورًة 
تقتضيه مرحلية هذا املناخ، فكان التحريم 

متدرجًا من الشديد إىل األشد.
وقد ظهر ممهّا تقدم حرمة اخلمر حرمة 
م اإلثم  تريعية قد بدأت يف مكة حينام حرهّ
يف آية األعراف. ويف آية النحل وهي مكية 
الرزق  من  ليس  الَسَكر  أن  إىل  إيامء  أيضًا 
تكليفيًا  حكاًم  تتضمن  ل  هي  إذ  احلسن، 
بل هي يف مقام تعداد ما يتخذ من مشتقات 
النخيل واألعناب طيبًا أو غري طيهّب، حسنًا 
أو غري حسن، سواء أكان ذلك املتخذ من 

الطيبات أو من اخلبائث.
س��ورة  أول  -وه��ي  البقرة  آي��ة  ويف 
إثمه  وأن  إثاًم،  اخلمر  يف  أن  ظهر  مدنية- 
أداء  يف  التشديد  وأن  نفعه،  م��ن  أك��ب 
متكاملة  وروحية  نفسية  بطهارة  الصالة 
املسكر  تناول  عدم  يف  الستمرار  يقتيض 

ۀ ہ  ۀ  چڻ  النساء:  آية  يف  كام 

ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ 
ےچ.

مل  املسلمني  أن بعض  إىل  إشارة  وفيها 
فهم  اخلمر،  رشب  من  إنتهوا  قد  يكونوا 

يعاقروهنا مع أدائهم الصالة.
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يف  بالتشديد  األم��ر  ه��ذا  انتهى  وق��د 
التحريم مع التوبيخ والزجر والتعنيف يف 

آيتي املائدة.
البينات  اآلي���ات  ه��ذه  خ��الل  وم��ن 
خيلص لنا أن اخلمر كام يف بعض الروايات 
»أم الكبائر« وذلك لرضرها الفادح الذي 
يعيث يف كيان الفرد واملجتمع معًا، وجيعل 
منه  ينتفع  ل  كسيحًا  مرتهاًل  منهام  ك��اًل 

بيشء.
إىل  العظيم  ال��ق��رآن  جت��اوزن��ا  وإذا 
يف  هائاًل  األمر  رأي��تَ  الريف،  احلديث 
والنذير  السلبيات،  وبي���ان  اخلمر،  حتريم 
املآثم، وقد  باعتباره���ا من أفظع  الصارخ 
أكثر  وحدها  الوسائل  كتاب  يف  أحصيت 
حتريمها  تعالج  حديثًا  ومخسني  مئتني  من 
وأقسامها  وأحكامها  ورشائه�����ا  وبيعها 
إندهاشًا  أكثر  معه  تقف  مما  ومتعلقاهتا 

وأعمق تعجبًا)34(.
ففي وصي������������������ة النبي ألمري . 1

ش��ارب  ع��يل  »ي��ا  ق��ال:   ،املؤمنني

)34( احلر العاميل، وسائل الشيعة: 17/ 221- 
 .307

اخلمر كعابد وثن«)35(.
قال . 2 ق��ال:   ،الصادق اإلم��ام  عن 

رسول الل: »مدمن اخلمر يلقٰى الل 
كعابد وثن«)36(.

وقيل ألمري املؤمنني: إنك تزعم أن . 3
رشب اخلمر أشد من الزنا والرسقة!!. 

قال: نعم.
إىل  يعدوه  ل  لعله  الزنا  صاحب  »إن 
اخلمر  إذا رشب  اخلمر  غريه، وإن شارب 
الل،  حرم  التي  النفس  وقتل  ورسق،  زنا 

وترك الصالة«)37(.
قال . 4 ق��ال،   ،الصادق اإلم��ام  وعن 

رسول الل: »من رشب مخرًا حتى 
أربعني  ص��الت��ه  منه  يقبل  مل  يسكر 

يومًا«)38(.
»أم��ا . 5  :الباقر حممد  اإلم���ام  وع��ن 

إذا  الراب  من  مسك����ر  فكل  اخلمر 
أمخر فه����������و مخر، وما أسكر كثريه، 

اعتب  من  عىل  ردًا  ح��رام«)39(،  فقليله 

)35( املصدر نفسه: 17/ 252. 
)36( املصدر نفسه: 17/ 255. 
)37( املصدر نفسه: 17/ 252. 
)38( املصدر نفسه: 17/ 238. 
)39( املصدر نفسه: 17/ 222. 
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اظ  وعهّ فعل  كام  ح��الل،  اخلمر  قليل 
السالطني لطواغيت العصور.

املص�����������ادر:
القرآن الكريم، كتاب الل العزيز.

ال���ف���راه���ي���دي، اخل��ل��ي��ل ب���ن أمح��د . 1
ال���ف���راه���ي���دي، امل��ح��ق��ق: م��ه��دي 
املخزومي، إبراهيم السامرائي؛ العني، 

النارش: دار ومكتبة اهلالل.
أصول الكايف: أيب جعفر ثقة اإلسالم . 2

د بن يعقوب ابن إسحاق الكليني  حممهّ
الرازي/ ط. فارس 1281 ه�.

حسني، . 3 حمم���������د  سيد  الطباطبايي، 
جامعه  قم:  القرآن،  تفسري  يف  امليزان 

مدرسني، 1417 ه� ق.
بحار . 4 باقر،  حممد  املجليس،  العالمه 

الوفاء،  مؤسسه  ب��ريوت:  الن���وار، 
1404ه. ق.

السيوطي ، . 5 الدين  جالل  السيوطى، 

قم:  امل��أث��ور،  تفسري  ىف  املنثور  ال��در 
نجفى،  مرعشى  الل  آي��ْهً  خانه  كتاب 
الفك����������ر،  دار  بريوت:  1404ق، 

.1993
حرف اجليم

أبو بكر، حممد بن احلسن بن دريد أبو . 6
بعلبكي;  منري  رم��زي  املحقق:  بكر؛ 
العلم  دار  ال��ن��ارش:  ال��ل��غ��ة،  مج��ه��رة 

للماليني.
بن . 7 حممد  العرب،  لسان  منظور،  ابن 

املرصي  األفريقي  منظور  بن  مكرم 
الطبعة  ص��ادر،  دار  ه���(،   711 )ت 

األوىل -بريوت.
زين . 8 التوقيف عىل مهامت التعاريف، 

بن  الرؤوف  بعبد  املدعو  حممد  الدين 
تاج العارفني بن عيل بن زين العابدين 
احلدادي ثم املناوي القاهري )املتوىف: 

1031ه�، دار الفكر املعارص.
إلحكام . 9 )اجل��ام��ع  القرطبي  تفسري 

أمحد  بن  حممد  عبد  ايب  الق���������رآن(: 
طبع������ة  )ت671ه�(  11-القرطبي 
1356ه���  مرص  القديم����ة  الفجالة 

والطبعة األوىل دار إحياء.

القرآن . 10 تفسري  احلسيني،  القلم����وين 
رشيد  حممد  املنار(،  )تفسري  احلكيم 
رضا )املتوىف: 1354ه�النارش :اهليئة 

املرصية العامة للكتاب.
لسان . 11 ال��ع��رب:  لسان  منظور،  اب��ن 
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مجال  الفضل  أب��ى  للعالمة  العرب 
منظور  اب��ن  مكرم  اب��ن  حممد  الدين 
مادة:   /339  /5 املرصى  الفريقى 

مخر.
عبد . 12 أيب  اإلم��ام  البخاري:  صحيح 

البخاري/  إسامعيل  بن  حممد  الل 
استانبول  اإلس��الم��ي،  املكتب  ط. 

1979م.
مسلم . 13 احلسني  أيب  مسلم:  صحيح 

النيسابوري.  القشريي  احلجاج  بن 
نر  الباقي،  عبد  فؤاد  حممد  حتقيق: 
البحوث  إدارات  رئاسة  وت��وزي��ع: 
العلمية واإلفتاء والدعوة واإلرشاد. 

)بريوت 1981(.
سورة . 14 بن  عيسى  الرتمذي:  صحيح 

الرتمذي )ت297ه�(/ ط. بريوت. 
السلفي��ة  املكتبة  مطبعة  1405ه���. 

باملدينة املنورة.

���َح���اح: إس��امع��ي��ل ب���ن مح��اد . 15 ال���صِّ
الغفور  عبد  أمحد  حتقيق  اجَلوَهري: 
للمالين.  العلم  دار  ط.  ع��ط��ار/ 

بريوت. الطبعة الثانية 1399ه�.
أمني . 16 أمحد  الدكتور  اإلسالم:  ضحى 

املرصي )الطبعة اخلامسة(.
الفضل . 17 أيب  ال��ب��غ��دادي،  اآلل���ويس 

روح  حممود،  السيد  الدين  شهاب 
العظي��م  ال��ق��رآن  تفسري  يف  امل��ع��اين 
إحياء  دار  ب��ريوت:  املثاين،  والسبع 

الرتاث العريب، يب تا.
جممع . 18 احلسن،  بن  الفضل  الطبسى، 

دار  القرآن، بريوت:  تفسري  البيان يف 
املعرفه، چ اول، 1406 ه�. ق.

اب��ن ف���ارس، اب��و احل��س��ني امح��د بن . 19
، حتقيق:  زكريا، معجم مقاييس اللغْهً
بريوت:  ه��ارون،  حممد  السالم  عبد 

دار اجليل، چ دوم، 1420ق.
ال��ق��رآن، . 20 لغات  معجم  ال��ش��ع��راين، 

مة أيب احلسن الشعراين ) ملحق  العالهّ
ال���رازي،  الفتوح  أيب  -تفسري   21
)ضبط  عاش���ور  عيل  السيد  حتقيق، 
إحي����اء  دار  ب��ريوت،  وتصحيح(، 

الرتاث العريب، 2000م، ط1.
سعد، . 21 بن  حممد  الكبى،  الطبق���ات 

النارش:  –بريوت  صادر  دار  املطبعة: 
دار صادر –بريوت.
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االنبياء لدى املسلمني عامة، يرتبط اختالف  مع وجود االعتقاد بعصمة 

اعتقاد العصمة عند األمئة من نسل الرسول محمد وبلزوم نسبتها اليهم، 

انها تحقق وظيفة  اإلمامة، وهل  مع االختالف يف تفسري  ويأيت ذلك متالزماً 

الرسالة بال وحي، أي أن االمام اليوحى اليه، كام هي عقيدة االمامية، وهل أن 

اإلمامة أمر سيايس؟.

يف  العصمة  واالصطالحي،  اللغوي  التعريف  بعد  البحث،  سيدرس  كام 

العصمة ودرجاتها  العقيل والنقيل، ثم يدرس مراتب  نة ودليلها  القرآن والسُّ

يف قراءة املتكلمني واملفرسين واالقوال والوجوه املحتملة فيها. بعدها يعّرج 

البحث عىل راي الفخر الرازي يف تفسريه )مفاتيح الغيب( يف املسألة من خالل 

تعرّضه لاليات التي نشري اىل العصمة ومالحظاته النقدية عليها.

 ش.د. محمد جواد اسكندرلو        نرصت عيل جعفري

 جامعة املصطفى العاملية
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املقدمة:
القول بالعصمة يرجع للكتاب والسنهّة 
الطاهرة،  العرتة  حق  يف  عليها  دل  وإن��ام 

سبحانه:  ق��ال  رسوله.  وسنة  الل  كتاب 
ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  چڎ 

مع  »علی  ال��رس��ول:  کچ وق��ال  ڑ 
احلق واحلق مع علی يدور معه كيفام دار« 
)حديث مستفيض، رواه اخلطيب يف تارخيه 
 236  /7 جممعه  يف  واهليثمی   321  /14
دار،  دار معه احلق كيفم��ا  وغريمها. ومن 
حمال أن يعصی أو خيطيء، وقول الرسول 
الثقلني  فيكم  تارك  »إنی  العرتة:  حق  يف 
لن  إن متسكتم هبام  ما  وعرتتی،  الل  كتاب 
تظلوا أبدًا« )حديث متواتر أخرجه مسلم 
يف صحصحه، والدارمي يف فضائل القرآن 
وغ��ريه��م)1((   114 مسنده2/  يف  وأمح��د 
تصبح  ال��ق��رآن  ِع��دل  العرتة  كانت  ف��اذا 
معصوم�������ة كالكتاب، لخيالف أحدمها 
اآلخر، وليس القول بعصمة العرتة بأعظم 

)1( حديث متواتر أخرجه مسلم يف صحصحه، 
أمحد  والمام  القرآن  فضائل  يف  والدارمي 

يف مسنده2/ 114 وغريهم. 

من القول بكون الصحابة كلهم عدوًل)2(.

العصم���ة  عقيدة  بأن  البعض  فقول 
الذين  الفرس  من  الشيع�����ة  إلی  ترسبت 
نشأوا علی تقديس احلاكم..)3( غري وارد، 
هذا  م��ن  الشيعة  ال��ی  ترسبت  إذا  ألهن��ا 
النبی  عصمة  ترسبت  أين  فمن  الطريق 
تبليغ  يف  مجيعا  السنة  أهل  هبا  يقول  الذی 
الفكرة  هذه  هل  الريعة،  وبيان  الرسالة 
ل  اليهود.  من  السن�����ة  أهل  إلی  ترسبت 
والل إهنا عقيدة اسالمية اقتبسها القوم من 

الكتاب والسنة)4(.
فعصمة اإلنبياء مقبولة لدی املسلمني 
يف  العصمة  ح��ول  اخل��الف  وإن��ام  عامة، 
لدی  واما  املذهب؛  هذا  غري  عند  اإلمامة 
البعض  فيؤيدها  السنة  أه��ل  م��ذاه��ب 

جعفر  والنح����ل،  امللل  يف  بحوث  راج��ع   )2(
العلمي������ة  احلوزة  ادارة  جلنة  السبحانی، 
املقدسة  بقم  السالمی(  النر  )مؤسسة 
اجلزء6  -ق.  ه�   ،1415 الثاني���ة  الطبعة 

ص288. 
يف  الشعوبية  مظاهر  حجاب:  نبيه  الدكتور   )3(
التشيع  األب العربی 492 كام هو يف هوية 

 .166
وال��ن��ح��ل،  امل��ل��ل  ال��س��ب��ح��ان��ی،  ال��ش��ي��خ   )4(

6ص289-288. 
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بعض  ويف  اجلملة  يف  وغ��ريه  ك��ال��رازی 
امجاعًا  هناك  ولكن  الرصحي��ة،  اشاراهتم 
لكرامة  اإلس��الم��ي��ة  ال��ف��رق  ك��اف��ة  ل��دی 
علميًا  غريهم  من  النبوية  العرتة  وأفضيلة 
الدراسة املوجزة  وعمليًا، نلمحها يف هذه 

مايرتبط بالعصمة عند الفريقني.
العصمة وخصائصها لغة واصطالحا:

األول: العصمة يف اللغة:
واحد  أصل  »عصم  فارس:  ابن  قال 
صحيح يدل علی إمساك ومنع ومالزمة، 
ذلك.  من  واح��د،  كله  ذل��ك  يف  واملعنی 
}العصمة{ أن يعصم عبده من سوء مايقع 
فيه، واعتصم العبد بالل تعالی إذا متَنع«)5(.
اإلمساك  العصم������ة  الراغب:  وقال 
»لعاصم  قال:  الستمساك،  والعتصام 
يعصم  لش��یء  أی  الل«  أم��ر  م��ن  ال��ي��وم 
عاصم«،  من  الل  من  »ماهلم  وق��ال:  منه، 
ق��ال:  ب��ال��ش��یء،  التمسك  والع��ت��ص��ام 

ڄچ  ڄ  ڄ  چڦ 

}املفردات: كتاب العني، مادة عصم{.
حتقق  بمعنی  مصدر  إس��م  العصمة 
يف  التحقيق  عن���ه.  والدف���اع  املحفوظية 

)5( املقاييس إلبن فارس: 40/ 331. 

الكريم: حسن مصطفوی،  القرآن  كلامت 
انتشارات وزارت  ج 8، ص154، هتران 
اول  چ��اپ  اس��الم��ی،  وارش���اد  فرهنگ 

1395ق)6(.
العصمة يف االصطالح:

قال الطباطبائی: العصمة يف اصطالح 
عن  اإلن��س��ان  متنع  ق��وة   ..« املتكلمني: 

اقرتاف املعصية، والوقوع يف اخلطأ«)7(.
وربام تَعرف أيضًا بأهنا: »لطف يفعله 
الل يف املكلف بحيث ليكون مع ذلك داع 
املعصية  فعل  إلی  ول  الطاع��ة،  ترك  إلی 
الشيخ  اضاف  ذل��ك«)8(؛  علی  قدرته  مع 
تلخيص�����ه  يف  الگلبايگانی  الربانی  علی 
نقاًل  فكتب  السبحانی  الشيخ  لكت�����اب 

حسن  الكريم:  القرآن  كلامت  يف  التحقيق   )6(
هت���ران  ص154،   ،8 ج  م��ص��ط��ف��وی، 
وارش���اد  ف��ره��ن��گ  وزارت  ان��ت��ش��ارات 

اسالمی، چاپ اول 1395ق. 
)7( السيد حممد حسني الطباطبائی، امليزان ج8، 

ص 142. 
املسرتشدين،  هنج  إل��ی  الطالبيني  ارش��اد   )8(
الشيخ  ص310؛ راجع حمارضات األستاذ 
هدی  علی  الهل��ي��ات  السبحانی،  جعفر 
الكتاب والسنه والعقل، بقلم الشيخ حسن 
الثانی148،  اجل��زء  العاملی،  مكی  حممد 

الطبعة الولی1410ه� -1990م. 
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العدلية اهنا  عن استاذه: ».. فاملشهورعند 
لطف لداعی معه إلی ترك الطاعة ول إلی 

ارتكاب املعصية مع القدرة عليهام«)9(.
العصمة  عن  املفيد  الشيخ  حتدث  كام 
بقوله: »العصمة من الل تعالی حلججه هی 
واللطف والعتص�ام من احلجج  التوفيق 
تعالی  الل  دين  يف  والغلط  الذنوب  هباعن 
من  علی  تعالی  الل  من  تفضل  والعصمة 
يف  والعتصام  بعصمته،  يتمسك  أنه  علم 
املعتصم وليست العصمة مانعة من القدرة 
إلی  للمعصوم  ولمضطرة  القبيح  علی 

احلسن ولملجئة له..«)10(.
أيضًا:  املعتزلی  احلديد  أبی  ابن  قال 
بل  النظر:  أه��ل  م��ن  األك��ث��رون  »وق���ال 
املعصية  م��ن  متمكن  خم��ت��ار  امل��ع��ص��وم 

لسامحةالعالمة  الليهات  يف  حم���ارضات   )9(
الشيخ  السبحانی،  جعفر  الشيخ  املحقق 
المام  مؤسسة  اجللباجيانی،  الربانی  علی 
الصادق 280 نقال عن رشح املقاصد: 4/ 

312 وإرشادالطالبيني: 130. 
بن  حممد  الل  أبوعبد  العتقاد،  تصحيح   )10(
حممد بن النعامن العبكری البغدادی )الشيخ 
املفيد( -املؤمترالعلمی إللفية الشيخ املفيد، 
 ،1 الول��ی،  الطبعة  اي��ران،  مهر،  مطبعة 

1413، ص 138. 

والطاعة«)11(.
أن  »اع��ل��م  امل��رت��ض��ی:  السيد  وق���ال 
تعالی  يفعله  الذی  اللطف  هی  العصم��ة 
فعل  من  المتناع  عن������ده  العبد  فيختار 

القبيح..«)12(.
العصمة كذلك:  ابو حنيفة حول  قال 
انبياءه  الل  حفظ  هی  الصطالح  يف  »اما 
وختصيصه����������م  النقائص  من  ورسله 
يف  والثبات  والنرصة  النفسية  بالكاملت 

األمور وإنزال السكينة«)13(.
التقوی  من  العالية  الدرجة  فالعصمة 
العقل  يف  خاص  شهود  أهنا  كام  والعدالة 
ال��ن��ظ��ری والج��ت��ن��اب والح����رتاز عن 

دار  7و8،  ص  ج7،  البالغه،  هنج  رشح   )11(
ه�-ق؛   1385 –بريوت،  ال��رتاث  احياء 
اصول  –رشح  القاضی  اجلبار  عبد  راجع 
الطبعه  ال��رتاث  داراحياء  ب��ريوت  اخلمسة 

األولی ص529. 
)12( علی بن احلسني، مسائل املرتضی، بريوت 
-ش  1422ه  الول��ی  ط  البالغ  مؤسسة 
حتقيق.. املحسن الكعبی ص188 -189. 
اصول  اخلميس،  الرمحن،  عبد  بن  حممد   )13(
الدين عند المام أبی حنيفة، املكتبة العربية 
من  نقاًل  480؛  ص  ه�   1416 السعودية، 

فتح الباری. 
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املعصية تتعلق بالعقل العملی)14(.
الثانی: العصمة يف القرآن:

بجميع  العصم�������ة  كلمة  استعملت 
القرآن  يف  والعرفية  اللغوي������ة  مشتقاهتا 

الكريم 13مرة ويف املوارد التالية:
1.چ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ 
ۈئچ ]سورة  ۈئ  ۆئ  ۆئ  ۇئ 

النساء: 175[.
ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  2.چ 
ٿ چ ]سورة آل عمران: 101[.

مفهوم  ح��ول  الطوسی  الشيخ  ق��ال 
املنع...  والعصم،  يمتنع  »معناه  اآلي��ة: 

ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  زب  تعالی:  قوله  ومنه 
يمنع،  لنه  املعصم،  و  لمانع  أی  ۋ رب، 
يعتصم  لنه  والسبب  اجلبل  والعصام، 

به)15(.
ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  3.چ 
ڦچ ]س��ورة  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ 

الحزاب: 17[.

الل  آي���ت  ب��ي��ت،  واه���ل  ق���رآن  مه��ت��اي��ی   )14(
سوم،  چاپ  إرساء،  نر  آملی،  ج��وادی 

تابستان1391ه� -ش، ص183. 
)15( حممد بن حسن الطوسی، التبيان يف تفسري 

القرآن، 1409 ه ج2، ص543. 

يدفع  »أی  الطوسی:  الشيخ  وق��ال 
عنكم قضاء الل ويمنعكم من الل«)16(.

ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  4.چ 
ڭ چ ]سورة هود: 43[.

سأرجع  »أی  الطوسی:  الشيخ  قال 
مأوی من جبل يعصمنی من املاء أی إلی 
جبل يمنعنی منه والعصمة املنع من اآلفة 
يف الدين..« املصدرالسابق)17(. سنشري إلی 
آيات اخری وتوضيحه يف البحث عن آراء 

اإلمام الرازی.
عصم���������ة النبياء:

ويقع البحث فيها يف مقامات:
االول: مراتب العصمة ودرجاهتا.

ل  اخ��ت��ي��اری  ام��ر  العصمة  ال��ث��اين: 
اضطراری )جبی(.

عن  النبياء  عصمة  دلئ��ل  الثالث: 
الذنوب.

تبليغ  يف  عصمتهم  دلئ��ل  ال��راب��ع: 

الرسالة.
اخلطأ  عن  عصمتهم  دلئل  اخلامس: 

يف تطبيق الريعة والمور العادية.

)16( الشيخ الطوسی التبيان ج5، ص490. 
)17( املصدر السابق. 
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درجات  للعصمة  فنقول:  األول  أما 
ومراتب ثالثة وهی:

يف  والعصمة  املعصية  عن  العصم��ة 
تبليغ الرسالة و العصمة عن اخلطأ يف تطبيق 

الريعة والمور الفردية واإلجتامعية.
نقدم بحث العصمة عن الذنوب علی 
النوعني اآلخرين، فنقول: إن دافع العصمة 
وأسباهبا اوًل نفسی وذاتی ترتبط بالتقوی 
واخلوف من الل؛ حيث يمنع النسان من 
ولذلك  إلرتكاهبا.  فكيف  املعصية  نيهّة 
هلا  النفس  يف  راسخة  نفسانية  ملكة  هی 
احلقيقية  والكبرية  املهمة  ونتائجها  آثارها 
يف  اضطرارية  غري  وه��ی  واحلقوقيية... 
»إن  الطباطبائی:  العالمة  يقول  ذاهت��ا.. 
اإلنسانية  الطبيع���ة  لتغري  العصمة  ملكة 
ولخترجها  اإلرادي��ة  أفعاهلا  يف  املختارة 
إلی ساحة اإلجبار واإلضطرار... ويشهد 

ڻ  چ  سبحانه:  ق��ول��ه  ذل��ك  علی 

ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ 

ۓ  ےے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ 

ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇچ ]سورة 

األنعام: 87 -88[)18(.

حمارضات  راجع  ج11ص179؛  امليزان   )18(

العصمة  حول  الختالف  وجود  مع 
البعض  ذه��ب  أوغ��ريه��ا،  اختيارية  بأهنا 
هي  العصمة  ب���أن  ال��ب��رصی  ك��احل��س��ن 
علی  القدرة  وع��دم  الطاعة  علی  القدرة 
مذهب  ق���راءة  يف  ول��ك��ن  امل��ع��ص��ي��ة)19(. 
اختياريًا  أم��رًا  تكون  العصمة  المامية؛ 
عن  يصدراملعصية  أن  يمكن  لج��بي��ًا 
حر  أن��ه  بمقتضی  وعقاًل  ذات��ا  املعصوم 
وليمكن  املعاصی  اق��رتاف  وقادرعلی 
الذاتية  الراسخة  الرتبية  عرضًا وعادة ألن 
الكريمة  املهذبة  النفوس  يف  واملوضوعية 
تبعدهم عن التخلف والدناءة فكيف عن 
مبارشة  من  الغياری  النفوس  هذه  مثل 
كام  عنه  وينهون  ينأون  هم  التی  الذنوب 
يتفضل  لمفخرة  اهلية  موهبة  وهی  ارشنا 
هبا سبحانه علی من يشاء من ذوی قابليات 

وارضيات صاحلة كاملعصوم.

بقلم  السبحانی،  جعفر  الشيخ  الست����اذ 
 ،2 العاملی،  مكی  حممد  حس����ن  الشيخ 

السابق، ص163. 
العتقاد،  جتريد  رشح  يف  امل��راد  كشف   )19(
السبحانی،  جعفر  املعلق  احللی،  للعالم���ة 
نر  -ش،  ه�   1375 الولی،  الطبع��������ة 

مؤسسة المام الصادق، ص186. 
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قال الشيخ املفيد: »العصمة تفضل من 
الل علی من علم أنه يتمسك بعصمته«)20( 
وقال السيد املرتضی: »العصمة لطف الل 
عنده  العبد  فيختار  تعالی،  يفعله  ال��ذی 

المتناع عن فعل القبيح«)21(.
پ  پپ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  چ 

پ ڀ چ ]سوة العراف: 196[.

چ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ 

ڤ ڤ چ ]سورة الحزاب: 17[.
العصم���ة عىل مطلقة ونسبية،  تنقسم 
واألولی: ختتص بطبقة خاصة من الناس، 
والثاني��ة: تعم كثريا منهم. فكم من الناس 
ي��ت��ورع��ون ع��ن ال��رسق��ه وال��ق��ت��ل ونحو 

ذينك...)22(.
العلم  نتيجة  العصمة  حتصل  وثاني���اً: 
القطعی بعواقب املعاصی حيث حيص����ل 
يف نفس النسان وازع قوی يصد النسان 
الواعی والعاقل عن ارتكاهبا وبل اقرتاهبا 

وثالث�������ًا الحساس والنعطاف الروحی 
واملثالی  املبدئی  النسان  شخصي��������ة  يف 

)20( تصحيح العتقاد ص61. 
)21( أمالی املرتضی، ج1، ص148. 

)22( راجع حمارضات الستاذ الشيخ السبحانی، 
الهليات السابق، ص149. 

)الكامل( الذی تنظم سلوكه وعالقاته مع 
الل؛ يلمس عظمة الرب يف فكرها وعملها 
وتنسجم مع الرسال������ة حيث جُتَسدها يف 

كل حياهتا وارتكاب املعصية تنايف غرض 
اهلداية والرتبية التی بع���ث النبی املعصوم 
عن  والفطرة  بالطبع  فيبتعد  ألجله����ا 
املعاصی؛ فضال عن الرادع النفسی، فهناك 
عمل  احباط  علی  الل  من  شديد  حتذير 
والعقاب  العذاب  من  وإن��ذاره  املعصوم 

ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  زبڎ 
گرب]س����ورة  گ  ک  ک  ک  ک 

احلاقة: 44 -46[.
ورابعًا: التَنزه عن املنفرات:

أن  السبحانی  الشيخ جعفر  يق�������ول 
النواحی  مجيع  يف  البر  هداية  مسؤولية 
العصمة- أن  األنبياء، و  ملقاة علی عاتق 
فيهم  الالزمة  الصفات  -إحدی  بمراتبها 
وهناك صفات اخری جيب اتصاف األنبياء 

هبا حتصياًل لغرضهم التی لولها ملا وصلوا 
تَنفر  ماجيب  كل  عن  التنزه  وجيمعها  إليه. 
الناس، والتخلی بكل ما يوجب انجذاهبم 
إليهم. ونحن نشري إلی بعض عناوين هذه 

الصفات مع تفسريه إمجال:
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التنزه عن دناءة اآلباء وعهر األمهات:. 1
أن  لشك-  السبحانی:  الشيخ  يقول 
طاهر،  طيب  بيت  وليد  إذاك���ان  القائد 
معروف بالعفاف والتقی، فإن ذلك يكون 
له تأثريه اخلاص يف انسياق الناس وميلهم 

إليه... وكذلك العكس.
سالمة اخللقة:. 2

اجتامع  علی  الباعث����ة  العوامل  ومن 
من  بدنه  سالمة  ال��ق��ائ��د،  ح��ول  ال��ن��اس 
يستوحش  الذی  األم��راض  ومن  التَشوه 
املصاب هبا،  التعاطی مع  الناس معها من 

كاجلذام والبص.
كمل اخللق:. 3

خاصًا  تأثريًا  وكامله  اخللق  حلسن  إن 
القلب  قساوة  أن  كام  الناس،  ج��ذب  يف 
الناس،  تنفري  يف  تأثريا  املعاملة  وفظاظة 
القمة من  األنبياء يف  يكون  أن  يلزم  فلهذا 

صفاء ولني الطبع..

ق��������ال سبحانه: چ پ ڀ ڀ ڀ 
ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺٺ  ڀ 

ٹ ٹ چ ]سورة آل عمران: 159[.
كمل العقل:. 4

حقل  يف  واف���رًا  سهاًم  للعقل  أن  كام 

القيادة، فيجب أن يكوناألنبياء علی درجة 
القاطع  والرأی  والفطنة  الزكاء  من  عالية 

ليرتددون يف أمورهم بعد تبينها.
حسن السرية:. 5

-وماأكثر  الناس  من  البسط����اء  إن 
وجودهم يف األمم –ينظرون إلی البواطن 
رسائر  فيستكشفون  الظواهر،  خالل  من 
جيب  ولذلك  افعاهلم  ظواهر  من  األنبياء 
جمانبني  معارشاهتم  يف  األنبياء  يكون  أن 
مبئني  اهلزل،  وأرباب  والسفلة  لألراذل 
التافهة  واملش�������اجرات  الشاحنات  عن 
أعني  القائد يف  يسقط شأن  مما  ذلك  وغري 

الناس)23(.
اما داليل العصمة يف تبليغ الرسالة:

السنة  من  املتكلمني  مجه�����ور  ذهب 
هذه  يف  األن��ب��ي��اء  عصمة  إل��ی  والشيعة 
الباقالنی  بكر  أبی  إلی  ونسب  امل��رحلة، 
إب��الغ  يف  اخل��ط��أ  جت��وي��ز   )203 )امل��ت��ويف 

الرسالة سهوًا لعمدًا وقصدًا.
أهل  »أمج��ع  امل��واق��ف:  صاحب  ق��ال 
تعمد  عن  عصمتهم  علی  والرائع  امللل 

حممد  حسن  الشيخ  بقلم  حم���ارضات...   )23(
مكی العاملی، 2، ص197 -199. 
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صدقهم  علی  املعجزة  دلت  فيام  الكذب 
فيه، كدعوی الرسالة ومايبلغونه عن الل.

سبيل  علی  عنهم  جوازصدوره  ويف 
الستاذ  فمنعه  خالف،  والنسيان  السهو 
علی  املعجزة  لدللة  األئمة،  من  وكثري 

صدقهم...)24(.
يف  السبحانی(  يقول  )كم  والعصمة 

مرحلة التبليغ علی وجهني:
داخ��ل أ.  وه��و  ال��ك��ذب  ع��ن  العصمة 

تقدم  التی  املعصية  عن  العصم��ة  يف 
البهان عليها.

تلقی ب.  يف  سهوًا  اخلط���أ  عن  العصمة 
الوحی وحتمله )وعيه( وأدائه.

الشيخ  س��امح��ة  ���ز  ركهّ ه���ذا  وع��ل��ی 
عنوان  ذيل  بقوله  فأش�������ار  السبحانی 
تبليغ  األنبياء يف  »القرآن وعصم�������������ة 

الرسالة«:
علی  تدل  آيات  احلكيم  الذكر  يف  إن 

تبليغ  جم��ال  يف  األع��ظ��م  النبی  مصونية 
تلقی  من  املختلف�����ه،  بجوانبها  الرسالة 

الوحی فوعيه وحفظه، إلی إبالغه.
اآلية األولی: قوله تعالی: چڇ ڇ 

)24( املواقف، ص358.

ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ 
ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ 
]س��ورة  ک...چ  ک  ک  ڑ  ڑ 

البقرة: 212[.
اهداف  من  بأن  ترصح  اآلية  هذه  إن 

فيام  ال��ن��اس  ب��ني  القضاء  األن��ب��ي��اء،  بعثة 
اإل  القضاء  من  امل��راد  وليس  فيه  اختلفوا 
إلی  القضاء باحلق وهو فرع وصول احلق 

القاضی بال تغيري وحتريف)25(.
واآلية الثانية: قوله تعالی: چ ڀ ڀ 
چ ]سورة  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ 

النجم: 3 -4[.
فاآلية ترصح بأن النبی ليتكلم بداعی 
اهلوی واملراد منه إما مجيع مايصدرعنه من 
اختالفها،  علی  احلياة  جمالت  يف  القول 
كامهو مقتضی إطالقه��������ا، أوخصوص 
كال  وعلی  سبحانه.  الل  عن  ماحيكي������ه 
التقديرين فهی تدل علی صيانته وعصمته 
يف جمال تبليغ الرسالة: تلقی الوحی ووعيه 

وإبالغه)26(.
تطبيق  يف  اخل��ط��أ  ع��ن  العصمة  ام��ا 

)25( حمارضات، 2، السابق، ص174. 
)26( السبحانی، السابق، ص 174 -175. 
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الريعة واألمور العادية، فان صيانة النبی 
عن اخلطأ واإلشتباه يف جمال تطبيق الريعة 
بحيات���ه  املرتبطة  الفردية  واألمورالعادية 
الشخصية، مما طرح يف علم الكالم.. فقد 
ما  بعض  منها  نذكر  القرآن،  اليه  تطرق 
الل يف  السبحانی حفظه  استاذنا  أشاراليها 

اآليات التالية:
اآلية األولی: قال سبحانه چ ې ې 
وئ  ەئ  ەئ  ائ  ائ  ى  ى 
ۈئچ  ۈئ  ۆئ  ۆئ  ۇئۇئ  وئ 

]سورة النساء: 105[.
ۅ  ۋ  چ  أيضًا:  سبحانه  وق��ال 
ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ 

ەئەئ  ائ  ائ  ى  ى  ې 

ۈئ  ۈئ  ۆئ  ۇئۆئ  ۇئ  وئ  وئ 

ىئ  ىئ  ىئ  ېئ  ېئ  ېئ 

مئچ  حئ  جئ  ی  ی  یی 

]سورة النساء: 105[.

الستدلل هباتني اآليتني وغريها وإن 
كان ليتوقف علی معرفة أسباب نزوهلام، 
توجب  النزول  بأسباب  اإلحاطة  أن  إل 
له يف  ظهورمها يف مفادمها)27(. وسنتطرق 

 2 السبحانی،  الشيخ  حم��ارضات  راج��ع   )27(

هذا املوضوع عند البحث عن قراءة فرق 
املسلمني يف العصمة بآيات اخری. ونشري 
اوًل اىل حقيقة اإلمامة يف نظر الشيعة بأهنا 
هی القيام بوظائف الرسول بعد رحلته 
ألن اإلمامة استمرار لوظائف الرسالة من 
غري أن يكون اإلمام نبيًا أو رسوًل يوحی 
من  معصومًا  كونه  من  لبد  ولكن  إليه 
التی  األوصاف  بنفس  متصفًا  و  الذنوب 
مع  انس���ان  الرسول  أن  كام  للنبی.  كانت 

چ  چ  چ  چچ  إلي���ه:  يوحی  نبی  أنه 
ڇ ڇ ڇ چ ]سورة فصلت: 6[.

ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  چ 

ۋ چ ]سورة اإلرساء: 93[.
فاحلق هو أن الرسول مبعوث ومرسل 

ٱ ٻ  چ  إليه من الل  ليقرأ ما أنزل 
ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻٻ  ٻ 
ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ 
ٿ چ ]سورة الرساء: 105 -106[. 
 حممد الرسول  يف  ط  ولنفرِّ فالُنفرط 
ولكن البعض مثل الدكتور رسوش املتأثر 
ونسبية  اهلرمنوطيقيا  بالفلسف����ة  واملنفعل 
هو  القرآن  بأن  يرصحون  والدين  املعرفة 

السابق، ص180و181. 
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كالم النبی مع أن حمتواه اهلی وصل النبی 
بدرجة معنوية رائعة يتلقی الوحی وخيلق 
وأن  نفسه  تلقاء  من  والعبارات  الكلامت 
دينيية عرفانية)28( وهذه  الوحی هو جتربة 
إنكاراخلامتية  إلی  تنتهی  واملغالطة  الفرية 
فيجعل  اإلهل��ی  ال��ك��الم  وان��ك��اراع��ج��از 
أن  م��ع  ال��ق��رآن  مكان  معجزًا  ال��رس��ول 
النبی؛ هو قابل وقاریء وظرف ولفاعل 
العظيم  القرانی  النص  ليخلق  وخالق؛ 
أن  ق��ادر  غ��ري  وغ���ريالل  وك��الم��ه  بلسانه 

ۉ  ۉ  چ  الكريم  القرآن  مثل  خيلق 
ەئ  ائ  ائ  ى  ى  ې  ې  ې  ې 
ەئ وئ وئ چ ]سورة البقرة: 
يوحی  ان��س��ان  ال��رس��ول؛  فالنبی   ]23
الل  إل��ی  منسوب  وال��ق��رآن  إليه  الل  من 
ومن  واملحتوی.  اللفظ  يف  منه  ومنصوب 
جانب آخرهناك من يعتقد بأن النبی فوق 
ومن  اإلحصائيی  امحد  كالشيح  اإلنسان؛ 

تبعه)29(.

رسوش،  الكريم  عبد  نبوی،  جتربه  بسط   )28(
 ،1378 هتران،  رصاط،  فرهنگی  مؤسسه 

ص3 -14. 
األنبياء  مراجعات يف عصمة  كتاب  راجع   )29(
من منظور قرانی عبد السالم زين العابدين، 

عصمة أهل البيت:أ. 
... آية التطهري وعصمة أهل البيت:

البيت– أه��ل  ب��أن  سبحانه  أخ��بالل 
وه���م حم��م��د وع���يل وف��اط��م��ة واحل��س��ن 
واحلسني صلوات الل عليهم -معصومون 

ڈ  ڎ  چ  تعالی  قوله  يف  الذنوب  من 
ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ 
الح���زاب:  کچ ]س���ورة  ک 

.]33
الرسول  صنع  وما  اآلي��ة  ن��زول  شأن 

هبذه املناسبة:
روی عبد الل بن جعفر بن أبی طالب 

قال)30(:
)ملَا نظر رسول الل إلی الرمحة هابطة، 
وق���ال: »ادع���وا ل��ی، ادع��ول��ی«. فقالت 
»أهل  ق��ال:  الل؟.  ي��ارس��ول  من  صفية: 
-واحلسني«.  واحلسن  وفاطمة  عيل  بيتی 
فجیء هبم. فألقی عليهم النبی كساءه، 
آيل  هولء  »اللهم  قال:  ثم  يديه،  رفع  ثم 
فَصلِّ علی حممد وآل حممد«. وأنزل الل عز 

–2001م  1422ه�  الرابع��ة  الطبع��������ة 
ص545 وبعده. 

)30( بمستدرك الصحيحني 3/ 147. 
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ژ  ژ  ڈ  ڈ  چڎ  وجل: 
ڑ ڑ ک چ.

أن  عائشة:  -املؤمنني  أم  رواي��ة  ويف 
من  )ب��رد  ��اًل  م��رحَّ -م��رط��ًا  ك��ان  الكساء 
وبتفسري  شعرأسود«)31(  من  اليمن(  برود 

املنثور  وال��در  جرير  ابن  تفسري  يف  اآلي��ة 
بن  واثلة  الصحابی  رواية  ويف  للسيوطی. 
األسقع: »إن رسول الل أدنی عليا وفاطمة 
منهام  واحد  كل  وحسينا  حسنا  وأجلس 

علی فخذه«. احلديث)32(.
ويف رواية أم املؤمنني ام سلمة قالت: 
ليذهب  الل  »يريد  بيتی:  يف  ه��ذه  نزلت 
البيت  ويف  البيت«  أه��ل  الرجس  عنكم 
سبعة: جبئيل ومكائيل وعلی وفاطمة 
واحلسن واحلسني وأنا علی باب البيت، 
قلت: يارسول الل ألست من أهل البيت؟. 
ق���ال: إن��ك إل��ی خ��ري. إن��ك م��ن أزواج 

النبي«)33(.

)31( صحيح مسلم7/ 130، باب فضائل أهل 
 /3 الصحيحني  ومستدرك  النبی.  بيت 

 .147
)32( سنن البيهقی 2/ 152، ورواية اخری منه 

بمسند أمحد4/ 107. 
بتفسري  اآلي��ة  تفسري  يف  سلمة  ام  رواي��ة   )33(

إن هذه اآلية، وما ورد عن رسول الل 
دلياًل  تكفي  تفسريها،  يف  وفعل  قول  من 

إلثبات عصمة أهل البيت)34(.
عن  يسجل  مل  العملية  الناحية  ومن 
علی  عصمتهم،  ينايف  ما  البيت  أهل  أئمة 
علامء  قبل  من  دَون  اإلسالمی  التاريخ  أن 
كتب  يف  مادونوا  وغالبًا  اخللفاء،  مدرسة 
مدی  اخللفاء  رضا  به  ماجيلبون  التاريخ 
العصور  م��دی  اخللفاء  وك��ان  العصور، 
خشية   البيت أهل  نور  إلطفاء  جادين 
باخلالفة،  إليهم. ومبايعتهم  املسلمني  ميل 
قتلوا،  م��ن  منهم  قتلوا  السبب  وهل���ذا 
من  ورشدوا  سجنوا،  من  منهم  وسجنوا 
رشدوا، خاصة بنو أمية الذين أمروا بلعن 
عيل يف خطب صالة اجلمعة علی منابر 
املسلمني، ومل ينج من عذاهبم ومطاردهتم 
اعتقد  ومن  وشيعته�����م  البيت  حمبوأهل 

بإمامتهم...)35(.

السيوطی 5/ 198و199. 
الج���زاء  –خالصة  امل��درس��ت��ني  م��ع��امل   )34(
العسكری  مرتضی  السيد  العالمة  الثالثة، 
 1997-  1417 الولی  والتاريخ:  الطبعة 

ص139 -141. 
)35( معامل املدرستني، السيد مرتضی العسكری، 

السابق. 
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حول  العسكری  ع��ن  ذك���رت  وم��ا 
الفريقني  طريق  عن  منقول  العصم��������ة 
ولذلك فاننا نركزعلی آراء الفريقني حول 
فنتطرق  تفصياًل.  ل  توضيح�ًا  املوضوع، 
وبعدها  الشيعية  الطائفة  عن  روي  ما  اىل 
حول  ودلئلهم  السنية  الطائف��������ة  عن 
البحث  بتفصيل  نبدأ  البيت.  أهل  عصمة 

والدراسة حول آية التطهري..
يف  السبحانی  الشيخ  نظري��ة  األول: 

دللة اآلية علی العصمة:
ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  چ 

ڑ ڑ ک چ.
مع وجود بعض اهبامات وإشكالت 
علی  اآلية  هذه  دللة  حول  البعض  لدی 
حتتاج  مفاهيم  هناك  البيت،  أهل  عصمة 
للدراسة واملعرفة كتحديد وتعيني مصداق 
يف  السياق  مسئلة  وتوضيح  البيت؟.  أهل 
 نسائه غري  منهم  امل��راد  كان  إذا  اآلي��ة 

هل  فيها  الل(  يريد  )إن��ام  اإلرادة  وب��أن 
تكوينيية أوتريعيية؟.

هذه  إل��ی  السبحانی  العالمة  أش��ار 
والتفصي���������ل؛  بالدق������ة  املوضوعات 
إليها؛  تطرق  ما  بعض  خالصة  إلی  نشري 

فقال-مشريًا أول إلی أن اإلرادة يف اآلية 
الكريمة تكوينية لتريعيية. ألن اإلرادة 
طائفة،  دون  بطائف�ة  لختتص  التريعيية 
يقول  كام  عام������ة،  املكلفني  تعم  هی  بل 
والتيمم  بالوضوء  أمره  بعد  سبحان����ه، 

ژ  ژ  ڈ  چ  املاء:  فقدان  عند 
ک  ک  ڑ  ڑ 

کچ ]سورة املائدة: 6[.
اآلي��ة  ه��ذه  يف  إراد  سبحانه  ولكنه 
جتمعهم  خ��اص،  بجمع  عنها،  املبحوث 
باخلطاب  وخصه����م  البيت،  أهل  كلمة 
وقال: »عنكم أهل البيت«، أی لغريكم، 
فتخصص اإلرادة بجمع خاص علی وجه 

املذكور، يمنع من تفسريها بالتريعيية.
اآلية،  يف  البارزة  العناية  إن  وثانيًا: 
هو  امل��ق��ص��ود  أن  ع��ل��ی  ش��اه��د  أق����وی 
اإلرادة  تعلق  أن  لوضوح  التكوينيي�����ة، 

التريعيية لحيتاج إلی العنايات التالية:

احلص����ر، أ.  بلفظ  كالمه  سبحانه  إبتدأ 
للحص���������ر  معنی  ول  »إنام«  وقال 
لكل  لعمومها  تريعيي���ة،  كانت  إذا 

مكلف.
بصورة ب.  إرادت���ه  متعلق  تعالی  ع��ني 
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البيت«  »أه��ل  ف��ق��ال:  اإلختصاص 
أی  اإلختصاص  علی  منصوب  وهو 

أخصكم أهل البيت)36(.
وقال ج.  بالتاكيد،  إرادته  متعلق  بني  قد 

الرجس«،  عنكم  »ليذهب  قوله:  بعد 
»ليطهركم«.

الفعل، د.  بعد  باإلتيان بمصدره  أكد  قد 
ليكون  تطهريًا«،  »ويطهركم  وق��ال: 

أوفی يف التاكيد.
نكرة، ه.  باملصدر  أتی  قد  سبحانه  إنه 

أی  واإلعجاب،  اإلكبار  علی  ليدل 
تطهريًاعظياًم معجبًا.

وال��ث��ن��اء، و.  امل���دح  م��ق��ام  اآلي���ة يف  إن 
ملا ناسب  فلوكانت اإلرادة تريعيية، 

املدح والثناء..
نظري  ال��ري��ف��ة،  اآلي���ة  ف����اإلرادة يف 

اإلرادة الواردة يف اآليات التالية:
ى  ى  ې  ې  ې  ې  چ 

وئ  ەئ  ەئ  ائ  ائ 
وئ چ ]سورة القصص: 5[.

)36( واإلختصاص من أقسام املنادی، يقول ابن 
كأهيا  يا  دون  كنداء،  اإلختصاص  مالك: 

الفتی بإثرارجونيا. 

ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  چ 

النفال:  ]س��ورة  چ  ٴۇ  ۈ  ۈ 
.)37(]7

هنايات  يف  السبحانی  الشيخ  ويشري 
العصمة؛  علی  اآلي��ة  دلل��ة  إلی  البحث 

هوالقذارة  الرجس  من  املراد  أن  مؤضحًا 
)حسب  الرجس  ألن  املادية..  ل  املعنوية 
»ال��ق��ذر«)38(  هو  اللغة(  مقايسس  تعبري 
السبحانی(  تعبري  )حسب  ب����ه  يعب  وقد 
والعذاب،  القبيح،  والفعل  احل��رام،  عن 
واللعن، والكفر، قال الزجاج: »الرجس–
اللغة -كل ما استقذر من عمل، فبالغ  يف 

الل يف ذم أشياء وسامها رجسًا«.
عمل  من  »رجس  الكلبی:  ابن  وقال 
هذا  ضوء  فعلی  مأثم«)39(  أی  الشيطان، 
التعبريالسبحانی(  )حسب  يفهم  البحث 
عمل  كل  اآلية،  يف  الرجس  من  املراد  بأن 
الطب���اع،  تقبله  ل  أورشع��ًا،  عرفًا  قبيح 
اللفظة  تلك  بعد  سبحان�����ه  قال  ولذلك 
»ويطهركم تطهريًا« فليس املراد من التطهري 

)37( راجع: حمارضات.. . 2 ص627 -630. 
ولسان   490 ص  ج2،  اللغة،  مقايسس   )38(

العرب ج6 ص94. 
)39( لسان العرب، ج6، ص94. 
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الذی  املعنوی  الرجس  من  تطهريهم  إل 
تعد املعاصی واملآثم من أظهرمصاديقه.

السيدة  حق  يف  اآلي��ة  نظري  ورد  وقد 
مريم قال سبحانه:

ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  چ 

ھ ھ ھ چ ]سورة آل عمران: 
.]42

-أن  السبحانی  –حس������ب  فوضح 
يتبناه  الذی  باملعنی  لإلمام  رشط  العصمة 
وكذلك  اإلم��ام��ة)40(.  جم��ال  يف  اإلمامية 
أهل بيت النبی الذين طهرهم الل تطهريًا. 
لدی  املعتبة  األحاديث  يف  عليه  أكد  كام 
الشيعة »األنبياء وأوصياؤهم لذنوب هلم 

ألهنم معصومون مطهرون«)41(.
وقال اإلمام زين العابدين: »اإلمام منا 

ليكون إل معصومًا«)42(.
آية  حول  املوضوع  لتكميل  سنتطرق 

التطهري يف دراستنا عن نظرية الرازي.

عصمة اإلمام:ب. 
اتفقت المامية -كام أكد عليه الشيخ 

الءهليات،  السبحانی  األستاذ  حمارضات   )40(
ج2، ص630 -631. 

)41( بحار النوار ج25، ص199. 
)42( نفس املصدر، ص194. 

الشيخ  قال  اإلم��ام.  عصمة  -علی  املفيد 
املفيد:

الدين  إمام  أن  علی  اإلمامية  »اتفقت 
لي��ك��ون إلم��ع��ص��وم��ًا م��ن اخل���الف لل 

تعالی«)43(.
القائمني  األئمة  إن   ..« أيضا:  وقال 
وإقامة  األحكام  تنفيذ  يف  األنبياء  مقام 
األنام،  وتأديب  الرائع  وحفظ  احل��دود 

معصومون كعصمة األنبياء«)44(.
وقال العالمة احللی: »ذهبت اإلمامية 
وج��وب  يف  ك��األن��ب��ي��اء  األئ��م��ة  أن  إل���ی 
والفواحش  القبائح  مجيع  عن  عصمتهم 
من الصغر إلی املوت عمدًا وسهوًا، ألهنم 
حفظة الرع والقوامون به، حاهلم يف ذلك 

كحال النبي«)45(.
يستحق  من  »كل  ايضًا:  احللی  وقال 

)43( أوائل املقالت، للشيخ املفيد: 47، الطبعة 
الثانية. 

يف  حم��ارضات  لحظ  74؛  املصدر:  نفس   )44(
الربانی  علی  الشيخ  تلخيص  اِلهل��ي��ات، 
ال��ص��ادق،  الم���ام  مؤسسة  اجللباجيانی، 

ص370. 
األول���ی،  2ال��ط��ب��ع��ة  ال��ص��دق:  دلئ���ل   )45(
السبحانی،  راجع  -؛  -1396ه���  القاهرة 

حمارضات... السابق. 
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اللطاف اخلاصة التی هی العصمة بكسبه 
فهوتعالی خيصه هبا ثم اإلمام جيب أن يكون 
معصومني  كلهم  لكانوا  الطائفة  تلك  من 
مجيعًا  عصمتهم  عدم  يف  اخللل  أن  فتظهر 

راجع عليهم لعليه تعالی«)46(.
عصمة اإلمام يف القرآن:

األول: آية ابتالء إبراهيم.
ہ  ہ  ہ  ۀ  چ  سبحانه:  ق��ال 

ہ ھ چ ]سورة البقرة: 124[.
نشري إلی بعض اآليات وأوًل إلی آية 
ما  بأن  اآلي��ة(  هذه  )يف  ونبتدأ  »البتالء« 
هواملراد من اإلمامة يف اآلية التی أنعم الل 

.سبحانه هبا علی نبيه اخلليل
بأن  السبحانی  جعف������ر  الشيخ  قال 
اإلمامة »هو القيادة اإلهلية للمجتمع، فإن 

هناك مقامات ثالثة:
حتمل -  منصب  وه��و  ال��ن��ب��وة،  م��ق��ام 

الوحی.

مقام الرسالة، وهو منصب إبالغه إلی - 
الناس.

البطعه  األعلمی،  مؤسسة  األلفني،  كتاب   )46(
اعلمی،  حسني  تقديم   ،1402 الثالث������ة 

ص57. 

القيادة  منصب  وه��و  اإلم��ام��ة  مقام 
وتنفيذ الريعة يف املجتمع بقوة وقدرة.

ويعرب عن كون املراد من اإلمامة يف 
املقام هو املعنی الثالث، قوله تعالی: چ ٹ 
ڦڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ 

ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ 

النساء:  چ ]س��ورة  چ  چ  ڃ 

.]54
عىل  سبحانه  الل  هبا  أنعم  فالمامة 
العظيم  امللك  هی  ذريته،  وبعض  اخلليل 
الفحص عن  وعلينا  اآلية.  هذه  الوارد يف 
املراد من امللك العظيم، إذ عند ذلك يتضح 
والرسالة  النبوة  وراء  األمامة،  مقام  أن 
وإنامهو قيادة حكيمة وحكومة إهلية، يبلغ 
سبحانه  والل  السع���ادة.  إلی  هبا  املجتمع 
يوضح حقيقة هذا امللك يف اآليات التالية:
ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  1.چ 
يوسف:  ېچ ]سورة  ې  ې 

.]101
به  مَن  ال��ذی  امللك  أن  املعلوم  ومن 
النبوة،  ليس  يوسف،  عبده  علی  سبحانه 
فی  مكينًا  أمينًا  صار  حيث  احلاكمية  بل 
األرض. فقول��������ه: »وعلمنی من تأويل 
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أشار  وامللك  نبوته،  أشارإلی  األحاديث« 
إلی سلطته وقدرته.

2 . :داود يف  سبحان�����������ه  ويق���ول 
ھ  ھ  ہ  چہ 

ھ ھ ے چ ]سورة البقرة: 
چڤ  سبحانه:  ويقول   .]251
ڦ  ڦ  ڦ  ڦ 

ڄچ ]سورة ص: 20[.
وحيكی الل تعالی عن سليامن أنه قال: . 3

ۇۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  چ 

 ]35 ص:  چ ]س��ورة  ۈ  ۆ  ۆ 
فمالحظة هذه اآليات يفرس لنا حقية 

اإلمامة)47(.
الظامل�����ون  ليناهلا  اإلمامة  ومنصب 
إب��راه��ي��م، ألن شأن  ول��وك��ان م��ن ذري��ة 
ومن  العصمة  إلی  حتتاج  كالنبوة  اإلمامة 
عظيم(  لظلم  ال��رك  )إن  ظلاًم  ارتكب 
ليست  عمره  ايام  من  يوم  يف  صنام  أوعبد 

هلم -قابلية نيل مثل هذا املقام الكريم.
الثانی آية إطاعة أولی األمر:

)47( حمارضات األستاذ الشيخ جعفر السبحانی 
اإلهليات، 2 بقلم الشيخ حسن حممد مكی 

العاملی، ص621 -623. 

قال سبحانه:
ی  ی  ىئ  ىئ  ىئ  ېئ  چ 

یی چ

قال الشيخ جعفرالسبحانی: إنه تعالی 
أمر بطاعة أولی األمرعلی وجه اإلطالق، 
أنه سبحانه  البدهيی  بشیء ومن  يقيده  ومل 
ولوكان  والعصيان  الكفر  لعباده  ليرضی 
آخر،  شخص  عن  اإلطاعة  سبيل  علی 
إذا  فيام  األم��ر  اول��وا  طاعة  تكون  وعليه 

أمروا بالعصيان حمرمًا.
األمرين- هذين  بني  اجلمع  فمقتضی 
وجبت  ال��ذي��ن  األم���ر  اول���ی  ي��ك��ون  أن 
معصومني  اإلطالق  وجه  علی  إطاعتهم 
لتصدر عنهم معصية مطلقًا، فيستكشف 
املتعلق  اشتامل  بالطاعة  األمر  إطالق  من 
بغري  األم��ر  عن  تَصده  خصوصية  علی 

الطاعة)48(.
عصمة العرتة الطاهرة يف قراءة 

أهل السنة:
فضائل  إلی  السنة  أهل  علامء  تطرق 

)48( حمارضات األستاذ الشيخ جعفر السبحانی 
اإلهليات، 2 بقلم الشيخ حسن حممد مكی 

العاملی، ص 373. 
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القرآن  خالل  من  وعصمتهم  البيت  أهل 
والروايات  اخ��ری  وآي��ات  التطهري  كآية 
لدی  الصحيح����ة  اسانيدهم  يف  املعتبة 
بعونه  فنقول  بإختصار  نشري  الفريقني، 
من  العصم������ة  إثبات  يتجسد  سبحانه: 
خالل السنة والروايات الواردة عن النبی 
الثقلني،  حديث  طليعتها  ويف   األعظم
الثقلني  فيكم  تارك  »انی   :قال حيث 
لن  به  متسكتم  إن  ما  خليفتني  فيكم  )أو( 
أهل  وع��رتت��ی  الل  كتاب  بعدی  تضلوا 
احلوض،  علی  يرد  حتی  يفرتقا  لن  بيتی، 

فانظرواكيف ختلفونی فيها«.
ال��رازی  أم��ث��ال  املفرسين  م��ن  رواه 
وابن  واخل��ازن؟.  والنسابوری  والثعلبی 
كثري وغريهم، مضافًا إلی عدد كبري وكثري 
من كتب التاريخ واللغة والسري والرتاجم.
مشكلة،  لتوجد  السند  حيث  فمن 
الصدور عن  متواتر وقطعی  ألن احلديث 

.)49(الرسول األعظم

احديث  الرتمذی  ج1،  العامل  كنز  راجع   )49(
874، مسند امحد، اجلزء اخلامس، الطبانی 
اجلزء  احلاكم   ،873 احلديث  الكبري  يف 
ص14- املراجعات،  ص148،  الثالث 

 .17

التارخييية  الوقائع  خالل  من  نری  كام 
التطهري  آية  حول  وردت  التی  والروايات 
أهل  نفس  هو  الثقلني  حديث  يف  والعرتة 
وفاطمة  علی  التطهريوهم  آية  يف  البيت 
من  التسعة  يتبعهم  ثم  واحلسني  واحلسن 
أهنام  علی  تؤكد  )لن(  وكلمة  احلسني  ُولد 
فتثبت  يفرتقا«  »ل��ن  والعرتة  القرآن  أی 
فيه.  لريب  معصوم  القرآن  ألن  العصمة 
چ ]سورة  پ  پپ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  چ 

البقرة: 2[.
علی  والسنة،  الشيعة  متكلمو  اق��ام 
فذكر  ك��ث��رية،  دلئ���ل  األن��ب��ي��اء،  عصمة 
القوشجی  إليها  وأضاف  ثالثة،  الطوسی 
تسع�����ة  القوشجی  وذكر  آخرين،  دليلني 
دلياًل  ليس  ماذكروه  بعض  أن  غري  أدلة. 
خيتص  بل  والفرتات،  األحيان  بكل  عامًا 
فليالحظ  اراده���ا  وم��ن  ال��ن��ب��وة.  بعرص 
ص217.  املراد،  كشف  التالية:  املواضع 

ص464.  للقوشجی،  التجري�������د  رشح 
املواقف، ص359 -360؛ )50(.

املثنی،  بن  حممد  حدثنی   ..« وذك��ر: 

)50( راجع هامش حمارضات للشيخ السبحانی، 
2 ص 161. 
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حييی  بن  بن  بكر  ثنا  الل  رسول  قال  قال: 
عن  مندل،  ثنا  ق��ال:  العنزی،  زب��ان  بن 
األعمش، عن عطية، عن سعيد اخلدری، 
هذه  ن��زل��ت   :الل رس���ول  ق��ال  ق��ل: 
وحسن  ع��يل،  ويف   ، يفِّ مخسة:  يف  اآلي��ة 

ڎ ڈ  وحسني، وفاطمة چ 
ڈ ژ ژ چ.. اآلية )51(.

عصمة اهل البيت عند الفخر الرازي:
وندرس املوضوع يف مقامني:

الكبي��������ر  التفسري  األول: خصائص 
وأسلوب الرازی يف تفسري اآليات.

والثاين، مفاهيم العصمة والعتصام، 
عند الرازي.

التفسري  خصائص  وهو  ب��األول  نبدأ 
الكبري وأسلوب الرازی يف تفسري اآليات، 

فنقول:
كتب حسني علوی مهر حتت عنوان» 
نشري  للرازی«  الكبري  التفسري  خصائص 

إلی اسطر منها:

)تفسري  ال��ق��رآن  تفسري  يف  البيان  جامع   )51(
چگونگی  راجع:  ص5؛  ج22،  الطبی( 
اثبات عصمت اهل بيت باتوجه به معنای 
قم،  محيدی،  قاسم  تطهري،  آيه  در  رجس 

سال 1396، ص13. 

يف هذا التفسري استطراد ونقل اقوال، . 1
ونقد وتشكيك.

احلكم�������اء . 2 ونظريات  آراء  مناقشة 
والفالسفة واملتكلمني.

وحجيته��ا، . 3 القراءات،  يف  التحقيق 
واع����راب اآلي���ات ِوف���ق ال��ق��راءات 
املختلفة« و.. )52( و يتطرق الكاتب)53( 
البيت  ال���رازی وأه���ل  م��وق��ف  إل��ی 

فيقول:
املختلفة  املواضع  إلی  الرجوع  »عند 
املرتبطة  الكبري واآليات  التفسري  يف كتاب 
بأهل البيت يتضح بجالء أن مؤلفه كسب 
السنة  أه��ل  من  كثري  من  السبق  قصب 
فهو  البيت  أه��ل  فضائل  بيان  قضية  يف 
ابن  عيل  اسم  فيها  يذكر  التی  امل��وارد  يف 
يذكرهم  البيت  أهل  أوسائر  طالب  ايب 

واملفرسون،  التفسري  تاريخ  إلی  املدخل   )52(
حسني علوی مهر، تعريب جعفر اخلزاعی-
حسني علوی مهر، الطبع الول: 1435ه�، 
العاملی  مركزاملصطفی  نارش:  1392ش، 

للرتمجة والنرص323. 
واملفرسون،  التفسري  تاريخ  إلی  املدخل   )53(
حسني علوی مهر، تعريب جعفر اخلزاعی-

حسني علوی مهر، السابق، ص323. 
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من  عليهم  الصلوة  ويعتب  ب��اح��رتام)54(. 
األدعية، ففي ذيل اآلية الواردة يف تفسريه 

زب ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ 
ہ ہ رب يعتب يف شأن النزول اهنا 
مرتبطة بعلی ابن أبی طالب يف ليلة اهلجرة 

ومبيته علی فراش النبي«)55(.
جعفر  الشيخ  م��ن  توضيح  وه��ن��اك 
التفسري  الرازی يف  منهج  السبحانی حول 
بن  عمر  بن  حممد  الدين  فخر  »إن  فقال: 
مَمن  -604ه����(   544( ال���رازی  احلسني 
ضوء  علی  القرآنية  اآليات  من  كثريًا  فرس 
وهومذهب  يتبعه  الذی  ومنهجه  مذهبه 
اإلمام األشعری، وهو أشعری يف العقيدة، 

شافعی يف الفقه..«)56(.
الثاين: مفاهيم العصمة عند الرازی.

قال الرازي حول كلمة االعتصام:
»والعتصام يف اللغ�������ة الستمساك 
العصمة  و  العصمة،  من  أصله  و  باليشء 

)54( تفسري الكبريلالمام الفخر الرازی، الطبعة 
الثالثة، ج 16، ص153. 

)55( التفسريالكبري، السابق 3/ 225. 
تأليف  علومالقرآن،  يف  التفسريية  املناهج   )56(
السبحانی،  جعفر  الشيخ  املحقق  الفقيه 
الثانية،  الطبعة  الصادق،  اإلم��ام  مؤسسة 

1422ه� -ق، ص96«. 

املانع، و  العاصم  العرب، و  املنع يف كالم 
اعتصم فالن باليشء إذا متسك باليشء يف 
قوله  منه  و  آفة،  يف  الوقوع  من  نفسه  منع 

تعاىل: چ ڃ چ چ چ چ چ 
]سورة يوسف: 32[)57(.

من   101 آية  نقل  بعد  الرازی  ويشري 
ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  چ  عمران:  آل  سورة 

ٺ ٺ ٺ ٿ چ.
الوعيد  ذكر  ملا  إنه  املقصود:  فيقول: 
أردفه هبذا الوعد، و املعنى: و من يتمسك 
عىل  هلم  حثًا  يكون  أن  جيوز  و   ، اللهّ بدين 
الكفار..«  رشور  دف��ع  يف  إليه  اللتجاء 

فيكرر ما اشاراليها آنفًا..
قال قتادة: ذكر يف اآلية أمرين يمنعان 
عن الوقوع يف الكفر أحدمها: تالوة كتاب 
أما  فيهم،  ال��رس��ول  ك��ون  ال��ث��اين:  و  اللهّ 
، و أما  الرسول فقد مىض إىل رمحة اللهّ

الكتاب فباق عىل وجه الدهر.

اآلي��ة:  ه��ذه  إل��ی  ال���رازی  يتطرق  و 
إلی  ٿچ مشريًا  ٺ  ٺ  ٺ  چٺ 

به  احتج  فقد  اجلبية:  الشاعرة  عقيدة 
خملوق  العبد  فعل  أن  عىل  أصحابن������ا 

)57( السابق، ص170. 
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اعتصامهم  جعل  ألنه  قالوا:  تعاىل،  للهّ 
العتصام  ذلك  جعل  فلام   ، اللهّ من  هداية 
قلناه،  ما  ثبت  اللهّ  من  هداية  و  هلم  فعاًل 
أما املعتزلة فقد ذكروا فيه وجوهًا األول: 
األلطاف  يف  الزيادة  اهلداية  هبذه  املراد  أن 
تعاىل:  قال  كام  الطاعات  أداء  عىل  املرتبة 

ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  چ 

ژ ڑ چ ]سورة املائدة: 16[.

باللهّ  يعتص������م  من  التقدير  أن  و   ..
الرصاط  إىل  هدي  إنام  فإنه  فعل  ما  فنعم 
املستقيم ليفعل ذلك )و( من يعتصم باللهّ 

فقد هدي إىل طريق اجلنة«)58(.
تعاىل:  قوله  اىل  الرازی  يشري  وكذلك 

چ ڦ ڄ ڄ ڄ چ:

واعلم أنه تعاىل ملا أمرهم بالتقاء عن 
بالعتصام  بالتمسك  أمرهم  املحظورات 
ب��ام ه��و ك��األص��ل جل��م��ي��ع اخل����ريات و 

الطاعات، و هو العتصام بحبل الل)59( .

آية  تفسري  ادام���ة  يف  يشري  وك��ذل��ك 
عن  روي  فيقول:   » اللهّ بحبل  »العتصام 
إهنا  »أما  قال:  أنه   النبي عيل عن 

)58( التفسري الكبري، ج 8، ص170. 
)59( نفس املصدر، ص173. 

منها؟.  املخرج  فام  قيل:  فتنة«  ستكون 
خب  و  قبلكم  من  نبأ  فيه  اللهّ  »كتاب  قال: 
من بعدكم و حكم ما بينكم و هو حبل اللهّ 

املتني)60(.
 و روي عن ابن مسعود عن النبي

.» أنه قال: »هذا القرآن حبل اللهّ
عن  اخل��دري  سعيد  أيب  عن  روي  و 
النبي أنه قال: »إين تارك فيكم الثقلني، 
كتاب اللهّ تعاىل حبل ممدود من السامء إىل 

األرض، و عرتيت أهل بيتي«)61(.
الثاين:

املصداق  حتديد  يف  الرازی  احتاملت 
 :59 آية  النساء  سورة  من  المر«  »ألولی 

ىئ  ىئ  ىئ  ېئ  ېئ  ېئ  ۈئ  چ 

جب  يئ  ىئ  مئ  حئ  جئ  یی  ی  ی 

ختمت  حت  جت  يب  ىب  مب  خب  حب 

ىت يت جث مثچ. 

توضيحات  يف  ال��رازی  اإلم��ام  يقول 

تعاىل  قوله  ]يف  فيقول:  اآلي��ة  هذه  حول 
ىئ  ىئ  ىئ  ېئ  ېئ  ېئ  چۈئ 

جب  يئ  ىئ  مئ  حئ  جئ  یی  ی  ی 

)60( املصدر السابق. 
)61( املصدر السابق. 
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حب خب چ اعلم أنه تعاىل ملا أمر الرعاة و 

الولة بالعدل يف الرعية أمر الرعية بطاعة 
َأِطيُعوا  آَمُنوا  ِذيَن  الَّ ا  َ َأهيُّ »يا  فقال:  الولة 
 :طالب أيب  بن  عيل  قال  هلذا  و   »َ اللَّ
و  اللَّ  أن��زل  بام  حيكم  أن  الم��ام  عىل  حق 

عىل  فحق  ذلك  فعل  فإذا  األمانة،  يؤدي 
الرعية أن يسمعوا و يطيعوا)62(.

املسأل�����ة  يف  ال��رازی  يقول  وكذلك 
الثانية:

اعلم أن هذه اآلية آية رشيفة مشتملة 
ألن  ذلك  و  الفقه،  أصول  علم  أكثر  عىل 
أربع:  الريعة  أصول  أن  زعموا  الفقهاء 
و  القياس،  و  اإلمجاع  و  السنة  و  الكتاب 
هذه اآلية مشتملة عىل تقرير هذه األصول 
األربعة هبذا الرتتيب. أما الكتاب و السنة 
َأِطيُعوا  بقوله:  إليهام  اإلشارة  وقعت  فقد 

ُسوَل)63(. َ َو َأِطيُعوا الرَّ اللَّ
فان قيل: أليس أن طاعة الرسول هي 

، فام معنى هذا العطف؟. طاعة اللَّ
القايض )قاضی عبد اجلبار  قلنا: قال 
اهلمدانی -415 -324ه� -)؟( له كتب 

)62( التفسري الكبريللرازی، ج10، ص143. 
)63( املصدر السابق. 

املعتزلة(:  طبقات  وكت�������اب  الكالم  يف 
فالكتاب  الدللتني،  بيان  ذلك  يف  الفائدة 
، ثم نعلم منه أمر الرسول  يدل عىل أمر اللَّ
الرسول،  أمر  عىل  تدل  السنة  و  حمالة،  ل 
بام  فثبت  حمالة،  ل  اللَّ  أمر  منه  نعلم  ثم 
َأِطيُعوا  َو   َ اللَّ َأِطيُعوا  قوله:  أن  ذكرناه 
الكتاب  ُسوَل يدل عىل وجوب متابعة  الرَّ

و السنة)64(.
يف  الثالثة  املسألة  يف  ال���رازی  ويشري 

االستدالل علی اثبات العصمة بقوله:
ِمْنُكْم  ْم��رِ  اأْلَ ُأويِل  َو  قوله:  أن  اعلم 
و  حجة،  األمة  إمجاع  أن  عىل  عندنا  يدل 
بطاعة  أمر  تعاىل  اللَّ  أن  ذلك  عىل  الدليل 
اآلية  هذه  يف  اجلزم  سبيل  عىل  األمر  أويل 
اجل��زم  سبيل  عىل  بطاعته  اللَّ  أمر  من  و 
معصومًاعن  يكون  وأن  لب��د  والقطع، 
اخلطأ  عن  معصومًا  يكن  مل  لو  إذ  اخلطأ، 
قد  يكون  اخلطأ  علی  إقدامه  بتقدير  كان 

بفعل  أمرًا  ذلك  فيكون  بمتابعته،  الل  أمر 
عنه،  منهي����ًا  خطًأ  لكونه  واخلطأ  اخلطأ، 
إلی اجتم�����اع األمر والنهی  فهذا يفضی 
وأنه  بالعتبارالواحد،  الواحد  الفعل  يف 

)64( املصدر السابق. 
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حمال، فثبت أن الل تعالی أمر بطاعة أولی 
األمر علی سبيل اجلزم، وثبت أن كل من 
أمر الل بطاعته علی سبيل اجلزم وجب أن 
يكون معصومًا من اخلطأ، فثبت قطعًا أن 
أولی األمر املذكور يف هذه اآلية لبد وأن 
يكون معصومًا أنا يف زماننا هذا عاجزون 
عن معرفة المام املعصوم، عاجزون عن 
استفادة  عن  عاجزون  إليهم،  الوصول 
األمر  ك��ان  إذا  و  منهم،  العلم  و  الدين 
اللَّ  أمر  الذي  املعصوم  أن  علمنا  كذلك 
أبعاض  من  بعضًا  ليس  بطاعته  املؤمنني 
األمة، و ل طائفة من طوائفهم. و ملا بطل 
هذا وجب أن يكون ذلك املعصوم الذي 

هو املراد بقوله:
من  العقد  و  احلل  أهل  ْم��رِ  اأْلَ ُأويِل  َو 
إمجاع  بأن  القطع  يوجب  ذلك  و  األم��ة، 

األمة حجة«)65(.
دللة  متامية  علی  ال��رازی  وقف  وملا 

وهی  األم���ر،  أول��ی  عصمة  علی  اآلي��ة 
أن  ح���اول  اإلم��ام��ة  يف  مذهبه  لت��واف��ق 
يؤول اآلية بام يوافقه مع أن الواجب علی 
أمثاله أن يتعرف علی »أولی األمر« الذی 

)65( املصدر السابق ج10، ص144. 

استظهر من اآلية كوهنم معصومني، ولكنه 
ومل  الفكرة،  هذه  يستغل  ومل  قدمه،  زلت 
يستثمرها، فأخذ يتهرب من نتائج الفكرة 
اإلمام  معرفة  عن  عاجزون  بأننا  بالقول 
إليه،  الوصول  عن  عاجزون  املعصوم، 
منه،  والعلم  الدين  استفادة  عن  عاجزون 
بعضًا  ليس  فاملراد  األمر كذلك،  كان  فإذا 
من أبعاض األمة، بل املراد هو أهل احلل 

والعقد من األمة)66(.
نقد ومالحظة:

التی  املالحظات  إلی  أوًل  نشي�������ر 
جعفر  الشيخ  املتتبع  العالم��������ة  طرحها 
نشريإلی  وبعدها  الرازی  علی  السبحانی 

نقد ومالحظتنا عليها.
مالحظته  يف  السبحانی  الشيخ  ق�����ال 

عليه:
عصم����ة  علی  اآلي��ة  دل��ت  إذا  بأنه 
عليهم،  التعرف  علينا  فيجب  األمر  اولی 

فهل  احلقيقة،  العجز، هروب من  وإدعاء 
زمان  يشمل  أوكان  بزمانه  خيتص  العجز 
ال��رازی  يقول  أن  أظ��ن  ل  األي��ة،  ن��زول 

جعفر  تأليف  والنحل،  امللل  يف  بحوث   )66(
السبحانی، ج6، ص292. 
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بالثانی فعليه أن يتعرف علی املعصوم يف 
زمان النبی وعرص نزول اآلية، فبالتعرف 
بعد  حلقة  زمانه،  معصوم  يعرف  عليهم، 
اإلهلی  الوحی  يأمر  أن  وليعقل  اخری، 
حني  بتعريفه  ليقوم  ثم  معصوم  بطاعة 
النزول، فلوآمن الرازی بدللة اآلية علی 
يؤمن  أن  عليه  لكان  األمر،  أولی  عصمة 
بلسان  الوحی اإلهلی علی تعريفهم  بقيام 

النبی األكرم.
إذل معنی أن يأمر الل سبحانه بطاعة 

املعصوم، وليقوم بتعريفه)67(.
حيث  نقده  يف  السبح�����انی  ويستمر 

يقول:
»ثم إن تفسري »اولی األمر« بأهل احلل 
نظر  –حسب  للغامض  تفسري  والعقد، 
بأوضح  ليس  إذهو  -باألغمض  ال��رازی 

من األول«)68(.
لنق����������ل  السبحانی  العالمة  ويشري 

بعصمة  ي��رصح  حيث  تيمية  اب��ن  ك��الم 
فالقرآء   ..« التيمية:  ابن  فيقول  القراء... 

السابق،  وال��ن��ح��ل،  امل��ل��ل  يف  ب��ح��وث   )67(
ص293-292. 

)68( السابق، ص293. 

وتبليغه،  ال��ق��رآن  حفظ  يف  معصومون 
واملحدثون معصومون يف حفظ األحاديث 
الكالم  يف  معصومون  والفقهاء  وتبليغها، 

والستدلل«)69(.
يقول السبحانی يف مالحظاته علی هذا 

القول:
الطوائف  هلذه  العصمة  يدعی  »كيف 
القراءة  الختالف يف  أهنم غارقون يف  مع 
واحلك��م  واألث��ر،  واحلديث  والتفسري، 
ولوأغمضنا  والنظر.  والعقيدة  والفتوی، 
تلكم  الدليل علی عصمة  فم���ا  عن ذلك 
بأن  القائل  قول  علی  خصوصًا  الطوائف 
العصمة ترسبت من اليهود إلی األوساط 

السالمية)70(.
ن��ق��دن��ا ع��ل��ی ال�����رازی يف ت��بي��رات��ه 

وتوجيهاته إلنكارالعصمة:
مقدمة:

موضوعية  مواقف  ل��ل��رازی  أن  مع 

واجيابية بالنسبة ألهل البيت )كام أشرياليه 
يف مدخل هذا العنوان ولعجب منه. فهو 

نظرية  يف  كام  الس����نة  منهاج  تيمية:  ابن   )69(
المامية 120. 

)70( بحوث يف امللل والنحل، للشيخ السبحانی، 
ج6، ص 292 -293. 
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يد  وله  واملنقول؛  للمعقول  وجامع  عامل 
واسع يف األدب والكالم والفقه واصول 
الفقه كام أن له نقدًا وهوامش علی الفلسفة 
هذه  مثل  ال��رازی  من  نری  أن  وغريها(، 
احلق  بيان  يف  والجيابية  العلمية  املواقف 
وعدم كتامنه، لكن هو يثري الشك كثريًا يف 
األحيان  بعض  فيغلب  الواضحة  األمور 
اجلانب  علی  كالمه  يف  اجلدلی  اجلانب 
دارسی  أحد  كالم  ذكرنا  )كام  املوضوعی 
آثار املفرسين ومنهج اإلمام الفخر الرازی 
الذاتی  بعده  نبع عن  آنفًا( ربام  التفسري  يف 
اشتهر  الذی  الفكری  أوالتفنن  والتطرف 
التشكيك  و  اجل���دل  اسلوب  أن  مع  فيه. 
لخيدم الواقع ألن اهلدف ليس هوالبحث 
الوصول  اهلدف  بل  شیء  كل  يف  واجلدل 
إلی املعرفة واحلقيقة وإل سنقع يف مستنقع 
الذين  السوفسطائيني  اجلدليني ومذه���ب 
وجود  حتی  البدهيی  الوجود  أنك������روا 

انفسهم.
وتوجيهًا  ت��بي��رًا  ن��ری  ل  ول��ذل��ك 
منطقيًاعلی إنكار وإنتقاص ما ذكره اإلمام 
المر  اولی  كون  عدم  احتامل  من  الرازی 
والذی  علميا  به  استدل  أن  بعد  معصومًا 

يؤيده النقل والعقل.
ن��ش��ري ه��ن��ا ب��إخ��ت��ص��ار إل���ی بعض 
احتاملته  ُج��ل  نقل  بعد  امل��الح��ظ��الت 
ل  وذات��ی،  جدلی  تفنن  رصف  هی  التی 

املوضوعی والعلمی.
إلنكار  حم��اولت��ه  يف  ال����رازی  ق��ال 
العصمة ونقل وجوه اخری يف ذيل اآلية 

نشرياليها: الكريمة 
ُأويِل أ.  يف  ذك��روا  املفرسون  قيل:  ف��ان 

ْمِر وجوها أخرى سوى ما ذكرتم:  اأْلَ
األم��ر  أويل  م��ن  امل���راد  أن  أح��ده��ا: 

اخللفاء الراشدون.
و الثاين: املراد أمراء الرسايا.ب. 

اآلية  نزلت هذه  بن جبري:  قال سعيد 
بعثه  إذ  السهمي  حذافة  بن  اللَّ  عب����د  يف 

النبي أمريا عىل رسية.
وعن ابن عباس أهنا نزلت يف خالد بن 
الوليد بعثه النبي أمريا عىل رسية و فيها 

يف  اختالف  بينهام  فجرى  يارس،  بن  عامر 
يشء، فنزلت هذه اآلية و أمر بطاعة أويل 

األمر.
و ثالثها: املراد العلامء الذين يفتون يف ج. 

الناس  يعلمون  و  الرعية  األحكام 
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عن  الثعلبي  رواي��ة  هذا  و  دينه���م، 
و  جماهد  و  احلسن  قول  و  عباس  ابن 

الضحاك.
ويشري الرازی إلی عقيدة الشيعة حول 

العصمة بقوله:
»رابعها: نقل عن الروافض أن املراد به د. 

األئمة املعصومون، و ملا كانت أقوال 
حمصورة  اآلي��ة  ه��ذه  تفسري  يف  األم��ة 
الذي  القول  كان  و  الوجوه،  هذه  يف 
نرصمتوه خارجا عنها كان ذلك بإمجاع 

األمة باطال«)71(. 
إل��ی  ي��ش��ري  ال�����رازی ك��ام رئ��ي��ن��ا  إن 
ويضعف  ف��ريد  وال��وج��وه  الح��ت��املت 
اثبات  إلی  يذهب  كام  الحتاملت  بعض 
مع  العلامء؛  علی  يرك��ز  و  ُاخر  احتاملت 
الق����درة  وذوی  احلكام  من  ليسوا  أهنم 
ويشري  المجاع  يركزعلی  كام  والسلطة!. 
الی طاعة األمراء فال جيب اطاعتهم إل أن 

يكونوا مع احلق وليظلمون وإن اطاعتهم 
أنه  ال���رازی-و  تعبري  -حسب  مروطة 
ورعاية  األمانات  باداء  احلكام  تعالی  امر 

ج10،  ال���رازی،  لفخر  الكبري،  التفسري   )71(
ص144. 

حتی   )146-  144 )صفحات  العدل 
يصل إلی الحتامل اخلامس فيقول:

و  األم��راء  أع��امل  أن  خامسه�ا:  »و 
العلامء،  فتاوى  عىل  موقوفة  السالطني 
فكان  األمراء،  أمراء  احلقيقة  يف  العلامء  و 
أما  و  أوىل،  عليهم  األمر  أويل  لفظ  محل 
ما  عىل  املعصومني  األئمة  عىل  اآلية  محل 
لوجوه:  البعد  غاية  ففي  الروافض  تقوله 
مروطة  طاعتهم  أن  ذكرناه  ما  أحدها: 
فلو  إليه���م،  الوصول  قدرة  و  بمعرفتهم 
كان  معرفتهم  قبل  طاعتهم  علينا  أوجب 
أوجب  لو  و  يط����اق،  ل  ما  تكليف  هذا 
و  هبم  عارفني  رصنا  إذا  طاعتهم  علينا 
و  مروطا،  اإلجياب  صارهذا  بمذاهبهم 
ُسوَل  َ َو َأِطيُعوا الرَّ ظاهر قوله: َأِطيُعوا اللَّ
و  اإلطالق،  يقتيض  ِمْنُكْم  ْم��رِ  اأْلَ ُأويِل  َو 
الحتامل،  هذا  يدفع  ما  اآلية  ففي  أيضا 
و  الرسول  بطاعة  أمر  تعاىل  ألنه  ذلك  و 

هو  و  واحدة،  لفظة  يف  األمر  أويل  طاعة 
ْم��رِ  اأْلَ ُأويِل  َو  ُسوَل  الرَّ َأِطيُعوا  َو  قوله: 
ِمْنُكْم و اللفظة الواحدة ل جيوز أن تكون 
هذه  كانت  فلام  معا،  مروطة  و  مطلقة 
أن  وجب  الرسول  حق  يف  مطلقة  اللفظة 
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تكون مطلقة يف حق أويل األمر.«)72(.
»اطيعو  اط��الق  م��ن  واض��ح��ًا  نفهم 
األزمنة  مجيع  يف  الرسول«.  واطيعو  الل 
اولی األمر ليعصون الل– بأن  واألمكنة 
عليه  أكد  وكام  املعصوم  يف  هواألمر  كام 
–وكذلك وردت  بيانه إلثباهتا  الرازی يف 
أمر الطاعة يف اآلية بعد اطاعة الل ورسوله 
لعدم  الط��الق  ينايف  رشط��ًا  يكون  ف��ال 
الكافر  اطاع��ة  ليريد  الل  ألن  العصيان 
واجبة  ولجيعلها  العادل  وغري  والعاصی 
چ ڇ ڍ ڍ ڌ چ ]سورة الزمر: 

السبحانی(  )حسب  اجلمع  فمقتضی   ]7
اطاعة  )وج���وب  الم��ري��ن  ه��ذي��ن  ب��ني 
وحرمة  الطالق،  وجه  علی  المر  اولی 
يتصف  أن  بالعصيان(  أمر  إذا  طاعتهم 
علی  اطاعتهم  وجبت  الذين  المر  اولو 
وعناية  ذاتية  بخصوصية  الطالق،  وجه 
والنهی  عنالمرباملعصية  تصدهم  ربانية، 

اخری  عبارة  إل  هذا  وليس  الطاعة.  عن 
عن كوهنم معصومني..«)73(.

)72( املصدر السابق ص146. 
ج6  السبحانی،  لليشخ  والنحل،  امللل   )73(

ص291. 

مروطة  وليست  مطلقة  الطاعة  إن 
حتصيل  رشط  املعرف���������ة  ألن  لمقيدة 
}كتحصيل الوضوء للص��������الة( لرشط 

للحج(  اإلستطاعة  )كوج�����وب  حصول 
كوجوب  املكلف  من  حتصيله  من  فالبد 
عقلية  بأهنا  ال��واج��ب(  )مقدمة  املقدمة 
لرشعية، فاليقيد األمر بالطاعة... حتی 

اطاعة الرسول مع أهنا واجبة)74(.
اضاف الرازی يف ادامة احتمالته:

أويل  بطاع�ة  أم��ر  تعاىل  أن��ه  »ال��ث��اين: 
عندهم ل  و  األم��ر مجع،  أول��و  و  األم��ر، 
محل  و  واحد،  إمام  إل  الزمان  يف  يكون 

اجلمع عىل الفرد خالف الظاهر«.
وضعًا  مجع  األم��ر«  »اول��ی  إن  نقول: 
ْمِر معناه ذوو  وصفتًة )ألن معنی »ُأويِل اأْلَ
األمر« و أولو مجع، و واحده ذو عىل غري 
كلها  اخليل،  و  اإلبل  و  كالنساء  القياس، 
أسامء للجمع و ل واحد له يف اللفظ)75(( 

عرفًا  وبل  رشع��اً  اطالقها  لينايف  ولكن 
لينحرص  النص  فهم  ألن  الفرد...  علی 

آملی،  ج��وادی  آية  ج19،  تسنيم،  راجع   )74(
زمستان  دوم  چ��اپ  إرساء،  ن��رم��رك��ز 

1389، ص249 -248. 
)75( تفسري الكبري للرازی، ج10، ص146. 
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فهم  هناك  ب��ل  فقط  ووال��وض��ع  باللغة 
السيد  عن���ه  يعب  الرعی  للنص  للعرف 
اإلجتامعی  »بالفه����م  الصدر  باقر  حممد 
المامية  عند  العصمة  تفسري  يف  للنص« 
علی  –الرعی  العريف  الفهم  هذا  فيقدم 
اللغة؛ فيجوز اطالق اولی المر لكل فرد 
حدده الشارع. وأكد عليه حممد جواد مغنية 
يف تفسريه حني قال: » أن الرع يف مداليل 
واللغة،«)76(  العرف  علی  مقدم  األلفاظ 
علی  األم���ر  اويل  جي��وزاط��الق  ول��ذل��ك 
اولو  فيطلق  فرد.  أنه  مع  أيضا   النبی
كام  وقدرة  سلطة  بيده  من  كل  علی  المر 
ل  كام  اطاعته.  فيجب  للنبی  بالنسبة  هو 
جيوز اطاعة حاكم ظامل لن الرع هنی عن 

اطاعة ظامل وفاسق.
هو  الشيعة  عقيدة  يف  المر  اولی  إن 
رشايط  من  الدينی  النص  حي��دده  ال��ذی 
رسول  أبناء  من  الفرد  كون  ل  وكفاءات، 

منهم  كثريا  ألن   املؤمنني وأمري   الل
أن  عليها  مضافًا  الرائط،  هلذه  فاقدون 

الكاشف، ملحمد جواد مغنية، ج3  تفسري   )76(
الطبعة  الس��الم��ی،  الكتاب  دار  النارش 

الثالثة، 1426ه� -2005م، ص219. 

