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الحمد لله والصالة والسالم عىل محمد رسول الله، و عىل آله ومن واالهم... 

وبعد:

فها هي ذي مجلة املصباح تَْدُرج عىل مضامر السنِة العارشِة وبالنجاِح نفِسِه 

الذي بدأْت به مسريتُها العلميُة الدائبُة، وعىل الرغم من كل ما اعرتض طريقها من 

عوائق ال يعلم سبَبَها اال الله والذين يَْحزُنهم أن تحقق مجلٌة تصدر عن مؤسسة 

دينيٍة كل هذا النجاح والتقدم والرصانة والدميومة والوثاقة..

فيه،  خبيثاً  إصبعاً  لالسترشاق  أن  وجدنا  ذلك،  مرّد  يف  نبحث  أن  اردنا  وإذا 

منذ أن وضع املسترشقون ضوابط البحث العلمي وجردوه من التأثريات الدينية 

والعاطفية واالخالقية والفنية، فكتبوا تاريخ االسالم والعرب والشعوب املستضعفة 

مبا سموه بالقلم العلمي املنهجي املجرد من العواطف والنزعات العقدية وتحت 

التاريخية  للظواهر  القدح  أو  باملدح  االنحياز  التجيز  والتي  )املوضوعية(  غطاء 

ترتحم  أن  أو  النبي  عىل  تصيل  أن  )املوضوعية(  لك  تجيز  فال  التاريخ.  أعالم  أو 

عىل أحد أو أن تلعنه أو أن تحرك العواطف يف طرح حادثة، فكل ذلك –يف نظر 

زاد  وقد  واألكادميي.  العلمي  البحث  –خالُف  الشوهاء  االسترشاقية  املوضوعية 

املأخوذون بهذا املنهج عىل كل ذلك، عدم جواز التفنن يف إخراج البحث أو تلوينه 
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الراحة،  النفس  يف  ويبعث  النظر  ويريح  السليم  الذوق  يستهوي  مبا  تزيينه  أو 

طارحني يف كل ذلك جوهر البحث ومضمونه جانبا، عدا كونه قد تضمن املقدمة 

والتمهيد وامللخص والفصول واملباحث املطلوبة والنتائج وقامئة املصادر وما إىل 

البحث وفكرته وأهميته وجدوى  ذلك مام يعّد مجرد شكل ال أكرث. اما جوهر 

طرحه للبحث وغري ذلك، فهي أمور ثانوية ترجع اىل قناعة الباحث وقدرته عىل 

أن يجعل من فكرته عقدة لبحثه حتى لو كانت بسيطة أو رمبا تافهة، فالبحث 

يكون عندها مقبوالً مادام قد التزم بقواعد العرض..!!.

كم بوّدي لو أجد جوابا عن اسئلة أطرحها عىل دعاة )املنهجية( لعيل اريح 

نفيس من )ملاذا ( و)وكيف( و)اىّن(:

ما الذي يقدح يف املنهجية وضع الحوايش يف سياق أو أسفل الصفحة ليك نلزم • 

الباحث بوضعها مجتمعة يف آخر البحث؟!.

ما الذي يقدح يف املنهجية أن يكون البحث مزيناً باالخراج الطباعي الجميل • 

ومصمامً بعمودين وبأربعة ألوان... الخ؟!.

ما الذي يقدح يف املنهجية أن يكون للمجلة املحكمة سكرتري تحرير أو هيأة • 

استشارية؟!.

وما الذي يقدح يف املنهجية أن يشارك اعضاء هيئة التحرير بكتابة البحوث • 

فيها أو أن يكتب رئيس التحرير كلمة يفتتح بها املجلة؟. 

وعرشات االسئلة التي المجيب عنها اال الدعاء وأن نقول: زب ^ _   ` • 

f e d c b a رب [سورة االعراف: ٨9].
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فحوى البحث
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تناول البحث مفهومني قد يكونان جديدين، ومتت مناقشتهام من خالل اآليات 

البينات. وهام أن الحياة قامئة لكل يشء يف املوجود فال موت لها باملعنى املتعارف 

گ  گ  گ  چ  املستمر  التسبيح  هو  ذلك  أدلة  وأحد  القيامة،  قبل  إال  عليه 

فإن  ڻچ.  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳڳ  ڳ  ڳ  گ 
كل ما يف املوجود له حياة. وإن ماتت األحياء بسلب الروح عنها وتبىل أجسادها، 

فسلب الروح هو إليقاف الفعاليات الحيوية فقط، فأجزاؤها تستمر فيها الحركة 

وستبقى تسبح. 