خاص  وموقع  زمن  يف  حمدود  األمر  اويل 
من  بأمر  السابق  واإلم��ام  املعصوم  حيدده 
من   علی ليكون  مثال  والرسول؛  الل 
اولی المر يف زمن رسول الل، كامليكون 
حياة  يف  األم��ر  اويل  من  واحلسني  احلسن 
امري املؤمنني وكذلك احلسني يف زمن اخيه 

.احلسن
علی  املالحظة  هذه  يف  املهمة  والنكتة 
إثبات أويل المر  الرازی وهواجسه علی 
أن  الطاعة -كام  أنه ليثبت رشائط  وهو 
إل  وعمال  -نظرا  اثباته  حي��اول  ال��رازی 
أوالعلامء  احلكام  من  لغريه  املعصوم  يف 
وتوجيهات  اح��ت��املت  وم��ن  ب��ص��ورة 
واختلق  تثَبط  او  فردها  الرازی،  طرحها 
يثبت  أن  النهاية  يف  يريد  فالرازی  فيها!. 
اإلطاعة ملن هو مستحق رشعا؟. ألن غري 
العادل وغرياملعصوم لجيوز )او لجيب( 
من  و  اجل��ور  علامء  او  كحكام  اطاعتهم 

املطاع  يكون  أن  فيبقی  مسلكهم.  سلك 
عادًل وعاملا وبل كفوئًا وقادرًاعلی القياده 
واإلمامة وملثل هذا املقام الذی يشبه النبوة 
املعصية  عن  نفسه  عصم  من  إل  لحيصل 
يسَدِده  ال��ذی  اخلطأ  وحتی  والنحراف 
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الل  بعناية  إل  تعالی... وليمكن هذا  الل 
سبحانه وحتی أهل احلل والعقد لبد أن 
ينقض  وإل  وثقاة،  عدول  كلهم  يكونوا 
وتبليغ  والرتبية  والتعليم  اهلداية  غرض 
بالعمل  يعتمدون  ال��ن��اس  لن  ال��دي��ن. 
اإلدعاء  من  اكثر  القيادي������ة،  والكفائة 

والعناوين الفخيمة والدارجة.
المجاع  عن  ال��رازی  يقول  الذی  اما 
تريدون؟.  وجممعني  امجاع  أی  منه:  نسئل 
ونحن نعلم بأن حصول مثل هذا المجاع 
بمعناه  والصاحلني  العدول  كل  )امج��اع 
احلقيقی( صعب. اإل أن نذهب ونلتجيء 
التی  الغربية  الليبالية  الديموقراطية  إلی 
األقلية  حكم  هی  بل  امج��اع،  ليست  هی 
الديموقراطي�������ة  أن  مع  األغلبية.  علی 
فك����������ری  ومنهج  عقيدة  هی  املزعومة 
القرآن  تبنها  الذی  الدينی  منهجنا  ختالف 
والسنة ونحن نعلم بأن مثل هذه الكثرية 

والقوانني  العلامنية  علی  تركز  الباغامتية 
كمش������رع  اإلنسان  يتبناه  التی  الوضعية 

مكان الل والقوانني الوحيانية.
يركز الرازی يف احتاملته علی العلامء، 
العلامء  فتوی  ينفذون  الذين  احلكام  او 

التاريخ  طول  علی  احلك�ام  اكثر  ولكن 
ح��ارب  ك��ام  واملجتهدين  العلام  ح��ارب 
هولء احلكام والسالطني خمالفيهم وسيام 

اتباع أهل البيت.
نقدها  ادامة  يف  ال��رازی  قال  الثالث: 
أنه )تعالی(  العصمة بقوله: »ثالثها:  علی 

حب  جب  يئ  ىئ  مئ  حئ  جئ  چ  ق���ال: 
چ ول��و ك��ان امل��راد ب��أويل األمر  خب 

فان  يقال:  أن  لوجب  املعصوم  الم��ام 
فثبت  المام،  إىل  فردوه  يشء  يف  تنازعتم 

أن احلق تفسري اآلية بام ذكرناه«)77(.
جيب  اإلشكال  هذا  عن  اجلواب  اما 

أن نقول:
لخيتص  اإلش��ك��ال  ه��ذا  إن  أوال: 
بالتفسري الشيعی هلذه اآلية، بل يرد علی 
بقيه التفاسري أيضا، إذا أمعنا النظر قليال.
من  امل����راد  أن  يف  لش���ك  وث��ان��ي��ا: 
احلارضة  العبارة  يف  والتنازع  الختالف 

ل  األحكام،  يف  والتنازع  الختالف  هو 
احلكومة  بجزئيات  املتعلق��ة  املسائل  يف 
املسائل  هذه  يف  إلنه  السالمية،  والقيادة 
)ك��امرصح��ت  األم���ر  اويل  اط��اع��ة  جي��ب 

)77( املصدر السابق/ 146. 
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املبحوثة  اآلية  من  الولی  اجلملة  بذلك 
هنا()78( وعلی هذا فاملراد من الختالف 
والقوانني  األح��ك��ام  يف  الخ��ت��الف  هو 
أمر تريعها  يعود  التی  السالمية  الكلية 
إلی الل سبحانه ونبيه ألننا نعلم جمرد 
مرعًا،  وليس  اإلهلية  لألحكام  منفذ 
األح��ك��ام،  تلك  م��ن  لشیء  ولن��اس��خ��ًا 
األح��ك��ام  يطبق  أن  ف��ق��ط  عليه  وان���ام 
حياة  يف  النبوية  والسنة  واألوامراإلهلية 
البيت  أهل  أحاديث  األمة، وهلذا جاء يف 
ماخيالف  عنا  بلغكم  »إذا  قالوا كذلك  إنه 
عرض  فارضبوه  نبيه،  وسنة  الل  كتاب 
نقول  أن  يستحيل  أی  ولتقبلوه«  احلائط 

ماخيالف كتاب الل وسنة نبيه«)79(.
يرجع  مرجع  أول  ف��إن  ه��ذا  وعلی 
األحكام  يف  خالفاهتم  حلل  إليه  املسلمون 
األكرم  والنبی  سبحانه  الل  هو  السالمية 

)78( األمثل يف تفسري كتاب الل ملنزل/ لسامحة 
–اجلزء  ال��ش��ريازی  مكارم  ن��ارص  الشيخ 
الطبعة   1426- ه�-ش   1384 الثالث، 
قم/  اي��ران/  الثالث(  )التصحيح  الول��ی 

ص180 -181. 
)79( األمثل يف تفسري كتاب الل املنزل/ لسامحة 
السابق،  الشريازی،  مكارم  نارص  الشيخ 

ص181. 

األئمة  ب��ني  م��ا  وإذا  إل��ي��ه،  يوحی  ال��ذی 
األحكام  تلك  فإن  أحكامًا،  املعصومون 
ليست سوی اقتباس من كتاب الل، أو هی 
النبی  من  إليهم  وصلت  التی  العلوم  من 
أولی  ذكر  علة عدم  تتضح  األكرم، وهبذا 
األمر إلی جانب املرجع يف حل الختالف 
يف األح��ك��ام امل��ذك��ورة يف ه��ذااجل��زء من 

اآلية)80(.
للرازی  الزم��ة  غ��ري  اح��ت��مالت  رسد 

حول اآلية:
إن للرازی توضيح����ات وتطويالت 
بالطائل حول تتمة اآلية من احتامل حجية 
القياس  رد  و  القياس  وحجية  المج��اع 
قياس  إل��ی  واش��ارت��ه  ع���رة)81(  بدليل 
إبليس بقوله »خلقنتی من نار وخلقته من 
طني«. لنحتاج إلی بيان هذه التفصيالت 

جوادی  الشيخ  يقول  السابق؛  املصدر   )80(
فقهية  ليست  املسئلة  بأن  تفسريه  يف  آملی 
ورسوله  الل  ك��الم  حجية  لبيان  هی  بل 
واول���ی األم���ر؛ ك��الس��ت��دلل هب��ذه اآلي��ة 
ەئچ ]سورة  ەئ  ائ  ائ  ى  چى 
اصولية.  مسئلة  فهی   ]15 اإلرساء: 

التسنيم، لآلملی، ج19، ص 261. 
السابق،  ج19،  آملی،  الل  آلية  التسنيم،   )81(

ص267. 
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ولكن نقول بكلمة واحدة إن القياس دليل 
ليكون  كام  حجة  ليكون  والظن  ظنی 
فالعالج  اخلالف  يثري  بل  للوحدة،  سبياًل 
هو الرد إلی الل والرسول وكذلك يتطرق 
واألصولية  الفقهية  املباحث  إلی  الرازی 
نصها  ننقل  وغ��ريه��ا...  )اص��وال��ف��ق��ه( 
يف  دراستها  ونحاول  اهلامش  يف  للقاری 
متن الكتاب إن شاء الل تعالی يف املستقبل 
َف��إِْن  قوله:  أن  اعلم  الرابعة:  }املسألة 
ُسوِل  الرَّ َو   ِ إىَِل اللَّ وُه  َفُردُّ ٍء  َتناَزْعُتْم يِف يَشْ
يدل عندنا عىل أن القياس حجة، و الذي 
يِف  َتناَزْعُتْم  َفإِْن  قوله:  أن  ذلك  عىل  يدل 
يف  اختلفتم  فان  املراد  يكون  أن  إما  ٍء  يَشْ
يشء حكمه منصوص عليه يف الكتاب أو 
السنة أو اإلمجاع، أو املراد فان اختلفتم يف 
يشء  يف  عليه  منصوص  غري  حكمه  يشء 
عىل  ألن  باطل  األول  و  الثالثة،  هذه  من 
فكان  طاعت���ه  عليه  وجب  التقدير  ذلك 

ذلك داخال حتت قوله:
ُأويِل  َو  ُسوَل  الرَّ َأِطيُعوا  َو   َ اللَّ َأِطيُعوا 
َف��إِْن  قوله:  يصري  حينئذ  و  ِمْنُكْم  ْم��ِر  اأْلَ
ُسوِل  الرَّ َو   ِ اللَّ إىَِل  وُه  َفُردُّ ٍء  يِف يَشْ َتناَزْعُتْم 
إعادة لعني ما مىض، و إنه غري جائز. و إذا 

بطل هذا القسم تعني الثاين و هو أن املراد: 
فان تنازعتم يف يشء حكمه غري مذكور يف 
كان  إذا  و  اإلمج��اع،  و  السن��ة  و  الكتاب 
إىَِل  وُه  دُّ َف��رُ قوله:  من  املراد  يكن  مل  كذلك 

ُسوِل. ِ َو الرَّ اللَّ
و  الكتاب  نصوص  من  حكمه  طلب 
حكمه  رد  املراد  يكون  أن  فوجب  السنة. 
إىل األحكام املنصوصة يف الوقائع املشاهبة 
اآلية  أن  فثبت  القياس،  هو  ذلك  و  له، 
الكبري  )تفسري  بالقياس...  األمر  دالة عىل 

للرازی، ج10، ص146 -147(.
عىل  دالة  اآلية  هذه  اخلامسة:  املسألة 
القياس  عىل  مقدمان  السنة  و  الكتاب  أن 
بسبب  هبام  العمل  ترك  جيوز  فال  مطلقا، 
بسبب  ختصيصهام  جي��وز  ل  و  القياس، 
أو  جليا  القياس  كان  سواء  ألبتة،  القياس 
خمصوصا  النص  ذلك  كان  س��واء  خفيا، 
أن  بينا  أنا  عليه  يدل  و  ل،  أم  ذلك  قبل 

ىئچ  ىئ  ىئ  ېئ  چ  تعاىل:  قوله 
هذا  و  ال��س��ن��ة،  و  ال��ك��ت��اب  بطاعة  أم��ر 
و  الكتاب  متابعة  أن  فثبت  مطلق،  األمر 
أو  يعارضهام  قياس  حصل  س��واء  السنة 
يؤكد  مما  و  واجبة،  يوجد  مل  أو  خيصصهام 
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ذلك وجوه أخرى: أحدها: أن كلمة »ان« 
و  لالشرتاط،  الناس  من  كثري  قول  عىل 
َتناَزْعُتْم  َفإِْن  قوله:  كان  املذهب  هذا  عىل 
رصيح  ُسوِل  الرَّ َو   ِ اللَّ إىَِل  وُه  َفُردُّ ٍء  يَشْ يِف 
يف أنه ل جيوز العدول إىل القياس إل عند 
فقدان األصول. الثاين: أنه تعاىل أخر ذكر 
هذا  و  الثالثة،  األصول  ذكر  عن  القياس 
األصول  عن  مؤخر  به  العمل  بأن  مشعر 
الثالثة. الثالث: أنه اعتب هذا الرتتيب 
عن  الجتهاد  أخ��ر  حيث  معاذ  قصة  يف 
الكتاب، و علق جوازه عىل عدم وجدان 
الكتاب و السنة بقوله: »فان مل جتد« الرابع: 
أنه تعاىل أمر املالئكة بالسجود آلدم حيث 

ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  چ  ق��ال: 
 ]34 البقرة:  ھچ ]سورة  ھ  ھ 
بالكلية،  النص  يدفع هذا  مل  إبليس  إن  ثم 
العموم  ذل��ك  ع��ن  نفسه  خصص  ب��ل 

بقياس هو قوله: چ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ 

ثم أمجع  چ ]سورة األع��راف: 12[  ٿ 
عىل  مقدما  القياس  جعل  أنه  عىل  العقالء 
و  ملعونا،  السبب  بذلك  صار  و  النص 
هذا يدل عىل أن ختصيص النص بالقياس 
تقديم للقياس عىل النص و انه غري جائز. 

ألنه  متنه  يف  مقطوع  القرآن  أن  اخلامس: 
القياس ليس كذلك، بل  بالتواتر، و  ثبت 
املقطوع  و  اجلهات،  مجيع  من  مظنون  هو 
راجح عىل املظنون. السادس: قوله تعاىل: 

ەئ  ەئ  ائ  ائ  ى  ى  ې  چ 

وئ وئ چ ]سورة املائدة: 45[ و إذا 
الواقعة  يف  حاصال  الكتاب  عموم  وجدنا 
ثم انا ل نحكم به بل حكمنا بالقياس لزم 
الدخول حتت هذا العموم. املسألة الثامنة: 
اعلم أن املنقول عن الرسول اما القول 
إطاعته  فيجب  القول  أما  الفعل،  اما  و 
لقوله تعاىل: چ ېئ ىئ ىئ ىئ چ و 
أما الفعل فيجب عىل األمة القتداء به إل 
ما خصه الدليل. و ذلك ألنا بينا ان قوله: 
َأِطيُعوا يدل عىل أن أوامر اللَّ للوجوب ثم 
حممد  صفة  يف  أخرى  آية  يف  قال  تعاىل  انه 
هذا  و  بُِعوُه  َفاتَّ السالم:  و  الصالة  عليه 
أمر، فوجب أن يكون للوجوب، فثبت أن 

متابعته واجبة، و املتابعة عبارة عن اإلتيان 
الغري  ذل��ك  أن  ألج��ل  الغري  فعل  بمثل 
يوجب   َ اللَّ َأِطيُعوا  قوله:  ان  فثبت  فعله، 
القتداء بالرسول يف كل أفعاله، و قوله: َو 
ُسوَل يوجب القتداء به يف مجيع  َأِطيُعوا الرَّ
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أقواله، و ل شك أهنام أصالن معتبان يف 
ج10،  الكبريللرازی،  )التفسري  الريعة. 
ظاهر  أن  اعلم  التاسعة:  املسألة   )149
يفيد  ل  الوضع  أصل  يف  كان  ان  و  األمر 
التكرار و ل الفور إل أنه يف عرف الرع 
األول:  وج��وه:  عليه  يدل  و  عليه،  يدل 
استثناء  منه  يصح   َ اللَّ َأِطيُعوا  قوله:  ان 
إخراج  الستثناء  حكم  و  كان،  وقت  أي 
قوله:  يكون  أن  فوجب  لدخل،  لوله  ما 
َ متناول لكل األوقات، و ذلك  َأِطيُعوا اللَّ
الفور.  يقتيض  التكرار  و  التكرار،  يقتيض 
اآلية  لصارت  ذلك  يفد  مل  لو  انه  الثاين: 
الكيفية  و  الوقت املخصوص  جمملة، ألن 
املخصوصة غري مذكورة، أما لو محلناه عىل 
العموم كانت اآلية مبينة، و محل كالم اللَّ 
عىل الوجه الذي يكون مبينا أوىل من محله 
جمهول،  جممال  يصري  به  الذي  الوجه  عىل 
أقى ما يف الباب أنه يدخله التخصيص، 

الثالث:  اإلمجال.  من  خري  التخصيص  و 
الطاعة  لفظ  أضاف   َ اللَّ َأِطيُعوا  قوله:  ان 
وج��وب  أن  يقتيض  فهذا   ، اللَّ لفظ  إىل 
الطاعة علينا له إنام كان لكوننا عبيدا له و 
لكونه إهلا، فثبت من هذا الوجه ان املنشأ 

الربوبية،  و  العبودية  هو  الطاعة  لوجوب 
عىل  الطاعة  وجوب  دوام  يقتيض  ذلك  و 
هذا  و  القيامة/  قيام  إىل  املكلفني  مجيع 

أصل معتب يف الرع.
َأِطيُعوا  ق��ال:  ان��ه  ال��ع��ارشة:  املسألة 
َأِطيُعوا  َو  قال:  ثم  الذكر،  يف  فأفرده   َ اللَّ
تعليم  هذا  و  ِمْنُكْم  ْمِر  اأْلَ ُأويِل  َو  ُسوَل  الرَّ
ل  أن  هو  و  األدب،  هلذا  سبحانه  اللَّ  من 
الذكر بني اسمه سبحانه و بني  جيمعوا يف 
اسم غريه، و أما إذا آل األمر إىل املخلوقني 
َأِطيُعوا  َو  قال:  انه  بدليل  ذلك،  فيجوز 
تعليم  هذا  و  ِمْنُكْم  ْمِر  اأْلَ ُأويِل  َو  ُسوَل  الرَّ

هلذا األدب.
عىل  دللنا  قد  ع��رة:  احلادية  املسألة 
أن  عىل  يدل  ِمْنُكْم  ْمِر  اأْلَ ُأويِل  َو  قوله:  أن 

اإلمجاع حجة فنقول:
فكذلك  األصل  هذا  عىل  دل  أنه  كام 
القول  ف��روع  من  كثرية  مسائل  عىل  دل 

باإلمجاع، و نحن نذكر بعضها:
ل  اإلمج��اع  أن  مذهبنا  األول:  الفرع 
يمكنهم  الذين  العلامء  بقول  إل  ينعقد 
الكتاب  نصوص  من  اللَّ  أحكام  استنباط 
و السنة، و هؤلء هم املسمون بأهل احلل 



آيات عصمة أهل البيت يف تفسري )الفخر الرازي(

246

سابع والثالثون -ربيع )2019م- 1440هـ(
العدد ال

و العقد يف كتب أصول الفقه نقول: اآلية 
أويل  طاعة  أوج��ب  تعاىل  ألنه  عليه  دال��ة 
األمر، و الذين هلم األمر و النهي يف الرع 
ألن  العلامء،  من  الصنف  ه��ذا  إل  ليس 
استنباط  بكيفية  له  الذي ل معرفة  املتكلم 
و  بأمره  اعتبار  ل  النصوص  من  األحكام 
الذي ل  املحدث  و  املفرس  و كذلك  هنيه، 
القرآن  قدرة له عىل استنباط األحكام من 
و احلديث، فدل عىل ما ذكرناه، فلام دلت 
اآلية عىل أن امجاع أويل األمر حجة علمنا 
بمجرد  اإلمجاع  ينعقد  أنه  عىل  اآلية  دللة 
أما دللة  و  العلامء.  من  الطائفة  قول هذه 
اآلية عىل أن العامي غري داخل فيه فظاهر، 
ألنه من الظاهر أهنم ليسوا من أويل األمر.

اإلمجاع  أن  يف  اختلفوا  الثاين:  الفرع 
حجة؟  هو  هل  اخل��الف  عقيب  احلاصل 
هذه  عليه  الدليل  و  حجة،  أنه  األصح  و 
َأِطيُعوا  َو  قوله:  أن  بينا  اآلية، و ذلك ألنا 

ْمِر ِمْنُكْم يقتيض وجوب  ُسوَل َو ُأويِل اأْلَ الرَّ
طاعة مجلة أهل احلل و العقد من األمة، و 
و  اخلالف  بعد  حصل  ما  فيه  يدخل  هذا 
الكل  ما مل يكن كذلك، فوجب أن يكون 

حجة.

الفرع الثالث: اختلفوا يف أن انقراض 
أهل العرص هل هو رشط؟. و األصح أنه 
اآلية،  هذه  عليه  الدليل  و  ب��رط،  ليس 
ت��دل ع��ىل وج���وب طاعة  و ذل��ك ألهن��ا 
املجمعني، و ذلك يدخل فيه ما إذا انقرض 

العرص و ما إذا مل ينقرض.
الفرع الرابع: دلت اآلية عىل أن العبة 
أول  يف  ق��ال  تعاىل  ألن��ه  املؤمنني  بإمجاع 
ُأويِل  َو  قال:  ثم  آَمُنوا  ِذيَن  الَّ ا  َ َأهيُّ يا  اآلية: 
ْمِر ِمْنُكْم فدل هذا عىل أن العبة بإمجاع  اأْلَ
الذين يشك يف  الفرق  املؤمنني، فأما سائر 

إيامهنم فال عبة هبم.
قوله:  أن  ذكرنا  عرة:  الثانية  املسألة 
َو   ِ اللَّ إىَِل  وُه  َف���ُردُّ ٍء  يَشْ يِف  َتناَزْعُتْم  َف��إِْن 
بالقياس،  العمل  صحة  عىل  يدل  ُسوِل  الرَّ
هذا  عىل  دلت  اآلي��ة  هذه  أن  كام  فنقول: 
كثرية  مسائل  عىل  دلت  فكذلك  األصل، 
نذكر  نحن  و  بالقياس،  القول  فروع  من 

بعضها:
قوله:  أن  ذك��رن��ا  ق��د  األول:  ال��ف��رع 
بني  واقعة  إىل  فردوه  معناه   ِ اللَّ إىَِل  وُه  َف��ُردُّ
امل��راد  يكون  أن  و  بد  ل  و  حكمها،  اللَّ 
كان  لو  إذ  تشبهها،  واقعة  إىل  ف��ردوه��ا 
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يف  ختالفها  واقعة  إىل  رده��ا  بردها  امل��راد 
الصورة و الصفة، فحينئذ مل يكن ردها إىل 
بعض الصور أوىل من ردها إىل الباقي، و 
أن  و  بد  ل  أنه  فعلمنا  الرد،  يتعذر  حينئذ 
تشبهها  واقعة  إىل  فردوها  امل��راد:  يكون 
املعنى  يف الصورة و الصف����ة. ثم إن هذا 
الذي قلناه يؤكد باخلب و األثر، أما اخلب 
الصائم  قبلة  ع��ن   سألوه مل��ا  ف��إهن��م 
فق�������ال عليه الصالة و السالم: »أرأيت 
مقدمة  املضمضة  يعني  متضمضت«  لو 
فكام  اجلامع،  مقدمة  الُقبلة  أن  كام  األكل، 
أن تلك املضمضة مل تنقض الصوم، فكذا 
القبلة. وملا سألته اخلثعمية عن احلج فقال 
عليه الصالة و السالم: أرأيت لو كان عىل 
أبيك دين فقضيته هل جيزى فقالت نعم: 
قال عليه الصالة و السالم: فدين اللَّ أحق 

بالقضاء«.
 عمر عن  روي  فام  األث��ر  أما  و 

قس  و  النظائر  و  األشباه  اعرف  قال:  أنه 
ما ذكرناه من  برأيك، فدل جمموع  األمور 
دللة هذه اآلية و دللة اخلب و دللة األثر 

عىل أن قوله:
وُه أمر برد اليشء إىل شبيهة، و إذا  َفُردُّ

ثبت هذا فقد جعل اللَّ املشاهبة يف الصورة 
و الصفة دليال عىل أن احلكم يف غري حمل 
النص مشابه للحكم يف حمل النص، و هذا 
قياس  اللَّ  الشافعي رمحه  يسميه  الذي  هو 
قياس  الفقهاء  أكثر  يسميه  و  األش��ب��اه، 
ال��ط��رد، و دل��ت ه��ذه اآلي��ة ع��ىل صحته 
قوله:  من  املراد  أن  بالدليل  ثبت  ملا  ألنه 
أن  علمنا  شبيهه  إىل  ردوه  أنه  هو  وُه  َف��ُردُّ
األصل املعول عليه يف باب القياس حمض 
املشاهبة، و هذا بحث فيه طول، و مرادنا 
اآليات،  من  املسائل  استنباط  كيفية  بيان 
سائر  يف  فمذكور  فيها  الستقصاء  فأما 

الكتب.
الفرع الثاين: دلت اآلية عىل أن رشط 
الستدلل بالقياس يف املسألة أن ل يكون 
قوله:  ألن  السنة  و  الكتاب  من  نص  فيها 
هبذا  مشعر  وُه  َف��ُردُّ ٍء  يَشْ يِف  َتناَزْعُتْم  َف��إِْن 

الشرتاط.

إذا  أنه  اآلي�ة عىل  دلت  الثالث:  الفرع 
و  الكتاب  من  نص  الواقعة  يف  يوجد  مل 
فيه  القياس  استعامل  السنة و اإلمجاع جاز 
كيف كان، و بطل به قول من قال: ل جيوز 
استعامل القياس يف الكفارات/ و احلدود 
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ٍء  و غريمها، ألن قوله: َفإِْن َتناَزْعُتْم يِف يَشْ
)السابق  فيها.  نص  ل  واقعة  كل  يف  عام 

ج10، ص: ص147 وبعدها(.
من  أن  عىل  اآلية  دلت  الرابع:  الفرع 
أثبت احلكم يف صورة بالقياس فال بد و أن 
يقيسه عىل صورة ثبت احلكم فيها بالنص، 
و ل جيوز أن يقيسه عىل صورة ثبت احلكم 
َو   ِ اللَّ إىَِل  وُه  َف��ُردُّ قوله:  ألن  بالقياس  فيها 
إىل  رده  جيب  بأنه  مشعر  ظاهره  ُسوِل  الرَّ
احلكم الذي ثبت بنص اللَّ و نص رسوله.
أن  عىل  اآلي��ة  دل��ت  اخلامس:  الفرع 
حكمه  ثبت  ال��ذي  األص��ل  عىل  القياس 
بالقرآن، و القياس عىل األصل الذي ثبت 
القياس  كان  تعارضا  إذا  بالسنة  حكمه 
اخلب  عىل  القياس  عىل  مقدما  القرآن  عىل 
ألنه تعاىل قدم الكتاب عىل السنة يف قوله: 
قوله:  يف  و  ُسوَل  الرَّ َأِطيُعوا  َو   َ اللَّ َأِطيُعوا 
ُسوِل و كذلك يف خب  الرَّ َو   ِ إىَِل اللَّ وُه  َفُردُّ

معاذ.
أنه  عىل  اآلية  دلت  السادس:  الفرع 
بإيامء يف  تأيد  قياسان أحدمها  تعارض  إذا 
كتاب اللَّ و اآلخر تأيد بإيامء خب من أخبار 
الثاين،  عىل  مقدم  األول  فإن   ، اللَّ رسول 

فهذه  اخلامس،  الفرع  يف  ذكرناه  كام  يعني 
هذه  من  استنبطناها  األصولية  املسائل 
اآلية يف أقل من ساعتني، و لعل اإلنسان 
أمكنه  الستقصاء  الفكر عىل  استعمل  إذا 
استنباط أكثر مسائل أصول الفقه من هذه 

اآلية.
ُأويِل  َو  قوله:  عش����رة:  الثالثة  املسألة 
و  أول��و مج��ع،  و  األم��ر  معناه ذوو  ْم���ِر  اأْلَ
و  كالنساء  القياس،  غري  عىل  ذو  واح��ده 
ل  و  للجمع  أسامء  كلها  اخليل،  و  اإلبل 

واحد له يف اللفظ.
َفإِْن  قوله:  عرة:  الرابعة  املسأل����ة 
قال كل  و  اختلفتم  الزجاج:  قال  َتناَزْعُتْم 
من  املنازعة  اشتقاق  و  قويل  القول  فريق: 
عبارة  املنازعة  و  اجلذب،  هو  الذي  النزع 
واحد من اخلصمني حلجة  عن جماذبة كل 
و  قوله  جذب  حماولة  أو  لقوله،  مصححة 

نزعه إياه عام يفسده.

جت  يب  ىب  مب  چ  ت��ع��اىل:  ق��ال  ث��م 
حت خت چ و فيه مسألتان:

أن  حيتمل  الوعيد  هذا  األوىل:  املسألة 
َ َو َأِطيُعوا  يكون عائدا إىل قوله: َأِطيُعوا اللَّ

ُسوَل و إىل قوله: الرَّ
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ُسوِل و اللَّ أعلم. ِ َو الرَّ وُه إىَِل اللَّ َفُردُّ
ُكْنُتْم  إِْن  قوله:  ظاهر  الثانية:  املسألة 
اْلَيْوِم اآْلِخِر يقتيض أن من  َو   ِ ُتْؤِمُنوَن بِاللَّ
و  مؤمنا،  يكون  ل  الرسول  و  اللَّ  يطع  مل 
اليامن  عن  املذنب  خيرج  أن  يقتيض  هذا 

لكنه حممول عىل التهديد.
جث  يت  ىت  چ  ت��ع��اىل:  ق��ال  ث��م 
يف  به  أمرتكم  ال��ذي  ذلك  أي  چ  مث 

لكم  عاقبة  أحسن  و  لكم  خري  اآلية  هذه 
و  اليشء  مآل  اليه  عام  عبارة  التأويل  ألن 
مرجع�����ه و عاقبته )تفسريالكبري، ج10، 

ص: 146وبعد(.
ال��رازی  م��ن  وم��ؤي��د  اجي��اب��ی  موقف 

حول عرتة رسول الل:
قال الفخر الرازی يف تفسري هذه اآلية 

ک  ڑ  ژڑ  ژ  ڈ  ڈ  چ 

ک چ ]سورة األنعام: 85[:

»اهنا تدل علی أن احلسن واحلسني من 

جعل  تعالی  الل  ألن   الل رسول  ذرية 
عيسی من ذرية ابراهيم، مع أنه لينتسب 
احلسن  فكذلك  ب��األم،  اإل  ابراهيم  إل��ی 
كان  وإن  الل،  رسول  ذرية  من  واحلسني 
جعفر  أبا  إن  ويقال:  ب��األم...  إليه  انتسبا 

ابن  احلجاج  عند  اآلية  هبذه  استدل  الباقر 
يوسف«)82(.

وذكر اآللوسی يف تفسري روح املعانی 
إلی  والذاهبون   ..« اآلية:  هذه  تفسري  يف 
دخول البنت يف الذرية يستدلون هبذه اآلية 
احتج   الكاظم موسی  احتج  وهب��ا 

علی ما رواه البعض عن الرشيد)83(. 
كالمه  ختم  يف  اآلل��وس��ی  ويضيف 
أبا  إن  الكبري  التفسري  »ويف  الش���أن:  هلذا 
هبا  استدل  عنه  تعالی  الل  رضی  جعف�����ر 
املباهلة  وب�آية  يوسف  بن  احلجاج  علی 
تعالی  الل  رضی  واحلسني  احلس�ن  حيث 
ابنائنا  ن��دع  »ت��ع��ال��وا  ن��زل  بعدما  عنهام 

وأبنائكم«)84(.

راج��ع  ص66؛  ج13،  الكبري،  تفسري   )82(
ج3  مغنية،  جواد  ملحمد  الكاشف،  تفسري 
الطبع�����ة  السالمی،  الكتاب  دار  النارش 

الثالثة، 1426ه� -2005م، ص219. 
العظيم  ال��ق��رآن  تفسري  يف  املعانی  روح   )83(
 ،- -البغدادی  لآللوسی  املثانی،  والسبع 
العربی  ال��رتاث  احياء  دار  السابع،  اجل��زء 

بريوت -لبنان -ص213ه�.
السابع،  اجل��زء  لآللوسی،  املعانی  روح   )84(

السابق، ص213 -214. 
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آية التطهري والعصمة يف تفسري الكبري:
آية  ح��ول  ال��دراس��ة  ه��ذه  يف  نقلنا 
التطهري روايات من الفريقني سنة وشيعة 
ام  املؤمنني  وأم  عائشة  املؤمنني  أم  عن 
وغريه����م  والصحابی  وصفية)85(  سلمة 
وتفاسري حول اآلية من تفاسري ابن جرير 
بأن  وغ��ريه��ا،  للسيوطی  املنثور  وال��در 
ب��أن ه��ذه اآلي��ة »إنام  رس��ول الل ق��ال 
أهل  ال��رج��س  عنكم  ليذهب  الل  يريد 
شأن  يف  تطهريًا«نزلت  ويطهركم  البيت 
األحاديث  هذه  مجلة  ومن  الكس��اء  أهل 
هی: »أن رسول الل أدنی عليا وفاطمة 
منهام  واحد  كل  وحسينا  حسنا  وأجلس 

علی فخذه«. احلديث)86(. 
آلی  هولء  »اللهم  قال:  النبی  بأن  و 

فصل علی حممد وآل حممد«.
عائشة:  -امل��ؤم��ن��ني  أم  رواي���ة  ويف 
م��رح��اًل من  ال��ك��س��اء ك��ان -م��رط��ًا  أن 

)85( صحيح مسلم7/ 130، باب فضائل أهل 
 /3 الصحيحني  ومستدرك  النبی.  بيت 

 .147
)86( سنن البيهقی 2/ 152، ورواية اخری منه 

بمسند أمحد4/ 107. 

شعرأسود«)87(.
الفخر  طرحه  م��ا  إل��ی  نشري  واآلن 
التی  اآلي���ات  ت��ف��رسه ح��ول  ال���رازی يف 
وردت يف سورة األحزاب من32 إلی 35 

فنختتم البحث حول آية 33.
التفاسري  كعادته  ال��رازی  اإلم��ام  ذكر 
ونقدهاحول  والح��ت��املت  واألق����ول 
ويف  تفسريه  حول  نركز  مفصاًل  املوضوع 

آية التطهري واليكم بيانه:
ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  چ 

ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹٹ 
ڄچ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ 

]سورة األحزاب: 32[.
ٿ  ٿ  ٺ  چ  ت��ع��اىل:  ق��ال  ث��م 
أن عذاهبن  ذكر  ملا  چ  ٿ ٿ ٹ 
ضعف عذاب غريهن و أجرهن مثال أجر 
غريهن رصن كاحلرائر بالنسبة إىل اإلماء، 
القائل  قول  معنى  و  َكَأَحٍد  َلْسُتنَّ  فقال: 

ليس  يعني  ال��ن��اس،  ك��آح��اد  ف��الن  ليس 
أخص  وصف  بل  إنسانا،  كونه  جمرد  فيه 

فضائل  ب��اب   ،130  /7 مسلم  صحيح   )87(
أهل بيت النبی. ومستدرك الصحيحني 3/ 

 .147
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أو  أو عامال  فيه، و هو كونه عاملا  موجود 
نسيبا أو حسيبا، فإن الوصف األخص إذا 
من  فإن  باألعم،  التعريف  يبقى  ل  وجد 
عرف رجال و مل يعرف منه غري كونه رجال 
يقول  علمه  عرف  فإن  رجال  رأيت  يقول 
تعاىل:  قوله  أو عمرا، فكذلك  زيدا  رأيت 
چ ٿ ٿ ٿ ٹچ يعني فيكن 

هو  و  غريكن  يف  يوجد  ل  أمر  ذلك  غري 
زوجات  و  املؤمنني  مجيع  أمهات  كونكن 
ليس   حممدا أن  كام  و  املرسلني،  خري 
»لست   :قال كام  الرجال،  من  كأحد 

كأحدكم«.
بني  و  به  يرفن  الاليت  قرائبه  كذلك 

الزوجني نوع من الكفاءة)88(. 
ثم قوله تعاىل: چ ٹ ٹ ڤ ڤ 
ڤ چ حيتمل وجهني أحدمها: أن يكون 
إن  كأحد  لستن  معنى  عىل  قبله  بام  متعلقا 
و  األتقى  هو  اللهّ  عند  األكرم  فإن  اتقيتن 

ثانيهام: أن يكون متعلقا بام بعده عىل معنى 
إن اتقيتن فال ختضعن و اللهّ تعاىل ملا منعهن 
منعهن  القبيح  الفعل  هي  و  الفاحشة  من 
من مقدماهتا و هي املحادثة مع الرجال و 

)88( التفسري الكبريللرازی، ج 25، ص208.

النقياد يف الكالم للفاسق. ثم قوله تعاىل: 
و  فسق  أي  َمَرٌض  َقْلبِِه  يِف  الَِّذي  َفَيْطَمَع 

قوله تعاىل:
، و  چ أي ذكر اللهّ ڄ ڄ ڄ  چ 

ملا  تعاىل  اللهّ  و  الكالم  من  إليه  حتتجن  ما 
ُقْلَن  بِاْلَقْوِل ذكر بعده َو  َضْعَن  قال: َفال خَتْ

و  باإليذاء  أمرا  ليس  ذلك  أن  إىل  إش��ارة 
املنكر بل القول املعروف و عند احلاجة هو 

املأمور به ل غريه. ثم قال تعاىل:
سورة األحزاب )33(:

چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ 

ڇ  ڇ  ڇ  چڇ  چ 
ڈ  ڎ  ڌڎ  ڌ  ڍ  ڍ 
ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ 

ک ک چ
چ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  تعاىل:  قوله 
من القرار و إسقاط أحد حريف التضعيف 
كام قال تعاىل: چ ۀ ہ چ ]سورة 

الواقعة: 65[ و قيل بأنه من الوقار كام يقال 
وعد يعد عد و قول: چ ڃ چ چ 
تتكرسن  معناه ل  قيل  چ چچ  
املراد ل  تتغنجن، و حيتمل أن يكون  و ل 

تظهرن زينتكن و قوله تعاىل: چچ 
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املراد  أن  أحدمها:  وجهان  فيه  چ   چ 
من كان يف زمن نوح و اجلاهلية األخرى 
ليست  هذه  أن  ثانيهام:  و  بعده  كان  من 
أوىل تقتيض أخرى بل معناه تبج اجلاهلية 
األك��ارسة  أي��ن  القائل:  كقول  القديمة 

اجلبابرة األوىل)89(. 
ڇ  ڇ  چ  ت��ع��اىل:  ق���ال  ث��م 
ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ چ 
حتى  فقط  النهي  يف  التكليف  ليس  يعني 
ل  و  َضْعَن،  خَتْ َف��ال  تعاىل:  بقوله  حيصل 

الَة  ْجَن بل فيه و يف األوامر فَأِقْمَن الصَّ َتَبَّ

التي هي ترك التشبه باجلبار املتكب َو آتنَِي 
َو  الرحيم  بالكريم  تشبه  هي  التي  كاَة  الزَّ
يف  منحرصا  التكليف  ليس  أي   َ اللَّ َأِطْعَن 
املذكور بل كل ما أمر اللهّ به فأتني به وكل 

ما هنى اللهّ عنه فانتهني عنه«)90(.
ثم قال تعاىل: چ ڎ ڈ ڈ ژ 
ک  ک  ڑ  ڑ  ژ 

ک چ.
يعني ليس املنتفع بتكليفكن هو اللهّ و 
ل تنفعن اللهّ فيام تأتني به. و إنام نفعه لكن 

)89( السابق. 
)90( السابق، ص209. 

قوله  و  ملصلحتكن،  إياكن  تعاىل  أمره  و 
ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  چ  تعاىل: 
و  لطيفة  فيه  چ  ک  ک  ڑ  ڑ 
يطهر  ل  و  عينا  يزول  قد  الرجس  أن  هي 

ژ  ژ  چ  تعاىل:  فقوله  املحل 
و  ال��ذن��وب  عنكم  يزيل  چ أي  ڑ 
الكرامة«،)91(  خلع  يلبسكم  أى  يطهركم 
ثم قال الرازی: »إن اللهّ تعاىل ترك خطاب 
املذكرين  بخط����اب  خاطب  و  املؤنثات 
ليدخل  ْجَس  الرِّ َعْنُكُم  لُِيْذِهَب  بقوله: 
اختلفت  و  رجاهلم،  و  بيته  أهل  نساء  فيه 
يقال  أن  األوىل  و  البيت،  أهل  يف  األقوال 
احلسني  و  احلسن  و  أزواجه  و  أولده  هم 
بيته  أهل  من  كان  ألنه  منهم  عيل  و  منهم 
النبي و مالزمته  بسبب معارشته ببنت 

للنبي«)92(.
مؤنث  من  اخلطاب  تغيري  إن  نقول: 
إلی مذكر )ووصف اخلاص هلن –حسب 

تعبريالرازی وهلم )أهل البيت( تؤكد إلی 
حكمة وهی أن أهل البيت غري نساء النبی 
وإل لحيتاج إلی تغيريالضمريمن خطاب 

)91( التفسري الكبري للرازی، ج25، ص 209. 
)92( املصدر السابق. 
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التأنيث إلی التذكري. أما أنه هل نساء النبی 
واضحا  يظهر  أمال؟.  البيت  أهل  من  هن 
أهنا   النبی زوج��ة  سلمة  ام  نقلتها  مما 
سئواهلا  -عند  هلا  قال  النبی  بأن  رصحت 
البيت -بأهنا ليست من  بباب  وهی واقفة 
سلمة:  ام  كالم  نص  وهی  البيت،  أهل 
من  ألست  الل  ي��ارس��ول  »قلت:  قالت: 
أهل البيت؟. قال: إنك إلی خري. إنك من 

أزواج النبي«)93(.
حلن  تفاوت  من  واض��ح��ًا  نفهم  كام 
اخلطاب القرانی ألزواج النبی بالنسبة 
وكام  اآلي��ة  يف  قرأنا  كام  البيت؛  ألهل 
نساء  بأن  الدراسة؛  بدايات هذه  ارشنا يف 
رعاية  التحذيرعلی  بلحن  خاطبن  النبی 
اجلاهليه(  )ت��بج  التبج  وع��دم  التقوا 
خيبعن  النبی  )وك��أن  بيوهتن  يف  والقرن 
كام  علی  م��ع  للقتال  اح��ده��ن  خ���روج 
اآلية  فتحذرهن  اجلمل(  حرب  يف  حدث 

تذكري  بعد  ولكن  والتحسني  املدح  مكان 
الضمري تغريت خطاب اآلية حيث جيعل 
و  الرجس.  من  مطهرا  اخلمس���ه  هولء 

بتفسري  اآلي��ة  تفسري  يف  سلمة  ام  رواي��ة   )93(
السيوطی 5/ 198و199. 

اكدعليه  كام  العصمة  هی  الطهارة  اثبات 
مسند  يف  ورد  وكام  انفسهن  النبی  نساء 
أن  داود  وأبی  مسلم  وصحيح  حنبل  ابن 
رسول الل كان ذات يوم نائام يف حجرة 
وجلساعنده،  احلسنان  فدخل  سلمة،  ام 
عنده،  فجلسا  علی  فجاء  فاطمة  فجائت 
ف��رح،  جمتمعني  ورآه���م  استيقظ  ومل��ا 
وقرب  حجره،  علی  احلسنني  فأجلس 
به،  اتصال  بحيث  نفسه  إلی  وفاطمة  عليا 
فألقی عباءة اخليبية عليهم وقال: »اللهم 
إن لكل نبی أهل بيت، وهولء أهل بيتی 
فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهريا«، 

فنزل جبئيل هبذه اآلية)94(.
اهم املصادر:

القرآن الكريم.
هنج البالغة.. 1
ألفني، . 2 ك��ت��اب  ح��س��ني،  األع��ل��م��ي، 

موسسه العلمی، الطبع�������ة الثالثه، 

.1402
جوادی آملی، عبد الل، تفسري تسنيم، . 3

نر ارساء، طبع 2، 1389.

العقائد  جتريد  رشح  يف  القاطعة  الباهني   )94(
الساطعة، ج3، ص255. 
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قرآن . 4 مهتايی  الل،  عبد  آملی،  جوادی 
 ،3 طبع  ارساء،  ن��ر  بيت،  اه��ل  و 

1391ه�. ش.
اثبات . 5 چگونگی  ق��اس��م،  مح��ي��دی، 

معنای  به  توجه  با  بيت  اهل  عصمت 
رجس در آيه تطهري، قم، 1396.

احليل، كشف املراد يف رشح العتقاد، . 6
الطبع�����ة  السبحانی،  جعفر  املعلق 
الول������ی، ن���ر م��وس��س��ه الم����ام 

الصادق، 1375 ه�. ش.
ال��رمح��ن، . 7 عبد  ب��ن  حممد  اخل��م��ي��س، 

حنيفه،  ابی  المام  عند  الدين  اصول 
املكتبه العربيه الصعوديه، 1416.

زين العابدين، عبد السالم، مراجعات . 8
قرآنی،  منظور  من  النبياء  عصمه  يف 

الطبعه الرابعه، 1422.
و . 9 امللل  السبحانی، جعفر، بحوث يف 

نر  موسسه  الثانيه،  الطبعة  النحل، 

السالمی بقم، 1415.
يف . 10 حم���ارضات  جعفر،  السبحانی، 

ربانی،  علی  الشيخ  حتقيق  الهيات، 
.1422 ،موسسه المام الصادق

التفسرييه . 11 املناهج  السبحانی، جعفر، 

الثانيه،  الطبع���ة  القرآن،  علوم  يف 
.1422 ،موسسه المام الصادق

جتربه . 12 بسط  الكري��م،  عبد  رسوش، 
رصاط،  فرهنگی  موسسه  ن��ب��وی، 

هتران، 1378.
حسني، . 13 حمم�����د  السيد  الطباطبائي، 

الع���الم  مكتبه  امل���ي���زان،  تفسري 
السالمی بقم، 1386 ه�. ش.

الل . 14 عبد  اب��و  ال��ب��غ��دادی،  العكبی 
تصحيح  النعامن،  بن  حممد  بن  حممد 
العتقاد، مطبعه مهر ايران، 1413.

مع����امل . 15 مرتضی،  السيد  العسكری، 
املدرستني، الطبعه الولی، 1417.

الی . 16 امل��دخ��ل  حسني،  مهر،  علوی 
تعريب  املفس���رون،  و  تفسري  تاريخ 
جعفر اخلزاعی، قم، 1392 ه�. ش.

اص���ول . 17 رشح  اجلبار،  عبد  القاضی 
الرتاث،  احياء  دار  بريوت،  اخلمسه، 

1385 ه� ق.
مصطف���������وی، حس����ن، التحقي��ق . 18

هت��ران،  الكريم،  ال��ق��رآن  كلامت  يف 
ارشاد  و  فرهنگ  وزارت  انتشارات 

اسالمی، 1395.
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عربية  بحروف  القرآنية  السور  االسالم  صدر  عرص  يف  اليهود  بعض  خطَّ 

كعادتهم يف الكتابة املعروفة بـ )العربية -اليهودية( ثم جاءت ترجمة القرآن 

الكريم اىل العربية. ويف القرن العرشين صدرت ترجمــــات كثرية للقرآن اىل 

العربية مل يكن الهدف منها دينياً أو معرفيا، بل من أجل تشويه صورة االسالم 

ونفي إعجازه ومنها ترجمة اليهودي )يوسف يوئيل( غري الدقيقة، وخصوصا يف 

مسألة مواضع االستفهام. وقد عرض السيد الباحث لرتجمته باملقارنة اىل ترجمة 

يهودي آخر هو )اوري روبن( للموضوع نفسه متخذاً من اسلوب االستفهام يف 

سورة )ص( الرشيفة مجاالً للمقارنة بني الرتجمتني ذلك أن االستفهام يخرج يف 

الخطاب القرآين عن أصل وضعه ليؤدي وظائف أُخر تفهم من سياق الكالم، 

وهذا مامل يوظفه )يوسف يوئيل( عىل النحو املناسب.

م. عيل سداد جعفر 

جامعة بابل- كلية اآلداب-قسم اآلثار
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امللخص:
كنف  يف  عاشوا  الذين  اليهود  اطل�ع 
الدولة العربية اإلسالمية يف صدر اإلسالم 
والعصور الوسطى عىل القرآن الكريم عىل 
لغويًا  األسايس  مصدره  ومن  مبارش  نحو 
وتكلمهم  العربية  باللغة  معرفتهم  بحكم 
هبا، وقد خط بعض اليهود السور القرآنية 
الكتابة  يف  كعادهتم  آنذاك  عبية  بحروف 
بداية  ويف  اليهودي���ة.  بالعربية  املعروفة 
القرآن  ملعاين  اليهود  ترمجة  جاءت  األمر 
ترمجات  بني  ما  العبية  اللغة  إىل  الكريم 
جزئية لبعض آياته أو سوره، وبني ترمجات 
هذا  يف  لنشاطهم  ك��ان  ثم  وم��ن  كاملة. 
يف  أث��ره  العرين  القرن  خ��الل  اجلانب 
منها  اهلدف  يكن  مل  عديدة،  تراجم  ظهور 
ملجرد  أو  البحث  أجل  من  أو  دينيًا  هدفًا 
املعرفة والثقافة العامة، وإنام قد تكون هناك 
حمتوى  معرفة  موضوع  غري  أخرى  دوافع 

كتاب الل وما فيه من تعاليم دينية وتربوية 
وتريعية  وأخ��الق��ي��ة  اجتامعية  ون��ظ��م 
الدين  صورة  تشويه  منها  قرآين،  واعجاز 
تصدوا  الذين  اليهود  كل  ان  اإلسالمي. 
الرتمجة  يف  يترصفون  كانوا  املوضوع  هلذا 

الشخصية  ومعرفتهم  رؤيتهم  وفق  عىل 
باللغة العربية، ولذلك اختلفوا يف مستوى 
الدقة يف فهم املعاين يف النص القرآين، ويف 
عن  خيتلف  نصًا  بوصفه  القرآن  معاملة 
كانت  كذلك  اإلنسانية.  األع��امل  باقي 
ترمجة يوسف يوئيل ريڤلني؛ فهي مل تصل 
ومعاين  بالغة  نقل  يف  املطلوبة  الدقة  إىل 
اخلطاب القرآين، فقد تطرق املرتجم بنفسه 
إىل مشكلة يف ترمجة النص القرآين وهي إن 
غري  وتعابريه  القديم  العهد  إسفار  الفاظ 
ترمجة  عن  للتعبري  الكم  حيث  من  كافية 
بالغة القرآن الكريم، لذلك اعتمد كام قال 
العبية  اللغة  يف مقدمة ترمجته عىل خمزون 
يف العصور الوسطى، املخزون الذي جاء 
اخللل  هذا  واتضح  العربية.  اللغة  بتأثري 
الناحية  من  املرتجم  أسلوب  خالل  من 
يف  والرتاكيب  األلفاظ  اختيار  يف  الشكلية 
الرتمجة  يوجه  مل  فهو  الستفهام؛  أسلوب 

التكافؤ  بأسلوب  أي  املطلوب  النحو  عىل 
الشكيل واللغوي يف ترمجة النص الساموي 
الستفهام  أسلوب  ترمجة  ان  كام  املقدس، 
البحث  يتجاوز  أن  تقتضيان  ودراس��ت��ه 
احلقيقي  اللغوي  املعني  عند  ال��وق��وف 
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املعاين  إيل  الستفهام  لبنية  اإلب��الغ��ي 
اخلطاب  يف  خيرج  فالستفهام  املجازية، 
وظائف  ليؤدي  وضعه  أصل  عن  القرآين 
مل  ما  وهذا  الكالم،  سياق  من  تفهم  ُاخر 
النحو  عىل  ريڤلني  يوئيل  يوسف  يوظفه 

املناسب.
املقدم���������ة:

فيه،  مباركًا  طيبًا  كثريًا  محدًا  لل  احلمد 
آية، ومعرفة  الذي جعل اختالف األلسن 
وترمجتها  بيانًا  هبا  واخلطاب  علاًم  اللغات 
عبده  حممد  عىل  والسالم  والصالة  أمانًا، 
بيته  آل  ورس��ول��ه، وأص��يل وأس��ل��م ع��ىل 
امليامني  الغر  وأصحابه  الطاهرين  الطيبني 

املنتجبني.
أما بعد...

اهتمت  التي  الدراسات  هي  فكثرية 
وتناولت موضوع الستراق وموقفه من 
الكريم  القرآن  ومن  عامة  بصفة  اإلسالم 

الدراسات  تلك  فتنوعت  خاص،  بوجه 
فقد  نتائج،  من  إليه  وصلت  فيام  وتباينت 
يف  رك��ز  قد  املسترقني  من  العديد  ك��ان 
الستراق  مراحل  من  مهمة  مراحل 
العريب  ال��رتاث  اسفار  حمتوى  معرفة  عىل 

معرفة  اىل  جهودهم  فوجهوا  اإلسالمي، 
النبوية  واألحاديث  الكريم  القرآن  حمتوى 
القرآن  فكان  النبوية.  والسرية  الريفة 
الكريم من ابرز الكتب التي أثارت اهتامم 
دراسته  عىل  عكفوا  الذين  املسترقني 
أو  العربية  بلغته  س��واء  فهمه  وحم��اول��ة 
اللغات  من  العديد  إىل  ترمجته  طريق  عن 
اللغ���ات  تلك  ع��دد  بلغ  حتى  العاملية 
أنحاء  يف  رسمية  لغة  وثالثني  ست  نحو 
األول  املصدر  هو  الكريم  فالقرآن  العامل. 
فتوجهوا  واملسلمني،  لإلسالم  واألسايس 
إىل هذا املوضوع ومل يكونوا يدركون أهنم 
سوف يواجهون كتابًا هو األول عىل وجه 
حتى  والنظم،  البالغة  حيث  من  األرض 
معارفها  باختالف  القرآنية  الدراسات  إن 
الدولة اإلسالمية كانت األساس  يف زمن 
يف بناء احلضارة اإلسالمية، ومنها تفرعت 
علوم العرب املختلفة. ول خيفى علينا انه 

موضوع  غري  ُاخر  دوافع  هناك  تكون  قد 
معرفة حمتوى كتاب الل وما فيه من تعاليم 
وأخالقية  اجتامعية  ونظم  وتربوية  دينية 
هدفهم  كان  إذ  قرآين؛  واعجاز  وتريعية 
وتشويه  اإلس���الم  إض��ع��اف  منطلق  م��ن 
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صورة الدين اإلسالمي.
غاية  يف  مسألة  البحث  موضوع  إن 
منزل،  ساموي  بكتاب  يتعلق  فهو  األمهية 
فهنالك حقيقة جيب أن نقف عندها كثريًا، 
كتاب،  مثله  ليس  الكريم  القرآن  أن  وهي 
وهو لفظ ومعنى، فال يمكن اعتبار املعنى 
قرآن  ومعناه  بلفظه  هو  بل  قرآنا  وح��ده 
أي  ملعاٍن  ترمجة  هو  تم  وما  مبني.  عريب 
القرآن وحي من  القرآن ألن  ترمجة تفسري 
برية  بعبارات  لفظه  يرتجم  ل  الل  عند 
تفسري  عىل  الط��الع  وإنام  مبارش،  بشكل 

معناه ومن ثم ترمجته.
عديدة  بأساليب  العربية  اللغة  ختتص 
أسلوب  منها  وطرق  أغراض  منها  ولكل 
وأسلوب  التعجب  وأس��ل��وب  ال��رط 
وأسلوب  اإلغراء  وأسلوب  والذم  املدح 
التحذير وأسلوب الختصاص وأسلوب 
النفي وأسلوب الستفهام، فكانت الرغبة 

الوقوف عىل أسلوب الستفهام وبيان  يف 
وبنيويته  معناه  ترمجة  يف  الوصول  امكانية 
والقصد منه إىل اللغة العبية عند يوسف 
يوئيل ريڤلني إىل ما هو عليه يف األصل من 
يف  القرآين  اخلطاب  يف  وقصد  وبناء  معنى 

فهمه  مدى  وكذلك  أنموذجًا،  ص  سورة 
اللفظ  اختيار  يف  س��واء  ال��ق��رآين  للنص 
إضافة  تعمده  يف  أو  للمعنى  املناسب 
بعض  أو  املعنى  لوصف  وأدوات  كلامت 
خمتلفة  معاٍن  لتقديم  املتعمدة  املحاولت 
خالل  من  ه��ذا  وسيتضح  األص��ل.  عن 
الشكلية  الناحية  من  املرتجم  أسلوب 
يف  املناسبة  احل��رف  أو  األداة  اختيار  يف 
ونقل  الستفهام  معنى  ترمجة  موضوع 
صيغته التي جاء هبا. وكذلك معرفة مدى 
التي  الستفهام  بحالت  املرتجم  التزام 
اجلملة  وحتليل  )ص(،  س��ورة  يف  وردت 
العبية املرتمجة ملعاين آيات القرآن الكريم 
واستهالهلا  الستفهام  سياق  يف  وذل��ك 
والصطالحي  اللغوي  الستفهام  ملعنى 
يف  ال��واردة  الستفهام  أدوات  واستعامل 
الكريمة وما تؤديه تلك األدوات  السورة 
نصل  ولكي  ودللية،  نحوية  وظائف  من 

ومدى  ريڤلني  ترمجة  مستوى  معرفة  إىل 
قوهتا ودللتها ونقلها ملعاين القرآن الكريم 
وبني  بينها  املقارنة  إىل  عمدُت  وبالغته، 
ترمجة أوري روبني وهي أحدث الرتمجات 
اللغة  إىل  الكريم  القرآن  ملعاين  العبية 
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الستفهام  أسلوب  دراس��ة  إن  العبية. 
عىل  الوقوف  البحث  يتجاوز  أن  تقتيض 
لبنية  اإلبالغي  احلقيقي  اللغوي  املعني 
الستفهام إيل املعاين املجازية؛ فالستفهام 
خيرج يف اخلطاب القرآين عن أصل وضعه 
سياق  م��ن  تفهم  ُاخ��ر  وظ��ائ��ف  ل��ي��ؤدي 
متعدد  أساليبه  يف  فالستفهام  الكالم، 
إحياءاته  وتتنوع  ومتنوع  ثر  إحياءاته  ويف 
بتباين  وتتباين  وسياقاته  أدوات��ه  بتنوع 
استعاملته فلكل أداة مقام ولكل أسلوب 
يف  الستفهام  موضوع  تناولنا  كام  جمال، 
اللغة العبية. اعتمد البحث عىل مجلة من 
منها  البحث  أفادت  التي  املهمة  املصادر 
البالغي  البحث  يف  الستفهام  أساليب 
وارسارها يف القرآن الكريم ملحمد إبراهيم 
الستفهام  وبالغة  البخيل،  رشيف  حممد 
ودللته يف القرآن الكريم لرجدال حليمة.

الرتمجات العبية ملعاين القرآن الكريم:

كان القرآن الكريم يف طليعة ما توجه 
خاصة  دينية  كتب  من  ترمجته  إىل  اليهود 
األس���ايس  امل��ص��در  ب��وص��ف��ه  باملسلمني 
ظهور  م��ع  وذل���ك  اإلس��الم��ي،  للدين 
إذ مل يكن اهلدف منها  حركة الستراق، 

املعرفة  أو  البحث  أجل  من  أو  دينيًا  هدفًا 
والثقافة العامة فقط، وإنام قد تكون هناك 
حمتوى  معرفة  موضوع  غري  أخرى  دوافع 
كتاب الل وما فيه من تعاليم دينية وتربوية 
وتريعية  وأخ��الق��ي��ة  اجتامعية  ون��ظ��م 
ترمج����ة  أول  فكانت  ق��رآين)1(،  وإعجاز 
العبية–مع  اللغ������ة  إىل  الكريم  للقرآن 
اختالف املصادر اليهودية يف حتديد تاريخ 
يعقوب  احلاخام  ترمج�������ة  إنجازها–هي 
القرن  يف  وذلك  هليفي)2(،  يرسائيل  بريب 
األغلبية،  رأي  حسب  عش�����ر  السادس 
تطبع،  ومل  خمطوطة  تزال  ما  الرتمجة  وهذه 
ال��ع��ريب)3(،  النص  عن  منقولة  تكن  ومل 
ترمجة  ع��ن  يعقوب  احل��اخ��ام  نقلها  ب��ل 
هبا  ق��ام  اليطالية،  باللغة  الكريم  للقرآن 
عام  فينسيا  يف  والصادرة  اريفابيني  اندريه 

يف  »املجاز  ن��ده،  ياسني  عمر  املعاضيدي،   )1(
عند  إبراهيم  سورة  ملعاين  العبية  الرتمجة 
أوري روبني«، جملة كلية اللغات والرتمجة، 
والرتمجة،  اللغات  كلية  األزه��ر/  جامعة 

ع11، 2016م، ص 221. 
 http:// www. ebnmaryam. com. )2(

تاريخ  حسن،  بن  خليفة  حممد  د.  امح������د،   )3(
القرآن  ملعاين  احلديثة  العبية  ال��رتمج��ات 

الكريم، الرياض، 2012م، ص16. 
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أيضًا  كانت  الرتمجة  وه��ذه  1547م)4(، 
هبا  وقام  الالتينية)5(،  الرتمجة  عن  منقولة 
اوف  و)ه��رم��ان  كيتون(  اوف  )روب��رت 
دملاتيا( عام 1143م يف األندلس، وجرى 
عام  بسويرسا  بال  يف  األوىل  للمرة  نرها 
العبية  الرتمجة  هلذه  وتوجد  1543م)6(، 
بمكتبة  م��وج��ودة  األوىل  ن��س��خ:  ث��الث 
باملتحف  والثاني���ة  بأكسفورد،  البودليان 
الكونغرس  بمكتبة  والثالث�����ة  البيطاين، 

بواشنطن)7(.
نسخة  البيطاين  باملتحف  توجد  كام 
اللغ������ة  إىل  الكريم  القرآن  ملعاين  مرتمجة 
اهلند)8(،  يف  مت�����ت  قد  أهنا  يعتقد  العبية 

البالغية  املشكالت  الزنايت،  عامر  د.  عامر،   )4(
مطبعة  القرآن،  ملعاين  العبية  الرتمجات  يف 

صحوه، ط1، القاهرة، 2007م، ص16. 
 http:// www. ebnmaryam. com. )5(

السابق،  املصدر  الزنايت،  عامر  د.  عام����ر،   )6(
ص16. 

عن  الواردة  اآليات  الزنايت،  عامر  اجلابري،   )7(
القرآن  ملعاين  العبية  الرتمجات  يف  اليهود 
رسالة  نقدية،  لغوي����ة  –دراسة  الكريم 
ماجستري غري منشورة، كلية اآلداب، جامعة 

عني شمس، 1998م، ص 118 -118. 
معنى  ترمجة  »إشكالية  سداد،  عيل  جعفر،   )8(
العبية  اللغة  إىل  الكريم  القرآن  يف  النفي 

الكونغرس  بمكتبة  أخرى  نسخة  وهناك 
ترمجة  ع��ن  ب��ت��رصف  نقلت  ب��واش��ن��ط��ن 
غري  من  الكريم  القرآن  ملعاين  باهلولندية 
اختلفت  وقد  إنجازها)9(،  زمن  يعرف  أن 
اللغة  وحول  الرتمجات  هذه  حول  اآلراء 

التي نقلت عنها هذه النسخ)10(.
القرآن  ملعاين  ترمجة  ظهرت  ذلك  بعد 
اليهودي  الكريم قام هبا املسترق األملاين 
عام  يف  ركندورف  هريمان  حاييم  تسفي 
ومنشورة  مطبوعة  ترمجة  تلتها  1857م، 
الكريم ملسترق هيودي هو  القرآن  ملعاين 
هي  الرتمجة  وهذه  ريڤلني  يوئيل  يوسف 
يف  وذلك  فلسطني  يف  تصدر  التي  األوىل 
وثالثني  ست���ة  وبميض  1936م)11(،  عام 
ترمج��ة  تظهر  ريڤلني  ترمج�����ة  عىل  عامًا 
ترمج��ة  وهي  الكريم  القرآن  ملعاين  جديدة 

عند أوري روبني سورة الكهف أنموذجًا«، 
كلية  بابل/  جامعة  اإلنسانية،  العلوم  جملة 
 ،1 ع   ،23 مج  اإلنسانية،  للعلوم  الرتبية 

بابل، 2015م، ص 523. 
 http:// www. ebnmaryam. com. )9(
السابق،  املصدر  الزنايت،  عامر  د.  عامر،   )10(

ص16. 
)11( ריבלין، יוסף יואל، אלקראו، ישראל، 

1987، עמ"3. 
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شمش  بن  أه��ارون  اإلرسائييل  املسترق 
الرتمجات  أح��دث  أما  1971م)12(،  عام 
فهي  العبية،  اللغة  إىل  الكريم  للقرآن 
آخر  وهي  روبني  أوري  البوفسور  ترمجة 
الرتمجات والتي صدرت عام 2005م)13(.
יוסף  ريڤلني  يوئيل  يوسف  ترمجة 
ملعاين   )1971–  1890( ריבלין  יואל 

القرآن الكريم:
ريڤلني  يوئيل  ي��وس��ف  ت��رمج��ة  تعد 
وهذه  وش��ي��وع��ًا)14(،  اع��ت��امدًا  األكثر  هي 
لدى  املعتمدة  العبية  النسخة  الرتمجة هي 
واألكاديميني  الباحثني  من  كبري  قط����اع 
بدراس������ة  املعنيني  واإلرسائيليني  اليهود 

תרגם  הקוראן  אהרון،  שימש،  בן   )12(
-אביב،  תל  עברית،  אל  מערבית 

1978، עמ"8. 
مشكالت  جعفر،  س��داد  عيل  العبيدي،   )13(
سورة  من  آي��ات  الدينية  النصوص  ترمجة 
الواقعة ترمجة أوري روبني أنموذجا، رسالة 
بغداد،  جامعة  منشورة،  غ��ري  ماجستري 
2012م، ص56؛ רובין، אורי، הקוראן 
תל  אוניברסיטית  מערבית،  –תרגם 

-אביב، 2005، עמ"2. 
 http:// www. almasryalyoum. )14(
 .com/ News/ details/ 1474

ريڤلني  يوئيل  وي��وس��ف  اإلس�����الم)15(، 
عام  القدس  يف  ولد  هي��ودي)16(  مسترق 
التي  األرس  م��ن  أرست��ه  وتعد  1890م 
هبا  وتوىف  القدم،  منذ  القدس  يف  عاشت 
العربية،  للغة  معلم  كان  1971م،  سنة 
حكم  ودمشق،  فلسطني  يف  تدريسًا  عمل 
بالسجن عىل ريڤلني يف دمشق عام 1917 
بعد جتنيده قهرا يف اجليش الرتكي ومكث 
يف دمشق بعد إطالق رساحه فعمل مديرًا 
درجة  عىل  وحصل  للفتيات)17(،  ملدرسة 
والعلوم  ال��ع��ريب  األدب  يف  ال��دك��ت��وراه 
جامعة  م��ن  1925م  ع��ام  اإلس��الم��ي��ة 
باجلامعة  للعمل  انتقل  ثم  فرانكفورت، 
العبية بمعهد أبحاث الرق)18(، واشتغل 
أستاذا يف اجلامعة العبية 1927 ثم رئيسا 

    http:// vb. tafsir. nettafsir//  )15(
 35037

 http:// www. almasryalyoum. )16(
 .com/ News/ details/ 1474
معاين  »ترمجات  خلف،  سيد  د.  عليان،   )17(
دراس��ة  العبية  اللغة  إىل  الرمحن  س��ورة 
األساسية،  الرتبية  كلية  نقدية«، جملة  لغوية 
جامعة املستنرصية/ كلية الرتبية الساسية، 

بغداد، 2012م، ص 54. 
 http:// www. almasryalyoum. )18(
 .com/ News/ details/ 1474



ترمجة معنى الستفهام يف سورة )ص( اىل اللغة العبية

262

سابع والثالثون -ربيع )2019م- 1440هـ(
العدد ال

1941م)19(،  عام  حتى  املعلمني  لحت��اد 
النص  عن  أيضا  منقولة  الرتمجة  وه��ذه 
وصدرت  مبارشًة  الكريم  للقرآن  العريب 
מערבית(  –תרגום  )אלקוראן  بعنوان 
النر  دار  عن  العربية  من  ترمجه  القرآن 
ما  طبعات  وبأربع  أبيب،  تل  يف  )דביר( 
بني عام 1936م -1978م، وهي األكثر 

رواجًا بني الرتمجات األخرى)20(.
الكريم  القرآن  ملعاين  ريڤلني  وترمجة 
ست  م��ن  مكون�ة  قصرية  بمقدمة  تبدأ 
عن  فيه��ا  املرتجم  يتحدث  صفحات، 
أمهية القرآن الكريم، ومكانته السامية بني 
املسلمني، مادحًا أسلوبه ومضمونه، مشريا 
باألسلوب  يذكره  األسلوب  هذا  أن  إىل 
مل  ريڤلني  ومقدمة  ال��ق��دي��م)21(،  السامي 
أو  القرآن،  أو  اإلسالم  عىل  ثناًء  تتضمن 

)19( عليان، د. سيد خلف، املصدر السابق، ص 
 .54

)20( العبيدي، عيل سداد جعفر، املصدر السابق، 
ص56. 

الرتمجة  ن��ده،  ياسني  عمر  املعاضيدي،   )21(
أوري  عند  إبراهيم  س��ورة  ملعاين  العبية 
روبني، رسالة دكتوراه غري منشورة، جامعة 
2017م،  القاهرة،  اآلداب،  كلية  حلوان/ 

ص79. 

هجوما عليهام)22(.
أن  وهي  مشكلة  املرتجم  طرح  وقد 
وصل  ما  كل  هي  القديم  العه��د  أسفار 
ما  كل  وهو  قديمة،  عبية  لغ��ة  من  الينا 
العبية  اللغ����ة  احلارض  الزمن  يف  شكل 
النظ�����ر عم��ا  بغض  احلديثة)23(،  السامية 
التعابري  من  للكثري  )ع��بن��ة)24((  من  تم 

 http:// www. almasryalyoum. )22(
 .com/ News/ details/ 1474
 http:// www. atinternational. )23(

 org/ forums/ showthread.
العربية  ال��ك��ل��امت  نقل  ه��ي  ال��ع��بن��ة:   )24(
كان  سواء  العبية  إىل  ومعناها  واألجنبية 
ذلك النقل دون إجراء أي تغيري عىل الكلمة 
وان يكون قد تم بعد إجراء تعديل وتغيري 
الصطالح  علم  يف  عرف  ما  وهذا  عليها، 
اللغوي،  القرتاض  أو  اللغوية  بالستعارة 
ومعاين  وتعابري  ألفاظًا  اللغة  تقرتض  إذ 
مع  العملية  هذه  نشطت  وقد  وتراكيب، 
بدائها  التي  اللغة  إح��ي��اء  حركة  ظهور 
الكثري  فدخلت  وأتباعه،  هيودا  بن  اليعيزر 
العبية  اللغة  إىل  األجنبية  الكلامت  من 
كتاب  العبنة، واستعملها  تلك  عن طريق 
بارزون. رشيد، كفاح صابر، »اثر  عبيون 
العبية«،  املفردات  اثراء  يف  العربية  اللغة 
2012م،   ،12 ع  الفراهيدي،  آداب  جملة 
 Sivan، Reuven -305؛   304 ص 
 )1980(، The Revival of the



م. عيل سداد جعفر

263

هـ(
14

40
م- 

20
19

ع )
ربي

ن -
ثو

ثال
وال

ع 
ساب

 ال
دد

لع
ا

الجنبية  واللف��اظ  واملعاين  والرتاكيب 
لغ�ات  ومن  خمتلفة)25(  أوربية  لغات  من 
التي  العربية  اللغة  ومنها  حية)26(،  سامية 
العبية  اللغة  لتطور  الثاين  املصدر  ُعدت 
وما  واملشنا)27(  القديم  العهد  أسفار  بعد 

 Hebrew Language، Jerusalem،
 E. Rubinstein House. pp. 47

 -49.
)25( القرييش، د. طالب عبد اجلبار، »اصطناع 
اللغات،  كلية  جملة  احل��دي��ث��ة«،  العبية 
جامعة بغداد، العدد2، 1994م، ص38. 
يف  العربية  اللغة  »اثر  سداد،  عيل  جعفر،   )26(
اللغة العبية يف ترمجة معاين القرآن الكريم 
كلية  جملة  العبية«،  الرتاجم  ومشكالت 
الرتبية األساسية، جامعة بابل/ كلية الرتبية 

األساسية، ع 16، 2014م، ص 218. 
املدنية  اليهود  قوانني  جمموعة  هي  املشنا:   )27(
معظم  ان  واحلقوقية،  والسياسية  والدينية 
هيودية،  تقاليد  عىل  مبني  القوانني  تلك 
تتضمن  كام  الشفهي��ة،  بالتوراة  وتسمى 
ال��روح  م��ن  واس��ع��ة  وجمموعة  ال��رائ��ع 
القديم  العهد  تتناول اسفار  التي  والتفاسري 
حول  ختتلف  واآلراء  التنائيم،  قاهلا  التي 
وجدت  أهنا  واألرجح  املشنا،  تكون  بداية 
وتيههم  مرص  من  ارسائيل  بني  خرزج  مع 
يف صحراء سيناء، لكن تم التفاق عىل أهنا 
فرتة  هناية  يف  النهائية  بصيغتها  حررت  قد 
امليالدي،  الثالث  القرن  بداية  أي  التنائيم، 
يكرر  يثني  ومعناها  شناه  بالعبية  وتعني 

اليهود من تعليقات ورشوحات)28(،  كتبه 
عن  عاجزة  لغتهم  اليه��ود  وجد  لذلك 
مواكبة التطورات العامة يف العرص العريب 
تدوين  يف  بالعربية  فاستع��انوا  اإلسالمي 
فهي  ث��م  ومن  وبحوثهم)29(،  مؤلفاهت��م 
عن  للتعبري  الك���م  حيث  من  كافية  غري 
فالبالغة  الكريم)30(،  القرآن  بالغة  ترمجة 

التي تشري  ومن ثم أصبحت تعني يدرس، 
املشنا  حتتوي  الشفوية،  الريعة  دراسة  إىل 
الفصول،  البذور،  هي:  عنارص  ستة  عىل 
املقدسة،  األم���ور  ال��ع��ق��وب��ات،  ال��ن��س��اء، 
كامل،  ينظر:  التفصيل  من  ملزيد  الطهارة. 
عامل  العبية،  اللغة  دروس  رب��ح��ي،  د. 
–43؛  ص42  1982م،  بريوت،  الكتب، 
وتأثرياهتا  املشنا  لغة  ج��واد  فكري  عبد، 
عكنون  شمؤئيل  األدي��ب��ني  انتاجات  يف 
غري  ماجستري  رسالة  ش��ام��وش،  وام��ن��ون 
بغداد، 1999م، ص44.  منشورة، جامعة 
ص  السابق،  املصدر  صابر،  كفاح  رشيد،   )28(

 .298
التأثريات  الصمد،  عبد  حممد  د.  زعيمة،   )29(
اللغوية العربية يف الشعر العبي األندليس، 
أبحاث وندوات، التأثريات العربية يف اللغة 
العبية والفكر الديني واألدب العبي عب 
1992م،  القاهرة،  الزهراء،  دار  العصور، 
املصدر  ص��اب��ر،  ك��ف��اح  رش��ي��د،  ص20؛ 

السابق، ص 298. 
 http:// www. atinternational. )30(

 org/ forums/ showthread.
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نظم  ومعرفة  أدراك  أدوات  من  أداة  هي 
القرآن الكريم ووسيلة لفهم إعجاز كالم 
كام  اعتمد  لذلك  وتعاىل)31(،  سبحانه  الل 
اللغة  خم��زون  عىل  ترمجته  مقدمة  يف  ق��ال 
املخزون  الوسطى  العصور  يف  العبية 
ومل  العربي�ة)32(،  اللغة  بتأثري  جاء  ال��ذي 
العبية  اللغ��ة  قصور  مشكلة  تلك  تكن 
القرآن  معاين  لتأدية  واملعاين  األلفاظ  يف 
لديه  املشكلة  تعدت  بل  فحسب،  الكريم 
إىل اشتباه النظائر وتشابك احلقول الدللية 
تشرتك  التي  السامية  األلفاظ  واختالط 
فيها)33(. ووصفت ترمجة  العربية والعبية 
حماولته  بسبب  حرفية  ترمجة  بأهنا  ريڤلني 
العبي  بنظريه  القرآن  الرتكيب  مق�����ابلة 
قدر  الك����ريم  القرآن  بأساليب  واللتزام 

رشي��ف،  حممد  إبراهيم  حممد  البخيل،   )31(
البالغي  البحث  يف  الستفهام  أساليب 
وارسارها يف القرآن الكريم، رسالة دكتوراه 
العاملية/  اإلسالمية  اجلامعة  منشورة،  غري 
العربية/ قسم األدبيات، اسالم  اللغة  كلية 

اباد، 2007م، ص 2. 
املصدر  ن��ده،  ياسني  عمر  املعاضيدي،   )32(

السابق، ص79. 
 http:// www. atinternational. )33(
 org/ forums/ showthread.

القرتاب  حاول  ريڤلني  أن  كام  اإلمكان 
مما  وبالغته  ال��ق��رآين  النص  فصاحة  من 
اليهودية  املعارف  أدى إىل ان تصف دائرة 
الرتمجة  إىل  األق���رب  بأهنا  ال��رتمج��ة  ه��ذه 
روبني  أوري  وصفها  كام  احل��رف��ي��ة)34(، 
القرآن  ملعاين  عبية  ترمجة  آخر  صاحب 
اجلمل  تركيب  لكن  دقيقة،  بأهنا  الكريم 
الستعانة  دون  الفهم  وصعب  معقد  فيها 

بالنص العريب األصيل)35(.
الستفهام يف اللغة العربية والعبية:

اللغ����ة )استفهم���������ه  الستفهام يف 
اليشء  استفهمني  وقد  ُيفهمه،  أن  سأل 
يف  الستفهام  أن  أي  تفهياًم(،  فأفهمته 
وهو  ال��ف��ه��م)36(  طلب  ه��و  اللغة  أص��ل 
واملعرفة  العلم  ومعناه  الفه�م  من  مشتق 
بكرس  افهمه  اليشء  فهمت  يقال  بالقلب، 
العني يف املايض وفتحها يف املضارع فهام، 

 http:// vb. tafsir. nettafsir//  )34(
35037

املصدر  ن��ده،  ياسني  عمر  املعاضيدي،   )35(
السابق، ص80. 

الرمحن  عبد  الدين،  جالل  الش����افعي،   )36(
 ،2 ج  القرآن،  علوم  يف  اإلتقان  السيوطي، 
تاريخ،  بال  ب��ريوت،  اجلديدة،  الندوة  دار 

ص79. 
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وفهاًم، وفهامة)37(، وفهامية)38( فأنا فاهم، 
جعلته  إياه  وفهمته  الكالم  فالنًا  أفهمت 
بعد  شيئًا  فهمته  الكالم  وتفهمت  يفهمه 
وفهم،  فهم،  الفهم:  للرسيع  ويقال  يشء 
واستفهمت  وفتحها،  اهلاء  بسكون  وفهم 
إياه  يفهمني  أن  منه  طلبت  الكالم  فالنًا 
الستفهام  ان  أي  إياه  وفهمني  فافهمني 
هنا هو للطلب)39( ونظريه الستخبار وهو 
طلب خب ما ليس عند املستخب فهو مثل 
بينهام  فرق  وإن  ومعنى  لفظًا  الستفهام 
الستخبار  من  اخص  الستفه��ام  بجعل 
ل  أو  يفهمه  قد  بيش  جياب  املستخب  لن 
يقول  مستفهم  فهو  ثانية  سأله  فإذا  يفهمه 
الصطالح  يف  أما  يل)40(،  قلته  ما  افهم 
وهو  اللغوي  معن����اه  عن  خيرج  ل  فهو 

مكرم،  بن  حممد  الدين  مجال  منظور،  ابن   )37(
 ،2 ط  الفكر،  دار   ،12 مج  العرب،  لسان 

بريوت، ص 459. 
)38( الفريوز ابادى، جمد الدين حممد بن يعقوب، 
القاموس املحيط، دار احياء الرتاث، ط1، 

بريوت، 2001م، ص1056. 
مكرم،  بن  حممد  الدين  مجال  منظور،  ابن   )39(

املصدر السابق، ص 459 –460. 
)40( البخيل، حممد إبراهيم حممد رشيف، املصدر 

السابق، ص 15. 

من  املتكلم  طلب  أي  الفهم)41(  طلب 
يكن  مل  ما  الذهن)42(  يف  حيصل  ان  خماطبة 
حاصاًل عنده مما سأله عنه)43(، وهو كالم 
الرط  مع  ويشرتك  الشك  عىل  معقود 
الصدارة  له  والستفهام  املعنى،  هذا  يف 
دخل  حرف  أنه  قبل  من  ال��ك��الم)44(،  يف 
اخلب  من  فنقلها  خبية،  تامة  مجلة  عىل 
متقدمًا  يكون  أن  فوجب  الستخبار،  إىل 
عليها ليفيد ذلك املعنى فيها. واألصل يف 
أدوات الستفهام ل يليها إل الفعل وذلك 
ألن سياق اجلملة الستفهامية سياق فعيل 
فهو  ويطلبه  الفعل  يقتيض  الستفهام  لن 

يف  السياقي  »الرتكيب  ع��امد،  رائ��د  امح��د،   )41(
الكهف«،  سورة  يف  والستفهام  النفي  بني 
البرصة،   ،64 العدد  البرصة،  آداب  جملة 

2013م، ص179. 
)42( حليمة، رجدال، بالغة الستفهام ودللته 
غري  ماجستري  رسالة  الكريم،  القرآن  يف 
اآلداب  كلية  وه��ران/  جامعة  منشورة، 

واللغات والفنون، 2013م، ص 3. 
رشيف،  حممد  إبراهيم  حمم������د  البخيل،   )43(

املصدر السابق، ص 15. 
»الستفهام  حمسن،  ماجد  د.  راش��������د،   )44(
العلوم  كلية  جملة  ع��م��ران«،  ال  س��ورة  يف 
العلوم  كلية  واس��ط/  جامعة  اإلسالمية، 

اإلسالمية، 2010م، ص514. 
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والشك  الفع��ل،  عن  س��ؤال  حقيقته  يف 
م��ع��ل��وم)45(،  الس��م  ألن  الفعل  يف  ه��و 
العربية  اللغة  يف  الستفهام  أدوات  تبلغ 
قسمني  عىل  وتنقسم  أداة)46(،  عر  ثالثة 
ح��روف وأس���امء، ف��احل��روف: )اهل��م��زة، 
هل(، واألسامء تنقسم عىل قسمني: أسامء 
غري ظروف وأسامء ظروف، فاألسامء غري 
الظروف )من، ما، كم، كيف(، واألسامء 
زم��ان  ظ���روف  ع��ىل  تنقسم  ال��ظ��روف 
)متى،  الزمان  فظروف  مكان.  وظروف 
أيان( وظروف املكان )أين، أنى(، واألداة 
إل��ي��ه)47(.  تضاف  ب��ام  حتكم  فإهنا  )أي( 
فالستفهام يف أساليبه متعدد ويف إحياءاته 
أدواته  بتنوع  إحياءاته  وتتنوع  ومتنوع،  ثر 
استعاملته)48(،  بتباين  وتتباين  وسياقاته 
جمال)49(،  أسلوب  ولكل  مقام  أداة  فلكل 

السابق،  امل��ص��در  ع���امد،  رائ���د  امح���د،   )45(
ص179. 

رشيف،  حممد  إبراهيم  حمم��د  البخيل،   )46(
املصدر السابق، ص 15. 

السابق،  امل��ص��در  ع���امد،  رائ���د  امح���د،   )47(
ص179. 

رشيف،  حممد  إبراهيم  حمم����د  البخيل،   )48(
املصدر السابق، ص 4 -71. 

)49( حليمة، رجدال، املصدر السابق، ص 3. 

كل  خصائص  تكون  ان  جيب  ل  كذلك 
أخواهتا  دون  هبا  خمتصة  لالستفهام  أداة 
تشرتك  ودللية  استعامليه  خصائص  فثمة 
وخصائص  مجيع�����ًا  األدوات  تلك  فيها 
البعض  دون  بعضها  فيها  يشرتك  أخرى 
وإفادهتا  الصدارة  حتتل  فكوهنا  الخ��ر، 
هي  هب��ا  والستخبار  بالغية  م��ع��اٍن  يف 
واح��ت��الل  مجيعًا،  بينها  مشرتكة  أم��ور 
دون  األسامء  بني  مشرتك  اإلعرايب  املوقع 
ببعض  أداة  كل  تنفرد  ان  عىل  احل��روف 
اخلصائص، فاهلمزة مثال متتاز عن أخواهتا 
بخصائص استعامليه كالدخول عىل أنواع 
معاين  كإفادهتا  دللية  وبخصائص  اجلمل 
بالغية أخرى ل تستعمل لدى غريها من 
أسلوب  فإن  عام  وبشكل  األدوات)50(، 
من  خ��اص  بشكل  واهل��م��زة  الستفهام 
استعملت يف اخلط������اب  التي  األساليب 
والتهدي�����د  التعجب  مواضع  يف  القرآين 

واإلنكار والتوبيخ، فالس���ؤال عن اليشء 
يالئم هذا النوع من األسلوب واملقام، إذ 
أكثر  من  فهي  األوىل  املرتبة  اهلمزة  حتتل 

رشيف،  حممد  إبراهيم  حممد  البخ����يل،   )50(
املصدر السابق، ص 4 -71. 
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القرآين  اخلطاب  يف  املستخدمة  األدوات 
يف  ونحوية  صوتية  س��امت  م��ن  متتاز  مل��ا 
أدوات  إن  ثم  اخلطابية)51(.  البنية  تشكيل 
بعض  مناب  بعضها  ينوب  ل  الستفهام 
عنارص  ولنشاط  أداة  ك��ل  خلصوصية 
فالستفه������ام  وتفاعلها)52(،  الستفهام 
واختيار  الكالم  تأليف  يف  بطريقة  ينفرد 

األلفاظ)53(.
استفهام  ح��رف  العبية  اللغة  ويف 
واحد وهو ה اهلاء وبقية أدوات الستفهام 

أسامء)54(.
ֵהא ַהְּׁשֵאָלה– هاء الستفهام:

اللغة  يف  لالستفهام  اهل��اء  وتستخدم 

الصويت  التشكيل  بنية  فائز،  تارا  سعيد،   )51(
الكريم،  القرآن  يف  الستفهام  ألسلوب 
جامعة  م��ن��ش��ورة،  غ��ري  ماجستري  رس��ال��ة 
للعلوم  ال��رتب��ي��ة  كلية  ال��دي��ن/  ص���الح 

اإلنسانية، اربيل، 2006م، ص188. 
)52( اهلبيل، د. عبد الرحيم حممد، »الستفهام يف 
البالغة العربية«، جملة البحوث والدراسات 
القدس  جامعة  الفلسطينية،  ال��رتب��وي��ة 
2012م،  يونس،  خان   ،19 ع  املفتوحة، 

ص 24. 
)53( حليمة، رجدال، املصدر السابق، ص 34. 
)54( كامل، د. ربحي، دروس اللغة العبية، عامل 

الكتب، بريوت، 1982م، ص 109. 

العبية، وهى تقابل اهلمزة الستفهامية يف 
اللغة العربية، وتشكل عىل النحو اآليت:

ַהְיַרְדֶּתם؟. –هل نزلتم؟.

ַהְׁשַמְרֶּתם؟. –أحرستم)55(؟. 

يكثر  احل��ديثة  العبية  اللغة  وىف 
استعمل "ַהִאם" بمعنى )ه�ل( ب����دًل من 

هاء الستفهام مثل:
هل  ַהּמֹוֶלֶדת؟.  ֶאת  ֲעַזְבֶּתם  ַהִאם 

غادرتم الوطن)56(؟.
ومجيعها  האמנם  כלום،  ومثله��������ا 

أحرف)57(.
ִמּלֹות הְּׁשֵאָלה –أدوات الستفهام:

دمشق،  العبية،  اللغة  سليم،  امحد  جراد،   )55(
عاشور،  عوين  النتشة،  95؛  ص  1982م، 
تاريخ،  بال  لندن،   ،1 ط  العبية،  اللغة 

ص88. 
وآداهبا،  العبية  اللغة  حممد،  د.  التونجي،   )56(
مطبعة جامعة بنغازي، بنغازي، بال تاريخ، 
توفيق،  حممد  الصواف،  -121؛  ص120 
2004م،  دمشق،  ط1،  مبسطه،  عبية 

ص65 -69. 
)57( كامل، د. ربحي، املصدر السابق، ص111. 
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الستعاملاألداة

ִמי– َمْن
وتستعمل للسؤال عن العاقل، مثل:

ִמי ָּבא ֶאְתמֹול؟. من جاء أمس؟.

ָמַתי– متى
وتستعمل للسؤال عن الزمان، مثل:

ָמַתי ָּתבֹוא ָלִעיר ? متى ستأيت للمدينة؟.

ָלָּמה -ملاذا
وتستعمل للسؤال عن السبب مثل:

ָלָּמה ְּכַתְבֶּתם ֶאת ַהִּמְכָּתב ַהֶּזה؟. ملاذا كتبتم هذا اخلطاب؟.

ַמּדּוַע- ملاذا، ما 
الداعي

وتستعمل للسؤال عن اهلدف مثل:
ַמּדּוַע ַאָּתה לֹוֵמד ִעְבִרית ? ملاذا تتعلم العبية؟.

ֵאיֹפה– أين
وتستعمل للسؤال عن املكان مثل:

ֵאיֹפה ִסְפִרי؟. أين كتايب؟.

ֵהיָכן– أين
وتستعمل للسؤال عن املكان أيضًا، مثل:

ֵהיָכן ֵהַנְחָּת ֶאת ַהֵּסֶפר؟. أين وضعت الكتاب؟.

ְלָאן- إىل أين
وتستعمل للسؤال عن الوجهة املراد الذهاب إليها، مثل:

ְלָאן ָהֶעֶרב؟. أين تذهب هذا املساء؟.

ַּכָּמה -كم
وتستعمل للسؤال عن العدد مثل:

ַּכָּמה ְסָפִרים ַעל ַהַּמָּדף ַהֶּזה؟. كم كتاب عىل هذا الرف؟.

ֵאיְך -كيف
وتستعمل للسؤال عن الكيفية مثل:

ֵאיְך ִהַּגְעֶּתם ִּבְמִהירּות؟. كيف وصلتم برسعة؟.

ֵּכיַצד -كيف
وتستعمل للسؤال عن الكيفية أيضًا، مثل:

ַהּיֹום ִנְלַמד ֵּכיַצד ְלַהּטֹות ֶאת ַהֹּפַעל؟. الي��وم سنتع�لم كي�ف 
نرصف الفعل؟.
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ֵאי– أي

وتستعمل للسؤال عن النوعية وذلك عندما تكون متبوعة ب� ֶזה 
للمذكر، وب� זֹו للمؤنث، وب� לּו للجمع، مثل:

ֵאיֶזה ֵסֶפר ָקָראָת؟. أي كتاب قرأت؟.
أي كتب قرأتم؟.)58( ֵאילּו ְסָפִרים ְקָראֶתם? 

تشكيل األداة )ַמה –ما/ ماذا(:
ַמה ֶּזה؟. ما هذا؟.)58(

ָמה ַאָּתה עֹוֶׂשה ָּכאן؟. ماذا تفعل هنا؟)59(.

مع  البتح  هو  األسايس  تشكيلها  ַמה  األداة  يف  امليم  أن  السابق  اجلدول  من  ونالحظ 
تشديد احلرف األول من الكلمة اآلتية، ويتغري إىل القامتص إذا دخلت عىل حريف א، ר أو
ע غري مشكلة بالقامتص، أما إذا دخلت عىل حرف ע، ח، ה مشكل بالقامتص تشكل امليم 

بالسيجول)60(. وتستعمل ַמה للتعجب مثل ַמה יפה הפרח؟. ما أمجل الزهرة؟.
وأدوات الستفهام هلا الصدارة يف اجلمل، وهناك أدوات استفهام مكونة من األدوات 
מאיפה؟.  ממי؟،  עלמי؟،  למי؟،  مثل  ظرف  أو  جر  بحرف  مسبوقة  أعاله  املذكورة 
وتستعمل اللغة العبية عادة حرف ה للدللة عىل الستفهام. وتستعمل ה الستفهامية يف 
اللغة العبية احلديثة للدللة عىل التصور مثل החלב שתית אם מים؟. أحليب رشبت 
أم ماء؟، أو للتصديق مثل האם קנית בית אחר؟. هل اشرتيت بيت آخر؟. وقد يستغنى 
عنها يف اجلملة الستفهامية مثل אכלתם ענבים היום ? أأكلتم عنبًا اليوم؟.)61(. واألداة 

الثقافة  دار  العبية،  اللغة  قواعد  الوجيز يف   ، د. حممد جالل   ، إدريس  نفسه ، ص109؛  املصدر   )58(
العربية ، القاهرة، 2000م ، ص98 .

)59( جودي، د. فاروق حممد؛ حرب، سعيد، قواعد اللغة العبية، دار الثقافة، القاهرة، ص72 -77؛ 
صبي، د. سناء عبد اللطيف، القواعد األساسية يف اللغة العبية، ط1، القاهرة، ص2000م، ص 

 .82
)60( بدر، حممد، الكنز يف قواعد اللغة العبية، املطبعة التجارية الكبى، القاهرة، بال ت، ص78؛ راشد، 

د. سيد فرج، اللغة العبية قواعد ونصوص، دار املريخ للنر، الرياض، 1993م، ص99. 
)61( كامل، د. ربحي، املصدر السابق، ص 111. 
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ַּכָּמה -كم غري موجودة يف التوراة)62(.

أساليب الستفهام وبالغته 
يف القرآن الكريم:

خطابه  يف  الكريم  القرآن  استع�����ان 
والعجازية  الفنية  األساليب  من  بالعديد 
والتعابري  النحوية  وال��ص��ور  والبالغية 
متنوع  وإيقاع  ولغة  تصوير  من  واأللفاظ 
إخبارية)63(،  وأساليب  إنشائية  وأساليب 
تلك األساليب كانت حمط أنظار وأبحاث 
جهدًا  فبذلوا  بعيد،  زمن  منذ  العلم������اء 
عىل  والط���الع  دراستها  جم��ال  يف  كبريًا 
الستفهام  أسلوب  فكان  أرساره���ا)64(، 
وظفها  التي  اإلنشائية  األساليب  أبرز  من 
القرآن الكريم يف نصوصه ويف خطابه)65(، 
بوفرة  الستفهامية  األساليب  فجاءت 

)62( غريسة، سلوى، املصدر السابق، ص95-
 .99

بالغة  يف  أبحاث  كريم،  حممد  ال��ك��واز،   )63(
2006م،  ب��ريوت،  ط1،  الكريم،  القرآن 

ص 11 -33. 
الستفه�����ام  إبراهيم،  عيسى  السعدي،   )64(
2009م،  عامن،  ط1،  القرآن،  واإلعجاز 

ص 13. 
 http:// www. diwanalarab.  )65(
com/ spip. php?article37662

وس��ي��اق��ات  متنوعة  م��وض��وع��ات  ويف 
موظفًا  الستفهام  أسلوب  فكان  خمتلفة، 
لتحقيقها والدللة عليها، وامتاز باألرسار 
والغوص  تأملها  إىل  تدعو  التي  البالغية 
يف دق��ائ��ق��ه��ا)66(، والس��ت��ف��ه��ام ه��و من 
القرآن  يف  تكررت  التي  األساليب  أكثر 
ألف  عن  يزيد  ما  ج��اء  إذ  ال��ك��ري��م)67(؛ 
الل  يسأهلا  أسئلة  أغلبها  س��ؤال  ومائتني 
بلغت  وأساليبه  لعباده)68(،  تعاىل  سبحانه 
ألف وأربعة عر أسلوبًا تصدرت اهلمزة 
بأربعامئة وثامنية وتسعني أسلوب وما تبقى 
فالستفهام  األخ��رى)69(،  باألدوات  كان 
القرآين  اخلطاب  عليه  توافر  بليغ  أسلوب 
الرفيع������ة،  األدبي����ة  األساليب  وهو من 
ودق��ائ��ق  امل��ع��اين  خبيئات  ع��ن  يكشف 

إبراهيم،  ال��رمح��ن  عبد  منى  الشنيفي،   )66(
الستفهام  ألساليب  العقدية  ال��دللت 
غري  دك��ت��وراه  رسالة  الكريم،  ال��ق��رآن  يف 
سعود  بن  حممد  اإلم��ام  جامعة  منشورة، 
الدين، 1430ه�،  اإلسالمية/ كلية أصول 

ص 2. 
)67( دقايل، د. حممد امحد مبارك، املصدر السابق، 

ص 160. 
 https:// ar. islamway. net/  )68(

article/ 61567
)69( حليمة، رجدال، املصدر السابق، ص106. 
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عليها  تدل  التي  فاألغراض  األرسار)70(، 
ما  تتعدى  أدوات الستفهام كثرية بحيث 
أورده البالغيون يف كتبهم، فالكشف عن 
أغراض أدوات الستفهام البالغية حيتاج 
يف  األصل  إن  رفيع)71(.  بالغي  ذوق  إىل 
السؤال  هو  الشتقاقي  بمعناه  الستفهام 
طلب  وهو  للسائل)72(،  جمه���ول  أمر  عن 
سؤال  هو  أو  علم��ه  عندك  ليس  ما  خب 
جمهول)73(  يشء  ومعرفة  الفهم  أجل  من 
وهو طلب العلم بيشء مل يكن معلومًا من 
القرآن  يف  فجاء  خمصوصة،  بأداة  قبل)74( 
لربه  العبد  خماطبة  عند  املعنى  هبذا  الكريم 
لكنه  حقيقيًا)75(،  استفهامًا  يسمى  ما  وهو 
كان يف القرآن الكريم عىل سبيل املجاز أي 

)70( سعيد، تارا فائز، املصدر السابق، ص188. 
)71( البخيل، حممد إبراهيم حممد رشيف، املصدر 

السابق، ص 93. 
 https:// www. tafsir. net/  )72(
 article/ 4827
أسلوب  حممود،  الكريم  عبد  يوسف،   )73(
الستفهام يف القرآن الكريم، مطبعة الشام، 

ط1، 2000م، ص8. 
السابق،  املصدر  حمسن،  ماجد  د.  راشد،   )74(

ص514. 
 http:// www. diwanalarab.  )75(

com/ spip. php?article37662

وذلك  املج��ازي،  أو  البالغي  الستفهام 
لعب��ادة  وتعاىل  سبحان��ه  الل  خماطبة  عند 
إىل  الوصول  أي  آخر  هلدف  جاء  انه  أي 
ُاخر  وظائف  ي��ؤدي  فهو  معينة)76(  غاية 
وتع���اىل  سبحانه  فالل  السياق،  من  تفهم 
وإنام  يشء)77(،  عن  عباده  من  يستفهم  ل 
يستفهم ليقررهم ويذكرهم أهنم قد علموا 
أسلوب  وهذا  األمر  ذلك  حق  وأدرك��وا 
انفرد  كام  القرآين  اخلطاب  يف  يتجىل  بديع 
يف  الستفهام  أسلوب  جاء  فقد  ب��ه)78(، 
القرآن الكريم للتحذير والتنبيه املتكرر من 
أجل  من  أيضا  وهو  وتعاىل،  سبحانه  الل 
النظر والتنبيه واللوم عىل الوقوع يف  لفت 
ما حرم الل وحذر منه. ففي السياق القرآن 
نحو  عىل  األسئلة  من  النوع  هذا  يتضح 
واضح وأسلوب يتميز به القرآن الكريم، 
لذلك ل بد من النتباه له والتدقيق يف فهم 
املقاصد منه، وذلك من أجل فهم الرسالة 

 https:// ar. islamway. net/  )76(
article/ 61567

)77( دقايل، د. حممد امحد مبارك، املصدر السابق، 
ص 160. 

 http:// articles. islamweb.  )78(
 net/ media/ index.
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القرآنية املراد من كل هذا الكم اهلائل من 
القرآن  يف  الستفهام  يأيت  كام  األسئلة)79(، 
الكريم ويقصد به التعجب من فعل معني 
وأحيانا يأيت ويراد به العتاب واللوم أو قد 
استفهام  هناك  وكذلك  للنفي  أيضا  يأيت 
والطلب  األمر  به  يراد  واستفه��ام  التكثري 
فعل  عىل  واحلض  الرتغيب  واستفه�����ام 
اإلخبار)80(،  أجل  واستفه������ام من  معني 
اإلقرار  عىل  املخاطب  حلمل  يأيت  وأيضا 
التخويف  واستفهام  ما  بأمر  والع��رتاف 
من  الستفهام  وأيضا  التفخيم  واستفهام 
للتصغري،  وكذلك  للتفكري  الدعوة  أجل 
التهك����م والستهزاء  واستفهام من أجل 
والتقريع  التقرير  أجل  من  واستفه�������ام 
استفهام  وكذلك  واإلنكار،  والسخرية 
والوعيد  والتحرس  والستبط�اء  الستبعاد 
والستخفاف  والتحقري  واألمر  والتهكم 
والتسوية  والدعاء  والستنباط  والتجاهل 

وتذكري  والتخويف  والتهويل  شيئني  بني 

 https:// ar. islamway. net/  )79(
article/ 61567

 http:// articles. islamweb.  )80(
 net/ media/ index.

ما)81(  أمر  عن  والنهي  ما  بأمر  املخاطب 
وال��ت��وج��ع)83(  والفخ��ر  وال��ت��ش��وي��ق)82( 
والتوبيخ  ما  فعل  عىل  املخاطب  ومعاتبة 
واستفهام التمني من األدنى إىل األعىل أي 
العبد لربه، وهناك الكثري من املقاصد التي 
جاء هبا استفهام القرآن الكريم)84(، فكان 
البالغية  أو  املجازية  الستفهام  ألساليب 
يف اخلطاب القرآين حضور واسع ولفت، 
كام ان له عالقة بغريه من األساليب اللغوية 
أمر وهني ولغة وتركيب)85(،  والبيانية من 
نسيجه  يف  القرآين  اخلطاب  عليه  ُبني  مما 
الستفهام  ف��بز  وال��ف��ك��ري)86(.  الفني 

بشكل بديع انفرد به القرآن الكريم)87(.

رشيف،  حممد  إبراهيم  حممد  البخ���يل،   )81(
املصدر السابق، ص 101 -104. 

)82( حليمة، رجدال، املصدر السابق، ص 54. 
املصدر  حم��م��ود،  الكريم  عبد  ي��وس��ف،   )83(

السابق، ص 17 -18. 
 https:// ar. islamway. net/  )84(

 .article/ 61567
املصدر  م��ب��ارك،  امح��د  حممد  د.  دق���ايل،   )85(

السابق، ص 160. 
 http:// www. diwanalarab.  )86(

 .com/ spip. php?article37662
)87( دقايل، د. حممد امحد مبارك، املصدر السابق، 

ص 160. 
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س�����������ورة ص:
ترتيبها  مكية  سورة  هي  السورة  هذه 
آي��ة)88(   88 آياهتا  وع��دد   38 السور  بني 
بالقس����م  تبدأ  القمر،  سورة  بعد  نزلت 
يف  الوقوع  قضي��ة  بعرض  بالقرآن وتبدأ 
املكية  السور  عاجلت  وقد  وعواقبه.  اخلطأ 
وقضي��ة  كالتوحيد،  موضوعات  قضي����ة 
وقضية   حممد ال��رس��ول  إىل  ال��وح��ي 
قضايا  وه��ي  اآلخ�����رة)89(.  يف  احل��س��اب 
حمورية مهمة، وتتحدث السورة عن قضية 
أخذوا  بعدما  لل  استسلموا  أنبياء  ثالث��ة 
عادوا  ثم  احلق  عن  بعيدة  ظنوها  قرارات 
قصة  وهي  عليهم  الل  رد  وكيف  احلق  إىل 
داوود وسليامن وقص�����ة أيوب)90(، ثم 
وهو  عكيس  نموذج  عن  اخلتام  يف  حتدثت 

شهاب  الفضل  أب��و  العالمة  اآلل���ويس،   )88(
البغدادي، روح املعاين  الدين السيد حممود 
املثاين،  والسبع  العظيم  القرآن  تفسري  يف 
 ،8 مج  عطية،  الباري  عبد  عيل  صححه: 
العلمية، ط1، بريوت،  ج 12، دار الكتب 

2001م، ص154. 
حسني،  حممد  السيد  العالمة  الطباطبائي،   )89(
ط1 ،  ج17،  ال��ق��رآن،  تفسري  يف  امل��ي��زان 

بريوت، 1997م، ص182. 
 http:// www. diwanalarab.  )90(

com/ spip. php?article37662

يستسلم  أن  ورف��ض  عاند  إبليس ال��ذي 
بعدما عرف احلق)91(، ولعل من أبرز تلك 
هي  ص  سورة  إليها  تطرقت  التي  القضايا 
الكافرين،  املتكبين  بني  ال��رصاع  قضية 
من  لق��وا  الذين  املؤمنني،  الرسل  وب��ني 
اليشء  وسخريته�������م  املتكبين  صدود 
الكثري)92(، فعرض اخلط���اب القرآين هذه 
وبطرق  بصور  الوجدانية  الفكرية  القضايا 
توظيف  خالل  من  مبارشة  وغري  موحية 
األساليب البالغية وأساليب التعبري الفنية 
ولغة  تصوير،  من  األسلوبية  والظواهر 
وأساليب  متنوع،  نغمي  وإيقاع  موحية، 
اخلطاب  ليكون  خبية،  وأخرى  إنشائية، 
وحتقيق  اجلاملية،  القيم  إب��راز  عىل  ق��ادرًا 
املتلقني.  اجلمه��ور  لدى  واإلمتاع  اإلقناع 
اإلنشائية  األس��ال��ي��ب  أب���رز  م��ن  ف��ك��ان 
والبالغية يف سورة ص التي وظفها النص 
ورد  وق��د  الستفهام،  أسلوب  ال��ق��رآين 

)91( الطباطبائي، املصدر السابق، ص182. 
الفضل  عيل  أبو  الشيخ  اإلمام  الطبيس،   )92(
يف  البيان  جممع  الفضل،  بن  احلسني  بن 
وخ��رج  حواشيه  وض��ح  ال��ق��رآن،  تفسري 
الدين،  شمس  إبراهيم  وش��واه��ده:  آياته 
بريوت،  العلمية، ط1،  الكتب  دار  مج 8، 

1997م، ص262. 
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يف  )ص(  س��ورة  يف  الستفهام  أسلوب 
تسعة مواضع)93( .

ترمج��ة معنى االستفهام يف سورة ص 
عند ريڤلني:

ٺ . 1 ٺ  ٺ  ٺ  چ  تعاىل:  قوله  ففي 
ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹچ.

)כמה  ريڤلني:  يوئيل  يوسف  ترمجة 
דורות השמדנו לפניהם והם קוראים 

אך לא עת מפלט )היא( ג()94(.

רבים  מה   3( روب��ني:  أوري  ترمجة 
הם  לפניהם  הכחדנו  אשר  הדורות 

שיוועו אך לא היתה זו את מנוס()95(.

عن  هبا  يستفهم  مبهم  اسم  هي  كم: 
عىل  بعدها  ما  تنصب  فهي  ال��ع��دد)96(، 
العاق���ل  عن  هب�����ا  ويستفهم  التمييز)97(. 
وتأيت  واملكان  وللزم���ان  العاقل  وغري 

 http:// www. diwanalarab.  )93(
com/ spip. php?article37662
)94( ריבלין، יוסף יואל، שם، עמ"506. 

)95( רובין، אורי، שם، עמ"2. 
السابق،  املصدر  رجدال،  حليم����������ة،   )96(

ص34. 
رشي��ف،  حممد  إبراهيم  حممد  البخيل،   )97(

املصدر السابق، ص 32. 

وقيل  إل��ي��ه)98(،  تضاف  ما  بحسب  دائ��ام 
من  مركبة  إهنا  قال  والبعض  مفردة  إهنا 
من  خترج  وقد  ال��زائ��دة)99(،  والكاف  ما 
بلغت  ال��وص��ف��ي��ة)100(،  إىل  الستفهام 
أساليب كم الستفهامية يف القرآن الكريم 
أربعة، وجاء الفعل املايض بعدها يف مجيع 
اآلية  هذه  يف  هنا  كم  جاءت  األمثلة)101(. 
فهي  والتكثري)102(،  اخلبية  عىل  للدللة 
اجلملة:  وأصل  كبري،  عدد  عىل  دال  اسم 
اللغوي  فاملعني  أهلكنا،  ق��رن  م��ن  ك��م 
ع��ددًا  أهلكنا  ه��و:  للجملة  اإلب��الغ��ي 
هذه  السابقة. يف  القرون  أهل  من  كبريًا 
ألغراض  اخلب  موقع  اإلنشاء  جاء  اآلية 
املقصود)103(،  باليشء  لالهتامم  بالغية 

املصدر  حم��م��ود،  الكريم  عبد  ي��وس��ف،   )98(
السابق، ص 12. 

السابق،  امل��ص��در  ع���امد،  رائ���د  امح���د،   )99(
ص184. 

املصدر  حممود،  الكريم  عبد  يوسف،   )100(
السابق، ص 12. 

رشيف،  حممد  إبراهيم  حممد  البخيل،   )101(
املصدر السابق، ص 153. 

الس�������ابق،  املصدر  رج��دال،  حليمة،   )102(
ص54. 

 http:// www. diwanalarab.  )103(
 com/ spip. php?article37662
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الكالم  طال  فلام  أهلكنا  لكم  وتقديره��ا 
حذفت الالم)104( وهو أهلك الل سبحانه 
فهو  كثرية)105(،  أممًا  الكافرين  من  وتعاىل 
صور  من  خمتلفة  بصورة  جاء  لكنه  خب 
العقل  وحتريك  الذهن  إلث��ارة  اإلنشاء، 
هذا  وراء  من  يريد  ل  القرآين  فاخلطاب 
وإنام  الكفر،  بيان  أي  التقرير،  الستفهام 
أخرى  معاٍن  إىل  احلقيقي  املعنى  خ��رج 
من:  الفكري  املضمون  سياق  استدعاها 
حٍث وحتريض وحتذير من الرتيث يف قبول 
دعوة احلق .وكأن اخلطاب يقول: أمل يتعظ 
قبلهم  الل  َأهلك  بمن  الكافرون  أولئك 
سبحانه  الل  فكأن  للرسل،  املكذبني  من 
يف  يقعوا  أن  من  مكة  كفار  حيذر  وتعاىل 
مثل ما وقع فيه أهل القرون الذين قبلهم، 
هبم  فحلهّ  الفرصة،  أضاعوا  أهن��م  ذل��ك 
العذاب)106(، وفيها وعيد هلم عىل كفرهم 
ختويف)108(،  وفيها  واستكبارهم)107(، 

)104( الطبيس، املصدر السابق، ص263. 
)105( الطباطبائي، املصدر السابق، ص183. 

 https:// www. tafsir. net/  )106(
 article/ 4827

)107( اآللويس، املصدر السابق، ص157. 
)108( الرازي، فخر الدين بن ضياء الدين عمر، 
دار  ج26،  م��ج9،  ال��رازي،  الفخر  تفسري 

هذه  يف  الستفهامية  اجلملة  فتضافرت 
مثل  األخ��رى  الفنية  األساليب  مع  اآلية 
بنية احلوار، واحلذف، والتقديم والتأخري، 
للقرن  ليس  فاهلالك  امل��رس��ل،  وامل��ج��از 
هذه  بني  التضافر  هذا  وجاء  ألهله،  وإنام 
املعاين  عن  للكشف  الفني���ة،  األساليب 

املوحية واملؤثرة)109(.
معنى  ت��رمج��ة  يف  امل��رتمج��ان  اختلف 
الستفهام يف هذه اآلية الكريمة، فاستعمل 
ريڤلني األداة כמה بمعنى كم الستفهامية 
حني  يف  ل��ل��ك��ث��ري)110(،  واخل��بي��ة  للعدد 
بمعنى  מה  רבים،  מה  روب��ني  استعمل 
عديد،  كثري،  بمعنى  רבים  و  كم)111(  ما، 
متعدد)112( لرتمجة املعنى نفسه ليواكب كم 

العربية الدالة هنا عىل عدد كبري.
الكريم جاءت  اآلية  )َكْم( يف هذه  ان 
اسم  فهي  والتكثري،  اخلبية  عىل  للدللة 
كم  اجلملة:  وأص��ل  كبري،  عدد  عىل  دال 

الفكر، ط1، بريوت، 2005م، ص162. 
 http:// www. diwanalarab.  )109(

 com/ spip. php?article37662
כרך  –ערבי،  עברי  מלון  דוד،  שגיב،   )110(
ראשון، ירושלים، 1985، עמ"752. 

)111( שם، עמ"872. 
)112( שם، כרך שני، עמ"1641. 
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من قرن أهلكنا، فاملعنى اللغوي اإلبالغي 
أهل  من  كبريًا  عددًا  أهلكنا  هو:  للجملة 

القرون السابقة.
ملعنى  احلرفية  بالرتمجة  ريڤلني  اكتفى 
כמה  العربية باستعامل  أداة الستفهام كم 
اللفظي  املقابل  استعمل  أي  العبية  كم 
ما  جيد  مل  هو  واحلقيقة  احلرفية،  والرتمجة 
يقابل األداة كم العربية سوى األداة כמה 
القرآين  النص  بالغة  عن  فابتعد  العبية، 
اخلبية  عىل  الدال  الكريمة  اآلية  هذه  يف 
ان  هنا  روب��ني  أراد  ح��ني  يف  والتكثري، 
يقرتب من بالغة القرآن الكريم باستعامل 
لرتمجة  أكثر  ما  רבים  מה  مركبة  عبارة 
معتقدًا  الكريمة،  اآلي��ة  يف  نفسه  املعنى 
ترمجة  سيجاري  العبارة  وبتلك  بذلك  انه 
املعنى التفسريي لآلية الكريمة وسيقرتب 
فقد  ذلك  مع  الكريم،  القرآن  بالغة  من 
من  ترمجته  يف  امل��راد  للمعنى  اق��رب  كان 

ريڤلني.
ڄ ڃ ڃ ڃڃ . 2 چ  تعاىل:  وقوله 

چ چ چ چ ڇ چ.
)השם  ريڤلني:  يوئيل  يوسف  ترمجة 
הן  אחד؟.  אלהים  כלם  האלים  את 

דבר פלא הוא זה ה()113(.

הפך  האם   5( روب��ني:  أوري  ترمجة 
את האלים להיות אל אחד؟. דבר מוזר 

הוא()114(.

اهلمزة: هي أم باب الستفهام، ل حمل 
حروف  من  وهي  األع���راب)115(،  من  هلا 
بعدها  يأيت  أن ل  فيها  الستفهام فاألصل 
توسعوا  النحويني  أن  إل  الفعل)116(،  إل 
ألصالتها  بعدها  الس��م  جم��يء  ف��أج��ازوا 
أدوات  بقية  ان  إذ  الستفهام،  ب��اب  يف 
فحملت  معناها  تضمنت  قد  الستفهام 
عليها، وألصالتها يف الستفهام استأثرت 
أحرض  يقال  ان  فيجوز  ب��ال��ص��دارة)117(، 
املنفية  اجلملة  عىل  تدخل  أن  وجيوز  امحد، 
وتسبق  املثبتة)118(،  اجلملة  عىل  تدخل  كام 

)113( ריבלין، יוסף יואל، שם، עמ"506. 
)114( רובין، אורי، שם، עמ"2. 

املصدر  حممود،  الكريم  عبد  يوسف،   )115(
السابق، ص 8 –123. 

السابق،  امل��ص��در  رج���دال،  حليمة،   )116(
ص54. 

السابق،  امل��ص��در  ع���امد،  رائ���د  امح���د،   )117(
ص180. 

السابق،  امل��ص��در  رج���دال،  حليمة،   )118(
ص54. 
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إذا  وث��م  وال��ف��اء،  ال��واو،  اهلمزة ح��روف 
ييل  أن  وجي��وز  معطوفه،  مجلة  يف  ج��اءت 
ان)119(،  يليها  كام  الرط  الستفهام  مهزة 
الستفهام  أي  التصور  لطلب  وتستعمل 
التصديق  لطلب  تستعمل  كام  املفرد،  عن 
أي الستفهام عن حقيقة نسبة فعل أو صفة 
إىل شخص معني ويكون اجلواب بنعم أو 
ل)120(. ووردت أساليب اهلمزة يف القرآن 
مرة،  وتسعني  وثامنية  أربعامئة  يف  الكريم 
جاءت  وقد  متنوعة)121(.  بالغية  وبمعاٍن 
من  املتكبين  حديث  لنقل  الكريمة  اآلية 
يعود  )أج��ع��ل(  يف  والضمري  مكة،  أه��ل 
أدى  وقد   ،)122(حممد الرسول  إيل  هنا 
اإلنكار  منها  أخرى  معاين  هنا  الستفهام 
والتعجب)123(، أي بليغ يف التعجب)124(، 

رشيف،  حممد  إبراهيم  حممد  البخيل،   )119(
املصدر السابق، ص 35. 

املصدر  حممود،  الكريم  عبد  يوسف،   )120(
السابق، ص 8. 

رشيف،  حممد  إبراهيم  حممد  البخيل،   )121(
املصدر السابق، ص 132. 

 http:// www. diwanalarab.  )122(
com/ spip. php?article37662

السابق،  املصدر  رج��دال،  حليم������ة،   )123(
ص54. 

)124( الرازي، املصدر السابق، ص164. 

وقرصها  عنها  اإللوهية  بنفي  جاءت  كام 
أبطل  ق��د  هنا  فالنبي  واح�����د)125(،  ع��ىل 
الل  مع  اإلهلة  من  يعبدونه  كانوا  ما  عبادة 
ودعاهم إىل عبادة الل وحدة، وحكمه بان 
فتعجبوا  ه��و)126(،  إل  اله  ل  الل  هو  اإلله 
اهل��ًا  لنا  جعل  كيف  وق��ال��وا  ذل��ك،  م��ن 
فالتعبري  آهل��ة)127(،  نعبد  كنا  ما  بعد  واحدا 
حقيقة  من  املتكبين  دهشة  مدى  يصور 
ملشاعر  ممت��دة  ص��ورة  ويرسم  التوحيد، 
البناء  ويسه����م  والتعجب)128(.  الدهشة 
التعجب  بشدة  »ُعَجاٌب«  لكلمة  اللفظي 
من  مبالغة  اسم  وهو  وعظمته  وفخامته 
أن  يمكن  ل  األم��ر  ك��أن  ال��ع��ج��ب)129(، 
وإىل  عاقل  يتص����وره  أو  متخيل  يتخيله 
يف  صب  القرآين  النص  ف��ان  ذلك  جانب 
قالب الستفهام ل يتسنى ملتلٍق أن يفهمه 
ويتذوقه إل يف إطار املناسبة التي قيل فيها، 
عميقة،  دللت  النص  عىل  تضفي  فهي 

)125( اآللويس، املصدر السابق، ص159. 
)126( الطباطبائي، املصدر السابق، ص183. 

)127( الطبيس، املصدر السابق، ص263. 
 http:// www. diwanalarab.  )128(

 com/ spip. php?article37662
)129( الطباطبائي، املصدر السابق، ص183. 
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وتزيد من توضيحه وتفسريه يف ذهن ذلك 
املتلقي ووجدانه)130(.

هذه  يف  الستفهام  معنى  لرتمجة  أما 
ريڤلني  استعمل  فق������د  الكريمة،  اآلية 
هل،  بمعنى  اهل��اء  ה  الستفهام  ح��رف 
الكلمة  قبل  اهل��اء  ה  ج��اءت  )اذا  ومه��زة 
تقابل  وه��ى  اجل��م��ل��ة()131(،  يف  األوىل 
يف  العربية،  اللغة  يف  الستفهامية  اهلمزة 
بمعنى  האם  األداة  روبني  استعمل  حني 
اللغة  يف  استعامهلا  يكثر  التي  ه���ل)132( 

العبية احل��ديثة بدًل عن هاء الستفهام.
وقد أدى الستفهام يف اآلية الكريمة 
والتعجب،  اإلنكار  منها  أخ��رى  معاين 
بان  ج��اءت  ك��ام  التعجب،  يف  بليغ  أي 
واحد،  عىل  وقرصها  عنها  اإللوهية  نفت 
لنا  جعل  كيف  وقالوا  ذلك،  من  فتعجبوا 
فالتعبري  آهلة،  نعبد  كنا  ما  بعد  واحدا  إهلًا 
احلقيقة  من  املتكبين  دهشة  مدى  يصور 

الظاهرة الساطع�ة، وهي حقيقة التوحيد، 
الدهش���ة  ملش�����اعر  ممتدة  صورة  ويرسم 

 https:// www. tafsir. net/  )130(
 article/ 4827

עמ"341.  שם،  ראשון،  כרך  שגיב،   )131(
)132( שם، עמ"341. 

تصويره���ا  عن  تعجز  التي  والتعجب، 
العبي�����������ة  اللغة  يف  اللفظية  املقابالت 
روبني  استعم��ل  فقد  واحلديثة.  القديمة 
ليقرب  حديثًا  استعامهلا  كثر  عبية  أداة 
ريڤلني  استعمل  حني  يف  للمتلقي،  املعنى 
حرف الستفهام اهلاء املستعمل يف العبية 
اللغ��ة  يف  للهمزة  لفظي  كمقابل  القديمة 
واإلنكار  الستفهام  معنى  ليصور  العبية 
نفسه،  الوقت  يف  والتعجب  والدهش���ة 
الدللت  برتمجة  سيفي  ذلك  ان  معتقدا 
الستفهام  ص��ور  إليها  خ��رج��ت  ال��ت��ي 
فقد  ذلك  مع  الكريم،  اآلية  يف  البالغية 
من  ترمجته  يف  امل��راد  للمعنى  اق��رب  كان 

ريڤلني.
القرآن  أن  مقدمت��ه  يف  ريڤلني  ذك��ر 
الكريم يتفق من ناحية الشكل واملضمون 
مع أسلوب العهد القديم يف بعض أجزائه، 
األمر الذي دفعه لستعامل أسلوب العهد 

القديم يف ترمجته ألنه أكثر مالءمة حسب 
قول�������ه ألسلوب القرآن الكريم مستعينًا 
التي  القديمة  للعبية  اللغوية  بالثروة 

امتدت إىل هناية عرص املشنا.
وارى ان املرتجم قد اعتب ان لغة املقرا 
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الدينية  النصوص  لغة مقدسة تستخدم يف 
لذلك استخدمها يف ترمجته.

عبية  لغة  روب��ني  استعمل  حني  يف 
حديثة من أجل ان تكون ترمجته يف متناول 
احلديثة  فالعبية  البسيط،  القارئ  وإدراك 
القرآنية،  النصوص  عربية  جت��اري  ل 
بسيطة  لغ���ة  احلديثة  العبية  ألن  ذلك 
األسلوب  مع  إل  تتناسب  ل  ومستحدثة 

اإلعالمي)133(.
وارى ان اللغة العبية ل جتاري اللغة 
عن  كثريًا  اختلف  قد  بنائها  كون  العربية 
بناء اللغة العربية لسيام يف العرص احلديث 
ل  لذا  سامية.  غري  أخرى  بلغات  لتأثرها 
النص  ترمجة  األحيان  بعض  يف  تناسب 

الديني.
ڱ . 3 ڱ  ڳ  ڳ  چ  تعاىل:  وقوله 

ہ  ہ  ۀ  ڻۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱڱ 
ہہ چ.

ت��رمج��ة ي��وس��ف ي��وئ��ي��ل ري��ڤ��ل��ني: 
)ההורדה אליו ההזהרה מבינינו؟. לא 
כי  לא  הזהרתי  בדבר  הם  בספק  כי 

املصدر  ن��ده،  ياسني  عمر  املعاضيدي،   )133(
السابق، ص 79 -81. 

טרם טעמו ענשי ח()134(.

רק  האם   8( روب��ني:  أوري  ترمجة 
–התוכחת  דבר  הורד  מכולנו  אליו 

ספק  מטילים  הם  לא  ממרומים؟. 

את  טעמו  טרם  אך  בתוכחתי 

עונשי()135(.

اهلمزة: جاءت اهلمزة هنا أيضا كام يف 
الكريمة  اآلية  هذا  تصور  السابقة،  اآلية 
الستفهام بأسلوب اإلنكار)136(، فالكفار 
الل  ختصيص   حممد نبينا  عىل  أنكروا 
أسلوب  فجاء  والنبوة)137(،  بالقرآن  له 
فالكف�������ار  التكذيب  بداعي  الستفهام 
سبحان���ه  الل  اختيار  من  عجبهم  يبدون 
ورسوًل،  نبيًا  ليكون   ،ملحمٍد وتعاىل 
وكأهنم يقولون: هل تنزل القرآن عليه من 
رؤساء  فنحن  مثلنا)138(،  بر  فهو  دوننا، 
ماًل  منه  أكثر  ونحن  وأرشافهم  الناس 

)134( ריבלין، יוסף יואל، שם، עמ"507. 
)135( רובין، אורי، שם، עמ"2. 

ص166؛  السابق،  املصدر  ال���رازي،   )136(
املصدر  حم��م��ود،  ال��ك��ري��م  عبد  ي��وس��ف، 

السابق، ص 8. 
)137( الطبيس، املصدر السابق، ص267. 

)138( الطباطبائي، املصدر السابق، ص185. 
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ورياسة)139(، إهنم ينكرون أن حيدث مثل 
يف  يرون  إهنم  عاقل،  يتصوره  أن  أو  هذا 
هذا الختيار غرابة وعجبًا، لقد استكثروا 
عليه أن خيتص بالرف من بني أرشافهم 
هلذا  األسايس  الب����اعث  إن  ورؤسائهم، 
التعجب واإلنكار هو اجلهل واحلس�����د، 
عن  احلقيقي  الستفهام  خ��رج  ه��ك��ذا 
عن  تعب  أخرى  معاٍن  إيل  األصيل  معناه 
احلقيقة  واإلنكار هلذه  التعجب  أحاسيس 

البارزة)140(.
واألداة  احل��رف  امل��رتمج��ان  استعمل 
معنى  لرتمجة  السابقة  اآلي��ة  يف  نفسهام 
أداة  ل��ك��ون  اآلي���ة  ه��ذه  يف  الس��ت��ف��ه��ام 
الس��ت��ف��ه��ام يف ه���ذه اآلي���ة ه��ي ح��رف 
والتي  ت��ك��رر.  التي  اهل��م��زة  الستفهام 
اإلنكار  بأسلوب  الستفهام  ص��ورت 
والتكذيب. يف حني أن الستفهام يف اآلية 
منها  أخ��رى  معاٍن  إىل  خرج  قد  السابقة 

التعجب.  يف  بليغ  أي  والتعجب،  اإلنكار 
فكان من األفضل هلام استعامل أداة أخرى 

)139( اآللويس، املصدر السابق، ص161. 
 http:// www. diwanalarab.  )140(

 com/ spip. php?article37662

الكريمة  اآلي��ة  يف  الستفهام  معنى  كون 
الكريمة  اآلي��ة  ع��ن  اختلف  ق��د  احلالية 
معنى  املرتمجان  مل يرتجم  السابقة، وبذلك 
املق����ابل  باستعامل  اكتفيا  بل  الستفهام 
كان  وق��د  للمعنى.  والشكيل  اللفظي 
فقد  احلرفية  الرتمجة  إىل  األق��رب  ريڤلني 
التزم باستخدام حرف الستفهام ה الذي 
بينام روبني استخدم  العربية،  اهلمزة  يقابل 

األداة האם التي تقابل هل العربية.
ھ . 4 ھ  ھ  ھ  چ  تعاىل:  وقوله 

ے ے ۓ ۓ چ.  
ترمجة يوسف يوئيل ريڤلني: )או אם 
האדיר  אלהיך  רחמי  אוצרות  אתם 

והנותן؟. ט()141(.

האם   9( روب�����ني:  أوري  ت��رمج��ة 
בידיהם אוצרות רחמי ריבונך האדיר 

והנותן؟.()142(.

أوجه  عىل  به  يستفهم  حرف  هو  أم: 

هلمزة  م��ع��ادل��ة  لتكون  أم  ف��ت��أيت  ع���دة، 
أم  جاء  أخالد  أي  معنى  عىل  الستفهام 
يكون  ف��اجل��واب  ج��اء،  أهي��ام  أي  سعد؟. 

)141( ריבלין، יוסף יואל، שם، עמ"507. 
)142( רובין، אורי، שם، עמ"2. 
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بتعيني املسؤول عنه وليس بنعم أو ل أي 
كام هو احلال يف أي الستفهامية، وتسمى 
بام  بعدها  ما  لتصاهلا  املتصلة  بأم  أم  هنا 
قبلها)143(، أو تأيت منقطعة عىل معنى )بل( 
التي لإلرضاب املجرد)144( أو التي تتضمن 
تعاىل:  كقوله  الستفهام)145(،  ذلك  مع 
ڻچ ]سورة  ں  ں  ڱ  ڱ  چ  

باملنقطعة  بل  هنا  وتسمى   ]16 الرعد: 
املتصلة  أم  وجاءت  قبلها،  عام  لنقطاعها 
مع اهلمزة بأسلوب واحد يف اثنني وأربعني 
أربٍع  يف  ج��اءت  فقد  املنقطعة  أما  مثاًل، 
خمتلفة)146(.  بالغية  وبمعاٍن  مرة،  وثامنني 
هنا  )أم(  أن  اآلي��ة  سياق  يف  الظاهر  إن 
جاءت بمعنى اهلمزة، لتيش بأن األسلوب 
استفهامي، وعليه فقد خرج الستفهام يف 
إيل  احلقيقي  معناه  من  القرآين  النص  هذا 
النفي واإلنكار  منها:  معاٍن بالغية أخرى 

السابق،  املصدر  رج��دال،  حليم�����ة،   )143(
ص34. 

املصدر  مبارك،  امح��د  حممد  د.  دق��ايل،   )144(
السابق، ص 163. 

رشيف،  حممد  إبراهيم  حممد  البخيل،   )145(
املصدر السابق، ص21. 

رشيف،  حممد  إبراهيم  حممد  البخيل،   )146(
املصدر السابق، ص 21 -134. 

وتعاىل  سبحانه  الل  من  والتوبيخ  والتنديد 
يف  هنا  والكالم  املعاندين)147(،  للكفار 
موقع اإلرضاب وأم هنا منقطعة والكالم 

ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  چ  تعاىل  قولة  إىل  ناظر 
ڱ چ أي بل أعندهم خزائن رمحة ربك، 
يملكون  كانوا  إْن  يسأهلم  امل��وىل  وك��أن 
فيمن  يتحكموا  حتى  الل،  رمح��ة  خزائن 
يمنعون)148(. ويتجىل  وفيمن  يعطون، 
ال��رس يف مج��ال أس��ل��وب الس��ت��ف��ه��ام يف 
السابق، يف أن الستفهام  القرآين  اخلطاب 
إىل  حيتاج  جوابًا  يتطلب  وضعه  أصل  يف 
موضعه،  يف  اجل��واب  هذا  به  يقع  تفكري، 
النفي)149(،  من  أفضل  هنا  والستفهام 
حقيقة  أخرى  بطريق  يقرر  أن  يريد  وهو 
ومنحة  عطية  النبوة  أن  وهي  ثابتة  ربانية 
من الل وحده يتفضل هبا عىل من يشاء من 
ألن  يشاء،  من  يرسل  الل  وإن  عباده)150(. 
خزائن الرمحة والنعم له وحده دون غريه، 

 http:// www. diwanalarab.  )147(
 com/ spip. php?article37662

)148( الطباطبائي، املصدر السابق، ص185. 
 https:// www. tafsir. net/  )149(

 article/ 4827
)150( الرازي، املصدر السابق، ص166. 
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وهو املترصف فيها)151(، باإلضافة إىل بنية 
تقديم  يف  جتلت  التي  والتأخري  التقديم 

الظرف لالهتامم، ألنه مناط اإِلنكار)152(.
وجه  عىل  القرآين  اخلطاب  جاء   وقد 
الل  عىل  أنكر  من  أي:  والوعيد،  التهديد 
الرسل  م��ن  يشاء  م��ن  خيتار  أن  يف  حقه 
واألنبياء ويترصف يف ملكه كيفام شاء بعد 
، وهذا  ما تبنيهّ له البيهّنات واحلجج ما تبنيهّ

أبلغ يف إثبات الروع واملهابة)153(.
אם بمعنى  או  استعمل ريڤلني عبارة 
או  أو أن، أو إذا، فأضاف حرف العطف 
يستعمل  الذي  وإل،  إما،  أم،  أو،  بمعنى 
معنى  لرتمجة  אם  األداة  إىل  للتخري)154( 
يف  بذلك  فاختلف  أم،  الستفهام  أداة 
أم  معنى  لرتمجة  الستفهام  أداة  استعامل 
حرف  وهو  سابقة  آية  يف  استعملها  التي 
ومهزة  ه��ل،  بمعنى  اهل��اء  ה  الستفهام 
يف  األوىل  الكلمة  قبل  اهلاء  ה  جاءت  )اذا 

يف  الستفهامية  اهلمزة  تقابل  التي  اجلملة 

)151( الطبيس، املصدر السابق، ص267. 
)152( اآللويس، املصدر السابق، ص162. 

 http:// www. diwanalarab.  )153(
 com/ spip. php?article37662

)154( שגיב، כרך ראשון، שם، עמ"25. 

اللغة العربية(، معتبًا ان األداة العربية يف 
اآلية )9( هي أداة أم وليس حرف اهلمزة، 
يف حني استعمل روبني األداة האם بمعنى 
يكثر  التي  האם  أم،  األداة  لرتمجة  هل 
بدًل  احل��ديثة  العبية  اللغة  يف  استعامهلا 
التي  الستفهام  هاء  الستفهام،  هاء  من 
تقابل اهلمزة الستفهامية يف اللغة العربية.
هنا  )أم(  أن  اآلي��ة  سياق  من  يظهر 
هي  هنا  أم  ألن  اهل��م��زة،  بمعنى  ج��اءت 
بأن  لتيش  املتصلة،  أم  وليس  املنقطعة  أم 
خرج  فقد  وعليه  استفهامي،  األسلوب 
الستفهام يف هذا النص القرآين من معناه 
منها:  أخ��رى  بالغية  معاٍن  إىل  احلقيقي 
النفي واإلنكار والتنديد والتوبيخ. فأخطأ 
هنا  ج��اءت  أم  أن  يعتب  مل  عندما  ريڤلني 
بمعنى اهلمزة هنا وأصاب روبني يف ترمجة 

معنى أداة الستفهام.
ڭ . 5 ڭ  ڭ  چ  ت���ع���اىل:  وق���ول���ه 

ۈ  ۈ  ۆۆ  ۇ  ۇ  ڭ 
ٴۇۋچ.  

)או  ريڤلني:  يوئيل  يوسف  ترمج�����ة 
והארץ  השמות  מלכות  אתם  אם 

במדרגות  אפוא  יעלו  ביניהם  ואשר 
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)השמימה( י()155(.
האם  או   10( روب��ني:  أوري  ترمجة 
וכל  והארץ  השמים  מלכות  להם 

–נא  יספסו  כך  אם  ביניהם؟.  אשר 

בחבלים()156(.

أم: جاءت أم هنا كام يف اآلية السابقة، 
ملك  آهلم  بل  واملعنى  منقطعة،  هنا  وهي 
مقدرة  وهي  واألرض)157(،  الساموات 
احلقيقي  الستفهام  وخرج  باهلمزة)158( 
أغراض  إىل  السابق  القرآين  اخلطاب  يف 
الستفهام  منها:  السياق  وف��ق  أخ��رى 
الالذع  بالتهكم  املمزوج  اإلن��ك��اري)159( 
التوبيخ  جانب  إىل  امل��ري��رة،  والسخرية 
املوىل  وك��أن  والتبكيت)160(.  والتقريع 
ملك  من  يشء  مكة  لكفار  هل  يتساءل: 
هلم  ك��ان  إن  أي  واألرض؟.  ال��س��اموات 
يشء من ذلك، فليصعدوا يف املراقي التي 

)155( ריבלין، יוסף יואל، שם، עמ"507. 
)156( רובין، אורי، שם، עמ"2. 

)157( الطباطبائي، املصدر السابق، ص186. 
)158( اآللويس، املصدر السابق، ص162. 

السابق،  املصدر  رج��دال،  حليم�����ة،   )159(
ص54. 

 https:// www. tafsir. net/  )160(
 article/ 4827

شؤون  وليدبروا  ال��س��امء،  إىل  توصلهم 
هب���م)161(.  التهكم  غاية  وه��و  ال��ك��ون؟. 
السموات  ومالُك  لل،  ملك  فالسمواُت 
واألرض هو الذي هيب ويمنع ويصطفي 
دام  فام  وخي��ت��ار)162(.  عباده  من  يشاء  من 
يملكون  ل  امل��ع��ان��دون  الكفار  ه��ؤلء 
يتدخلون  باهلم  فام  واألرض،  السموات 
بام  يملك  فيام  املترصف  املالك  شؤون  يف 
يشاء؟.)163(، إن تكرار اجلمل الستفهامية 
إيل  يرمي  القرآين  اخلطاب  يف  وتتابعها 
الكفار، ويكشف عام  تقرير حقيقة هؤلء 
وحقد،  حسد  من  نفوسهم  عليه  تنطوي 
وما يصدر عن عقوهلم من سخافة ترصف 

وتفاهة تفكري عاجز، وإدراك واهن)164(.
اآلية  يف  الستفه����ام  أن  من  بالرغم 
الكريمة )9( خرج من معناه احلقيقي إيل 
النفي واإلنكار  معاٍن بالغية أخرى منها: 
الستفه����������ام  وان  والتوبيخ،  والتنديد 

إىل  خ��رج  قد   )10( الكريم���ة  اآلي��ة  يف 

)161( الطبيس، املصدر السابق، ص267. 
)162( اآللويس، املصدر السابق، ص162. 

)163( الرازي، املصدر السابق، ص167. 
 http:// www. diwanalarab.  )164(

 com/ spip. php?article37662



ترمجة معنى الستفهام يف سورة )ص( اىل اللغة العبية

284

سابع والثالثون -ربيع )2019م- 1440هـ(
العدد ال

وهو   )9( اآلية  عن  خمتلفة  بالغية  معاٍن 
بالتهكم  املمزوج  اإلنكاري  الستفهام 
جانب  إىل  امل��ري��رة،  والسخرية  ال���الذع 
التوبيخ والتقريع والتبكيت، إل ان ريڤلني 
استعمل العبارة نفسها يف اآلية )9( لرتمجة 
או  وهي   )10( اآلية  يف  الستفهام  معنى 
إذا، فأضاف حرف  أو  ان،  أو  بمعنى  אם 

العطف או بمعنى أو، أم، إما، وإل، الذي 
وذلك  אם،  األداة  إىل  للتخيري،  يستعمل 
فاختلف  أم،  الستفهام  أداة  معنى  لرتمجة 
لرتمجة  الستفهام  أداة  استعامل  يف  بذلك 
سابقة  آي��ة  يف  استعملها  التي  أم  معنى 
بمعنى  اهل��اء  ה  الستفهام  ح��رف  وه��و 
قبل  ج��اءت  )إذا  اهلمزة  وبمعنى  ه��ل، 
الكلمة األوىل يف اجلملة التي تقابل اهلمزة 
أن  معتبًا  العربية(،  اللغة  يف  الستفهامية 
أم  أداة  هي   )10( اآلية  يف  العربية  األداة 
استعمل  حني  يف  اهلمزة،  ح��رف  وليس 

هل  أو  بمعنى  האם  או  األداة  روب��ني 
لرتمجة األداة أم، האם التي يكثر استعامهلا 
هاء  من  ب��دًل  احل��ديثة  العبية  اللغة  يف 
או.  باستعامل  عليها  وزاد  الستفهام، 
فاخطأ هنا روبني وأصاب ريڤلني يف ترمجة 

معنى أداة الستفهام. كام يف اآلية السابقة، 
או قبل  العطف  ملاذا استعمل حرف  لكن 

استعامل أداة الستفهام האם؟.
ڄ ڃ ڃ ڃ . 6 چ  وقوله تعاىل: 

ڃ چ چ چ چ
)והאם  ريڤلني:  يوئيل  يوسف  ترمجة 
בא אליך דבר הריב בצעדם עלי שור 

)לבוא( אל התא؟. כא()165(.

האם   21( روب����ني:  أوري  ت��رمج��ة 
שמעת את אשר אירע לבעלי הדין؟. 

הם טיפסו על חומת ההיכל()166(.

هلا  حمل  ل  استفهام  حرف  هو  هل: 
من األعراب)167(، واألصل فيها أن يليها 
أو  مجلتها  يف  تأيت  أن  وجيوز  الفعل)168(، 
العاطفة وأم املنقطعة، وجيوز وقوع املبتدأ 
وردت  مفردا)169(،  اخلب  كان  اذا  بعدها 
وتسعني  ث��الٍث  الكريم  ال��ق��رآن  يف  هل 

)165( ריבלין، יוסף יואל، שם، עמ"508. 
)166( רובין، אורי، שם، עמ"2. 

املصدر  حممود،  الكريم  عبد  يوسف،   )167(
السابق، ص 123. 

رشيف،  حممد  إبراهيم  حممد  البخيل،   )168(
املصدر السابق، ص24. 

السابق،  امل��ص��در  رج���دال،  حليمة،   )169(
ص54. 
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معاين  أمثلتها  مجيع  يف  أف��ادت  وقد  مرة، 
الستفهام  وج��اء  متنوعة)170(،  بالغية 
والتعجب  والتنبيه)171(  الرتغيب  هنا 
والتشويق)172( إىل استامع اإلخبار، واملعنى 
للرسول  موجه  العبارة  هذه  يف  للخطاب 
وتعاىل  سبحانه  الل  عليه  يقص   ،حممد
قصة النبي داود مع اخلصمنْي إذ علوا 
 ،)173(  داود حم��راب  امل��ح��راب  س��ور 
فداود  آتاه الل النبوة وامللك واحلكمة، 
والب��ت��الء،  للفتنة  ت��ع��رض  ذل��ك  وم��ع 
الل  وك��أن  ترعاه،  ظلت  الل  عني  ولكنَّ 
هل   حممدًا نبينا  يسأل  وتعاىل  سبحانه 
األمور  هبذه  وعلم  معرفة  سابق  لديك 
وتعاىل  سبحانه  الل  وكأن  واملعلومات؟. 
حممد  يا  ستأتيك  إذًا  له:  يقول  أن  يريد 
احلث  طابع  حتمل  وه��ي  األخ��ب��ار،  ه��ذه 
هبا،  واإلمل��ام  معرفتها،  عىل  والتحريض 
وعدم  منها،  وال��ع��بة  العظة  لستلهام 

رشيف،  حممد  إبراهيم  حممد  البخيل،   )170(
املصدر السابق، ص136. 

)171( الطبيس، املصدر السابق، ص271. 
ص170؛  السابق،  املصدر  اآلل��ويس،   )172(
حليمة، رجدال، املصدر السابق، ص 54. 
)173( الطباطبائي، املصدر السابق، ص192. 

والتبيني  والتثبت  والرتيث  اهلوى  إتباع 
عند إصدار احلكم. لقد َصبَّ الل سبحانه 
وتعاىل هذه املعلومات واملعارف عىل نبينا 
حممدًا يف قالب حكائي قصيص، ملا فيه 
واإلثارة،  واملتابعة  والتشويق  اإلمتاع  من 
دأب  التي  الرسدية  األساليب  من  وهو 
بناء  يف  توظيفها  عىل  ال��ق��رآين  اخلطاب 
هذا  القرآني����ة،)174( وف��ائ��دة  النصوص 
من  هو  الكريمة  اآلية  هذه  يف  الستفهام 
أجل التنبيه عىل جاللة القصص املستفهم 

عنها لالعتبار هبا)175(.
بمعنى  האם  األداة  ريڤلني  استعمل 
نفسها  األداة  روبني  واستعم��������ل  هل، 
اآلية  يف  وردت  التي  هل  األداة  لرتمجة 
الستفهام،  هاء  عن  بدًل  האם  الكريمة، 
فاتفق املرتمجان يف استعامل املقابل اللفظي 

املناسب. فأصابا يف ذلك.
ٹ . 7 ٹ  ٿ  ٿ  چ  تعاىل:  وقوله 

ڤ ڤ  ٹ ٹ ڤ 
ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ چ.  

 http:// www. diwanalarab.  )174(
 com/ spip. php?article37662

)175( الرازي، املصدر السابق، ص174. 
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ترمجة يوسف يوئيل ريڤلني: )או אם 
ויעשו  האמינו  אשר  אלה  את  נשים 

הישיר כמשחיתים על הארץ או אם 

כזדים؟.  האלהים  יראי  את  נשים 

כח()176(.

האם   28( روب����ني:  أوري  ت��رمج��ة 
הטוב  ועושי  המאמינים  את  נשווה 

היראים  את  או  בארץ؟.  לחומסים 

לרשעים؟.()177(.

عىل  ثانية  وحجة  أخرى،  إشارة  هنا 
املؤمن  ح��ال  اس��ت��واء  تنفي  فهي  امل��ع��اد 
هلذا  احلقيقي  اجل��واب  إن  والكافر)178(، 
إذ  النفي،  الكريمة هو  الستفهام يف اآلية 
ل يعقل أن يتساوى يف ِكفة امليزان املؤمن 
املصلح مع الكافر املفسد يف األرض، ول 
يتساوى املتقون يف امليزان مع الفجار)179(. 
وقد خرج هذا الستفهام إىل معان بالغية 
اللغوية يف  البنية  أما  التوبيخ،  منها  أخرى 

)176( ריבלין، יוסף יואל، שם، עמ"509. 
)177( רובין، אורי، שם، עמ"2. 

السابق، ص197- الطباطبائي، املصدر   )178(
 198.

ص275؛  السابق،  املصدر  الطبيس،   )179(
الرازي، املصدر السابق، ص187. 

)180(، فهي قائمة عىل تقنية احلذف  النص 
)أ(، وتقدر  اهلمزة  )أم( أصلها  أن  بمعنى 
ب )بل(: )أنجعل( واهلمزة إلنكار، وبل 
البعث  أمر  تقرير  من  النتقايل  لإلرضاب 
ونفيها  الفريقني  بني  التسوية  واحلساب 
عىل ابلغ وجه)181(، فامليم هنا صلة جاءت 

للتأكيد.)182(
או אם بمعنى  استعمل ريڤلني عبارة 
أداة الستفهام  اذا لرتمجة معنى  أو  ان،  أو 
الستفهام  فيهام  ورد  اللتني  املرتني  يف  أم 
يف  بذلك  فاختلف  الكريمة،  الي��ة  يف 
أم  معنى  لرتمجة  الستفهام  أداة  استعامل 
حرف  وهو  سابقة  آية  يف  استعملها  التي 
ومه��زة  ه��ل،  بمعنى  اهل��اء  ה  الستفهام 
اجلملة  يف  األوىل  الكلمة  قبل  جاءت  إذا 
اللغة  يف  الستفهامية  اهلمزة  تقابل  التي 
اآلية  يف  العربية  األداة  ان  معتبًا  العربية، 
)28( هي أداة أم وليس حرف اهلمزة. يف 

بمعنى  האם  األداة  روبني  استعمل  حني 

 https:// www. tafsir. net/  )180(
 article/ 4827

)181( اآللويس، املصدر السابق، ص180. 
 http:// www. diwanalarab.  )182(

 com/ spip. php?article37662
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فيها  ورده  التي  األوىل  امل��رة  لرتمجة  هل 
או  العطف  حرف  واستعمل  الستفهام، 
يستعمل  الذي  وإل،  إما،  أم،  أو،  بمعنى 
للتخري، وذلك يف املرة الثانية التي ورد فيها 
الستفهام ويبدو هنا استعامله هلذا احلرف 
الستفهام،  عىل  تدل  فاجلملة  غريبًا  هنا 
وهو مل يستعمل أداة استفهام. فاحلرف או 

ل يستعمل لالستفهام.
ٻ . 8 ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  چ  ت��ع��اىل:  وق��ول��ه 

پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ 
ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ چ.

ترمجة يوسف يوئيل ريڤلني: )ואמרו 
מה לנו כי לא נראה אנשים חשבנות 

בהם  )התקלסנו  סב(،  הרעים؟.  מן 

או מן העינים חשבנום מן העינים؟. 

סג()183(.
ترمجة أوري روبني: )62 יגידו )שוכני 
גיהינו( מדוע איננו רואים כאן אנשים 

אשר חשבנו אותם לשפלים؟.(، )63 

האם הפחתנו בערכם או שמא נעלמו 

מעינינו؟.()184(.

)183( ריבלין، יוסף יואל، שם، עמ"513. 
)184( רובין، אורי، שם، עמ"2. 

ما هو اسم مبهم يستفهم هبا عن كل 
ما ل يعقل من حيوان أو نبات أو مجاد أو 
ان  وجي��وز  يعقل  ما  صفات  وعن  غريها 
الصفة  أقيمت  إذا  يعقل  عام  هبا  يستفهم 
عن  هبا  يستفهم  كام  املوصوف)185(،  مقام 
القرآن  اليشء)186(، وقد جاءت يف  حقيقة 
قال  اإلخبار)187(،  يف  )من(  مقام  الكريم 
تعاىل: چ ٺ ٺ ٿچ ]سورة الشمس: 
5[، وجيوز حذف ألف م����ا الستفهامية 
دلياًل عليها نحو  الفتحة  وإبقاء  اذا ُجرت 
حذف  وعلة  ب��َم(،  فيَم،  الَم،  )ع���الَم، 
واخل��ب،  الستفهام  ب��ني  ال��ف��رق  األل��ف 
وك��ام ل حت��ذف األل��ف يف اخل��ب ل تثبت 
القرآين  النص  احتوى  الستفهام)188(.  يف 
مجل  ث��الث  ع��ىل  السابقات  اآلي���ات  يف 
استفهامية متتابعة ومتالمحة، وهي تعرض 
مشهدًا من مشاهد يوم القيام���ة، ُصبَّ يف 

الس�������ابق،  املصدر  رج��دال،  حليمة،   )185(
ص54. 

املصدر  حممود،  الكريم  عبد  يوسف،   )186(
السابق، ص 11. 

رشيف،  حممد  إبراهيم  حممد  البخيل،   )187(
املصدر السابق، ص28 -29. 

السابق،  امل��ص��در  ع���امد،  رائ���د  امح���د،   )188(
ص183. 
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عىل  املشهد  ُبني  )189(. لقد  حواري  قالب 
حوار يدور بني مجاعة من أصحاب النار، 
إهنم  ومتوادين،  متحابني  الدنيا  يف  كانوا 
كانوا  الذين  املؤمنني  جهنم  يف  يفتقدون 
دعوهتم  من  ويسخرون  عليهم،  يتعالون 
ش�������رًا)190(،  هبم  ويظنون  التوحيد،  إىل 
يف  بارزًا  دورًا  السياق  يف  األلفاظ  وأدت 
يف  وحيمل  املقصود،  الغرض  عن  التعبري 
الوقت نفسه معنى التعجب والتوبيخ)191( 
والتحس�����ر)192(،  والتوبيخ  والستغراب 
األس��ل��وب  مجاليات  يمثل  م��ا  أك��ث��ر  ان 
الستفهامي القتصاد اللغوي الذي يمثله 
هذا األسلوب يف العربية نجد هذه الظاهرة 
بارزة يف أسامء الستفهام وظروفه. ويزداد 
املشهد حياة وحيوية حني جتري مجلة من 
املجرمني،  أولئك  السنة  عىل  التساؤلت 
واإلجي��از  بالرتكيز  أيضًا  احل��وار  ويتميز 
والتكثيف، بعيدًا عن الستطراد واحلشو، 

 https:// www. tafsir. net/  )189(
 article/ 4827

)190( الطباطبائي، املصدر السابق، ص221. 
)191( الرازي، املصدر السابق، ص206. 

املصدر  حممود،  الكريم  عبد  يوسف،   )192(
السابق، ص 123. 

تؤازره يف ذلك أساليب لغوية بنائية مثل: 
املوحية،  واأللفاظ  التعجبي،  الستفهام 
والتعبري بالصور البيانية. ومن اخلصائص 
يف  متضمنة  ج���اءت  ال��ت��ي  األس��ل��وب��ي��ة 
تعميق  يف  أسهم����ت  والتي  الستفهام 
دللته القيم اإليقاعية النابعة من مراعاة 
الستفه���ام  ألسلوب  إن  الفواصل)193(. 
السم���ة  يف  تتجىل  واضحة  مجالية  قيمة 
فالستفهامات  النص،  عىل  يضفيها  التي 
استفهامات  ليس  السابقات  اآلي��ات  يف 
معناها  ع��ن  خ��رج��ت  وإن���ام  حقيقي�ة، 
بالغية  ودللت  معاين  لتؤدي  األصيل، 
الندم  إلظهار  هنا  فالستفهام  أخ��رى، 
نراهم بل  لنا ل  ما  واحلرسة)194(. واملعنى 
أزاغت عنهم أبصارنا فال نراهم وهم فيها 
فيه  وأم  چ الخ،  ڀ  چ  تعاىل:  بقوله 

هي أم املتصلة)195(.
מה  الستفهام  أداة  ريڤلني  استعمل 

بمعنى ما، ماذا لرتمجة معنى أداة الستفهام 

 http:// www. diwanalarab.  )193(
 com/ spip. php?article37662

ص290  السابق،  املص������در  الطبيس،   )194(
 .291-

)195( اآللويس، املصدر السابق، ص209. 
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ما يف اآلية الكريمة، وحرف الستفهام ה 
وحرف  الستفهام،  مه��زة  معنى  لرتمجة 
العطف או بمعنى أو، أم، إما، وإل، الذي 
يستعمل للتخيري لرتمجة معنى األداة أم، يف 
حني استعمل روبني أداة الستفهام מדוע 
بمعنى ملاذا، ما لرتمجة معنى أداة الستفهام 
ما، واستعمل أداة الستفهام האם لرتمجة 
بمعنى  או  العطف  وحرف  اهلمزة،  معنى 
للتخيري  يستعمل  الذي  إما، وإل،  أم،  أو، 

لرتمجة أداة الستفهام أم.
ريڤلني  استعملها  التي  ַמה  تستعمل 
ما  הפרח؟.  יפה  ַמה  مثل  للتعجب 
מדוע  تستعمل  حني  يف  ال��زه��رة؟.  أمجل 
للسؤال عن اهلدف مثل ַמּדּוַע ַאָּתה לֹוֵמד 
ان  وبام  العبية؟.  تتعلم  ملاذا  ִעְבִרית؟. 

الكريمة خرج  اآلية  الستفهام ب)ما( يف 
يف الوقت نفسه إىل معاٍن استفهامية متعددة 
اختيار  ان  التعجب. من ذلك يتضح  منها 

ريڤلني كان أكثر توفيقًا من روبني.
العبية  اللغ���ة  يف  الستفهام  ה  أما 
اهلمزة  تقابل  فهي  ريڤلني  استعملها  التي 
حني  يف  العربية،  اللغة  يف  الستفهامية 
استعملها  التي  האם  الستفهام  أداة  ان 

احل��ديثة  العبية  يف  تستعمل  فهي  روبني 
هاء  من  ب��دًل  تستعمل  إذ  )ه�ل(  بمعنى 
هو  ה  لل  ريڤلني  استعامل  ان  الستفهام. 
القديمة  العبية  أسلوب  استعامله  بسبب 
للقرآن  ترمجته  يف  ال��ت��ورايت  واألس��ل��وب 

الكريم.
واتفقا عىل استعامل حرف العطف או 
يستعمل  الذي  وإل،  إما،  أم،  أو،  بمعنى 
اآلية  يف  أم  األداة  معنى  لرتمجة  للتخري 
األداة  اختيار  يف  يوفقا  مل  إذ  الكريم���ة، 
أداة  ليس  هو  או  العطف  فحرف  املناسبة 
هو  או  العطف  حرف  أن  وبام  استفهام. 
الواضح  فمن  للتخري  يستعم����ل  حرف 
تعاىل:  قوله  يف  أم  أن  عدا  قد  املرتمجني  أن 
چٺ ٺ ٺ ٺچ، هي أم املتصلة 

تأيت  التي  املتصلة  فأم  املنقطعة.  أم  وليس 
عىل  الستفه������ام  هلمزة  معادلة  لتكون 
أهيام  أي  سعد  أم  ج��اء  أخالد  أي  معنى 

بتعيني املسؤول عنه  جاء، فاجلواب يكون 
وليس بنعم أو ل أي كام هو احلال يف أي 
املتصلة  بأم  أم  هنا  وتسمى  الستفهامية، 
لتصاهلا ما بعدها بام قبلها، أو تأيت منقطعة 
عىل معنى )بل( التي لإلرضاب املجرد أو 
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التي تتضمن مع ذلك الستفهام، وتسمى 
قبلها،  عام  لنقطاعها  باملنقطعة  بل  هنا 
ان  إىل  مستندين  للتخيري  حرفًا  فاستعمال 
بتعيني  اجلواب  ويكون  املتصلة  أم  هي  أم 
أو حرف  أداة  يستعمال  مل  لكنهام  املسؤول 
استفهام يستعمل يف العبية القديمة ول يف 

العبية احلديثة.
چ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ . 9 وقوله تعاىل: 

ى  ې  ې  ېې  ۉ  ۉ  ۅ 
ى ائ ائ چ.  

ترمجة يوسف يوئيل ريڤلني: )ויאמר 
אותך  עצר  מה  אבליס  )אלהים( 

מהשתחוות לאשר יצרתי בידי؟. עו( 

אתה؟. העליונים  מן  או  )ההתנשאת 

עז()196(.
אמר   75( روب����ني:  أوري  ت��رمج��ة 
בעדך  מנע  מה  אבליס  )אלוהים( 

במו  בראתי  לאשר  להשתחוות 

שמא  או  אתה  שחץ  בן  האם  ידי؟. 

מתמרד؟.()197(.

עמ"513  שם،  יואל،  יוסף  ריבלין،   )196(
514-.

)197( רובין، אורי، שם، עמ"2. 

ن��الح��ظ وج���ود ت��ك��رار األس��ل��وب 
هذه  يف  القرآين  اخلطاب  يف  الستفهامي 
سبحانه  الل  يريد  ل  األسئلة  وهذه  اآلية. 
وإنام  عنها،  اإلج��اب��ة  إبليس  من  وتعاىل 
أجابت عنها اآلية نفسها، وقد ورد كل من 
حواري  قالب  يف  عنها  واإلجابة  األسئلة 
وتعاىل  سبحانه  الل  بني  مضطرب  متوتر 
أحاسيس  عليه  تطغى  مشهد  يف  وإبليس 
معاين  حيمل  وهو  والتكب،  واملذلة  اخلزي 
فقد  والتوبيخ)199(،  والتأنيب)198(  التقريع 
الطاعة  عن  إبليس  إحجام  رس  املوىل  بنيهّ 
وعدم امتثاله ألوامر موله، وانرصافه إىل 
وقد  آلدم)200(،  السجود  عن  والصد  املنع 
عىل  استفهامية  صورة  يف  اإلجابة  وردت 
الوجه اآليت: هل عصيَت؛ ألنَك تظن أنك 
ألنَك  عصيَت؛  هل  حق؟.  بغري  تتعاظم 
تظن أنك من أصحاب العلو والرف عىل 
آدم؟!. هل استكبت اآلن عن السجود أم 

 https:// www. tafsir. net/  )198(
 article/ 4827

املصدر  حممود،  الكريم  عبد  يوسف،   )199(
السابق، ص 123. 

)200( الرازي، املصدر السابق، ص211. 
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املتكبين عىل ربك؟)201(،  قدياًم من  كنت 
فهناك جمموعة من األسئلة املتتالية يطرحها 
وتنبيهها  القلوب  إليقاظ  القرآين؛  النص 
إبليس،  ارتكبها  التي  املعصية  حجم  إىل 
والتحقري)202(،  النذير  صدق  عن  فضاًل 
لقد استدعى املوقف لغة إنشائية تراوحت 
بني أساليب تعبريية متباينة، من: استفهام 
من  كنت  )أم  )أستكبت(؟.  مثل:  وأمر 
العالني(، وكله������ا أساليب خرجت عن 
يف  لتوظف  اإلب��الغ��ي؛  احلقيقي  معناها 
معان أخرى استدعاها سياق األفكار من 

تقريع وتوبيخ وحتقري)203(.
األداة  استعامل  عىل  امل��رتمج��ان  اتفق 
מה  األداة  وهي  العبية  اللغة  يف  نفسها 
الكريمة  اآلية  يف  الستفهام  معنى  لرتمجة 
كون  ذل��ك  وك��ان  م��ا،  ب���األداة  واملتمثل 
أما  وشكيل.  لفظي  مقابل  أداة  هي  األداة 
)أستكبت(  يف  اهلمزة  الستفهام  حلرف 

الستفه����ام  حرف  ريڤلني  استعمل  فقد 

)201( الطباطبائي، املصدر السابق، ص226. 
ص216– السابق،  املصدر  اآلل��ويس،   )202(
217؛ الطبيس، املصدر السابق، ص293. 
 http:// www. diwanalarab.  )203(

 com/ spip. php?article37662

האם.  األداة  روب��ني  واستعمل  اهل��اء،  ה 
العطف  حرف  استعامل  عىل  واتفقا  وعادا 
معنى  لرتمجة  للتخيري  يستعمل  الذي  או 
هي  أم  ان  إىل  مستندين  أم،  يف  الستفهام 
أم املتصلة ويكون اجلواب بتعيني املسؤول 
يف حني هي وردت بأم املنقطعة، لذلك مل 
يستعمل  استفهام  حرف  أو  أداة  يستعمال 
يف العبية القديمة ول يف العبية احلديثة. 
األق��رب  الرتمجة  صاحب  ريڤلني  وك��ان 
أعطى  فقد  روب��ني  ام��ا  ال��ق��رآين،  للنص 
التي  التعايل  وليس  إلبليس  التمرد  صفة 
القرآين، فانتبها هلا جيدًا  ركز عليها النص 

ريڤلني يف ترمجته.
نتائج البحث:

من  ه��و  الس��ت��ف��ه��ام  أس��ل��وب  ان 
بليغ  وأسلوب  الرفيعة  األدبية  األساليب 
ومن أبرز األساليب اإلنشائية وأمهها التي 
يف  القرآين  اخلطاب  عليها  وتوافر  وظفها 
املستخدم  اآليات  عدد  يبلغ  إذ  نصوصه، 
ألف  من  أكثر  الستفه���ام  أسلوب  فيها 
الذي  احلرف  ان  كام  قرآنية،  آية  ومائتني 
أكثر  إىل  ي��ؤدي  قد  الستفهام،  عىل  يدل 
من معنى بالغي وهذا هو األعجاز البياين 
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البالغية  الشواهد  وان  القرآن.  للخطاب 
املتباينة وتعدد املعاين البنيوية يف الستفهام 
إىل  حاجة  يف  هو  الستفهام  ان  عىل  دليل 
عىل  يدل  ول  والتعليل  والتفسري  الرح 
فكيف  والتصنيف،  والتخصيص  التقييد 
القرآين،  اخلطاب  يف  الستفهام  جاء  إذا 
وتتفق أدوات الستفهام وأنواعه يف الكثري 
البنائية، لكن أدواته ل تنوب  من األسس 
موضوع  أداة  فلكل  بعض،  مناب  بعضها 
أصله  يف  فالستفهام  البناء،  يف  هبا  خاص 
تزداد  مجايل،  هنديس  شكل  ذو  طلبي  بناء 
بنائه،  معانية ودللته بحسب مجال وقوة 
فالقرآن  املتلقي،  اجلمهور  ثقافة  وحسب 
الكريم يف خطابه الستفهامي يكشف عن 
الكثري من خبيئات املعاين ودقائق األرسار.
تقتيض  الستفهام  أسلوب  دراسة  إن 
املعني  عند  الوقوف  البحث  يتجاوز  أن 
اللغوي احلقيقي اإلبالغي لبنية الستفهام 

يف  خيرج  فالستفهام  املجازية،  املعاين  إيل 
ليؤدي  وضعه  أصل  عن  القرآين  اخلطاب 
الكالم،  سياق  من  تفهم  أخرى  وظائف 
والذي مل يوظفه املرتجم بالشكل املناسب، 
فالستفهام يف أساليبه متعدد ويف إحياءاته 

أدواته  بتنوع  إحياءاته  وتتنوع  ومتنوع  ثر 
وسياقاته وتتباين بتباين استعاملته فالكل 

أداة مقام ولكل أسلوب جمال.
سعوا  اليهود  اللغويني  أن  من  بالرغم 
التعابري  معاين  تطوير  أجل  من  وعملوا 
واإلكثار  العبية  واملصطلحات  واأللفاظ 
من املشتقات والستعارات والستحداث 
بالغة  جم��ارات  عن  عاجزة  ظلت  أهنا  إل 
من  أداة  هي  فالبالغة  القرآين.  اخلطاب 
أدوات أدراك ومعرفة نظم القرآن الكريم 
سبحانه  الل  كالم  إعجاز  لفهم  ووسيلة 
وتعاىل. لذلك كانت الرتاجم العبية ملعاين 
عن  كثرية  أحيان  يف  بعيده  الكريم  القرآن 
كام  الكريامت،  لآليات  العام  املعنى  ترمجة 
عند  الستفهام  معنى  ترمجة  يف  احلال  هو 
اعتمد  فقد  روبني،  وأوري  يوئيل  يوسف 
صياغة  يف  كاماًل  اع��ت��امدًا  التفاسري  عىل 
النص  وأمهل  املضمون  حيث  من  الرتمجة 

هي  احلقيقية  فالرتمجة  بشكلياته،  القرآن 
إيل  لغة  من  لأللفاظ  احلريف  النقل  ليست 
اهلدف  لغة  لفظ  استعامل  هي  بل  أخ��رى 
من  املصدر  لغة  لفظ  حيمله  ما  لتوصيل 
إذا  احلال  فكيف  وشعور،  وأفكار  معان 
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ديني  ن��ص  ترمجة  خت��ص  ال��رتمج��ة  كانت 
ساموي مقدس.

مل يكن للغة العبية نظام نحوي خاص 
هبا من قبل وذلك منذ نزول التوراة، إل أن 
اليهود تأثروا بالنظام النحوي للغة العربية 
فأوجدوا للغتهم نظامًا نحويًا يشبه إىل حد 
وذلك  العربية،  اللغة  يف  موجود  ما  كبري 
وتشرتكان  ساميتان  مها  اللغتني  كلتا  لن 
بخصائص لغوية عديدة وتلك اخلصائص 
يف  اللغتني  بني  املقارنة  عملية  من  سهلة 
أبواب خمتلفة ويف ظواهر لغوية عديدة. إن 
املدة من القرن العارش وحتى القرن الثالث 
عر امليالدي هي مدة أضاف فيها اليهود 
تأليفهم  بسبب  واملعرفة  العلم  من  الكثري 
غرار  عىل  العبي  والنحو  اللغة  يف  لكتب 
اللغوي  العربية وعىل هنج الدرس  الكتب 
العربية  املناهج  مطبقني  العريب  والنحوي 

ومستعينني باملصطلحات العربية.

العبية  اللغة  يف  الستفهام  يعتمد 
)ִמי/  ه��ي  األدوات  م��ن  جمموعة  ع��ىل 
ַּכָּמה/  ַמה/  ָלָּמה/  ַמּדּוַע/  ָמַתי/ 

ֵאיֹפה( أدوات الستفهام يف اللغة العبية 

الصدارة يف الكالم. تأيت أدوات الستفهام 

غاليًا لوحدها بشكل جمرد، وقد ترد أحيانا 
متصلة بحرف جر أو ظرف.

ال��ب��ح��ث إىل مج��ل��ة من  ت��وص��ل  ل��ق��د 
النتائج:

القرآن . 1 أن  مقدمت�����ه  يف  ريڤلني  ذكر 
الشك������ل  ناحية  من  يتفق  الكريم 
القديم  العهد  أسلوب  مع  واملضمون 
دفعه  ال��ذي  األم��ر  أجزائه،  بعض  يف 
يف  القديم  العهد  أسلوب  لستعامل 
قوله  حسب  مالءمة  أكثر  ألنه  ترمجته 
مستعينًا  الكري�����م  القرآن  ألسلوب 
التي  القديمة  للعبية  اللغوية  بالثروة 
وارى  املشنا.  عرص  هناية  إىل  امتدت 
املقرا  لغة  ان  رأى  قد  املرتج�����م  ان 
النصوص  يف  تستخدم  مقدسة  لغة 
ريڤلني  دف��ع  ال��ذي  األم��ر  الدينية، 
أكثر  استفهام  أدوات  استعم��ال  إىل 
حني  يف  القديمة.  العبية  يف  استعامًل 

حديثة  عبي������ة  لغة  روبني  استعمل 
متناول  يف  ترمجته  تكون  أن  أجل  من 
الذي  الم��ر  البسيط  القارئ  وأدراك 
أكثر  أدوات  استعامل  إىل  روبني  دفع 
لرتمجة  احلديث���ة  العبية  يف  استعامل 



ترمجة معنى الستفهام يف سورة )ص( اىل اللغة العبية

294

سابع والثالثون -ربيع )2019م- 1440هـ(
العدد ال

الكريم.  القرآن  يف  الستفهام  معنى 
العبية احلديثة ل  ان  وهناك من يرى 
احلديثة  العبية  ألن  العربية؛  جتاري 
لغة بسيطة ومستحدثة ل تتناسب إل 
ان  وارى  اإلعالمي،  األسلوب  مع 
العربية  اللغة  جتاري  ل  العبية  اللغة 
بناء  عن  كثريًا  اختلف  قد  بنائها  كون 
اللغة العربية لسيام يف العرص احلديث 
لتأثرها بلغات أخرى غري سامية. لذا 
ترمجة  األحيان  بعض  يف  تناسب  ل 
روبني  استعمل  فقد  الديني.  النص 
أداة عبية كثر استعامهلا حديثًا ليقرب 
املعنى للمتلقي وهي األداة האם هل، 
مهزة، لرتمجة مهزة الستفهام العربية، 
يف ح��ني اس��ت��ع��م��ل ري��ڤ��ل��ني ح��رف 
العبية  يف  املستعمل  اهلاء  ה  استفهام 
يف  للهمزة  لفظي  كمقابل  القديمة 
اللغة العبية ليصور معنى الستفهام.

واألداة . 2 احل��رف  امل��رتمج��ان  استعمل 
نفسهام يف اللغة العبية، وذلك لرتمجة 
معنى الستفهام يف اآليات الكريامت 
الستفهام  أداة  باستعامل  املتشاهبات 
العربية إي يف النص القرآين، بالرغ��م 

يف  الستفه��ام  معنى  خ���روج  م��ن 
وصور  معاٍن  إىل  الكريامت  اآلي��ات 
املعنى  ب��اخ��ت��الف  ختتلف  م��ت��ع��ددة 
كانت  وان  الستفهام،  من  املقصود 
يف  العربية  اللغة  يف  الستفهام  أداة 
النص القرآين هي األداة نفسها. فكان 
أخرى  أداة  استعامل  هلام  األفضل  من 
اآلي��ات  يف  الستفهام  معنى  لكون 
الكريمة خيتلف من آية إىل آية بحسب 
جاءت  الذي  الستفهام  من  القصد 
معنى  املرتمجان  يرتجم  مل  لذلك  ب��ه، 
املقابل  باستعامل  اكتفيا  بل  الستفهام 
اللفظي والشكيل للمعنى، وابتعدا عن 
الستفهام  من  واملقصد  املعنى  ترمجة 
الكريامت  اآلي���ات  تضمنته  ال���ذي 
والذي خرج إىل معاين متعددة وخمتلفة 

ومتنوعة.
بداية . 3 يف  اآلي��ات  ترقيم  روبني  وضع 

للرتقيم  األرق���ام  واستعمل  آي��ة  كل 
واستعمل عالمة الستفهام بعد انتهاء 
إل  الستفهام  عىل  ال��دالت  اآلي��ات 
عالمة  بعدها  يضع  مل   )3( رقم  اآلية 
ألداة  استعامله  من  بالرغم  الستفهام 
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الستفهام  ملعنى  ترمجته  يف  استفهام 
يف اآلية. يف حني وضع ريڤلني ترقيم 
هو  كام  أي  آي��ة  كل  هناية  يف  اآلي��ات 
احلال يف القرآن الكريم، لكنه استعمل 
احلروف العبية للدللة عىل الرتقيم، 
كل  يف  الستفهام  عالمة  واستعمل 
ما  الستفهام  عىل  ال��دللت  اآليات 
بالرغم   )10( و   )3( رقم  اآلية  عدا 
ترمجته  يف  استفهام  ألداة  استعامله  من 
كذلك  اآليتني.  يف  الستفهام  ملعنى 
استعمل أداة استفهام واحدة يف اآلية 
ترمجة  هناية  يف  وضعها   )28( رق��م 
أداتني  وجود  من  بالرغم  اآلية  معنى 

لالستفهام يف اآلية.
التزم روبني برتقيم ترمجة معنى اآليات . 4

أما ريڤلني  الكريم،  القرآن  كام هن يف 
 75 اآلي���ة  يف  إل  ب��ذل��ك  ال��ت��زم  فقد 
تعاىل  قولة  وجعل   )76( رقمها  فقد 

ائچ  ى  ى  ې  ې  چ... 

مما   )77( بالرقم  ورقمها  وحدها  إيٍة 
ملجمل  العام  الرتقيم  يف  خلاًل  احدث 

آيات السورة.
املقابل . 5 استعامل  عىل  املرتمجان  اتفق 

بعض  يف  الستفهام  ملعنى  اللفظي 
واختلفا  الكريمة،  السورة  يف  اآليات 
مقابل  باستعامل  اآلي���ات  بعض  يف 
نفسه  املعنى  لرتمجة  خمتلف  لفظي 
الستفهام  الستفهام،  عىل  وال��دال 
الذي خرج إىل معاين ومقاصد خمتلفة 
التفسريي  املعنى  باختالف  ومتنوعة 

لآليات الكريامت.
ملعنى . 6 احلرفية  بالرتمجة  ريڤلني  اكتفى 

ص  سورة  آيات  بعض  يف  الستفهام 
والرتمجة  اللفظي  املقابل  استخدم  أي 
للنص  البالغة  عن  وابتعد  احلرفية، 
القرآين، يف حني أراد روبني أن يقرتب 
باستعامل  الكريم  القرآن  بالغة  من 
ان���ه بذلك  م��ع��ت��ق��دًا  م��رك��ب��ة  ع��ب��ارة 
التفسريي  املعنى  ترمج�����ة  سيجاري 
من  وانه  الكريامت  اآلي��ات  بعض  يف 
من  سيقرتب  العبارات  تلك  خالل 

بالغة القرآن الكريم.
استعمل . 7 ري��ڤ��ل��ني  ان  م��ن  ب��ال��رغ��م 

أسلوب العهد القديم يف ترمجته، ألنه 
ألسلوب  قوله  بحسب  مالءمة  أكثر 
القرآن الكريم مستعينًا بالثروة اللغوية 
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استعمل  أن��ه  إل  القديمة،  للعبية 
غري  كم،  بمعنى  ַּכָּמה  الستفهام  أداة 

املوجودة وغري املستعملة يف التوراة.
או אם بمعنى . 8 استعمل ريڤلني عبارة 

العطف  حرف  فأضاف  اذا  أو  ان،  أو 
الذي  وإل،  إم��ا،  أم،  أو،  بمعنى  או 
אם لرتمجة  األداة  إىل  للتخري  يستعمل 
فإنه  أم، وبذلك  أداة الستفهام  معنى 
معنى  لرتمجة  عطف  حرف  استعمل 

أداة استفهام.
استعمل ريڤلني أدوات استفهام عبية . 9

متنوعة مثل ה، או אם، האם، لرتمجة 
معاين الستفهام يف اآليات الكريامت 
روبني  استعمل  حني  ص،  سورة  من 
لتكون  كثريًا  האם  الستفهام  أداة 
الستفهام  ألدوات  لفظيًا  مقاباًل 

العربية اهلمزة، وأم، وهل.
استعمل روبني وملرات عديدة حرف . 10

إضافته  ب��دون  لوحده  או  العطف 
أداة  معنى  لرتمجة  استفهام،  أداة  إىل 
واملتصلة  املنقطعة  أم  الستفهام 
مل  فهو  الستفهام،  مهزة  عىل  الدالة 
بالرغم من أن  أداة استفهام  يستعمل 

فاألداة  الستفهام.  عىل  داله  اجلملة 
حني  يف  لالستفهام.  تستعمل  ل  או 
استعمله ريڤلني ملرة واحدة بدًل من 
أن  وبام  املتصلة.  أم  الستفهام  أداة 
حرف العطف או هو حرف يستعمل 
للتخري فمن الواضح أن املرتمجني قد 
اعتبا أن أم هي أم املتصلة وليس أم 
املنقطعة. وأم املتصلة التي تأيت لتكون 
معادلة هلمزة الستفهام عىل معنى أي 
أخالد جاء أم سعد؟. أي أهيام جاء؟، 
عنه  املسؤول  بتعيني  يكون  فاجلواب 
وليس بنعم أو ل أي كام هو احلال يف 
بأم  أم  هنا  وتسمى  الستفهامية،  أي 
قبلها،  بام  بعدها  ما  لتصاهلا  املتصلة 
التي  أو تأيت منقطعة عىل معنى )بل( 
تتضمن  التي  أو  املجرد  ل��إلرضاب 
هنا  وتسمى  الستفهام،  ذل��ك  مع 
قبلها،  عام  لنقطاعها  باملنقطعة  بل 

فاستعمال حرف للتخيري مستندين إىل 
ان أم هي أم املتصلة ويكون اجلواب 
بتعيني املسؤول لكنهام مل يستعمال أداة 
أو حرف استفهام يستعمل يف العبية 

القديمة ول يف العبية احلديثة.
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מה . 11 الستفهام  أداة  ريڤلني  استعمل 
أداة  معنى  لرتمجة  م��اذا  م��ا،  بمعنى 
استعمل  ح��ني  يف  م��ا،  الس��ت��ف��ه��ام 
بمعنى  מדוע  الستفهام  أداة  روبني 
نفسها،  الداة  معنى  لرتمجة  ما  ملاذا، 
ريڤلني  استعملها  التي  ַמה  تستعمل 
הפרח؟. יפה  ַמה  مثل  للتعجب 
تستعمل  حني  يف  الزهرة؟.  أمجل  ما 

מדוע للسؤال عن اهلدف مثل ַמּדּוַע 

تتعلم  مل��اذا  ִעְבִרית؟.  לֹוֵמד  ַאָּתה 

ب)ما(  الستفهام  ان  وبام  العبية؟. 
الوقت  يف  خ��رج  الكريمة  اآلي��ة  يف 
متعددة  استفهامية  معاٍن  إىل  نفسه 
ان  يتضح  ذلك  ومن  التعجب.  منها 
توفيقًا  األكثر  هو  كان  ريڤلني  اختيار 

من روبني.
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مسألة التسامح مبدأ من مباديء مكارم األخالق التي دعا اليها االسالم 

الحنيف بداللة القرآن الكريم. وقد بسط السيد الباحث املوضوع بشكل 

موّسع تجاوز دعوة القرآن الكريم اىل السنة النبوية العطرة ووقائع التاريخ 

وقد أسهب الحديث يف موضوعة فتح مكة مام اضطرنا اىل حذفها تبعا 

لسياسة املجلة يف التخصص باملباحث القرآنية حرصياً، وكذلك قمنا بحذف 

قامئة املصادر اقتصاداً يف عدد الصفحات فمعذرة للسيد الباحث عن ذلك.

م.م أحمد حميد عبود الدليمي

كليةالرشيعة-جامعةأردهان-تركيا
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املقدم����������ة:

ون��س��ت��ه��دي��ه  ن��ح��م��ده  لل  احل���م���د 

أنفسنا  رشور  من  بالل  ونعوذ  ونستغفره، 

ومن سيئات أعاملنا من هيد الل فال مضل 

له ومن يضلل فال هادي له، وأشهد أن ل 

إله إل الل وأنهّ حممدًا عبده ورسوله. اللهم 

إل  األمل  ومن  بك،  إل  الثقة  من  نبأ  إنا 

فيك، ومن التسليم إل لك.

ال��ت��ي ج��اء هبا  إنهّ رس��ال��ة اإلس���الم 

املصطفى حتم��������������ل يف طيهّاهت��������ا 

هذه  ومن  رفيع����ة،  ومبادئ  سامية  معاين 

إليها  أرش�����دنا  التي  وامل��ب��ادئ  املعاين 

دين  فاإلسالم  )التسامح(،   املصطفى

عاملي خياطب الناس كافة بجميع أعراقهم 

األرض،  أرجاء  كلهّ  يف  وأطيافه����������م 

ويتميهّز بصف�����ات وخص����ائص تتناسب 

سائر  يف  وظروفهم  الناس،  أح��وال  مع 

أحكامه  فجاءت  واألصق�������اع،  البالد 

فال  التسامح،  من  إط��ار  يف  وتريعات���ه 

ختلو فريضة من الفرائض، ول شعرية من 

)جل  الل  عليها  أف���اض  وقد  إل  الشعائر 

قادرًا  اإلنسان  جيعل  اليرسما  من  جالله( 
واملرسلني  األنبياء  حياة  إن  تطبيقها.  عىل 
جتسدت  ولقد  ُأمَمهم،  مع  بالتسامح  تتسم 
ُسنة  يف  الكريمة  والقيم  امل��ب��ادئ  ه��ذه 
بقوله:  والسالم  الصالة  عليه  حممد  النبي 
»ُحوِسَب َرُجٌل مِمَّْن َكاَن َقْبَلُكْم َفَلْم ُيوَجْد 
ا،  ُه َكاَن َرُجاًل ُمورِسً ٌء إِلَّ َأنَّ َلُه ِمْن اخْلرَْيِ يَشْ
َأْن  ِغْلاَمَنُه  َيْأُمُر  َوَكاَن  النَّاَس،  خُيَالُِط  َوَكاَن 

، َفَقاَل اللَُّ تعاىل َنْحُن  َيَتَجاَوُزوا َعْن امْلُْعرِسِ

وقال  َعنُْه«)1(،  ��اَوُزوا  جَتَ ِمنُْه  بَِذلَِك  َأَحقُّ 
العالمة املباركفوري)2( يف »حتفة األحوذي 
َك��اَن  َأن��ه  )إِلَّ  ال��رتم��ذي«:  جامع  ب��رح 
الُِط  )خُيَ َماٍل  َذا  َغنِيًّا  َأي  ا()3(  ُم��ورِسً َرُجاًل 

فضل  باب  املساقاة،  كتاب  مسلم،  صحيح   )1(
إنظار املعرس 3/ 195، ومسند اإلمام أمحد 

 .313 /28
)2( عبد الرمحن املباركفوري )000 –1353ه�( 
انواع  يف  مشارك  عامل  م(.   1934–  000(
من  مباركفور  بلدة  يف  ولد  العل����وم.  من 
العلوم  وقرأ  هبا،  ونشأ  اعظمكره،  اعامل 
والفقه  واهليئة  والفلسف����ة  واملنطق  العربية 

واصول الفقه عىل علامء كثريين.
من مؤلفاته: السنن يف جملدين. أنظر معجم 

املؤلفني، ج5، ص 166. 
الرتمذي: أليب  )3( حتفة األحوذي برح جامع 
الرحيم  عبد  بن  الرمحن  عبد  حممد  العال 
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اِء  َ َوالرِّ بِاْلَبْيِع  النَّاَس  ُيَعاِمُل  َأْي  النَّاَس( 
َأْي  اْلَفِقرِي  َأْي   ) امْلُْعرِسِ َعْن  َيَتَجاَوُزوا  )َأْن 

َوَقُبوِل  َواِلْستِيَفاِء  اِلْقتَِضاِء  يِف  َيَتَساحَمُوا 
بِالتََّجاُوِز  َأي  )بَِذلَِك(  َيِسرٌي  َنْقٌص  فِيِه  َما 
اَوُزوا َعنُْه( َأي َتَساحَمُوا َعنُْه)4(. إنطالقًا  )جَتَ

من كالم رسول الل وبعد استخارة رب 
كتابة  الرغبة يف  لدَي  العزهعزوجلتكونت 
قيمٍةورضورٍة  من  للتسامح  البحثِلام  هذا 
أصبحت يف زماننا هذا لبد منها يف وقٍت 
تكالب األعداء عىل بلدنا العراق من أجل 
زرع الفتنة الطائفية فيه، وتغيري سامت هذا 
الوطن الذي عاش فيه منذ آللف السنني 
 النبي بيت  وآل  والصحابة  النبياء 
الذين  والصاحلون  والولياء  والتابعون 
إذ  والتسامح  املحبة  مجيعًا  سامهتم  كانت 
لبد أن أكتب يف هذا املوضوع بسبب كثرة 
اإلسالم  أع��داء  وأصبح  واملحن،  الفتن، 
امُلسلمون  ليشتغ����ل  خُيططون  واملسلمني 

واحلقد،  والبغضاء،  بالعداوة،  بينهم  فيام 

دار  1353ه�����(:  )امل��ت��وىف:  املباركفوري 
األج��زاء:  عدد  –بريوت،  العلمية  الكتب 

 .445 /4 ،10
 /4 الرتمذي،  برح  ألح��وذي  حتفة  انظر   )4(

 .445

وأصبح  احلياة،  مفاصل  كل  يف  والتناحر، 
حياته،  يف  التسامح  يعرف  ل  منا  الكثري 
العقيدة  يف  التسامح  إىل  يدعو  فاإلسالم 
أساس  فالتسامح  واألخالق،  والريع���ة 
عىل  احلفاظ  مع  احلنيف  ديننا  يف  شئ  كل 
التخيل  وعدم  األساسية  العقيدة  ثوابت 

عنها.
املبحث األول:

لغة  التس��امح  مفهوم  األول:  املطلب 
واصطالحًا:

أوال: مفهوم التسامح يف اللغة:
السمحة والسموحة: هي التي ل عقدة 
عمله  أي  تثقيفه  الرم�ح:  وتسميح  فيها، 
مسامح،  مجع  واملساميح  ح��ادًا،  قويًا  رحمًا 
احلديث:  ويف  السامح������ة)5(  الكثري  وهو 
السمحة()6(،  الدين إىل الل احلنيفة  )أحب 
أنه  )سمح(  الفع�������ل  هذا  يف  واملعروف 
ككرم، معناه: صار من أهل السامح�������ة، 

رجال،  من  سمحة  وامرأة  سمح،  ورجل 
أعطاين  فالن:  يل  وسمح  سامحًا،  ونساء 

)5( لسان العرب ملحمد بن منظور ) ت 711ه� ( 
ط1، 2/ 489، دار صادر –بريوت. 

الدين  باب  اإليامن،  البخاري كتاب  اخرجه   )6(
يرس1/ 22 برقم: 38. 



التسامح يف منظور القرآن الكريم

302

سابع والثالثون -ربيع )2019م- 1440هـ(
العدد ال

وسمح يل بذلك، واملساحمة: املساهلة ويف 
احلديث: )السامح رياح( )7( أي املساهلة يف 
ابن عباس  األشياء تريح صاحبها، وسئل 
عن رجل رشب لبنًا خمضًا أيتوضأ؟. قال: 
سهل  ومعناه  ل���ك()8(،  يسمح  )اسمح 
احلنيفة  وق��وهل��م:  ول��ك،  عليك  يسهل 
السمحة ليس فيها ضيق ول شدة، وسمحهّ 
الدابة  وأسمحت  لديه،  بام  جاد  بالضم: 
إذا  الناقة  وسمحت  ذل،  إذا  صعوبة  بعد 
السري  والتسميح  ف��أرسع��ت)9(،  إنقادت 

السهل)10(.
الطعان الرضاب والعدد  واملساحمة يف 
واملساحمة  م��س��اه��ل��ة)11(،  ع��ىل  كانت  إذا 

 /1 ط2  القضاعي  ملحمد  الشهاب  مسند   )7(
48، مؤسسة الرسالة –بريوت، 1986م. 

بن  ملحمد  واألثر  احلديث  غريب  يف  النهاية   )8(
طاهر  حتقيق:   ،99  /2 606ه�(  األثري)ت 
املكتبة  نر،  الطناجي  وحممود  ال��زواوي، 

اإلسالمية. 
)9( لسان العرب، 2/ 489. 

يعقوب  ب��ن  ملحمد  املحيط  ال��ق��ام��وس   )10(
387، دار  الفريوز آبادي )ت818ه�( 1/ 

اجليل، بريوت 1990م. 
)11( كتاب العني خلليل بن أمحد الفراهيدي، 3/ 
مكتبة  دار  املحروس،  مهدي  حتقيق:   155

اهلالل –بريوت. 

املساهلة)12( )13(.
 ،)14( واإلغ���امض  احل��ط  والتسامح: 
نحو  يف  اإلت��س��اع  وت��س��م��ح:  وت��س��ام��ح 

اإلعطاء)15( )16(.
ثانيًا: مفهوم التسامح يف اإلصطالح:

واملصطلح���ات  املفردات  هي  عديدة 
املتداولة اليوم والتي حتتاج إىل حتديد دقيق 
استخدام  ألن  وذلك  ومداليلها  ملعانيها 
احلقيقي  املعنى  ضبط  دون  املصطلح  هذا 
عىل  املصطلح  هذا  تشويه  يف  يساهم  هلا 

الكبري،  ال��رح  غريب  يف  املنري  املصباح   )12(
ألمحد بن حممد الفيومي )ت770ه�( املكتبة 

العلمية –بريوت ص 288. 
)13( خمتار الصحاح، ملحمد بن أيب بكر الرازي 
مكتبة  حارض،  حممود  حتقيق:  )ت666ه�( 

لبنان –بريوت1995م، ص 326. 
)14( املغرب يف ترتيب املعرب لنارص الدين بن 
عبد السيد، ط1، 2/ 114، حتقيق: حممود 
أسامة  مكتبة  احلميد خمتار،  فاخوري وعبد 

بن زيد –حلب، 1979م. 
)15( التعاريف )التوقيف عىل مهامت التعاريف( 
ملحمد املناوي، ط1، حتقيق: حممد رضوان 
دون  ص174،  بريوت،  دارالفكر،  الداية، 

سنة نر. 
)16( تاج العروس من جواهر القاموس، ملحمد 
احلياة،  مكتبة   ،150  /3 ط1،  الزبيدي، 

لبنان، 1306ه�. 
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عرضة  جيعله  أنه  كام  املضمون،  مستوى 
حتديد  ف��إن  لذلك  املتعسف،  للتوظيف 
املتداولة  واملفردات  املصطلحات  معنى 
اإلجتامعي  الوعي  خلق  يف  يساهم  اليوم 
خمتلف  إرصار  ف��إن  ول��ذل��ك  السليم، 
دليل  املصطلح  هذا  استخدام  عىل  املواقع 
العاملني  واق��ع  عن  مضمونه  غياب  عىل 
العلامء  إنطلق  ولقد  واإلسالمي،  العريب 
تبعًا  شتى  منطلقات  التسامح  تعريف  يف 

ملذاهبهم الفكرية عىل النحو التايل:
قال صاحب كتاب )هتافت التهافت(: . 1

)ه��و إح���رتام احل��ق يف اإلخ��ت��الف، 
احلجج  طل���ب  يف  النفس  جيهد  وأن 
طلب  يف  نفسه  جيهد  كام  واخلصومة، 
احلجج ملذهب�����ه، وهو أيضًا )موقف 
املواقف  تقبل  قوامه  وعميل  فكري 
الفكرية والعملي��������ة التي تصدر من 
أوخمالفة  موافقة  كانت  سواء  اآلخر، 

املوقف  اح���رتام  ه��و  أي  مل��واق��ف��ن��ا، 
امل��خ��ال��ف، س��واء ك��ان ذل��ك األخ��ر 
مشاركًا لنا يف امللة أو غري مشارك()17(.

رشد،  بن  أمحد  بن  ملحمد  التهافت  هتافت   )17(
املعارف،  دار  دنيا،  سلامن  حتقيق:  ط3، 

هو . 2 ))ال��ت��س��ام��ح:  اجل��رج��اين:  يقول 
بال  احلقيقة  غري  يف  اللفظ  استعم���ال 
قصد عالقته معنوية ويعني: التساهل 
ل  بحيث  اللفظ  أداء  أي  العبارة  يف 

يدل عىل املراد دللة رصحية(()18(.
السابق�������������ة  التعريفات  من خالل 
التسامح ذات بعد خلقي  يتضح أن فكرة 
إىل  ت��دع��وا  وكلها  وف��ك��ري،  وس��ي��ايس 
كل  ضد  موقف  وه��و  واجل��ود،  السخاء 
واألدي��ان  العلوم  يف  انغالق  أو  تعصب 

والسياسة واألخالق)19(.
يف . 3 )قضايا  كتابه  يف  اجلابري  نقل  وقد 

للتسامح  معان  عدة  املعارص(  الفكر 
منها:

التسامح هو التس���اهل مع الخرين، أ. 
اليشء  كذا:  أو  بكذا  له  الرتخيص  أو 
أعىل  وضعية  يف  املسامح  جيعل  الذي 

القاهرة، 1980م، ص 369. 
اجلرجاين،  حممد  بن  لعيل  التعريف����ات:   )18(
الكتاب  إبراهيم األبياري، دار  ط1، حتقيق 

العريب، بريوت، 1405ه�، ص79. 
د.  اإلنسان  حقوق  من  حق  الدينية  احلرية   )19(
العربية حلقوق اإلنسان،  حممد عطا، املجلة 

العدد1، ص 44، 1964م. 
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الرتفاع هبذه  ويعني  له،  املسامح  من 
العالقة إىل مستوى اإليثار)20(.

أقص����ى ب.  إىل  التخفيف  يعني  التسامح 
أو  املقص�����ودة  اهليمنة  من  ممكن  حد 
مذهب  يامرسها  التي  املقصودة  غري 
ودين  الواحد،  الدين  داخل  األغلبية 

األكثرية داخل املجتمع الواحد)21(.
رأي منظمة حقوق اإلنسان يف مرص: ت. 

التسامح: حق العيش عىل نحوخمتلف 
الرأي،  التعبريعن  سواء بمامرسة حق 
التنظي����م،  حق  أو  العتقاد،  حق  أو 
تويل  يف  السياسي����ة  املشاركة  حق  أو 
املناصب العليا)22(، وهذا الرأي يؤكد 
قيد  ثمة  يكون  ل  أن  يف  فرد  كل  حق 
عىل حريته إذا احرتم حريات وحقوق 
اآلخرين ومل يتجاوزها، والرأي الذي 
فقرة:  الثالث،  ال��رأي  هو  إليه  أميل 

))ج(( الذي عليه العلامء ألمور:

أنه يتناسب مع هذا العرص الذي تدعو . 1

عابد  ملحمد  امل��ع��ارص  الفكر  يف  قضايا   )20(
الوح�����دة  دراس��ات  مركز  ط1،  اجلابري 
العربية، بريوت، لبنان، 1997م، ص31. 

)21( قضايا يف الفكر، ص 29. 
)22( قضايا يف الفكر، ص 18. 

فيه مجيع الديانات إىل أن يكون عرص 
تساحمو وئام.

نمط . 2 إرس��اء  يف  الفاعل  املحرك  ألنه 
املجتمع الدويل يف عاملنا اليوم.

ألنه يظهر حاجة املجتمعات اىل عدم . 3
العنف واإلرهاب والغلو بل إىل سلوك 
والتعايش  للتقارب  الواضحة  السبيل 
وألن  والثقافات،  األمم  بني  السلمي 
يتمحور  التي  القيم  أهم  من  التسامح 
والسيايس  اإلجتامعي  التنظيم  حوهلا 
يمكننا  الوسطالذي  وهو  احلديث)23( 
من إفشاء الفكر السالمي ونره بني 
الدين  هو  إذ  والشعوب  األمم  عامه 
الذي يريض العقل والقلب والوجدان 
مما ُيرسع يف جعل الكرة األضيه قاطبه 

قريه إسالمية.
ال��ت��ص��ال��ح ووض��ع . 4 إىل  ي��دع��و  ألن��ه 

املجتمع��ات  بني  القائم  للنزاع  حد 

املختلفة.

البكوش،  لناجي  التسامح  يف  دراس��ات   )23(
تونس،  اإلن��س��ان،  حلقوق  العريب  املعهد 

1995م، ص 12. 
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املطلب الثاين: ويشتمل عىل:
مكارم  من  واألخالق  التسامح  أوالً: 

السالم:
برسالته  يتجه  عاملي  دين  اإلسالم  إن 
تأمر  التي  الرسالة  تلك  كلها،  البرية  إىل 
دعائم  وُتريس  الظلم  عن  وتنهي  بالعدل 
التعايش  إىل  وتدعو  األرض،  يف  السالم 
اإلجيايب بني البر مجيعًا يف جو من اإلخاء 
والتسامح بني كل الناس برصف النظر عن 
فاجلميع  ومعتقداهتم،  وألواهنم  أجناسهم 
واح�����دة(()24(،  ))ن��ف��س  م��ن  ينحدرون 
التسامح  إىل  احلاجة  أشد  يف  اليوم  وعاملنا 
الناس أكثر  الفعال والتعايش اإلجيايب بني 
التقارب  ألن  نظرًا  مىض  وق��ت  أي  من 
احلضارات  بني  والتفاعل  الثقافات،  بني 
يزداد يومًا بعد يوم بفضل ثورة املعلومات 
التي  التكنولوجية  والثورة  واإلتصالت، 
أزالت احلواجز الزمانية واملكانية بني األمم 

والشعوب حتى أصبح اجلميع يعيشون يف 
قرية كونية كبرية.

تعاىل  ق��ال  الكريم:  ال��ق��رآن  يف  ج��اء  كام   )24(
پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  چٱ 

پ چ ]سورة النساء: 1[. 

خالل  من  يسعى  دي��ن  اإلس��الم  إن 
عىل  أتباعه  تربية  إىل  وتعاليمه  مبادئه 
التسامح إزاء كل األديان والثقافات. فقد 
األرض  يف  خلفاء  مجيعًا  الناس  الل  جعل 
يف  رشك��اء  وجعلهم  فوقها،  تعيش  التي 
عامرهتا  عن  مسؤولني  عنها،  املسؤولية 
الكريم:  القرآن  يقول  كام  ومعنويًا  ماديًا 

قوله تعاىل چ ىئ ی ی ی ی 
جئ چ ]سورة هود: 61[، أي طلب منكم 
أجل  ومن  فيها،  احلضارة  وصنع  عامرهتا 
وسلحه  بالعقل  اإلن��س��ان  الل  ميز  ذل��ك 
مهمته  أداء  عىل  قادرًا  يكون  حتى  بالعلم 
وهلذا  احلياة،  هذه  يف  مسؤولياته  وحتمل 
العقل  إىل  خطابه  الكريم  القرآن  يوجه 
اإلنساين الذي بعد أجل نعمة أنعم الل هبا 
لبد  اإلنسان  فإن  هنا  ومن  اإلنسان،  عىل 
أن يستخدم عقله الستخدام األمثل، ويف 
الوقت نفسه يطلب القرآن من اإلنسان أن 

والتي  له،  الل  منحها  التي  حريته  يامرس 
املسؤولية،  لتحمل  رضوري  رشط  هي 
فالل سبحانه ل يرىض لعباده الطاعة اآللية 
التي جتعل اإلنسان عاجزًا عن العمل احلر 
املسؤول، فعىل اإلنسان إذن أن حيرص عىل 
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وعىل  عليه  يعود  فيام  يبددها  وأل  حريته 
املامرسة  ب��ال��رضر، وم��ن ش��أن  اآلخ��ري��ن 
وعي  عىل  املرء  جتعل  أن  للحرية  املسؤولة 
اآلخرين  أم��ام  الفرصة  إتاحة  ب��رضورة 
ملامرسة حريتهم أيضًا، ألن هلم احلق نفسه 
يعني  وهذا  لنفسه،  اإلنسان  طلبه  الذي 
هي  البر  أفراد  بني  اإلنسانية  العالقة  أن 
منهم  كل  يتنازل  حرة  موجودات  عالقة 
جمتمع  قيام  سبيل  يف  حريته  من  قدر  عن 
يعني  وهذا  للجميع،  اخلري  حيقق  إنساين 
اإلنساين  املجتمع  هذا  أن  أخ��رى  بعبارة 
املنشود لن يتحقق عىل النحو الصحيح إل 
إذا ساد التسامح بني أفراده بمعنى أن حيب 

كل فرد فيه لآلخرين ما حيب لنفسه.
ثانيًا: التسامح والتعددية:

ومن هنا ل جيوز أن ينظر إىل اختالف 
وألواهنا  أعراقها  يف  البرية  اجل��امع��ات 
حائاًل  متثل  أهنا  عىل  ولغاهتا  ومعتقداهتا 

ُيعوق التق����������ارب والتسامح والتعايش 
السلمي بني الشعوب، فقد خلق الل الناس 

ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  چ  تعاىل  قال  خمتلفني 
ڀ  ڀ  ڀ  پ  پپ  پ  ٻ 
ٿ  ٿٿ  ٿ  ٺٺ  ٺ  ٺ  ڀ 

ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ 
 ،]119-  118 ه��ود:  ]س��ورة  ڤچ 
ول��ك��ن ه��ذا الخ��ت��الف ب��ني ال��ن��اس يف 
أجناسهم ولغاهتم وعقائدهم ل ينبغي أن 
يكون منطلقًا أو مبرًا للنزاع والشقاق بني 

يكون  أن  األحرى  بل  والشعوب،  األمم 
هذا الختالف والتنوع دافعًا إىل التعارف، 
أجل  من  الناس  بني  والتآلف  والتعاون، 
للمنافع،  تبادل  من  إليه  يصبون  ما  حتقيق 
وإث��راء  املعايش،  حتصيل  ع��ىل  وت��ع��اون 
يقول  هنا  ومن  هبا،  والنهوض  للحياة، 

ڃ  ڄ  چ  تعاىل  قوله  الكريم:  القرآن 
چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ 
ڌڎ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇڇ  ڇ 
ڎ ڈ ڈ ژ چ ]سورة احلجرات: 13[.
نحو  األوىل  اخلطوة  هو  والتعارف 
التآلف، والتعاون يف مجيع املجالت، ول 
التي  الفكرية  سيام يف إشاعة أجواء احلرية 
األوامر  مجيع  يف  فهو  اإلس��الم،  إليها  دعا 
جم��الت  فتح  إىل  ي��دع��و  إن��ام  وال��ن��واه��ي 
عىل  اإلجابة  يف  ولسيام  اإلختيار  حرية 
املتعلقة  الكون  هذا  يف  الكبى  املسائل 
يسمى  فيام  ووحدانيتة  ووج��وده  باخلالق 
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بالرسول  اإلي���امن  وك��ذل��ك  ب��اإلهل��ي��ات، 
من  إخوانه  وسائر  والسالم  الصالة  عليه 
اإليامن  مبادئ  وكذلك  والرسل،  األنبياء 
يسمى  فيام  والقدر  اآلخ��ر،  واليوم  ب��الل 

بالسمعيات.
وحتى يمكن الوصول إىل هذا اهلدف 
كان لبد من إجياد وسيلة للتفاهم وتبادل 
التي  اللغة  فكانت  الناس،  بني  األفكار 
عن  هب��ا  وي��ع��بون  ال��ن��اس  هب��ا  يتخاطب 
ويعد  وأفكارهم،  ومشاعرهم  أغراضهم 
راقيًا  أسلوبًا  اللغة  طريق  عن  التفاهم 
للتواصل بني البر، وتبادل األفكار الذي 

يؤدي إىل تبادل املنافع فيام بينهم.
ول جيوز أن يؤدي اخلالف يف الرأي، 
ما  إفساد  إىل  اإلعتقاد  يف  أو  الفكر،  يف  أو 
بني الناس من عالقات، وهذا ما يعب عنه 
ل  ال��رأي  يف  اخلالف   (( املشهور:  القول 

يفسد للود قضية(()25(.

لالمام  الغفار  عبد  حسن  حممد  نسبه   )25(
الشافعي، وذلك يف كتابه )رشح ملعة 
دروس  الرشاد(  سبيل  اىل  اهلادي  العتقاد 
صوتية مفرغة، ول تصح هذه النسبة اذ ل 
يوجد كتاب معتمد ينسبها اليه. ونسبه عيل 
نايف الشحود ألمحد شوقي، وذلك يف  بن 
الفقهاء(  اختالف  بيان  كتاب )اخلالصة يف 

ومن هنا فإنه ل ينبغي أن يضيق املرء 
صدرًا باآلراء املخالفة لرأيه، ليس فقط يف 
يف  حتى  بل  العادية،  اليومية  األمور  جمال 
جيوز  فال  والسياسة،  والفكر،  الدين  أمور 
أنه  لنفسه  يدعي  أن  األطراف  من  لطرف 
وحده الذي يملك احلق املطلق، وأن غريه 
يقف يف الطرف املقابل الذي يتساوي مع 
 الشافعي اإلم��ام  عب  وقد  الباطل، 
قائاًل:  رائ��ع  تسامٍح  يف  املعنى  ه��ذا  عن 
ورأي  اخل��ط��أ  حيتمل  ص���واب  رأي��ن��ا   ((
يف  هذا  الصواب(()26(  حيتمل  خطأ  غرينا 

وايضا  ال��ي��ا(،  مرقم  )الكتاب   57 ص/ 
السالمية(  الداب  يف  )املهذب  كتابه  يف 
– –هبانج  املعمور  دار  –ط1   649 ص/ 
)اخلالصة  كتابه  يف  وايضا   ،1430 ماليزيا 
 23 ص  اخلالف(  وادب  احلوار  اصول  يف 
شوقي  لمحد  ونسبه  للمطبوع،  موافق  غري 
يف  البراهيمي  البشري  حممد  الم��ام  ايضا 
)اثار المام حممد البشري البراهيمي( مجعه 
الغرب  –دار   1 ط  بشري،  بن  حممد  ول��ده 

السالمي–1997. 
 ،الشافعي لالمام  القول  هذا  نسب   )26(
حسن  الش��ب��ال  اب��و  الشيخ  نسبه:  ومم��ن 
امل��رصي،  املنصوري  مندوه  ال  الزهريي 
الدينة،  اصول  من  البانة  رشح  يف  وذلك 
اسامة  والشيخ  صوتية،  دروس  من  مفرغ 
الكريم،  ال��ق��ران  تفسري  يف  سليامن  ع��يل 
خالد  والشيخ  صوتية،  دروس  من  مفرغ 
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أفاض  خاصه  ضوابط  يف  املسلمني  جمتمع 
العلامءيف ذكرها يف كتب العقيدة.

ثالثًا: التسامح واحلوار:
يقوم  ل  الصحيح  معناه  يف  احلوار  إن 
كان  إذا  إل  املنشود  اهلدف  إىل  يؤدي  ول 
احلوار،  أطراف  بني  متبادل  إحرتام  هناك 
اجلانب  نظر  لوجهة  جانب  كل  واح��رتام 
يعني  احل��وار  ف��إن  املعنى  وهب��ذا  اآلخ��ر، 
التسامح واحرتام حرية اآلخرين، وإحرتام 
الرأي اآلخر ل يعني بالرضورة القبول به، 
وليس اهلدف من احلوار جمرد فك اإلشتباك 
بني اآلراء املختلفة أو حتيهّيد كل طرف إزاء 
الطرف اآلخر، وإنام هدفه األكب هو إثراء 
الناس،  التسامح بني  قيمة  الفكر وترسيخ 
ومتهيد الطريق للتعاون امُلثمر فيام يعود عىل 
مجيع األطراف باخلري، وذلك بالبحث عن 
األساس  تشكل  التي  املشرتكة  القواِسم 

كتاب  يف  الدريس  الل  عبد  بن  منصور  بن 
من  ومسلم  البخاري  الم��ام��ني  )موقف 
املعنعن  السند  يف  والسامع  اللقيا  اش��رتاط 
مكتبة   ،489 ص/  امل��ت��ع��ارصي��ن(  ب��ني 
الرشد –الرياض، والشيخ عائض القرين يف 
كتاب )اخلالف اسبابه وادابه(، غري موافق 

للمطبوع. 

املتني للتعاون البناء بني األمم والشعوب.
واحلوار هبذا املعنى يعد قيمة حضارية 
هبا،  والتمس������ك  عليها،  احلرص  ينبغي 
وقال  املستوي����ات،  مجيع  عىل  وإشاعتها 
عليه الصالة والسالم ) اخللق كلهم عيال 
خللقه()27(،  أنفعهم  الل  اىل  وأحبهم  الل 

ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  چ  تعاىل  قوله 
ڇڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ 
ڈ  ڈ  ڎ  ڌڎ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ 
والوعي   ]13 احلجرات:  ]سورة  ژچ 
يعلمه  أن  جيب  رضوري  أمر  كله  بذلك 
املسلمون عن طريق القدوة احلسنة وليس 
أنه كثريًا  املؤمل  فالواقع  التلقني،  عن طريق 
نطاق  ما حتدث مشادات عنيفة خترج عن 
شجار  إىل  األمر  يتطور  وربام  املوضوعية، 
املختلفة  األطراف  بني  باأليدي  ومتاسك 
فرض  يريد  جانب  كل  ألن  ال���رأي،  يف 
عىل  ذلك  يقترص  ول  السبل،  بشتى  رأيه 

وزيادته  الصغري  اجلامع  ضعيف  حديث   )27(
نارص  حممد  ال��رمح��ن  عبد  أب��و  للمؤلف: 
آدم  بن  نجايت  بن  ن��وح  احل��اج  بن  الدين 
1420ه���(  )املتوىف:  األلباين  األشقودري 
النارش:  الشاويش  زهري  طبعه:  عىل  أرشف 
املكتب اإلسالمي الطبعة: املجددة واملزيدة 

واملنقحة، 1/ 432. 
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املستويات الدنيا يف املجتمع، بل ينسحب 
املشتغلني  بني  هبا  يستهان  ل  رشحية  عىل 
يصل  حيث  عامة،  بصفة  والثقافة  بالفكر 
اخل��روج  حد  إىل  كثرية  أحيان  يف  األم��ر 
الشتائم  إىل  بالفكر  الفكر  مناقش������ة  من 
ل���ه  صلة  ل  الذي  الشخيص  والتجريح 
بالنقاش املوضوعي، وإن دل هذا اخلروج 
عىل  يدل  فإنام  يشٍء  عىل  املوضوعية  عن 
ضحالٍة يف الفكر، وقصور يف احلجة، وفقر 
وتقبل  التسامح  بمبادئ  وكفر  املنطق،  يف 

اآلخر.
وهذا اخلروج عن املوضوعية يف احلوار 
عىل هذا النحو أمر ل يليق باإلنسان الذي 
الكائن���ات،  بقية  عىل  وفضله  الل،  كرمه 
األرض  يف  خليفة  وجعله  بالعقل،  وميزه 
وينر  بالعلم،  ويمألها  باخلري،  ليعمرها 
وال��س��الم،  واألم���ن  وال��ع��دل  احل��ق  فيها 
يف  أصبح  ق��د  احل���وار  أن  يف  ج��دال  ول 

عرصنا احلارض أكثر إحلاحًا من أي وقت 
رضورات  من  رضورة  أصبح  بل  مىض، 
األف��راد  مستوى  عىل  فقط  ليس  العرص، 
العالقات  مستوى  عىل  وإنام  واجلامعات، 
بني األمم والشعوب املختلفة، وإذا كانت 

تزال  ل  اجلديد  القرن  يف  ال��دول  بعض 
اللجوء  من  ب��دلً  الغاب  رشيعة  تفضل 
أن  ال��دويل  املجتمع  عىل  فإن  احل��وار،  إىل 
ُيصحح األوضاع، ويعيد مثل هذه الدول 
واحلضارية  اإلنسانية  القيم  عىل  اخلارجة 
األسلوب  إىل  َتنصاع  حتى  صواهبا  إىل 
فليس  احلوار،  التعامل وهو  احلضاري يف 
املشكالت،  ح��ل  إىل  سبيل  م��ن  ه��ن��اك 
احلوار  خالل  من  إل  النزاعات  وجتنب 
والُبعد  بالساليبالسلميه  النزاعات  وحل 

عن العنف.
ومن منطلق األمهية البالغة للتعارف-
الكريمة)28(–بني  اآلية  إليه  أشارت  الذي 
واألديان،  واحلضارات  والشعوب  األمم 
بينها- فيام  الختالفات  من  الرغم  عىل 
ك��ان��ت دع���وة اإلس���الم إىل احل���وار بني 
األديان. وذلك ملا لألديان من تأثري عميق 
دين  أول  اإلس���الم  ويعد  النفوس.  يف 

يف  ورصحي��ة  واضحة  الدعوة  هذه  يوجه 
ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  چ  تعاىل:  قوله 

ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  چ  تعاىل  قوله   )28(
ڇ  ڇڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ 
چ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڌڎ  ڌ  ڍ  ڍ 

]سورة احلجرات: 13[. 
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ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ 
ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ 
ڇ ڇ ڇ ڍڍ ڌ ڌ ڎ ڎ 
عمران:  آل  ]س���ورة  ڈچ  ڈ 
64[ ومل يكتف القرآن بمجرد الدعوة إىل 

احلوار بني األديان، بل رسم املنهج الذي 
ه��ذااحل��واروذل��ك  مثل  يف  إتباعه  ينبغي 

ٻ  ٻ  ٻ  چ  ت��ع��اىل  الل  ق���ول  يف 
ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ 

ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀٺ  ڀ 

ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ 

العنكبوت:  ]س�������ورة  ڤچ  ڤ  ٹ 

التسامح وتقبل اآلخر  46[ إهنا دعوة اىل 
اآلخرين  عىل  أمااحلكم  وسامحة،  ُيرس  يف 
فيجدر  اإلنسانية،  يف  يشاركونن���ا  الذين 
بدلً  لنا  وخري  جل شأنه،  لل  ترتكه  أن  بنا 
ِحياهلم  نسلك  أن  يف  نجتهد  أن  ذلك  من 
يسيئوا  مل  طاملا  متساحم����ًا  عادلً  مسلكًا 
اإلس��������الم  منح  تعني  احلرية  إن  إلينا. 
اإلنس����ان ُحريًة يف إعتناق أي دين يقتنع 
أومبدأ  وقلبه،  فكره  ِشغاف  ويالمس  به 
يميل يف قرارة نفسه لألعتقاد به وتصديق 
 حممد نبيه  تعاىل  الل  بعث  فقد  ُأسسه، 

قامت  وقد  ونذيرًا،  بشريًا  كافًة  الناس  اىل 
دعوة اإلسالم عىل أساس قوله تعاىل چۈئ 
ی  ی  ىئ  ىئ  ىئ  ېئېئ  ېئ 
وأساس   ]19 املزمل:  ]س��ورة  یچ 
اىل  يرجع  تعاىل  الل  دين  يف  اإلختيار  هذا 

األُمور التالية:
تعاىل:  قوله  يف  الرصيح  النص  أوالً: 

مبىب  خب  حب  جب  يئ  مئىئ  حئ  جئ  ی  چ 

مت  خت  حت  جت  يب 
حجمج  يث  ىث  مث  جث  يت  ىت 

جح مح جخ چ ]سورة البقره: 256[.
ثانيًا: إن الدنيا دار إبتالء)29( ول ابتالء 

دون حرية واختيار.
العقيدة  اإلكراه مع طبيعة  تنايف  ثالثًا: 
عنرصًا  كوهنا  حيث  من  نفسها  اإلسالمية 

ْنَيا  الدُّ  :مسعود ابن  قول  يف  جاء  ملا   )29(
فهو  رسور  من  منَْها  َك��اَن  فام  غموم  ُكلهَّها 
لست   :البغدادي اجلنيد  وقول  ربح، 
أصاًل  أصلت  َقْد  ألين  عيل  يرد  ما  اْسَتْبِشُع 
ْنَيا دار هم وغم وَبالء وفتنة وإن  َوُهَو َأنَّ الدُّ
الَعامِل كله رش. ينظر موارد الظمآن لدروس 

الزمان:
 http // :www .al- eman .com
اهل  عن  التباعد  وجوب  فصل  ص219، 

السوء. 
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تأسيس  أو  تكوين  املحال  وم��ن  نفسيًا، 
ل  الس��الم  إذ  ب��اإلك��راه،  نفسيه  حقيقة 
يرع من األحكام مال يستقيم مع طبائع 

األشياء.
معاذير  ب��أن  اإلس��الم  إعتقاد  رابعا: 
احلجة  أق��ام  ألن��ه  أبليت،  ق��د  املخالفني 
القاطعة والبالغة عىل األلوهية والوحدانية 

جب  يئ  مئىئ  حئ  جئ  ی  چ  تعاىل:  لقوله 
أن نصل  نريد  والذي  چ،  حب خب مب 
اليه أن اإلنسان له احلرية ابتداًء من الدخول 
يف السالم أوعدم الدخول، ويتحمل هو 
هذه املسؤولية بعد ان قامت عليه احلجة، 
بإختياره  الس���الم  الن��س��ان  دخ��ل  ف��إن 
السالم،  بتكاليف  اللتزام  عليه  وجب 
الرع  مقاصد  من  بمقصود  اخل  ما  فأذا 
ومن مقاصد الرع التكليف هبا وإخراج 
مصالح  وحفظ  اهلوى  دائ��رة  من  املكلف 

املكلف يف العاجل واآلجل)30(.

إن��زال  آن���ذاك  الم���ر  ل��ويل  الل  رشع 
املقصد  سالمة  عىل  حفاظًا  عليه  العقوبة 

لبراهيم  الريعة،  اصول  يف  املوافقات   )30(
الكتب  دار   ،29  /2 الشاطبي،  موسى  بن 

العلميه –بريوت، ط1. 

وضامن عدم الفوىض يف املجتمع. باآليات 
يف  الهلي  اخللق  ابداع  مظاهر  عىل  الدالة 
القرآن  يقول  وهلذا  والنسان)31(،  الكون 

ېى  ې  چ  آخر:  موضع  يف  الكريم 
وئۇئ  وئ  ەئ  ائەئ  ائ  ى 
ېئېئ  ېئ  ۈئ  ۈئ  ۆئ  ۆئ  ۇئ 
حئ  یجئ  ی  ی  ىئی  ىئ  ىئ 
مب  خب  حب  يئجب  ىئ  مئ 
يتچ  ىت  ختمت  حت  جت  ىبيب 

]سورة الشورى: 15[.
يف  التسامح  من  ليس  فإنه  هنا  ومن 
يشء الوقوف موقف املتفرج حيال الظلم 
إنسان  أي  هلام  يتعرض  اللذين  والعدوان 
برصف النظر عن جنسه أو لونه أو عقيدته 
مادام يعيش يف كنف املسلمني ومن رعايا 

دولته.
املبحث الثاين:

ص��ف��ات امل��ت��س��احم��ني وأب����رز م��وان��ع 

التسامح يف املجتمع: ويشتمل عىل:
يف  املتساحمني  صفات  االول:  املطلب 

القرآن الكريم:

لعبد  الساسيه،  وحرياته  النسان  حقوق   )31(
الوهاب الشيشاين، ص 75. 
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يف  ان���ت���ر  ع��ن��دم��ا  اإلس�����الم  إن 
والعفو  التسامح،  بدعوة  انتر  األرض 
وهب��ذه  اآلخ���ر،  وتقبل  اآلخ��ري��ن،  ع��ن 
استط���������اع  سنتناوهل����ا  التي  الصفات 
اإلس��الم  تعاليم  ينروا  أن  املسلمون 
أبز  ومن  ومغارهبا،  األرض  مشارق  يف 

املتساحمني: صفات 
أركانه  يف  تعاىل  ب��الل  اإلي���امن  أوالً: 
وخصائصه وعنارصه: فقد حرص القرآن 
والفكري  العقدي  البن������اء  عىل  الكريم 
احلركة  إي��ق��اع  ضابط  ليكون  لإلنسان 
وإجيابًا  سلبًا  لعمله  اإلنجاز  وداف��ع  فيه، 
البناء  هذا  اىل  ودافعه  اإلنسان،  ذات  من 
الكريم  القرآن  أكده  اإلنسان  يف  اإلي��امين 

ۓ  چ  تعاىل  فقال  الكريمة  آياته  يف 
ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ 
]سورة  ٴۇچ  ۈ  ۈ  ۆ 
الكريمة  اآلي��ة  هذه  دلت   ]63 الفرقان: 

سبحانه  لل  احلقيقيه  العبودية  بيان  عىل 
)َوِع��َب��اُد  ال��ط��بي  اإلم���ام  فقال  وت��ع��اىل 
َهْوًنا(  اأْلَْرِض  َعىَل  َيْمُشوَن  ِذيَن  الَّ مْحَِن  الرَّ
باحللم والسكينة والوقار غري مستكبين، 
بالفساد  فيها  ولساعني  متجبين،  ول 

ومعايص الل)32(.
)ِعباُد  الظ���الل  يف  قطب  سيد  وقال 
ومقوماهت�م  املميزة،  بصفاهتم  مْح��ِن  ال��رَّ
اخلاصة وكأنام هم خالصة البرية يف هناية 
اهلدى والضالل، بني  الطويلة بني  املعركة 
الذين  والرسل  املشاقة،  اجلاحدة  البرية 
هم  وكأنام  البرية،  هلذه  اهل��دى  حيملون 
الثمرة اجلنية لذلك اجلهاد الشاق الطويل، 
والعزاء املريح حلملة اهلدى فيام لقوه من 
وإن  هذا  وإع��راض()33(  وصالدة  جحود 
جيعله  تعاىل  لل  بالعبودية  اإلنسان  شعور 
جناحه  خافضًا  متواضعًا  متساحمًا  إنسانًا 
للمؤمنني ُيدرك حقيقة نفسه وضعفها أمام 
وإن  وجبوته،  وتعاىل  سبحانه  الل  عظمة 
احلقيقي  املسلم  صفات  لنا  بنيهّ   النبي
التي تتسم بالتسامح فقال َعْن َعْبِد اللَِّ ْبِن 
»امُلْسِلُم  َقاَل:    النَّبِيِّ َعِن   ،َعْمٍرو
َوَي��ِدِه،  لَِسانِِه  ِم��ْن  امُلْسِلُموَن  َسِلَم  َم��ْن 

َعنُْه«)34(  اللَُّ  هَنَى  َما  َهَجَر  َمْن  َوامُلَهاِجُر 

القرآن  ت��أوي��ل  يف  البيان  جامع  تفسري   )32(
للطبي، 19/ 293. 

 /5 قطب،  لسيد  القرآن  ظالل  يف  تفسري   )33(
2577

باب  الي��امن،  كتاب  البخاري،  صحيح   )34(
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أن  هي  اهلجرة   الل رس��ول  جعل  فقد 
هتجر أهيا املسلم ما هناك الل عنه من الِكب، 
وكان  اآلخرين،  عىل  والتعايل  والتجُب، 
أهنم  تعاىل  الل  عباد  وصفات  سامت  من 
يمشون عىل األرض مشية سهلة هيهّنة ليس 
فيها تكلف ول تصنع، وليس فيها خيالء، 
ول تصعريخد، ول ختلع أو ترهل. فاملشية 
وعام  الشخصية،  عن  تعبري  حركة  ككل 
السوية  والنفس  مشاعر،  من  فيها  يستكن 
املطمئنة اجلادة القاصدة، ختلع صفاهتا هذه 
سوية  مشية  فيميش  صاحبها،  مشية  عىل 
مطمئنة جادة قاصدة. فيها وقار وسكينة، 
وفيه�����ا جد وقوة. وليس معنى قول������ه 
چڭ ڭ ۇ ۇ چ ]سورة الفرقان: 

ال���رؤوس،  منكيس  يمشون  أهن��م   ]63
كام  البنيان  متهاوي  األرك���ان،  متداعي 
إظهار  يريدون  ممن  الناس  بعض  يفهم 
ليرضيأن  اإلسالم  اذ  والصالح،  التقوى 
يميش املسلم منكرسًا مذلولً وهذا رسول 
وكان  تكفيا،  تكفأ  مشى  إذا  كان   الل
وأسكنها،  وأحسنها  مشية،  الناس  أرسع 

املسلمون من لسانه ويده،  املسلم من سلم 
1/ 11. برقم 10. 

وَعْن َأيِب ُهَرْيَرَة َقاَل: »َما َرَأْيُت َأَحًدا 

اَم  َكَأنَّ  ، اللَِّ َرُسوِل  ِمْن  ِمْشَيتِِه  يِف  َع  َأرْسَ
ُه  ا َلنُْجِهُد َأْنُفَسنَا؛ َوإِنَّ اأْلَْرُض ُتْطَوى َلُه، إِنَّ
َقاَل:   ، َعيِلهّ وَعْن  ٍث«)35(،  ُم��ْك��رَتِ َلَغرْيُ 
ًؤا؛  َأ َتَكفُّ  إَِذا َمَشى َتَكفَّ »كَاَن َرُسوُل اللَِّ
إذا  مرة  وقال  َصَبٍب)36(،  ِمْن  َينَْحطُّ  اَم  َكَأنَّ

تقلع -قلت والتقلع الرتفاع من األرض 
وهي  الصبب،  من  املنحط  كحال  بجملته 

مشية أويل العزم واهلم��ة والشجاعة()37(.
املتساحم���ني  إن  الغيظ:  كاظمني  ثانيًا: 
وقيم  مبادئ  من  ينطلق��ون  اإلس��الم  يف 
مستمدٌة من القرآن الكريم والسنة النبوية 
القبيح  الفعل  عىل  يردون  ل  فهم  الريفة 
التي  العامة  القاع���دة  من  إنطالقًا  بمثله 
تقول لكل فعل ردة فعل، إل أن اإلسالم 
نصح أتباعه وحثهم عىل أن جياهبوا الفعل 
فوق  املسلم  فيه  يرتفع  بتسامٍح  القبيح 

)35( أخرجه الرتمذي وإسناده ضعيف، ضعفه 
برقم  ال��رتم��ذي«  »ضعيف  يف  األل��ب��اين 

 .)3648(
يف  اللباين  وصححه  الرتمذي  أخرجه   )36(

صحيح الرتمذي برقم )3637(. 
 /5 قطب  لسيد  القرآن  ظالل  يف  تفسري   )37(

2577. بترصف يسري 
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يف  املوقف  ه��ذا  مستثمرًا  واألمل  اجل��راح 
دعوةٍ جادةٍ اىل اإلسالم وقيَّمه كام قال تعاىل 

ې  ې  ې  ۉ  ۉ  چۅ 

ەئچ  ەئ  ائ  ائ  ى  ېى 
اآلية  ه��ذه  دل��ت   ]126 النحل:  ]س��ورة 
املباركة عىل بيان أجر الصابرين ومنزلتهم 
يف  الطبي  ذكر  وتعاىل  سبحانه  الل  عند 
وإن  للمؤمنني:  ذكره  تعاىل  )قوله  تفسريه 
املؤمنون من ظلمكم واعتدى  أهيا  عاقبتم 
به  نالك���م  الذي  بمثل  فعاقبوه  عليكم، 
عن  صبتم  ولئن  العقوب���ة،  من  ظاملكم 
به  نالكم  ما  الل  عند  واحتسبتم  عقوبته، 
من الظلم، ووكلتم أمره إليه، حتى يكون 
ابِِريَن(  لِلصَّ َخرْيٌ  )هَلُ��َو  عقوبته  املتويل  هو 

يقول: للصب عن عقوبته بذلك خري ألهل 
الصب إحتسابًا، وابتغاء ثواب الل، ألن الل 
ضه ِمَن الذي أراد أن يناله بإنتقامه من  يعوهّ
ة اإلنتصار، وهو  ظامله عىل ظلمه إياه من لذهّ

وحسن  الصب،  عن  كناية  )هَلَُو(  قوله  من 

الصب  ذلك  قبل  ذكر  يكن  مل  وإن  ذلك، 
عليه)38(،  ُتْم(  َصَبْ )َوَلِئْن  قول����ه:  لدللة 

للطبي،  القران،  تأويل  يف  البيان  جامع   )38(
 .322 /17

إىَِل  َوَنَدَب  اْلَقَصاُص،  َوُهَو  اْلَعْدَل  َع  َفَرَ
للمسلم  فكان  اْلَعْفُو)39(،  َوُه��َو  اْلَفْضِل 

عليه  اعتدى  ملن  بمثلها  العقوبة  يرد  أن 
يرتفع  أن  أراد  وتعاىل  سبحانه  الل  ولكن 
املسلمون عن الذين يعتدون عليهم بقوله 
) ولئن صبتم( فجعل جزاءهم عنده هو 
ولذلك  احلاكمني،  أع��دل  وهو  حكمهم 
َعْن  ُه��َرْي��َرَة،  َأيِب  َعْن   الل رسول  قال 
َصَدَقٌة  َنَقَصْت  »َما  َقاَل:   ، اللِ َرُس��وِل 
ا،  ِعزًّ إِلَّ  بَِعْفٍو  َعْبًدا  اللُ  َزاَد  َوَما  َماٍل،  ِمْن 
اللُ«)40(،  َرَفَعُه  إِلَّ  للَِِّ  َأَح��ٌد  َتَواَضَع  َوَما 
صفات  أعظم  من  الغيظ  كظم  كان  وملا 
للجنة  اإلعداد  هو  اجلزاء  كان  املتساحمني 
ونعيمها هذه اجلنة التي عرضها السموات 
والرض أعدها الل للمتساحميني املتقني إذ 

قال الل سبحانه چ ٻ ٻ ٻ ٻ 
ڀ  پ  پ  پ  پ 

ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ 

ٿ  ٿ  ٿ  ٿ 

ڤچ  ڤ  ٹ  ٹٹ  ٹ 

)39( تفسري ابن كثري، 7/ 212. 
والصلة  الب  كتاب  مسلم،  المام  صحيح   )40(
والداب، باب استحباب العفو والتواضع، 

4/ 2001، برقم 2588. 
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ذكر   ]134–  133 عمران:  آل  ]س��وره 
الطبي أي إىل ) مغفرة من ربكم( يعني: 
إىل ما يسرت عليكم ذنوبكم من رمحته، وما 
عقوبتكم  عن  عفوه  من  عليكم  يغطيه��ا 

ھ  چ  أيظًا:  تعاىل  وقال  عليها«)41(، 
ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ےۓ  ے  ھ 

ۇۇ ۆ ۆ ۈ ۈ چ ]سورة الشورى: 

40[ أي املعنى أنه جيب إذا قوبلت اإلساءة 
}َفَمْن  زي��ادة  غري  من  بمثلها  تقابل  أن 
بالعفو  خصمه  وبني  بينه  َوَأْصَلَح{  َعَفا 

واإلغضاء }َفَأْجُرُه َعىَل الل{ عدة مبهمة ل 
يقاس أمرها يف العظيم)42(.

ثالثًا: العفو عند املقدرة عىل اإلنتقام: 
عىل  املسلمني  ح��ثًّ  الكريم  ال��ق��رآن  إن 
وتطبيق  إلنجاز  له  املتاحه  الفرص  إغتنام 
أوامر الل تعاىل عىل وجه مرف، فأمر الل 
البر رجاء  بني  بتقبل اآلخر من  سبحانه 

أن يسمع كلمة الل تعاىل قال تعاىل چ ې 

ەئ  ائ  ائ  ى  ى  ې 
ۈئ  ۈئ  ۆئۆئ  ۇئ  ۇئ  وئ  وئ  ەئ 

القرآن  ت��أوي��ل  يف  البيان  جامع  تفسري   )41(
للطبي، 7/ 207. 

وحقائق  التنزيل  )م��دارك  النسفي  تفسري   )42(
التأويل( 3/ 298. 

أي   ]6 التوبة:  ]سوره  چ  ېئ  ېئ  ېئ 
من  إل  وجدمتوهم  حيث  املركني  اقتلوا 
طلب منكم األمان ليعلم ما أنزل الل وأمر 
به من دعوة اإلسالم، فإن بعض املركني 
الدعوة بالغًا مقنعًا ومل يسمعوا  تبلغهم  مل 

شيئًا من القرآن، أو مل يسمعوا منه ما تقوم 
به احلجة عليهم، فأعرضوا وعادوا الداعي 
من  عليه  هم  ما  بتفنيد  جاء  ألنه  وقاتلوه، 

الرك، وتسفيه ما كان عليه آباؤهم منه.
إن  اليهم:  أس��اء  ملن  حُيسنون  رابعًا: 
جيعل��ون  أهن��م  املتساحمني  ص��ف��ات  م��ن 
اإلحسان  إذ  هلم،  عنوانًا  اإلحسان  مبدأ 
الل  بمراقبة  مرتبط  اإلسالمي  بمفهومه 
سبحانه وتعاىل يف الرس والعلن، فاملسلم يف 
حياته وأفعاله يشعر بمراقبة الل له وأن الل 
وصل  فمن  أحواله،  ومراقب  عليه  مطهّلع 
–التي  اإلح��س��ان  درج��ة  اىل  عقيدته  يف 
–والتي هي  ينبغي أن يكون املسلم عليها 
عندما  بقوله   الل رسول  عنها  عب  كام 
اإِلْحَساُن؟.  َما  َقاَل:  الحسان  عن  سأل 
َتُكْن  مَلْ  َفإِْن  َتَراُه،  َكَأنََّك  َتْعُبَد اللََّ  َقاَل: »َأْن 
أن  ليستطيع  فأنه  َي���َراَك«)43(  ��ُه  َف��إِنَّ َت��َراُه 

َباُب  الي��امن،  كتاب  البخاري،  صحيح   )43(
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بل  واإلنتقام  الثأر  يف  العنان  لنفسه  يرتك 
ألعدائه  حتى  واإلحسان  باخلري  يستبدهلا 

ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  تعاىلچ  ق���ال 
ڀ  پ  پ  پ  پ 

ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ 

ٿ  ٿ  ٿ  ٿ 

ڤچ  ڤ  ٹ  ٹٹ  ٹ 

أي:   ]134-  133 عمران:  آل  ]س��ورة 
منه.  نفوسهم  إمتالء  الغيظ عند  اجلارعني 
عه،  إذا جترَّ "كظم فالن غيظه"،  يقال منه: 
ق��ادرٌة  هي  ما  متيض  أن  من  نفسه  فحفظ 
غاظه����ا،  ممن  بإستمكاهنا  إمضائه،  عىل 
هذه  وإن  ظلمه���ا)44(،  ممن  وإنتصارها 
التسامح  مدى  بحٍق  بينت  الكريمه  الية 
حيث بلغ أسمى صوره وأرقاها وهي أن 
وليوجد  اليه،  أس��اء  عمن  املسلم  يعفو 
نموذجًا يف الكون أرقى من عفو وتسامح 
عندما  التي  ثقيف  قبيلة  مع   حممد نبينا 

استشعرت أن قوة املسلمني أصبحت هي 

اإِلي���اَمِن،  َع��ِن    النَّبِيَّ ي��َل  ِج��ْبِ ُس���َؤاِل 
اَعِة، 1/  السَّ َوِعْلِم  َواإِلْحَساِن،  َواإِلْساَلِم، 

19، برقم 50. 
)44( جامع البيان يف تأويل القرآن، للطبي، 7/ 

 .214

العربية، وبخاصة  اجلزيرة  األوىل يف  القوة 
بعد فرار اجليوش الرومانية منها يف تبوك، 
رت أن تأيت املدينة لتبايع عىل اإلسالم  ففكَّ
وكان واضًحا من كالمهم وترتيبهم أهنم ما 
جاءوا ُحبًّا لإلسالم، ول إقتناًعا به، ولكن 
لرؤيتهم أهنم ل طاقة هلم بحرب املسلمني، 
نوا وفًدا حُياور ويفاوض رسول  ومن َثمَّ كوَّ
أن  يمكن  ما  أفضل  إىل  معه  ويصل  الل، 
يصلوا إليه، وجعلوا عىل رأس هذا الوفد 
الذي  القديم  الزعيم  عمرو  بن  ياليل  عبد 
سخريًة  الل  رس��ول  من  ما  ي��وٍم  يف  َسِخَر 
األيام دورهتا وجاء  شديدة، ولكن دارت 
زعيم ثقيف منكرًسا أمام الرسول العظيم 
ن له يف األرض، وأصبح يف مركز  الذي ُمكِّ
خري  ثقيف  وفد  الل  رسول  إستقبل  القوة 
ومل  أبًدا،  بامضيهم  ْرُهْم  ُيَذكِّ ومل  استقبال، 
يقل هلم شيًئا عن سخريتهم منه يوم ذهب 
بتلك  هذه  يقل:  ومل  نرصهتم،  طالبًا  إليهم 

مني،  فيه  سخرتم  الذي  باليوِم  اليوَم  أو: 
وبالكرم  وبالبسمة  بالرتحيب  قابلهم  بل 
وبالضيافة وباهلديةبل جلس معهم يستمع 
يف  كانت  التي  ومقرتحاهتم  ملفاوضاهتم 
غاية السفاهة، ومع ذلك مل ينفعل عليهم، 
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هدوء،  يف  ناقشهم  بل  منهم،  يغضب  أو 
َمااْنَتَقَم   ( الصحيح:  وكام جاء يف احلديث 
، َحتَّى ُتنَْتَهَك  ٍء ُيْؤَتى إَِلْيِه َقطُّ لِنَْفِسِه يِف يَشْ
معهم  للَِِّ()45(وتكلَّم  َفَينَْتِقُم  اللَِّ،  ُحُرَماُت 
بالصفح  األع��ىل  املثل  فكان  ���ة،  َرويَّ يف 
َقاَل:    اللِ َرُسوَل  انَّ  لذلك  واإلحسان 
ْفَق، َوُيْعطِي  )َياَعاِئَشُة إِنَّ اللَ َرفِيٌق حُيِبُّ الرِّ
ْفِق َما َل ُيْعطِي َعىَل اْلُعنِْف، َوَما َل  َعىَل الرِّ
ُيْعطِي َعىَل َما ِسَواُه()46(، وقال الل سبحانه 
تعاىل  قال   حممد نبي����ه  خماطبًا  وتعاىل 

چى ى ائ ائ ەئ ەئوئ وئ 

ېئ  ۈئ  ۆئۈئ  ۆئ  ۇئ  ۇئ 

حئ  یجئ  ی  ی  ی  ىئ  ىئىئ  ېئ  ېئ 

القصص:  ]سوره  جبچ  يئ  ىئ  مئ 

 الل رس��ول  مكة  َف��َت��َح  وي��وم   ،]  77
دخلها هنارًا بعد أن خرج منها لياًل، وكرس 
ينتظرون  مكة  أهل  ووقف  بيده،  األصنام 
قابلهم  الل  رس��ول  قابلهم  ب��امذا  العقاب 

باب  احل��دود،  كتاب  البخاري،  صحيح   )45(
 /8 اللَِّ  حِلُُرَماِت  َواِلْنتَِقاِم  احلُ��ُدوِد  إَقاَمِة 

160، برقم 6786. 
والصلة  الب  كتاب  مسلم،  المام  صحيح   )46(
 ،2003  /4 الرفق،  فضل  باب  واآلداب، 

برقم2593. 

َلَقاُء()47(. بالتسامح )َقاَل: اْذَهُبوا َفَأْنُتُم الطُّ
غري  من  اآلخ��ر  يتقبل  خامس��������ًا: 
وأهل  املسلمني  بني  التباين  إن  املسلمني: 
قناع����ة  يلغي  ل  وفكريًا  عقديًا  الكتاب 
يف  الكاملة  احلرية  لإلنسان  بأن  املسلمني 
إختيار ما يشاء من عقيدة وقيم وإجتاهات 

جب  يئ  مئىئ  حئ  جئ  ی  چ  ت��ع��اىل  ق��ال 
حت  جت  يب  مبىب  خب  حب 
جث  يت  ىت  مت  خت 
مث ىث يث حجمج جح مح جخ چ ]سوره 

البقرة: 256[.
يقول سيد قطب يف تفسريه: ) إن قضية 
-قضية  الدين  هذا  هبا  جاء  -كام  العقيدة 
البيان واإلدراك وليست قضية  بعد  اقتناع 
هذا  ج��اء  ولقد  وإجبار،  وغصب  إكراه 
قواه  بكل  البري  اإلدراك  خياطب  الدين 
وطاقاته. خياطب العقل املفكر، والبداه���ة 
السليم����ة.  الفطرة  خياطب  كام  الناطقة، 

واإلدراك  كله،  البش���ري  الكيان  خياطب 
حتى  قهر  غري  من  جوانبه  بكل  البري 

199، كتاب  )47( السنن الكبى للبيهقي، 9/ 
َحَرَسَها  َة  َمكَّ َفْتِح  ابواب السري، باب  إمجاع 

اللُ َتَعاىَل، برقم 18276. 
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مشاهدها  تلجئ  قد  التي  املادية  باخلارقة 
اجلاء إىل اإلذعان، ولكن وعيه ل يتدبرها 
الوعي  ف��وق  ألهن��ا  يتعقلها  ل  وإدراك���ه 
يواجه  ل  الدين  هذا  كان  وإذا  واإلدراك، 
القاهرة،  املادية  باخلارقة  البري  احلس 
فهو من باب أوىل ل يواجه بالقوة واإلكراه 
أو  التهديد  تأثري  حتت  الدين  هذا  ليعتنق 
بيان  بال  واإلك��راه  القاهر  الضغط  مزاولة 
ول إقناع ول اقتناع()48(، فاإلسالم مل جيب 
أحد عىل الدخول فيه بل خريهم وبني هلم 

طريق احلق واهلدى حيث قال تعاىل چ ۆئ 
چ  ىئ  ېئ  ېئ  ېئ  ۈئ  ۈئ 

]سوره النسان: 3[، وقال تعاىل مبيهّنًا حرية 
ڤ  چ  تعاىل  قال  دينه  اختيار  يف  النسان 
 ]6 الكافرون:  ]سوره  چ  ڦ  ڦ  ڤ 
أي لكم رشككم أو كفركم، ويل ديني وهو 
التوحيد واإلخالص أو اإلسالم، فدينكم 
 ، الذي هو اإلرشاك، لكم ل يتجاوزكم إيلهّ

ل  عيل  مقصور  التوحيد  هو  الذي  وديني 
وإنطالًقا  لك���م)49(.  فيحصل  يتجاوزين، 

)48( يف ظالل القرآن لسيد قطب 1/ 291. 
واملنهج  والريعة  العقيدة  يف  املنري  تفسري   )49(

 .443 /30

العقيدة  أن  إىل  اإلسالم  نظرة  منطلق  من 
ل يمكن اإلكراه عليها، واجلب يف إعتناقها 
وأن  والرضا،  اإلقتناع  من  فيها  بد  ل  بل 
اإلختالف يف الدين ل يمنع الب والصلة؛ 
باحلسنى  املجادلة  إىل  اإلس��الم  دعا  فقد 
فقد  واإلقناع،  واحلجة  األدب  حدود  ويف 
 حممدًا رسوله  وتعاىل  تبارك  الل  أمر 
التي  احلسنة  بالطريقة  املركني  جيادل  أن 
الدين اإلسالمي  إن  اىل  تلني فهم عقوهلم 

ہ  ہ  ہ  ہ  چ  تعاىل  قال  احلق  هو 
ے  ھھ  ھ  ھ 
ے ۓ ۓڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ 
چ ]سورة  ۆ ۈۈ ٴۇ ۋ ۋ 
النحل: 125[، وهبذه اآلية الكريمة يدرك 
املسلمون أن القرآن الكريم يعلمهم بذلك 
هلم  املخالفني  ووسعة  التسامح  مبدأ  عىل 
ينهاهم  الس��الم  وأن  إليهم،  واإلحسان 
إي  ودعوهتم  قلوهبم  يف  حيملوا  أن  عن 

عليهم،  احلقد  أو  هلم  للمخالفني  كراهية 
أو أن يتسببواهلم بأي أذى أو إساءة بسبب 

خمالفتهم هلم يف الدين واملعتقد.
يصون  اإلس���الم  أن  أرى  هنا  وم��ن 
حرية العتقاد، ويرفض أن يرغم أو جيب 
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واعتناق  دينه  ترك  عىل  أح��ًدا  املسلمون 
ع��زوج��ل  ي��ق��ول  ذل���ك  اإلس�����الم. ويف 

ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  چ   :لرسوله
ڄ  ڄ  ڦ  ڦڦ  ڦ  ڤ 
يونس:  ]س���ورة  ڃچ  ڄ  ڄ 

.]99
املطلب الثاين: موان�ع التسام�ح:

جمالً  يكون  أن  يصلح  املجتمع،  إن 
املنفع����ة  حيقق  ما  كل  وأن  للتسامح، 
يكون  بأن  جدير  اإلسالمي،  للمجتمع 
يقترص  فال  واحل��وار،  للتسامح  موضوعًا 
دون  م��وض��وع  ع��ىل  احل���وار  يف  التسامح 
آخر، ما دامت املنافع واملصالح هي املحور 
يتناول  فهو   ، احل��ي��ويهّ جماله  يف  الرئييس 
القضايا  كلَّ  ويشمل  مجيعًا،  املوضوعات 
حارضه  يف  املجتمع  بحياة  الصلة  ذات 
املوضوع�������ات  كل  ويغطهّي  ومستقبله، 
نواحي  بجميع  وثيقًا  إرتباطًا  ترتبط  التي 

وعلميًا،  ثقافيًا  واقتصاديًا،  سياسيًا  احلياة 
التي  الرضورية  احلاجات  وُيلبي  وفكريًا، 
تفرضها طبيعة العالقات الثنائية واملصالح 
التسامح  موضوع  كان  وعندما  املتبادلة، 
هو البرز يف نر الدين السالمي، كانت 

وبني  بينه  حتول  التي  املوانع  بعض  هناك 
النسان املسلم يف حياته وتعامله مع الغري، 
التي  وال��ع��وارض  امل��وان��ع  أب��رز  من  وأن 

تواجه النسان ماييل:
بنفسه: إن  املرء  الِكب وإعجاب  اوالً: 
هذا املرض اخلطري الذي يسيطر عىل بعض 
منه  يعاين  عضال  داٌء  هلو  اليوم  املسلمني 
من  الِكب  ولعل  هذا،  زماننا  يف  املجتمع 
التسامح  التي حتول دون  اخطر المراض 
وصفًا  الل  رسول  وصفه  ولذلك  والعفو 
َوْه��ٍب  ْب��ِن  َح��اِرَث��َة  َع��ْن  احلديث  يف  بشعًا 
ُكْم   َقاَل: »َألَ ُأْخِبُ ، َعِن النَّبِيِّ اخلَُزاِعيِّ

ُمَتَضاِعٍف،  َضِعيٍف  ُكلُّ  اجلَنَِّة؟.  بَِأْهِل 
بَِأْهِل  ُكْم  ُأْخِبُ َألَ  ُه  أَلََبرَّ اللَِّ  َعىَل  َأْقَسَم  َلْو 

«)50( حيث  اٍظ ُمْسَتْكِبٍ النَّاِر؟. ُكلُّ ُعُتلٍّ َجوَّ
جهنم،  نار  يف  وتعاىل  سبحانه  الل  جعله 
للدعوة  طريقًا  الكِب  يتخذ  مل  السالم  أن 
سبحانه  الل  دين  نر  اىل  اهلادفة  الصادقة 

نبينا حممد إنام  وتعاىل، والتي جاءنا هبا 
اختذ مبدأ التواضع مع اصحابه ومع اعدائه 
املهداة  بالرمح��ة  تعاىل  الل  وصفه  ولذلك 

باب  األدب،  كتاب  البخاري،  صحيح   )50(
الِكب، 8/ 20، برقم 6071. 
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ٻ  ٱ  چ  العزيز  كتابه  يف  عنه  وق��ال 
ڀڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻٻ 
ٿٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ 
ڤچ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ 

]سورة الفتح: 29[.

وكام قال رسول الل ) َمَثُل امْلُْؤِمننَِي 
ِهْم َوَتَرامُحِِهْم َكَمَثِل اجْلََسِد الواحد،  يِف َتَوادِّ

َساِئُر  َل��ُه  َت��َداَع��ى  ُعْضٌو  ِمنُْه  اشتكى  إذا 
نبي  وكان  هر()51(،  والسَّ ى  باحلمَّ اجْلََسِد 

وعدم  بالتواضع  ابنه  ي��ويص  لقامن  الل 
ىئ  ىئ  ېئ  ېئ  چ  تعاىل  قال  التكب 
ىئ ی ی ی یجئ حئ مئ ىئ يئ جب حب 

مُتِْلُه  ]سورة لقامن: 18[ أي: ل  چ  خب 

عليهم،  ًا  تكبُّ الناس،  بوجهك  وتعبس 
حال  هذا  يكون  أن  ولب��د  وتعاظاًم)52(. 

والتسامح  للتألف  يدعو  ال��ذي  املؤمنني 
وهو عكس الكب الذي هو من ابرز موانع 

التسامح.
ثانيًا: املصالح الشخصية: إن اإلنسان 

والصلة  ال��ب  كتاب  البخاري،  صحيح   )51(
َوَتَعاُطِفِهْم  امْلُْؤِمننَِي  َتَراُحِم  باب  والداب، 

َوَتَعاُضِدِهْم، 4/ 1999، برقم 2586. 
)52( تفسري تيسري الكريم الرمحن يف تفسري كالم 

املنان للسعدي، 1/ 948. 

عىل  اخلاصة  الشخصية  مصاحله  م  قدهّ إذا 
والمة  باملجتمع  املتعلقة  العامة  املصالح 
كثري  عن  ختىل  قد  هذا  عمله  يف  يكون  إنام 
الدين  إليها  دعا  التي  واملبادئ  القيم  من 
احلنيف، وقد تناولت كثري من آيات القرآن 
وأعتبها  اخلاصة  املصالح  قضية  الكريم 
من  املحرمات  ُحرمت  فام  مقبوله،  غري 
أمثال الرسقة والحتكار والربا وكثري من 
التي  اخلاصة  املصالح  ورغم  البيوع  أنواع 
يدعوا  وان السالم  ُحرمت،  أهنا  إل  فيها 
التسامح  اجل  من  يشء  بكل  اإليثار  اىل 
واملحبة واألخوة بني املسلمني عامه لذلك 

ى  ى  ې  ې  چ  تعاىل  ق��ال 
ۇئ  ۇئ  وئ  وئ  ەئ  ەئ  ائ  ائ 
ېئ  ېئ  ۈئ  ۈئ  ۆئ  ۆئ 
جئ  ی  یی  ی  ىئ  ىئ  ىئ  ېئ 
جبچ  يئ  ىئ  مئ  حئ 

]سورة احلر: 9[.

املباركة  اآلية  هذه  تفسري  يف  ورد  لقد 
ال��دار  ت��ب��وؤا  ال��ذي��ن  األن��ص��ار  مايصف 
)َوُي��ْؤثِ��ُروَن  املهاجرين  قبل  من  واإلي��امن 
املهاجرين  ويعطون  يقول:  َأْنُفِسِهْم(  َعىَل 
)َوَلْو  أنفسهم،  عىل  هبا  هلم  إيثاًرا  أمواهلم 
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هبم  كان  ولو  يقول:  َخَصاَصٌة(  هِبِْم  َكاَن 
حاجة وفاقة إىل ما آثروا به من أمواهلم عىل 
أنفسهم، واخلصاصة: مصدر، وهي أيًضا 
كالكوة  ببرصك  ختلَّلته  ما  كلهّ  وهو  اسم، 
َخَصاَصات  جتمع  احلائط،  يف  والفرجة 
تفسري  صاحب  وذك��ر  وِخ���َص���اص)53(، 
احلاجة  مع  النفس  عىل  )واإليثار  الظالل 
قمة عليا. وقد بلغ إليها األنصار بام مل تشهد 
البرية له نظريا. وكانوا كذلك يف كل مرة 
ويف كل حالة بصورة خارقة ملألوف البر 
املصالح  ت��رك  وأن  وح��دي��ث��ا()54(،  قديام 
هلو  العامة  املصلحة  اجل  من  الشخصية 
دأب أصحاب رسول الل عندما هاجر 
صحابته من مكة املكرمة اىل املدينة املنورة 
وصدور  رؤوس  عىل  متوجًا  اإليثار  كان 
األنصار الذين نرصوا رسول الل بإستقبال 
املهاجرين من الصحابة الكرام، ) لقد مدح 
الل تعاىل األنصار، وأبان فضلهم ورشفهم، 

املهاجرين  وإيثارهم  حسدهم،  وع��دم 
هلم،  الفيء  بإعطاء  ورضاهم  احلاجة،  مع 

)53( تفسري الطبي، 23/ 284. 
 /6 قطب،  لسيد  القرآن  ظالل  يف  تفسري   )54(

 .3526

ن  ومتكهّ اهلجرة،  دار  املدينة  سكنوا  والذين 
قلوهبم،  تعاىل ورسوله يف  بالل  اإليامن 
األنصار،  وه��م  املهاجرين،  هجرة  قبل 
بأمواهلم،  ويواسوهنم  املهاجرين،  حيبون 
غيظًا  أو  حسدًا  أنفسهم  يف  جي��دون  ول 
للمهاجرين مما أويت املهاجرون دوهنم من 
الفيء، بل طابت أنفسهم بذلك، مع أهنم 
موا املهاجرين  كانوا يف دور األنصار، وقدهّ
كان  ولو  الدنيا،  حظوظ  يف  أنفسهم  عىل 
جيد  ما  كل  أن  ويالحظ  وفقر،  حاجة  هبم 
إزالته،  إىل  حيتاج  مما  ص��دره  يف  اإلنسان 
فهو حاجة. واإليثار: هو تقديم الغري عىل 
يف  والرغبة  الدنيوية،  وحظوظها  النفس 
احلظوظ الدينية()55(. وخالصة القول فإن 
ملبدأ  جتسيدًا  هلو  الشخصية  املصالح  ترك 
إذ تعد املصلحة الشخصية مانعًا  التسامح 

من موانع التسامح والعفو عن اآلخرين.
فيه  الفرد  به  مايقوم  ك��ان  إذا  ثالثًا: 

فيه  أوجب  وقد  لإلسالم:  رصحية  خمالفة 
التسامح  ينبغي  فال  حدًا  الكريم  القرآن 

معه عىل الطالق قال تعاىل چ ڑ ک 

والريعة  العقيدة  يف  املنري  التفسري  ينظر   )55(
واملنهج، 28/ 83 -84، بترصف يسري. 
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ڳ  گ  گ  گ  کگ  ک  ک 
البقرة:  ]سورة  چ  ڳ  ڳ ڳ 
وقال  فروطه.  الل«  »ح��دود  أما   ]187
وهنا  معاصيه)56(،  الل«  »حدود  بعضهم: 
التحذير بعدم اإلقرتاب والتطاول عىل حد 

من حدود الل سبحانه وتعاىل إذ ل تسامح 
هنا يف حدود الل )والنهي هنا عن القرب، 
لتكون هناك منطقة آمان، فمن حام حول 
ل  واإلنسان  فيه،  يقع  أن  يوشك  احلمى 
أل  به  فأحرى  وقت  كل  يف  نفسه  يملك 
من  بالقرب  لالمتحان  إرادت���ه  يعرض 
املحظورات املشتهاة، اعتامدًا عىل أنه يمنع 
جمال  هنا  املجال  وألن  يريد،  حني  نفسه 
األم��ر:  ك��ان  والشهوات  للمالذ  ح��دود 
املواقعة  هو  واملقصود  َتْقَرُبوها«،  »َف��ال 
هذا  عىل  التحذير  هذا  ولكن  القرب،  ل 
والتقوى()57(  التحرج  يف  إحياؤه  له  النحو 
والتسامح والتسرت عىل من تعدى حدًا من 
ذلك  وغري  والزنا،  كالرسقة،  الل،  حدود 
مروع ما مل يصل األمر إىل السلطان، فإذا 

)56( تفسري الطبي 3/ 547. 
 /1 قطب  لسيد  القرآن  ظالل  يف  تفسري   )57(

 .176

أو  تسامح  فيذلك  يكون  فال  إليه  وصل 
عفو أو شفاعة بل ل بد للسلطان من إقامة 
 :هذا احلد من حدود الل كام قال النبي
)تعافوا احلدود فيام بينكم فام بلغني من حد 

فقد وجب()58(.
وتعاىل  الل سبحانه  احلدود جعلها  إن 
الذنب واجلريمة، مثل  الوقوع  زاجره عن 
الزنا، واحلد يف الرسقة، واحلد يف  احلد يف 
سبحان���ه  الل  أراد  فهذه  اخلمر،  رشب 
للعباد، ومنعه���م  تأديبًا  أن جيعلها  وتعاىل 
فإذا  املعصية،  هذه  يف  يقعوا  أن  وغريهم 
يعفوا  أن  فله  يشء  وآخر  انسان  بني  كان 
من  رسق  كإنسان  مع�����ه  ويتسامح  عنه 
إنسان شيئًا ثم عفا عنه برط أن ل يصل 
اىل  احلد  وصل  فأذا  احلاكم  اىل  احلد  هذا 
احلاكم فال جيوز ألحد أن يشفع يف ذلك، 
فقال  واملشفع  الشافع  لعن   النبي لن 
َفإَِذا َوَصَل  اْلَوايِل  إىَِل  َيِصْل  مَلْ  َما  اْشَفُعوا   (

اْلَوايِلَ َفَعَفا َفاَل َعَفا اللَُّ َعنُْه()59(.

)58( سنن النسائي، كتاب قطع السارق، باب َما 
برقم   ،70  /8 َيُكوُن،  َل  َوَما  ِحْرًزا  َيُكوُن 

 .4885
البخاري كتاب  الباري رشح صحيح  )59( فتح 
َفاَعِة يِف  احلدود، باب )َقْوُلُه َباُب َكَراِهَيِة الشَّ
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رابعًا: كام ل جيوز التسامح أبدًا مع من 
املسلمني:  عقائد  يف  اهلدم  معاول  حيملون 
للذات  يسيئون  أو  الشبهات  يثريون  أو 
والسالم  الصالة  علية  للرسول  أو  اإلهلية 
أهل  بإمجاع  وك��ان  الفعل،  أو  القول  يف 
رس��ول  س��بهّ  أو  تعدى  م��ن  أن  العلم: 
به،  استهزأ  أو  ب��ه،  استخف  أو   الل
عىل  تعدى  فمن  وباطنًا.  ظاهرًا  كافر  فهو 
رضوان  بيته  آل  عىل  تعدى  أو   ،النبي
الل عليهم أمجعني فهذا املقصود منه حقيقًة 
كمن  أو   ،الل رس��ول  يف  الطعن  هو 
يسب النبي رصاحًة، أو يشري إىل ذلك 
امللة،  من  خيرج  كفر  ذلك  فكل  ويلمح، 
هذا؛  يف  احلجة  إقامة  إىل  فيه  حيتاج  ول 
ألن  بالرضورة  الدين  من  معلوم  أمر  ألنه 
بعرض  واإلستهزاءواإلستخفاف  السب 
إزالة  ول  حجة  إقامة  فيه  ليس   النبي
شبهة، بل احلكم أنه كافر كفرًا خيرجه من 

امللة، ولو مات عىل ذلك فهو خالٌد يف نار 
ے  ھ  ھ  چ  تعاىل  ق��ال  جهنم 
ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے 
ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ  ۇۆ 

ْلَطاِن(، 12/ 88.  احْلَدِّ إَِذا ُرفَِع إىَِل السُّ

ۉ ۉ ې ې ې چ ]سورة 
النعام: 108[ قال أبو جعفر: يقول تعاىل 
ول  به:  وللمؤمنني   حممد لنبيه  ذكره 
الذين يدعو املركون من دون الل  تسبُّوا 
اللَ  املركون  فيسبَّ  واألنداد،  اآلهلة  من 

جهاًل منهم برهبم، واعتداًء بغري علم)60(، 
معرفتهم،  وقلة  جهلهم  بسبب  وذل��ك 
من  مع  التسامح  موانع  من  مانع  وه��ذا 
املسلمني،  عقائد  يف  اهل��دم  معول  حيمل 
بني  حتول  التي  المور  بعض  بينا  وهكذا 

املسلم والتسامح.
اخلات�مة:

علم  بالقلم  علم  ال���ذي  لل  احل��م��د 
اإلنسان مامل يعلم، والصالة والسالم عىل 
آله  وعىل  والرمحة  اهل��دى  نبي  حممد  نبينا 

وصحبه امليامني: وبعد:
تعاىل  الل  ك��ت��اُب  روح��ي  آن��س  فقد 
فام  البحث  هذا  إعداد  م�ُدة  طوال  العزيز 
القرآن  آيات  وكانت  ونيت،  وما  كللت 
ونور  هدى  يف  كياين  عىل  ُتسيطر  الكريم 
حار،  ي��وٍم  يف  ال��روض  عىل  الندى  كقطر 
آياته  مع  الوق�����ات  امتع  قضيت  فقد 

)60( تفسري الطبي، 12/ 33. 
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أوق��ايت  يف  م���الذي  التيكانت  امل��ن��رية، 
الطاهرة  رحاهبا  إىل  أجلأ  واحل��زُن  الشدُة 
وقد  الكريم.  بالل  األن��س  منها  أستمطر 
هذا  إع��داد  من  تعاىل  الل  بفضل  انتهيت 
يف  ج��اءت  وقد  املبارك،  الطيب  البحث 
بيت  وخامت���ة،  مباحث  و  ومتهيد  مقدمٍة 
هذا  خالل  من  اليه  توصلت  ما  أهم  فيها 
البحث، وبعد هذه املسرية املباركة يف هذا 
الضوء  من  مزيدًا  ألقيت  وبعدأن  البحث 
وتكريم  وُي���رسه  اإلس���الم  س��امح��ة  ع��ىل 
الدراسة  هذه  خالل  ومن  لإلنسان،  الل 
ثم  البحث  هذا  نتائج  أخلص  أن  أستطيع 

ُأديل باقرتاحايت وتوصيايت:
أوالً: نتائج البحث:

إن القرآن الكريم أهتم بالقيم اإلنسانية . 1
عالقة  جتمع  أهنا  اعتبار  عىل  األصيلة 
اإلنسان بأخيه النسان أيا ًكان اجتاهه 

الفكري والعقدي.

تتعلق . 2 اجتامعية  كقيمة  التسامح  إن 
بحقوق اإلنس��������ان يف مواثيق األمم 
يف  هي  اإلنسانية  ومبادئه������ا  املتحدة 
تكريم  من  تنبثق  دينية  قيمة  اإلسالم 

الل لإلنسان.

ح��رص اإلس���الم ع��ىل إش��اع��ة مبدأ . 3
املساواة بني الناس إنطالقًا من تساوهيم 
وال��واج��ب��ات،  واحل��ق��وق  اخِللقة  يف 
الكتاب  آيات  انبثق من  التسامح  هذا 
عليه  ال��رس��ول  وأح��ادي��ث  ال��ع��زي��ز 
عليه  وتوصياته  وال��س��الم  ال��ص��الة 
الصالة والسالم لصحابته وسائر أمته 
مواقف  كافة  ويف  واحلرب  السلم  يف 
الصب  »اإليامن   :قال فقد  احلياة، 

والسامحة«)61(.
والرفق . 4 بالتسامح  جُيب  الس��الم  إن 

الفضائل  بأمهات  ينجب  مال  واللني 
من األعامل.

إنام انتر السالم بني الناس بالقدوة 
األخطاء  الكبري عن  والتسامح  احلسن������ة 

چٺ  تعاىل  قال  ال��زلت  عن  والرتفع 
ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ 

ڤ  ٹ  ٹٹ  ٹ  ٿ  ٿ 

ڤچ ]سورة آل عمران: 134[.

دائ��اًم يف  در  ُيصَّ كان  اإلهل��ي  األم��ر  إن 
 الرسول وأح��ادي��ث  الكريم  ال��ق��رآن 
والعفو  التسامح  إىل  الصادق��ة  بالدعوة 

)61( شعب اإليامن للبيهقي برقم 9709. 
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تعاىل  ق��ال  خطأه  ك��ان  أي��ًا  اآلخ��ر  وتقبل 
ک  ک  کک  ڑ  ڑ  ژ  چژ 

ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ 
ڱ ڱ چ ]سورة فصلت: 34[.

أن . 5 يقتيض  اإلس��الم  يف  التسامح  إن 
وه��واه،  نفسه  ع��ىل  اإلن��س��ان  ينترص 
وأن يسخرمها خلدمة األهداف النبيلة 
رسوله  وسنة  الل  كتاب  من  املستمدة 
تراث  ومن  والسالم،  الصالة  عليه 

هذه األمة املجيدة.
ظهرت عظمة اإلسالم يف إشاعة مبدأ . 6

اللحظات  أشد  يف  والعفو  التسامح 
أوىص  إذ  كاحلرب  وانتقامًا،  ضيقًا 
رسول الل أل يقتل أسرٌي، ول جيهز 
عىل جريح، ول تقتل إمرأة ول طفل 
ول حيوان، ول يقلع الشجر والنبات 
األسري  بإكرام  أمر  بل  مصلحة،  لغري 
فقدمه الصحابة عىل أنفسهم يف املطعم 

واملأكل وامللبس.
والغلو . 7 التطرف  اإلسالم  حارب  لقد 

والتعنت وأعتب اإلرهاب  والتعصب 
سواء كان فرديًا أومجاعيًا منافيًا ملبادئه 

السامية يف التسامح والعفو.
تطبيق������ًا . 8  الرسول سرية  كانت 

فذًا  وسلوكًا  رائعًا  وانموذجًا  عمليًا 
للتسامح، إذ حياته كلها عليه الصالة 
والعفو  للتسامح  دعوة  هي  والسالم 

وتقبل اآلخر.
التسامح . 9 هو  وهذا  اإلس��الم  هو  هذا 

فرائضه  كل  اإلسالم  عليه  بنى  الذي 
بناء جمتم����ع  وأحكامه وتنظيامت���ه يف 
فاضل أصيل حتكمه الضوابط اخلُلقية 
والقوانني  النظ������م  حتكمه  أن  قبل 

والدساتري.
املصــادر:

))اســتغنينا عــن ذكرها لكون الســيد 
الباحــث قــد فّصــل هويــة كل مصدر يف 
املوضــع الــذي اعتمــده يف متــن البحــث 

ورأينــا أن اعادة ذكرهــا يف مرسد تكرار ال 
داعي له((.

                                       )املجلة(
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مثَّة آية يف القرآن الكريم تبنّي أنَّ اليهود يقولون إنَّ عزير ابن الله، 

ويف نصوص الدين اليهودي من توراة وتلمود وتاريخ ال توجد شخصية 

الشخصيتان  هاتان  فهل  عزرا،  اسمه  شخص  هناك  بل  االسم،  بهذا 

املسألتني  هاتني  ببيان  كفيل  البحث  وهذا  ال؟.  أم  واحدة،  شخصية 

مات متهيديَّة وتأسيسيَّة. ومتعلقاتهام من مقدِّ

يف  املسألة  يبحث  أن  بدَّ  ال  علمية  نتيجة  إىل  البحث  يصل  وليك 

سة )القرآن والعهد  مصادر الدينني اإلسالمي واليهودي، من كتب مقدَّ

القديم(، وما تال هذين الكتابني من رشوح وتاريخ له ارتباط بهام.

الشيخ أسعد التميمي

جامعة املصطفى العاملية
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م���������ة: مقدِّ

أدي��ان- جمموعة  بني  حقائق  ثبوت 

سواء كانت هذه األديان إهلية أم وضعية- 

حتتية  كبنى  مشرتكات  وج��ود  اىل  اش��ارة 

إذا  أبحاث  هكذا  أمهية  وتزداد  لألديان، 

كاإلهلية  األديان  من  معنيهّ  بنوٍع  ارتبطت 

األبحاث  ه��ذه  ف��إنَّ  البحث،  حمل  مثاًل 

تبنيَّ حقيقة أنَّ األديان واحدة وإنَّام دائرة 

الختالفات اتسعت من ِقبل رشحية معينة 

الريعة  ناقيل  أو  اإلهلية  الكتب  اح  كرَّ

لً. عمومًا. هذا أوَّ

ثانيًا: هناك حرية يف معنى الدراسات 

هذه  ماهية  يف  للغموض  نتيجًة  املقارنة، 

البعض  جتد  لذلك  وآلياهتا؛  الدراسات 

طائل  ل  وج��ه��دًا  أج��وف  تعبريًا  ه  ي��ع��دهّ

نطاق  يف  ينحرص  بأنَّه  آخ��ر  وي��رى  منه، 

التي  باألشياء  يتصل  فيام  أي:  حم��دود، 

ثالث  اجتاه  وهناك  بغريها،  قياسها  يمكن 

املقارنة عىل  يرسف يف استخدام مصطلح 

األبحاث،  عناوين  يف  للغاية  سخي  نحو 

عىل  يصدق  املقارن  البحث  أنَّ  فيتصور 

كلِّ حالٍة نضع فيها أمرًا يف جوار أمٍر آخر 
أو إىل جانبه، لذلك هناك وصف للعديد 
ا مقارنة،  من رسائل الدراسات العليا بأهنَّ
البحث  من  لوٍن  أيَّ  تتضمن  ل  ا  أهنَّ غري 

املقارن املهجي.
إذًا، ما هي الدراسات املقارنة؟.

قراءة  ا:  بأهنَّ باختصار  اإلجابة  يمكن 
أو فكرة يف إطار مقارن، أي: فهم  ظاهرة 

مستويات الشرتاك والتباين وتفسريها.
حيققها  م��ت��ع��ددة  م��ك��اس��ب  وث��م��ة 

املقارن: البحث 
اكتس����اب . 1 أساليب  من  واح��دًا  يعدهّ 

املهارة البحثية والدربة عىل الستنتاج 
الرسيع والدقيق.

مستوى . 2 ع��ىل  رؤي���ة  ال��ب��اح��ث  منح 
ناف�������ذة  وبصرية  املعرفية  املنظومة 

شمولية.
بالذكر،  جديرة  كثرية  أبحاث  وهناك 

حتديد  قبيل:  من  املقام  هلا  يسع  ل  ولكن 
البحث  وخطوات  املقارن،  البحث  نطاق 
الش���رتاك  وح���الت  اخلمسة،  امل��ق��ارن 

والتباين احلقيقيني.
أنَّ  هي:  ذكرها  من  ُبدَّ  ل  نقطة  وأهم 
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البحث املقارن حيتوي عىل فرضيتني:
 األوىل: فرضية التوصيف.
 والثانية: فرضية التفسري. 

واألخرية تنطوي عىل التفسري احلقيقي 
ة مراحل  لالشرتاك والتباين من خالل عدَّ

مهمة)1(.
ال��دراس��ات  أمهية  تكمن  هنا  فمن 
قبل  إليه  انوه  أن  أحببت  ما  هذا  املقارنة، 

الدخول يف صميم البحث.
ماهية البحث وحدوده ومنهجه:

القرآن  ذكر  فهو  البحث،  أصل  ��ا  أمَّ
الل  ابن  ُعزيَر  بأنَّ  اليهود  لدعوة  الكريم 
القرآن  ذكره  الذي  ُعزير  فهل   ، وجلَّ عزَّ 
هو نفسه عزرا الذي ذكره العهد القديم؟. 
هذه  معنى  عىل  الضوء  نسلط  أن  فنريد 
الدعوى قرآنيًا، ثمَّ نتجه إىل الطرف اآلخر 
املعني هبذه الدعوى وهم اليهود من خالل 
س وهو العهد القديم؛ بوصفه  كتاهبم املقدهّ

خالل  من  وأي��ض��ًا  البحث،  هب��ذا  املعني 
التلمود الذي هو رشح للتوراة، وما ينقله 
وبذلك  املسألة.  هذه  بخصوص  تارخيهم 

)1( ُانظر: قراملكي، أحد فرامرز، مناهج البحث 
يف الدراسات الدينية: ص299- 326. 

نحاول أن نخرج بنتيجة من خالل املقارنة 
يف هذه الدعوى.

ا منهج البحث، فسوف نتبع املنهج  أمَّ
التحلييل. التوصيفي 

املبادئ التصورية للبحث )التعريفات(:
قبل الدخول يف أصل البحث ل بدَّ من 
انصياعًا  الرئيسية؛  البحث  مفردات  بيان 
لقوانني البحث العلمي ولكي نبتعد نوعًا 
الذي  الوضوح،  وع��دم  الضبابية  عن  ما 
املفاهيم  اختالف  نتيجة  يكون  ما  ع��ادًة 

واملصطلحات.
• القرآن:	

اخلالدة  امُلعجزة  هو:  الكريم  القرآن 
تدلياًل   حممد الل  رسول  هبا  جاء  التي 
أمني  ب��ه  ن��زل  أن  بعد  ته  نبوهّ ص��دق  ع��ىل 
الوحي جبيل بأمٍر من الل جلَّ وعال، وقد 
ة  السامويهّ الكتب  آخر  الكريم  القرآن  جاء 
لُيتمهّ الل به دينه  امُلنزلة كاماًل غري منقوص 

الل  تكلهّف  فقد  ولذلك  وع��ده،  وَيصدق 
ڳ ڳ  چ  بحفظه، فقال عزهّ من قائ����ل: 
ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ چ، وهو املصدر 

األسايس للتريع اإلسالمي.
فهو:  اصطالحًا،  الكريم  القرآن  ا  أمَّ
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الة  الصهّ عليه  حُممد  عىل  امُلنَزل  الل  )كالم 
الم، امُلتعبَّد بتالوته، امَلنقول بالتهّواتر،  والسهّ
بسورة  امَلختوم  الفاحتة،  بسورة  امَلبدوء 
ن القرآن الكريم من ثالثني  النهّاس(. يتكوهّ
ن من حزبني، فيكون  جزءًا، كلهّ جزء يتكوهّ
عدد  أنَّ  كام  حزبًا،  ستهّني  األح��زاب  عدد 
عرة  وأرب��ع  مئة  الكريم  ال��ق��رآن  س��ور 
سورًة، وعدد آيات القرآن الكريم 6236 

آيًة)2(.
• العهد القديم:	

الريع�������ة . 1 عىل  التوراة:  لفظ  يطلق 
التلمود: عىل  لفظ  يطلق  املكتوبة، كام 
العهد  لفظ  ��ا  وأمهّ الشفهية.  الريعة 
األسفار  جمموعة  عىل  فيطلق  القديم، 
التي كتبت قبل عهد املسيح والتي 
موسى  هبا  ج��اء  التي  األسفار  تضم 
وسميت   ،إرسائيل بني  وأنبي������اء 
بينها  -للتمييز  القديم  -العهد  كذلك 

وبني العهد اجلديد، الذي يزعمون أنهّ 
يد  عىل  إرسائيل  بني  مع  قطعه  الرب 

)بالغته  الكريم  القرآن  عىل  أض��واء  ُانظر:   )2(
علوم  ص14. معجم  وإعجازه( ص 89: 

القرآن: ص 193. 

.)3( املسيح عيسى
ال��ع��ه��د يف ه��ات��ني . 2 ب��ك��ل��م��ة  وي�����راد 

�������ه  أنهّ أي  امليثاق،  معنى  التسميتني 
الناس وارتبطوا  ميثاق أخذه الل عىل 
من  قدياًم  ميثاقًا  يمثهّل  فأوهلام  معه  به 
ميثاقًا  يمثل  واآلخر  موسى؛  عهد 

.جديدًا من عهد عيسى
كام يطلق لفظ )الناموس( عىل أسفار . 3

اللفظ  يقترص  وأحيانًا  القديم  العهد 
التي  اخلمس�����ة  الريعة  أسفار  عىل 
وقد  كتبها،   موسى إنهّ  يقولون: 
ورد يف إنجيل يوحنا: »أجاهبم يسوع: 
وورد  ناموسكم«  يف  مكتوبًا  أليس 
ألبدل  آِت  مل  إين  قال:  أنهّه  املسيح  عن 
الناموس. وكلمة ناموس املقصود هبا: 
تقابل كلمة  الريعة وهي  أو  القانون 

توراة العبية)4(.
• التلمود:	

عبية  كلمة  )תלמוד(:  التلم���������ود 

القديم:  والعهد  التوراة  لدراس�����ة  املدخل   )3(
ص111. 

ولالستزادة  ص10.  واليهود:  اليهودي�����ة   )4(
القديم  العهد  ُانظر:  القديم  العهد  أكثر عن 

دراسة نقدية لعيل املدرس. 
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الديانة  تعليم  كتاب  وهو  الدراسة  تعني 
تدوين  ه��و:  آخ��ر  وبتعريف  اليهودية، 
لنقاشات حاخامات اليهود حول الريعة 
وقصص  األعراف،  األخالق،  اليهودية، 
أيضًا  وهو  اليهودي،  ال��رتاث  من  موثقة 
احلاخامات  لتريع  األس���ايس  امل��ص��در 
مركب  والتلمود  القانونية،  الدعاوى  يف 
 Mishnah משנה  املشنا  عنرصين:  من 
الريعة  من  املكتوبة  األوىل  النسخة  هي 
اليهودية التي كانت تتناقل شفويا، واجلامرا 
من  القس������م  وهذا   Gemara גמרא 

والدراسة  بالبحث  املشنا  يتناول  التلمود 
للدللة  مجارا  أو  تلمود  املصطلحني  أحد 
يصنف  بينام  لكن  اآلخر(.  املصطلح  عىل 
وككتابات  املشنا  عىل  كتعليقات  اجل��امرا 
خيوض  أيضًا  نراه  احلكامء،  للحاخامات 
 Tanakh مواضيع أخرى يف التناخ תנ״ך

ويتناوهلا بالرح الواسع.

اجلامرا إذًا هو: املبادئ األساسي��������ة 
وهو  احلاخام��ات،  رشيعة  قوانني  جلميع 
مؤلف��ات  من  اقتباسات  ذلك  عىل  عالوًة 
ومن  والتلمود  آخرين.  حلاخامات  أدبية 
تقلي����دي  بشكٍل  يقرتن  اجل��امرا  ضمنه 

لعبارة  ع��بي  )اختصار  ش��اس  بوصفه 
الست  ال��درج��ات  أي  سيداريم  شيشة 

للمشنا(.
ألقى   موسى أنهّ  اليه����ود  عي  يدهّ
التلمود عىل بني إرسائيل فوق طور سيناء، 
من  تلقاه  ث��مهّ   ،هارون عند  وحفظه 
وهلم  إليعاز  ثم  نون،  بن  يوشع  ه��ارون 
حيث  هي��وذا  احلاخام  وص��ل  حتى  ًا،  ج��رَّ
القرن  يف  احلالية  بصورته  التلمود  وضع 
التلمود  اليهود  ويعطي  امليالد.  قبل  الثاين 
الكتاب  م يعتبونه  أهنهّ أمهية كبى لدرجة 
م  الثاين، واملصدر الثاين للتريع، حتى أهنهّ
املشنا  بدون  التوراة  يقرأ  من  "إنهّه  يقولون 
واجلامرة فليس له إلٌه، واملشنا واجلامرا مها 

جزءا التلمود".
مباحث  ستة  م��ن  التلمود  يتألف 
ِسلك(،  أي  ِس���ِدر  مفردها  )س��داري��م، 
من  يتألف  املباحث  هذه  من  واحٍد  وكلُّ 

7 إىل 12 مقالة ُتدعى مسيخوت )مفردها 
مسيخت(:

ِسِدر ِزراعيم )البذور( 11 مسيخت: . 1
وهو يبحث يف الصلوات والعبادات، 

ثمهّ األعشار والتريعات الزراعيهّة.
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سدر ُموعيد )الفصول( 12 مسيخت: . 2
وأحكام  اليهود  عند  باألعياد  خيتص 

يوم شبهّات والتقاليد اخلاصة به.
مسخيت: . 3  7 )النس�����اء(  نشيم  سدر 

وال��ط��الق  ال����زواج  ب��ق��وان��ني  خيتص 
وحلف اليمني والنذور والوصايا.

س���در ن��زي��ق��ني )ال��ع��ق��وب��ات( 10 . 4
املدين  التريع  يشتمل عىل  مسخيت: 
املحاكم  عمل  وطريقة  واجل��زائ��ي، 

وحتليف األيامن.
س���در ق��داش��ي��م )امل��ق��دس��ات( 11 . 5

التضحي�����ة  شعائر  يبحث  مسيخت: 
واهليكل وأحكام الصوم.

س���در ط���ه���روت )ال���ط���ه���ارة( 12 . 6
الطهارة  بأحك�����ام  خيتص  مسيخت: 

الشعائرية)5(.
• عزير:	

اليهود،  عند  الس��م  ه��ذا  يوجد  ل 

عون.  ومعن���اه:  )ع��زرا(  اسم  هناك  بل 
أو  بالكاتب  ب  ُلقِّ رسايا،  ابن  كاهن  وهو 
األرس  يف  اليهود  أحبار  من  كان  اق،  ال��ورهّ

أمحد  املقدس:  اليهود  كتاب  التلمود  ُانظر:   )5(
إيبش. 

هلا  أذن  التي  اجلامعة  بقيادة  وقام  البابيل. 
سنة  أورشليم  إىل  بالعودة  الفرس  ملك 
أعاد  بأنهّه  اليهود  ويزعم  م(،  ق.   457(
الذي  وبأنهّه  حفظه،  من  املفقودة  التوراة 
س ونظمها، وبأنهّه  مجع أسفار الكتاب املقدهّ
القرن  )يف  رة  املتأخهّ اليهودية  نظم  س  مؤسهّ

5 ق. م(.
����ا احل��ي��اة اخل��اص��ة ل��ع��زرا، فال  وأمهّ
األساطري  نسجته  ما  إلَّ  يشء  عنها  يعلم 
ال��الح��ق��ة، ك��ام ل ي��ع��رف أي��ن ق���به)6(، 
وينسب إليه سفر باسمه مكون من عرة 

إصحاحات)7(.
ونظرًا للدور الكبري الذي ق��������������ام 
كبريًا.  ًا  غلوهّ اليهود  فيه  غال  فقد  عزرا  به 
حتى قالوا فيه: )عزرا أوج����د حل البقاء 
طريق  عن  إرسائي���ل  من  فهو  إلرسائيل، 
التوراة، وكام  التلمود كموسى عن طريق 
العبودي��ة كذلك  من  أمة  أن موسى خلق 

خلق عزرا أمة من السبي. وكان َحِريًا بأن 

ميسان  حمافظة  يف  قبه  أنَّ  تقول  دعوة  هناك   )6(
يف العراق. 

العهد  تفسري  يف  القويم  السنن  عزرا،  سفر   )7(
ق��ام��وس:   ،81 ص80،  ج5،  ال��ق��دي��م: 

ص621، 622. 
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يعطي الل التوراة عىل يد عزرا لو مل يعطها 
عىل يد موسى()8(.

ا ما ُنقل عن طريق املسلمني، فإنَّ  وأمَّ
اليهود عزرا،  يسميه  الذي  )ُعزير هذا هو 
لفظ  ُغري  كام  التعريب  عند  اللفظة  ُغريت 
ولفظ  »عيسى«  بالتعريب  فصار  »يسوع« 

»يوحنا« فصار -كام قيل -»حييى«.
وعزرا هذا هو الذي جدد دين اليهود 
ومجع أسفار التوراة وكتبها بعد ما افتقدت 
الذي فتح  بابل  يف غائلة بخت نرص ملك 
كتبهم  وأحرق  هيكلهم  وخرب  بالدهم 
وذرارهي��م  نساءهم  وسبى  رجاهلم  وقتل 
إىل  معه  وسريهم  ضعفائهم  من  والباقني 
بابل فبقوا هنالك ما يقرب من قرن ثم ملا 
ملك فارس بابل شفع هلم  "كورش"  فتح 
له  فأجاز  عنده  وجه  ذا  وكان  عزرا  عنده 
ان يعيد اليهود إىل بالدهم وأن يكتب هلم 
وكان  نسخها  افتقدوا  ما  بعد  ثانيا  التوراة 

املسيح  قبل   )457( سنة  حدود  يف  ذلك 
ما مجعه  ثانيا  بينهم  فراجت  ذكروا  ما  عىل 
أيضا  افتقدوا  كانوا  وإن  التوراة  من  عزرا 

السنهدرين.  جملس  إىل  يعزى  القول  وهذا   )8(
)ر: املقدمة من كتاب التلمود(. 

الذي  سورية  صاحب  أنتيوكس  زمن  يف 
م(  ق   161( سنة  ح��دود  ب��الده��م  فتح 
وتتبع مساكنهم فأحرق ما وجده من نسخ 
التوراة وقتل من وجدت عنده أو اخذت 
ناهلم  وملا  التاريخ.  كتب  يف  ما  عىل  عليه 
امره  واحرتموا  قدره  عظموا  خدمته  من 

وسموه ابن الل()9(.
ين من خالل  فلقد أثبت بعض املفرسِّ

ں  ڱ  ڱ  ڱ  چ  تعاىل:  قوله  يف  التدبُّر 
ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں 
ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھھ  ہ  ہ  ہ 
ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ڭۇ  ڭ  ڭ  ۓڭ 
ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ٴۇۋ 
ائ  ىائ  ى  ې  ې 
ۇئۇئ  وئ  وئ  ەئ  ەئ 
ېئ  ېئ  ۈئ  ۈئ  ۆئ  ۆئ 
ی  ی  ی  ی  ىئ  ىئىئ  ېئ 
]س���ورة  جبچ  يئ  ىئ  مئ  حئ  جئ 
حيث   ، نبيٌّ ع��زي��رًا  أنَّ   .]259 البقرة: 

استفاد من )ظاهر قوله: چ ی جئ حئ مئ 
األمر  تبني  بعد  أنهّه  چ،  جب  يئ  ىئ 
الل  قدرة  من  يعلمه  يزل  مل  ما  إىل  رجع  له 

)9( امليزان ج9: ص 251. 
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املطلقة، وظاهر قوله تعاىل: چ ۓ ۓڭ ڭ 
بالوحي  مأنوسًا  كان  أنهّه  چ،  ڭ  ڭ 
وحي  أول  يكن  مل  ه��ذا  وأنهّ  والتكليم، 
يوحى إليه وإلهّ كان حق الكالم أن يقال: 
كقوله  يشبهه  ما  أو  "إلخ"  قال  بعثه  فلام 

ى  ې  ې  چ   :موسى يف  تعاىل 
طه:  ]س�����ورة  ەئچ  ەئ  ائ  ائ  ى 

11-12[، وقوله تعاىل فيه أيضًا: چڦ 
ڄچ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ 

]سورة القصص: 30[ )10(.
ا يف املصادر اإلسالمي����ة األخرى،  أمهّ
بنصٍّ  ع��زي��ر  ن��ب��وة  فيها  يثب��ت  مل  ��ه  ف��إنهّ
صحيٍح)11(، بل إنهّ كثريًا من العلامء الذين 
احلرمني  إم��ام  منهم:  األدي���ان  يف  كتبوا 
اجلويني، وابن ح��زم، وابن القي�����������م، 
التوراة  حتريف  )عزرا(  عزير  إىل  ينسبون 

وتبديلها)12(.

)10( املصدر السابق. 2 
كثري:  لبن  األنبي���������اء،  قصص  ُانظر:   )11(

ص422-416. 
الفصل:   ،31 ص  الغلي����ل:  شفاء  ُانظر:   )12(
احلي���ارى:  هداية   ،298  ،287 ص  ج1، 

ص207، 208. 

النظرة القرآني�����������ة:
• اآليات:	

ا اآلي���ات التي ختص املوض����وع،  أمَّ
بالبحث: مرتبطتان  آيتان  فهناك 

قوله تعاىل: چ ڱ ڱ ڱ . 1
ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں 
ہ  ہ  ۀۀ  ڻ 
ھ  ھ  ھ  ہہ 
ڭڭ  ۓ  ےۓ  ے  ھ 
]س�����ورة  ڭچ  ڭ 

التوبة: 30[.
ں . 2 ں  ڱ  ڱ  ڱ  چ  تعاىل:  قوله 

ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ 
ے  ھ  ھ  ھھ  ہ  ہ  ہ 
ۆ  ۇ  ڭۇ  ڭ  ڭ  ۓڭ  ۓ  ے 
ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ٴۇۋ  ۈ  ۈ  ۆ 
ې  ې  ې  ې  ۉ 
ەئ  ەئ  ائ  ىائ  ى 
ۆئ  ۇئۇئ  وئ  وئ 
ېئ  ېئ  ۈئ  ۈئ  ۆئ 
ی  ی  ی  ىئ  ىئىئ  ېئ 
جبچ  يئ  ىئ  مئ  حئ  جئ  ی 

]سورة البقرة: 259[.
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البحث،  موضوع  هي  األوىل  اآلي��ة 
نزوهلا  سبب  ناحية  من  ارتباط  هلا  والثانية 
إثبات  يف  وتنفعنا  عزير،  يف  األشهر  عىل 
املبادئ  بحث  يف  مرَّ  كام  ومقامه  شخصيته 

التصورية.
• الرؤية التفسريية:	

يف  ة  الُبنُوَّ معنى  يف  ون  املفرسهّ اختلف 
ڱ  ڱ  ڱ  چ  ت��ع��اىل:  ق��ول��ه 
ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں 
ہہ  ہ  ہ  ۀۀ  ڻ 
ےۓ  ے  ھ  ھ  ھ  ھ 
ڭچ  ڭ  ڭڭ  ۓ 

]سورة التوبة: 30[.
بالبن��وة  القول  إىل  ذهب  من  فمنهم 
الق������ول  إىل  ذهب  من  ومنهم  احلقيقية، 
بالبنوة التريفية، وأصحاب القول األول 
هم األكثر ومنهم: الرازي، وابن عاشور، 
ومكارم الشريازي، وإليك نصوصهم عىل 

ترتيبهم الذي ُذكر:
• الفخر الرازي: 	

)املسألة األوىل: اعلم أنهّه تعاىل ملا حكم 
والنص���ارى  اليهود  عىل  املتقدمة  اآلية  يف 
بالل، رشح ذلك يف هذه  يؤمنون  م ل  بأهنهّ

لل  أثبتوا  م  أهنهّ عنهم  نقل  بأن  وذلك  اآلية 
ز ذلك يف حق اإلله فهو يف  ابنًا، ومن جوهّ
تعاىل  بنيهّ  وأيضًا  اإلله،  أنكر  قد  احلقيقة 
وإن  ال��رك،  يف  املركني  بمنزلة  أهّهن��م 
ل  إذ  خمتلفة،  بالرك  القول  طرق  كانت 
يعبد  من  وبني  الصنم  يعبد  من  بني  فرق 
املسيح وغريه؛ ألنهّه ل معنى للرك إلهّ أن 
يتخذ اإلنسان مع الل معبودًا، فإذا حصل 
لو  إنهّا  بل  الرك،  حصل  فقد  املعنى  هذا 
لنا لعلمنا أنهّ كفر عابد الوثن أخف من  تأمهّ
يقول:  الوثن ل  النصارى؛ ألنَّ عابد  كفر 
العامل،  وإل��ه  العامل  خالق  الوثن  هذا  إنهّ 
به  يتوسل  ال��ذي  ال��يشء  جمرى  جيريه  بل 
يثبتون  م  فإهنهّ النصارى  ا  أمهّ الل.  طاعة  إىل 
ًا،  جدهّ قبيح  كفر  وذلك  والحت��اد  احللول 
فثبت أنهّه ل فرق بني هؤلء احللولية وبني 
بقبول  خصهم  إهّنام  م  وأهنهّ املركني،  سائر 
ألصقوا  الظاهر  يف  ��م  ألهنهّ منهم؛  اجلزية 

م  أهنهّ وادعى  وعيسى،  بموسى  أنفسه���م 
فألجل  واإلن��ج��ي��ل،  ب��ال��ت��وراة  يعملون 
تعظيم هذين الرسولني املعظمني وتعظيم 
اليهود  ه��ؤلء  أس��الف  وتعظيم  كتابيهام 
الدين  م كانوا عىل  والنص���ارى بسبب أهنهّ
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احلق، حكم الل تعاىل بقبول اجلزية منهم، 
وبني  بينهم  ف��رق  ل  احلقيقة  ففي  وإلهّ 

املركني.
ڱ  چ  قوله:  يف  الثانية:  املسألة 

ڱ ڱ ں ں چ أقوال:
قال  إنهّام  عمري:  بن  عبي��د  قال  األول: 
اسمه  اليهود  من  واحد  رجل  القول  هذا 
ابن  قال  الثاين:  ع���ازوراء.  بن  فنحاص 
عباس يف رواية سعيد بن جبري وعكرمة: 
 ،الل رسول  إىل  اليهود  من  مجاعة  أتى 
وهم: سالم بن مشكم، والنعامن بن أوىف، 
نتبعك  ومالك بن الصيف، وقالوا: كيف 
وقد تركت قبلتنا، ول تزعم أنهّ عزيرًا ابن 

الل، فنزلت هذه اآلية.
هبذا  فالقائلون  القولني  هذين  وعىل 
نسب  الل  أنهّ  إلهّ  اليهود،  بعض  املذهب 
ع��ادة  ع��ىل  ب��ن��اًء  اليهود  إىل  ال��ق��ول  ذل��ك 
العرب يف إيقاع اسم اجلامعة عىل الواحد، 

يقال: فالن يركب اخليول، ولعلهّه مل يركب 
السالطني  منها، وفالن جيالس  واحدًا  إلهّ 

ولعلهّه ل جيالس إلهّ واحدًا.
املذهب  هذا  لعلهّ  الثالث:  والق��ول 
الل  فحكى  انقطع،  ثمهّ  فيهم  فاشيًا  كان 

ذلك عنهم، ول عبة بإنكار اليهود ذلك، 
والسبب  أص��دق.  عنهم  الل  حكاية  فإنهّ 
الذي ألجله قالوا هذا القول ما رواه ابن 
التوراة وعملوا  اليهود أضاعوا  عباس أنهّ 
التوراة  تعاىل  الل  فأنساهم  احل��ق،  بغري 
إىل  عزير  فترضع  صدورهم  من  ونسخها 
الل وابتهل إليه فعاد حفظ التوراة إىل قلبه، 
فأنذر قومه به، فلامهّ جربوه وجدوه صادقًا 
ابن  أهّنه  إلهّ  فيه، فقالوا ما تيرس هذا لعزير 
الكلبي: قتل بختنرص علامءهم  الل، وقال 
وقال  التوراة.  يعرف  أحد  فيهم  يبَق  فلم 
فيهم  يبَق  فلم  قتلوهم  العاملقة  السدي: 
هذا  يف  قيل  ما  فهذا  التوراة،  يعرف  أحد 

الباب()13(.
• ابن عاشور: 	

)عطف عىل مجلة چ ژ ڑ ڑ 
والتقدير:   ]29 التوبة:  ]سورة  چ  ک 
ويقول اليهود منهم عزيز ابن الل، ويقول 

تشنيعًا  الل،  ابن  املسيح  منهم:  النصارى 
بلغوا  م  بأهنهّ الكتاب  أهل  من  قاِئليهام  عىل 

يف الكفر غايته حتهّى ساووا املركني.
أحبار  م��ن  كبري  َح��ب  اس��م  وع��زي��ز: 

)13( التفسري الكبري ج7: ص499. 
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البابيل،  األرس  يف  ك��ان��وا  ال��ذي��ن  اليهود 
العني  بكرس  )ِع��ْزرا(  العبانية  يف  واسمه 
الالويني،  سبط  من  )رساي��ا(  بن  املهملة 
عليه  ل  تفضهّ وق��د  للتوراة.  حافظًا  ك��ان 
)كورش( ملك فارس فأطلقه من األرس، 
وأطلق معه بني إرسائيل من األرس الذي 
إىل  بالرجوع  وأذهنم  بابل،  يف  عليهم  كان 
أورشليم وبناء هيكلهم فيه، وذلك يف سنة 
451 قبل املسيح، فكان عزرا زعيم أحبار 
اليهود الذين رجعوا بقومهم إىل أورشليم 
التوراة من  اهليكل وأعاد رشيعة  دوا  وجدهّ
إىل  ِع��زرا  يعظهّمون  اليهود  فكان  ِحْفظه، 
الل،  ابن  عزرا  أنهّ  تهم  عامهّ ع��ى  ادهّ أن  حدهّ 
وصفوه  والذين  تقديسه،  يف  منهم  ُغلوا 
املدينة،  يف  اليهود  أحبار  من  مجاعة  بذلك 
أنهّ  وأحسب  تهم.  عامهّ من  كثري  وتبعهم 
يكونوا  ل  أن  القول  هذا  إىل  هلم  الداعي 
بنوة  إىل  عظامئهم  أحد  نسبة  من  أخلياء 

الل تعاىل مثل قول النصارى يف املسيح كام 
ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  چ  متقدموهم  قال 

ٿچ ]سورة األعراف: 138[.
اليهود  م��ن  ف��رق��ة  ال��ق��ول  ق��ال هب��ذا 
سكوت  ألنهّ  مجيعًا؛  هبم  القول  فألصق 

الباقني عليه وعدم تغيريه يلزمهم املوافقة 
يف  ِعزرا  اسم  ذكر  وقد  به،  والرضا  عليه 
ملهّا  ��ه  أنهّ فيحتمل  التصغري،  بصيغة  اآلي��ة 
ب ُعرب بصيغة تشبه صيغة التصغري،  عرهّ
املدينة،  هي��ود  عند  اسمه  كذلك  فيكون 
وحيتمل أنهّ تصغريه جرى عىل لسان هيود 

املدينة حتبيبًا فيه()14(.
• الشيخ مكارم الشريازي: 	

)وكان هذا األمر سببًا أن تلقبه مجاعة 
منهم ب� )ابن الل(، غري أنهّه يستفاد من بعض 
م أطلقوا هذا اللقب احرتامًا  وايات أهنهّ الرهّ

له ل عىل نحو احلقيقة.
أنهّ  نفسها  واي��ة  ال��رهّ يف  نقرأ  ولكنهّنا 
كنتم  )إذا  اه  م���ؤدهّ ب��ام  س��أهل��م   النهّبي
العظمى  خلدماته  وتكرمونه  عزيرًا  جُتلهّون 
ل  فعالَم  الس��م،  ه��ذا  عليه  ون  وتطلقهّ
من  عندكم  أعظم  وه��و  موسى  ون  تسمهّ
للمسألة  جيدوا  فلم  الس��م؟.  هبذا  عزير 

جوابًا وأطرقوا برؤوسهم(.
التسمية  فهذه  أمر  يكن من  ومهم�����ا 
ك��ان��ت أك���ب م���ن م���وض���وع اإلج���الل 
وما  منهم،  مجاعة  أذه��ان  يف  والح���رتام 

)14( التحرير والتنوير ج6: ص264- 266. 
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هذا  حيملون  م  أهنهّ ة  العامهّ عند  مألوف  هو 
املفهوم عىل حقيقته، ويزعمون أنهّه ابن الل 
والضياع  الدمار  من  خلصهم  ألنهّه  ًا؛  حقهّ

ورفع رؤوسهم بكتابة التوراة من جديد.
سائدًا  كان  العتق��اد  فهذا  وبالطبع 
هذا  أنهّ  يستفاد  أنهّه  إلهّ  اليهود،  مجيع  عند 
ور أو العتقاد كان سائدًا عند مجاعة  التصهّ
 ،النبي حممد منه��م، ولسيهّام يف عرص 
كتب  من  أح��دًا  أنهّ  ذل��ك  عىل  والدليل 
اآلية  م عندما سمعوا  بأهنهّ يذكر  مل  التاريخ 
أو  النهّبي  عىل  احتجوا  ںچ  ں  ڱ  چ 

أنكروا هذا القول، ولو كان لبان()15(.
ذهب  الذي  الطباطبائي  مة  العالَّ ا  أمَّ
سي������اق  إىل  استند  فقد  التريفية،  إىل 
بنوة  بني  ق  وفرَّ اآلية  هلذه  الالحقة  اآلية 
حيث  نص�����ه  وإليك   ،وعيسى عزير 
بالبنوة  دع��اؤه  أك��ان  ن��دري  )ول  ق��ال: 
املسيح  النصارى  به  يسمى  الذي  باملعنى 

جوهر  من  شيئًا  فيه  أنهّ  الل-وامل��راد  ابن 
أو هو هو -أو  منه  أو هو مشتق  الربوبية 
أبناء  نحن  قالوا:  كام  تريفية  تسمية  ا  أهنهّ

ج6:  املنزل  الل  كتاب  تفسري  يف  األمثل   )15(
ص5�6. 

سياق  ظاهر  ك��ان  وإن  وأح��ب��اؤه؟.  الل 
ۆ  ۇ  چ  التالية:  اآلي���ة 
ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ 
الثاين  يؤيد  چ  ۅ  ۅ  ۋ 

عىل ما سيأيت.
هذا  إنهّ  ين:  املفرسهّ بعض  ذك��ر  وق��د 
تكلم  كلمة  الل(  ابن  )عزير  منهم:  القول 
هبا بعض اليهود ممهّن يف عرصه ل مجيع 
أنهّ قوهلم:  إىل اجلميع، كام  فنسب  اليهود، 
پ پ پ ڀ ڀچ، وكذا قوهلم:  چ 

هي�����ود  بعض  قاله  ممهّا  چ  ې  ې  ې  چ 

فنسب   ،النبي ع��ارص  ممهّ��ن  املدين���ة 
البعض  ألنهّ  مجيعا؛  اليهم  تعاىل  كالمه  يف 
اآلخر،  البعض  عمله  بام  راض��ون  منهم 
ورؤية  األجزاء  متوافق  رأي  ذو  واجلميع 

متشاهبة التأثري.
ڻ  ڻ  چ  وق������ول������ه: 
قالته������ا  كلمة  ۀچ  ڻ  ڻ 
وفيام  فيها  الكالم  تقدم  وقد  النصارى، 
يتعلق هبا يف قصة املسيح من سورة آل 

عمران يف اجلزء الثالث من الكتاب.
ھ  ھ  ھ  چ  وق���ول���ه: 
أنهّ  عن  اآلي��ة  تنبئ  چ  ے  ے  ھ 
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ومشاكلة  مضاه���اة  منهم  بالبنوة  القول 
لقول من تقدمهم من األمم الكافرة وهم 
الوثنيون عبدة األصنام، فإنهّ من آهلتهم من 
إله، ومن  ابن  إله  إله ومن هو  إله أب  هو 
القول  وكذا  إله،  زوجة  أو  إله  أم  إهلة  هي 
من  الوثنيني  بني  دائ��رًا  كان  ممهّا  بالثالوث 

اهلند والصني ومرص القديمة وغريهم.
دين  يف  الوثنية  العقائ�����د  ترسب  إنهّ 
النصارى ومثلهم اليهود من احلقائق التي 
اآلية:  هذه  يف  الكريم  القرآن  عنها  كشف 

ے  ھ  ھ  ھ  ھ  چ 

ے چ.
ه��ذا  حمققي  م��ن  مج��ع  اع��ت��ن��ى  وق���د 
القوم- كتب  تضمنت���ه  ما  بتطبيق  العرص 
ما  -عىل  واجلديد  العتيق  العهدين:  أعني 
حصل من مذاهب البوذيني والبمهائيني، 
عىل  منطبقة  العهدين  معارف  فوجدوا 
كثريًا  حتى  بالنع������ل  النعل  حذو  ذلك 

يف  امل��وج��ودة  واحلكايات  القصص  من 
باحٍث  ريبًا أليِّ  يبَق ذلك  فلم  األناجيل، 
يف أصالة قوله تعاىل: چ ھ...چ 

يف هذا الباب.
ۓ  چ  بقوله:  عليهم  دعا  ثمهّ 

به  وخ��ت��م  ڭچ  ڭ  ڭڭ 
اآلية.

ۆ  ۇ  چ  تعاىل:  قوله 
ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ 
األح��ب��ار:  ۅچ  ۅ  ۋ 
بفتح احل���اء وك��رسه��ا، وه��و:  مج��ع ح��ب 
اليهود،  علامء  يف  استعامله  وغلب  العامل 
املتلبس  وه��و:  راه��ب،  مجع  والرهبان: 
من  املتنسكني  عىل  وغلب  اخلشية  بلباس 
والرهبان  األحبار  واختاذهم  النصارى. 
هلم  إصغاؤهم  ه��و  الل  دون  م��ن  أرب��اب��ًا 
وإطاعتهم من غري قيد ورشط، ول يطاع 

كذلك إلَّ الل سبحانه.
ربًا من  املسيح بن مريم  ا اختاذهم  وأمَّ
كام  بنحٍو  بألوهيته  القول  فهو  الل،  دون 
ويف  النصارى،  مذاهب  من  املعروف  هو 
عدم  إىل  إش��ارة  مريم  إىل  املسيح  إضافة 
كوهنم حمقني يف هذا الختاذ؛ لكونه إنسانًا 

ابن امرأة.
حيث  من  خمتلفني  الختاذين  ولكون 
املعنى فصل بينهام، فذكر اختاذهم األحبار 
ثمهّ  أولً،  الل  دون  من  أرب��اب��ًا  والرهبان 

عطف عليه قوله: )واملسيح بن مريم(.
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وال���ك���الم ك��ام ي���دل ع��ىل اخ��ت��الف 
الربوبيتني، كذلك ل خيلو عن دللة عىل 
عىل  املسيح  وبنوة  عزير  ببنوة  قوهلم  أنهّ 
التريفية  البنوة  وهو  خمتلفني،  معنيني 
يف  احلقيقة  م��ن  بنوع  والبنوة  عزير  يف 
املسيح، فإنهّ اآلية أمهلت ذكر اختاذهم 
مكانه  يذكر  ومل  الل،  دون  من  ربًا  عزيرًا 
من  أربابًا  والرهبان  األحبار  اختاذهم  إلهّ 
ا  دون الل. فهو رب عندهم هبذا املعنى إمهّ
ألنهّه  أو  ذلك،  بالبنوة  التريف  لستلزام 
إليهم يف جتديد  أحبارهم وقد أحسن  من 
ا  مذهبهم ما ل يقاس به إحسان غريه، وأمهّ

املسيح فبنوته غري هذه البنوة)16(.
اخلالصة:

مف��ردة  بحث  يف  م��رَّ  ما  خ��الل  من 
بحث  يف  قليل  قبل  ذكرناه  وما  )ُعزير(، 
مفادها:  نتيجٍة  إىل  نصل  التفسريية  الرؤية 
ذكر  الذي  عزيرًا  أنَّ  عىل  متفق  الكلَّ  أنَّ 

الكتاب  ذك��ره  ال��ذي  ع��زرا  هو  القرآن  يف 
س يف األسفار املنسوبة إليه، ودليلهم  املقدَّ
-كام  مرموقة  مكانة  اليهود  عند  لعزرا  أنَّ 
عي اليهود له هكذا  مرَّ سابقًا -تؤهله أن تدَّ

)16( امليزان ج9: ص 251 -269.

سابقة  دعوات  هناك  أنَّ  خصوصًا  دعوة، 
ملاذا  تساؤل:  ويبقى  دع��وة،  هلكذا  مماثلة 

القرآن استخدم لفظة عزير بدل عزرا؟.
الصيغة  هل��ذه  ب���أنَّ  اجل���واب  ف��ي��أيت 

)ُعزير( احتاملن، ومها:
• ب بصيغة تشبه صيغة 	 ب ُعرهّ أنهّه ملهّا ُعرهّ

عند  اسمه  كذلك  فيكون  التصغري، 
املدينة. هيود 

• هيود 	 لسان  ع��ىل  ج��رى  تصغريه  أنهّ 
املدينة حتبيبًا فيه.

)تناسبًا  هناك  أنَّ  ذلك  من  واألكث�ر 
ب��ني األص����ل ال��ع��ريب وه���و ال����ذب مع 
املساعدة  وهو  العبي  واملفهوم  التقوية 

والتأييد()17(.
النظرة اليهودي��������ة:

• العهد القديم:	
هناك سفر باسم عزرا يف العهد القديم 
بنيهّ  وفيه  إصحاحات،  عرة  من  يتكون 

وكل  البابلي����ة،  املرحلة  يف  اليهود  سبي 
إصحاح مثَّل مرحلة، وكانت كالتايل:

عىل  )اجل���ال���س  األول  اإلص���ح���اح 

ج8:  الكريم  القرآن  كلامت  يف  التحقيق   )17(
ص136. 
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)موكب  ال��ث��اين  اإلص��ح��اح  ال��ع��رش(، 
الثالث  اإلصحاح  املتهللني(،  العائدين 
)ذبيحة وهيكل وأعياد(، اإلصحاح الرابع 
اخلامس  اإلص��ح��اح  عنيفة(،  )مقاومة 
)إصالح داخيل وعودة للبناء(، اإلصحاح 
بيت  بناء  عىل  حيث  ال��س��ادس)داري��وس 
عزرا(،  )إرسال  السابع  اإلصحاح  الل(، 
اإلصحاح الثامن )انطالق الفوج الثاين(، 

اإلصحاح التاسع )صالة مثالية(.
السابع جاء ذكر عزرا  ويف اإلصحاح 
َعَزْرَيا  ْبِن  اَي��ا  رَسَ ْبُن  َع��ْزَرا   ....( ونسبه 
ْبِن  َص��اُدوَق  ْب��ِن  َشلُّوَم  2ْب��ِن  ِحْلِقيَّا  ْب��ِن 
َأِخيُطوَب 3ْبِن َأَمْرَيا ْبِن َعَزْرَيا ْبِن َمَراُيوَث 
ي 5َبِن َأبِيُشوَع  ي ْبِن ُبقِّ 4ْبِن َزَرْحَيا ْبِن ُعزِّ
ْبِن فِينََحاَس ْبِن َألَِعاَزاَر ْبِن َهاُروَن اْلَكاِهِن 

ْأِس()18(. الرَّ
هو  عزرا  أنَّ  اليهود  عند  واملشه��ور 
ولكن  باسمه،  ج��اء  ال��ذي  السفر  كاتب 

بعض العبارات توحي العكس من ذلك، 
هَذا  6َعْزَرا   ( ابُع  السَّ اإلصَحاُح  يف  مثل: 

ابُع من سفر عزرا من  )18( ُانظر: اإلصَحاُح السَّ
العهد القديم، موقع األنبا تكال هيامنوت-
مرص  األرث��وذك��س��ي��ة،  القبطية  الكنيسة 

.org .Takla- St / /:http

يَعِة  َصِعَد ِمْن َبابَِل، َوُهَو َكاتٌِب َماِهٌر يِف رَشِ
اِئيَل.  إرِْسَ إِلُه  بُّ  الرَّ َأْعَطاَها  تِي  الَّ ُموَسى 
َعَلْيِه،  إهِِلِه  بِّ  الرَّ َيِد  َحَسَب  امْلَِلُك  َوَأْعَطاُه 
ُكلَّ سؤله(، ويف اإلصحاح العارش: )1َفَلامَّ 
َف َوُهَو َباٍك َوَساِقٌط َأَماَم  َصىلَّ َعْزَرا َواْعرَتَ
مَجَاَعٌة  اِئيَل  إرِْسَ ِمْن  إَِلْيِه  اْجَتَمَع  اللِ،  َبْيِت 
َواألَْولَِد،  َوالنَِّساِء  َجاِل  الرِّ ِمَن  ا  َكثرَِيٌة ِجدًّ
هذه  من  َعظِياًم(.  ُبَكاًء  َبَكى  ْعَب  الشَّ ألَنَّ 
العبارات تفهم أنَّ شخصًا آخر يتكلم عن 

عزرا وليس هو.
العهد  م��ا ذك��ر ح��ول ع��زرا يف  ه��ذا 
فقد  القديم،  العهد  اح  رشَّ ��ا  أمَّ القديم، 
بينها  وقارنوا  عزرا  شخصية  يف  توسعوا 
وإلي�������ك   ،وموسى  عيسى وبني 
نموذجًا لذلك من خالل القس أنطونيوس 

فكري شارح الكتاب املقدس:
شخصية عزرا:

والس��م  »ع��ون«  معناه  ع��بي  اس��م 

كاهن  وهو  عزريا  لسم  كاختصار  نشأ 
كان  ��ه  إنهّ إذ  بالكاتب،  لقب  رساي��ا  اب��ن 
الف����رس  إمباطور  بالط  يف  موظف�������ًا 
شؤون  يف  له  ومستشارًا  )ارحتتشست�����ا( 
بني  فيام  تقيم  كانت  التي  اليهودية  الطائفة 
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النهرين منذ أيام السبي. وقد متكن عزرا، 
لثقة اإلمباطور به وتلبية لطلباته، من أن 
ينال عفو اإلمباطور عن اليهود وسامحه 
القدس وإقامة حكم ذايت  بالعودة إىل  هلم 
جمتمعهم  يقيمون  بحيث  فلسطني،  يف  هلم 
عالقاهتم  يف  ا  أمَّ العبانية.  التقاليد  عىل 
الفرس  ف��ي��وال��ون  السياسية  اخل��ارج��ي��ة 
أن  نستطيع  القدس  يف  هل��م.  وخيضعون 
ال��ق��دس ح���وايل سنة  إىل  ع��ودت��ه  ن���ؤرخ 
حكم  يف  أي  امليالد،  قبل   457 أو   458
قبل   398 سنة  أو  األول،  ارحتتشستا 
الثاين.  ارحتتشستا  حكم  يف  أي  امليالد، 
وقد قاد وعزرا معه إىل فلسطني مجاعة من 
الكهنة  من  عددًا  معهم  وصحب  اليهود. 
يف  اهليكل  يف  املقدسة  بالواجبات  للقيام 
ًوكنوزًا  م��ال  معه  ع��زرا  ومح��ل  القدس. 
يف  الباقون  اليهود  من  وجموهرات،  وفرية 
نفسه،  اإلم��باط��وري  البالط  ومن  بابل 

وعاد  له.  الزينات  ورشاء  اهليكل  لتأثيث 
مرة أخرى، ثمهّ رجع ثانية إىل القدس.

بإخالصه  القدس  يف  ع��زرا  وُع��رف 
كاهنًا  كان  التي  طائفته  سبيل  يف  ونشاطه 
اليهود  وولء  وإعجاب  ثقة  فحاز  عليها. 

مل  حتى  وكهنة،  نبالء  من  له،  املعارصين 
قام  وقد  وإصالحاته.  أعامله  يف  يعارضوه 
بقراءة  القدس،  إىل  عودته  بمجرد  عزرا، 
هلم  وتفسريه  اليهود،  أمام  موسى  ناموس 
بالرتمجة  أيًضا  مستعينًا  الالويني،  بمعونة 
وكان  هذا.  عن  العباين  لألصل  اآلرامية 
لريعتهم  الستامع  عىل  يقبلون  اليهود 
ويعلنون ولءهم هلا. وهذا ما جعل اليهود 
زعياًم  يعتبونه  أعرص  عدة  عنه  املتأخرين 
هلم، بعد موسى الذي أخرجهم من مرص، 
اليهودية  نظم  مؤسس  أيًضا  ويعتبونه 
القرن  يف  وضعت  التي  )أي  امل��ت��أخ��رة 
بالكاهن  ولقبوه  امليالد(.  قبل  اخلامس 
جمتهًدا،  دارًس���ا  ك��ان  ألن��ه  وبالكاتب، 
لبني  وعهده  الل  لوصايا  عميًقا  ومفرًسا 

إرسائيل.
هبذا املعنى.  "كاتب"  وكان عزرا أول 
وقد تعاقب الكتاب من بعده، الذين كانوا 

يشكلون جهاز املجمع الكبري الذي وضع 
الربائيون  فيه  يقوم  وال��ذي  أسسه،  عزرا 

اليوم مقام الكتبة يف تلك العصور.
ويعتقد اليهود أنه هو الذي مَجََع أسفار 
يزعمون  كام  ونظَّمها.  املقدس  الكتاب 
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األحرف  فلسطني  إىل  محل  ال��ذي  هو  أنه 
باخلط  املعروفة  الشكل،  املربعة  اآلرامية 
األبجدية  لنشوء  مهدت  التي  األشوري، 
قام عزرا، عىل جلنة  احلالية. وقد  العبانية 
اليهود  أوضاع  بدراسة  اليهود،  علامء  من 
من  تزوجوا  الذين  يف  وحتقيق  الزوجية، 
واجهها  التي  املشكلة  وه��ي  أجنبيات، 
نحميا وعجز عن حلها. وقد أوىص عزرا 
الزجيات  وفصل  اليهودي،  ال��دم  بتنقية 
األجنبيات  ال��زوج��ات  وإبعاد  املختلفة 
هذه  ع��ىل  الشعب  وواف���ق  أبنائهن  م��ع 

التوايص()19(.
وكان يتمتع بعدة صفات:

املذبح، . 1 حيب  ك��ان  متعب���د:  رج��ل 
أرض  منه يف  بالرغم من حرمان�������ه 
الشخصية  للعبادة  وحم��ب  السبي، 

واجلامعية )عز 8: 35؛ 9: 6 إلخ(.
بإيامنه . 2 متمس��ك  الل:  وعود  يف  يث�ق 

آمن  وع��وده.  حيقق  أن  ق��ادر  الل  أنهّ 
يطلب  فلم  حيفظه،  أن  الق�����ادر  بالل 
إىل  رحيله  عند  حراس�����ة  امللك  من 

)19( ُانظر: قاموس الكتاب املقدس: ص24من 
حرف العني. 

والصالة  بالص�����وم  مهتاًم  أورشليم، 
وكل  هو  حلاميته  السامء  تتحرك  لكي 
الفوج. "وناديت هناك بصوم عىل هنر 
أهوا لكي نتذلل أمام إهلنا لنطلب منه 
ولكل  وألطفالنا  لنا  مستقيمة  طريقًا 
أطلب  أن  من  خجلت  ألين  لنا.  ما 
لينجدونا  وفرسانًا  جيشًا  امللك  من 
كلمنا  ألننا  الطريق،  يف  العدو  عىل 
امللك قائلني إن يد إهلنا عىل كل طالبيه 
للخري، وصولته وغضبه عىل كل من 
إهلنا  من  ذلك  وطلبنا  فصمنا  يرتكه. 

فاستجاب لنا" )عز 8: 21 -23(.
"مبارك . 3 لل:  املجد  يعطي  ذاته:  منكر 

هذا  مثل  جعل  الذي  آبائنا  إله  الرب 
يف قلب امللك ألجل تزيني بيت الرب 
عيلَّ  بسط  وق��د  أورشليم،  يف  ال��ذي 
وأمام مجيع  امللك ومشرييه  أمام  رمحة 
فقد  أنا  ا  وأمهّ املقتدرين،  امللك  رؤساء 

 ، عيلَّ إهلي  الرب  يد  حسب  تشددت 
ومجعت من إرسائيل رؤساء ليصعدوا 

معي" )عز 7: 27 -28(.
وتذلل . 4 وبكاء  وص��الة  ص��وم  رج��ل 

)21: 8(، وقد طلب مشاركة معه يف 
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هنر  عىل  بصوم  هناك  "وناديت  هذا. 
لنطلب  إهلنا  أمام  نتذلل  لكي  أهوا، 
وألطفالنا  لنا  مستقيمة  طريقًا  منه 

ولكل ما لنا" )عز 8: 21(.
بٍر، . 5 ذراع  يتكل عىل  إيامن، ل  رجل 

ع��زرا...  قام  "ثم  الل.  ذراع  عىل  بل 
خبزًا"  يأكل  ومل  هناك  إىل  فانطلق 
يتذلل  لكن��ه  الل  يف  يثق   .)10  :6(
إين  ذاته  يف  يقل  مل  ذاته.  وينكر  أمامه 
بكى  بل  وق��ائ��د،  سلط�ان  صاحب 

ودخل املخدع وصىل )عز 10: 6(.
ربنا؛ . 6 بعم���ل  مؤمن  لطيف  مصلح 

عىل  يتكل  دموع  ورجل  مذلة  رجل 
لكنه  ب��ر،  ذراع  ع��ىل  ل  الل  ذراع 
هيوذا  يف  نداء  "وأطلقوا  ح�������ازم. 
لكي  السبي  بني  مجيع  إىل  وأورشليم 
من  وكل  أورشلي���م.  إىل  جيتمع���وا 
مشورة  حسب  أيام  ثالثة  يف  يأيت  ل 

له  ما  كل  حُي��رم  والشيوخ  ال��رؤس��اء 
السبي"  أه��ل  مجاعة  من  يفرز  وه��و 

)عز 10: 8-7(.
يسلم قلبه للروح القدس: يسلم قلبه . 7

الكلمة يف  القدس  الروح  ينقش  لكي 

داخل قلبه.
ينشغل . 8 مل  امل��ق��دس:  الكتاب  رج��ل 

اهتموا  الذين  الكلدانيني  بعلوم  عزرا 
لكنه  والفلك،  والفن�����ون  باآلداب 
مهتاًم  احلقيقية،  باملعرفة  مشغولً  كان 
كنز  بكوهنا  أحبها  اإلهلية.  باألسفار 
الكلمة  بقوة  ويؤمن  اإلهلية،  الوعود 
وعد،  له  بالنسبة  الريعة  حياته.  يف 
أن  ُب��د  ل  ولكن  أناته  الل  يطيل  قد 
حيقق الل الوعد. سفر عزرا هو دراسة 

لكلمة الل من اجلانب العميل.
أي  اإلهل��ي��ة،  للكلمة  قلبه  ع��زرا  هيأ 
عنها  يبح������ث  ال��رب،  رشيعة  لطلب 
 :10 )عز  هبا  ويعلم  هبا  ويعمل  ويتعلمها 

.)7
بني عزرا والسيد املسيح:

لوي، . 1 سبط  م��ن  كاهنًا  ع��زرا  ك��ان 
كهنتن������ا  رئيس  هو  املسيح  والسي��د 

األعظم )عب 4: 14(.
والسيد . 2  ،)28  :44 )إش  راعيًا  ُدعي 

املسيح هو الراعي الصالح.
خطايا . 3 أج��ل  من  وبكى  ع��زرا  صىل 

عىل  املسي����ح  السيد  وبكي  الشعب، 
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أورشليم، ومحل خطايا العامل.

أورشليم، . 4 إىل  املسبيني  مع  عزرا  عاد 

سباه�����م  الذين  املسيح  السيد  وردهّ 

أورشلي�����م  إىل  هبم  ودخ��ل  إبليس 

الساموية.

دعا الرب عزرا »مسيحي« )إش 45: . 5

 :46 )إش  م��ش��وريت«  و«رج��ل  1(؛ 

 :48 )إش  ال��رب«  أحبه  »ق��د  11(؛ 

 :44 )إش  يتمم«  مرسيت  »كل  14(؛ 

.)28

موسى النبي وعزرا الكاتب:

• من 	 األول  اخل��روج  النبي  موسى  قاد 

الفوج  الكاتب  ع��زرا  وق��اد  م��رص، 

إىل  بابل  من  الثاين  اخلروج  من  الثاين 

أورشليم.

• ومدبرًا 	 روحيًا،  قائدًا  منهام  كل  كان 

لشؤون الشعب.

• استلم األول الريعة واهتم بالوصية 	

املقدس  الكتاب  الثاين  ومجع  اإلهلية، 

واهتم بالريعة.

• اهتم كلٌّ منهام بالتعليم.	

• للتمتع 	 الل  خط������ة  منهام  كلٌّ  حقق 

باحلرية.
• اتسم كل منهام باحلزم مع احلب()20(.	

س: ثقافة ابن الل يف الكتاب املقدَّ
جتد  س  املقدَّ الكتاب  تتصفح  عندما 
ليست  بنسبة  وردت  الل(  )ابن  كلمة  أنَّ 

بقليلة، فمنها:
• اخلروج 4: 22( رايب ناثان قال إن الل 	

جعلت  إنني،  قائاًل:  إلرسائيل  تكلم 
مكتوب:  ألن��ه  البكر  ابني  يعقوب 
البِْكُر،  املولود  ��ه  وأنهّ اْبنِي  إرْساِئ��ي��ُل 
البكر كام  ابني  وأيضًا سأجعل املسيح 
البكر(  املولود  مكتوب وسأجعله  هو 
املسيح املذكور هنا ليس عيسى ولكنه 
ل  ألهن��م  املنتظر...  اليهود  مسيح 

يعرتفون بعيسى نبيًا.
• يا 	 موسى،  يا  اآلن  األول:  الب����اب 

بخصوص  معك  اتكلم  سوف  ابني، 
 � عليها  تقف  ال��ت��ي  الرض  ه��ذه 

ابن   داود ذا  هو  الث����اين:  املزمور 
 : بُّ الرَّ بِِه  َقىَض  َما  ُأْعِلُن  َأَنا  َوَها  الل: 
الَيْوَم  َأَنا  اْبنِي،  »َأْنَت   : بُّ الرَّ يِلَ  َقاَل 

-العهد  املقدس  الكت������اب  رشح  ُانظر:   )20(
القديم-القس أنطونيوس فكري. 
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َوَلْدُتَك.
• ِمرَياثًا، 	 األَُم��َم  َفُأْعطَِيَك  ِمنِّي  اْطُلْب 

سليامن  َلَك.  ُمْلكًا  األَْرِض  َوَأَق��ايِصَ 
ابن الل. يف املزمور اخبار اليام الول 

الصحاح الثاين والعرون.
• يِلَ 	 َيُكوُن  َوُهَو  لْسِمي،  َبْيًتا  َيْبنِي  ُهَو 

اْبنًا، َوَأَنا َلُه َأًبا َوُأَثبُِّت ُْريِسَّ ُمْلِكِه َعىَل 
اِئيَل إىَِل األََبِد. إرِْسَ

• بُّ َمَعَك َفُتْفِلَح 	 اآلَن َيا اْبنِي، لَِيُكِن الرَّ
َتَكلََّم  َكاَم  إِهِل��َك  بِّ  ال��رَّ َبْيَت  َوَتْبنَِي 

َعنَْك.
اليهود  أنهّ  التالية  النصوص  يف  ونرى 

كانوا يلقبون أنفسهم بأبناء الل مثاًل:
• أبناء 	 يا  للرب:  قدموا   1  :29 املزامري 

الل، قدموا للرب جمدًا وعزًا.
ال��ت��وراة  ت��رمج��ات  يف  نجده  وك��ذل��ك 

احلالية، وإليك بعض األمثلة:
"َأَنا ُقْلُت: إِنَُّكْم آهِلٌَة َوَبنُو اْلَعيِلِّ ُكلُُّكْم. 	 

َوَك��َأَح��ِد  مَتُ��وُت��وَن  ال��نَّ��اِس  ِمْثَل  لِكْن 
 /82 )املزامري،  َتْسُقُطوَن"  َؤَساِء  الرُّ

.)7- 6
لَ 	  َولِْلَجنُوِب:  َأْعِط،  اَمِل:  لِلشَّ "َأُقوُل 

ِمْن  َوبَِبنَايِت  َبِعيٍد،  ِمْن  بَِبنِيَّ  اِيِت  مَتْنَْع. 

 /43 أشعياء،  )سفر  األَْرِض"  َأْقَى 
.)6

عند  اللق��ب  هبذا  ثقافة  هناك  إذًا، 
عزير  عىل  الل  ابن  إطالق  فيكون  اليهود، 
ًا وغري مستنكر يف الديانة  يشء طبيعي جدَّ
أو  عزير  حيمله  ما  خصوصًا  اليهودية، 
عزرا من مكانة يف نفوسهم كام مرَّ عليك 

احه. يف العهد القديم أو رشَّ
املوسوعة  أنَّ  ع��ي  ي��دَّ َم��ن  وه��ن��اك 
ح بأنَّ اسم عزير اسم مشتق  اليهودية ترصِّ
اسم  ع��زرا  اس��م  وأنَّ  عزير  األص��ل  من 
أنَّ  مؤنث واملذكر منه هو عزير ومعروف 
أن  لبد  أذًا  مذكر،  رجل  هو  النبي  هذا 
وهو  عزير  وهو  الس��م  أصل  إىل  يرجع 

بمعنى النارص أو النرصة)21(.
عي أنَّ هيود العراق  وهناك أيضًا من يدَّ
عىل  والدليل  عزير،  يسمونه  اآلن  حتى 
ذلك هم العزيريون أنفسهم الذين هم من 

وعلامء  اليهودية  املوسوعة  شهادة  وهذا   )21(
املوسوعة  ُأنظر:  أنفسهم،  العبية  اللغة 

اليهودية: صفحة 1108.
http / /:www .jewishencyclope-
dia .com /vi…d=578&letter=E
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نسل عزير)22(.
وهناك دعوة من قبل البعض أنَّ عزير 
عند اليهود نبي وابن الل وأنَّ الل قد رفعه 

للسامء بدون أن يموت)23(.
اخلامت���������ة:

م��ن خ��الل ت��راك��م الح��ت��املت يف 
مسألة أنَّ عزير يف القرآن الكريم هو نفسه 
بالتطابق بني  القديم نقطع  العهد  عزرا يف 

: الشخصيتني؛ وذلك ألنَّ
كبري . 1 السمني  بني  اللفظي  التق�ارب 

ا يف املعنى فهو أكثر تناسبًا. ًا، وأمَّ جدَّ
تليق . 2 ل  ال��ق��رآن  يف  ال��ب��ن��وة  دع���وة 

)22( انظر:
 http:/ / www. babylonjewry.
 org. il/ new/ english/

htm  .10  /14  /nehardea
لحظ اجلملة اآلتية يف املوقع تقول:

 The prophet Ezra Hasofer
 wasnicknamed Ezeir by the
 Jews of Iraq. The location of
 his grave is also known by the

.name Ezeir
النبي  عزير،  باسم  معروف  قبه  وموقع 

عزرا عرف بني هيود العراق باسم عزير.
 /edu  .nnu  .wesley  /  /:http  .  )23(
 studi…dras -notes.-biblical

�htm3

بشخصية غري عزرا الذي ذكره العهد 
مكانة  من  الشخصية  هلذه  ملا  القديم؛ 

تؤهلها هلكذا ادَّعاء.
اسم . 3 بأنَّ  اليهودية  املوسوعة  اعرتاف 

هو  منه  وامل��ذك��ر  مؤنث  اس��م  ع��زرا 
عزير.

م��ا ذك��ر يف ت��اري��خ هي��ود ال��ع��راق من . 4
تسمية عزرا ب� )عزير(.

يف . 5 اليهود  ِقبل  من  الع��رتاض  ع��دم 
وقت نزول اآلية يمكن أن يكون مؤيد 
بأنَّ شخصية عزير مل تكن خيالية ول 

وجود هلا عند اليهود.
ك��لُّ ه��ذه الح��ت��املت ت��ؤدي بنا إىل 
الشخصيتني  بتطاب��������ق  واليقني  القطع 
القرآن  ذكرها  التي  البنوة  دعوة  وبثبوت 

الكريم.
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يف  وترصيفاته  )َسِمع(  الفعل  دراسة  إىل  البحث  هذا  يهدف   

خالل  من  املعنى،  انتاج  يف  السياق  أثر  وبيان  القرآين،  االستعامل 

تلك  حركة  ويصف  فيها،  سيقت  التي  واملناسبة  اللفظية،  القرائن 

األفعال يف داخل السياق القرآين من حيث التعدية واللزوم، ويعرض 

آراء اللغويني واملفرسين يف ذلك. كام أن البحث يسعى إىل الوقوف 

عىل النكات القرآنية يف استعامل الفعل )سمع( وترصيفاتـــه من 

حيث تعاور املفردات وافرادها وجمعها, وتقديم ترصيفات السمع 

عىل غريها من االفعال واالسامء.

           د. ليث سعدون كوة            م.م. هاين كنهر عبد زيد العتّايب 

املديرية العامة للرتبية - محافظة واسط

جمهورية العراق
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مة: املقدهّ
األفع���ال  من  واحٌد  )سمع(  الفعل 
التي شغلت حيهّزا دلليًا واسعًا من القرآن 
الكريم؛ فأمر القرآن الكريم الناس وحثهّهم 
ونفى  منه،  موضع  غري  يف  السمع  عىل 
باملوتى  القرآن  الذين وصفهم  السمع عن 
يف  املسموع  ص��ورة  ووصف  األنعام،  أو 
ذلك  ومن  فيه��ا،  املسموع  وغري  اجلنة، 
)سم�����ع(  الفعل  دللت  ع  تنوهّ يتضح 
تظهر  وهنا  الكريم،  القرآن  يف  وصيغه 
عىل  للوقوف  الفعل  ه��ذا  دراس��ة  أمهية 
دللته،  حيث  من  فيه،  القرآني��ة  النكات 
املفردات  وتعاور  فيه  ورد  الذي  والسياق 
من  غريه  عىل  وتقديمه  ومجعها،  وافرادها 
فجاء  عليه؛  مها  وتقدهّ والس��امء  الفعال 
)سم����ع(  )الفعل  عنوان:  حيمل  البحث 
مجع  وبعد  الكريم(،  القرآن  يف  وصيغه 
املادة العلمية من بطون كتب اللغة والنحو 

وتفاسري القرآن وعلومه اقتىض البحث أن 
يكون يف مخسة حماور:

املحور األول:
الدللة اللغوية للفعل سمع:

ْمع  السَّ أنَّ  )ت175ه���(  اخلليل  ذكر 

به:  ي���راد  امل��ي��م  وس��ك��ون  ال��س��ني  بفتح 
واملسمع����������ة  املسمعة،  وهي  ))األذن، 
يشء  من  فيها  وقر  ما  والسمع  خرقها، 
اجابة،  فأساء  سمعًا  أساء  يقال:  يسمعه. 
اجل��واب(()1(  فأساء  حسنا  يسمع  مل  أي: 
َوُه��َو  ))املِ��ْس��َم��ع  اأْلذن  لسمع  وُي��َق��ال 
مُع عند  به(()2(. والسَّ ُيسَمع  الذي  اخلَرق 
فارس  ابن  قال  األُذن؛  ِحسُّ  اللغويني: 
والعني  وامليم  ))السني  ه���(:   395 )ت 
باألذن،  اليشء  إيناس  وهو  واحد،  أصل 
تقول: سمعت  أذن.  الناس وكل ذي  من 
َسمعًا  َسِمَعه  َقد  َومنه  سمعا(()3(،  اليشء 

وِسمعًا وَسامعًا وَسامعًة وَسامِعيًة)4(.
وهو  املسموع،  إِدَراك  هو  م����ع  فالسهّ
الستامع؛  عن  الدللة  حيث  من  خيتلف 
قال العسكري )ت نحو 395 ه�(،: ))أن 

)1( العني: مادة )سمع( 348/1. 
)2( هتذيب اللغة: مادة )سمع( 74/2. 

)3( مقاييس اللغة: مادة )سمع( 102/3. 
)4( ينظر: املحكم واملحيط األعظم: مادة )سمع( 
)سمع(  م���ادة  املخصص:  و   ،511/1
)سمع(  م��ادة  ال��ع��رب:  ول��س��ان   ،90/1
)سمع(  مادة  احليط:  والقاموس   ،162/8
)سمع(  م��ادة  العروس:  وت��اج   ،730/1

 .223/21
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باإلصغاء  املسموع  استفادة  هو  الستامع 
يستمع  الل  إن  يقال  ل  وهل��ذا  لفهم  إليه 
يقال  للمسموع  اسام  فيكون  السامع  وأما 
ويقال  سامعي  هو  احلديث  من  سمعته  ملا 
تقول  السمع  بمعنى  ويكون  سامع  للغناء 
سمعا  سمعت  تقول  كام  سامعا  سمعت 
طلب  التعلم  مثل  السمع  طلب  والتسمع 
العلم(()5(؛ ألنَّ صيغة استفعل حتمل معنى 
األفعال  ومن  السمع،  طلب  أي  الطلب، 
الدراك  بمعنى  الفعل  مع  تشرتك  التي 
اخلصائص  ببعض  عنها  ختتلف  أهن��ا  إلهّ 
-التفت- -أص���اخ  )أص��غ��ى  ال��دلل��ي��ة 
له،  سمعت  ))ت��ق��ول:  فتقول:  اس��رتق( 
وإل��ي��ه، وأص��غ��ي��ت ل���ه، وأص��خ��ت ل��ه، 
وأرعيته سمعي، وراعيته سمعي، وأقبلت 
عليه بسمعي، ورفعت له حجاب سمعي، 
حتدثه:  ملن  وتقول  السمع.  إليه  وألقيت 
سمعك إيل، وسامعك إيل، وسامع كحذار، 

أي اسمع(()6(. زد اىل ذلك املعاين الثانوية 
السياق أو تأيت  التي يفرضها  للفعل سمع 

)5( ينظر: الفروق اللغوية: 89/1. 
امل��رتادف  يف  ال��وارد  ورشع��ة  الرائد  نجعة   )6(

واملتوارد: 223/21. 

كمجيء  املجاز،  أو  التضمني،  سبيل  عىل 
سمعت بمعنى أجبت؛ ومنه قوهلم: َسِمَع 
الل ملن محده؛ َأي َأجاب مَحده)7(. والَسمُع: 
ألنَّه  ومجعًا؛  واحدًا  يكون  اإلنسان،  سمُع 
اليشء  سمعت  قولك:  مصدُر  األصل  يف 
َأس��امٍع،  عىل  جيمع  وق��د  وس��امع��ا.  سمعا 
القول  َأساِمُع)8(. وخالصة  األَسامِع  ومجع 

فيها  قوة  وهي  األذن  حسهّ  هو  السمع  أنَّ 
رصفية  بصيغ  يأيت  وقد  األصوات،  تدرك 

متنوعة ليدل عىل معنى الدراك.
املحور الثاين:

دللة الفعل سمع يف القرآن الكريم.
الكريم  القرآن  يف  سمع  الفعل  ورد 
غري  اليشء،  إدراك  العام:  اللغوي  بمعناه 
دللت  عليه  يضفي  القرآين  السياق  أنَّ 
خالل  من  فيها،  للباحث  تتضح  أخ��رى 
سياقات  يف  وسوقها  اللغوي  توزيعه������ا 
الذي  للسياق  مناسبًا  معنى  لتنتج  متنوعة 

وضعت فيه، ويكون مطابقًا ملقتىض احلال، 
وذلك أنَّ ))دراسة معاين الكلامت تتطلب 

)7( ينظر: لسان العرب: مادة )سمع(. 
-1231/3 )سمع(  مادة  الصحاح:  ينظر:   )8(

 .1233
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ترد  التي  وامل��واق��ف  للسياقات  حتليال 
الكالمية  الوحدة  ))معنى  ألنَّ  فيها(()9(؛ 
يعتمد بشكل جوهري عىل السياق(( )10(، 
للفعل  اللغوي  السياق  حتليل  خالل  ومن 
يف  يدور  أنَّه  تبنيهّ  الكريم  القرآن  يف  سمع 

ثالثٍة معاٍن:
ادراك املسموع والعلم به.. 1

• ۈئ 	 ۆئ  ۆئ  ۇئ  ۇئ  وئ  چ  تعاىل:  قول�����ه 
]سورة  چ  ی  ی  ىئ  ىئ  ېئىئ  ېئ  ېئ  ۈئ 

البقرة: 181[.
من  أي:  الوصيهّة،  حكم  تبنيهّ  اآلي��ة 
ما  فإثم  سمعه���ا،  ما  بعد  الوصية  ل  ب��دهّ
)سمع(  الفعل  فيها  وورد  عليه)11(.  ل  بدَّ
معنى  حيمل  الذي  ل(  )بدهّ بالفعل  مسبوقًا 
التغيري والتحريف، ليكون )سمع( بمعنى 
))َبْعَد  قوله  ألنهّ  به  والعلم  اليشء  ادراك 
وتفسرٌي  الَوِعيِد  لِسبب  َتْعِليٌل  َسِمَعُه((  َما 
َفإنَّ  َوإِلَّ  َما َسِمَعه وحتققه  َل  َبدَّ له؛ ))ألنه 

ر إِلَّ يف معلوم مسموع إذ  التبديل ل ُيتصوهّ

)9( علم الدللة )عمر(: 69. 
)10( اللغة واملعنى والسياق: 215. 

القرآن:  آي  تأويل  البيان عن  ينظر: جامع   )11(
 .397/3

ه النفوُس إىل املجهول(()12(. ل تتوجهّ
الشاهد،  أو  الويص  به  يراد  ل  وامُلَبدِّ
أو بدل يف  الوصية،  بتغيري  إذا قام  فاألول 
الشهادة  يغري  بأن  والثاين  احلقوق،  قسمة 
كناية  بدله  الفعل  يف  والضمري  وحيرفها، 
مذكرا  الضمري  ك��ون  مع  الوصية،  عن 
بمعنى  تأيت  الوصية  ألن  مؤنثة،  والوصية 
ما  بدل  فمن  أي:  عليه،  ودال��ة  اإليصاء 
أوىص به امليت، وقد يكون الضمري )اهلاء( 
أي:  والتقدير؛  والفرض  احلكم  إىل  يعود 
تكون  وقد  ذكره،  املقدم  األمر  بدل  فمن 
وأصلها،  الوصية  معنى  إىل  عائدة  الكناية 
وهو قول امليت مع أن التأنيث يف الوصية 
عنها  يكنى  أن  فيج��وز  جم��ازي،  تأنيث 

بكناية املذكر)13(.
العل�����������م  بمعنى  )سمع(  فالفعل 
إنام  ))اإلث��م  ألنهّ  ادراك��ه،  بعد  باملسموع 
املبدل  يكون  أن  ب��رط  يعظم  أو  يثبت 

مل  لو  للسامع  معنى  ل  ألنه  ذلك،  علم  قد 
يقع العلم به، فصار إثبات سامعه كإثبات 

)12( التحرير والتنوير: 152/2. 
والبحر   ،235/5 الغيب:  مفاتيح  ينظر:   )13(

املحيط: 165/2. 
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ی  ىئ  ىئ  چ  تعاىل  وقوله  ع��ل��م��ه(()14(، 
املويِص،  به  ُيويص  ملا  سميع  أي:  یچ؛ 

فون)15(. عليم بام تعملون وما حترهّ
وقد ورد الفعل )سمع( مسندًا إىل من 
يسمع  ملا  والتحريف  التبديل  بفعل  يقوم 

متحمل  ��ه  ألنهّ العلم؛  لفظ  ذك��ر  غري  من 
)سميع(  لفظة  أما  أسبابه،  من  وسبب  له 
اخلاصة بلفظ اجلاللة فقد أتبعت ب�)عليم( 
العلم؛  دة لصفِة  السمع ممههّ مع كون صفة 
ألنَّ صفة العلم )عليم( جاءت لتسترف 
الل  علم  لتبنيهّ  السامع؛  فعل  مستقبل 
أي:  الوصية.  سامع  بعد  يفعل  بام  تعاىل 
َعِليٌم  املويص  قاله  قد  ملا  َسِميٌع  اللََّ  ))إِنَّ 
سيق  وقد  إل��ي��ه(()16(.  امل��وىَص  يفعله  بام 
يف  اجلاللة  لفظ  إىل  مسندًا  )سمع(  الفعل 
للدللة  الكريم  القرآن  من  موضع  غري 
ألنهّه  الشامل؛  الكيلهّ  والعلم  الدراك  عىل 

من معنى الغيب، كقوله تعاىل: چٱ  يتضهّ
ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ 
 ،]181 ع��م��ران:  آل  ]س���ورة  چ  ڀ 

)14( مفاتيح الغيب: 235/5. 
)15( ينظر: اهلداية اىل بلوغ النهاية: 578/1. 

)16( زاد املسري: 139/1. 

پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  چ  وقوله: 
پ چ ]سورة املجادلة: 1[.

َأنَّ  ع��ىل  ي���ُدلُّ  هنا  )س��م��ع(  والفعل 
هبا،  عليم  لِ���أَلق���َواِل  َس��ِم��ي��ٌع  َت��َع��اىَل  الل 
))وإذا  502ه����(:  األصفهاين)ت:  ق��ال 

به علمه  فاملراد  ْمِع  بِالسَّ تعاىل  الل  وصفت 
بِامْلَْسُموَعاِت(()17(، ومن اجلدير بالباحث 
بمعنى  )سمع(  الفعل  كان  إذا  يسأل:  أن 
وقد  الل(؟.  )علم  يقل  مل  مل��اذا  )ع��ل��م(، 
اجلاللة  لفظ  اىل  الفعل )علم( مسندًا  ورد 
كقوله  الكريم،  القرآن  من  موضع  غري  يف 

ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  چٺ  تعاىل: 
 ،]187 ال��ب��ق��رة:  ]س���ورة  ٿچ 
چ  ڇ  چ  چ  چ  چ  وقوله: 

]سورة البقرة: 235[.
متابعة  ينبغي  ذلك  عن  الجابة  ويف 
الذي  هو  السياق  ألنهّ  القرآين؛  السي���اق 
اآلخر،  دون  الفعلني  أحد  استعامل  حيدد 
أن  َح  اتضهّ القرآين  السياق  متابع��ة  وبعد 
ممهّا  أو  كائنًا  قولً  كان  إذا  املعلوم  اليشء 
القرآن  نج���د  السم�ع،  طريق  عن  يدرك 
ملناسبة  )سمع(  الفع����ل  يستعمل  الكريم 

)17( املفردات يف غريب القرآن: 426/1. 
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ذلك  ع��ىل  ون��س��ت��دلهّ  ل��ه،  ال��س��امع  صفة 
ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  چ  تعاىل:  بقوله 
قيل:  إذ  ڀچ؛  ڀ  پ  پ  پ  پ 
َقْوله  نزل  ملا  ))َأن��ه  اآْلَي��ة  نُزول  َسَبب  إن 

َتَعاىَل: چجث مث ىث يث حج مج جحچ 
]سورة احلديد: 11[ قالت اليهود: إن الل 
يستقرض منا أموالنا؛ فإذن هو فقري ونحن 
ولكن  اعتقاد،  عن  ذلك  قالوا  وما  أغنياء 
املسلمني، وتشكيكا هلم(()18(،  متوهيا عىل 
القول  إلدراك  مناسٌب  )سمع(  فالفعل 

واملجادلة والعلم هبام.
يناسب  ل  عامًا  امُل���دَرك  ك��ان  إذ  ��ا  أمهّ
بمفهومه  )علم(  الفعل  جاء  السامع  صفة 
النصوص  يف  ك��ام  عليه  للدللة  ال��ع��ام 
الفعل  ناسبه  ُيرى  مما  كان  وإذا  السابقة، 
غري  نصوص  الكريم  القرآن  ويف  )رأى(، 
ومشتقاته  )رأى(  الفعل  فيها  ُأسنِد  قليلة 
السياق  تناسب  القرآنية  فاملفردة  الل،  اىل 

الذي تساق فيه غري أن املفهوم العام لتلك 
األفعال هو العلم.

ادراك املسموع وفهمه والنتفاع به.. 2

)18( تفسري القرآن للسمعاين: 348/1، وينظر: 
أرسار ترتيب القرآن: 68. 

• گ 	 ک  ک  چ  ت��ع��اىل:  ق��ول��ه 
ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ 

ڱ چ ]سورة الزخرف: 40[.

القرآين  النصهّ  يف  سمع  الفع���ل  جاء 
وفهم��ه  ال��يشء  س��امع  بمعنى  مشحونا 

فيه  والستفهام  به،  والنتفاع  وادراك��ه 
بإمك������انك  ليس  أنه   : أيهّ النفي  معنى 
علي���ه  ولبهّسنا  بصريته،  دنا  سدهّ من  هداية 
فهمه  مسامع  يف  صببن��ا  ومن  رش�����ده، 
بإمكانك  يكون  فكيف  الشقاء واحلرمان؛ 
كان   الل رسول  أنهّ  مع  إسامعه؟.)19(، 
اىل اليامن،  جيتهد يف دعوة قومه، وحثهّهم 
كا  متسهّ إل  دعائه  عىل  ي��زي��دون  ل  وه��م 
لينك����ر  القرآين  النصهّ  فجاء  بالكفر)20(، 
لفقدهم  وذل��ك  هدايتهم،  ع��ىل  ق��درت��ه 
والنتفاع  يقوله  ملا  والتدبر  الفهم  مسألة 

به، والنخراط يف مسريته.
فاألصمهّ هو ))من قد سلبه اللُ استامع 
الكتاب  هذا  يف  هبا  احتجهّ  التي  حججه 
الشيطان،  عليه  واستحوذ  عنه...  ه  فأصمهّ

)19( ينظر: لطائف الشارات: 368/3. 
غوامض  حقائق  عن  الكش������اف  ينظر:   )20(

التنزيل: 253/4. 
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عن  رغبته  بسبب  ال��ردى(()21(،  له  فزيهّن 
وادراك��ه��ا  وفهمها  احلجج  تلك  س��امع 
غرِي  يف  املعنى  هذا  ورد  وقد  وتطبيقها، 
الصمهّ  ذك��َر  إذ  الكريم؛  القرآن  من  آي��ٍة 
وأراد هبم الذين يمتنعون عن النتفاع بام 

ڃ  ڃ  ڃ  چ  تعاىل:  كقوله  يسمعون، 
 ،]171 البقرة:  ]سورة  چچ  چ  ڃ 

ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  چڻ  وق��ول��ه: 
ہ ہ ھ ھچ ]سورة األنفال: 
22[، كام خصَّ الل سبحانه وتعاىل التبليغ 
من  اهلداية  وجعَل  بالرسل،  والس��امع 

چڑ  تعاىل:  كقوله  وح��ده،  مشيئته 
گ  گگ  ک  ک  ک  ک  ڑ 
ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ 
 .]39 الن���ع���ام:  ]س����ورة  ڱچ 
يرد  مل  كام  اآلذان  اس��امع  امل��راد  يكن  فلم 
 الل رسول  ألنهّ  البيان؛  هداية  باهلدى 
أراد  ولكنه  فعل  وقد  ذل��ك،  يعلم  كان 

واإلسامع  الل،  إل  يملكها  ل  التي  اهلداية 
غريه،  يفعله  ل  الذي  بالنتفاع  املشحون 
الذي  والرشد  والعصم���ة  التوفيق  وهو 

ال��ق��رآن:  آي  ت��أوي��ل  ع��ن  البيان  جامع   )21(
 .608/21

أصمهّ  ألنهّ  اه��ت��دى)22(؛  ألحٍد  أعطي  إذا 
ووصفه  يسمع�����ه،  ما  يفهم  ل  القلب 
الَعَشى  بني  متفاوتة  بِ��درج��ات  ال��ق��رآن 
زاد  كلهّام  النسان  أنَّ  وذل��ك  والَعَمى، 
فقَد سمعه وبصريته)23(،  بالدنيا،  اشتغاله 
العقل أن كثرة األفعال  و))ثبت يف علوم 
فينتقل  الراسخة  امللكات  توجب حصول 
النسان من الرمد إىل أن يصري أعشى فإذا 
واظب عىل تلك احلالة أياما أخرى انتقل 
فهذا  أعمى،  كونه  إىل  أعشى  كونه  من 
بالباهني  ثبت  ملا  موافق  حس���ن  ترتيب 
التكامل  سلهّم  ترسم  التي  اليقينية(()24( 

والتسافل.
 ،والنصهّ فيه َتسليٌة للرسول األكرم
ورجعهام  والضالل،  اهلدى  لطبيعة  وبيانًا 
وإخراجهام  وحده  وتقديره  الل  مشيئة  إىل 
م��ن ن��ط��اق وظ��ي��ف��ت��ه، ووض���ع احل���دود 
الفاصلة بني القدرة اإلنسانية املحدودة يف 

أعىل درجاهتا عند الرسل، والقدرة اإلهلية 
الكري�����م  القرآن  مثهّل  وقد  الشاملة)25(. 

)22( ينظر: تأويالت أهل السنة: 167/9. 
)23( ينظر: مفاتيح الغيب: 634/27. 

)24( املصدر السابق: 634/27. 
 ،346/8 القرآن:  ألحكام  اجلامع  ينظر:   )25(
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األعمى  كمثل  واإلي���امن  الكفر  فريقي 
الذي ل يرى بعينه شيًئا، واألصم الذي ل 

ک  چ  يسمع شيًئا وذلك يف قوله تعاىل: 
گ  گ  ک  ک 
چ  ڱ  ڱ  ڳڳ  ڳ  ڳ  گگ 
الذي  الكفر  ففريق   ،]24 هود:  ]سورة 
ول  به،  ويعم������ل  فيتبعه  احلق  يبرص  ل 
إىل  فيجيبه  الرشاد،  إىل  الل  داعي  يسمع 
الرسول  ووظيفة  ب��ه)26(،  فيهتدي  اهلدى 
هيدي  وأن  يسمعون،  الذين  ُيسمع  أن 
جوارحهم،  عطهّلوا  فإذا  يبرصون.  الذين 
منافذ قلوهبم وأرواحه����م)27(،  وطمسوا 
��ت��ه��ا، فام  م��ع س��الم��ة ح��واس��ه��م وص��حهّ
عليه  ول  سبيل  من  هدايتهم  اىل  للرسول 
من ضالهلم، فقد قام بواجبه الذي يطيق.
وقد وصفهم القرآن الكريم باألنعام، 
ما  ا ل متتلك  منها، ألهنهّ م أضلهّ  أهنهّ بنيهّ  ثمهّ 
إلهّ  والفهم  الدراك  نعمة  من  يمتلكونه 

إذ  وهجروه���ا،  النعم  تلك  عطلهّوا  أهنم 
ٺ  چ  تعاىل:  قوله  الكريم  الكتاب  جاء 

ويف ظالل القرآن: 3190/5. 
القرآن:  آي  تأويل  البيان عن  ينظر: جامع   )26(

 .291/15
)27( ينظر: يف ظالل القرآن: 3190/5. 

ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ 
ڦ  ڦ  ڤڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹٹ 
چ ]س��ورة الع��راف: 179[،  ڦ 
يف  احل��واس  تلك  يستعملوا  مل  أهن��م  أي: 
فيها  أدرج  وما  األشياء،  حقائق  معرفة 

احلقيقة  يف  فصاروا  واحلكمة،  املعاين  من 
بل  هبا  ينتفعوا  مل  إذ  له؛  ح��واس  ل  كمن 
ليس هلم سمع ول برص)28( مل  كانوا كمن 
من  انتفاع  وأبصارهم  بأسامعهم  ينتفعوا 
يتمتع هبا، فصاروا كاألنعام، بل هم أدنى 
وكانوا  الطريق،  ضلوا  م  ألهنهّ درجة؛  منها 
بخالف  هيتدون  ل  هلم  الرسل  حثهّ  مع 
الدواب التي هتتدي اىل الطريق ومتيل اليه 

إذا ما اهتدت اليه.
الفعل  ي��رد  آخ��ر  ق���رآين  س��ي��اق  ويف 
معنى  عىل  ليدلهّ  الستفعال  بصيغة  سمع 
غ من الفهم والنتفاع، فيبنيهّ  الصغاء املفرهّ
يغطي  الذي  الغطاء  ذلك  الكريم  القرآن 
اىل  بحاجة  النصهّ  يف  السمع  ليكون  قلبه، 

ۉ  چ  تعاىل:  كقوله  والنتفاع،  الفهم 
ەئ  ائ  ائ  ى  ى  ېې  ې  ې 
النعام:  ]س��ورة  ۇئچ  وئ  وئ  ەئ 

)28( ينظر: تأويالت أهل السنة: 96/5. 
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ما  القرآن، ويستمع  فالسامع يستمع   ]25
يدعو إليه من توحيد الل، وأمره وهنيه، ول 
يفقه ما يسمعه، فيفهم حجج الل عليه يف 
تنزيله الذي أنزله، فيسمع ول يعقل، ألن 
الل قد جعل عىل قلبه أكنهّة وهو الغطاء)29(، 
مل  السابقة  النصوص  السامع يف  أن  ويظهر 
وإنام  باحلاسة،  الدراك  بمعنى  ينحرص 
والنتفاع،  والفهم  الدراك  بمعنى  جاء 

وبخالف ذلك ينفى ذلك السامع.
والصغ�������������اء . 3 املسم���وع  ادراك 

والستجابة له.
• قوله تعاىل: چ ڭ ڭ ڭ 	

ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ 

ۋ  ٴۇ  ۈۈ 

ۋ چ ]سورة البقرة: 104[.

من  طائفة  خي��اط��ب  ال��ق��رآين  ال��ن��صهّ 
املجتمع خصهم الل سبحانه وتعاىل ببعض 
األوامر والنواهي التي من شأهنا أن هتذهبم 

الذين  الصالح، وهم  إىل طريق  وتقودهم 
أسلوب  اخلطاب عىل طريقة  آمنوا، وجاء 
يا  )راعنا  يقولون  كانوا  إهنم  إذ  النداء، 

القرآن:  آي  تأويل  البيان عن  ينظر: جامع   )29(
305/11، والنكت والعيون: 101/2. 

ويريدون  سمعك(  وأرع��ن��ا  الل  رس��ول 
املفرسين  أق��وال  وتظافرت  امل��راع��اة،  به 
بلغة  سبهّا  تعدُّ  اللفظة  هذه  بأن  القول  عىل 
اليهود، و معناه عندهم: اسمع ل سمعت، 
وهو إحلاد إىل الرعونة، فكانت طائفة منهم 
د ويضحكون فيام  يقولون له: راعنا يا حممهّ
هذه  عن  الكريم  القرآن  فنهى  بينهم)30(؛ 
اْنُظْرَنا(  )َوُقوُلوا  بقوله  وأمرهم  اللفظة، 
لتأثره  بينهم،  اجلاري  اخلطاب  لتصحيح 
عىل  منه  املقصود  وضياع  اليهود،  بلغة 

سبيل التورية.
األَم���ر  أنَّ  امل��ف��رسي��ن  ب��ع��ض  وذك���ر 
النظ�����رة  يف  التشفع  موقع  يقع  باإلنظار 
مرة  وباخلطاب  مرًة،  بالصحبة  لوجهني: 
اخرى؛ فقوهلم: )اْنُظْرَنا( ملا ل يبلغ أفهامنا 
والثاين:  به.  خياطبنا  ما  يعني  الذي  القدر 
اإلجياب  يتطلهّب  عامهّ  عقوهلم  قصور  عىل 
تأويالت:  ثالثة  معناه  أن يف  وقيل  له)31(. 

أمهلنا.  والثاين:  لنا.  وبني  أفهمنا  أحدها: 

 ،251/1 والبيان:  الكشف  ينظ��������ر:   )30(
وبحر   ،528/1 السنة:  أهل  وتأويالت 
وال��ع��ي��ون:  وال��ن��ك��ت   ،80/1 ال��ع��ل��وم: 

 .170- 169/1
)31( ينظر: تأويالت أهل السنة: 528/1. 



الفعل )َسِمَع( وصيغه يف القرآن الكريم

358

سابع والثالثون -ربيع )2019م- 1440هـ(
العدد ال

إلينا)32(.  وانظر  علين��������ا  أقبل  والثالث: 
الفهام  هنا  باإلنظار  امل��راد  أن  وي��ب��دوا 
سمع  الفعل  جميء  بدللة  اليه،  والدعوة 
اجيبوا  َأي:  )واسمعوا(  قوله  وهو  بعده، 
َن  تضمهّ هنا  فالسمع  ل��ه)33(،  وأطيعوا  له، 
بدللة  والجابة  والطاعة  الصغاء  معنى 
املعنى  ليكون  فيه،  سيق  ال��ذي  السياق 
مع(()34(؛  السهّ حتت  الطهّاعة  ألنهّ  ))أطيعوا 
يقول  مل��ا  أسامعكم  ف��رغ��وا  منه  ف��امل��راد 
وطاعة  قبول  سامع  واسمعوا   الرسول
حيث  اليهود  س��امع  سامعكم  يكن  ول 
تتمسكوا  ول  وعصينا،  سمعنا  ق��ال��وا: 
)ت  حيهّان  أب��و  وق��ال  ع��ن��ه)35(.  هنيتم  بام 
َقبوٍل  َس��اَمَع  َأي  ))واسَمُعوا:  745ه���(: 
للذين  اخلطاب  أنَّ  وذلك  وَطاَعٍة(()36(، 
متيزهم،  التي  بالصفة  ينادهيم  إذ  آمنوا؛ 
تستجيش  والتي  ونبيهم،  برهبم  وتربطهم 

)32( ينظر: النكت والعيون: 169/1 -170. 
 ،528/1 السنة:  أهل  تأويالت  ينظر:   )33(

وبحر العلوم: 80/1. 
)34( الكشف والبيان: 252/1، وينظر: املحرر 

الوجيز: 189/1. 
)35( ينظر: مفاتيح الغيب: 3/ 634. 

)36( البحر املحيط: 539/1. 

يف نفوسهم الستجابة والتلبية.
يقولوا  أن  ينهاهم  الصف�����ة  وهب��ذه 
بدلً  يقولوا  أن  اىل  ويدعوهم  )راعنا(، 
ويأمرهم  )اْنُظْرنا(  العربية:  اللغة  يف  منها 
اآلية  و خيتم  الطاع��������ة،  بمعنى  بالسمع 
وهو  الكافرين  مصري  من  بتحذيره�������م 

العذاب األليم)37(.
سمع  الفع���ل  ي��أيت  آخ��ر  سياق  ويف 
عىل  للدللة  الستجابة  بفع����ل  مسبوقًا 
طاعة املسموع والستجابة له، كام يف قوله 

ٻ ٻ ٻ ٻپ پ  چ  تعاىل: 
پ پ ڀ ڀ ڀ چ ]سورة األنعام: 
َقابِِلنَي،  َس��امَع  يسمعون  الذين  أي   ]36
األص��م)38(،  بَِمنْزَلة  َيْقَبل  مل  من  وَجَعَل 
سياق  يف  )ت310ه����(  الطبي  ذك��ر  إذ 
ما  إىل  لدعائك  يستجيب  ))ل  اآلية  هذه 
الل  فتح  الذين  إل  ذلك  من  إليه  تدعوه 
هلم  ل  وسهَّ احلق،  إىل  لإلصغاء  أسامعهم 

شد، دون من ختم الل عىل سمعه،  اتباع الرُّ
فال يفقه من دعائك إياه إىل الل وإىل اتباع 

)37( ينظر: يف ظالل القرآن: 100/1. 
للزجاج:  وإع��راب��ه  القرآن  معاين  ينظر:   )38(

 .245/2
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أص��وات  م��ن  األن��ع��ام  تفقه  م��ا  إل  احل��ق 
بسامعهم  ترصيح  وه��و  ُرع���اهت���ا(()39(، 
مل��ا ي��ؤم��رون ب��ه وات��ب��اع��ه والن��ت��ف��اع به، 
يقيمون  الذين  اإليامن  لداعي  فيستجيب 
فعبهّ  بالقبول،  الباهني  ويتلقون  اآليات 
عن ذلك كله بلفظة )َيْسَمُعوَن( و))وهذه 
لفظة تستعملها الصوفية إذا بلغت املوعظة 
سمع(()40(.  قالوا  شافيا  مبلغا  أحد  من 
التي   ) ب�)إنامهّ احلرص  عىل  قائم  واألسلوب 
الستجابة  ختصيص  النصهّ  عىل  تضفي 
ن معنى الطاعة، وبخالف  بالسمع املتضمهّ
أو  كاألنعام  النسان  يكون  السمع  ذلك 
أضلهّ منها، أو يكون كامليهّت الذي تتعطل 

حواسه.
املحور الثالث: 

ي الفعل سمع يف القرآن الكريم. تعدهّ
الكريم  القرآن  الفعل )سمع( يف  ورد 
ي  عىل أربع حالت نحوية من حيث التعدهّ

واللزوم:
اىل . 1 متعديًا  )سمع(  الفعل  يكون  أن 

ال��ق��رآن:  آي  ت��أوي��ل  ع��ن  البيان  جامع   )39(
 .341/11

العزيز:  الكتاب  تفسري  يف  الوجيز  املحرر   )40(
 .288/2

مفعوٍل واحد.
ورد الفعل )سمع( متعديًا اىل مفعوٍل 
الكريم،  القرآن  من  موضٍع  غرِي  يف  واحٍد 
أن  النحويون  ذكر  إذ  فيه،  األص��ل  وهو 
الفعل )سمع( من األفعال املتعدية ملفعوٍل 
واحد رشيطة أن يتعدى اىل ما يسمع، قال 
)سمعت(  ))فأما  616ه�(:  العكبي)ت 
يسمع  مما  واحد  إىل  يتعدى  أن  فالقياس 
وصوتك(()41(.  قولك  سمعت  كقولك 
واىل ذلك ذهب أغلب النحويني)42(، ومن 

ذلك قوله تعاىل: چٹ ڤ ڤ 
ڄچ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ 
تعاىل:  وق��ول��ه   ،]171 البقرة:  ]س���ورة 

پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  چٱ 

پ چ ]سورة آل عمران: 181[، وقوله: 
ڌچ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ 

سمع  فالفعل   ،]80 ال��زخ��رف:  ]س��ورة 
اىل  متعٍد  السابقة  القرآنية  النصوص  يف 

مفعوٍل واحٍد وهو األصُل فيه.

)41( اللباب يف علل البناء واإلعراب: 268/1. 
األعاريب:  كتب  عن  اللبيب  مغني  ينظر:   )42(
اإليضاح:  رشح  يف  واملقتصد   ،544/1
597/1، ورشح املفصل: 62/7، ورشح 

اجلمل لبن عصفور: 302/1. 
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إىل . 2 متعديًا  )َسِمَع(  الفعل  يكون  أن 
مفعولني.

ذهب النحويون إىل أنَّ الفعل »َسِمَع« 
واحد  مفعول  إىل  يتعدى  أْن  ِه  حقهّ من 
عىل  دخ��َل  إذا  األُخ��رى  األفعال  كسائر 
سمع���ُت  -كقولِنا:  سبق  –كام  مسموٍع 
ا إذا جاَء بعده اسم عني، أو  كالَم زيٍد، أمهّ
ما مل يصح أْن ُيسمع كقولنا: سمعُت زيدًا 
ينادي، فاختلف النحويون فيه)43(؛ فمنهم 
متعٍد  هنا  )َسِمَع(  الفعل  أنَّ  إىل  ذهَب  من 
إىل مفعوٍل واحٍد، واجلملة بعده يف موضِع 
نكرة،  به  املفعول  ك��ان  إذا  صفٌة  نصٍب 
املفعول  كاَن  إذا  حاٌل  نصٍب  موضِع  ويف 

ٿ  ٿ  ٿ  چ  تعاىل:  كقوله  معرفة،  به 
األنبياء:  ]سورة  چ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ 
ال��زخم��ري )ت538ه����( يف  ق��ال   ،]60
))مها  َفًتى(:  )َسِمْعنَا  بعد  الفعلني  توجيه 
َل وهو "يذكرهم"  صفتان لفتًى إلهّ أنَّ األوهّ

سمعُت  تقوُل:  ل  ألنَّك  لسمٍع؛  منه  لُبدَّ 
زيدًا وتسكت، حتى تذكر شيئًا ممهّا يسمع، 

عصفور:  لب���ن  اجل��م��ل  رشح  ي��ن��ظ��ر:   )43(
اجل��م��ل:  رشح  يف  وال��ب��س��ي��ط   ،303/1

433/1، وخزانة األدب: 9 /170. 

ا الثاين: فليس كذلك(()44(. وأمهّ
ومنهم من ذهب إىل أنَّ الفعل )َسِمَع( 
»يذكرهم«  ومجلة  مفعولني،  إىل  متعٍد 
إلي�����������ه  ذهب  ما  وهذا  مفعوليها،  ثاين 
إذ  حيان،  أبو  فيه  وتابعه  األخ��ف��ش)45(، 
أنَّ  وذكر  الزخمري،  توجيه  عىل  اعرتَض 
إعرابه مجلة »يذكرهم« صفة، ل وجَه له، 
للفعِل  ثانيًا  مفعولً  تعرَب  أْن  يصحُّ  لذا 
»َس��ِم��َع«)46(، وأوض��ح ذل��ك اب��ن مالك 
األخفش  ))وأحلَ��َق  بقوله:  672ه�(  )ت 
َسِمَع  املفعولني  ذات  بعلم  وال��ف��اريس 
ثاين  يكون  ول  ع��ني  اس��م  ع��ىل  الواقعة 
ً عىل صوت(()47(،  مفعوليها إلهّ فعاًل دالهّ
ذلك  إىل  وأضاف  نفسها،  باآلية  واستدلَّ 
إذا دلَّ عليه  الثاين جيوُز حذُفُه  املفعوَل  أنَّ 

ڻ  چ  تعاىل:  بقوله  واستدلَّ  دل��ي��ل)48(، 
الشعراء:  ]س���ورة  ہچ  ۀ  ۀ 
إذ  تدعون  يسمعونك����م  هل  أي:  72[؛ 

تدعون؟.

)44( الكشاف: 152/4. 
)45( ينظر: خزانة األدب: 169/9. 
)46( ينظر: البحر املحيط: 302/6. 

)47( رشح التسهيل: 84/2. 
)48( ينظر: رشح التسهيل: 84/2. 



م.م. هاين كنهر عبد زيد العتايب

361

هـ(
14

40
م- 

20
19

ع )
ربي

ن -
ثو

ثال
وال

ع 
ساب

 ال
دد

لع
ا

ۆ  ۆ  چ  تعاىل:  قوله  ذل��ك  وم��ن 
آل  ]سورة  ۋچ  ٴۇ  ۈ  ۈ 
سمع  الفعل  بعد  جاء  إذ   ،]193 عمران 
ما ل يسمع وهو مصدر خالف النحويني 
اآللويس  ذكر  وقد  سمع،  الفعل  تعدية  يف 

تعدي  يف  القول  خالصة  )ت1270ه���(، 
األخفش  ))ذه��ب  قال:  إذ  سمع،  الفعل 
مالك  واب���ن  اإلي��ض��اح  يف  وال���ف���اريس 
إىل  ى  تعدهّ ُيسمع  ما  وليه  إْن  أنَّه  وغريهم 
واحد كَسِمعت احلديث وهذا متفٌق عليه، 
ى إىل اثنني ثانيهام  وإْن وليه ما ل ُيسمع تعدهّ
ممهّا يدلُّ عىل صوت(()49( فيظهر أن الفعل 
مفعولني  ينصب  عني  اسم  تاله  إذا  سمع 
التي  اجلملة  واآلخ��ر  العني  اسم  أحدمها 

تليه.
أن يكون الفع����������ل )سمع( متعديًا . 3

بحرف جر )اىل -الالم -الباء(.
الفعل )سمع( معنى فعل  ن  قد يتضمهّ
عىل  للدللة  اجل��ر  بحرف  فيتعدى  آخ��ر 
بالتضمني  وامل��راد  اآلخ��ر،  الفعل  معنى 
يف  والتضمني  ال��يشء)50(،  يف  اليشء  ايداع 

)49( روح املعاين: 63/17. 
)50( ينظر: لسان العرب: مادة )ضمن(. 

آخر  لفظ  معنى  لفظ  إرشاب  هو  النحو 
مؤدهّى  ت��ؤدي  كلم���ة  أو  حكمه.  فيأخذ 
وفعل  بحرف  ى  يتعدهّ فعل  مثال:  كلمتني 
الفعل  تعدية  هو  والتضمني  بآخر  ى  يتعدهّ
جني  ابن  قال  ال��ث��اين)51(،  الفعل  بحرف 
كان  إذا  الفعل  أن  ))اعلم  )ت392ه���(: 
ى  يتعدَّ أحدمها  وكان  آخر،  فعل  بمعنى 
قد  العرب  ف��إن  بآخر،  واآلخ��ر  بحرف 
صاحبه  موقع  احلرفني  أحد  فتوقع  تتسع 
إيذاًنا بأن هذا الفعل يف معنى ذلك اآلخر، 
فلذلك جيء معه باحلرف املعتاد مع ما هو 
الكلمة  جيعل  والتضمني  معناه(()52(،  يف 
ومعنى  األص��يل  معناها  معنيني؛  ت��ؤدي 
الفعل  ورد  وقد  هبا،  أرشبت  التي  الكلمة 
عىل  للدللة  اجلر  بحرف  متعديًا  )سمع( 
معنى الفعل الذي يتعدى هبذا احلرف عىل 

سبيل التضمني، وله يف ذلك ثالثة معاٍن:
)سمع(  الفع��������ل  يكون  َأن  األول: 

بحرف  فيتعدى  اإلصغاء  معنى  نًا  مضمهّ
اجلرهّ )اىل()53(، كقوله تعاىل: چ ڄ ڄ 

)51( ينظر: أرسار البيان يف التعبري القرآين: 70. 
)52( اخلصائص: 310/2. 

األعاريب:  كتب  عن  اللبيب  مغني  ينظر:   )53(
898/1، والنحو الوايف: 566/2. 
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چچ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ 
يصغون،  ل  أي:  8[؛  الصافات:  ]سورة 
قوله  ذلك  ومن  )اىل(،  ب�  الفع����ل  ي  فُعدهّ
]سورة  ېچ  ې  ې  ۉ  چ  تعاىل: 

األنعام: 25[.

نًا  الثاين: َأن يكون الفعل )سمع( مضمهّ
بحرف  فيتعدى  )استجاب(  الفعل  معنى 
وبعد  الصالة  يف  كقولنا  )ال���الم(،  اجل��رهّ 
ملن  الل  )سمع  نقول:  الركوع  من  الرفع 
هو  املقصود  ألنَّ  بالالم؛  ي  فُعدهّ مح��ده(، 
من  الالم  أخذنا  فكأنام  )استجاب(  الفعل 
ينا الفعل )سمع( هبا؛  فعل اإلستجابة وعدهّ
اإلستامع؛  وليس  اإلستجابة  معنى  لتعطي 
الستجابة  وهو  زائد  بمعنى  تؤذن  أهنا  أو 
املقارنة للسمع )54(، ومن ذلك قوله تعاىل: 

ې  ې  ې  ۉۉ  ۅ  ۅ  ۋ  چ 

ې چ ]سورة املنافقون: 4[.

)سمع(  الفع������ل  يكون  َأن  الثالث: 
فيتعدى  أعلم(  أو  )أخب  معنى  نًا  متضمهّ
ُه  ا أِلَنَّ بحرف اجلرهّ )الباء(، وتعديته بالباء إِمَّ

َن َمعنَى أخَبت، َكام يف امْلََثِل: )تسمُع  ُضمِّ

البيان  نتائج الفكر: 353، و أرسار  )54( ينظر: 
يف التعبري القرآين: 70. 

َب به؛  باملعيدي خري من أن تراه()55(؛ َأْي خُتْ
ومن ذلك قوله تعاىل: چ ٱ ٻ ٻ 
]س��ورة  پچ  پ  پ  ٻ  ٻ 
زائدة  الباء  َتُكوَن  َأْن  أو   ،]31 يوسف: 

حب  جب  چ  تعاىل:  قوله  يف  كام  للتوكيد، 
خب چ ]سورة مريم: 38[.

أو . 4 ق��ارصًا  )َس��ِم��َع(  الفعل  يكون  أن 
ر. متعديًا اىل مفعول به مقدهّ

القرآن  يف  قارصًا  )سمع(  الفعل  ورد 
يكون  أن  فيه  األص��ل  كان  وإن  الكريم، 

گ  گ  چ  تعاىل:  قوله  يف  كام  متعديًا، 
]س����ورة  ڳچ  ڳ  گ  گ 
مفعول  ي���رد  ف��ل��م   ،]100 األع�����راف: 
هنا  حيتاج  ل  ألنهّه   ، النصهّ يف  )يسمعون( 
إىل مفعول ول يريد أن يقيد السمع بيشء، 
ويمكن أن يفهم مفعوله من دللة السياق 

ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  چ  تعاىل:  كقوله 
چ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ 
]سورة مريم: 42[ فكلمة )شيئًا( تشري إىل 
اشرتاك األفعال )يسم���ع -يبرص -يغني( 
هبا من حيث املعنى، أو أن املراد هو أصل 

العقل  إرش��اد  يف:  وتفسريه  املثل  ينظر:   )55(
السليم إىل مزايا الكتاب الكريم: 168/2. 
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أو  السمع  يقيهّد  مل  لذلك  ومعناه،  السمع 
البرص بيشء معني.  

وحذف  متعديًا  الفع���ل  يكون  وقد 
كقوله  علي����ه،  السياق  بدللة  مفعوله 

گ  گ  گ  ک  ک  ک  چ  تعاىل: 
فاطر:  ]س��ورة  چ  ڳ  ڳ  ڳ  گ 
14[، فمفعول )ل يسمع���������وا( مذكوٌر 
سمعوا(  )لو  مفعول  ��ا  أمهّ دعاءكم،  وهو 
ل  األوهّ املفع���ول  لدللة  فمحذوف)56(؛ 
يف  السمع  فعل  ح��ذف  أن  ويبدو  عليه. 
القرآن الكريم يكون إما لعدم ارادة تقييد 

السمع بيشء، أو لدللة السياق عليه.
املحور الرابع:

 الفراد واجلمع وتعاور املفردات 
يف سياق ألفاظ السمع.

• ألفاظ 	 س��ي��اق  يف  امل��ف��ردات  ت��ع��اور 
السمع.

جاء قوله تعاىل چ وئ ۇئ ۇئ ۆئچ 

يف  األوىل  كريمة،  قرآنية  سور  ثالث  يف 
ۈئۈئ  ۆئ  ۆئ  ۇئ  ۇئ  وئ  چ  مريم:  سورة 
]س���ورة  ىئچ  ىئ  ېئ  ېئ  ېئ 
مريم: 62[؛ إذ جاء الفعل يسمعون منفيًا 

)56( ينظر: رشح املقدمة املحسبة: 366. 

الكالم  أو  الباطل  وهو  فقط  اللغ��و  عن 
الس����الم،  سامع  استثناء  مع  النافع،  غري 

ڃ  ڃ  چ  الواقع��ة  سورة  يف  والثانية 
ڇچ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ 

فيها  وورد   ]26-  25 الواقعة:  ]س��ورة 
استثناء  مع  اللغو  عىل  معطوفًا  )تأثياًم( 

)قياًل سالما(، والثالثة يف سورة النبأ چٺ 
النبأ:  ]س���ورة  چ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ 
اللغو  عىل  )كذابا(  لفظة  عطف  إذ   ،]35

من غري استثناء.
ل يف النصوص القرآنية السابقة  واملتأمهّ
أن  اقتضت  سياقتها  يف  دقيقة  فروقًا  جيد 
مع  فيه،  وردت  ال��ذي  الشكل  يف  تساق 
إذ  اجلن�����ة،  بذكر  النصوص  تلك  توافق 
يف  اجلنة  يف  اللغو  سمع  نفي  صفة  جاءت 
النصوص ثالثتها، ولكنها اختلفت يف أنهّ 
عطف،  غري  من  اللغو  ذكر  ل  األوهّ النصهّ 
بمفهومها  اجلن��ة  ذك��ر  سياق  يف  وذل��ك 

الرمحن  وعد  التي  اجلنات  ذكر  إذ  العام، 
بالغيب،  يدخ����لوها  أن  املؤمنني  عباده 
غيب  فهي  يعاينوها،  ومل  يروها  مل  ألهنم 
يأتيه  مأيت  املوضع  هذا  يف  ))ووع��ده  هلم، 
يدخلهموها  الذين  طاعته  وأهل  أولياؤه 
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الل(()57(. ومل يذكر أيهّ موضع من مواضع 
تلك اجلنات، أو أيهّ وصف من أوصافها 
وثامرها  أشجارها  يذكر  فلم  حمتواها،  أو 
عن  الكالم  اقترص  بل  وحورها،  ورشاهبا 
هذه  غري  يف  ذكر  ما  كلهّ  غري  من  اجلنات 
سامع  عن  النفي  فجاء  اوصاف،  من  اآلية 
اللغو فقط وهو الباطل من الكالم وقرص 
السامع عىل السالم وهو اخلري؛ ألنهّ ))اللغو 
ما يلغى من الكالم ويؤثم فيه، و )سالمًا( 
للسالمة،  ٌن  ُمَتَضمِّ للخري  جامع  اس��م 
ما  إل  يسمعون  ل  اجلنة  أهل  أن  فاملعنى 

ُيَسلُِّمُهْم(()58(.
جنات  فوصف  الواقعة  سورة  يف  ا  أمهّ
جانب  من  متنوعة  بأوصاف  النعي��������م 
ووجود  عليها،  اجللوس  وطريق��ة  الرسر 
الولدان املخلدون، و األكواب واألباريق 
واحلور  واللح�����م  والفاكهة  والكؤوس، 
الصفات  وهذه  كاللؤلؤ،  هي  التي  العني 

حسب  بالتأثيم  الق������ول  فيها  يدخل  قد 
الل،  وصفه��ا  التي  اجلنة  غري  يف  املتعارف 

ال��ق��رآن:  آي  ت��أوي��ل  ع��ن  البيان  جامع   )57(
 .220/18

)58( معاين القرآن وإعرابه للزجاج: 337/3. 

فاقتىض السياق أن ينفي عنها ذلك التأثيم 
ب�)قياًل  السامع  وحيرص  اللغو،  جنب  إىل 
ُيؤثمهم)59(؛  ما  فيها  ليس  إي:  سالما(؛ 
الباطل  هو  الذي  اللغو  فيها  يسمعون  فال 
قيل: كيف  فإن  يؤثمهم،  ما  يسمعون  ول 
عطف التأثيم عىل اللغو، مع كونه ل يسمع 
بأن  ذلك  عىل  فنجيب  اللغو،  يسمع  كام 
ذلك حممول عىل قوله: أكلت خبزا ولبنا، 
واللبن ل يؤكل، فجازت إذ كان معه يشء 
ن  يؤكل)60(، أو أن الفعل )يسمعون( ضمهّ
السمع  أعمهّ وأشمل من معنى  فعل  معنى 

ليشمل املفعولني.
باإلثم  القول  امل��راد  أن  يبدو  وال��ذي 
املسموع  ح��رص  ب��دلل��ة  نفسه  اإلث��م  ل 
َيْسَمُعوَن  ))َل  واملعنى  الس������الم،  بقول 
َس��اَلًم��ا(()61(،  ِقياًل  إِلَّ  القول  من  فيها 
اجلنة  تلك  يف  ُيسمع  ل  بالتأثيم  والقول 

القرآن:  آي  تأويل  البيان عن  ينظر: جامع   )59(
 .37/21

القرآن:  آي  تأويل  البيان عن  ينظر: جامع   )60(
النهاية:  بلوغ  اىل  واهل��داي��ة   ،108/23

 .7269/11
ال��ق��رآن:  آي  ت��أوي��ل  ع��ن  البيان  جامع   )61(

 .108/23
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))ل  أي  الباطل؛  من  ألنهّه  الدنيا  بخالف 
ول  كذبًا،  ول  باطاًل  اجلنة  يف  يسمعون 
الدنيا،  يف  يتخالفون  كام  عليها  يتخالفون 
الدنيا،  ول يأثمون برهبا، كام يأثمون يف 
كام ل يسمعون فيها شتاًم ول مأثاًم لكنهم 
السالمة(()62(،  إىل  يؤدي  قولً  يسمعون 
ختتلف  الصفات  بتلك  املوصوفة  فاجلنة 
ول  فيها  أحٌد  يلغو  ل  إذ  الدنيا،  هذه  عن 
تعطف  أن  اقتىض  فالسياق  أحٌد،  فيه  يأثم 
السامع  عن  املنفي  عىل  التأثيم  كلم���������ة 
فيها  بام  الدنيا  وبني  بينها  الفرق  لتوضيح 
هذه  لبعض  املصاحب  والتأثيم  اللغو  من 

الصفات.
فيها  فعطف  النبأ  س��ورة  يف  اآلي��ة  أما 
بذكر  والسياق  اب��ا(،  )ِك��ذَّ لفظ  إىل  اللغو 
اجلنة بحدائقها وأعناهبا وكواعبها وكأسها 
الذين  الكذابني  بذكر  مسبوق  أن��ه  غري 
بقوله:  وذلك  النار،  مصريهم  الل  جعل 

النبأ:  ]س���ورة  چ  ەئ  ائ  ائ  چ 

عامهّ  الصفة  تلك  لينفي  النصهّ  فجاء   ]28
صفاهت�م  عن  اجلنة  ه  وينزهّ اجلنة،  يف  يسمع 
ال��رازي  وب��نيهّ  والتكذيب.  اللغو  ومنها 

)62( النكت والعيون: 452/5. 

ابا( و  )ت بعد606ه�()63( الفرق بني )كذهّ
)تأثيام(؛ إذ أوضح أن )كَذابا( ُيراد به كثرة 
يسمعون  ل  فهم  فيه،  واملبالغة  التكذيب 
كذبا ول أحدا يقول آلخر: كذبت، ألهنم 
من  معني  من  كذبا  يعرفون  ل  اجلنة  يف 
املنفي  اجلنة  عن  الدنيا  لختالف  الناس 

عنها التكذيب.
من  م��وض��ع��ه  يف  أب��ل��غ  وال��ت��أث��ي��م 
ل  من  حق  يف  يقول  من  ألن  التكذيب، 
غري  عىل  اخلمر  شارب  أو  زان  إنه  يعرفه: 
بيان  عىل  س��ورة  كل  فخص  يأثم،  علم 
يف  السابقون  وهم  هبا،  املذكورين  أحوال 
النبأ،  سورة  يف  واملتقون  الواقعة،  سورة 
والسابق أعىل درجة من املتقي. وكل تلك 
الصفات جاءت لتحقيق حياة اجلنة وهي 
التكذيب  وم��ن  اللغو  من  مصونة  حياة 
الذي يصاحبه اجلدل ول جمال فيها جلدل 
ول لتكذيب ول جمال للغو الذي ل خري 

تليق  واملتعة  الرفعة  من  حالة  وهي  فيه، 
وفيها  الفناء)64(،  دار  بخالف  اخللود  بدار 
النصوص  املذكورة يف  الراحة  كل وسائل 

)63( ينظر: مفاتيح الغيب: 401/29. 
)64( ينظر: يف ظالل القرآن: 6: 3808. 
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لة بالسالم الذي يشيع  القرآنية الثالثة جممهّ
فيها وهو الرمحة الهلية بعينها.

• يف 	 املفردات  وتعاور  واجلم��ع  الفراد 
سياق ألفاظ السمع.

قوله  يف  سمع  الفعل  يف  املحقق  إنَّ 
له  چ  ھ  ھ  ہ  چ  تعاىل: 
كلمة  مجع  عن  األول  سؤالني،  يسأل  أن 
آية يف النص مع جميئه مفردًا يف سياق آخر 
تعاور  عن  والثاين  )يسمعون(،  لفظ  مع 
وشبه  )يعقلون(  و  )يسمعون(  الفعلني 
اجلملة )للعاملني( يف السياق نفسه يف آيات 

متنوعة من القرآن الكريم.
والجابة  ذلك  دللة  عىل  وللوقوف 
أن  ال���دارس  ع��ىل  ينبغي  ال��س��ؤال��ني  ع��ن 
يفحص سياق اآليات، إذ ورد لفظ )آيات( 
وال��روم،  يونس  سوريت  يف  اجلمع  بصيغة 
أكثر  املذكور يف اآليتني  أن  وفيه اشارة إىل 
من دللة وعالمة، ألن القرآن الكريم إنام 

يستعمل اللفظ مفردًا ومجعًا حلكمة بالغة، 
حتى  فيه،  يرد  ال��ذي  السياق  مع  تتوافق 
يكون الكالم أبلغ يف حتقيق غايته والوصول 

إىل هدفه، إذ جاء يف سورة يونس: چ ڱ 
ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ 

ہ  ہ  ہ  ہ  ۀۀ  ڻ 
ھ ھچ ]سورة يونس: 67[؛ 
مراحل  جتمع  مكثفة  كلمة  )اجلعل(  ألنهّ 
ومع  النهائية،  الصورة  حتى  كلها  اخللق 
الليل  جعل  آيات  يصور  النص  فإنهّ  ذلك 

للسكون، والنهار لإلبصار، فناسب ذلك 
أن تأيت كلمة )آية( بصورة اجلمع، وكذلك 

چے  تعاىل:  قوله  يف  ال��روم  س��ورة  يف 
ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے 
ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ڭۇ  ڭ 
إذ  23[؛  ال��روم:  ]س��ورة  ٴۇچ 
أوضح السياق القرآين آيات املنام يف الليل 
وكلها  الل  فضل  من  والبتغاء  والنهار، 
يعرف  ل  النائم  ألن  تعاىل؛  الل  صنع  من 
من نومه –كام سيتضح -إل الستعداد له 
ووجه جعل ذلك )آيات( ل )آية( واحدة؛ 
ال���دللت  ت��ع��دد  م��ن  عليه  ينطوي  مل��ا 
اآلية  تلك  دقائق  وتولد  املستدلني  بتعدد 
عادل)ت  ابن  قال  بعض)65(؛  عن  بعضها 
آلَياٍت  ذلك  يِف  إِنَّ  ))وقوله  بعد880ه�(: 
الليل  بتخليِق  –أراد  –تعاىل  أنَّه  عىل  يدلُّ 

)65( ينظر: التحرير والتنوير: 74/21 -75. 
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الدلئل(()66(؛  من  كثرية  أنواعًا  والنهار 
ملناسبة  اجلمع  بصيغة  اآلي��ة  جمي  فصحهّ 
عرض  إذ  السابقتني،  اآليتني  يف  السياق 
القرآن الكريم تلك اآليات لتوجيههم إىل 
هذه املشاهد بعرضها عليهم كأهنا مشاهد 
الذهني،  يثري ذلك اجلدل  أن  جديدة دون 
فيعرض عليهم يف كل مرة مشاهد مألوفة: 
يف  حواسهم  تطالع  معروفة،  أو  حمسوسة 
نظرة،  كل حلظة، وتواجه بدهيته�م يف كل 
وتلمس  ومعاشه�����م،  بحياهتم  وتتصل 
شعورهم ووجداهنم، ولقد يتخطى منطقة 

الذهن كلها، ومنطقة احلواس مجيعها)67(.
آية  النحل فوردت كلمة  ا يف سورة  أمهّ

مفردة يف قوله تعاىل: چ ٱ ٻ ٻ ٻ 
ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ 
ٺ ٺ چ ]سورة النحل: 65[؛ ذلك 
آيات  آية واحدة ل  النصهّ  املذكور يف  ألنَّ 
وإن كانت ليست صنفًا واحدًا، فلهّام ))كان 

املذكور يف كلِّ آية صنفًا واحدًا جعل ما دلهّ 
منه عىل الصانع آية واحدة. فإن قال قائل: 
إنهّ األنعام وثمرات النخيل واألعناب قد 

)66( اللباب يف علوم الكتاب: 373/10. 
)67( ينظر: التصور الفني يف القرآن: 234/1. 

وكان  واحدًا،  صنفًا  مجعها  وليس  مُجعت، 
يقال  أن  الختيار  يف  جيب  قضيتك  عىل 
هنا: إن يف ذلك آليات؟. قيل له: إن قوله: 
النخيل  ثمرات  إىل  إش��ارة  ذلك(  يف  )إن 
واألع��ن��اب دون األن��ع��ام، وذل��ك صنف 
الكريم  القرآن  أن  ويظهر  واح���د(()68(. 
ويستعمل  موضع  يف  املفرد  يستعمل  قد 
اجلمع يف موضع آخر شبيها باألول لدللة 
بيهّنة حيكمها السياق؛ إذ إن السياق القرآين 
دون  مفردة  استعامل  النص  عىل  يفرض 
له،  مناسبتها  بغية  وافرادها ومجعها  غريها 
يف  وأبلغ  امل��راد  عىل  أدل  الكالم  ليكون 

حتقيقه.
دون  )يسمعون(  الفعل  استعامل  ا  أمهّ
القرآنية املستعملة، كام  غريه من اخليارات 

ڻ  ڻ  ڻ  ں  چ  ق��ول��ه:  يف 
ہہ  ۀ  ۀ  ڻ 
]س����ورة  ھچ  ھ  ھ  ہ  ہ 

ۅ  ۋ  چ  وق��ول��ه:   ،]22 ال���روم: 
ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ 
ەئوئ  ەئ  ائ  ائ  ى  ى  ې 
ۈئچ  ۆئ  ۆئ  ۇئ  ۇئ  وئ 

)68( درة التنزيل وغرة التأويل: 849/1. 
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عىل  للدللة  ذلك  24[؛  ال��روم:  ]س��ورة 
متبرص؛  فاحص  س��امَع  العب  تلك  س��امع 
))وذكرى  ودلئل  حجج  من  ذلك  يف  ملا 
يشء  ُيعجزه  ل  ذلك  فاعل  أنَّ  عىل  وأدلة 
الل،  م��واع��ظ  ِي��ْس��َم��ُع��وَن(  )لِ��َق��ْوٍم  أراده 
حجج  فيفهمون  ويعتبون  هبا،  فيتعظون 
بسمعهم،  ينتفعون  أي:  عليهم(()69(؛  الل 
اإلجابة؛  به عن  يعبهّ  أن  السمع جيوز  ألنهّ 
فيقال: )لَِقْوٍم َيْسَمُعوَن( املواعظ فيقبلوهنا 
قدرة  يف  ما  يتبنيهّ  حتى  هب��ا)70(؛  فينتفعون 
الل من دلئل ملن سمع مواعظ الل فيتعظ 
الذين  املراد منه:  الطبي: ))ألن  قال  هبا؛ 
فيها،  ويتفكرون  احلجج  هذه  يسمعون 
الذين  فيعتبون هبا ويتعظون. ومل يرد به: 
يسمعون بآذاهنم(()71(. فصورة النوم فيها 
الستيقاظ  حركة  ثم  وسكون،  انقطاع 
وفيها حياة وحركة ونشاط يدرك بالسامع، 
ثم هناك أيضا صورة األرض اجلرداء امليتة 

ال��ق��رآن:  آي  ت��أوي��ل  ع��ن  البيان  جامع   )69(
 .87/20

-262/8 السنة:  أهل  تأويالت  ينظر:   )70(
 .263

ال��ق��رآن:  آي  ت��أوي��ل  ع��ن  البيان  جامع   )71(
 .144- 143/15

والثامر.  ال��زروع  فتنبت  باملطر،  حتيا  التي 
فالقرآن الكريم يعرض هذه الصور، لتقوم 
بوظيفتها يف خماطبة عقل اإلنسان، والتأثري 
يف  القرآنية  الفواصل  جاءت  لذلك  فيه؛ 
الصور  هذه  التعقيب عىل  يف  الروم  سورة 
)يتفكرون -للعاملني -يسمعون( وختمت 

بالفعل يعقلون )72(.
وأوضح بعض الباحثني)73( ما يف هذه 
تدبرها  ملن  والعب  الدللت  من  اآليات 

وتأملها، وذلك من وجهني: 
والنهار  الليل  حالتي  أن  أح��دمه��ا: 
الناس،  عىل  متعاورتان  والتعب  والراحة 
دللتهام،  يف  يتدبهّر  من  فقلَّ  اعتادومها،  قد 
يوقفهم  من  إىل  حاجة  يف  الناس  فمعظم 

عىل هذه الدللة ويرشدهم إليها.
من  الناس  يسمعه  ما  يف  أن  وثانيهم: 
ما هو أشد دللة عىل عظيم  النوم  أحوال 
النوم  به صاحب  يشعر  مما  تعاىل  الل  صنع 

النائم ل يعرف من  من أحوال نومه؛ ألن 
نومه إل الستعداد له، وإل أنه حني هيب 

القرآن:  يف  الفنية  الصورة  وظيفة  ينظر:   )72(
 .452

)73( ينظر: اآليات الكونية دراسة عقدية: 506. 
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من نومه يعلم أنه كان نائام، فأما حالة النائم 
يوقظه،  ملن  تنبهه  ومقدار  نومه  حني  يف 
وشعوره باألصوات التي تقع بقربه فتنبهه 
إل  النائم  يتلقاه  ل  ذلك  كل  تنبهه،  ل  أو 
أيقاظا يف  يكونون  الذين  من  اخلب  بطريق 
العلم  يمثل طريق  السمع  نومه. ف  وقت 

بتفاصيل أحوال النائمني واختالفها.
مل��ا ذكر  أن��ه  أي��ض��ا:  ن��س��أل  ول��ن��ا أن 
النهار  جعل  أن��ه  عىل  الليل  يف  السكون 
النهار:  يف  وقال  العيش،  وطلب  للسعي 
يتعيشون،  ما  فيه  يبرصون  أي:  )مبرصا( 
يقل:  ومل  يسمعون(:  )لقوم  ق��ال:  فلامذا 
فيه  يقال  الذكر  من  سبق  وما  )يبرصون(، 
يبرصون؛ ألنه قال: )والنهار مبرصا()74(؛ 
ويف اإلجابة عن ذلك نقول إن النصهّ ليس 
يف معرض احلديث عن النظر لتلك اآليات 
احلديث عن  بل هو يف معرض  وسامعها، 
ينتفعوا  أن  جيب  التي  والباهني  احلجج 

فيفهموهنا،  هلا،  ويستجيبوا  هلا،  بسامعهم 
ويتَِّعظون هبا.

يستخ����دم  القرآين  املنهج  أنَّ  ويظهر 
الكونية كثريًا يف معرض احلديث  املشاهد 

)74( ينظر: تأويالت أهل السنة: 63/6. 

الكون  ه��ذا  ألن  األل��وه��ي��ة،  قضية  ع��ن 
للفطرة  ناطق  شاهد  وبمشاهده  بوجوده 
بام  الناس  فيخاطب  ردًا،  ملنطقه  متلك  ل 
فهذا  تناسق.  من  الكون  هبذا  عالقتهم  يف 
النهار  وه��ذا  فيه،  يسكنون  ال��ذي  الليل 
كونيتان  ظ��اه��رت��ان  ب��ه  ي��ب��رصون  ال���ذي 
هذه  وتناسق  بحياهتم.  التصال  شديدتا 
حيسونه  الناس  حياة  مع  الكونية  الظواهر 
بوجود  والعلم  البحث  يف  يتعمقوا  مل  ولو 

فطرهتم الداخلية)75(.
ملقتىض  ال��ك��الم  مطابقة  أنَّ  وي��ب��دو 
استعامل  يف  بيهّنة  ظاهرة  السياق  أو  احلال 
املفردة القرآنية، إذ إنهّ جميء كلمة )آية( مع 
واجلمع  مرة،  باإلفراد  )يسمعون(  الفعل 
الفعل  مع  يسمعون  الفعل  وتعاور  مرتني 
إنامهّ هو  )للعاملني(  )يعقلون( وشبه اجلملة 
ملقتىض  الكالم  ومطابقة  السياق  ملناسبة 

احلال وهذا ما تستسيغه البالغة القرآنية.

املحور اخلامس: 
املساوقة القرآنية أللفاظ السمع.

يف  السمع  ألف���اظ  يف  للباحث  يبدو 
مع  جتتمع  ما  كثريًا  أهن��ا  الكريم  القرآن 

)75( ينظر: يف ظالل القرآن: 1805/3. 
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ألفاظ )البرص والعقل والفؤاد( وقد تتقدم 
أحدها عىل األخرى، لكنهّ السائد يف القرآن 
أو  البرص  عىل  م  يتقدهّ )السمع(  أن  الكريم 
القرآنية،  النصوص  من  كثري  يف  األبصار 

ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  چ  تعاىل:  كقوله 
ې ې ې ې ى چ ]سورة يونس: 
السمع  بأن  املفرسون  ذلك  وعلل   ،]31
التقديم  ألن  منه،  وأفضل  البرص  من  أهم 
رشط  السمع  وألن  التفضيل،  عىل  دليل 
بعث  ما  ولذلك  البرص،  بخالف  النبوة 
كان  من  فيهم  كان  وقد  أصم،  رسول  الل 
إل عىل  يوقفك  والبرص ل  بالعمى،  مبتىل 
مع  املحسوس)76(، ومما يدلهّ عىل فضل السهّ
سببًا  الصمم  جعل  الكريم  ال��ق��رآن  أنهّ 

چجخ  تعاىل:  كقوله  العقل)77(،  لفقدان 
حخ مخ جسحس خس مس حص مص جض حض 

خض چ ]سورة يونس: 42[.
وبني الدكتور فاضل الس�����امرائي)78( 

 ،295-  294 الغيب:  مفاتيح  ينظر:   )76(
والسور:  اآلي��ات  تناسب  يف  ال��درر  ونظم 
مزايا  إىل  السليم  العقل  وإرشاد   ،121/1

الكتاب الكريم: 38/1. 
)77( ينظر: تأويل مشكل القرآن: 13/1. 
)78( أرسار البيان يف التعبري القرآين: 19. 

لسبب  يكون  أن  يمكن  السمع  تقديم  أن 
أن  وه��و  واألمه��ي��ة  األفضلية  ع��دا  آخ��ر 
فقدم  الرؤية  مدى  من  أقل  السمع  مدى 
إىل  القرص  من  متدرجًا  األق��ل  امل��دى  ذا 
قال موسى يف  ولذا حني  املدى  الطول يف 

ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  چۓ  فرعون: 
الل  ق��ال   ]45 ط��ه:  ]س��ورة  ۈچ  ۆ  ۆ 

ۉ  ۉ  ۅ  ۋۅ  ۋ  ٴۇ  چ  تعاىل: 
السمع  فقدم   ]46 طه:  ]سورة  ېچ 
يسمعك  ال��ذي  إذ  بالقرب  يوحي  ألن��ه 
الذي  بخالف  منك  قريبًا  العادة  يف  يكون 
ل  الل  كان  وإن  بعيدًا  يكون  قد  فإنه  يراك 

يند عن سمعه يشء.
وقد ورد البرص مقدمًا عىل السمع يف 

ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  چ  تعاىل:  قوله 
ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ 

ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ 

ٺچ ]سورة السجدة: 12[؛ وذلك 

ليس لألمهية كام سبق، وإنام لتحقق الرؤية 
))يعنى:  ال��زخم��ري:  ق��ال  السمع،  قبل 
وسمعنا  ووعيدك  وعدك  صدق  أبرصنا 
وصاًم  عميًا  كنا  أو  رسلك.  تصديق  منك 
الرجعة  هي  َفاْرِجْعنا  وسمعنا  فأبرصنا 
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عىل  ُه��داه��ا  َن��ْف��ٍس  ُك��لَّ  آَلَتْينا  الدنيا  إىل 
م  طريق اإلجلاء والقرس(()79(، وذلك ألهنهّ
البرص  م  فقدهّ أولً،  الل  وع��د  ما  أب��رصوا 
عىل السمع إلفادة الرتتيب ملطابقة الكالم 
م  ُيقدهّ السمع  أن  ويظهر  احل��ال،  ملقتىض 
الفعلني  يذكر  السياق  كان  إذا  البرص  عىل 
عىل مستوى العموم ل الرتتيب، ألفضلية 
بيان  املراد  إذا كان  أما  البرص،  السمع عىل 
م األول  الرتتيب كام يف النصهّ السالف فيقدهّ
م فعل البرص عىل السمع. عىل الثاين لذا قدهّ

مَجَ��َع  ال��ق��رآين  ال��ن��صهّ  أن  يلحظ  ك��ام 
وقد  مَع،  السَّ َوأف��رد  َواألَب��َص��اَر  الُقُلوَب 
مفردًا عىل  السمع جاء  أنَّ  الرازي  أوضح 
تقدير ُمَضاٍف حَمُذوف؛ َأي: َوَعىَل مواضع 
َسمِعِهم)80(. ويبدو أن الكلمة القرآنية إنام 
تكون مجعًا إذا دلهّت عىل غري مفرد، فإهنم 
هلا  يكون  التي  املشاهد  من  كثريًا  يبرصون 
العني  نفسه سمعًا موحدًا؛ ألنهّ  الوقت  يف 

عن  بمع�زٍل  واح��دا  املشاهد  ك��لَّ  تبرص 
األصوات  تلك  فتسمع  األذن  أما  اآلخر، 

التنزيل:  غوامض  حقائق  عن  الكشاف   )79(
 .510/3

)80( مفاتيح الغيب: 294 -295. 

ذلك  عىل  ويدلهّ  واحدًا،  صوتًا  تسمع  كام 
أن القرآن الكريم قد يستعمل البرص مفردًا 
ذكره  إذا  أو  واحدة،  مشاهدة  عىل  دلهّ  إذا 

عىل مستوى العموم، كقوله تعاىل: چ وئ 
ىئ  ېئ  ېئ  ۈئېئ  ۈئ  ۆئ  ۆئ  ۇئ  ۇئ 
ىئ ىئ ی ی ی یچ ]سورة 

الرساء: 36[.
كقوله  الفؤاد  عىل  السمع  م  يقدهّ وقد 

ۋۅ  ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ  چ  تعاىل: 
ېې  ې  ۉ  ۉ  ۅ 

السجدة:  ]س���ورة  ىچ  ى  ې 

التفكر  9[؛ ألنهّ السامع مرتبة متقدمة عىل 
يف  يكون  ال��ذي  والطمئنان  والنتفاع 
يفهم  ثمَّ  ويبرص  يسمع  فاإلنسان  القلب، 
السمع كام  القلب عىل  م  إذا قدهّ ا  أمهّ ر،  فيفكهّ

ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  چ  َتَعاىَل:  َقْولِِه  يِف 
فللرتتيب   ،]7 البقرة:  ]سورة  چ  ٿ 
ول  الكالم  يسمعون  كانوا  ��م  ألهنهّ أيضا 

ينتفعون به، وهذا دالهّ عىل تعطيل القلوب 
أولً.

تقديم  أن  املفرسين  بعض  ب��نيهّ  وق��د 
وعكسه  موضع  يف  القلب  عىل  السمع 
يبغضون  كانوا  مكة  كفار  ألنَّ  آخ��ر؛  يف 
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الرسول األكرم بقلوهبم ومل يستمعوا إليه، 
فكان األثر ينزل من جوهر النفس إىل قرار 
القلب، وكفار  تقديم  فناسب ذلك  البدن 
بأنهّه  قوهلم  الناس  يف  يبثهّون  كانوا  املدينة 
شاعر يطلب امللك، والناس إذا ما سمعوا 
قوهلم أبغضوه ونفرت قلوهبم عنه. فكان 
النفس  جوهر  إىل  البدن  من  يصعد  األثر 
فناسب ذلك تقديم السمع، فجاء الرتتيب 
ورد  الذي  للسياق  مناسبا  سورة  كل  يف 

فيه)81(.
العقل  عىل  مقدمًا  السمع  ورد  وقد 

ائ  چ  تعاىل:  كقوله  الكريم  القرآن  يف 
چ  ۈئ  ۈئ  ۆئ  ۆئ  ۇئ  ۇئ  وئ  وئ  ەئ  ەئ 
]سورة امللك: 10[؛ وذلك ألن الدين ل 
العقل  عىل  السمع  فقدم  بالتعليم  إل  يتم 
يلقيه  ملا  الفهم  عليه  يرتتب  فيه  ألنه أصل 
املعلم؛ ألهنم كانوا إذا لقوا الرسول فأول 
املراتب أهنم يسمعون كالمه ثم يتفكرون 

السبب  هبذا  مقدما  السمع  كان  فلام  فيه، 
فيظهر  التعقل والتفهم قدم عليه)82(.  عىل 

الفرقان:  ورغائب  القرآن  غرائب  ينظر:   )81(
 .113/6

)82( ينظر: مفاتيح الغيب: 588/30، واللباب 
يف علوم الكتاب: 240/19.

أن القرآن الكريم إذا عرض تلك األفعال 
العقل  عىل  السمع  م  قدهّ الرتتيب  يرد  ومل 
اقتىض  وإذا  لألمهية،  وال��ف��ؤاد  والبرص 
أو  احل��دث  وف��ق  األف��ع��ال  تلك  ترتيب 
املشهد املراد فيقدم البرص عىل السمع، أو 

يقدم الفؤاد عليه.
اخلامت���������������ة:

إليها  انتهى  التي  النتائج  اجياز  يمكن 
البحث بام يأيت:

• سمع 	 للفعل  العام  اللغوي  املعنى  أنَّ 
الص�����وت  ادراك  وهو  الدراك،  هو 
تدلهّ  متنوعة  بصيغ  يرد  وقد  ب��األذن، 
عىل آلة السمع أو الصوت املسموع أو 

الصاخة واإلصغاء.
• الكريم 	 القرآن  الفعل )سمع( يف  جاء 

الدراك  معنى  يكون  متنوعة  بمعاٍن 
هو األساس فيها، منها ادراك املسموع 
املسموع  ادراك  ومنه�������ا  به،  والعلم 

ادراك  ومنه����ا  به،  والنتفاع  وفهمه 
والستجاب��������ة  والصغاء  املسموع 
تلك  حتديد  يف  السياق  دور  وبرز  له، 

املدلولت.
• ألفاظ 	 مع  السمع  ألفاظ  اجتامع  غلب 
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القرآن  يف  والفؤاد(  والعقل  )البرص 
األخر،  عىل  أحده���ا  م  وتقدهّ الكريم، 
أن  الكري������م  القرآن  يف  السائد  لكنهّ 
يف  األلفاظ  تلك  عىل  م  يتقدهّ )السمع( 
ألمهيته،  القرآنية  النصوص  من  كثري 
تلك  تتقدم  وقد  الرتتيب،  إلرادة  أو 
األلفاظ عليه يف مواضع قرآنية أخرى 

إلرادة الرتتيب.
• يتعدى 	 أن  )سمع(  الفعل  يف  األصل 

الستعامل  أن  غري  واحد  مفعول  إىل 
حالت  أربع  عىل  جاء  للفعل  القرآين 
فجاء  وال��ل��زوم،  ي  التعدهّ حيث  من 
متعديًا إىل مفعول واحد، ومتعديًا إىل 
جر  بحرف  متعديًا  وج��اء  مفعولني، 
معنى  أرشب  إذ  -الباء(  -الالم  )إىل 
فع��ل آخر عىل سبيل التضمني، وجاء 
فعل  معنى  أرشب  لكونه  ��ا  إمهّ لزم��ًا 
به  مفعول  إىل  حاجته  لع��دم  أو  لزم 

عدم  و  العام  بمفهومه  السمع  إلرادة 
تقيده بيشء.

• بصيغ 	 وت��أيت  امل��ف��ردات،  تتعاور  قد 
الفراد واجلمع يف سياق ألفاظ السمع 
السياق  ملناسبة  الكريم  ال��ق��رآن  يف 

القرآين ومطابقة الكالم ملقتىض احلال 
وهذا ما تستسيغه البالغة القرآنية.

أهم املصادر واملراجع:
القرآن 	  مزايا  إىل  السليم  العقل  إرشاد 

، أبو السعود حممد بن  الكريم: العامديهّ
القادر  عبد  تح:  ه�(،  )ت982  حممد 

امحد عطا، مكتبة الرياض، )د. ت(.
فاضل 	  الدكتور  القرآين:  البيان  أرسار 

صالح السامرائي، )د. ت(.
 	 : ��اج��يهّ ال��زجهّ مج��ل  رشح  يف  البسيط 

أمحد  بن  الل  عبي���د  الربيع،  أيب  ابن 
عيد  بن  عيهّاد  د.  تح:  )ت688ه����(، 
اإلس��الم��ي،  ال��غ��رب  دار  الثبيتي، 

بريوت، ط1، 1407ه� -1986م.
أبو 	  قتيبة،  ابن  القرآن:  مشكل  تأويل 

حمم������د عبد الل بن مسلم الدينوري 
شمس  إبراهيم  تح:  276ه���(،  )ت: 
العلمية، بريوت– الكتب  دار  الدين، 

لبنان، )د. ت(.
أبو 	  املاتريدي،  السنة:  أهل  تأويالت 

حممود  بن  حممد  بن  حممد  منص���ور 
باسلوم،  جمدي  د.  تح:  )ت333ه�(، 
لبنان،  بريوت،  العلمية،  الكتب  دار 
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ط1، 1426ه� –2005م.
العقل 	  وتنوير  السدي����د  املعنى  حترير 

الكتاب املجيد:  اجلدي������د من تفسري 
الطاهر  حممد  الشيخ  ع��اش��ور،  اب��ن 
للنر،  التونسية  دار  )ت1393ه���(، 

1984م.
سيد 	  ال���ق���رآن:  يف  ال��ف��ن��ي  ال��ت��ص��ور 

)ت:  الشاريب  حسني  إبراهيم  قطب 
ط17،  ال���روق،  دار  1385ه�����(، 

)د.ت(.
املظفر، 	  أبو  السمعاين،  القرآن:  تفسري 

ابن  اجلبار  عبد  بن  حممد  بن  منصور 
امل��روزى )ت: 489ه����(، تح:  أمح��د 
عباس  بن  وغنيم  إبراهيم  بن  ي��ارس 
– ال��ري��اض  ال��وط��ن،  دار  غنيم،  بن 
السعودية، ط1، 1418ه� -1997م.

لسان 	  ل��ب��اب  ول���ب  األدب  خ��زان��ة 
العرب: البغدادي، عبد القادر بن عمر 

)ت1093ه�(، تح: عبد السالم حممد 
القاهرة،  اخلانجي،  مكتبة  ه��ارون، 

ط3، 1409 ه� –1989 م.
اخلصائص: ابن جني، أبو الفتح عثامن 	 

النجار  عيل  حممد  تح:  )ت392ه���(، 

وآخرين، عامل الكتب، بريوت، لبنان، 
ط2، 1431ه� -2010م.

اخلطيب 	  التأويل:  وغرة  التنزيل  درة 
عبد  بن  حممد  الل  عبد  أبو  السكايف، 
الل األصبهاين )ت: 420ه�(، دراسة 
مصطفى  حممد  د/  وتعليق:  وحتقيق 
ط1،  ال��ق��رى،  أم  جامعة  آي��دي��ن، 

1422ه� –2001 م.
ابن 	  التفسري:  عل��������م  يف  املسري  زاد 

عبد  الدين  مجال  الفرج  أبو  اجلوزي، 
الرمحن بن عيل بن حممد )ت 597ه�(، 
الرزاق املهدي، دار الكتاب  تح: عبد 

العريب –بريوت، ط1، 1422 ه�.
عبد 	  أبو  مالك،  ابن  التسهيل:  رشح 

د.  تح:  672ه�(  )ت  الدين  مجال  الل 
بدوي  حممد  ود.  السيد،  الرمحن  عبد 
املختون، هجر للطباعة والنر، ط1، 

1410 –1990م.

موفق 	  يعيش،  ابن  املفص������ل:  رشح 
عامل  643ه�(.  )ت  النح���وي  الدين 

الكتب، بريوت، )د. ت(.
دمة املحسبة: أمحد بن بابشاذ 	  رشح امُلقَّ

)ت 469ه�(. تح: خالد عبد الكريم، 
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الكويت  ط1،  ال��ع��رصي��ة،  املطبعة 
1977م.

أبو 	  األشبييل،  الزجاجي:  مجل  رشح 
احلسن عيل بن مؤمن بن عصفور )ت 
669ه�(، تح: د. صاحب أبو جناح، 
1402ه�– امل��وص��ل،  الكتب،  دار 

1982 م.
دار 	  عمر،  خمتار  أمح��د  ال��دلل��ة:  علم 

ط1،  وال��ت��وزي��ع،  للنر  ال��ع��روب��ة 
1982م.

الفرقان: 	  ورغ��ائ��ب  ال��ق��رآن  غرائب 
بن  احلسن  الدين  نظام  النيسابوري، 
حممد بن حسني القمي )ت: 850ه�(، 
الكتب  دار  ع��م��ريات،  زك��ري��ا  ت��ح: 

العلميه –بريوت، ط1، 1416 ه�.
الكونية دراسة عقدية: رسالة 	  اآليات 

العقيدة  قس�����م  يف  أجيزت  ماجستري 
واملذاهب املعارصة/ كلي�������ة أصول 

بن  حمم����د  اإلم��ام  جامعة  الدين/ 
سعود: عبد املجيد بن حممد الوعالن، 
حممد  ب��ن  ال��ك��ري��م  ع��ب��د  إرشاف: 

احلميدي، 1432 ه� / 1433 ه�.
واإلع���راب: 	  البناء  علل  يف  اللباب 

بن  الل  عبد  البقاء  أب��و  ال��ع��ك��بي، 
)ت:  البغدادي  الل  عبد  بن  احلسني 
النبهان،  اإلله  عبد  د.  تح:  616ه�(، 
دار الفك����ر –دمشق، ط1، 1416ه� 

1995م.
الدمشقي، 	  الكتاب:  علوم  يف  اللباب 

ع��ادل  ب��ن  ع��يل  ب��ن  أب��و حفص عمر 
ت��ح:  ب��ع��د880ه���(،  )ت  احل��ن��ب��يل، 
حممد  وعيل  املوجود،  عبد  امحد  عادل 
معوض، دار الكتب العلمية بريوت-

لبنان، ط1، 1998م -1419ه�.
عبد 	  القشريي،  اإلش���ارات:  لطائف 

الكريم بن هوازن بن عبد امللك )ت: 
465ه�(، تح: إبراهيم البسيوين، اهليئة 

املرصية العامة للكتاب –مرص، ط3.
لينز، 	  جون  والسياق:  واملعنى  اللغة 

ت��رمج��ة: ال��دك��ت��ور ع��ب��اس ص��ادق 
يوئيل  الدكتور  مراجع����ة:  الوهاب، 

العامة،  الثقافية  الشؤون  دار  عزيز، 
بغداد 1987م.

الكت�����اب 	  تفسري  يف  الوجيز  املحرر 
العزيز: ابن عطية، أبو حممد عبد احلق 
بن غالب األندليس)ت546ه�(، تح: 
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دار  حممد،  الشافعي  عبد  السالم  عبد 
ط1،  -لبنان،  بريوت  العلمية  الكتب 

1993م -1413ه�.
ابن سيده، 	  األعظم:  واملحيط  املحكم 

)ت:  إسامعيل  ب��ن  ع��يل  احلسن  أب��و 
هنداوي،  احلميد  عبد  تح:  458ه�(، 
ط1،  –بريوت،  العلمية  الكتب  دار 

1421 ه� –2000 م.
خليل 	  ت��ح:  سيده،  اب��ن  املخصص: 

إحياء  دار  ال��ن��ارش،  ج��ف��ال  إب��راه��م 
ط1،  –بريوت،  الع������ريب  ال��رتاث 

1417ه� -1996م.
ال��زج��اج، 	  وإع��راب��ه:  ال��ق��رآن  معاين 

إبراهيم بن الرسي )ت311ه�(، تح: 
عامل  شبيل،  عبده  اجلليل  عبد  الدكتور 

الكتب.
املقتصد يف رشح اإليضاح: اجلرجاين، 	 

ت��ح:  ال��ق��اه��ر )ت 471ه������(.  ع��ب��د 

دار  املرجان.  بحر  كاظ�����م  الدكتور 
الرشيد للنر-بغداد 1982م.

أبو 	  السهييل،  النحو:  يف  الفكر  نتائج 
القاسم )ت581ه�(، تح: حممد البنا، 

دار الرياض للنر والتوزيع.

يف 	  ال����وارد  ورشع���ة  ال��رائ��د  نجعة 
إبراهيم  اليازجي،  املرتادف واملتوارد: 
ْميِصهّ )ت: 1324ه�(،  بن ناصف احْلِ

املعارف، مرص، 1905 م.
نظم الدرر يف تناسب اآليات والسور: 	 

حسن  بن  عمر  بن  إبراهيم  البقاعي، 
دار  885ه���(،  )ت:  عيل  بن  الرباط 
الكتاب اإلسالمي، القاهرة، )د. ت(.

النكت والعيون: املاوردي، أبو احلسن 	 
عيل بن حبيب البرصي )ت450ه�(، 
عبد  بن  املقصود  عبد  ابن  السيد  تح: 
الرحيم، دار الكتب العلمية، بريوت-

لبنان.
معاين 	  علم  يف  النهاية  بلوغ  إىل  اهلداية 

القرآن وتفسريه، وأحكامه، ومجل من 
فنون علومه: مكي بن أيب طالب، أبو 
حممد القرطبي املالكي )ت: 437ه�(، 
تح: جمموعة رسائل جامعي�����ة بكلية 

– العلمي  والبحث  العليا  الدراسات 
جامعة الشارقة، بإرشاف أ. د: الشاهد 
ط1،  الشارقة،  جامع����ة  البوشيخي، 

1429 ه�.
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التكوين( قصصا  القديم( يف )سفر  )العهد  أو  اليهودية  التوراة  ذكرت 

والسالم-  الصالة  –عليه  ابراهيم  الرحمن  خليل  عاشها  وحوادث  ووقائع 

بطريقة الرسد التاريخي الذي اليخفى عىل املتتبع واملؤمن زيُفُه وبطالنه.

اذ نسب العهد القديم اليه اموراً التليق مبقام نبي من اويل العزم )عىل حد 

تعبري القرآن الكريم(.

وما سنقرؤه يف هذا البحث هو مقارنة تاريخية وعقدية مع ما أخرب به 

الله –سبحانه – يف القرآن الكريم، ويف مواضع متفرقة منه من أخبار النبي 

ابراهيم مام يبدو انه تصحيح ملا كتبه اليهود يف عهدهم، ليلحظ القاريء 

واالزمان.  العصور  مدى  عىل  وخبثهم  واستعالئهم  اليهود  عنرصية  مدى 

فالبحث مقارن بني روايات التوراة وما جاء به القرآن من عند الله -سبحانه.



أ.م.د .محمد فهد القييس 

كلية الرتبية- جامعة واسط

جمهورية العراق
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املقدم�������ة:
وال��ص��الة  ال��ع��امل��ني  رب  لل  احل��م��د 
والسالم عىل رسوله المني واله الطاهرين 
من  البحث  هذا  يأيت  املنتجبني.  وصحبة 
النبي  قصة  عىل  الض�����وء  تسليط  منطلق 
مدون  مصدر  اقدم  خالل  من   ابراهيم
التك�����وين،  النبي وهو سفر  فيه هذا  ذكر 
التكوينية  الرواية  احتواء  من  الرغم  وعىل 
وقدسية  تتناىف  التي  الم��ور  بعض  عىل 
وسمو منزلة هذا النبي الكبري، لكن باملقابل 
هنالك حوادث رواها سفر التكوين قريبة 
مما جاء يف القران الكريم، او هلا ما يؤيدها 
–قصته روى  الذي  الخر  املصدر  يف 
هذا  حوى  الكريم-اذ  القران  به  ونقص��د 
والرش���اد  العظة  ج��وان��ب  ع��ىل  امل��ص��در 
التوحيدي���ة  دعوته  خاصة   سريته يف 
وحرق  مضايق�ة  من  سبيلها  يف  لقاه  وما 
يف  اغرق  فقد  التكوين  سفر  اما  وهتجري، 
ابًا ملجموعة  ابراهيم  كثرية، وعد  تفاصيل 
انه  كام  اليهود،  وهم  البر،  من  واح��دة 
روى بعض احلوادث التي تتناىف مع سمو 
مكانته مثل حادثة ادعائه ان سارة اخته 

وليست زوجته امام فرعون مرص.

سبقت  فقرات  ارب��ع  يف  البحث  جاء 
الوىل  فالفقرة  بخامتة،  وتليت  بمقدمة 
العراق بحسب سفر  تناولت قصته يف 
الثاني��ة  والفقرة  الكريم  والقران  التكوين 
كانت حول قصته يف بالد الشام والتي 
اغرق سفر التكوين يف رسد تفاصيل كثرية 
ركزت عىل اجلانب العنرصي يف شخصية 
لليهود،  الع��ىل  اجل��د  مثل  اذ  اب��راه��ي��م 
يف   قصته لتبني  الثالثة  الفقرة  وجاءت 
مرص التي رواها سف�������ر التكوين وحده 
عىل  الكريم،  القران  لذكرها  يتطرق  ومل 
العكس من الفقرة الرابع�����ة التي تناولت 
د  تف������رهّ والتي  احلجاز  بالد  يف   قصته
بذكرها القران الكريم اذ تناول فيها كيفية 
بناء ابراهيم وابنه اسامعيل للكعبة املرفة 

ومل يتطرق لذكرها سفر التكوين.
الجابة  يف  البحث  مشكلة  تتلخص 
ابراهيم  ان  هل  منه����ا:  اسئلة  ع��دة  عن 

ملنهج  وفقا  حقيقي���������ة  تارخيية  شخصية 
كانت  وهل  واآلث��اري؟.  العلمي  البحث 
يف  متفقة   قصته روت  التي  امل��ص��ادر 
ذلك ام ان هناك تباينًا بينها؟. وهل يمكن 
النبي  هلذا  متكاملة  قصة  إىل  الوصول  لنا 



أ.م.د. حممد فهد القييس

379

هـ(
14

40
م- 

20
19

ع )
ربي

ن -
ثو

ثال
وال

ع 
ساب

 ال
دد

لع
ا

سمو  يمس  م��ا  ك��ل  ع��ن  وبعيدة  منزهه 
به،  الل  التي خصها  مرتبته وعظيم مكانته 
وفق منهج علمي واضح قائم عىل التحليل 

والتعليل والستنتاج واملقارنة؟.
اواًل: ابراهيم يف العراق.

التارخيية اىل ان  الروايات  تشري اغلب 
العراق  ابراهيم كان يف  النبي  مكان ولدة 
موقف  اول  ان  اور)1(.  مدينة  يف  وحتديدا 
ابراهيم ما  تطرق سفر التكوين فيه إىل 
ورد يف الصحاح احلادي عر حيث ورد: 
)ولد تارح ابرام وناحور وهاران()2(، ومن 
خالل هذه الفقرة نجد ان اسم ابراهيم يف 
هو  ابيه  اسم  ان  كام  )اب��رام(  هو  التوراة 
ابراهيم  ان  ايضا  التوراة  وتذكر  )تارح(. 

)1( تذكر التوراة إن )اور الكلدانيني( هي ارض 
مواليد  ))وه��ذه   :إبراهيم عائلة  ميالد 
وهاران...  وناحور  إبرام  تارح  ولد  تارح، 
يف  ميالده  ارض  يف  أبيه  قبل  هاران  ومات 
-27 التكوين 11:  الكلدانيني(( سفر  اور 
الكلدانيني  اور  ال��ت��وراة  ذك��رت  كام   .29
كمكان هجرة إبراهيم إىل ارض كنعان: 
الكلدانيني  اور  من  معا  فخرجوا   ...((
ليذهبوا إىل ارض كنعان..(( سفر التكوين 

 .31 :11
)2( سفر التكوين 11: 27. 

تزوج من امرأة تدعى )ساراي(. ثم تستمر 
الرواية:

وبعد ذلك امر الرب )ابرام( ان يرحل 
الرحلة  كانت  حيث  )كنعان(،  ارض  إىل 
ايب  بمعية  الوىل  املرحلة  مرحلتني،  عىل 
وس���اراي)3(  ه���اران  ب��ن  ول��وط  ابراهيم 
تويف  وهنالك  ح��اران)4(  إىل  وصلوا  وقد 
بأمر  فكانت  الثانية  املرحلة  اما  )ت��ارح(، 
كنعان)5(،  بالد  إىل  بالسفر  لب��رام  ال��رب 
وزوجته  لوطا  فيها  ابراهيم  واصطحب 

وباقي اهله.
القران  يف    قصت�������ه  خيص  ما  اما 
الكريم ففيام خيص الفقرة الوىل فإهن�������ا 

)3( سفر التكوين 11: 29 -32. 
)4( حران: Harran مدينة يف شامل بالد ما بني 
احلثية  النصوص  يف  ذكرها  ورد  النهرين 
اله  سني  الرئييس  اهلها  وك��ان  والش��وري��ة 
علم  موسوعة  كلني،  دانيال،  ينظر:  القمر. 
الثار، ترمجة ليون يوسف، دائرة العالم، 

)بغداد، 1990(، ج�1، ص248. 
عىل  الم��ر  مبدأ  يف  كنعان  بالد  اسم  يطلق   )5(
فلسطني،  م��ن  ال��غ��ريب  والقسم  الساحل 
ولكنه عم استعامله بعد اذ وشمل قساًم كبريًا 
ايضا.  فلسطني  كل  عىل  واطلق  سوريا  من 
ينظر باقر، طه، مقدمة يف تاريخ احلضارات 
القديمة، )بغداد، 1956(، ج�� 2 ص249. 
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عدة  يف  التكوين  سفر  يف  جاء  عام  ختتلف 
مواضع وهي:

مل يذكر القران الكريم وبشكل رصيح أ. 
ابراهيم، ومل  فيها  التي ولد  املنطقة 
سنوات  يف  الحداث  سري  إىل  يتطرق 
فهمه  نستطيع  ما  وكل  الوىل،  حياته 
سنواته  يف   عنه الكريم  القران  من 

ں  ں  ڱ  چ  ي��رد:  ما  الوىل 
ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ 
ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ 
النبياء:  ۓچ ]س��ورة  ۓ  ے  ے 
مراجع����ة  وبعد  انه  ال   .]52-  51
ما  إىل  وبضمه������ا  الثارية  املعطيات 
 قصته من  الكريم  القران  يف  جاء 
يمكن القول ان ابراهيم ولد يف املنطقة 
وحتديدا  القديم،  العراق  من  اجلنوبية 
منطقة )اور()6(. لق��د حاول الباحثون 
عىل  القرآنية  اآلي��ات  من  الستدلل 

فيذكر   ،اكثر لقصت����������ه تفاصيل 

يف   ابراهيم النبي  فهد،  حممد  حسني،   )6(
ضوء املعطيات الثارية والكتب الساموية، 
السادس  العلمي  املؤمتر  إىل  مقدم  بحث 
القادسية،  جامعة  النساني����������ة،  للعلوم 

2007، ص7. 

الدكتور الكيالين انه عرض دعوته 
كانت  الوىل  بيئتني:  يف  التوحيدية 
ولد  الذي  املكان  وهو  الصنام  تعبد 
فيه وترعرع، والبيئة الثانية كانت تعبد 

الكواكب، حيث جاء عنه: چ ڤ 
ڄڃ  ڄ  ڄ  ڦڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ 
چچ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ 
من  ويستدل   ]76 الن��ع��ام:  ]س��ورة 
حران  هي  الثانية  البيئة  ان  اآلية  هذه 
التي هاجر اليها من العراق، والدليل 
حران  سكان  ان  الستنتاج  هذا  عىل 

كانوا يعبدون الكواكب)7(.
لكن هذا الرأي ل يمكن الستناد اليه 
متاما، بدليل ان العراق القديم عرف ايضا 
مثل  والكواكب  الساموية  الجرام  عبادة 
و  )اوتو(  الشمس  واله  )انانا(  القم��ر  اله 

)اينانا( التي مثلت بكوكب الزهرة)8(.
ذكر القران الكريم ان اسم ايب ابراهيم ب. 

النبي����������اء  الدين،  الكيالين، رعد شمس   )7(
العامة،  الثقافية  الشؤون  دار  العراق،  يف 

)بغداد، 2001(، ص216. 
دار  القديم،  الديني  الفكر  تقي،  الدباغ،   )8(
 ،)1992 )بغداد،  العامة،  الثقافية  الشؤون 

ص ص 21 � 22. 
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جاء:  حيث  )تارح(  وليس  )ازر(  هو 
پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  چٻ 

پ پچ ]سورة النعام: 74[، 
وقد تعددت اآلراء يف بيان هذا السم 
)ازر(  لفظة  ان  املفرسين  بعض  فذكر 
بدل من لفظة )آب( والرأي الخر ان 
اسم ايب ابراهيم هو )تارح( وان )آزر( 
وق��ال  )اع���رج(،  ومعناها  ذم  كلمة 
واخل��رف،  اخلاطئ  معناه  ان  اخ��رون 
ابراهي��م  لن  الخري  املعنى  ونستبعد 
عظيم  خلق  عىل  عنه  معروف  هو  كام 
مثل  صدور  يمكن  ول  بوالديه  وبارا 
هذا التعنيف والتقريع من قبلة ل بيه، 
ل�  لقب  )آزر( هو  ان  اخر  قسم  وذكر 
عمه  انه  قال  من  ومنه�م  )ت��ارح()9(، 

وليس أباه)10(.
يأس ج.  بعد  ان��ه  الكريم  ال��ق��ران  ذك��ر 

النية  بيَّت  قوم���ة  هداية  من  ابراهيم 

)9( النجار، عبد الوهاب، قصص النبياء، ط3، 
ب.  )ب��ريوت،  العريب،  ال��رتاث  احياء  دار 

ت(، ص 72. 
القران،  تفسري  يف  البيان  جممع  الطبيس،   )10(
م��ؤس��س��ة الع��ل��م��ي، )ب�����ريوت، ج���4، 

ص176(. 

عىل حتطيم اصنامه��م، ثم الحتجاج 
ول  نفعا  متلك  ل  اهن��ا  ع��ىل  ب��ذل��ك 
حيث  هلم،  فكيف  ألنفسه�����ا  رضا 

ٻ  ٻ  ٻ  چٱ  ج���اء: 
چ ]سورة  پ  پ  پ  ٻ 
يرد  مل  الواقعة  وهذه   ،]58 النبياء: 

ذكرها مطلقا يف سفر التكوين.
ذكر القران الكريم انه بعد معرفة قوم د. 

الصنام  بتحطيم  قام  من  انه  ابراهيم 
وكعقوبة له عىل هذا العمل، قرروا ان 
النبياء:  حيرقوه، حيث جاء يف سورة 

ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  چ 

ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ 
النبياء:  ٴۇچ ]سورة  ۈ  ۈ 
التكوين  سفر  يف  يرد  ومل   .]69  �  68
لكن  احل��ادث��ة،  ه��ذه  ح��ول  يشء  أي 
احد الباحثني جيد ان هناك عالقة بني 
ما ورد يف سفر داني��ال من قيام امللك 

من  متثال  بصناعة  الثاين  نرص  خذ  نبو 
له،  بالسج��ود  الناس  وامره  الذهب 
هذا  تنفيذ  هيود  ثالث�������ة  رفض  لكن 
المر وه�����م )شدرخ ومشينح وعبد 
نغو( فام����ر )نبو خذ نرص( بتحريقهم 
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حترقهم  مل  النار  لكن  النار،  ات��ون  يف 
وخرجوا منها ساملني)11(، وبني حادثة 

القاء ابراهيم يف النار.
لكن هذا الرأي ل وجود ليشء مشرتك 
فيه مع قصة ابراهيم سوى حادثة عدم 
احراق النار لثالثة من الشخاص، و هو 
هؤلء  بكون  ابراهيم  قصة  عن  يفرتق 
نبو  البابيل  الثالثة كانوا معارصين للملك 
امللك  هذا  ان  واملعروف  الثاين،  نرص  خذ 
 متأخر عن الزمن الفرتايض ل براهيم
حكم  مدة  تعود  اذ  سنة،   )1600( بنحو 
 662-  605( عامي  بني  نرص(  خذ  )نبو 
التي  املفرتضة  الزمنية  وامل��دة  م()12(  ق. 
عاشها ابراهيم نحو )2254 -2004 
كانوا  فهؤلء  الثاين  المر  اما  م()13(.  ق. 
ثالثة نفر وليس شخصًا واحدًا كام يف قصة 
يف  ابراهيم  بإلقاء  امر  الذي  وان  ابراهيم، 
النار هم جمموع القوم وليس امللك. وهذه 

)11( سفر دانيال، 3: 19 � 27. حيث يورد هذا 
الرأي الكيالين، املصدر السابق، ص254. 
الثاين، وزارة  نبو خذ نرص  ابراهيم، حياة،   )12(
 ،)1983 )ب��غ��داد،  والع����الم،  الثقافة 

ص21. 
)13( حسني، حممد، املصدر السابق، ص10. 

السالفة جتعل من املستبعد مطابقة  المور 
ابراهيم. علام  هذه احلادثة مع حادث���ة 
معروفة  كانت  بالنار  اللقاء  عقوبة  ان 
املعطيات  اثبتته�ا  وقد  القديم  العراق  يف 
بعد  العيالميني  ان  ذكر  اذ  املسامري������ة، 
لساللتها  واهنائه�����م  اور  ملدينة  احتالهلم 
الناس  قتلوا  م(  ق.   2004( نحو  الثالثة 
وقاموا  خاصة  اماكن  يف  جثثهم  ومجعوا 

بإحراقها)14(.
حماجة ه.  ح��ادث��ة  الكريم  ال��ق��ران  ذك��ر 

يرد  حيث  له،  معارص  مللك  ابراهيم 
يأيت  الل  ان  ابراهي����م  احتجاج  فيها 
من  هب��ا  ف��أت  امل��رق  م��ن  بالشمس 
يستطع  ومل  امللك  هذا  فبهت  املغرب، 
هلذه  ذك��ر  ي��رد  ومل   .)15( جواب��ا 
يرد  انه  ال  التكوين،  سفر  يف  احلادثة 
 ابراهيم فيها  التقى  ح��وادث  فيه 
مواقف  معهم  مجعته  عديدين  بملوك 

خمتلف�ة مثل ملك مرص، كام يذكر هذا 
ملوك  ألربعة  ابراهيم  حماربة  السف��ر 

)14( رشيد، فوزي، ايب سني اخر ملوك ساللة 
والعالم،  الثقاف�����ة  وزارة  الثالثة،  اور 

)بغداد، 1990(، ص63. 
)15( ينظر سورة البقرة، آية 258. 
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وعيالم  والس��ار  شنعار  ملك  وهم 
وجوييم، علام ان سبب احلرب معهم 
لسبب  او  التوحيد  عقيدة  يكن عىل  مل 
ديني اخر وانام كان بسبب قيام هؤلء 
امللوك بارس لوط ابن اخ ابراهيم واخذ 

ممتلكاته)16(.
اما املوارد الخرى التي ذكرها القران 
اهنا  منها  يفهم  والتي   قصته يف  الكريم 
اعتزال  فهي  القديم  ال��ع��راق  يف  ج��رت 
ابراهيم لقومة بعد يأسه من هدايتهم حيث 
يرد يف القران الكريم ما نصه: )واعتزلكم 
وما تدعون من دون الل وادعوا ريب عسى 
مريم:  ]سورة  شقيا(  ريب  بدعاء  اكون  ال 
والعتزال  اهلجرة  حالة  يؤيد  وما   .]48
من  ايضا  الكريم  القران  يف  ورد  ما   له

ژ  ژ  ڈ  چ...   :لوط ق���ول 
]س��ورة  چ  گ  ک  ک  ک  ڑک  ڑ 

العنكبوت: 26[.

ذك��ر  ال��ت��ك��وي��ن  س��ف��ر  يف  ورد  ل��ق��د 
ولدته  مكان  من  ابراهيم  هجرة  حلادثة 
إىل  ثم  )حران(  إىل  )اور(  بمدينة  املتمثل 
ختتلف  اهلجرة  ه��ذه  لكن  كنعان،  ب��الد 

)16( سفر التكوين، 14: 1 -2. 

التي  اهلجرة  عن  وتفاصيلها  ظروفها  يف 
هذه  ف���أول  الكريم  ال��ق��ران  يف  وردت 
الختالفات ان ابراهيم هاجر مع ابيه إىل 
أباه تويف يف )حاران(،  ارض كنعان، وان 
يأسه  بعد  اباه  اعتزل  قد  ابراهيم  بينام كان 
الكريم، فضال  القران  من هدايته بحسب 
عن ذلك فان القران الكريم مل يذكر اجلهة 
اعتزاله  بعد  ابراهيم  اليه�����ا  توجه  التي 
كال  عليه  يتفق  ال��ذي  الم��ر  لكن  قومه، 
لبن  ابراهيم  اصطحاب  فهو  املصدرين 

اخته لوط معه يف هجرته.
اما املورد الخر يف سفر التكوين فهو 
ابراهيم،  التي بر هبا الرب  البشارة  حالة 
الرب  )قال  فيه:  ورد  حيث  هاجر  عندما 
واباركك  عظيمة  امة  فأجعلك  لب��رام... 
وقد  ب��رك��ة()17(،  وتكون  اسمك  واعظم 
جاء يف القران الكريم ما يشبه هذا املوقف 

ٿ  چ  الكريمة:  اآلية  خالل  من  وذلك 

ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ 
ڄ  ڄڄ  ڦ  ڦ  ڦ 
ڄ ڃ ڃ ڃ چ ]سورة النحل: 
120 -121[، حيث يتفق كال املصدرين 

)17( سفر التكوين 12: 1. 



قصة النبي إبراهيم عليه السالم بني سفر التكوير والقرآن

384

سابع والثالثون -ربيع )2019م- 1440هـ(
العدد ال

اسمه  وعظم  ابراهيم  يف  بارك  الل  ان  عىل 
وجعل منه امة عظيمة.

ثانيًا: إبراهيم يف بالد الشام:
الوىل  وللوهلة  للباحث  يب������دو  قد 
 ابراهيم قص��ة  من  العظم  اجلزء  ان 
يف  دارت  التكوين  سفر  يف  وردت  التي 
بالد  -اي  منها  تشعبت  وقد  الشام،  بالد 
وصحراء  مرص  إىل   الشام-رحالت�����ه
الشام  بالد  إىل  رحلته  تبدأ  حيث  النقب، 
ثم  ح��اران،  يف  )ت��ارح(  عائلة  باستقرار 
–عن  ابراهيم  –ابو  تارح  تويف  ذلك  بعد 
ختتلف  وهنا  )205سنوات(،  ناهز  عمر 
فإبراهيم  القرآنية؛  عن  التوراتية  الرواية 
ابوه، وقد  اعتزل قومه وكان من ضمنهم 
ابن  مع  هاجر  ثم  الصيل،  وطنه  يف  تركه 
الذي  الكريم،  القران  حسب  لوط،  اخيه 
بايب  يتعلق  ذكر  ألي  ذلك  بعد  يتطرق  مل 

ابراهيم.

ان اهم امر حصل إلبراهيم عندما 
كان يف )حاران( حسب سفر التكوين هو 
مرتبة  إىل  حتوله  ثم  ومن  له،  الرب  وحي 
اسمه،  وعظم  الرب  باركه  عندما  النبوة 
نزول  بداية  ان  الكريم  القران  يذكر  بينام 

مرحلة  يف  كانت  إبراهيم  ع��ىل  ال��وح��ي 
جاءت  هجرته  وان  هجرته،  عن  سابقة 
الوحي نزل عىل  الوحي، كام ان  سببا هلذا 
ابراهيم  عندما كان ابوه عىل قيد احلياة، 
ابراهيم  دعوة  من  سلبيا  موقفا  اختذ  وقد 
بالد  يف   قصته تتواىل  ثم  التوحيدية. 
من  التكوين  سفر  رواي��ة  بحسب  الشام 

خالل النقاط التية:
وعد أ.  الل  ان  التكوين  سفر  يذك�������ر 

الرض  هذه  سيعطي  بانه  ابراهي���م 
لنسله، واملقصود هب����ا ارض كنعان، 
قد  حالة  فهناك  الكريم  القران  يف  اما 
يرد:  التكريم حيث  تبدو مشاهبه هلذا 

ھ  ھھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  چ 

ڭڭ  ڭ  ڭ  ۓۓ  ے  ے  ھ 
ۈچ ]سورة  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ 
من  كل  يتفق  حيث   ،]124 البقرة: 
عىل  الكري���م  والقران  التكوين  سفر 

وجود نوع من الكرامة لذرية او نسل 
– ابراهيم  طلب  خالل  من  ابراهيم 
حسب  الرب  رغبة  او  القران  حسب 
الكري���م  القران  التكوين-لكن  سفر 
ان  يف  التوراتية  الرواية  عن  خيتلف 
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من  امل��يسء  تشمل  ل  الكرامة  ه��ذه 
ذرية ابراهيم والظامل منها، بينام التوراة 
اعطيت جلميع  الكرامة  ان هذه  تذكر 

.نسل ابراهيم
قام ب.  ابراهيم  ان  التكوين  سفر  يذك��ر 

اما  اي��ل،  بيت  يف  للرب  مذبح  ببناء 
ابراهيم  ان  فيذكر  الكريم  ال��ق��ران 
ببناء  قام  اسامعيل  ابنه  وبمس����اعدة 
الكعبة  وهو  املكرمة  مكة  يف  لل  بيت 
يف  سنتناوله  ما  وه��ذا  امل��رف��ة)18(، 
 قصته تتناول  التي  الرابعة  الفقرة 

يف بالد احلجاز.
ابراهيم دخل ج.  ان  التكوين  يذك�ر سفر 

واستطاع  امللوك  من  اربعة  مع  معركة 
امرافل  هم  امللوك  وهؤلء  هزيمتهم، 
الس��ار  ملك  واري���وك  شنعار  ملك 
وتدع��ام  عيالم  ملك  لعومر  وك��در 
احلرب  سبب  وكان  جوييم)19(.  ملك 

واخذ  ل��وط  ب��ارس  قاموا  اهن��م  معهم 
فانه  الكري������م  القران  اما  ممتلكاته، 
تعرض لوجود ملك معارص إلبراهيم 

)18( ينظر: سورة البقرة، آية 127. 
)19( سفر التكوين 14: 1. 

يدعي  ك��ان  وان���ه  باسمه،  يسمه  مل 
األلوهية حيث احتج عىل ابراهيم بانه 
قادر عىل احياء املوتى)20(، وكان سبب 
لعقيدة  معه هو دعوته  ابراهيم  رصاع 

التوحيد ورفض امللك هلا.
امللك  ان  الباحثني  اح���د  ذك��ر  لقد 
امللوك  ضمن  ذكره  ورد  الذي  )امرافل( 
الذين حاربوا ابراهيم ربام كان نفسه امللك 
محورايب)21(. لكن هذا الرأي قابل للمناقشة 
فإبراهيم خرج مستضعفا من العراق، وانه 
فقط،  الصغرية  وعشريته  اهله  مع  ك��ان 
ملوك  اربعة  مواجه�������ة  له  قيض  فكيف 
هذا  يعزز  وما  وهزيمته��������م.  متحالفني 
هلذه  يتطرق  مل  الكريم  القران  ان  الطرح 
احلادثة  هذه  كانت  وربام  مطلقا،  احلادثة 
من مبالغات التوراة، والتي عىل اساسها ل 
واحلوادث  الفكار  ببعض  الوثوق  يمكن 

املروية فيها)22(.

)20( ينظر: سورة البقرة، آية 258. 
العقاد  موسوعة  حممود،  عباس  العقاد،   )21(
)بريوت،  العريب،  الكتاب  دار  السالمية، 

1970(، ص120. 
ام  مقدس  كتاب  التوراة  ليوتا،  كسيل،   )22(
ميخائيل  حسان  ترمجة  الساطري،  من  مجع 
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اعطى د.  الرب  ان  التكوين  سفر  يؤكد 
يؤكد  و  كنع���ان  ارض  ابراهيم  نسل 
انه خاص  لو  ابراهيم كام  عىل عبانية 
الرب  يق�������ول  حيث  فقط  باليهود 
اهبها  كلها  الرض  )فهذه  إلبراهيم: 
لك ولنسلك إىل البد()23(. وباملقابل 
نجد ان القران الكريم يؤكد عىل عاملية 
البرية  إىل  ابراهيم وانه مرسل  دعوة 
يزكي ذريته  بصورة عامة، وان الل ل 
يعد  حيث  منهم،  املحسن  ال  كلها 
ذات��ه:  بحد  ام��ة   ابراهيم ال��ق��ران 

ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  چٿ 

ڤ ڤ ڦ ڦ چ ]سورة النحل: 
القران عىل نزع صفة  اكد  120[، كام 
وجعل   عنه والنرصانية  اليهودية 
البر  لكل  عامة  دع��وه  دعوته  من 

ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  چ  ي��رد:  حيث 
ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ 
عمران:  ال  چ ]س��ورة  ۋ  ۋ 

.]67

 ،)2006- )سوريا  الكوثر،  دار  اسحاق، 
ص82. 

)23( سفر التكوين، 13: 15. 

التقى ه.  ابراهيم  ان  التكوين  سفر  يذكر 
ص��������ادق(  )ملكي  يدعى  بشخص 
العيل  لل  كاهنا  ك��ان  ب��ان��ه  ووص��ف��ه 
يذكر  مل  الكريم  القران  لكن   ،)24(

هذه احلادثة.
بر و.  الرب  ان  التكوين  سفر  يف  ورد 

ابراهيم بانه سيكون له ولد، وسيكون 
هذه  ج��اءت  وق��د  منه،  كثريا  نسله 
للرب  ابراهيم  شكوى  بعد  البشارة 
له،  ي��وارث  ي��رزق  ل  ان  من  وختوفه 
يرثك  ل  الرب  له  )فقال  جاء:  حيث 
ال��ي��ع��ازر. ب��ل م��ن خي��رج م��ن صلبك 
ه��و ال���ذي ي����رث����ك()25(، وج���اءت 
عن  إلب��راه��ي��م  الك��ب  الب��ن  ولدة 
له  سارة  اهدهتا  مرصية  جارية  طريق 
من  سارة  يأس  فبعد  هاجر،  وتدعى 
النجاب طلبت من ابراهيم ان يدخل 
بجاريتها، وبالفعل انجب منها ابنا هو 

اسامعيل)26(. ويذكر سفر التكوين ان 
سنة(   86( العمر  من  له  كان  ابراهيم 

)24( سفر التكوين 14: 17 -19. 
)25( املصدر نفسه، 15: 4. 

)26( املصدر نفسه، 16: 1 -15. 
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حني ولد له اسامعيل)27( أي بعد احد 
ح��اران،  من  هجرته  من  عاما  عر 
ذكر  اول  فان  الكريم  القران  يف  اما 
ابراهيم  دع��ا  عندما  ك��ان  إلسامعيل 

ۆئ  ۆئ  ۇئ  ۇئ  وئ  چ  قائال:  رب��ه 
چ ]س��ورة  ېئ  ېئ  ۈئ  ۈئ 
يتطرق  ومل   ]101-  100 الصافات: 
لتفاصيل  كعادت��������ه  الكريم  القران 
المور الدقيقة كاسم ام اسامعيل ول 
هو  كام  فالقران  به،  املحيطة  الظروف 
وعظه  وهداية  ارشاد  كتاب  معروف 
كتاب  يكون  ان  ب��ال��رضورة  وليس 
اجلوانب  يركز عىل  فهو  تاريخ وسري، 
يف  والخالقية  والرشادية  الوعظية 
الغراق  دون  من  التارخيية  الحداث 
نقاط  اب��رز  من  وه��ذا  تفاصيلها،  يف 
يف  ال��ق��رآين  املنهج  ب��ني  الخ��ت��الف 
تناوله قصة ابراهيم بصورة خاصة 

املنهج  وب��ني  اع��م،  بشكل  والنبياء 
.التورايت يف رواية قصصهم

يذكر سفر التكوين ان ابراهيم عندما ز. 
عاما  وتسعني  تسعة  العمر  من  بلغ 

)27( سفر التكوين: 16: 16. 

ب��ان اسمه  ال��رب واخ��به  له  ت��راءى 
)ابراهيم()28(،  إىل  )ابرام(  من  حتول 
كثرية،  ألم��م  اب��ا  ال���رب  جعله  ك��ام 
التكويني����ة  الروايتني  كال  تتفق  وهنا 
ان  كام  ابراهيم،  اسم  يف  والقرآني���ة 
الش��ارة  جيب  مهمة  مالحظة  هناك 
ال��رب  ان  ت��ذك��ر  ف��ال��ت��وراة  ال��ي��ه��ا، 
وخاطب���ه،  إلبراهيم  تراءى  شخصيا 
والثابت يف القران الكريم ان الل كان 
يوحي إلبراهيم بواسط����ة ملك، ومل 
الل  كان  النبياء  من  أيًا  القران  يذكر 

.يكلمه مبارشة سوى موسى
ولدة ح.  قص����ة  التكوين  سفر  يف  ورد 

اس��ح��اق م��ن خ���الل جم���يء ال��رب 
حيث  املالئكة  من  اثنني  مع  بنفسه 
ويف  لوط،  قوم  إلهالك  ذاهبني  كانوا 
زادا  ابراهيم  هلم  جلب  الثناء  هذه 
عجل  بذبح  قام  كام  اخلبز  من  مؤلفا 

الثالثة،  هؤلء  اكل  وقد  هلم،  وقدمه 
الذي  بإسح���اق  البشارة  اخبوه  ثم 
الثناء  هذه  ويف  ساره.  من  له  سيولد 
ضحكت سارة من اخلب ألهنا عجوز 

)28( سفر التكوين، 17: 5. 
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وبعلها شيخ)29(. اما يف القران الكريم 
فتختلف هذه احلادثة عام جاء يف سفر 
الذين  عن  عب������ر  فالقران  التكوين، 
جاءوا اليه برسل الل، ومن ثم مل يكن 
عن  الل  تنزيه  م��ن  وه��ذا  معهم  الل 
سفر  يف  وردت  التي  المور  من  كثري 
ال��ذات  مع  تليق  ل  والتي  التكوين 
يذكر  مل  ان��ه  كام  اإلهل��ي��ة،  والصفات 
عددهم وانام عب عنهم بصيغة اجلمع، 
الذي  الطعام  من  يتناولوا  مل  واهن��م 
اعده هلم. ان عدم تناوهلم الطعام امر 
بدهيي، لهنم مالئكة واملالئكة ليسوا 
ويربون،  فيأكلون  البر  جنس  من 

ڭ  چ  وقد وردت قصتهم كاليت: 
ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ 
ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋۋ  ٴۇ  ۈۈ 
ې..چ)30(. اما المور التي اتفق 
فيها  التكوين  مع سفر  الكريم  القران 

لتقديمه  لعجل  ابراهيم  اعداد  فهي: 
إلبراهي�������م  الرس��ل  وبشارة  اليهم، 
ضحك  وح��ادث��ة  س��ارة  من  بمولود 

)29( املصدر نفسه، 18: 15-1. 
)30( ]سورة هود: 69[ وما بعدها. 

فضال  البشارة،  سمعت  عندما  سارة 
يف  متوجهني  ك��ان��وا  ال��رس��ل  ان  ع��ن 

طريقهم إلهالك قوم لوط.
حصلت ط.  حادث����ة  التكوين  سفر  ذكر 

إىل  ذه���ب  ع��ن��دم��ا   ابراهيم م��ع 
بملك  هناك  التقى  حيث  النقب)31(، 
يدعى  وك��ان  )ج��رار(  اسمها  منطقة 
ان  ابراهيم  ادع��ى  وفيها  )م��ال��ك(، 
امللك يطلبها  اليه  سارة اخته، فارسل 
ولكن  ابراهيم  اياها  فأعطاه  لنفسه، 
الق���رتاب  منعه  ح��ل��ام  رأى  امل��ل��ك 
اهنا  قوله  عىل  ابراهيم  فعاتب  منه���ا، 
اخته وارجعها اليه بعد ان اكرمه)32(. 
مطلقا  تتناسب  ل  ال��رواي��ة  ه��ذه  ان 
فهي   إلبراهيم السامية  املنزلة  مع 
علي�����������ه  الكذب  حال�����ة  تفرتض 
عندم���ا ادعى ان ساره هي اخته، وقد 

)31( صحراء النقب: وهي صحراء تقع جنوب 
 14000 النقب  مساحة  تبلغ  فلسطني 
القبائل  من  الكثري  وتقطنها  مربع  مرت  كيلو 
بقبائل  اجتامعيا  املرتبطة  العربية  والعشائر 
سيناء وشبه اجلزيرة العربية واألردن. ينظر: 
 https:// ar. wikipedia. org/

wiki
)32( سفر التكوين، 20: 1 -18. 
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اصالح  التكوين  سفر  كاتب  حاول 
عندما  اشنع،  خطأ  يف  فوقع  املوقف 
اخته  ان ساره  ابراهيم  قال عىل لسان 
مستبعد  التبير  هذا  ان  ابيه)33(.  من 
ت��زوج  اب��راه��ي��م  ان  ي��ف��رتض  ألن���ه 
فان  وعليه  الشقيقة،  غري  اخته  من 
يف  -مشكوك  بالل  والعياذ  اسحاق- 
صحة ولدته، وهذه من المور التي 
التوراة فيها كثري من المور  تؤكد ان 
وتبديلها  حتريفها  ع��ىل  ت��دل  ال��ت��ي 
واضافة امور تتالءم مع وضع اليهود 
ابان وبعد السبي البابيل)34(، وبصورة 
لذكر  يتطرق  مل  الكريم  فالقران  عامة 
هذه احلادثة مطلقا، وهذا افضل دليل 

يؤكد بطالهنا.
امر ي.  ال���رب  ان  التكوين  سفر  ذك��ر 

ابراهيم بان يأخذ عجلة وعنزه وكبشا 
شطرها  ابراهيم  وان  ومحامة  وياممة 

كل  وجعل  انصاف�ا  منها  واحدة  كل 
واما  الخ��ر،  الشطر  مقاب����ل  شطر 

)33( املصدر نفسه، 20: 12. 
)34( سوسة، امحد، العرب واليهود يف التاريخ، 
ت(،  )ب،  والنر،  لإلعالم  العريب   ،2 ط� 

ص167. 

الدافع  وكان  يشطره)35(،  فلم  الطائر 
اراد  ابراهيم  ان  العمل  هذا  وراء  من 
التي  الرض  ي��رث  كيف  يعرف  ان 
الكريم  القران  ام�����ا  له.  الل  وعدها 
فانه يروي هذه احلادثة بصيغة خمتلفة 

چٱ ٻ ٻ  نوعا ما حيث يرد: 
ڀ  ڀ  پپ  پ  پ  ٻ  ٻ 
ٿ  ٿٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀڀ 
ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ 
ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ 
چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄڃ  ڄ  ڄ 
فقد   ،]260 البقرة:  چچ ]سورة 
هذا  ابراهيم  عمل  وراء  الدافع  كان 
رغبة  هو  الكريم،  ال��ق��ران  بحسب 
احياء  بكيفية  ايامنه  زيادة  يف  ابراهيم 
يذكر  اذ  تعاىل،  الل  قبل  من  املوتى 
الطري  من  اربع����ة  اخذ  انه  املفرسون 
ودق  رؤوسهن  وع�������زل  فذبحهن 

حلومهن ثم جزأهن عرة اجزاء عىل 
بمناداهتن  الل  امره  ثم  جبال،  عش�رة 
فتطايرت الجزاء اليه حتى اجتمعت 

)35( سفر التكوين، 15: 9 -18. 
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س��وي��ة)36(.  حيه  الطيور  م��ن  ارب��ع��ة 
القرآنية  الرواية  ان  الباحث  ويشعر 
ارصن واكثر امتاعا وغورا من الرواية 
الغرض من  التكوينية، والتي جعلت 
وهو  حمدودا  ضيقا  احلادثة  هذه  وراء 
كنعان،  ألرض  ابراهيم  مرياث  بيان 
علام ان بعض من ناقدي التوراة يرون 
يف وعد الرب إلبراهيم وشعبه بارض 
عدوا  فقد  فيه،  مطعونا  وعدا  امليعاد 
انه من الغريب ان يتعهد الله الواحد 
ويملكها  ارضًا  بمنحه  معني  لشعب 

شعب اخر)37(.
ابراهيم، ك.  موت  التكوين  سفر  يذكر 

 175( ن��اه��ز  عمر  ع��ن  ت��ويف  حيث 
عند  املكفلية  مغارة  يف  ودفن  عاما(، 
ممرا يف بالد الشام. أي بعد مئة عام من 

يف  املبني  ال��ن��ور  الل،  نعمة  اجل��زائ��ري،   )36(
مؤسسة  ط�2،  واملرسلني،  النبياء  قصص 
ص105-  ،)2003 )النجف،  النباس، 

 .106
اآلهل�����������ة  ارسار  س،  ا.  ميغولفسكي،   )37(
ط�2،  ميخائيل،  حسان  ترمجة  والديانات، 
ال��دي��ن، )دم��ش��ق،  دار ع��الء  م��ن��ش��ورات 

2006(، ص343. 

هجرته من حاران بحسب التوراة)38(. 
هلذا  يتطرق  فلم  الكريم  القران  اما 
عىل  الضوء  بتسليط  واكتفى  الم��ر 
العظ������ة  عىل  املحتوية  املهمة  النقاط 

. والرشاد يف قصته
ثالثا: ابراهيم يف مرص.

يذكر سفر التكوين انه حصلت جماعة 
يف ارض كنعان مما دفع ابراهيم إىل اهلجرة 
يف  له  وجرى  الكتيال،  لغرض  مرص  إىل 
سارة  بزوجته  اعجب  فرعون  ان  هجرته 
ابراهيم  ادع��ى  ان  بعد  منه  طلبها  وان��ه 
عاقب  الل  لكن  اخته،  اهنا  الثانية  وللمرة 
اجل  ومن  السبب،  هلذا  وحاشيته  فرعون 
التخلص من العقوبة اإلهلية ارجع فرعون 
منه  وطلب  ابراهيم  زوج��ه��ا  إىل  س��ارة 

مغادرة ارض مرص)39(.
هجرة  لذكر  الكريم  القران  يتطرق  مل 
ل  التط����رق  وع��دم  مرص،  اىل  ابراهيم 

حتى  او  اليها،  ابراهيم  وصول  نفي  يعني 
فاملعروف  التوحيدية،  دعوت����ه  وصول 
العزم  ذوي  ال��رس��ل  اح��د  اب��راه��ي��م  ان 

)38( سفر التكوين، 25: 7 -11. 
)39( املصدر نفسه، 12: 10 -20. 
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كافة  إىل  للتوحيد  بالدعوة  مكلف  وانه 
الذي  لكن  البر.  ومجيع  الرض  انحاء 
-للمرة  التوراة  ذكرته  ما  عليه  الرد  جيب 
سارة  بكون  ابراهيم  ادع��اء  الثانية-من 
هذا  اىل  نسبته  تليق  ل  ما  -وه��ذا  اخته 
قد  العمر  هذا  يف  -فس��ارة  الكبري  النبي 
تكون  فكيف  اكثر  او  عاما  سبعني  بلغت 

حمط اطامع فرعون مرص!.
ابراهيم  وصول  فرضية  يعزز  ما  ان 
إىل مرص ما ذكرته املعطيات الثارية التي 
جتارية  ورواب��ط  عالقات  وج��ود  اك��دت 
اللف  اواخر  منذ  الشام  وبالد  مرص  بني 
الثالث ق. م، فقد استقبلت مرص مجاعات 
الصبغة  اصبحت  ك��ام  الم��وري��ني،  م��ن 
اجل��زري��ة واض��ح��ة امل��ع��امل يف امل��ف��ردات 
متثل  لوحة  وج��دت  وق��د  امل��رصي��ة)40(، 
اتوا  وقد  الرحل  )الساميني(  من  مجاع��ة 
إىل حدود مرص من جهة بالد الشام حيث 

تعود إىل عهد اململكة الوسطى )2100-
الباحثني  احد  ويذكر  م()41(.  ق.   1788

)40( صالح، عبد العزيز، حضارة مرص القديمة 
ت،  ب.  مرصية،  النجلو  مكتبة  واثارها، 

ج��1، ص ص 15 -16. 
)41( حسن، سليم، مرص القديمة، مطبعة كوثر، 

ان اقدم مصدر ذكر وجود اجلمل يف مرص 
خالل  من  التكوين  سفر  هو  اليه  واشار 

قصة ابراهيم عندما ذهب إىل هناك)42(.
رابعا: إبراهيم يف بالد احلجاز.

رحلة  بذكر  الكري����م  القران  تفرد 
يتطرق  ومل  احلجاز  بالد  إىل   إلبراهيم
الرغم من  التكوين مطلقا، وعىل  هلا سفر 
الرحلة،  هذه  يفصل  مل  الكريم  القران  ان 
 :اذ تبدأ بقولة تعاىل عىل لسان ابراهيم

ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ  چ 

ژ ڑ ڑ ک چ ]سورة ابراهيم: 
37[، والوادي الذي ل زرع فيه هو مكة 
ابراهيم يف دعائه  اليها  التي يشري  والذرية 

هي زوجته هاجر وابنها اسامعيل)43(.
سارة  ان  فيذكر  التكوين  سفر  يف  اما 
محلت  ان  بعد  هاجر  من  تتضايق  بدأت 
منها  بالغرية  شعرت  واهنا  ابراهيم،  من 
برية  إىل  هاجر  فهربت  تذهلا  وب���دأت 

فلسطني- جنوب  يف  تق����ع  شور-التي 
ان  ال��رب  م��الك  هاجر  خاطب  وهناك 

)القاهرة، ب. ت(، ج�2، ص 490. 
 Free. p. Joseph، ›Abrahams›  )42(

JNES، ، July، 1944. p. 187
)43( اجلزائري، املصدر السابق، ص112. 
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وبرها  هلا  ختضع  وان  س��ارة  إىل  تعود 
اسامعيل)44(.  وستسميه  ولدًا  ستلد  بأهنا 
كب  ان  بعد  انه  التكوين  سفر  يذكر  ثم 
الغرية  من  حالة  حصلت  وفطم  اسامعيل 
فأمرت  وابنها  هاجر  م��ن  س��ارة  ل��دى 

فقد  وعليه  وابنها،  يطردها  ان  ابراهيم 
الل- من  هاج���ر–بوحي  ابراهيم  اخب 
صحراء  يف  فهامت  وابنها،  تذهب  ان 
يف  جلست  ثم  فلسطني  جنوب  سبع  بئر 
ماء  بئر  إىل  ال��رب  وارش��ده��ا  الصحراء 
فاران  برية  يف  اسامعيل  عاش  ذلك  وبعد 
مرص)45(،  ارض  من  بامرأة  اُمُه  جته  وزوَّ
تقع يف جنوب فلسطني  فاران هذه  وبرية 

يف صحراء النقب)46(.
الرواي�����ة  ان  للنظر  الالفت  من  انه 
ان  يف  الكريم  القران  مع  تتفق  التوراتية 
ذات  غري  ارض  يف  اسكنوا  وابنها  هاجر 
زرع وقليلة املاء، كام ان برية فاران الوارد 

التوراة  ذكرهتا  نقطة  اق��رب  تعد  ذكرها 

)44( سفر التكوين، 16: 1 -15. 
)45( املصدر نفسة، 21: 8 -21. 

تل  ايام  النبي موسى واخر  القمني، سيد،   )46(
لبحوث احلضارة،  املركز املرصي  العامرنة، 

)القاهرة، 1999( ج� 4، ص 1014. 

 460 نحو  بينهام  فاملسافة  احلجاز  لبالد 
ميال.

التكوين  سفر  فان  األساس  هذا  عىل 
وابنها  هاجر  اسك����ان  يف  السبب  جيعل 
شع����رت  التي  الغرية  حالة  فاران  بري���ة 
بولد،  رزقها  نتيجة  هاجر  من  س���ارة  هبا 
يف  السبب  ف��ان  الكريم  ال��ق��ران  يف  ام��ا 
ذي  غري  واٍد  يف  لذريته  ابراهي��م  اسكان 
ادق،  ودللت  اعمق  معاين  حيمل  زرع 
بيت  انبثق  الس��ك��ان  ه��ذا  طريق  فعن 
قام  -والتي  املرفة  -الكعبة  املعظم  الل 
ببنائها ابراهيم واسامعيل والتي اصبحت 
مهوى افئدة ماليني البر وقبلة املسلمني 
الثانية، فضال عن درس ايامين بليغ مفاده 
بتقدير  مؤمنا  يكون  ان  جيب  النسان  ان 
ال���وادي  ه��ذا  اب���دل  ال���ذي  احلكيم  الل 
جذب  مركز  اىل  فيه  زرع  ل  الذي  املقفر 
فيه بطريقة  بئر زمزم  انبثاق  بفعل  عمراين 

اعجازية)47(.
بناء  –أي  اجلانب  هب��ذا  يلحق  ومم��ا 
سفر  ذك���ره  –ما  ع��ب��ادة  لبيت  اب��راه��ي��م 
من  اكثر  ببناء  ق�����ام  ابراهيم  ان  التكوين 

)47( أمجعت عليه كل كتب السري.
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مذبح  منها:  كان  للرب  معبد  او  مذبح 
يف  اخر  ومذبح  وع���اي)48(  ايل  بيت  بني 
يف  كانت  املذابح  هذه  لكن  ج���دون)49(، 

بالد الشام ومل تكن يف بالد احلجاز.
الل  بنبي  ارتبطت  التي  الم��ور  ومن 
ابنائه،  احد  بذبح  له  ال��رب  امر  ابراهيم 
ان  رصاح�����ة  التكوين  سفر  يذكر  فبينام 
الذبيح كان اسحاق، وان الل امر ابراهيم 
ابنك  اسحاق  )خذ  ان:  مبارشة  بصورة 
ارض  إىل  واذه���ب  حتبه  ال��ذي  وح��ي��دك 
جبل  عىل  حمرقة  اصعدة  وهناك  مورية، 
القصة،  احداث  وتتواىل  عليه()50(  ادلك 

حيث كانت ابرز عنارصها:
• يف 	 ابيه  بنية  يعرف  يكن  مل  اسحاق  ان 

ذبحه.
• امر الرب إلبراهيم بالكف عن عملية 	

الذبح.
• فداء الرب إلسحاق بكبش.	

• مباركة الرب إلبراهيم.	
اركاهنا  ابرز  فأن  القرآنية  القصة  اما 

)48( سفر التكوين، 13: 4. 
)49( املصدر نفسه، 13: 18. 

)50( ]سورة الصافات: 102[. 

ابناء  من  أي��ًا  يسم  مل  ال��ق��ران  ب��ان  متثلت 
الذي  ان  كام  الذبيح،  هو  ك��ان  ابراهيم 
تفرتق به عن الرواية التكوينية ان ابراهيم 
ابنه، ومل يوح  انه يذبح  املنام  رأى رؤيا يف 
ابن  ان  عن  فضال  مبارشة،  ذلك  اليه  الل 
يف  ابيه  بنية  يعلم  كان  ذبحه  املراد  ابراهيم 
العمل  هلذا  ومستعدا  صابرا  وكان  ذلك 

ختمت  حت  جت  يب  زب...  ألب��ي��ه:  ق��ال  اذ 
ثم   ،)51( رب  يث  ىث  مث  جث  يت  ىت 
العمل  هذا  عن  يكف  ان  ابراهيم  الل  امر 
وهو  عظيم  بذبح  ابنه  الل  ف��دى  ان  بعد 
الل  بتسليم  القرآنية  القصة  وختتم  كبش، 

عىل ابراهيم وتعظيم منزلته.
عدم  من  الرغم  عىل  انه  القول  يمكن 
من  الذبيح  لسم  الكريم  القران  حتديد 
اسامعي���ل  هو  الذبيح  ان  ال  ابراهيم  ولد 
فالدليل  تكويني،  والخر  قرآين  بدليلني: 
انتهى  ان  -بعد  القران  يذكره  ما  القرآين 

بأمر  نجاته  الذبيح وكيفية  رواية قصة  من 
ابراهيم وسلم  الل  كرم  ان  الل -وبعد  من 
الل  اعطاها  التي  المور  مجلة  من  ان  عليه 
التكريم بعد انصياعه  إلبراهيم عىل سبيل 

)51( ]سورة الصافات: 102[.
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الكريمة:  اآلي��ة  ابنه  بذبح  الهل��ي  لألمر 
ڍچ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  چ 

]سورة الصافات: 112[.
هذا  فيذك����ر  التكويني،  الدليل  اما 
اسحق  خذ  ابراهيم  )ي��ا  ع��ب��ارة:  السفر 
اب��ن��ك وح��ي��دك ال���ذي حت��ب��ه... ث��م اخذ 
كاتب  وقع  وهنا  ابنه()52(  ليذبح  السكني 
فالسفر  واضح  تناقض  يف  التكوين  سفر 
الكب  البن  ان  يعرتف  سابق  موضع  يف 
هنا  ولكنه  اس��امع��ي��ل)53(،  هو  إلبراهيم 
عىل  الوحيد  ابراهيم  ابن  اسحاق  جيعل 
ييل  ال��ذي  الصغر  الب��ن  انه  من  الرغم 

اسامعيل.
تعدياًل  هناك  ان  القول  يمكن  وعليه 
لغرض جعل هذه  القصة  جرى عىل هذه 
يعده  -ال��ذي  إلسحاق  عائدة  الكرامة 
اليهود جدهم العىل -وحماولة نزعها عن 
العىل- العرب  جد  يعد  الذي  اسامعيل 

كاتب  -ولكن  التوراتية  النظرية  حسب 
فيه  وقع  الذي  للخلط  ينتبه  مل  السفر  هذا 
يف حماولة منه للجمع بني بكورية اسامعيل 

)52( سفر التكوين 22: 2 -9. 
)53( املصدر نفسه، 16. 

الزيادة  حالة  ان  علام  اسحاق،  والذبيح 
القديم  والعهد  خاصة  بصورة  التوراة  يف 
هبا  ومعرتف  معلومة  حالة  عامة،  بصورة 
انفسهم  املقدس  الكتاب  علامء  قبل  من 
املقدس)54(  الكتاب  مقدمة  يف  جاء  حيث 
ما نصة: )ما من عامل كاثوليكي يف عرصنا 
ال��ت��وراة...  كل  كتب  موسى  ان  يعتقد 
سببته  تدرجيا  ازدي��ادا  ان  القول  جيب  بل 
الجتامعية  التالي������ة  العصور  مناسبات 

والدينية(.
))اخلامتة((:

بعد النتهاء من تناول فقرات البحث 
استنتاجات مهمة  يمكن استخالص عدة 

وه�������������ي:
لتفاصيل أ.  التكوين  سفر  يتطرق  مل 

 عندما كان يف  النبي ابراهيم  حياة 
العراق وحتديدا يف مدينة اور، بل كل 
اور  من    هجرته  بيان  هو  ذكره  ما 

الكري���م  القران  ذكر  بينام  حران،  إىل 
  ابراهيم  النبي  عن  كثرية  تفاصيل 
دعوت���ه  مثل  ولدت��ه  حمل  يف  دارت 

للكتاب  الكاثوليكية  الطبعة  مقدمة  من   )54(
املقدس لسنة 1960. 
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الصن��ام  وحتطيم  لقومة،  التوحيدية 
يف  القاءه  قومة  حماولة  ثم  هلم  العائدة 
يروها  مل  الح��داث  هذه  وكل  النار، 

سفر التكوين.
الوحي ب.  بدء  ان  التكوين  سفر  يذكر 

إىل  هجرته  بعد  كانت  ابراهيم  ونبوة 
ان  الكريم  القران  يذكر  بينام  حاران، 
بالدعوة   وبعثته الوحي  عملي������ة 
التوحيدية كانت يف مدة اسبق من هذه 

اهلجرة.
سفر ت.  يف  وردت  التي  املعلومات  ان 

يمكن  ل   قصت���ه حول  التكوين 
عدم  او  بصحته�����ا  مطلقا  اجل��زم 
التحليل واملقارنة  صحتها، وانام جيب 
الصحيح  عزل  لغرض  والستقصاء 

من عدمه.
ابراهيم ث.  ان  التكوين  سف������ر  ذكر 

بالد  يف  ملوك  ارب��ع��ة  بمحاربة  ق��ام 

الكريم  القران  اما  وهزيمتهم،  الشام 
لحد   ابراهيم جمادل����������ة  فيذكر 
بعد  ثم  اللوهية،  ادعوا  الذين  امللوك 
عىل  النار  يف  لإللقاء   تعرض ذلك 
الرغم من ان ابراهيم استطاع افحامه 

باجلواب وبني ضعف حجته.
ان اجلزء العظم من قصه ابراهيم ج. 

كان  التكوين  سفر  يف  وردت  والتي 
يف  اغراقها  مع  الشام  بالد  مرسحها 
تفاصيل كثرية، كان بعضها يتناىف مع 
حادثة  مثل   ،منزلته وسمو  قدسية 
التقى  عندما  اخته  سارة  ان  ادع��اءه 

بأحد امللوك هناك.
وعد ح.  حادثة  عىل  التكوين  سفر  ركز 

كنعان  ارض  بإعطائه  إلبراهيم  الرب 
القران  ركز  بينام  بعده،  من  ولذريته 
وان  ابراهيم  دعوة  عاملية  عىل  الكريم 
وليس  ذريته  من  للمحسن  الك��رام 

الظامل منها.
التكوين خ.  سفر  ركز  فقد  عامة  بصورة 

خيص  وان���ه  اب��راه��ي��م  عنرصية  ع��ىل 
املجموعة اليهودية فقط، عىل العكس 
من  جعل  ال��ذي  الكريم  القران  من 

ونفى  بنفسه���ا  قائمة  امة   ابراهيم
عنه صفة اليهودية واملسيحية.

برصاحة د.  للقول  يدفعنا  المر  هذا  ان 
التكوين  سفر  يف  ابراهيم  قصة  ان 
غ��ل��ب ع��ل��ي��ه��ا ال��ط��اب��ع ال��ق��وم��ي 
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لليهود، يف حماولة  الضيق  والعنرصي 
إلف���راغ ال��دع��وة الب��راه��ي��م��ي��ة من 
العاملي،  النساين  وبعدها  حمتواها 
جعل  اليهود–يف  ورغ��ب��ت��ه��م-أي 
حمددة  برية  ملجموعة  ابا   ابراهيم
الل  اراد  وباملقابل  وعنرصيا،  عرقيا 
يف  قصته  من  رواه  فيام   إلبراهيم
القران الكريم ان تكون دعوته رسالة 
خمتلف  يف  ال��ن��اس  إلرش���اد  س��اموي��ة 
وهو  احل��ق،  الدين  إىل  العامل  ارج��اء 
نجده  ما  وه��ذا  اخل��ال��ص،  التوحيد 

ۓ  چ  فيه:  جاء  اذ  الكريم  القران  يف 
ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ 
ۋچ  ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ 

]سورة ال عمران: 67[.
))املص���ادر((:

• الثاين، 	 نص��ر  نبوخذ  حياة،  ابراهيم، 
)بغداد،  والع���الم،  الثقافة  وزارة 

.)1983
• باقر، طه، مقدمة يف تاريخ احلضارات 	

القديمة، )بغداد، 1956(، ج��2.
• يف 	 املبني  النور  الل،  نعمة  اجلزائري، 

 ،2 ط���  وامل��رس��ل��ني  الن��ب��ي��اء  قصص 

مؤسسة النباس، )النجف، 2003(.
• مطبعة 	 القديمة،  مرص  سليم،  حسن، 

كوثر، )القاهرة، ب. ت( ج�2.
• "النبي ابراهيم يف 	 حسني، حممد فهد، 

الثارية  املعطيات  ضوء  يف  العراق 
مقدم  بحث  الساموي����ة"،  والكتب 
للعلوم  السادس  العلمي  املؤمتر  إىل 
النسانية، جامعة القادسية، 2007.

• الثار، 	 علم  موسوعة  كلني،  دانيال، 
العالم،  دائ��رة  يوسف،  ليون  ترمجة 

)بغداد، 1990(، ج� 1.
• القديم، 	 الديني  الفكر  تقي،  الدباغ، 

)بغداد،  العامة،  الثقافية  الشؤون  دار 
.)1992

• ملوك 	 -اخر  سني  ايب  فوزي،  رشيد، 
الثقافة  وزارة  الثالثة،  اور  سالل�������ة 

والعالم، )بغداد، 1990(.
• يف 	 واليهود  ال��ع��رب  امح��د،  س��وس��ه، 

ال��ت��اري��خ، ط����2، ال��ع��ريب ل��إلع��الن 
والنر، )ب. ت(.

• مرص 	 حض���ارة  العزيز،  عبد  صالح، 
النجل��و  مكتب���ة  واثارها،  القديمة 

مرصية، ب. ت، ج�1.
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اللغوي العريب فهو قديم بقدم اول ما وصلنا من نتاج العرب الديب.
وبنزول القران الكريم نمى النقد بعد ان سقاه النبي بنقوده اللغوية اذ فتح بابا 
جديدا من نقد الراء املتعلقة بتفسري القران الكريم والفات النظار اىل اللطائف اللغوية فيه 
ثم سار ركب النقد اللغوي مواكبا حركة التفسري وخمتلف الدراسات القرانية فكانت هي 
)العني التي استقى منها اللغويون بعد وسبحوا فيام خرج منها من جداول اصبحت اهنارا( 

)املجمع العريب نشأته وتطوره ص11(.
وقصد  بالتأليف  وخص  باحثون  فيه  وختصص  كبريا  اهتامما  العلم�������اء  أوله  وقد 

بمؤلفات.
مما الف يف النقد اللغوي: حتقيق نقود األزهرى لنصوص العني ىف التهذيب للدكتور 
نور الشاذىل والنتصار لبن دريد ىف مواجهة األزهرى له أيضًا والنقد اللغوى بني أبى عبيد 
وابن قتيبة حللمى أبو احلسن ومسالك القول يف النقد اللغوي لصالح الدين الزعبالوي.

اء و)الفصيح(  ومما الف يف ما يرجع اىل النقد اللغوي: )البهاء فيام تلحن فيه العامة( للفرهّ
اللسان  و)تثقيف  الزبيدي  بكر  أليب  العامة(  و)حلن  قتيبة  لبن  الكاتب(  و)أدب  لثعلب 
يف  و)القتضاب  للحريري  اخلواص(  أوهام  يف  الغواص  و)درة  للصقيل  اجلنان(  وتلقيح 
رشح أدب الكاتب( لبن السيد البطليويس و)املدخل إىل تقديم اللسان وتعليم البيان(لبن 
الدخيل( للشهاب اخلفاجي  العرب من  فيام ذكر  الغليل  اللخمي األشبييل و)شفاء  هشام 
الدين  لصالح  وال��دواوي��ن(  الصحف  يف  و)أخطاؤنا  داغر  ألسعد  الكاتب(  و)تذكرة 
الزعبالوي و)أغالط الكتاب( لكامل إبراهيم و)قل و ل تقل( ملصطفى جواد و)تصحيح 
لسان العرب( ألمحد تيمور و)تصحيح القاموس املحيط( له أيضا و)حتقيقات وتنبيهات ىف 

معجم لسان العرب( لعبد السالم هارون.
املعارصة  التفاسري  امهال  يف  السبب  هو  القدامى  قبل  من  الكبري  الهتامم  هذا  ولعل 
السيد  للعالمة  الرمحن(  احادا منها كالتحرير والتنوير وامليزان وتفسرينا )مواهب  ال  اياه 
عبد األعىل بن السيد عيل املوسوي السبزواري صاحب مباديء التحقيق وصاحب دورة 
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الفقه الكاملة عىل نحو دقيق وهو صفوة الفقهاء واملجتهدين وامام اهل العرفان الواصلني 
وقرم جهابذة علم الصوليني )عبد الستار احلسني ص3 ( املتوىف عام 1414ه� وتفسريه 
اجلليل أحد أهم مؤلفاته طبع منه اربعة عر جملدات وعىل الرغم من أنهّ تفسري مواهب 
الرمحن للعالمة السيد عبد العىل السبزواري مؤلف يف التفسري والتأويل تضمن مباحث 
عديدة فقهية وروائية وفلسفية وكالمية واجتامعية واخالقية وتارخيية وفيه من مستويات 
اللغة املختلفة: الوحدات الصوتية والبنية الرصفية والرتاكيب النحوية ودللة األلفاظ ما 
يشكل �� ضمنا �� ظاهرة نقدية متميزة يتجىل من خالهلا منهجه فيه يتبنى البحث استجالء 
معامله ونقده بمقاييس النقد عنده وهي: الحتكام اىل القرءان الكريم والقراءات القرآنية 
القياس  العلامء والفادة من  باملشهور بني  العرب والستئناس  الريف وكالم  واحلديث 
يف  السيد  نقود  متثل  اربعة  مباحث  عىل  جعله  البحث  طبيعة  وتطلبت  بالشبه  واحلكم 
مستويات اللغة وترك البحث النقود البيانية للمشهور من عدم عد البحوث البالغية من 

اللغوية � وان عدها السيد منها � وملا هلا من السعة ما يتطلب افرادها ببحث مستقل.
البحر  هذا  نمري  من  بالغرتاف  توفيقه  سيام  ل  كلها  مننه  -عىل  -تعاىل  الباري  اشكر 
اخلضم الذي اهبرين بسعة اطالعه وقوة استدراكه وعدم انشغاله بالبحوث العديدة املتعددة 
عن تتبع القوال اللغوية غري آبه بشهرهتا او شهرة اصحاهبا اعتذر اليه واىل السادة القراء 

لي قصور او تقصري.
املبحث الول: النقد الصويت:

النب والتسهيل:
من املباحث الصوتية التي اخذت مساحة واسعة من جهود اللغويني مسألة نب اهلمز 
وتسهيله)1( ال انه كان ومازال بحثه مقترصا عىل املختصني خلت منه كتب املفرسين وعلامء 

)1( موضوع تسهيل اهلمز يدخل يف باب البدال كام رصحوا لكن من العلامء من يفصله عنه كام يفعل مع 
العالل ليفصل القول فيه كام يف )رشح شافية ابن احلاجب، السرتابادي حممد بن احلسن 686ه� 

 .)197 /3
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علوم القران ال األوحدي منهم والسيد السبزواري احدهم.
]سورة البقرة:  چ   } | { چ  من ذلك لفظة )هزوا( الواردة يف قوله تعاىل: 
67[ وغريه)2( رجح السيد قراءة اهلمز فيها ويف كل ما كان عىل ثالثة أحرف أوله مضموم 
 /11 ه��   1414 العىل  عبد  السبزواري  الرمحن،  ينظر)مواهب  الصل  بكوهنا  وعلله 
القراءة بثالثة  انه اجاز يف موضع اخر يف املفردة نفسها وجوها اربعة بل اجاز  445( ال 
منها ينظر )املصدر نفسه 11/ 445( بل صحح القراءة بجميعها )املصدر نفسه 1/ 390( 
املفردة نفسها هو الرجح وقدم شاهدا لذلك  وذكر يف موضع ثالث ان تسهيل اهلمز يف 
 :قال: )حذف اهلمزة يف كلمة )هزوا( أوىل لثقلها وقد ورد يف احلديث عن الئمة اهلداة
وضع  وقد  باهلمزة  نطقنا  ما  أي  البيت(  أهل  مهزنا  ما  باهلمزة  القران  جبئيل  أنزل  )لول 
األدباء بابا مستقال لتخفيف اهلمزة وجعلوا ذلك من املحسنات وهو حسن ما مل يكن دليل 
عىل اخلالف( ينظر )املصدر نفسه ج4/ 42( ويقرب من لفظة )هزوا( عنده لفظة )ُجْزًءا( 

ال انه مل ير ليشء من القراءات والقوال فيه غري القراءة املشهورة.
ويلحظ عليه ان احلديث الذي استدل به -عىل فرض صحته -ل يدل عىل عدم جواز 
القراءة باهلمز بل غاية ما يدل عليه جواز التسهيل بل قد يدل عىل وجوب التسهيل لنزول 
ووجها  وحتسينا  ال ختفيفا  ليس  فالتسهيل  ينايف صدره  السيد  ذيل كالم  ان  ثم  به  الوحي 

جائزا ل منحرصا به.
ولعل مراده من كون اهلمز هو الصل اهنا لغة قريش وهي اللغة الفصحى وانام سهلت 
بتطور صويت ولكن تبقى عباراته قارصة عن ارادة هذا املعنى عىل ان كون ترك اهلمز لغة 
من  هو  انام  ختفيفه  يرد  ما  أكثر  ان  وقيل  به  قيل  وان  فانه  اطالقه  عىل  بمسلم  ليس  قريش 
طرقهم ينظر )اإلتقان يف علوم القرآن: السيوطي عبد الرمحن بن أيب بكر 911 ه� 1/ 117( 

)2( مثل ما يف ]سورة البقرة: 231[ و ]سورة املائدة: 57 -58[و ]سورة الكهف: 56 -106[ و ]سورة 
األنبياء: 36[ و ]سورة الفرقان: 41[ و ]سورة لقامن: 6[ و ]سورة اجلاثية: 9[ و ]سورة اجلاثية: 

 .]35
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وقد امجع القدماء واملحدثون عىل ان التسهيل سجية اهل احلجاز غري ان المر ليس عىل 
الغانمي ص143( وأيا كان  ينظر )لغة قريش: د. مهدي حارث  اطالقه كام ذكر سيبويه 
القران  يف  ذواهتا  قراءات  اختلفت  وحتقيقها  اهلمزة  تسهيل  يف  العرب  هلجات  فباختالف 

الكريم )اللهجات العربية يف القراءات القرآنية: د. عبده الراجحي ص 45(.
هذا وقد علل التسهيل يف لفظة )النبي( بتعليلني: صويت وهو التخفيف ومعنوي وهو 
حلاظ مبدأ الشتقاق فاملشهور بني اللغويني وتبعهم بعض املفرسين ان مبدأ اشتقاق النبي 
رفيع  النبي  مقام  لن  الرتفاع  وهي  مهز  غري  من  النبوة  من  اشتقاقه  بعض  وعن  مهموز 
جدا ول ينايف ذلك لزومه الخبار عن الل تعاىل فبعض عبوا بنفس الالزم وهو الخبار 
والبعض الخر عبوا بامللزوم وهو رفعة املقام ويأيت النبي بمعنى الطريق وسمي الرسول 

به لهتداء اخللق به كالطريق )مواهب الرمحن: (.
ببعض  بعضها  ومقارنة  فيها  والتأمل  الق��وال  سب  خالل  من  البحث  يراه  وال��ذي 
ومراجعة اقوال املحققني يف ظاهرة القراءات بصورة عامة كالبحث القيم للعالمة اخلوئي 
)البيان يف تفسري القران: اخلوئي ابو القاسم 151( ان الرجح من بينها قراءة )هزوا وكفوا( 
بالتثقيل والواو و)جزءا( بالتخفيف واهلمزة وذلك لقراءة عاصم برواية حفص ملا هلا من 
اهلمز عدلت  فبتخفيف  القياس والستحسان  النص ل  اعتمدت  العايل ولكوهنا  العتبار 
عن الصل وبضم الوسط عرجت عن التخفيف وكذا يف )جزءا( فلم يسهل اهلمز ومل يثقل 

الزاي التزاما بالنص والرسم.
نسق  عىل  وجتري  القراءتني  توجه  لهنا  بالعتبار  اوىل  هذه  اللفظية  العلة  اهنا  ويرى 
قاعدة لغوية عامة مفادها تسهيل املهموز عند بعض قبائل العرب ولعل السيد يذهب اىل 
ترجيح ذلك ببنائها عليها يف تعميم حكم التسهيل قال: )ومنه يظهر حكم ختفيف اهلمزة 
يف القران كله وعليه كلام دار بني قراءة يشء باهلمزة او بغريها تكون القراءة بغريها أوىل 
وروي ان رجال جاء اىل النبي فقال: )يا نبيء الل -باهلمزة -فقال: لست بنبيء الل-
ومهز–ولكني نبي الل -بغري مهز-( )مواهب الرمحن 1/ 368( وبذلك يكون قد اختار 
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ما خيالف القراءة املشهورة وان استدل هبا يف مواضع )3(.
احلذف:

يف مواه��ب الرمحن بح��وث ونقود يف نوعني من احلذف: الص��ويت )حذف احلركة( 
والنح��وي نقل الس��يد مجلة من الق��وال يف مواضي��ع خمتلفة بخص��وص حذف احلركة 
لعل��ل ع��دة ومن امثلته م��ا يف هيأة مجع فعل��ة باأللف والتاء وما يف هي��أة فعالن وحركة 

لم الم��ر.
من أمثلة احلذف الصويت التي ناقشها السيد  وحمص القوال فيها هيأة )ُخُطَواِت( 

 Æ ÅÄ Ã Â Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹ چ  تعاىل:  يف قوله 
التاء من مجع  البقرة: 168[ وغريه)4( وما شاهبها مما كان عىل  چ ]سورة   É È Ç

فعلة)5(.
نقل أغلب القراءات حتى الشاذة منها ورجح القراءة املشهورة )قراءة الضمتني( قال: 
وقرئت  والشهوات  كالشهوة  املايش  قدمي  بني  ما  وهي  خطوة  مجع  بضمتني  )اخلطوات: 
بضمة وسكون وخطوات بضمتني ومهزة وخطوات بفتحتني وخطوات )بفتح فسكون( 
ومجع اخلطوة وهي املرة من اخلطو واملعروف هو الول( )مواهب الرمحن: 2/ 330، 8/ 

.)91
وشهرهتا  القراءة  معروفية  يريد  ول  املعروفة  باهنا  الضمتني(  )قراءة  اختياره  وعلل 
فقد يرجح غريها عليها  قبوهلا ورفضها  الدليل يف  يتبع  بل  يعتد هبا عىل الطالق  فانه ل 
فهو  والتاء  بألف  فعلة  مجع  يف  الوسط  ضم  معروفية  يريد  وانام  تفسريه  من  موارد  يف  كام 

)املستعمل يف العربية( )حجة القراءات: أبو زرعة عبد الرمحن بن حممد 403 ه� 1/ 121( 
و )هو الباب يف مجع فعلة( )املحرر الوجيز: ابن عطية عبد احلق بن غالب 1/ 184( وهو 

)3( منها ما يف: )املصدر نفسه 2/ 330، 8/ 91( و)املصدر نفسه 10/ 200(. 
)4( مثل ]سورة البقرة: 208[ و ]سورة األنعام: 142[ و ]سورة النور: 21[. 

ُجَراِت( ]سورة  َهَواِت( ]سورة آل عمران: 14[ و )احلُْ اٍت( ]سورة البقرة: 167[ و )الشَّ )5( مثل)َحرَسَ
احلجرات: 4[ و )اْلُغُرَفاِت( ]سورة سبأ: 37[ و)ُقُرَباٍت( ]سورة التوبة: 99[. 
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427 ه�1/  إبراهيم  بن  أمحد  إسحاق  أبو  الثعلبي  والبيان:  )الكشف  واألكثر(  )األغلب 
وهو  للتخفيف  اسكانه  وان  الصل  انه  الوسط  ضم  بمعروفية  اراد  السيد  ولعل   )296
الشهر الشائع ينظر )تفسري جممع البيان: الطبيس أبو عىل الفضل بن احلسن 548 ه� 1/ 

.)466
واملالحظ ان السيد مل ينسب القراءات اىل اصحاهبا فلم يعنه ذلك مادام ل يرى تواترها 
فليس  العرب  لغات  من  يشء  اىل  يعزها  مل  كام  للنقد  مجيعها  اخضاعه  ذلك  عىل  والشاهد 

اختالف اللغات -عنده -علة وحيدة لختالف القراءات وتقدم التنويه لذلك.
االبدال:

يشبه  وما  العلة  بأحرف  خيتص  ول  آخر  حرف  مكان  يف  حرف  جعل  وهو  البدال: 
أحرف العلة )رشح شافية ابن احلاجب: السرتابادي حممد بن احلسن 3/ 68( مصطلح 
قريب من مصطلحي العالل)6( والقلب)7( مباين هلام -من سنن العرب كثري مشهور قد 
ألَّف فيه العلامء كابن السكيت وجاء يف القران منه الكثري يقف البحث عند بعض موارده 

مما تبنى السيد فيه القول بالبدال وأشار اىل مجلة من علله ونقد اقوال فيه.
كباقي علامء العربية اقر السيد بوجود البدال يف العربية وقد اشرتط لصحته رشطني 
احدمها: ان ل يغري املعنى وثانيهام: السامع بل رأى ان الرط الثاين يغني عن الول قال يف 
اشتقاق )اسم( من السمة او من السمو وقد صححهام: )ويصح الشتقاق من كل منهام لن 
التبديل والتغيري يف حروف الكلمة جائز ما مل يرض باملدلول ال ان يكون اللفظ بخصوص 

ِة،  )6( البدال ُيشبُه اإلعالَل من حيث أنَّ كالًّ منهام َتغيرٌي يف امَلوضع إل أنَّ اإلعالَل خاصٌّ بأحرِف العلَّ
أحِدمها  بَِجْعِل  الصحيحة،  احلروف  يف  فيكوُن  اإلبدال،  وأما  سَبَق.  كام  اآلخر،  إىل  أحُدها  فيقلُب 
مكان اآلخر، ويف األحُرف العليلة، بجعل مكان حرف الِعلَّة حرفًا صحيحًا ينظر: )جامع الدروس 

العربية: الغالييني مصطفى بن حممد 1364 ه� 45/ 1(. 
)7( الفرُق بني البدل والقلب مع ان كليهام تغيري يف احلرف ان البدل تغيري للحرف اىل غريه والقلب تغيريه 
له يف عرض من اعراضه ل تغيري لذاته من ذات اخرى كجاه مقلوب عن َوْجه حتول من َفْعٍل إىل َفَعٍل 
عىل ان القلب حيصل يف حروف العلة والبدل يف غريها من احلروف ينظر )املخصص: ابن سيده عيل 

بن إسامعيل 458 ه� 3/ 273(. 
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الصحيحة  الشتقاقات  يف  اللفظ  هذا  يف  والتبديل  التغيري  وقوع  ومن  سامعيا  شخصه 
ان  ويالحظ   )10  /1 الرمحن:  )مواهب  تقدم(  ما  صحة  نستفيد  العرب  لغة  وسهولة 
السيد افاد من الشتقاق كعالمة من عالمات البدال لالستدلل عليه ولالبدال عالمات 
الستعامل  وقلة  الشتقاق  باحدها وهي  اثباته  ادعاءه من دون  يقبل  يعرف هبا ل  اخرى 
وكون اللفظ فرعا واحلرف املبدل منه زائد وكونه فرعا وهو أصل ولزوم بناء ابنية جمهولة 

ينظر)رشح شافية ابن احلاجب: السرتابادي حممد بن احلسن 3/ 197(.
ويالحظ ايضا ان السيد استعمل مفردة التدبيل للتعبري عن البدال وقد عرف ان ثمة 
فرقا بينهام عند الفراء قال: التبديل تغيري الشئ عن حاله والبدال جعل اليشء مكان اليشء 
ينظر: الفروق اللغوية: العسكري أبوهالل احلسن بن عبدالل 395ه� 1/ 113( ول تشاح 
يف الصطالح و يمكن رد الول اىل الثاين فيكون كل منهام عبارة عن تغيري اليشء عن حاله 

بجعل يشء مكانه فيكون الختالف بينهام بالعتبار ليس ال.
واما قوله )ال ان يكون اللفظ بخصوص شخصه سامعيا( فالظاهر انه اراد به بقرينة ما 
بعده انه ل يصح ابدال حرف بحرف ان سمعت اللفظة باحدمها ومل تسمع باحلرف الخر 

فال تصح الثانية بالقياس عىل لفظة اخرى جرى فيها البدال بني احلرفني.
ويف مورد اخر مل يرد السيد القول بالبدال مادامت رشوطه متوفرة كام يف مفرديت الفوم 
هو الثوم فقد قبل قول مجع من املفرسين من ان الفاء مبدلة من الثاء قال )والفوم هو احلنطة 
روي ذلك عن ايب جعفر وهو قول اكثر املفرسين وقال مجع انه الثوم أبدلت الثاء فاء 

وهو املشاكل للبصل( )مواهب الرمحن: 1/ 365(.
الزاي  بابدال  القول  عىل  يبتني  قول  ايضا  السيد  نقل  والرجس  الرجز  مفرديت  ويف 
الرجز بمعنى  بينهام دلليا قال: )يستعمل  التفرقة  بقبوله وعدم قبول  السني مما يشعر  من 
الضطراب املوجب للعذاب وعن نبينا العظم: الطاعون رجز عذب به بعض المم 
نفسه: 1/  )املصدر  والبصاق(  كالبزاق  متقاربان  والرجس  الرجز  اللغويني:  بعض  وعن 

.)353
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واشار السيد اىل علة من علل البدال يف معرض كالمه عن اصل مفردة )يتسنه( قال: 
))مل يتسنه( اصله يتسنن بثالث نونات ابدلت الثالثة الفا لتكرار المثال ثم حذفت اللف 
للجزم فصار يتسنن وجيء باهلاء لبيان حركة النون يف الوقف( )املصدر نفسه: 4/ 324( 
ويالحظ ان السيد قبل القول بان اللف ابدلت من النون فهو ممن ل يشرتط قرب املخرج 
بني املبدل واملبدل منه فان اللف هوائية والنون ذلقية ينظر )العني ج 1/ ص 4( واحلال 
ان )ما مل يتقارب خمرجاه البتَة... فال يسمى بدلً( )املخصص: ابن سيده عيل بن إسامعيل 

458 ه� 3/ 278(.
واشار اىل علة صوتية يف مفردة يبسط يف قوله تعاىل: چ Ã Â Á چ ]سورة 
البقرة: 245[: )وقرئ بالصاد تفخيام للسني ملجاورته للطاء( )مواهب الرمحن: 4/ 126( 

فكام يكون البدال للتخفيف يكون احيانا للتفخيم.
وأشار اىل علة صوتية اخرى لالبدال قال يف مفردة دينار: )والدينار لفظ اعجمي وياؤه 
بدل عن نون واصله دنار فابدل أول النون ياء لوقوعه بعد كرسة ومجعه دنانري( )املصدر 

نفسه: 6/ 73(.
 وقد تبنهّى القول بالبدال يف بعض الوزان كام يف وزن الفتعال ينظر )املصدر نفسه: 
5/ 50( فقد قبل القاعدة اللغوية واجراها عىل الفعل يذكر وقد أفاد من عالمة لزوم بناء 
ابنية جمهولة ملعرفة ان الدال يف اذكر مبدلة من تاء الفتعال وال فيكون وزنه اذتعل وهو 

وزن غري معروف كام تقدم يف العالمة الرابعة.
تعاىل:  قوله  يف  ال��واردة  )مهيمن(  مفردة  نقد  فيها  للسيد  التي  الب��دال  م��وارد  ومن 
چ ]سورة   Z Y X W V U T S R Q P Oچ

املائدة: 48[ ويف قوله تعاىل: چ ۇ ۆچ ]سورة احلر: 23[ رد السيد القول 
ابداهلا منها فقد قبله فيام مر  املنع من  انه ليس من جهة  بان اهلاء فيه منقلبة عن اهلمزة ال 
اهنا من هيمن  املفردة  املفردة وخمتاره يف  من موارد بل من جهة معنوية يف خصوص هذه 
فاهلاء اصلية ووزنه مفيعل وله نظائر )مواهب الرمحن: 11/ 317( وقول السيد: )وفعله 
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َن و  هيمن( يشعر بكونه مشتقا من فعل مستعمل وهو كذلك يقال: َهْيَمَن: اذا قال آمنَي كأمَّ
هيمن الطاِئُر عىل فِراِخِه: َرْفَرَف و هيمن عىل كذا: صاَر َرقيبًا عليه وحافِظًا ينظر )القاموس 

املحيط: الفريوزآبادي حممد بن يعقوب 1/ ص 1600(.
ان  مع  التصغري  عىل  بانه  بالبدال  القول  حرص  -انه  -اول  السيد  نقد  عىل  ويالحظ 
من بني القوال انه من ايمن املفيد للمبالغة ول تصغري يف املقام و�� ثانيا �� ان الذي ذكره 
او  اربعة  باهنا  انام هي الصفات فقيل  املعدودة املجوزة حلمله عىل وزن مفيعل  من نظائره 
بالفعال  السيد  فتمثيل  فيها  الكالم  فهي كثرية وليس  فيعل  الفعال عىل وزن  واما  مخسة 
بيطر وخيمر وسيطر وبيقر وشيطن وحيعل وفيصل اجنبي عن املوضوع ومل يشكل احد 
بعدم وجود وزن فيعل او ندرته والذي يراه البحث منسجام مع معنى ما ورد منه يف القران 
الكريم كصفة للقران واسم له تعاىل واسلم من اشكال التصغري يف اسامئه تعاىل هو القول 
بانه اسم فاعل من )هيمن( الرجل إذا ارتقب وحفظ وشهد هييمن هيمنة فهو مهيمن ينظر 
)التبيان: الطويس حممد بن احلسن 460 ه� 3/ 541( وهو خمتار السيد وبعض معارصين.

املبحث الثاين: النقد الرصيف:
فيها  للسيد  كان  ما  املواهب نجعل  تفسري  الرصفية حضور قوي يف بحوث  للمسائل 

نقود حتت عناوين:
املشتقات:. 1

سلط العلامء الضوء عىل معنى الشتقاق ومزاياه واثره يف تطور اللغة وافرده بالتأليف 
يف  التناسب  مع  ما  بتغيري  أخرى  من  كلمة  أخذ  هو  والشتقاق)9(  مني)8(  املتقدهّ من  مجاعٌة 

وابن  د  واملبهّ بن سلمة  ل  واملفضهّ الباهيل  وأبو نرص  وأبو احلسن األخفش  وُقطْرب  منهم األصمعي   )8(
جاج وابن الرساج والروماين والنحاس وابن خالويه )املزهر يف علوم اللغة: السيوطي عبد  ُدريد والزَّ

الرمحن بن أيب بكر 1/ 278(. 
من  نوعان  وهناك  الترصيف  علم  يف  عنه  املبحوث  وهو  الصغري  اإلشتقاق  تعريف  هو  انام  ذكر  ما   )9(
اإلشتقاق غريه: األول: أن يكون بني الكلمتني تناسب يف اللفظ واملعنى دون ترتيب احلروف كجذَب 
وجبَذ ويسمى الشتقاق الكبري واآلخر أن يكون بني الكلمتني تناسب يف خمارج احلروف كنهَق ونعَق 
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املعنى وقيل هو رد كلمة إىل أخرى لتناسبهام يف اللفظ )الكليات: الكفوي أبو البقاء أيوب 
بن موسى 1094 ه� 1/ 162(.

ويف مواهب الرمحن أمثلة من املشتقات كانت موردا لنقد السيد منها ما يأيت:
اوال: اسم الفاعل واسم املفعول:

 U T S R چ  تعاىل:  قوله  الواردة يف  )املحصنات(  مفردة  القراء يف  اختلف 
Z Y X W Vچ ]سورة النساء: 25[ ويف ]سورة النساء: 25[ 

و ]سورة النور4، 23[ وكذلك املفرسون اختلفوا يف معناها ويف اي نوع من املشتقات هي 
بعد اتفاقهم عىل اهنا مفتوحة العني يف الية )هتذيب اللغة: الزهري محد بن أمحد 2/ 14( 
الفضل  أبو عىل  الطبيس  البيان:  ينظر )تفسري جممع  الكسائي  بل يف كل موارده عند غري 
بن احلسن 3/ 57( مأخوذة من الحصان بمعنى التزويج او العفة او احلرية او السالم 
انه اسم فاعل واختلفوا يف توجيه كل من القولني ذهب  والشهر اهنا اسم مفعول وقيل 

السيد اىل قراءة الفتح عىل انه اسم مفعول واحتمل احتاملت اخرى.
واختار يف املحصنات وأحصن قراءة الفتح -وهي قراءة املشهور -عىل انه اسم مفعول 
واحتمل انه اسم فاعل وان قريء بالفتح لنه من مستثنيات صياغة اسم الفاعل من الرباعي 
واحتمل يف غري املورد الول ]سورة النساء: 25[ الكرس ونقل ان كل امرأة عفيفة حمصنة 
)بالفتح والكرس( وكل امرأة متزوجة حمصنة )بالفتح( ل غري ينظر )مواهب الرمحن: 8/ 

.)24
ثانيا: هيأة فعيل:

التي وقف  امثلة هيأة فعيل  ام صيغة مبالغة ومن  اختلف يف هيأة فعيل أصفة مشبهة 
عندها السيد ونقد بعض الراء فيها مفردة )الرحيم(.

واملعروف ان )رحيم( من امثلة املبالغة ان كان مشتقا من رحم املتعدي وصفة مشبهة ان 
كان من الالزم وعليه فهو معدود من الصنفني بحسب مبدأ اشتقاقه ينظر )رشح املفصل: 

ويسمى الشتقاق األكب )جامع الدروس العربية: الغالييني مصطفى بن حممد 1364ه� 31/ 1(. 
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ابن يعيش يعيش بن عيلهّ 643ه� 6/ 71( و )الكليات: الكفوي أبو البقاء أيوب بن موسى 
2/ 371( وبذلك يمكن اجلمع بني القوال ويمكن ان يقال كجمع اخر بني القوال ان 
فعيال وكل صيغ املبالغة صفات مشبهة ينظر )جامع الدروس العربية: الغالييني مصطفى 
بن حممد 29/ 9( غري ان يف هذا القول خلطا غري مبر فان ما ذكره وان كان صحيحا ال 

ان اللحاظ والعتبار خمتلف فهو يف املبالغة للكثرة ويف الصفة املشبهة للثبوت.
)مواهب  ينظر  املشبهة  الصفات  من  )فعالن(  وكذلك  )فعيل(  كون  السيد  اخت����ار 
18( ونقل وجوها يف التفرقة بينهام وناقشها بام يشعر باختياره كون الرمحن  الرمحن: 1/ 
صيغة مبالغة والرحيم صفة مشبهة وهو خمالف ملا قدمه اول من كوهنام صفتني ثم انه كر 
ان كون الرحيم صفة مشبهة تفيد الثبوت والرمحن صيغة مبالغة تفيد الكثرة يف غري مورده 
تعاىل اما فيه تعاىل فال معنى للمبالغة فيمن ل حد لصفاته ال انه صحح املبالغة يف صفاته 
تعاىل:  الرمحة عىل نحو قوله  اىل مورد  بالنسبة  املبالغة  قال: )نعم تصح  باعتبار اخر  تعاىل 

 I H G چ ]سورة األنعام: 160[ وقوله تعاىل: چ c b a ` _ ^چ

چ ]سورة البقرة: 212[ اىل غري ذلك مما ترجع املبالغة يف الرمحة بالنسبة   L K J
اىل املخلوق( وبذلك يكون قد اثبت فرقا بني الصيغتني لكن يف حال اطالقهام عىل غريه 
تعاىل او عليه بارادة موردمها ومتعلقهام وهو مفاد رده لشكال نقله ونقده قال: )واما ما يف 
بعض التفاسري من ان فعالن ل يدل عىل الثبوت بخالف فعيل وانام ذكر تعاىل )الرحيم( 

لجل اظهار ثبوت الرمحة بالنسبة اليه تعاىل.
خمدوش: لن التفرقة بني اللفظني انام تصح يف املمكنات دون الواجب تبارك وتعاىل 
الرمحن خمتصا  بينهام وهو كون  التفرقة  الثاين من وجوه  كام عرفت( وهو عني رده للوجه 
بالدنيا والرحيم بالخرة بان العوامل بالنسبة اليه تبارك وتعاىل يف عرض واحد واما التفرقة 
چ ]سورة األعراف:   8 7 6 5 چ  بان الول عام للجميع لقوله تعاىل: 
]سورة  ªچ   ©  ¨ چ  تعاىل:  لقوله  باملؤمنني  خاص  والثاين   ]156
التوبة: 128[ فرده بان ذكر بعض الفراد وارشفها ل يدل عىل نفي ما عداه ال باملفهوم 
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وقد ثبت يف حمله انه ل مفهوم للقيد فراجع وبعد نقل وجوه اربعة يف التفرقة قال ملخصا 
رأيه: )والذي ينبغي ان يقال ان مجيع ما سواه تعاىل مورد الفاضة الوجود منه تبارك وتعاىل 
وهذا هو الرمحة الرمحانية التي خرج هبا ما سواه من العدم اىل الوجود كام ل ريب يف ان كل 
املوجودات مطلقا بل كل صنف من اصنافها له خصوصية ل توجد تلك  انواع  نوع من 
اخلصوصية يف غريها وهي غري حمدودة بحد وتنكشف يف طي العصور ومر القرون وتلك 
اخلصوصيات غري املتناهية املجعولة منه تبارك وتعاىل مورد الرمحة الرحيمية( ويالحظ ان 
مستند السيد يف نقد القوال يف املسألة حقيقة فلسفية وهي عدم حمدودية صفاته تعاىل اما 
مدلول الصفتني فلم يقدم اكثر من ادعاء كون احدمها مبالغة والخر صفة مشبهة يستدل 

بيشء عليه.
ثالثا: هيأة )فعلهات(:

 S چ  اختلف يف هيأة )فعلهات( ومن امثلته لفظ أمهات الوارد يف قوله تعاىل: 
اختلف  أم  مجع  أمات  ومعناه  وغ��ريه)10(   ]23 النساء:  ]س��ورة  چ   U  T
َهة وام اصل فهام لغتان وهو ما اختاره السيد بعد ان  ُأمَّ يف هاءه ووما قيل فيه ان كال من 
أورد اقول ونقدها واحتمل كون الصل امهة واهلاء يف ام حمذوفة واما العكس او التفرقة 
باطالق المهات ملن يعقل والمات لغريهم فغري معتد به عنده لذا اعرض عن ذكره قال: 
)واألمهات مجع أمهة يقال: ام وامهة بمعنى واحد وقد ورد كالمها يف القران الكريم قال 
تعاىل: چ \ [ ^ _ ` b a چ وقيل: ان الصل امهة عىل وزن فعلة 

مثل قبة وقيل غري ذلك( )املصدر نفسه: 8/ 13(.

صيغ الزوائد:. 2
يف مواهب الرمحن عدة من صيغ الزوائد نقد السيد القوال فيها اجيابا وسلبا ومنها:

النور:  النحل: 78[ ]سورة  النساء: 23[ ]سورة  الكريم: ]سورة  القران  )10( موارد لفظ )أمهات( يف 
61[ ]سورة األحزاب: 4[ ]سورة الزمر: 6[ ]سورة النجم: 32[ ومل ترد فيه أمات. 
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صيغة )فاعل(:
القران  يف  وهلا  املشاركة  عىل  الدللة  معانيها  ومن  )فاعل(  صيغة  الزوائد  صيغ  من 
)خيادعون(  مفردة  رصيف  نقد  فيها  للسيد  التي  فيه  مواردها  ومن  واسع  استعامل  الكريم 
چ ]سورة   Q P O N M L K J I H يف قوله تعاىل: چ 
البقرة: 9[ ونظري الية يف الدللة والتوجيهات ايات اخرى مثل ما يف ]سورة البقرة: 15[ 
و ]سورة آل عمران: 54[ و ]سورة األنفال: 30[ و ]سورة النساء: 142[ وللمفرسين يف 
مادهتا وهيئتها بحث وسجال دفعهم اليه ما فيها من توهم نسبة اخلداع اىل الل تعاىل والذين 
امنوا وجعلهم متعلقني خلداع املنافقني فوجهها بعضهم من جهة مادة املفردة وبعضهم من 
جهة هيئتها كام تعددت قراءهتا من اجل ذلك واما السيد فقد سلك السبيل الثاين فاختار 
دللة اهليأة عىل اهناء الفعل اىل الغري واقعا او اعتقادا ومل تؤخذ املشاركة بني الطرفني فيها 
يطلق  الصل  يف  املكر:  وان  خالفه  واخفاء  يشء  اظهار  هو  خدع  معنى  أن  قدم  انه  ال 
نفسه: ج1/ ص122، ج11/  عىل كل ما يرصف النسان عن مقصودة خفية )املصدر 
اجلهة  من  توجيها  يكون  ان  فيصح  سلبية  جنبة  املعنيان  يتضمن  ل  واذ  ورسا  ص226( 

الوىل ايضا ينظر.
ويالحظ عىل تعريف السيد للخدع واملكر انه غري مانع لدخول غري املخادعة فيه وهو 

واضح.
والتكرار  الكثرة  هو  مادهتا  عليه  تدل  ما  عىل  الزائد  املفاعلة  هيأة  معنى  ان   وبني
ينظر )املخصص: ابن سيده عيل بن إسامعيل 1/ 242( وينظر )لسان العرب: ابن منظور 
حممد بن مكرم 3/ ص 175( وبعد نفي دللة املفاعلة عىل املشاركة يكون قد ختلص من 
اشكال نسبة اخلدع اليه تعاىل وبقي عليه اشكال كونه تعاىل متعلقا خلداعهم فنفاه باجلمع 
بني توجيهني الول: اهنم خيادعونه تعاىل بحسب ظنهم والثاين: انه تعاىل عد خداع رسوله 
خداعا لنفسه تعاىل تسلية للمؤمنني فالية جارية وفق اسلوب القران بنسبة بعض شؤون 
النبي اليه تعاىل )املصدر نفسه ج1/ ص122( واستدل يف موضع اخر بالسياق عىل عدم 
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دللة املفاعلة عىل املشاركة قال: )ويف املقام لو التزمنا بمقالتهم -الدباء واملفرسون-يلزم 
التكرار لكفاية قوله تعاىل: چ Ä Ã Â Á چ عن قوله تعاىل: چ Æ Åچ 
واحلق ان يقال ان املفاعلة انام يؤتى هبا لهناء املادة اىل الغري سواء كان الغري متلبسا هبا ام ل( 

)املصدر نفسه 3/ 134(.
ومما افاده السيد يف معرض نفيه دللة املفاعلة عىل املشاركة ما يف قوله: )صيغة املفاعلة 
انام تدل عىل اهناء الفعل اىل الغري واقعا او اعتقادا واما ان الغري يفعل مثل ذلك بالنسبة اىل 
الفاعل الول فهو غري مأخوذ فيها فقد يكون وقد ل يكون نعم اجلزاء عىل املخادعة مع الل 
ورسوله يشء وخمادعة الل ورسوله يشء اخر ل ربط ألحدمها بالخر وانام ذكرت املخادعة 
لبيان ان هذا العمل يتكرر عنهم( )املصدر نفسه ج1/ ص122( ويف قوله: )اجلزاء عىل 
املخادعة مع الل ورسوله يشء وخمادعة الل ورسوله يشء اخر( اهبام ولعله بناه عىل التنزل 
بدللة املفاعلة عىل املبالغة او انه رد اخر للشبهة وهو مذهب كالمي يف رشح اسامئه تعاىل 
 :وهو توجيه سليم وله شواهد من كالمه تعاىل وكالم العرب وهو الوارد عن اهل البيت
)عن الرضا عيل بن موسى قال: سألته عن قول الل عز وجل: سخر الل منهم وعن قوله: 
الل يستهزئ هبم وعن قوله: مكروا ومكر الل وعن قوله: خيادعون الل وهو خادعهم فقال: 
إن الل تبارك وتعاىل ل يسخر ول يستهزئ ول يمكر ول خيادع ولكنه عز وجل جيازهيم 
جزاء السخرية وجزاء الستهزاء وجزاء املكر واخلديعة تعاىل الل عام يقول الظاملون علوا 

كبريا( )عيون أخبار الرضا، الشيخ الصدوق، )ج 2/ ص 122(.
معناه  اصل  كان  وان  اخلداع  ان  املقام  يف  قيل  ما  مراجعة  من  للبحث  يظهر  والذي 
مطلق اخلفاء والخفاء ال انه استعمل يف القران الكريم بمعنى إرادة الغري بمكروه بإخفاء 
ورسوله  تعاىل  الل  عنه  ينزه  سلبيا  معنى  ويتضمن  احلقيقة  عىل  املنافقني  اىل  منسوب  وهو 
حيث  صاحبه  جبن  اىل  يلمح  كام  وايذائهم  الخرين  ظلم  استلزامه  حيث  من  واملؤمنني 
والدعاء  املحاولة  عىل  حتمل  املفاعلة  هيأة  فان  القرينة  وهبذه  العلنية  املجاهبة  يستطيع  ل 
اخلداع  نسبة  واما  اشهرها  بل  معانيها  من  كانت  وان  املشاركة  -عىل  املقام  -يف  تدل  ول 
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املنسوب  باخلداع  واملراد  املشاكلة  سبيل  عىل  -فهي   ]142 النساء:  تعاىل-يف]سورة  اليه 
اليه تعاىل جمازاة اخلداع وله يف القران الكريم نظائر كثرية مثل قوله تعاىل: چ ھ ھ 
 d c b a ` _ ^ ے ےچ ]سورة الشورى: 40[ وقوله تعاىل: چ

f eچ ]سورة البقرة: 194[ ولذا مل ترد نسبته للرسول وللمؤمنني قط فاملختار 
القراءة املشهورة هبذين الفهمني للامدة واهليأة.

تناوب الصيغ:. 3
قد تستعمل صيغة يف معنى صيغة اخرى لغاية معنوية ويعرف ذلك بعالمات ول بد له 

من مسوغ ومن ذلك جميء فعول وفعيل بمعنى فاعل وبمعنى مفعول.
چ   Ç  Æ  Å  Ä  Ã چ  تعاىل:  قوله  يف   ) )الَعْفوهّ الكريم  السم  الول  امثلة  ومن 
و   ]43 النساء:  ]سورة  و   ]219 البقرة:  ]سورة  يف:  ما  مثل  وغريه   ]43 النساء:  ]سورة 
]سورة النساء: 99[ و ]سورة النساء: 149[ و ]سورة األعراف: 199[ فهو وزن َفعول 

بمعنى فاعل ينظر )مجهرة اللغة: ابن دريد حممد بن احلسن 321 ه� 2/ 26(.
ومثاله ايضا الودود من َأسامِء الل تعاىل يف قوله تعاىل: چ ? @ B A چ ]سورة 
بمعنى  الصاحلني  لعباده  املحب  بمعنى  فهو  چ   ¡ ے   ~ چ  تعاىل:  وقوله   ]90 هود: 
الرايض عنهم ينظر )لسان العرب: ابن منظور حممد بن مكرم 3/ 453( كام جيوز ان يكون 
و  فضله  من  عرفوا  ملا  حيبونه  و  يودونه  الصاحلني  عباده  أن  معناه  يكون  و  مفعول  بمعنى 
كرم���ه و ملا أسبغ من آلئه و نعمه ينظر )تفسري جممع البيان: الطبيس أبو عىل الفضل بن 

احلسن/(.
وقد محل السيد وزن فعول الوارد يف اسامئه تعاىل عىل وزن فاعل وعلله بامتناع محله 
عىل املبالغة قال: )من املعروف بني الدباء ان فعول وفعال من اوزان املبالغة... فال بد من 
محل املبالغة بالنسبة اليه عز وجل عىل امور: اما عىل غاية الكامل الذي ل حد له.. او تكون 

بمعنى اسم فاعل( )مواهب الرمحن: 3/ 152(.
 µ ´ ³ ² ومن امثلة جميئه بمعنى فاعل مفردة )النبيء( يف قوله تعاىل: چ
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چ ]سورة آل عمران: 68[ ومن موارده ما يف ]سورة األعراف:   º ¹ ¸ ¶
أْنَبَأ عن الل  التوبة: 61[ ألنه  157 -158[ و ]سورة األنفال: 64، 65، 70[ و ]سورة 
تعاىل، وهو َفعيٌل، بمعنى فاعٍل ينظر )الصحاح يف اللغة: اجلوهري إسامعيل بن محاد393ه� 
2/ 188( وقد مر بعض الكالم حوله ومن امثلته مفردة )احلقيقة( كثرية الستعامل يف غري 
القران احتمل فيها اهنا فعيل بمعنى فاعل من حق اليشء حيق إذا وجب فمعناها الواجب 
وهو الثابت والكلمة املستعملة فيام هي موضوعة له ثابتة يف موضعها األصيل واجب هلا 
ذلك وأما التاء فهي للتأنيث ينظر )مفتاح العلوم: السكاكي يوسف بن أيب بكر 626 ه��� 

.)160 /1
النسبة:. 4

 £  ¢  ¡ ے   ~  } چ  تعاىل:  قوله  يف  يُّوَن(  )ِربِّ لفظ  يف  املفرسون  اختلف 
¤ ¥ ¦ § ¨ © ª » ¬ ® ¯ °± ² ³ ´ چ ]سورة آل 
ايضا يف مبدأ اشتقاقه وهيأته ومفرده  املشتقات هو واختلفوا  عمران: 146[ أي نوع من 
ومدلوله واعرابه نقل السيد يف معرض تفسريه الية الكريمة اغلب القول يف املسألة 
يُّوَن(  ونقدها واعرض عن أراء أخرى لعدم العداد هبا -ظاهرا -، ثم اختار كون لفظ )ِربِّ

 U T S R Q منسوبا اىل الرب وانه بمعنى الرباين املذكور يف قوله تعاىل: چ
W V چ ]سورة آل عمران: 79[.

 ،ابن عباس املشهور عن  التفسري  انه مجع ريب )وهو  السيد مل يذكر  ان  ويالحظ 
بقول حسان: وإذا معر  بن األزرق  نافع  األنباري حني سأله  ابن  له كام رواه  واستشهد 
يا( ) روح املعاين: األلويس حممود بن عبد الل احلسيني  جتافوا عن القص... د أملنا عليهم ربهّ
نافع بن الزرق كام مل يذكر  بام عرف بسؤالت  اعتداده  296( وذلك -لعله -بعدم   /2

السيد ان واحد الربيني هو الربية او ريبهّ عيلهّ وزن عىل او ربو.
فباإلضافة للقول املختار عنده ذكر احتامل كونه مشتقا من ِربهّة او َرْبوة وهي اجلامعة 
)مواهب الرمحن: 6/ 381( ومع انه مل يرتض القول الخري للزومه التكلف اذ ان )نسبة 
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الريب اىل الربوة حيتاج اىل عناية زائدة بقلب الواو ياء( ال انه تنزل وافرتض صحته ونقل 
اهنا  فقيل:  عددها  يف  )اختلفوا  فقد  بالربوة  املقصود  ويف  تفاصيله  يف  اصحابه  اختالف 
اجلموع الكثرية قيل اهنا الوف وقيل اهنا عرة الف وقيل اهنا الوف اللوف وقد وردت 
يف القولني الخريين روايتان( تنظر الروايتان يف )جممع البيان: الطبيس أبو عىل الفضل 
بن احلسن 3/ 406( و )الفيض الكاشاين حمسن1091 ه�: التفسري األصفى 1/ 175( 
وينظر يف نقدمها )الء الرمحن يف تفسري القران: البالغي حممد جواد 1352 ه�� 1/ 354( 
ثم بنيهّ رأيه عىل فرض صحة القول بانه )يمكن ان يكون املراد بذلك كمية خاصة اتصفوا 
الرمحن:  )مواهب  البني(  يف  نزاع  فال  الزمنة  اختالف  حسب  عددهم  فيختلف  بالربانية 

.)381 /6
وللسيد يف رد القولني دليل متني وهو الفادة من السياق الظاهر يف الثناء عىل الربيني 
التوجيه  381( وهبذا  وحث من نزلت فيهم الية ليسريوا سريهتم )مواهب الرمحن: 6/ 
السليم من أي تكلف املنسجم مع سياق اليات وسبب النزول يكون معنى الية: )وكم 
من نبي قاتل معه يف جهاده يف إقامة احلق ونرصة دين الل تعاىل من كان منتسبا اىل الرب 
وختلق بأخالق الل تعاىل وتربى برتبيته الرسول الكريم والنبي العظيم فصبوا فلامذا فررتم 
تدل عىل جاللة  بأوصاف  الربيني  تعاىل  الل  األنبياء ومل تصبوا وقد وصف  عن سيد 

قدرهم( )املصدر نفسه 6/ 381(.
يُّوَن( يف الية بمعنى  ولئن وافق البحث السيد يف خمتاره هذا فانه خيالفه يف كون )ِربِّ
)ربانيني( الوارد يف ]سورة آل عمران: 79[ و]سورة املائدة: 44[ فان الثاين منسوب اىل 
الرب كالول ال ان فيه عناية زائدة من جهة زيادة املبنى بزيادة اللف والنون املفيدة لزيادة 
التوكيد فالرباين )هو الشديد التمسك بدين الل وطاعته( )الكشاف: الزخمري حممود بن 
عمرو 1/ 415( او هو )الكامل علام وعمال( )تفسري القران الكريم: شب عبد الل بن حممد 
رضا 1242 ه�� 68( و)زبدة التفاسري: الكاشاين فتح الل بن شكر الل 998ه��� 1/ 513( 
ومهام تكثرت القوال فاهنا ترجع اىل هذا املعنى العام املفيد لتوكيد نسبتهم لرهبم فقد )فرس 
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عيل كرم الل تعاىل وجهه وابن عباس الرباين بالفقيه العامل، وقتادة والسدي بالعامل احلكيم، 
وابن جبري باحلليم التقي، وابن زيد باملدبر أمر الناس وهي أقوال متقاربة وهو لفظ عريب 
الرب  إىل  منسوب  وهو  تعرفه،  ل  العرب  أن  عبيدة  أبو  وزعم  الصحيح.  عىل  رسياين  ل 
واجلامين  اللحية،  لعظيم  كلحياين  كثريًا  للمبالغة  النسب  يف  يزادان  والنون  واأللف  كإهلي 
لوافر اجلمة، ورقباين بمعنى غليظ الرقبة( ينظر ) روح املعاين: اللويس حممود بن عبد الل 

احلسيني 1270ه� 2/ 269(.
واما ما نقله السيد من قول بان الربيني منسوب اىل الربوة فلم جيده البحث عند 
ْبوة بضم الراء  احد من املفرسين غري الشيخ البالغي ولعله اخذه من قول اهل اللغة بان الرُّ
عندهم: عرة آلف من الرجال ينظر )هتذيب اللغة: الزهري محد بن أمحد 15/ 131( 
ال اهنم مل يذكروا ان الريب منسوب اليها فال عالقة بني اللفظني ال ان يقال ان لفظ الربيني 

مجع ربوة كالربهّى.
يُّوَن( وحركة الراء بالتحديد فقد اكتفى السيد بنقل  واما بالنسبة لبناء املفردة )ِربِّ
قول الزخمري قال: )وقال يف الكشاف قرئ باحلركات الثالث وانام كرست الراء لتغيري 
النسب فان النسبة تكون معها تغيريات كثرية يف بناء الكلمة( )مواهب الرمحن: 6/ 381(.

املبحث الثالث: النقد املعجمي:
اول: السامء:

اختلف اللغويون واملفرسون يف اشتاق اسامء عدة يف القران الكريم ومدلوهلا وللسيد 
نقد لالقوال يف مجلة منها:

لفظ اجلاللة )اهلل(:
كنه  يف  املخلوقات  كاختالف  عجيبا  اختالفا  املقدس  اللفظ  هذا  يف  العلامء  اختلف 
مدلوله تعاىل ذكروا ان اختالفاهتم بلغت عرين قول ذكرت يف املباسيط بل عىل اكثر من 
ثالثني قول ينظر )تاج العروس يف رشح القاموس: الزبيدي حممد بن حممد 1205ه� 1/ 
8206( وللسيد يف قوله تعاىل: چ ! " # $چ ]سورة الفاحتة: 1[ وغريه مما تضمن 
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لفظ اجلاللة الذي ورد يف اكثر من 1699 موضعا من القران الكريم وقفة عند القوال يف 
علمية لفظ اجلاللة واشتقاقه)11( ومدلوله رد بعض القوال برد عقيل وبآخر أديب وأختار 
كونه علام خمتصا لواجب الوجود بالذات املستجمع جلميع الصفات الكاملية لظهور العلمية 
فيه ثم ناقش أصل اشتقاقه عىل التسليم به مما ل نتعرض له وان كان داخال يف موضوعنا 
لحتياجه اىل بحث أوسع خيرج املبحث عام هو له ومما اورده يف هذا املبحث الدقيق قوله: 
شؤون  من  ونحوها  واجلنسية  واجلزئية  الكلية  ان  املتعالية  الهلية  الفلسفة  يف  ثبت  )وقد 
املفاهيم املمكنة... كام ان القول بان )الل( اسم جنس باطل من جهة العلوم الدبية ايضا 
لعدم وقوعه صفة ووقوعه موصوفا دائام فال يصح ان يكون اسم جنس( )مواهب الرمحن: 
ج1/ ص13( ويمكن ان يالحظ عىل الشبهة الوىل -اي شبهة اشرتاط تصور املوضوع له 
يف الوضع -ان الكالم يف الوضع والستعامل العريف ل بحسب الواقع ويف جهة الوضع ل يف 
احلقيقة املقدسة ورد الشبهة السيد اخلوئي بان املتوقف عليه صحة الوضع والستعامل 
تصور املوضوع له ولو باإلمجال و اما الشبهة الثانية فيالحظ عىل صغراها وروده حممول 
عىل الضمري العائد اليه سبحانه يف قوله تعاىل: چ O N Mچ ]سورة الكهف: 38[ وما يف 
]سورة سبأ: 27[و ]سورة الزمر: 4[ و ]سورة احلر: 22، 23، 24[ و]سورة اإلخالص: 
1[ عىل ارجح الحتاملني كام يالحظ عىل كباها عدم املامنعة من كونه اسم جنس بحسب 

وضعه واستعامله الول ثم صار علام بالغلبة.
واذ مل يف���رق السيد بني جهتي الشتقاق والعلمية -وهو مما يالحظ عليه وعىل غريه 
كايب حيان والفريوزابادي ينظر )تفسري البحر املحيط: األندليس ابو حيهّان حممد بن يوسف 
ه�  يعقوب 817  بن  الفريوزآبادي حممد  املحيط:  )القاموس  وينظر   )124 ه�� 1/   745
اللغويني كذلك ومنهم  ان بعض  )الله( كام  لفظ )الل( ولفظ  375(-فقد فرق بني   /3
ينظر  السعود  أبو   )164  /1 عمرو  بن  حممود  الزخمري  )الكشاف:  ينظر  الزخمري 

)11( الشتقاق: نزع لفٍظ من آخر، برط مناسبتهام معنًى وتركيبًا، ومغايرهتام يف الصيغة )التعريفات: 
اجلرجاين عيل بن حممد 816 ه� 1/ 8(. 
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)ارشاد العقل السليم: أبو السعود حممد ابن حممد982ه� 1/ 5( والبيضاوي ينظر )أنوار 
6( فيام رأى  البيضاوي عبد الل بن عمر بن حممد 791 ه�� 1/  التأويل:  التنزيل وأرسار 
بعضهم ان الل هو الله بحذف مهزته لكثرة الستعامل ينظر )الكشف والبيان: الثعلبي أبو 
إسحاق أمحد بن إبراهيم 1/ 10( وذكره الطويس كأحد احتاملني ينظر )التبيان: الطويس 
إذ  وزنه  بأن  والسهييل وخطئ  العريب  بن  بكر  أيب  اختيار  26( وهو   /1 احلسن  بن  حممد 
الكلمة  عىل  داخل  حرف  أل  أن  عىل  فدل  له  موجب  ل  تنوينه  وامتناع  فعالً  يكون  ذاك 
يوسف  بن  حممد  حيهّان  ابو  األندليس  املحيط:  البحر  )تفسري  ينظر  التنوين  ألجلها  سقط 
1( او اعتباطا أو للنقل او لئال يشكل بخط الاله اسم الفاعل من هلا يلهو او ختفيفًا   /1
وقيل: هي لغة فاستعملت يف اخلط ينظر )تفسري البحر املحيط: األندليس ابو حيهّان حممد 
بن يوسف1/ 124( وكان ابو عيل الفاريس يرى ان اللف والالم فيه عوض من اهلمزة 
ينظر )تاج العروس يف رشح القاموس: الزبيدي حممد بن حممد 1205ه� 1/ 8206( وهو 
قول سيبويه ينظر )الكتاب: سيبويه عمرو بن عثامن 1/ 131( ورده اجلوهري باجتامعهام 
مع املعوض منه يف قوهلم الله وقطع اهلمزة يف النداء )لسان العرب: ابن منظور حممد بن 

مكرم 13/ 467(.
واستدل عليه -اول -بأن ذاته من حيث هو بال اعتبار أمر حقيقي أو غريه غري معقول 
للبر، فال يمكن أن يدل عليه بلفظ و-ثانيا -بأنه لو دل عىل جمرد ذاته املخصوصة ملا أفاد 
ظاهر قوله تعاىل: چ E D C B چ معنى صحيحا و-ثالثا -بأن معنى الشتقاق 
بينه وبني بعض  املعنى والرتكيب، وهو حاصل  اللفظني مشاركا لآلخر يف  هو كون أحد 
اللفاظ واجلواب عن الول: أنه يكفي يف الوضع مالحظة الذات املخصوصة بوجه، وهو 
معقول للبر وعن الثاين: بأنا قد بينا أنه يطلق عىل مفهوم املعبود جمازا وعن الثالث: بأن 
اشتقاقه من لفظ آخر ل ينايف علميته جلواز اشتقاق لفظ من لفظ ثم وضعه لشئ خمصوص 

ينظر )كنز الدقائق، املشهدي حممد ابن حممد رضا ج 1/ ص 37(.
والذي يرتجح للبحث من التأمل فيام قيل ويف موارد لفظ اجلاللة يف القران الكريم انه 
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اسم جنس مشتق من مادة اله بمعنى عبد فهو املعنى الشهر يف اللسان العريب واملنسجم 
مع سياقات ورود اللفظ الريف يف القران الكريم ال انه يف مواضع عديدة مل يلمح فيها 
اىل اصله بل قصد منه الذات املقدسة اذ صار -وقبل نزول القران الكريم -علام هلا بغلبة 
الستعامل وهذا ل يمنع ان يشري يف بعض استعاملته اىل مبدأ اشتقاقه كام فرس اغلبهم قوله 
تعاىل: چ G F E D C B چ ]سورة األنعام: 3[ فان فرست الية الكريمة 
بقوله تعاىل: چ z y x w v } | { چ ]سورة الزخرف: 84[ اتضح ملح 
اللفظ الريف لصل اشتقاقه وممن ذهب اليه مجاعة منهم الزخمري قال: إنه مشتق من 
اله فأصله اإلله ينظر )الكشاف: الزخمري حممود بن عمرو 1/ 16( ال انه قال بعد ذلك 
ومن هذا السم اشتق: تأله، وأله، واستأله ينظر )املصدر نفسه: 1/ 2(م ما يبدو منه التنايف 
اذ جعل )اله( مبدأ اشتقاقه اول ومشتقا منه ثانيا وذهب مجاعة اىل مجوده منهم اخلليل ورأى 
أبو عىل  الطبيس  البيان:  ينظر )جممع  لتسلسل  يكون مشتقا  أن  لفظ  لو وجب يف كل  انه 

الفضل بن احلسن 1/ 50(.
ثانيا: االفعال:

ب( يف قوله  للسيد نقد معجمي يف مجلة من الفعال يف القران الكريم منها الفعل )قرهّ
السيد  تبنى   ]27 املائدة:  ]سورة  چ   ]  \  [  Z  Y  X  W  V  U چ  تعاىل: 

كون الفعل من افعال املطاوعة)12( اذ رد اشرتاط اختالف الفاعل ومطاوعه يف الفعل.
ومل يشرتط اللغويون صدور نفس الفعل من املفعول به اجتاه الفاعل ليكون كل منهام 
فاعال ومفعول به باعتبارين ينظر )رشح شافية ابن احلاجب: السرتابادي حممد بن احلسن 

1/ 103( وينظر )اللباب يف علل البناء واإلعراب: العكبي أبو البقاء عبد الل بن احلسني 
1/ 308( و ينظر )حاشية الصبان عىل رشح األشمونى أللفية ابن مالك: الصبان حممد بن 

ا رامه الفاعُل ينظر )املخصص: ابن سيده عيل بن إسامعيل  )12( املراد باملطاوعة عدم امتناع املفعوَل به ممَّ
ينظر  التأثري  لذلك  فاعله  قبول  اآلخر عىل  ويدل  تأثري  الفعلني عىل  أحُد  يدل  أن  وهي   )403  /3

)مغني اللبيب عن كتب األعاريب: ابن هشام عبد الل بن يوسف 1/ 196(. 
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عيل 1/ 745( ال ان كثري من املفرسين تنبنوا املبدأ كمسلم وتقدم نقل اقواهلم يف قوله تعاىل 
چ M L K J I H چ ]سورة النساء: 142[.

چ   ] \ [ چ  تعاىل:  قوله  يف  قرب  الفعل  خصوص  اما  باملطاوعة  يتعلق  ما  هذا 
فمطاوعه تقرب بدللة لزومه وتعدي فعله فالذي عليه مجهور النحويني ان مطاوع الفعل 
دونه درجة فان كان الفعل متعديا لواحد كان مطاوعه لزما وان كان لثنني كان مطاوعه 
متعديا لواحد ولذا عد ابن هشام من الفعال الالزمة -العرين نوعا -مطاوع املتعد اىل 
قد  الفعل ومطاوعه  أن  بري زعمه  ابن  فانزعج ورد عىل  فانكرَس وأزعجُته  واحد كرسُته 
ي لثنني ويف التعدي لواحد بان ما ذكره من امثلة ليس من باب املطاوعة بل  يتفقان يف التعدهّ
من باب الطلب واإلجابة )مغني اللبيب عن كتب األعاريب: ابن هشام عبد الل بن يوسف 

1/ 196( او ان تقرب بمعنى قرب كام ذكر الصمعي وبه فرس الطباطبائي.
ب  وقد استدل الزخمري عىل ان تقرب لزم بكونه مطاوع قرب املتعد لواحد قال: )قرهّ
فيعدى  القمع  بوا قرف  تقرهّ قال األصمعي:  ب مطاوع قرب:  تقرهّ ب هبا، ألن  صدقة وتقرهّ
بالباء حتى يكون بمعنى قرب( )الكشاف: الزخمري حممود بن عمرو 1/ 611( وأورد 
املطاوعة  الفعلني ومن رشط  الفاعل يف  فتقرب يتضمن وحدة  بان قولنا قرب فالنا  عليه 
اختالف الفاعل ليتحقق معنى التاثري والتاثر وهو الذي نقله السيد ورد عليه بعد نقله قول 
الزخمري قال: )قال الزخمري: يقال: قرب صدقة وتقرب هبا لن تقرب مطاوع قرب ورد 
بأن تقرب ليس من مطاوع قرب لحتاد فاعل الفعلني واملطاوع خيتلف فيه الفاعل فيكون 
من احدمها فعل ومن الخر انفعال نحو كرسته فانكرس فليس قربت صدقة وتقربت هبا من 
هذا الباب وجياب عن ذلك: بأن حقيقة املطاوعة انام هي جتاوز الفعل عن الفاعل سواء كان 
هناك فعل اخر ام مل يكن ففي احلديث: )من عادى وليا يل فقد بارزين باملحاربة( وما ذكره 
املستشكل هو الغالب ل ان تتقوم حقيقة املطاوعة به فافهم( )مواهب الرمحن: 11/ 206(

وعند ابن عاشور حتقيق وتفصيل يف املقام يقرب مما افاده السيد ينظر )التحرير والتنوير: 
الطاهر حممد ابن عاشور 4/ 122(.
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ويالحظ عل نقد السيد امور:
مطاوع  ومنه  افتعل  وزن  عىل  منها  وقليل  انفعل  وزن  عىل  املطاوعة  افعال  ان  االول: 
قرب فهو اقرتب واما تقرب فليس من املطاوعة بل هو من باب الطلب والجابة كام ذكر 

ابن هشام يف عدة امثلة ليست عىل هذين الوزنني.
الثاين: ذكر ان من رشوط املطاوعة وجود متعلق للفعل ل وجود فعل اخر وهو مراد 
من نفى كون تقرب مطاوعا لقرب باشرتاط احتاد الفاعل ول يريد وجود فعل اخر فام نفاه 

السيد ل يثبت كون تقرب مطاوعا.
الثالث: يرتتب عىل الثاين ان ما ذكر رشط يف املطاوعة ل صفة غالبة.

ومن موارد النقد املعجمي يف الفعال نقد السيد القوال يف مفردة )يستطيع( يف قوله 
تعاىل چ ¯ ° ± µ ´ ³ ² ¶ ¸ چ ]سورة املائدة: 112[ اختلف 
املفرسون يف دللته عىل اقوال أهناها اللويس اىل سبعة ينظر )روح املعاين: األلويس حممود 
56( كل تلك القوال ما عدا قول الزخمري وتبعه سيد قطب  بن عبد الل احلسيني 4/ 
ينظر )يف ظالل القران: سيد قطب إبراهيم حسني الشاريب 1385ه� 7/ 999( قال )وعىل 
ل  املؤمنني  ألن  اخلارقة..  هذه  طلب  من  إياهم  حمذرًا   عيسى عليهم  رد  فقد  حال  أية 
به(  الكالم  تفسري  حيسن  )ل  الذي  -القول  الل(.  عىل  يقرتحون  ول  اخل��وارق،  يطلبون 
بل   ،)264  /5 عاشور  ابن  حممد  الطاهر  والتنوير:  )التحرير  املحققني(  لتفسري  و)خمالفا 
)خارقا لالمجاع( قاله احللبي ينظر )روح املعاين: األلويس حممود بن عبد الل احلسيني 4/ 
56( -مبنية عىل التسليم بايامن احلواريني وعىل هذا جرى تفسري املحقيني ينظر )التحرير 

والتنوير: الطاهر حممد ابن عاشور 5/ 264(.
نقدا  اياه  ناقدا  الية  قيل يف  ما  الدلة عرض مجيع  ذك��ر مجيع  السيد عن  اعرض  واذ 
ان  وهو  الوجوه  احسن  عده  ما  اختار  اذ  والختيار  والنقد  الستقراء  يف  جميدا  تفصيلي��ا 
احلكم����ة  تقتيض  هل  معناه:  چ  µ...الية   ´  ³  ²  ±  °  ¯ چ  قوهلم: 
فاذا  املتعلق  بحسب  ختتلف  الستطاعة  )ان  ان  مبينا  به  ربك  يأذن  وهل  ذلك  واملصلحة 
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قال  الكلمة  استعامل  من  الشائع  هو  كام  القدرة  طلب  معناها  كان  القدرة  متعلقها  كان 
تعاىل: چð ï î í...الية چ ]سورة الكهف: 97[ وغري ذلك مما هو كثري 
وقد يكون متعلقها الصب كام يف قصة اخلرض مع موسى... وقد يكون املتعلق بحسب 
احلكمة واملصلحة ل بحسب القدرة فالسؤال عن الستطاعة انام يكون كناية عن اقتضاء 
املصلحة وقوع الذن كام يكنى بالمكان والقدرة والقوة عن ذلك وهو دائر يف اللسنة 
ايضا يقال: ل يقدر امللك ان يصغي اىل كل ذي حاجة بمعنى ان املصلحة متنعه عن ذلك.. 
يف  ذكره  وما  والتعنت  الدب  سوء  حمذور  به  ويرتفع  به  بأس  ل  صحيح  املعنى  وهذا   .
هذا السؤال( )مواهب الرمحن: 12/ 405( واما اشكال ما يوحي به رد نبيهم عليهم 
بقوله: چ « ¼ ½ ¾ ¿ چ من تقريعهم و النكار عليهم فيجيب عليه بقوله 
رد  فكان  مثلهم  امر عظيم من  اية وهو  بعد  اية  اقرتاح  قبيل  اقرتاحهم من  يكون  ان  )اما 
نبيهم عليهم شديدا بقدر ما اقرتحوه عليه... فهي معجزة نزلت عليهم عن اقرتاح من امر 
غري لزم ظاهرا وهو اكل املؤمنني... فاملقصود من هذا السؤال تقرير ان ذلك املطلوب 
من  وخيرجه  يشبعه  ان  السلطان  يقر  هل  ويقول  ضعيف  بيد  يأخذ  كمن  الظهور  غاية  يف 
ضعفه؟. ويكون الغرض منه ان ذلك امر جيل ل يشك فيه احد( )مواهب الرمحن: 12/ 

412( ومل يذكر الحتامل الخر يف توجيه اقرتاحهم وهو مقتىض التعبري ب��)اما(.
ثم فصل السيد القول يف باقي القوال بام ل مزيد عليه بعد نقدها امجال بقوله: )كلها 
معرض  ففي   )406  /12 نفسه:  )املصدر  الدليل(  خالفها  عىل  بل  عليها  دليل  ل  باطلة 
تفسري السيد لالية رأى ان الستطاعة بمعنى الفعل )من املجاز ول يصار اليه ال مع القرينة 
فانه خالف الظاهر املتبادر ومع ذلك فهو خالف الدب العبودي كام هو الظاهر( كام رءاه 
بقوله:  عليهم   عيسى لرد  مناسب  وغري  اللفظ  فيه  املستعمل  املتبادر  الظاهر  خالف 
ومع  ظاهر  هو  كام  ظاهرة  غري  املناسبة  عدم  ان  واحلال  ¿چ   ¾  ½  ¼  » چ 

تسليمه بان اصل املادة فيهام واحدة ال اهنام بحسب الستعامل خمتلفان وفقا ملا قعده بقوله: 
)ان كثرة استعمالت هيئة خاصة يف مورد خاص توجب الظهور فيه وترك الصل( وقد 
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رفض قياس استطاع واطاع عىل استجاب واجاب عىل انه مل يسلم بكون استجاب واجاب 
بمعنى واحد ثم ان هذا القول -محل الية عىل معنى: هل يطيعك ربك -عنده )ل 
يرفع غائلة سوء الب مع نبيهم يف سؤاهلم منه مع علمهم بمنزلته العظيمة عند الل تعاىل 

وانه مستجاب الدعوة(.
كام رد القول بان طلبهم عىل حد سؤال النبي ابراهيم وان سؤاهلم انام كان )لجل 
حتصيل الطمئنان بايامن العيان ل للشك يف قدرة الل عز وجل(بان قرينة العصمة يف كالم 
نبي الل ابراهيم هي التي اوجبت محل الكالم عىل اطمئنان القلب وهذه القرينة مفقودة يف 

املقام يضاف اىل ذلك انه وان كان قصدهم سليام فتبقى يف كالمهم احلزازة.
واما القول بان يف الكالم حذفا تقديره: هل تستطيع سؤال ربك فقد رده بان احلذف 
والتقدير عىل خالف الصل ثم هو )ل يقتيض حتويل اخلطاب من الغيبة اىل احلضور، مضافا 
اىل عدم دفع حمذور سوء الدب مع نبيهم( وقد أورد روايتني هبذا املضمون ووجههام بان 
ثم اضاف )فال فرق  اىل الستطاعة بحسب احلكمة واملصلحة  بالخرة  مضموهنام يرجع 
بني ان تقرأ بصيغة املخاطب او الغائب( ولعله يريد بذلك ان متعلق الستطاعة ان جعل 
احلكمة واملصلحة فال ضري بقراءة الية باخلطاب لعيسى او بالغيبة ليكون فاعل الستطاعة 

الل تعاىل.
امليزان يف الختيار والسلوب واحلجج ونقل الراء  وقد شابه ما أورده السيد ما يف 

ونقدها ينظر )امليزان يف تفسري القران: الطباطبائي حممد حسني 1400 ه�� 6/ 212(.
وللبحث من خالل املقارنة بني النقدين مالحظات:

أوال: يف مورد رد السيد تفسري الستطاعة بالطاعة ونقل ذلك عن السدي ينظر)جممع 
البيان: الطبيس أبو عىل الفضل بن احلسن 3/ 406( قال: )فام توبيخ عيسى بقوله )اتقوا 
الل ان كنتم مؤمنني( وما وجه وعيده عز وجل بعذاب ل يعذبه احدا من العاملني لهنم مل 
يقولوا ال حقا ومل يسألوا ال صدقا( واحلال ان ما أورده يرد عىل خمتاره فكون سؤاهلم عن 
املصلحة واحلكمة ل يوجب ان يوبخهم نبيهم وان قيل اهنم استحقوا التوبيخ لصل طلبهم 
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الية بعد ما رأوا اليات الباهرات فليقل مثل هذا التوجيه يف تفسري الستطاعة بالطاعة.
ثانيا: قال السيد يف مورد نقده لقياس استطاع واطاع عىل استجاب واجاب: )عىل ان 
املسؤول  السائل واستجاب طلب  اىل  السؤال  بمعنى تعدي اجلواب وجتاوزه عن  اجاب 
من نفسه اجلواب فأداه اىل السائل فال يمكن ان يكون استجاب بمعنى اجاب لن باب 
الستفعال هو طلب فعل ل طلب افعل فافهم( )مواهب الرمحن: 12/ 407( ويف الكالم 
امجال سبب اهباما فانه يريد ان معنى اجاب ان اجلواب جتاوز املسؤول اىل السائل -كام هو 
واضح وهو قول الطباطبائي ينظر )امليزان يف تفسري القران: الطباطبائي حممد حسني 6/ 
216( -وقوله: )فال يمكن ان يكون استجاب بمعنى اجاب...( ل عالقة له بام قبله حتى 
استجاب  ان  رأى  اذ  الطباطبائي  صنع  كام  املنار  صاحب  عىل  الرد  اراد  ولعله  عليه  يفرع 
فأجاب(  اليه  جييب  ان  منه  وطلب  شيئا  )سئل  انه  بمعنى  استجاب  لن  اجاب  بمعنى 
الجابة ل  بمعنى طلب  استجاب  251( فجعل  ه� 7/  )املنار: حممد رشيد رضا1354 
املتبادر  الظاهر  خالف  الطاعة  بمعنى  الستطاعة  بان  القول  رأى  انه  ثم  اجلواب  طلب 

 ¾  ½  ¼  » چ  بقوله:  عليهم   عيسى لرد  مناسب  وغري  اللفظ  فيه  املستعمل 
¿ چ وعدم املناسبة غري ظاهرة كام هو ظاهر.

251( من ان  ثالثا: ما ذكره السيد حتت عنوان )واحلق يقال( )مواهب الرمحن: 7/ 
التي سأهلا غريهم من المم وبعد  التي طلبوها كانت ممتازة من غريها من اليات  الية 
كالم طويل نسبيا انكر فيه ان يكون سؤاهلم هو من نوع سؤال الية بعد نزول الية فكان 
عىل  احلواريني  اقرتاح  )ان  رأى  اذ  بعينه  ذلك  واحتمل  رجع  انه  ال  واهلوس  اهلجر  من 
نبيهم عيسى ان يرهيم اية خاصة وهم املختصون به واملستأثرون عنده وقد رأوا اليات 
اية من  نبيهم  اية اخرى ناهيك عن نفس  الباهرات واحدة بعد واحدة فال حاجة هلم اىل 
اليات الهلية فقد خلقه الل من غري اب وايده بروح القدس يكلم الناس يف املهد وكهال 
باية بعد  ول شك اهنم ليسوا بغافلني عنها ول هي غائبة عن اذهاهنم لنه مل يزل مكرما 
اية حتى رفعه الل اليه فكان ختامها باعجب اية عندهم فاما ان يكون اقرتاحهم من قبيل 
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اقرتاح اية بعد اية وهو امر عظيم من مثلهم فكان رد نبيهم عليهم شديدا بقدر ما اقرتحوه 
عليه فقال: چ « ¼ ½ ¾ ¿ چ )مواهب الرمحن: 12/ 412( ويالحظ ان 

السيد مل يذكر شق الرتديد الثاين الذي يقتضيه تعبريه ب��)اما(.
رابعا: نقل السيد قراءة لقوله تعاىل چ ¯ ° ± چ بالتاء ورفع الرب ومل جيد 
اخلطيب،  اللطيف  عبد  القراءات:  )معجم  ينظر  مظاهنا  من  يشء  يف  القراءة  هذه  الباحث 
األربعة  القراءات  ىف  البر  فضالء  و)إحتاف   )369  /2 ه��  ط1   1422 الدين  سعد  دار 
عر: الدمياطي امحد بن حممد 1117 ه��� 275( و )احلجة يف القراءات السبع: ابن خالويه 

احلسني بن أمحد 370ه� 2/ 145(.
ثالثا: احلروف:

للغويني والنحويني واملفرسين يف موارد زيادة حروف اجلر يف القران الكريم مذاهب 
السيد ومنهم من جوزه يف حالت خمصوصة  فيه وهو مذهب  انكر كل زيادة  فمنهم من 
ومنهم من جوزه مطلقا ومن مل يقل بالزيادة اضطر لتأويالت لتوجيه اليات لتكون جارية 

وفق القواعد العربية.
 Ê  É  È  Ç چ  تعاىل:  قوله  يف  )م��ن(  حرف  تفسريه  يف  نقد  للسيد  كان  ومما 

Ë چ ]سورة األنعام: 34[.
 É È Ç نقل السيد مجلة من القوال ونقدها قال: )قيل: ان من يف قوله تعاىل چ
Ë Ê چ زائدة ولكن ذكرنا مكررا انه ل زيادة يف القران الكريم وفاعل )جاءك( 
من نباء واملراد بعض أنباءهم وقيل: ان الفاعل ضمري مسترت... وقيل: انه حمذوف واجلار 
واملجرور صفته ورد بان الفاعل يف املقام ل جيوز حذفه... واحلق كام عرفت ان الفاعل هو 

)من نبأ( واملراد بعض انبائهم( )مواهب الرمحن: 13/ 244(.
ويالحظ عىل اختيار السيد شهرة كون )من( حرفا ل اسام وتقعيد عدم جواز الزيادة 
يف القران اذ املراد بالزيادة الزيادة يف العراب ل الزيادة املعنوية ليستلزم حمذور العبثية يف 
كالمه تعاىل وهو ما يؤكد السيد نفيه مرارا ينظر )مواهب الرمحن: 7/ 110، 13/ 244( 



النقد اللغوي عند السيد السبزواري يف تفسريه 

428

سابع والثالثون -ربيع )2019م- 1440هـ(
العدد ال

ولقد ثبتت زيادات ل تفرس اياهتا من دون التسليم هبا ال بتكلف منها ما يف قوله تعاىل: 
]سورة األعراف: 80[ و ]سورة الشورى: 11[ و ]سورة القلم: 2[ وقد اعرتف السيد 
القوال  من  البعث  خيتاره  فالذي   )62  /10 الرمحن:  )مواهب  يف  كام  موارد  يف  بالزيادة 
چ صفة ملوصوف   Ë Ê É چ  اسلمها من التكلف والتعسف وهو كون قوله: 

حمذوف تقديره: لقد جاءك َنَبأ من َنَبأ املرسلني.
)ال( من  الستثناء  مفاد حرف  قيل يف  ما  لالقوال  ومناقشة  نقد  فيه  للسيد  كان  ومما 
جهة كونه الستثناء به متصال او منفصال فبعد قبوله هذا التقسيم رأى ان القرائن هي التي 
حتدد كل مورد قال يف ذلك ويف بيان اثر الستثناء ومعاين )ال( قال: )الشائع يف املحاورات 
كام يف  الكريم  القران  نظم  عليه  اثبات وجرى  النفي  نفي ومن  الثبات  من  الستثناء  ان 
z y } | چ ولذلك تدل كلمة  قوله تعاىل فيام تقدم من اليات الكريمة: چ 
التوحيد عىل نفي الرك واثبات الوحدانية له تعاىل واملعروف بني اللغويني وغريهم ان 
كلمة )ال( تستعمل يف الستثناء املتصل واملنقطع وتايت بمعنى لكن وغري ايضا واملرجع 
يف التعيني القرائن املعتبة واذا كانت بمعنى غري تكون صفة وقالوا ان الصل يف )ال( ان 
تكون استثناء والصفة عارضة للقرينة كام ان الصل يف )غري( ان تكون صفة والستثناء 
الرمحن:  التعرض هلا يف حماهلا( )مواهب  يأيت  امثلة عىل ذلك  الكريم  القران  عارض ويف 

.)168 /2
ومن المثلة التي قيل بكون الستثناء فيها منقطعا وجوز السيد كونه متصال ايضا ما 
البقرة: 150[  چ ]سورة   | { z y x w v u t يف قوله: )چ 
)مواهب الرمحن: 2/ 164( ويف تفسري قوله تعاىل: چ K J I H چ ]سورة 
آل عمران: 111[ )مواهب الرمحن: 6/ 240( ومما أجاز كونه متصال وان قيل بانه منقطع 

بل رجحه رادا قول صاحب امليزان ما يف قوله تعاىل: چ ¬ ® ¯ ° ± ² 
آل  ]سورة  چ   Ã  Â Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹ ¸ ¶ µ´ ³

عمران: 28[ )مواهب الرمحن: 5/ 239(.



قاسم نوماس امحد

429

هـ(
14

40
م- 

20
19

ع )
ربي

ن -
ثو

ثال
وال

ع 
ساب

 ال
دد

لع
ا

النساء:  ]سورة  يف  چ   R  Q  P  O چ  الكريم:  القران  يف  املتكرر  الرتكيب  ويف 
46[ وغريه مثل: ]سورة البقرة: 83[ و]سورة النساء: 83، 142، 155[ و]سورة الفتح: 
15[ وغريها ذهب اىل ان الستثناء متصل من الضمري يف )يؤمنون( )مواهب الرمحن: 10/ 

.)88 /9 ،148
وجيعله  متصل  استثناء  انه  عىل  حيمله  الستثناء  موارد  كل  يف  السيد  جرى  هذا  وعىل 

 t  s  r  q چ  تعاىل:  قوله  يف  ما  ايضا  ذلك  امثلة  ومن  واحد  نسق  عىل  جاريا 
y x w v uچ ]سورة النساء: 83[ قال: )وعىل اي تقدير فاملقصود 
باملتابعة املنفية هي املتابعة يف ظاهر السالم.. ومنه يظهر وجه الستثناء من غري حاجة اىل 
تكلف ومما ذكرنا يظهر الوجه يف الستثناء فيكون املعنى: لول فضل الل عليكم يف اهلداية 
قليال منكم وهم  ال  املستقيم  الرصاط  الشيطان وخرجتم عن  للمتابعة لتبعتم  والتوفيق 
الذين اخلصوا يف ايامهنم وسلموا امرهم لل تعاىل والرسول... وقد ذكر املفرسون لالستثناء 
وجوها: فقيل.. وقيل: ان الستثناء انام هو باللفظ دون الواقع نظري الستثناء يف قوله تعاىل: 
النسيان ويف  فان الستثناء يفيد عموم احلكم بنفي  چ   ¬ « ª © ¨ § ¦ ¥ چ 

املقام الستثناء يفيد اجلمع والحاطة ومجيع هذه الوجوه بعيدة عن سياق الية املباركة.
وبتوجيه السيد موارد الستثناء الذي يقال فيه انه منقطع باملتصل ميل اىل مذهب ابن 
الرساج او لعله تبن ملذهب الريض من عدم اشرتاط املنقطع بتغاير املستثنى واملستثنى منه 
فهو متصل وعليه محل  الستثناء  قبل  منه  املستثنى  داخال يف  املستثنى  ما كان  وعليه فكل 
رد   ]34 البقرة:  ]سورة  چ  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  چ  تعاىل:  قوله  يف  ما  السيد 
القول بحمله عىل انه منقطع وكذا محله عىل انه متصل بجعل املستثنى من جنس املستثنى 
منه ثم قال: )والصحيح ان يقال: انه ل ريب يف مباينة ابليس مع املالئكة وشموله لالمر 
236( وهو تبني الطباطبائي اذ رأى كون  ل يستدعي كونه منهم( )مواهب الرمحن: 1/ 
الستثناء هنا انام هو ممن توجه اليه المر بالسجود ينظر )امليزان يف تفسري القران: الطباطبائي 

حممد حسني 8/ 22(.
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املبحث الرابع: النقد النحوي:
من موارد النقد النحوي عند السيد نقده لظاهرة تطبيق القواعد النحوية عىل القران:

معلوم ان قواعد اللغة العربية وضعت متأخرة عن نزول القران وقد اخذت من كالم 
)ومعنى  لغوية  حجة  سامويا  كونه  ينكر  من  قول  عىل  حتى  فهو  الكريم  والقران  العرب 
القاعدة  تلك  عىل  نقضا  هذا  كان  القرآن  خالفت  إذا  املستحدثة  العربية  القاعدة  أن  هذا: 
ل نقدا عىل ما استعمله القرآن( )البيان يف تفسري القران: اخلوئي ابو القاسم 1/ 52( ثم 
ان هذه القواعد حمكومة بالفهم املستقيم والذوق الرفيع واملتعارف بني اهلها واملصطلح 
عليه عندهم فهي تابعة لستعامهلم ل اهنا مفروضة عليهم متبوعة هلم حاكمة عىل كالمهم 
نعم هي حاكمة وميزان ومعيار لغري اهل اللغة فالقواعد اللغوية هلا وظيفة معيارية بالنسبة 
كام   �� النحاة  بعض  فان  هذا  ومع  القحاح  اللغة  لهل  بالنسبة  وصفية  ووظيفة  للباحث 
من  عنده  الثابت  هو  وما  اليه  يذهب  ما  عىل  الريفة  الية  تطبيق  يريد   ( السيد:  يقول 
القواعد النحوية ومل يعلم بأن العراب انام هي صناعة يستهدف منها ضبط الكالم وفهمه 
فاذا حكم الفهم املستقيم والذوق الرفيع عىل صحة كالم وفصاحته فال نحتاج اىل تطبيقه 
عىل قواعد بل هي تطبق عليه( )مواهب الرمحن: 12/ 54( ويف القران الكريم مجلة من 

اليات الكريمة اختلف يف اعراهبا استنادا لالختالف يف هذا املبدأ.
ومن موارد حتكيم السيد القران عىل القواعد النحوية وتطبيقها عليه ل تطبيقه عليها - 
عىل حد تعبريه -قوله تعاىل: چ * + , - . چ ]سورة البقرة: 177[ ففيه اخبار 
يشرتط  اذ  النحوية  القواعد  بحسب  ذلك  جيوز  ول  )الب(  املعنى  عن  آمن(  )من  بالذات 
يف  ينظر)امليزان  الكريم  القرآن  يف  شائع  هو  السلوب  هذا  ان  ال  املبتدأ  مع  اخلب  تطابق 
ينظر  عامة  الكالم  يف  شائع  بل هو   )16 ص   /6 حسني  حممد  الطباطبائي  امليزان:  تفسري 
)التحرير والتنوير: الطاهر حممد ابن عاشور 2/ 127( لذلك اختلفوا يف توجيهه رأى ابو 
عبيدة ان املقصود بالب صاحبه وانام وضع املصدر موضعه للمبالغة وقدر الزجاج مضافا 
للمبتدأ والتقدير ولكن ذا الب من آمن وقدر قطرب وسيبويه مضافا للخب والتقدير ولكن 
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4( وعد  ابو حيهّان حممد بن يوسف 2/  املحيط: األندليس  البحر  بر من آمن )تفسري  الب 
الخري أحسن وأوفق ينظر )انوار التنزيل وارسار التأويل: البيضاوي عبدالل بن عمر 1/ 
101( أي اوفق بالسياق لن الب هو املقصود بالكالم ل صاحبه فان الية نفت ان يكون 
يشء من مما ذكر من الب واستدركت بان الب هو اليامن وللمبد قول مل يذهب اليه احد 
قال: لو كنت ممن قرأ القرآن لقرئت: لكنَّ البَّ من آمن بالل بفتح الباء تقول العرب: رجل 
بر وبار واجلمع بررة وأبرار ينظر )الكشف والبيان: الثعلبي أبو إسحاق أمحد بن إبراهيم 
1/ 312( وشكك ابن عاشور يف نسبة هذا الكالم للمبد ينظر )التحرير والتنوير: الطاهر 

حممد ابن عاشور 2/ 127(.
مل يرتض السيد ايا من هذه التوجيهات ورأى ان هذا التغيري يف التعبري مقصود لالية 
وهو من أحسن أساليب الفصاحة والبالغة لفادة تعظيم الذات واهنا املقصودة فال حتتاج 
الية اىل تكلف توجيه لتصحيح قاعدهتم من لزوم الخبار باجلثة عن اجلثة وباملعنى عن 
جواز  ويستنتجوا  القاعدة  تلك  عموم  عدم  عىل  بالية  يستدلوا  ان  هلم  ينبغي  بل  املعنى 

الخبار باجلثة عن املعنى ينظر )مواهب الرمحن: 2/ 391(.
ان  الكالم قد خرج عن طبيعيه وتنبئ عن  بان  املذكورة تشعر  العلة  استفادة  ان  وفيه 
الخبار باملؤمن عن الب ل خيلو من عناية كالمية ففي الكالم هروب من التوجه اىل توجيه 
وعىل هذا فتقدير املضاف للخب اوىل ليكون الكالم معرفا للب بحقيقة معانيه ل بام ادعي 
من جمرد التوجه للمرق واملغرب وغري ذلك فليس يشء من التوجيهات املذكورة منافية 
ملا ذكر من فائدة بل ل يصح العدول عن طبيعي الكالم ال بافادة الفائدة او نحوها فارجح 
القوال تقدير مضاف للخب ملا تقدم من علة ثم محل الب عىل البار مبالغة خللوه من لزوم 

احلذف والتقدير ثم القول بتقدير مضاف للمبتدأ.
ومذهب السيد هو مذهب الطباطبائي ال ان الختالف بينهام ان الطباطبائي يرى حتقق 
الفائدة التي ذكرها السيد بوضع صاحب اليامن مكان اليامن جمازا مع ملحه لالصل يف ان 

واحد ينظر )امليزان يف تفسري امليزان: الطباطبائي حممد حسني 1/ ص 249(.
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التي  اليات  القران  عىل  فيها  النحوية  القواعد  حتكيم  السيد  نقد  التي  امل��وارد  ومن 
القران  مواضع يف  ثالثة  وهي  العراب  للنسق يف  فيها  املعطوفات  بعض  تضمنت خمالفة 
كل  وقرئ   ]69 املائدة:  ]سورة  و   ]162 النساء:  و]سورة   ]177 البقرة:  ]سورة  الكريم 
عىل:  عطفًا  والصابرون،  ويعقوب:  واألعمش،  احلسن،  قرأ  فقد  النسق  يوافق  بام  ذلك 
املوفون ينظر )تفسري البحر املحيط: األندليس ابو حيهّان حممد بن يوسف 2/ 161( وقرأ 
أبو عمرو يف رواية يونس وهارون عنه واملقيمون يف ]النساء/ 162[ ينظر )إحتاف فضالء 
ليس  انه  بن عفان وعائشة  اىل عثامن  349( ونسب  األربعة عر 1/  القراءات  البر ىف 
قال:  بن خالد  الزبري  فقد روي عن  بن عفان  اىل عثامن  النسبة  اما  النزول  كذلك بحسب 
قلت ألبان بن عثامن بن عفان: ما شأهنا كتبت }لكن الراسخون يف العلم منهم واملؤمنون 
يؤمنون بام أنزل إليك وما أنزل من قبلك واملقيمني الصالة واملؤتون الزكاة{ ما بني يدهيا 
إذا بلغ  حتى  }لكن الراسخون{  وما خلفها رفع وهي نصب؟. قال: إن الكاتب ملا كتب 
قال: ما أكتب؟. قيل له: اكتب }واملقيمني الصالة{ فكتب ما قيل له ينظر )الدر املنثور يف 
296( وهبذه الرواية يرد  التأويل باملأثور: السيوطي عبد الرمحن بن أيب بكر 911 ه� 3/ 
توجيه صاحب التحرير ملا نسب اىل عثامن بانه مل يرد اخلطأ يف كتابة امثال واملقيمني قال ان 
ل عىل عثامن ولو صح لكان يريد باللحن ما يف رسم املصاحف من إشارات  ذلك: )ُمَتَقوَّ
اللحن يطلق عىل اخلطأ( ورد  الياء إشارة إىل اإلمالة ومل يكن  مثل كتابة األلف يف صورة 
صاحب »الكشاف« زعم من تبنى ذلك بقوله: »ول يلتفت إىل ما زعموا من وقوعه حلنًا 
يف خط املصحف، وربام التفت إليه من مل ينظْر يف الكتاب ومل يعرف مذاهب العرب وماهَلم 
يف النصب عىل الختصاص من الفتتان اه« واضاف صاحب التحرير والتنوير يف خمالفات 
هذه الكلامت لغريها بالعراب: ان تكرره كام ذكرنا وتقارب الكلامت يربُأ به عىل أن يكون 
روايات  يف  ورد  فقد  لعائشة  النسبة  واما  إعرابه  خمالفتني  كلمتني  بني  وهو  سهوًا  أو  خطًأ 

 ¬ « ª © ¨ منها ما روي عن عروة قال: سألت عائشة عن حلن القرآن چ
 Á À چ چ Õ Ô ÓÒ Ñ چ ]سورة املائدة: 69[ چ ®
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Â چ ]سورة طه: 63[ ؟ فقالت: يا ابن أختي هذا عمل الكتاب أخطأوا يف الكتاب 
ينظر )الدر املنثور يف التأويل باملأثور: السيوطي عبد الرمحن بن أيب بكر 3/ 296( والذي 
يراه البحث انكار هذه النسبة فال داعي للتكلف يف توجيه الروايات بام ينسجم مع ما تناقله 

املسلمون عىل مر السنني من املصحف الريف.
وهي من روايات التحريف )خمدوشة من جهات شتى( ينظر )البيان يف تفسري القران: 

اخلوئي ابو القاسم 1/ 163(.
ابُِئوَن( يف قوله تعاىل: چ¨  اختلف اللغويون والقراء واملفرسون يف اعرب مفردة )َوالصَّ
 ¸  ¶  µ  ´  ³  ²  ±  °  ¯  ®  ¬  «  ª  ©
º ¹ « ¼ ½ چ ]سورة املائدة: 69[ فذهب قوم اىل اهنا مرفوعة وهي قراءة 
اجلمهور وعليها مصاحف األمصار والقراء السبعة وقرأ عثامن بن عفان وعائشة وأيب بن 
كعب وسعيد بن جبري واجلحدري )والصابئني( وهذه قراءة بنية اإلعراب وهي قراءة ابن 
مسعود وابن كثري ينظر )مفاتيح الغيب: الرازي أبو عبد الل حممد بن عمر 6/ 116( وقرأ 
عبد الل: »يا أهيا الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون« ينظر )الكشاف: الزخمري حممود 
بن عمرو 1/ 648( وذهب اخرون اىل اهنا منصوبة بالفتحة ينظر )أنوار التنزيل وأرسار 
التأويل: البيضاوي عبدالل بن عمر بن حممد 2/ 97( واختلفوا يف توجيه كل من القراءتني 
الوليني وكان للسيد وقفة نقد عندها قدم فيها نقده ملنهج تطبيق القران عىل القواعد 
النحوية ومل جيعل كالمه يف بحث مستقل كام هو منهجه يف باقي بحوثه الدبية ولعله اكتفى 
بتناوله هذا املوضوع يف بحث مستقل حتت عنوان بحث اديب ينظر )مواهب الرمحن: 2/ 
391( ال انه وعد ببحث مفصل فيام يأيت واحال عىل البحث الول ينظر )املصدر نفسه: 
تعاىل:  قوله  يف  )الصابرين(  مفردة  يف  العراب  اختالف  فيه  استحسن  الذي   )54  /12

 K  J  IH  G  F  E  ...0  /  .  -  ,  +  * چ... 

O N M L... اليةچ ]سورة البقرة: 177[ ليكون النصب فيها اشارة اىل 
ان يف املقام رسا مكنونا وهو بيان مقام الصب وامهيته ينظر )املصدر نفسه: 2/ 391(.



النقد اللغوي عند السيد السبزواري يف تفسريه 

434

سابع والثالثون -ربيع )2019م- 1440هـ(
العدد ال

جمرد  منها  الكثري  ان  يظهر  والتوجيه����������ات  والقوال  القراءات  عىل  وبالطاللة 
استحسانات وأقوال متثل ما هو جائز بحسب قواعد اللغة العربية ومل تقم ألحدها حجة 
املشهورة )رفع مفردة )والصابئون(( وانام خولف يف  القراءة  البحث  يراه  تعينها والذي 
املنصوب عىل  ما يسمى بالختصاص)13( بعطف  العراب لبرازه وبيان امهيت�����ه وهو 
التوجيهات  باقي  بتقدير مبتدأ واما  املنصوب  املرفوع عىل  او بعطف  بتقدير فعل  املرفوع 
عليه  يظهر  الذي ل  ان  اسم  او عىل  )هادوا(  الواو يف  احتامل عطف���ه عىل  بان  فمردودة 
ابتداء  تأت يف  مل  ان  نعم  بمعنى  )ان(  ان  القول  واسمهام وكذا  ان  او عىل حمل  العراب 
يف  النصب  قراءة  يوجه  ل  انه  ال  النحوية  القواعد  بحسب  صح  وان  ذلك  كل  الكالم 
]سورة البقرة: 177[ و ]سورة النساء: 162[ حيث خالفت بعض مفرداهتا النسق فيها 
املذكورة  اليات  يناظرها من  البحث وما  الية موضوعة  ما جيري يف  التوجيهات  فأوىل 

ويف اليتني الخريتني ما خيصهام من الكالم.
 L K J .... - , + * ومن موارد خمالفة النسق قوله تعاىل: چ
اخلب  رفعه عطفا عىل  واملرتقب  الصابرين  وفيه نصب  البقرة: 177[  چ ]سورة   M

 Ñ ...Æ Å Ä Ã Â وهو قوله تعاىل: )من آمن( وقوله تعاىل -ايضا: چ
Ò چ ]سورة النساء: 162[ وفيه نصب املقيمني وظاهره انه معطوف عىل )الراسخون( 
وهو يقتيض الرفع اختلف املفرسون يف توجيه النصب فيهام بل اختلفوا يف قراءتيهام ايضا 
قرأ ))واملقيمون( بالرفع أبو عمرو يف رواية يونس وهارون عنه( )إحتاف فضالء البر يف 
القراءات األربعة عر 1/ 349( وروي ان يف مصحف ابن مسعود )واملقيمون الصالة( 
وهو مما ل يلتفت إليه ألنه لو كان كذلك مل يكن لتعلمه الصحابة الناس عىل الغلط و هم 
القدوة و الذين أخذوه عن النبي ينظر )جممع البيان: الطبيس أبو عىل الفضل بن احلسن 

.)239 /3

، أو أْعني( )جامع الدروس  )13( الختصاص هو )نصُب السِم بفعٍل حمذوٍف وجوبًا تقديُرُه »َأخصُّ
العربية: الغالييني مصطفى بن حممد 62/ 4(. 
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بابا  له سيبويه  افرد  انه للمدح وله نظائر كثرية وقد  النصب فالكثر عىل  واما توجيه 
جعله حتت عنوان )باب ما ينتصب عىل التعظيم واملدح( وبني ان لك فيه ان جتعله صفًة 
فيجري عىل األول وان تقطعته فتبتدأ به ينظر )الكتاب: سيبويه عمرو بن عثامن 1/ 103(.
يفرق  ومل  والذم  املدح  من  اعم  وهو  الختصاص  عىل  وامثاله  ذلك  بعضه��م  ومحل 
بعضهم بني الختصاص واملدح ينظر )جممع البيان: الطبيس أبو عىل الفضل بن احلسن 
)التحرير  ينظر  منهام  كل  مورد  يف  فيقر  اعم  لكونه  الول  بعضهم  ورجح   )438  /1

والتنوير: الطاهر حممد ابن عاشور 2/ 113(.
وقيل هو عطف عىل قوله: )بام أنزل إليك( وقيل عىل ذوي القربى و قيل عىل اهلاء و 
امليم من قوله »منهم« و قيل عىل الكاف يف إليك أو الكاف يف قبلك و هذه األقوال األخرية 
ل جتوز عند البرصيني ألنه ل يعطف بالظاهر عىل الضمري املجرور من غري إعادة اجلار ينظر 

)جممع البيان: الطبيس أبو عىل الفضل بن احلسن 3/ 239(.
لوجهه  تعليل  ل  للنصب  تعليل  لنه  فعل  بتقدير  )والصابرين(  نصب  السيد  اختار 
 )391 بالتنبيه عىل مقام ما خلف يف اعرابه وامهيته ينظر )مواهب الرمحن: ج2/  فوجهه 
ومن املالحظ ان السيد هنا مل ير اىل قراءة الرفع لعله لعدم العتداد هبا وقد تقدم اهنا قراءة 
لالشارة اىل وجه جائز فهي متثل رأي نحوي يف مثل تركيب الية وبام ذكره هنا يورد اشكال 
عىل ما تقدم منه من انكاره التوجيهات النحوية فان شيئا منها ل ينكر وجود علة ملخالفة 
النسق ال انه معني باثبات صحتها وانسجامها مع القاعدة تاركا افادة املعاين الثانوية وعلل 

التغيريات لعلم املعاين.
احلذف:

مما دخل يف نطاق نقد السيد من املسائل النحوية باب احلذف)14( وهو من خصائص 
العربية وثبات هذه الظاهرة فيها ووضوحها يفوق غريها من اللغات ينظر )ظاهرة احلذف 

)14( سامه سيبويه الضامر وهو اصدق يف الدللة عىل موضوع هذا الفصل لن املضمر مل يذكر اصال 
حتى يقال بحذفه ينظر)يف النحو العريب نقد وتوجيه: د مهدي املخزومي 223(. 
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يف الدرس اللغوي: د. طاهر سليامن محودة 9( ينظر )ظاهر احلذف بني النحو والبالغة( 
من  جني  ابن  وعده  القران(  يف  احلذف  و)دلل��ة  القران(  يف  البالغي  احلذف  و)ظاهرة 
شجاعة العربية ينظر )اخلصائص: ابن جني ابو الفتح عثامن: 2/ 360( تبنى السيد احلذف 

يف موارد واحتمله يف اخرى ورده بمخالفته لالصل يف موارد.
من موارده حذف احلرف وهو اقل مؤنة واكثر شيوعا من غريه ومن امثلته ما يف قوله 
تعاىل: چ : ; > = < چ ]سورة النساء: 135[ وما يف ]سورة البقرة: 224[ 
و]سورة   ]156 األنعام:  و]سورة   ]176 النساء:  ]سورة  و   ]73 عمران:  آل  و]سورة 

األعراف: 20[ و ]سورة النحل: 15[ و]سورة فاطر: 41[ و ]سورة احلجرات: 2[.
بتقدير  او  التعليل  لم  بتقدير  مخسة  احتاملت  الرتكيب  هذا  اعراب  يف  السيد  ذكر 
مضاف للمصدر املنسبك من ان والفعل ويكون )أن تعدلوا( مفعول لجله والعامل فيه 
النهي او الفعل تتبعوا وتقدير الكالم عىل الحتاملت مجيعها: اتركوا متابعة اهلوى حتى 
تصريوا موصوفني بصفة العدل ينظر )مفاتيح الغيب: الرازي أبو عبد الل حممد بن عمر 
ينظر  احلق  عن  تعدلوا  أن  إرادة  أو  الناس،  بني  تعدلوا  أن  كراهة  تقديره:  او   )409  /5
)املحرر الوجيز: ابن عطية عبد احلق بن غالب 2/ 209( و )الكشاف: الزخمري حممود 
167( و  ابن حممد 2/  أبو السعود حممد  السليم:  العقل  563( و )ارشاد  بن عمرو 1/ 
)تفسري انوار التنزيل وارسار التأويل: البيضاوي عبدالل بن عمر 2/ 242( اختار السيد 
احتامل تقدير الالم وكون العدول علة لتباع اهلوى واحتامل كون العدل عىل للنهي عن 
التام الذي  14( ويظهر من هذا الحصاء غري  اتباع اهلوى ينظر )مواهب الرمحن: 10/ 
266( بترصف قليل واضافة  اخذه السيد من اللويس ينظر )روح املعاين: األلويس 4/ 
الحتامل اخلامس ان السيد بنى عىل ان عدم التقدير اوىل من التقدير فرجح من الحتمالت 
ما ل يستلزمه وهو الول والرابع والبحث يوافقه يف الكبى فحمل الكالم عىل التقدير 
ان كل  اذ  السيد غري مفهومة بل غري مقبولة  خروج عن الصل والظاهر ولكن صغرى 
ان  ذكره ويمكن  ما  املضاف هذا بحسب  او  الالم  تقدير  اما  للتقدير  الحتاملت حمتاجة 
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يقال ان كون املصدر املنسبك مفعول لجله حيقق مدلول الالم بال حاجة لتقديرها فكونه 
بمعنى العدول وهو علة للمنهي عنه ل حيوجه إىل تقدير وكذا ان كان بمعنى العدل وهو 
علة للنهي فكل الحتاملت مقبولة ولعل السيد عد تقدير الالم ليس بتقدير قياسا بتقدير 
بتقدير )ل( وقد فرس  للنهي  التعليل تعليال  الرتكيب احتاملن اخران: كون  املضاف ويف 
الباء ويكون املعنى: فال  السيد الحتامل الول به وليس به او تعليال للمنهي عنه بتقدير 
من  اوىل  التقدير  احلق ولكن عدم  تعدلوا عن  بأن  او  احلق  تعدلوا عن  لئال  اهلوى  تتبعوا 
القران:  تفسري  يف  )التبيان  ينظر  وأكثر  )ل(  تقدير  من  اوىل  املضاف  تقدير  ان  كام  التقدير 

الطويس حممد بن احلسن 2/ 501(.
ۈئ ېئ ېئ  چ  واشار اىل كال الحتاملني صاحب امليزان قال يف تفسري قوله تعاىل: 
تفسري  يف  )امليزان  ينظر   ]224 البقرة:  ]سورة  چ  ی  ىئ  ىئ  ىئ  ېئ 
امليزان: الطباطبائي حممد حسني 2/ 212( ويالحظ ان الطباطبائي جرى يف مواضع من 
النحويني  ( و)أن( وهو مذهب قوم من  )أنهّ بمورد  اجلر  تفسريه عىل حرص حذف حرف 
ينظر )مغني اللبيب عن كتب األعاريب: ابن هشام عبد الل بن يوسف 1/ 243( بل حرص 
الل  عبد  هشام  ابن  األعاريب:  كتب  عن  اللبيب  )مغني  ينظر  به  القيايس  احلذف  بعضهم 
الكافية:  )الوافية يف رشح  ينظر  198( وعد الريض احلذف يف غريه شاذا  بن يوسف 1/ 
حممد بن احلسن الريض السرتاباذي1/ 463( بينام وسع بعضهم فعد كل حذف يؤمن فيه 
اللبس قياسيا قال الخفش الصغري)15(: )جيوز حذف حرف اجلر قياسا إذا تعني( )الوافية 

يف رشح الكافية: حممد بن احلسن الريض السرتاباذي 1/ 463(.

باسمه،  الرح  هذا  امتال  الذي  مسعدة  بن  -سعيد  الوسط  إىل  انص�����رف  أطلق  إذا  الخفش   )15(
أبو احلسن. وهو  باسمه، وهو عيل بن سليامن، وكنيته  أو  يذكر إل هكذا،  الصغري، ل  والخفش 
بينهام، ورد مرص  انتهت بصداقة  الشاعر  الرومي  ابن  املبد وأخذ عن ثعلب وله وقائع مع  تلميذ 
أبو اخلطاب عبد  ومنها إىل حلب ثم عاد إىل بغداد وتويف هبا سنة 315 ه�، والخفش الكب هو 
احلميد بن عبد املجيد. شيخ سيبويه )الوافية يف رشح الكافية: حممد بن احلسن الريض السرتاباذي 

 .)464 /1
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ومن موارد احلذف حذف السم ذهب السيد اىل تقدير اسم حمذوف يف موارد متعددة 
تعاىل:  قوله  يف   ) َ )ُيَبنيِّ و  )ُيِريُد(  مفعويل  حذف  امثلته  ومن  املفعول  حذف  موارده  ومن 
چې ې ې ى « ¼ ½ ¾ ¿... الية چ ]سورة النساء: 

تقدم  ما  تريع  الل  يريد  الكالم  وتقدير  )ُيِريُد(  مفعول  بحذف  القول  السيد  اختار   ]26
الزيادة يف  بام ثبت عنده من نفي  املفعول املحذوف وعلله  لتعليل  ليبني لكم والالم  ذكره 
القران الكريم ينظر)مواهب الرمحن: 8/ 90( وهو من متبنياته التي عليها الكثري من ارائه 
التفسريية ينظر )املصدر نفسه: 8/ 82، 90( وقد جرى نقده يف املقام عىل طريقته يف نقد 
املقال  غور  سابرا  قال  ما  يعرض  بل  قال  من  هيمه  فال  اصحاهبا  اىل  عزوها  دون  القوال 
مستعمال كل الدوات العلمية املتعلقة به خارجا بنتيجة تقتضيها القواعد والسس العلمية 

الثابتة عنده.
قال:   ]6 املائدة:  ]س��ورة  چ  ژ  ژ  ڈ  چ  تعاىل:  قوله  يف  اختياره  وهو 
والالم  مقدر  املفعول  ان  وقيل:  املفعول  لتاكيد  زائدة  اهنا  فقيل:  الالم  النحاة يف  )اختلف 
للتعليل واحلق هو الثاين كام عرفت من عدم الزيادة يف القران الكريم( )املصدر نفسه: 11/ 

.)39
وللمفرسين يف مفعول )يريد( ثالثة اقوال:

االول: انه حمذوف ممن ذهب اليه الطبيس ينظر )جممع البيان: الطبيس أبو عىل الفضل 
 )215 النحاس أمحد بن حممد 1/  القران:  ينظر )اعراب  65( والنحاس  بن احلسن 2/ 
وسيبويه ومجهور البرصيني والشهاب ينظر )الشهاب 1069: حاشية الشهاب عىل تفسري 
البيضاوي 3/ 250( وهو املنقول عن ابن عطية ينظر )تفسري البحر املحيط: األندليس ابو 
حيهّان حممد بن يوسف 3/ 235( والرازي ينظر )مفاتيح الغيب: الرازي أبو عبد الل حممد 
126( وابن  ابن حممد 2/  السعود حممد  أبو  السليم:  العقل  68( و )ارشاد  بن عمر 6/ 

عاشور )التحرير والتنوير: الطاهر حممد ابن عاشور 4/ 96(.
 ) َ الثاين: انه املصدر املنسبك من احلرف املصدري )الالم او أن( والفعل يف قوله )لُِيَبنيِّ
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ونسب اىل الكوفيني عامة ينظر )التبيان يف تفسري القران: الطويس حممد بن احلسن 3/ 173( 
65(، والفراء  البيان: الطبيس أبو عىل الفضل بن احلسن 2/  واىل الكسائي ينظر )جممع 
)اعراب  ينظر  والنحاس   ،)261 ه� 1/  زياد 207  بن  الفراء حييى  القرآن:  معانى  ينظر( 
القران: النحاس أمحد بن حممد 1/ 215(، والزخمري ينظر )الكشاف: الزخمري حممود 

بن عمرو 1/ 491(، واهلروي ينظر )كتاب الالمات: اهلروي 4/ 343(.
اثنني  منها   السيد نقل  أقوال  ثالثة  فيه  فللمفرسين  َلُكْم((   َ ))لُِيَبنيِّ مفعول  واما 
واختار كون املفعول حمذوفا للتعظيم والتعميم اي يبني لكم أمور دينكم وما يصلح شأنكم 
وحيقق سعادتكم وفوزكم ينظر )مواهب الرمحن: 8/ 83( وقال السيد يف موضع اخر 
)والصحيح ان يقال ان الالم للتعليل ومفعول يريد حمذوف كام عرفت يف التفسري ومفعول 
يبني غري مفعول هيديكم وحذف مفعول الول لتفخيمه وتعظيم امره( )مواهب الرمحن: 

.)91 /8
( منزل منزلة الالزم ينظر )حاشية القنوي  َ هذان قولن والقول الثالث: هو كون )ُيَبنيِّ

عىل تفسري البيضاوي: القنوي احلنفي عصام الدين اسامعيل 1195ه��� 7/ 125(.
املذكور  التبيني  املفعول هو  ان  يرى  اذ  السيد يف ذلك  البحث مع  يتفق  هذا ول 
بالالم وقريب منه قول  )ُيِريُد( مضمن معنى فعل يتعدى  وان الالم هي للتعدية والفعل 

 ¾  ½  ¼ چ  قوله  وهو  نفسه  هيديكم  مفعول  هو   ) َ )ُيَبنيِّ مفعول  وان  الزخمري 
مجلة  وذكره  صحته  عىل  متفق  عريب  أسلوب  وهو  التنازع)16(  طريقة  عىل  چ   ¿

من املفرسين كقول حمتمل يف الية فقد جوزه اللويس ينظر )روح املعاين: األلويس 3/ 

جهة  من  له  طالب  منهام  كل  معمول  عىل  عامالن  يتقدم  ان  واصطالحا  التجاذب  لغة  )التنازع   )16(
املعنى()حاشية الصبان عىل رشح األشمونى أللفية ابن مالك: الصبان حممد بن عيل 2/ 142( اما 
اي العاملني هو العامل فيه فقد)امجعوا عىل جواز اعامل اهيام شئت وملن الختالف يف الوىل منهام 
فان اعملت الول اضمرت يف الثاين كل ما حيتاج اليه من مرفوع او منصوب او جمرور واذا اعملت 
الثاين اضمرت يف الول املرفوع واملنصوب العمدة ول يضمر غري ذلك()معاين النحو: السامرائي 
فاضل 2/ 125( وينظر )الوافية يف رشح الكافية: حممد بن احلسن الريض السرتاباذي 1/ 204(. 
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واحتمله   )331 تفسري6/  يف  اللباب  عادل880:  )ابن  ينظر  عادل  ابن  واستحسنه   )14
ومنهم   ،)287  /5 حسني  حممد  الطباطبائي  امليزان:  تفسري  يف  )امليزان  ينظر  الطباطبائي 
السيد أورده كأحد احتاملني ينظر )مواهب الرمحن: 8/ 83(، وهو األنسب باملقام فانه 
يفيد انه تعاىل يريد تكميلكم يف جانبي العلم والعمل بتبيني سنن املاضني وبايصاهلم اليها 
ِذيَن ِمْن َقْبِلُكْم( سنن الصاحلني اختلف  وجعلهم عليها وعىل هذا يكون املراد ب�� )ُسنََن الَّ
يف املراد بالسنن أهي سنن الصاحلني خاصة أم أعم منها ومن سنن الطاحلني اختار الول 
مجع منهم السيد ينظر )مواهب الرمحن: 8/ 83( والنحاس ينظر )النحاس338ه����: 
معاين القران 2/ 68( والطبيس ينظر )جممع البيان: الطبيس أبو عىل الفضل بن احلسن 
3/ 65( و ينظر )جوامع اجلامع: الطبيس أبو عىل الفضل بن احلسن 548 ه�� 1/ 391( 
والبيضاوي ينظر )أنوار التنزيل وأرسار التأويل: البيضاوي عبدالل بن عمر بن حممد 1/ 
34( وذكره بعضهم كأحد األقوال  211( وشب ينظر )اجلوهر الثمني: شب عبد الل 2/ 
منهم الرازي ينظر )مفاتيح الغيب: الرازي أبو عبد الل حممد بن عمر 1/ 68( والطباطبائي 
ينظر )امليزان يف تفسري امليزان: الطباطبائي حممد حسني 4/ 269( واما كون املراد هبا اعم 
من سنن الرشد ومن سنن الغي فلم اعثر عىل قائله ال انه نسبه اىل القيل كل من ايب حيان 
ينظر )تفسري البحر املحيط: األندليس ابو حيهّان حممد بن يوسف 3/ 235( وابن عاشور 

ينظر )التحرير والتنوير: الطاهر حممد ابن عاشور 4/ 97(.
يف  الرائع  كل  تتفق  للفطرة  موافقة  رشعية  أحكام  اليات  من  تقدم  فيام  واملذكور 
اصوهلا من قبيل مراعاة حق اليتامى والزواج والرث وحمرمات النكاح فكان الية تريد 
ان تقول هذه سنن السابقني وينبغي ان تكون سننكم وقد استفاد ابو عيل اجلبائي من الية 
دللتها عىل اتفاق الرائع من حيث الصول واستقواه الطويس ينظر )التبيان: الطويس 
حممد بن احلسن 3/ 175( كام استفاد الرازي منها ان التفاق انام هو يف صالحية الرائع 
لالنسان وتضمنها ملصلحته يف املصالح ينظر )مفاتيح الغيب: الرازي أبو عبد الل حممد بن 
عمر 1/ 68( وتبنى القاسمي القول بدللة الية عىل اتفاق الرائع يف ما ذكر من حتريم 
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النساء فحسب وقال: )وقد قرأت يف سفر الحبار الالويني من التوراة يف الفصل الثامن 
التأويل:  ينظر )حماسن  فيه حرج(  تعاىل عنا من ذلك مما  ما رفعه  يؤيد ذلك عدا  ما  عر 

القاسمي حممد مجال الدين 1332ه�� 3/ 84(.
وقد تبني من مجيع ما مر ان السيد كان له عند الية الكريمة وقفة طويلة حمصيا 
ضارع  وقد  الشكالت  من  سليام  يراه  ما  منها  خمتارا  اياها  ناقدا  فيها  النحوية  الق��وال 
تفسري  يف  الرمحن  )الء  ينظر  والختيار  والنقد  الحصاء  يف  البالغي  استاذه   السيد
القران: البالغي حممد جواد 1352 ه�� 2/ 96( وقد تبني ايضا ان له مندوحة عن القول 

بمخالفة الصل بالقول باحلذف.
ومن موارد احلذف حذف الفعل ومن امثلته حذف فعل املدح والتعيني أقر السيد يف 
اعراب چ ¶ ¸ º ¹چ ]سورة آل عمران: 172[( ينظر )مواهب الرمحن: 
7/ 77( ويف اعراب چ k j i h g f e چ ]سورة آل عمران: 
يف  لشاهد  مفتقرا  والتقدير  احلذف  هذا  وعد   )184  /7 الرمحن:  )مواهب  ينظر   ]191
اعرابه لقوله تعاىل: چ » ¬ چ ]سورة النساء: 37[ ينظر )مواهب الرمحن: 8/ 
النحويني واملفرسين كاحد احتاملت  السيد هو ما ذكره أغلب  اليه  219( والذي ذهب 
يف العراب ينظر )ارشاد العقل السليم: أبو السعود حممد ابن حممد 1/ ص491( و 2/ 
13( وينظر )روح املعاين: األلويس 3/ 365 و 3/ 317( وينظر )الكشاف: الزخمري 
حممود بن عمرو 1/ 348( اذ جيوز فيه ان يكون يف موضع جرهّ عىل أنه نعت ملا قبله وجيوز 

أن يكون يف موضع رفع مبتدأ او اخلب.
ومنع السيد تقدير فعل يف اعراب قوله چ 3 4چ ]سورة النساء: 7[ لكونه 
نكرة ينظر )مواهب الرمحن: 7/ 311( وقدم احتاملت اخرى يف البحث الديب واختار يف 
معرض تفسريه الية كونه مفعول مطلقا ينظر )املصدر نفسه: 7/ 311( وهو قول الفراء 
والزخمري واعربه الزجاج ومكي حال واعرابه عىل الختصاص قول للزخمري ورده 

هو رد ابن سيده ينظر )إعراب القرآن لبن سيده -ج 3/ ص 224(.



النقد اللغوي عند السيد السبزواري يف تفسريه 

442

سابع والثالثون -ربيع )2019م- 1440هـ(
العدد ال

النساء:  ]سورة  Ãچ   Â  Á چ  تعاىل:  قوله  يف  ما  الفعل  حذف  موارد  ومن 
170[ وقوله تعاىل: چ F E Dچ ]سورة النساء: 171[ وهو ممهّا مل خُيَْتلف فيه 
والتنوير:  )التحرير  ينظر  املحذوف  يف  اختلفوا  وإنَّام  النحو  ة  أيمهّ عليه  واتهّفق  العرب  عن 
ا( مفعول لفعل حمذوف وجوبا  الطاهر حممد ابن عاشور 4/ 102( رجح السيد كون )َخرْيً
للتبيني حتى  للتأكيد ل  ايامنا خريا لكم فيكون صفة  واجاز كونه نعتا ملصدر حمذوف أي 
يستلزم ان يكون اليامن منقسام اىل خري وغريه مضافا اىل انه ل اعتبار بمفهوم الصفة بل ل 
مفهوم هلا أصال ونقل رد القول بإضامر كان واسمها ينظر )مواهب الرمحن: 10/ 230( 

وسيايت الكالم فيه يف املسألة الالحقة هلذه.
والذي تبناه السيد هو مذهب اخلليل وسيبويه والزجاج ينظر )جممع البيان: الطبيس 
أبو عىل الفضل بن احلسن 3/ 219( وابن عطية ينظر )املحرر الوجيز: ابن عطية عبد احلق 
بن غالب 2/ 226( والزخمري ينظر )الكشاف: الزخمري حممود بن عمرو 1/ 493( 
وينظر )املفصل يف صنعة اإلعراب: الزخمري حممود بن عمرو 538 ه�� 1/ 315( وعده 
)معانى  ينظر  الفراء  قول  اجازه هو  والذي  الغراء)17(  بل هو من  به  وليس  التحذير  من 
عبيدة  وأيب  الكسائي  مذهب  هو  رده  والذي   )272  /1 زياد  بن  حييى  الفراء  القرآن: 
 )416  /3 يوسف  بن  حممد  حيهّان  ابو  األندليس  املحيط:  البحر  )تفسري  ينظر  والكوفيهّني 
ابن  الطاهر حممد  املعاين: األلويس/ ص 324( وينظر )التحرير والتنوير:  وينظر ) روح 
عاشور 4/ 102( وقد اخذ السيد املبحث من اللويس ال انه اعرض عن نسبة القوال 
اىل اصحاهبا -كام هو دأبه بعدم العتناء بمن قال بل ينظر اىل ما قال -كام اعرض عن ذكر 
قول رابع وهو كون )خريا( حال نقله مكي عن بعض الكوفيني واختاره ابن عاشور ينظر 
)التحرير والتنوير: الطاهر حممد ابن عاشور 4/ 102( وخمتار الطباطبائي ينظر )امليزان يف 
تفسري امليزان: الطباطبائي حممد حسني 5/ 143( واسبتعده اللويس ينظر )روح املعاين: 

)رشح  ليفعله  حممود  أمر  عىل  تنبيهه  واإلغ��راء  ليجتنبه  مكروه  أمر  عىل  املخاطب  تنبيه  التحذير   )17(
األشموين أللفية ابن مالك: األشموين عيل بن حممد 1/ 267(. 
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علة  ولعل  التقدير  من  اسلم  وهذا   )324 ص  احلسيني4/  الل  عبد  بن  حممود  األلويس 
استبعاد اللويس له واعراض السيد عنه استلزامه كون صاحب احلال مصدرا غري ملفوظ 
وأجاب ابن عاشور عنه بكفاية كونه ملحوظا يدل عليه جميئه مرجعا للضمري يف مثل قوله 
تعاىل: چ ۆ ۈ ۈ ٴۇ چ ]سورة املائدة: 8 [ وأجاب الطباطبائي عن اشكال 
كونه  باختيار  فرده  ذلك  غري  هو  وما  خب  هو  ما  اىل  اليامن  لنقسام  حال  كونه  استلزام 
حال لزمة واعرض عن جوابني الول: كون الصفة ل مفهوم هلا كام رصح السيد ينظر 
230( ول يتعني مفهومها كام عب اللويس والثاين: إنه تعريض  )مواهب الرمحن: 10/ 
بأهل الكتاب فإن هلم إيامنًا ببعض ما جيب اإليامن به كاليوم اآلخر مثاًل إل أنه ليس خريًا 
حيث مل يكن عىل الوجه املريض ينظر ) روح املعاين: األلويس 4/ 324( وما ذكره السيد 

من كونه حال مؤكدة.
فيه  ما  القوال  من  وان  باحلذف  بالقول  السيد خمالفة لالصل  اختيار  ان يف  تبني  وقد 

مناصا من ذلك وهو كون )خريا( حال من املصدر امللحوظ.
والرط  القسم  اجتامع  منها  موارد  وله  اجلملة  حذف  العربية  يف  احلذف  موارد  ومن 

 v u t s r q p o ومن امثلته التي كان للسيد نقد فيها قوله تعاىل: چ
y x w چ ]سورة املائدة: 28[ اختار السيد كون مجلة )َما َأَنا بَِباِسٍط َيِدَي إَِلْيَك 
)مواهب  ينظر  حمذوفا  الرط  جواب  وكون  الرط  عىل  املتقدم  للقسم  جوابا  أِلَْقُتَلَك( 
جوابا  واعرابه  للرط  جوابا  اعرابه  مذهبان:  يقابله  مذهب  وهو   )161  /11 الرمحن: 
هلام معا ذهب اىل الول الزخمري ونقده ابن سيده بعد اعرابه اجلملة جوابا للقسم وعده 
جواب الرط حمذوفا لدللة جواب القسم عليه بانه لو كان جوابًا للرط لكان بالفاء فإنه 
إذا كان جواب الرط منفيًا بام فال بد من الفاء ولو كان أيضًا جوابًا للرط للزم من ذلك 
خرم القاعدة النحوية من أنه إذا تقدم القسم عىل الرط فاجلواب للقسم ل للرط وقد 

 » º ¹ ¸ ¶ زب خالف الزخمري كالمه هذا بام ذكره يف البقرة يف قوله: 
¼ ½ ¾ ¿ À رب ينظر )إعراب القرآن لبن سيده -ج 3/ ص 393(.
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وممن أعربه جوابا للقسم والرط ابو السعود )ارشاد العقل السليم: أبو السعود حممد 
التنزيل: الكلبي حممد بن أمحد بن  ابن حممد 1/ ص 412( وابن جزي )التسهيل لعلوم 
جزي 741ه� 1/ 206( والبيضاوي )أنوار التنزيل وأرسار التأويل: البيضاوي عبدالل بن 
عمر بن حممد 1/ 361( واعربه ابو حيان جوابا للقسم ومل جيوز كونه للرط خللوه عن 
الفاء ينظر )تفسري البحر املحيط: األندليس ابو حيهّان حممد بن يوسف 3/ 477( وهو اوىل 

من غريه لسالمته من التقدير.
 p o n m l k ومن املوارد التي قيل فيها بحذف اجلملة قوله تعاىل: چ
 t  s  r  q چ  تعاىل:  قوله  ومثله   ]77 النساء:  ]سورة  چ   q
العريب  الستعامل  غرائب  من  اليتان  عدت   ]200 البقرة:  ]سورة  چ   w  v  u

ينظر )التحرير والتنوير: الطاهر حممد ابن عاشور2/ 207( وجوزوا يف إعراب الرتكيب 
يمكن  فال  التفضيل  أفعل  بعد  متييزًا  أشدهّ  بعد  ذكرًا  أن  إليها لعتقادهم  وجوهًا اضطروا 
ورها ووجه إشكال كونه متييزًا أن أفعل التفضيل إذا  إقراره متيزًا إلَّ هبذه التقادير التي قدَّ
انتصب ما بعده فإنه يكون غري الذي قبله تقول: زيد أحسن وجهًا ألن الوجه ليس زيدًا 
املحيط:  البحر  )تفسري  ينظر  رجٍل  أفضل  زيد  نحو  انخفض  قبله  ما  جنس  من  كان  فإذا 

األندليس ابو حيهّان حممد بن يوسف 2/ 111(.
ذهب السيد اىل اعراب كلمة )أشد( يف قوله تعاىل: چ q p o چ ]سورة النساء: 
الناس كخشية  77[ عىل احلال واستبعد تقدير مجلة حمذوفة ليكون تقدير الية: )خيشون 
الل او خيشون أشد خشية( وخشية منصوبة عىل التمييز بان حذف اجلمل بعيد وأن حذف 

املضاف أهون منه.
وقيل ان التمييز بعد اسم التفضيل قد يكون ما انتصب عنه نحو )فالل خري حافظا( 
تكون  ان  هذا  عىل  مانع  فال  باجلر  حافظ  خري  الل  قلت:  لو  كام  تعاىل  الل  هو  احلافظ  فان 
اخلشية نفس املوصوف من ان يكون للخشية خشية اخرى كأن يقال: أو أشد خشية باجلر 
واملسألة مفصلة يف علم النحو ينظر )مواهب الرمحن: 9/ 58( وما تبناه السيد هو قول ايب 
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حيان يف اعراب ]البقرة/ 200[ ويرد عليه استلزامه الفصل بني حرف العطف )أو( وبني 
املعطوف )ذكرًا( باحلال وهو ل جيوز احتمل ابو حيان اليراد ورده بأن احلال هي مفعول 
فيها يف املعنى فهي شبيهة بالظرف فيجوز فيها ما جاز يف الظرف ولكن يرد عليه ايضا )أن 
الظاهر عىل هذا الوجه أن يقال أو أشد بدون )ذكرًا( بأن يكون معطوف عىل )كذكركم( 
صفة للذكر املقدر وأن املطلوب الذكر املوصوف باألشدية ل طلبه حال األشدية( )روح 

املعاين: األلويس 1270ه� 1/ 485(.
ومن وجوه العراب ما مل يذكره السيد فان مفردة )أشد( حتتمل النصب واجلر بالفتحة 
ينظر:  وجهان  وللجر  سبعة  النصب  ووجوه  الرصف  من  ممنوعة  باعتبارها  الكرسة  بدل 
)تفسري البحر املحيط: األندليس ابو حيهّان حممد بن يوسف 2/ 111( وينظر )الكشاف: 
وينظر:   )171  /2 األلويس  املعاين:  روح  وينظر   )434  /1 عمرو  بن  حممود  الزخمري 

)الكشف والبيان: الثعلبي أبو إسحاق أمحد بن إبراهيم 1/ 395(.
وذكر بعضهم أن التمييز بعد اس�������م التفضيل قد يكون نفس ما انتصب عنه نحو: 
]سورة يوسف: 64[ فإن احلافظ هو الل تعاىل كام لو قلت: الل خري  چ- . /چ 

يكون  أن  يلزم  ول  املوصوف  نفس  اخلشية  تكون  أن  من  مانع  ل  وحينئذ  باجلر  حافظ 
للخشية خشية بمنزلة أن يقال: أشد خشية ينظ�����ر )تفسري البحر املحيط: األندليس ابو 

حيهّان حممد بن 2/ 276(.
ومما نقل من نقد السيد يف احلذف يظهر انه يقدم القول بتقدير املفرد عىل تقدير اجلملة 
وتقدير احلرف عىل تقدير السم او الفعل وعدم التقدير عىل التقدير ال اذا اضطر اىل يشء 

من ذلك.
العطف:

من امثلة مسائل العطف التي اختلف فيها استنادا لقاعدة )ان العطف عىل القريب أوىل 
 "  ! چ  تعاىل:  قوله  الوضوء  اية  اخرى  ومرجحات  ألدلة  بالضافة  غريه(  من 
 .  -  ,  +  *  )  (  '  &  %  $  #
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حتى  وحديثا  قديام  فيها  النقاش  احتدم   ]6 املائدة:  ]سورة  چ   1  0  /
ولدقة   )246  /3 1270ه���  األلويس  املعاين:  )روح  ينظر  القرآن  معضالت  من  عدت 
البحث وما أنتجته املساجالت من أقوال وما ألقته من ضباب عىل مدلول الية أوىل السيد 

هذا املثال عناية اكب وأحله مساحة اوسع.
للسيد قول ودليل بعد نقل جل القوال ومناقشتها اختار قراءة اجلر عطفا عىل قوله 
تعاىل: چ. چ ورءاها قراءة مجع غفري... كام هي قراءة أهل البيت ورد توجيهات 
القراءة املشهورة بنصب مفردة )وأرجلكم( وبالوقوف عند القوال يف الية ونقدها تعلم 
القراءة  النحوي وتتبني علة اخلالف يف املسألة أهي لختالف  السيد يف نقده  معامل منهج 
حكم  ويف  الرعي  للحكم  او  النحوي  للرأي  او  والنصب  واخلفض  الرفع  ثالثة:  وهي 
الرجل مخسة أقوال ينظر )الكتاب: سيبويه عمرو بن عثامن 180 ه� 1/ ص 14( ينظر 
833ه�  اجلزري  ابن  العر:  القراءات  يف  )النر  وينظر   )86  /6 -)ج  القرطبي  تفسري 
حممد بن حممد 1/ 40( وينظر )تفسري البحر املحيط: األندليس ابو حيهّان حممد بن يوسف 
4/ 371( وينظر )التحرير والتنوير: الطاهر حممد ابن عاشور 4/ 151( وينظر إعراب 
القرآن لبن سيده -)ج 6/ ص 359( وينظر )اعراب القران: الزجاج ابراهيم بن الرسي 
3/ 854( وينظر )املحرر الوجيز: ابن عطية عبد احلق بن غالب 2/ 256(. وواضح يف 

املقام خلط بني هذه اجلهات مما سبب لبسا وتشتتا يف البحث.
ينظر  المامية  رضوري��ات  من  هو  الذي  املسح  الرجل  حك����م  يف  الق��وال  ومن 
املتواترة  والروايات  الكريم  القران  عليه  ويدل   )1  /9 النامزي  عيل  سفينة:  )مستدرك 
زمن  يف  الصحابة  عمل  كان  وهذا  عليهم.  الل  صلوات  اهلدى  ة  وأئمهّ النبي  من  الواردة 
النبي يمسحون عىل األرجل ومن الواضحات أخذهم ذلك من الرسول األكرم كام 
ابن  به  قال  و   )1 النامزي9/  عيل  البحار:  سفينة  )مستدرك  ينظر  البخاري  صحيح  يف 
عباس واحلسن البرصي واجلبائي والطبي وغريهم ينظر )فقه القرآن: الراوندي سعيد 
بن هبة الل 573 1/ 39( وروي عن ابن أنس أيضا أنه قال: نزل القرآن باملسح والسنة 
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غسال  كان  ما  فيه  يسمح  التيمم  أن  ترى  أل  بالسمح  جبيل  نزل  الشعبي:  عامر  وقال 
ينظر )اجلامع لحكام  قتادة: افرتض الل غسلتني ومسحتني  ما كان مسحا وقال  ويلغى 

القران الكريم: القرطبي أبو عبد الل حممد بن أمحد 6/ 86(.
وبعد جولة يف األقوال ومتحيصها يتضح أن األرجح قراءة النصب عىل عطف الرجل 
عىل موضع الرؤوس وهو املوافق لالرجح من القراءات والتوجيهات النحوية والحكام 
الرعية فقراءة النصب هي املشهورة )قراءة عاصم برواية حفص( وهي القراءة الدارجة 
العهد الول اىل عرصنا احلارض وهي قراءة عامتهم  املتواترة منذ  والرائجة بني املسلمني 
واملفضلة عندهم املتواترة ونسبة قراءة العامة اىل حفص مقلوبة فهو الذي وافقهم ل اهنم 
وافقوه فالنسبة له رمزية تعيينا هلذه القراءة ينظر )تلخيص التمهيد: حممد هادي معرفة 1/ 
328، 367( ومدلوهلا هو املقبول من توجيه قراءة اخلفض وهو مفاد أحد توجيهي قراءة 
السيد-فكأهنا  التي رجحها  اخلفض -وهي  قراءة  وأما  الرفع عىل كوهنا مرجوحة أصال 
توجيهاهتا  احد  ان  املشهورة كام  القراءة  اىل مدلول  اآلية ولإلشارة  احتامل جائز يف  لبيان 
مسح  هو  احلكم  ان  فاألرجح  )برؤوسكم(  حمل  عىل  بالعطف  النصب  ق��راءة  يناسب 
األرجل بأية قراءة قرئت اآلية وبه اعرتف بعض القائلني بالغسل روي عن أنس انه قال: 
نزل القرآن باملسح والسنهّة بالغسل واستحسنه ابن عاشور وفرسه بالنسخ بالسنهّة )التحرير 
والتنوير: الطاهر حممد ابن عاشور 4/ 151( ووصف ابن عباس وضوء رسول الل صىل 
الغسل  ال  الناس  ويأبى  املسح  الل  كتاب  ان  وأنه مسح عىل رجليه وقال:  وآله  الل عليه 

)الدر املنثور يف التأويل باملأثور: السيوطي عبد الرمحن بن أيب بكر 2/ 262(.
بنقل الراء مثنيا  السيد من مناقشة لالراء مستهال  وبعد هذا كله لنقف عند ما قدمه 
إعراب  يف  واملفرسون  العلامء  )اختلف  قال:  دليله  مع  املختار  الوجه  ببيان  مثلثا  بنقدها 
اجلملة-يريد مفردة )وأرجلكم( -عىل وجوه: األول: النصب عطفا عىل األيدي... 

وقد استدلوا عىل هذا الوجه بأمور:
األول: أنه قراءة متواترة.. الثاين: أن يف اآلية املباركة تقديام وتأخريا... الثالث: أن غسل 
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األرجل هو قول مجهور الفقهاء واملفرسين وعليه عمل الصدر األول بل إمجاع الصحابة 
عليه... الرابع: إن السنة الصحيحة تدل عليه... اخلامس: إمكان إرجاع قراءة اجلر اىل قراءة 
النصب وقد ذكروا له توجيهات: منها: اجلر انام هو لالتباع.. ومنها: أنه من قبيل العطف 
ان  من  مانع  فال  بوجه  غسل  فهو  الغسل  خفيف  املسح  ان  ومنها  املعنى..  دون  اللفظ  يف 
يراد بمسح الرجل غسلها.. ومنها: أنه جيوز تقدير امسحوا قبل )أرجلكم( السادس: ان 
الغسل واملسح كليهام مرويان عن السلف من الصحابة والتابعني وقد عمل هبا مجع كثري 
ولكن العمل بالغسل أعم وأكثر وهو الذي غلب واستمر... السابع: أنه ل يمكن اجلمع بني 
القراءتني والراء خمتلفة يف الغسل دون املسح ول ريب ان اجلمع مهام أمكن أوىل من الطرح 
فيتمسح اثناء الغسل... فكان الظاهر ان يغسلهام ويمسحهام يف أثناء الغسل... الثامن: أن 
الغسل جيمع املسح وزيادة... التاسع: أنه ل يعقل لجياب مسح ظاهر القدم باليد املبللة 
حكمة بل هو خالفها.. العارش: اليقني ما أمجعوا عليه دون ما اختلفوا فيه( ينظر )مواهب 
الرمحن: 11/ 18( وبعد هذا اإلحصاء شبه التام ونقل اغلب التوجيهات يرد السيد عىل 
هذا الوجه بردود هي: )أول: دعوى تواتر قراءة النصب كام مرت غري ثابتة لن التواتر قد 
حصل بعد عرص النزول وبعد ثبوت قراءة اجلر( ولئن اختلف البحث مع السيد يف اثباته 
القراءة بقراءة اخلفض فال ترجيح لحدمها ال بمرجحات  قراءة اجلر يوافقه يف معارضة 
خارجية وقد وعد بذكرها لحقا وقد تبني ان املرجحات اخلارجية لقراءة النصب ل لقراءة 
اجلر والرد الثاين: )وثانيا: أن ما ذكر يف ترجيح قراءة النصب من التوجيهات النحوية ل 
لقواعد  -خمالف  اليدي  عىل  العطف  عىل  -بناء  النصب  ان  يريد  عليها(  العتامد  يمكن 
العربية املعتمدة كام اتضح مما تقدم ثم قال: )وثالثا: أن ما ذكر يف ترجيح الغسل عىل املسح 
من أنه خالف احلكمة أو أن الغسل هو املسح وزيادة وغري ذلك مما عرفت فان كل ذلك 
من جمرد الستحسان... ول اشكال من أحد يف أن الغسل واملسح مفهومان متغايران عند 
القائلني من الصحابة باملسح فلم يثبت ورابعا: أن القول بأن  العرف وما قيل من رجوع 
الغسل أعم وأكثر... فال يصري مرجحا فان العمدة دللة الدليل وما يستفاد من ظاهره... 
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الغاية يف الرجلني لدليل عىل أن املطلوب هو  وخامسا: أن ما ذكره بعضهم من أن جعل 
لن  باملاء  باستيعاهبام  ال  حيصل  ل  الغسل  لن  آخر  دليل  الكعبني  جعل  أن  كام  الغسل 
الكعبني مها العظامن املاتئان يف جانبي الرجلني فهو غري صحيح( واملالحظ انه يعلل القول 

بأن الغاية دليل عىل ان الرجل مغسولة ل ممسوحة وان كان القول غري صحيح عنده.
ثم ذكر الوجه الثاين وصححه بقوله: )والوجه الثاين: اجلر عطفا عىل لفظ )رؤوسكم( 
به:  استدلوا  ما  أهم  أن  ذكر  ثم   )البيت أهل  قراءة  هي  كام  غفري...  مجع  قراءة  وهي 
القرب بني املعطوف واملعطوف عليه وأن العطف عىل الوجوه خارج عن قانون الفصاحة 
عىل  النصب  قراءة  أن  ذلك  عىل  يرد  ومما  الكثرية(  الخبار  ذلك  ومن  العربية  وأسلوب 

العطف عىل موضع )برؤوسكم( ل ينافيه أي واحد من الدلة املذكورة بل تتأيد هبا.
ثم ذكر الوجه الخري وأنكره قال: )الوجه الثالث: الرفع وهي قراءة احلسن وهو وجه 
غري معروف وخالف المجاع املركب وخمالف لظاهر اآلية الريفة والقواعد املعروفة يف 
أنه ل يمكن استفادة حكم معني منها كام عرفت  إليها  النحو كام هو واضح يضاف  علم 

آنفا(.
أهم املصادر واملراجع:

القران الكريم.
• مواهب الرمحن يف تفسري القران، السبزواري عبد العىل 1414 ه��، دار التفسري قم 	

املقدسة 2007 م.
• الء الرمح�����ن يف تفسري القران، البالغي حممد جواد 1352 ه��، دار احياء الرتاث 	

العريب.
• اإلنصاف يف مسائل اخلالف، األنباري أبو البكات عبد الرمحن بن حممد 577 ه��.	
• إحتاف فضالء البر ىف القراءات األربعة عر، الدمياطي امحد بن حممد 1117 ه���.	
• اإلتقان يف علوم القرآن، السيوطي عبد الرمحن بن أيب بكر 911 ه� منشورات الريف 	

الريض ت، حممد ابو الفضل ابراهيم 1373 ه��.
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• البيان يف تفسري القران، اخلوئي ابو القاسم 1413ه�/ مؤسسة العلمي للمطبوعات 	
بريوت لبنان.

• احلجة يف القراءات السبع، ابن خالويه احلسني بن أمحد، ت: د. عبد العال سامل مكرم 	
370ه�، دار الروق -بريوت ط 4 1401 ه�.

• الفكر 	 دار  1393ه�،  األمني  حممد  الشنقيطي  بالقرآن،  القرآن  تفسري  يف  البيان  ضواء 
للطباعة و النر و التوزيع بريوت –لبنان، 1415 ه�.

• القريش رسالن، 	 الل  ابن عجيبة أمحد بن حممد 546ه��، ت: أمحد عبد  املديد،  البحر 
القاهرة، 1419 ه�.

• الدين 	 فخر  د  ت:  ا،  ه��   749 املرادي  َقاِسم  ُأمهّ  ابن  املعاين،  حروف  يف  الداين  اجلنى 
قباوة-األستاذ حممد نديم فاضل، دار الكتب العلمية، بريوت –لبنان ط1 1413 ه�.

• أدب الكاتب، بن قتيبة أبو حممد عبدالل بن مسلم 276ه�، أدب الكاتب، ت: حممد 	
الدايل، مؤسسة الرسالة.

• ت: 	 ه�،   761 يوسف  بن  الل  عبد  هشام  ابن  مالك،  ابن  ألفية  إىل  املسالك  أوضح 
يوسف الشيخ حممد البقاعي، دار الفكر للطباعة والنر والتوزيع.

• ابراهيم 	 التفسري ت،  ابراهيم بن الرسي 311ه� مؤسسة دار  القران، الزجاج  اعراب 
النصاري ط3 1374 ه��.

• اعراب القران، النحاس أمحد بن حممد 338 ه� ت: د. زهري غازي زاهد، مكتبة العاين، 	
بغداد ط1 2005م.

• التسهيل لعلوم التنزيل، الكلبي حمم������د بن أمحد بن جزي 741ه�، املكتبة التجارية 	
الكبى ط1 1355ه�.

• ارشاد العقل السليم إىل مزايا الكتاب الكريم، أبو السعود حممد ابن حممد 982ه�، دار 	
الكتب العلمية ط1 1999 م.

• تلخيص التمهيد، حممد هادي معرفة، مؤسسة النر السالمي ط8 1430 ه�.	



قاسم نوماس امحد

451

هـ(
14

40
م- 

20
19

ع )
ربي

ن -
ثو

ثال
وال

ع 
ساب

 ال
دد

لع
ا

• تفسري القران الكريم، اخلميني مصطفى، مطبعة مؤسسة العروج 1418ه� ط1.	
• الكشف والبيان، الثعلبي أبو إسحاق أمحد بن إبراهيم 427 ه� ت: اإلمام أيب حممد بن 	

عاشور، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت –لبنان ط1 1422 ه��.
• اجلوهر الثمني، شب عبد الل 1242 ه��، مكتبة اللفني ط1 1986 م.	
• دار 	 األفغاين،  الرمحن بن حممد 403 ه� ت: سعيد  أبو زرعة عبد  القراءات،  حج����ة 

الرسالة.
• حماسن التأويل، القاسمي حممد مجال الدين 1332ه��، ت، حممد فؤاد عبد الباقي، دار 	

إحياء الكتب العربية ط1 1376 ه�.
• حاشية الشهاب عىل تفسري البيضاوي، الشهاب اخلفاجي أمحد بن حممد 1069 ه� ط 	

1997م.
• حاشية القنوي عىل تفسري البيضاوي، القنوي احلنفي عصام الدين اسامعيل 685 ه� 	

ط1 2001 م.
• الدر املنثور يف التأويل باملأثور، السيوطي عبد الرمحن بن أيب بكر 911 ه�.	
• السبعة يف القراءات، ابن جماهد أمحد بن موسى 324 ه�.	
• بغداد 	 أوىل  طبعة  الغانمي،  حارث  مهدي  د.  والداء،  اللهجة  يف  دراسة  قريش  لغة 

2009 م.
• اجلامعية 	 املعرفة  دار  الراجحي  عبده  د.  القرآنية،  القراءات  يف  العربية  اللهج������ات 

1996م.
• اللباب يف علل البناء واإلعراب، العكبي أبو البقاء عبد الل بن احلسني 616ه�.	
• اللباب يف علوم الكتاب، ابن عادل عمر بن عيل880 ه���.	
• امالء ما من به الرمحن، العكبي أبو البقاء عبد الل بن احلسني 616ه�.	
• كتاب الالمات، الزجاجي أبو القاسم عبد الرمحن بن إسحاق 337 ه��.	
• الكليات، الكفوي أبو البقاء أيوب بن موسى 1094 ه�.	
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• كنز الدقائق، املشهدي حممد ابن حممد رضا 1112 ه��.	
• السبعة يف القراءات، ابن جماهد أبو بكر أمحد بن موسى 324ه�.	
• اللباب يف علل البناء واإلعراب، العكبي عبد الل بن احلسني 616 ه�.	
• الفروق اللغوية، العسكري أبوهالل احلسن بن عبدالل 395ه�.	
• فقه القرآن، الراوندي سعيد بن هبة الل 573 ه�� ت، أمحد احلسني، مطبعة الولية ط2 	

1405 ه��.
• ط2 	 العلمية  الكتب  دار  ه��   392 عثامن  الفتح  ابو  جني  ابن  الع��راب،  صناعة  رس 

2007 ت.
• رشح األشموين أللفية ابن مالك، األشموين عيل بن حممد 900ه�.	
• رشح شافية ابن احلاجب، السرتابادي حممد بن احلسن 686ه�.	
• دراسات يف فلسفة النحو والرصف، مصطفى جواد 1389ه�.	
• يف النحو العريب نقد وتوجيه، د مهدي املخزومي دار الرائد العريب بريوت لبنان ط2 	

1986م.
• اخلصائص، ابن جني أبو الفتح عثامن 392 ه�.	
• زبدة التفاسري، الكاشاين فتح الل بن شكر الل 998ه�، مؤسسة املعارف السالمية ط1 	

1423 ه��.
• املحيط، 	 القاموس  ينظر  مالك،  ابن  أللفية  األشمونى  رشح  عىل  الصبان  حاشية 

الفريوزآبادي حممد بن يعقوب 817 ه�.
• كنز الدقائق، احلويزي عبد عيل مجعة 1112 ه��، دار التفسري ط2.	
• املخصص، ابن سيده عيل بن إسامعيل 458 ه�.	
• املحرر الوجيز، ابن عطية عبد احلق بن غالب 542 ه��.	
• معانى القرآن، الفراء حييى بن زياد 207 ه�.	
• املزهر يف علوم اللغة، السيوطي عبد الرمحن بن أيب بكر 911ه�.	
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• مقايس اللغة، ابن فارس أبو احلسني أمحد 395 ه�.	
• مفردات غريب القرآن، األصفهاين احلسني بن حممد 502 ه�.	
• ت 	 2001م  ط1،  العريب  التاريخ  مؤسسة  مجعة،  بن  عيل  عبد  احلويزي  الثقلني،  نور 

السيد عيل عاشور.



اخلالصة:
بحٌث يسلط الضوء ومن خالل فنهّ الفهرسة عىل ثلة من املخطوطات اخلاصة بعلوم 
القرآن  بعلوم  يدخل  مما  ذلك  وغري  والتجويد،  والقراءات  التفسري  كموضوعات  القرآن 
الكريم، ويكشف عن عدد من النسخ التي مل تر النور إىل اآلن، وهي نسخ فريدة من نوعها، 

وأبرز هذه النسخ: )مسلك القراء( أو )رشح اجلزرية(.
ويتلخص املنهج املتبع يف الفهرسة باآليت: )الرقم التسلسيل، عنوان النسخ، املوضوع 
املصدر  ذكر  مع  بالنسخة  التعريف  وآخرها،  النسخة  أول  وفاته،  وتاريخ  املؤلف  واللغة، 
اخلطيهّة  النسخة  فيكتب:  النسخة  نفس  من  هبا  فنا  عرهّ التي  التعريف سوى  منه يف  املستفيد 

نفسها، املالحظات، خصائص النسخة(.
املقدم���������ة:

الُم  ٍد َخاَتِم النَّبيني، والسهّ احلمُد للِ ربِّ العاملني، والعاقبُة للمتقني، وصىلهّ اللُ عىل حممهّ
عىل آلِه الطهّيبنَي الطهّاهرين، وصحبِه املهتدين، والتابعنَي هلم بإحساٍن إىل يوم الدين.

سند  هو  بل  العلوم  مفتاح  هو:  املفهرس  عمل  به  نصف  أن  يمكن  ما  خري  وبعُد، 
املحققني واملؤلفني، كونه أول من يكشف عن النسخ الفريدة وغري املحققة.

من مخطوطات علوم �لقر�ن
المحفوظة � مكتبة يوسف آغا التركّية

454
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نظري  الرتكيهّة، وقع  أغا(  فهرسة مكتبة )يوسف  املنطلق وخالل عميل يف  ومن هذا 
عىل مجلة من النسخ اخلاصة بعلوم القرآن، وهي نسخ فريد وغري حمققة، فصار يف ذهني 
أن أكتب بحًثا من خالل الفهرسة الوصفيهّة التحليليهّة اقت�رص فيه عىل النسخ اخلاصة بعلوم 

القرآن املحفوظة يف املكتبة املذكورة، والتي مل تر النور إىل اآلن بحسب تتبعي القارص.
القرآن املحفوظة يف مكتبة يوسف  يته: )من خمطوطات علوم  ووضعت له عنوانًا سمهّ

آغا الرتكيهّة(.
ب� )3( نسخ خطيهّة، حمفوظة بسختها األصل يف مكتبة )يوسف آغا(  البحث  ف  وعرهّ
العبهّاسية  العتبة  يف  وفهرستها  املخطوطات  تصوير  مركز  يف  رة  املصوهّ ونسختها  الرتكيهّة، 

سة، عسى أن يستفيد منه املختصون بالقرآن الكريم وعلومه. املقدهّ
هي:  والنسخ  القارص،  تتبعي  وبحسب  اآلن  إىل  النور  تَر  مل  كوهنا  ة  مهمهّ نسخ  وهي 
الكريم(،  القرآن  القراء أو رشح اجلزرية(، و)التنبيه يف إعراب اجلزء األخري من  )مسلك 

)حتف األنام بسورة األنعام(.
ويتلخص املنهج املتبع يف الفهرسة باآليت: )الرقم التسلسيل، عنوان النسخ، املوضوع 
املصدر  ذكر  مع  بالنسخة  التعريف  وآخرها،  النسخة  أول  وفاته،  وتاريخ  املؤلف  واللغة، 
املالحظات، خصائص  النسخة،  نفس  من  هبا  فنا  عرهّ التي  التعريف سوى  منه يف  املستفيد 

النسخة(.
سليم  السلطان  عهد  يف  تأسست  آغا(  يوسف  )مكتبة  املكتبة  أنهّ  بالذكر  واجلدير 
يف  سلطان  مهرماه  مسجد  يف  وجعلها  آغا  يوسف  قبل  من  –1808م(   1789( الثالث 
اسكدار، وتضم )377( جملدًا خمطوطًا. وهناك مكتبة أخرى أسسها أيضا يوسف أغا يف 
قونيه عام 1210ه� –1795م، وهي من املكتبات املهمة يف األناضول وتضم )5142( 

جملدا خمطوطا ونقلت فيام بعد إىل املكتبة السليامنيهّة)1(.

د مهدي  )1( ينظر: نرة ديوان الرتاث، العدد األول، مقال بعنوان: خزائن املخطوطات يف تركيا ملحمهّ
توران: 211. 
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م فائدة علميهّة، وسدهّ فراغا  واخرًيا أسأل من الل سبحانه وتعاىل أن يكون بحثي هذا قدهّ
ونعم  املوىل  نعم  إنه  الفن  هذا  أصحاب  عندهّ  قبول  موضع  يكون  وأن  القرآنيهّة،  املكتبة  يف 

النصري.
واحلمد لل أولً وآخًرا.

(1(
التنبيه = إعراب اجلزء األخري من القرآن الكريم )نحو –عريب(.

تأليف: الشيخ إسحاق بن حممود بن محزة )ق9ه�()2(.
أول النسخة: »احلمد لل منزل الذكر احلكيم والصالة الدائمة عىل املصطفى حممد عبده 

ونبيهّه الكريم وعىل آله وأصحابه أويل النهج القويم..«.
آخر النسخة: »الرتحم عىل جامعه وكاتبه وقاريه مشكوًرا مثاًبا ثمهّ إن حتقق خلل فإن 

ه عن اخللل يف القول والعمل«. شاء أصلحه فسبحان املنزهّ
تعريف املخطوط:

كتاب مجع فيه املؤلف إعراب اجلزء األخري من ثالثني جزًءا من القرآن العظيم، وذلك 
اف وأيب البقاء وإعراب ابن األنباري وإعراب مكيهّ والتفسري  اعتامًدا عىل )الكوايش والكشهّ

اف جلاربردي، ومن بعض كتب النحو. للحويف وإعراب الثالثني وتفسري الكشهّ
ويتلخص منهجه بذكر املصدر الذي ينقل منه يف أول النقل، ليسهل طلبه إذا تطلب 

الرجوع إىل األصل.
                                                                      ]النسخة اخلطيهّة نفسها[.

بن  حممود  778ه�،  سنة  من  القعدة  ذي  شهر   20 الضحى  وقت  اجلمعة  يوم  نسخ، 
حممد  بن  حممود  ومتلك  بيعقوب،  الشهري  حممود  متلك  عليها  احلنفي،  القرماين  مسعود 

)2( إسحاق بن حممد بن محزة الرومي احلنفي، عامٌل فاضل، تلميذ ابن ملك عبد اللطيف بن عبد العزيز 
الكرماين، املتوىف سنة )801ه�(، وقيل )ت885ه�(. )هدية العارفني: 1/ 202، طبقات املفرسين: 

.)417
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الكاتب لوقف املرحوم رستم باشا، أوهلا نقولت وفوائد واشعار متفرقة، عليها تعليقات، 
آخرها فائدة منقولة من رشح الكافية لبن مالك، رقمها يف األصل )38(.

الغالف: جلد، بني اللون.
256ق، 15س.

(2(
مسلك القراء = رشح اجلزرية)3( )علم القراءة –عريب(.

تأليف: غري معروف.
اء من خاصته وأهله، وابرزهم يف بيداء جالله  أول النسخة: »أمحد الل الذي جعل القرهّ

نهم بحلل الرزانة والوقار..«. ومجاله، وزيهّ
ة  آخر النسخة: »ألنهّ حمل النصب والفتح احللق وحلهّ الكرس واجلر اللسان وحملهّ الضمهّ

الشفه فيمكن به ول يمكن هبام والل أعلم بالصواب«.
تعريف املخطوط:

رشحها  )ت833ه�(،  اجلزري  ابن  د  حممهّ الدين  لشمس  اجلزريهّة)4(  مة  املقدهّ عىل  رشح 
د بن  املؤلف بالتامس جمهّ غفري من الطلبة، وجعله تارخيا جللوس السلطان بايزيد بن حممهّ

نة من )12( بيتًا، مطلعها: خان )ت918ه�(، كام بنيهّ ذلك بقصيدة مكوهّ
   إّنه سلطان روم كله          والبايا راحة يف ظّله.

يتناول كلهّ  ثمهّ  ة كل بمفرده  أبيات اجلزريهّ املؤلف  وهو رشح لغويٌّ بالغيهّ يعرض يف 
ة والبالغيهّة، ومعضًدا ذلك باألقوال  كلمة بمفردها معلًقا عليها شارحا هلا من الناحية اللغويهّ

القرآن خاصته  الش�روح رشح أوله: احلمد لل الذي جعل  )3( ذكر الرح احلاج خليفة بقوله: »ومن 
وأهله الخ كتب البيت متاما ثم رشحه بالقول«، ومل يذكر عنوان النسخة ول مؤلفها، ومن خالل 
ح به املؤلف يف مقدمته. )ينظر:  اء( حيث رصهّ القرهّ العنوان: )مسلك  هذه النسخة استطعنا معرفة 

كشف الظنون: 2/ 1799(.
)4( أرجوزة مشهورة يف مائة وسبعة أبيات يف القواعد التجويدية وخمارج احلروف السبعة، اعتنى هبا علامء 

القراءة والتجويد فكتبوا عليها رشوحًا كثرية.
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واألحاديث والستشهاديات.
                                                                      ]النسخة اخلطيهّة نفسها[.

نسخ، خزائنيهّة، عليها تعليقات للشارح، ُكتبت أبيات املتن املروح باللون األمحر.
ة، رقمها يف األصل )2(. الغالف: ) جلد(، أسود اللون، مزيهّن بالطرهّ

256ق، 13س.
(3(

حتف األنام بسورة النعام = حاشية عىل تفسري البيضاوي )تفسري –عريب(.
تأليف: سنان أفندي )ت ق10ه�( )5(.

احلكيم،  والذكر  اآليات  ببدايع صنائع  البلغاء،  أفحم شقاشق  يا من   « النسخة:  أول 
وأبكم مصاقع اخلطباء بدقائق لطائف البينات..«.

آخر النسخة: » هذا آخر ما تي�رس يل من التعليق عىل تفسري سورة األنعام مدًحا لل إنهّه 
د عليه الصالة والسالم«. ويلهّ اإلهلام ومصلًيا عىل نبيهّه حممهّ

تعريف املخطوط:
حاشية عىل تفسري سورة األنعام للقايض البيضاوي، أخرجها إىل البياض بإحلاح بعض 
األصحاب، وهي رسالة حتتوي عىل حتقيقات تذلل الشوارد مع إشارات إىل دقائق لطائف 
األرسار. ألفها الشارح باسم السلطان سليامن خان ابن السلطان سليم خان ابن السلطان 

بازيد خان.
                                                                                       ]النسخة اخلطيهّة نفسها[.

افندي  حممود  وحبسها  وقفها  منه(،  الل،  رمحه  )منه  بإمضاء:  تعليقات  عليها  نسخ، 
الكاتب لوقف املرحومة مهرماه سلطان ورستم باشا يف اجلامع الريف الذي بناه املرحومة 

)5( يوسف )سنان الدين( بن عبد الل )حسام الدين( بن إلياس األمايس الرومي املعروف باملوىل وبالواعظ 
سنان، قاض، مفرس، ولد سنة 893ه� يف قصبة صونا، من آثاره: تبيني املحارم، تنبيه الغبي يف رؤية 

النبي. تويف سنة 986ه�. )ينظر: األعالم: 8/ 241، هدية العارفني: 2/ 564(.
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–قوله  قوله  عبارات  ُكتبت  املصدر،  ذكر  مع  نقولت  فيه  السكدار،  يف  سلطان  مهرماه 
باللون األمحر، رقمها يف األصل )62(. وهلا نسخ أخرى بنفس املكتبة حتت الرقم )63( 
وهي نسخة ناقصة اآلخر، اختصت بسورة األعراف، عليها تعليقات. و نسخة أخرى برقم 
ت أواخر سورة يونس إىل آخر سورة املدثر، ناقصة األول، فرغ املؤلف منها يف  )64( وضمهّ

29 من شهر مجادي األوىل من سنة 977ه�.
ة. الغالف: )جلد(، أمحر اللون، مزيهّن بالطرهّ

62ق، 23س.
ثبت املصادر

إعراب اجلزء األخري من القرآن الكريم )خمطوط(: الشيخ إسحاق بن حممود بن محزة - 1
رهتا يف  )ق9ه�(، نسخة األصل يف مكتبة يوسف آغا برتكيا حتت الرقم )38(، ومصوهّ

سة. مركز تصوير املخطوطات وفهرستها يف العتبة العبهّاسيهّة املقدهّ
ط5/ - 2 بريوت،  للماليني/  العلم  دار  )ت1410ه�(،  الزركيل  الدين  خري  األعالم: 

1980م.
أفندي )ت ق10ه�(، نسخة األصل يف - 3 األنعام )خمطوط(: سنان  األنام بسورة  حتف 

رهتا يف مركز تصوير املخطوطات  مكتبة يوسف آغا برتكيا حتت الرقم )62(، ومصوهّ
سة. وفهرستها يف العتبة العبهّاسيهّة املقدهّ

املوسويهّ - 4 السيهّد حسن  إعداد:  والرتاثيني،  الرتاث  بشؤون  تعنى  الرتاث: نرة  ديوان 
البوجرديهّ )معارص(، دار الرتاث/ الن جف األرشف، ط1/ 1435ه�.

طبقات املفرسين: المام احلافظ الشيخ جالل الدين عبد الرمحن بن أيب بكر السيوطي - 5
)ت911ه�(، دار الكتب العلمية/ بريوت.

كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون: مصطفى بن عبد الل الشهري بحاجي خليفة - 6
بيلگه  رفعت  يالتقايا،  الدين  رشف  حممد  وتعليق:  وتصحيح  حتقيق  )ت1067ه�(، 

الكلييس، دار إحياء الرتاث العريب/ بريوت.
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برتكيا - 7 آغا  يوسف  مكتبة  نسخة األصل يف  املؤلف،  القراء )خمطوط(: جمهولة  مسلك 
رهتا يف مركز تصوير املخطوطات وفهرستها يف العتبة العبهّاسيهّة  حتت الرقم )2(، ومصوهّ

سة. املقدهّ
العريب/ - 8 الرتاث  إحياء  دار  )ت1339ه�(،  البغدادي  باشا  إسامعيل  العارفني:  هدية 

بريوت.

ملحق:
وâوخر النسخ  �وئل  صور 

البحث  � المفهرسة 
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اء أو رشح اجلزريهّة أول مسلك القرهّ
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اء أو رشح اجلزريهّة( آخر )مسلك القرهّ
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أول )التنبيه يف إعراب اجلزء األخري من القرآن الكريم(
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آخر )التنبيه يف إعراب اجلزء األخري من القرآن الكريم(



مصطفى طارق عبد األمري الشبيل

465

هـ(
14

40
م- 

20
19

ع )
ربي

ن -
ثو

ثال
وال

ع 
ساب

 ال
دد

لع
ا

أول )حتف األنام بسورة النعام(
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آخر )حتف األنام بسورة النعام(