من  وغريهام  والتكاثر  التنفس،  بصفات  وليس  بالحركة  تعرّف  هنا  والحياة 

تنتهي  والتي  الحي.  بالكائن  عليه  متعارف  ما  بها  املتصف  الحيوية  الفعاليات 

زب ڇ ڇ ڇ ڍ رب.  باآلية الرشيفة  د فناؤها  ُحـدِّ التي  الروح منها. وهي  بسلب 

الحركة  بسكون  هو  بل  منها  الروح  بسلب  اليتم  )الهالك(  وهو  الكيل  فاملوت 

الدائبة يف الجوهر. وهذا ما يحاول الباحث عرضه وإثباته.

أ.د. أحمد الصفار

استاذ جامعي كيميايئ 

ومهتم بالدراسات القرآنية



الصورة القرآنية الهنيار املوجودات

16
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ن والثالثون - 
العدد الثام

مقدمــــة:
الكون  وتعاىل  سبحانه  اهلل  خلق  لقد 
ذلك  وعال  جّل  ومّثل  اهلــالك،  له  وقــّدر 
ما  قليلة  أليام  خيرّض  نبات  بصورة  اهلالك 

يلبث أن يصفّر ويذبل فيحصد، فُيستأصل 
قال  عني،  بعد  أثر  له  يبقى  وال  املوجود 

ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  چ  وتعاىل:  سبحانه 
ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ 

ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې 

ەئ  ائ  ائ  ى  ى  ې 

ۆئ  ۆئ  ۇئ  ۇئ  وئ  وئ  ەئ 

ىئىئ  ېئ  ېئ  ېئ  ۈئ  ۈئ 

یچ  ی  ی  ی  ىئ 

زواهلــا  وسيكون   .]24 يونس:  ــورة  ]س
الرياح،  تــذروه  كاهلشيم  وفناؤها  رسيعا 

حئ  جئ  ی  چ  وتعاىل:  سبحانه  قال 
مب  خب  حب  جب  يئ  ىئ  مئ 
مت  خت  حت  جت  يب  ىب 
چ ]سورة  مج  حج  يث  ىث  مث  جث  ىتيت 
الوصف  هذا  يبتعد  وال   ،]45 الكهف: 

الدنيا يف هبجتها املعجبة  "احلياة  عن جعل 
احلــّراث  أعجَب  مطر  كمثل  الــزوال  ثم 

غاية  إىل  يتحرك  ثم  بسببه  احلاصل  نباته 
اللون  مصفر  فــراه  النمو  من  يمكنه  ما 
تذروه  متالشيًا  متكرسًا  هشياًم  يكون  ثم 

ڃ  چ  الرياح")1(، فقال سبحانه وتعاىل: 
چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ 
احلديد:  چ ]سورة  ڇ ڇ ڇ ڇ 
20[. وباملحصلة ال يبقى منها يشء وينفد 
وتعاىل:  سبحانه  فقال  فيها  ما  كل  وينتهي 
چ ڃ ڃ ڃچ چ چ چ ڇچ ]سورة 

النحل: 96[.
باحلركة  الــدنــيــا  احلــيــاة  متــيــزت  لقد 
والتغّي والتبّدل. وبتوقفها عن احلركة فإنه 
وعدم  وزوال  فناء  اىل  يشء  كل  سينتهي 
بقاء. خذ مثال توقف حركة األرض حول 
الشمس عندئذ يتعرض نصفها املقابل اىل 
لليل  اآلخر  والنصف  دائم  لنهار  الشمس 
دائم وما سيافق هذا التوقف. قال تعاىل: 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ  چ 

ٺٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ 

ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ 

)1( امليزان يف تفسي القرآن، العالمة السيد حممد 
حسني الطباطبائي )ت 1401 هـ(، ج19، 

ص 164. 
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چ چ چ ]سورة القصص: 71-

.]72
عىل  التاليـــة  الفصول  يف  وسنوضح 

القرآن  رسمهـــــا  التي  اللحظية  الصورة 
ذلك  قبل  ولكن  املوجود.  النتهاء  الكريم 

علينا أن نمر ببعض املقدمات.
الفصل 1:

 احلركـــــــــــة يف املوجود:
احلركة  مــن  كــل  الــزمــن  عــىل  يرتب 
والفعل ورد الفعل وما يتصل هبام. وحيدد 
من  األرض  عىل  وجودنا  يف  الزمن  عامل 
ارتباطها بالشمس كدالة عىل ذلك. ونعلم 
أن من بني احلركات حركة األرض حول 
ثابتة)2(  وبرسعة  نفسها،  وحول  الشمس 

)2( رسعة األرض عند خط االستواء 464 مر 
خط  من  األرض  كوكب  فمحيط  بالثانية. 
 24898( كيلومرا   40070  = االستواء 
ساعــــة.   24 يبلغ  اليوم  وطــول  ميل(، 
بالتايل بقسمه املحيط عىل طول اليوم، يمكنا 
أن نستنتج انه تبلغ رسعة األرض عند خط 
كم/   1670 ــوايل  ح يقرب  ما  االســتــواء 
نفس  ليست  وهــذه  ميل(   1037( ساعة 

الرسعة عند خطوط العرض األخرى. 

التي  الدائبة  الشمس  حركـــــــة  وكذلك 
فتتحرك  آلخر  مكان  من  وتنتقل  جتري 
وعندئذ  مستقرها)3(  نحو  متسارعــــــــة 
حمددين،  ومكان  زمان  يف  سيها  يتوقف 

ې  ۉ  چۉ  تعاىل:  قــال 
چ ]سورة يس: 38[. وأصبح لكل  ې 
خاصا  وفلكا  مسارا  والقمر  الشمس  من 
واحد  كل  وضع  خالهلام  من  ويتحدد  هبام 
املخروطي  الظل  هو  فالليل  لآلخر.  نسبة 
للشمس،  املخالف  األرض  لوجه  املالزم 
الوجه  يعني  الليل  خالف  وهو  والنهار 

ۉ  ۉ  ۅ  چ  لــلــشــمــس،  ــل  ــقــاب امل
ائ  ائ  ى  ېى  ې  ې  ې 

وهذه   ،]33 األنبياء:  ەئچ ]سورة 

حيث  والنهار  الليل  نظام  يف  تؤثر  احلركة 
يزيد هذا وينقص ذاك وبالعكس بحسب 
املتفرقة،  األرض  وبقاع  املختلفة  الفصول 
النهار وما  الليل يدخل يف  وما ينقص من 
قال  الّليل،  يف  يدخل  النهار  من  ينقص 

پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  چ  تعاىل: 
ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ 

الواقع  النرس  نجم  نحو  جتري  الشمس  إن   )3(
Vega، يف جمّرة درب التّبانة. 
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چ ]سورة  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ 
لقامن: 29[.

الفصل 2: 
تراتبية الزمن للعوامل الوجودية

–كام هو معلوم- الزمن مرهون فقط 

يسمى  ما  أو  الدنيا  وهي  السفىل  بالعوامل 
العليا  باملراتب  وينعدم  بــالــنــاســوت)4( 
اهلل سبحانه  الوجود وهو  بواجب  املعّرف 

وتعاىل ويسمى بالالهوت)5(.
غي  ــوجــود  ال ــو  وه اهلل  ذات  »وأن 
املحدود واملستقل بقطع النظر عن الصفات 
ويسمى )غيب الغيوب( ومع أخذ صفاته 
الكاملية –التي ال تنفصل عن ذاته بل هي 
أسلفنا.  كام  بالالهوت  –يسمى  ذاته  عني 
وصفاته  اهلل  ذات  عن  املتأخر  والوجود 
وهو عامل العقل ويسمى باجلربوت)6(، وما 

وتطلق   ،Human nature الناسوت:   )4(
أيضا عىل عامل الشهادة أي الدنيا. موسوعة 
كشاف اصطالحات الفنون والعلوم، حممد 
التهانوي، )ت: بعد 1158هـ(، مكتبة لبنان 

نارشون –بيوت، 1996. 
)5( الالهوت: يف األصل ال هو إال هو، وحرف 

التاء زائدة عن قواعد العربية. 
 ،The all -mighty ـــــربوت:  اجل  )6(
عند  امللكوت.  عدا  وهو   ،constraint

يسمى  الكلّية  النفوس  عامل  من  عنه  تأخر 
من  مرتبة  منه  أدنى  هو  وما  بـامللكوت)7(. 
أرضيًا  أو  كان  سامويًا  واملادة  الطبيعة  عامل 
بـالناسوت ولعامل الناسوت بشكل  يسمى 
واالستعداد،  القوة  مرتبة  مرتبتان  عــام 
صور  الفعلية  من  واملراد  الفعلية:  ومرتبة 
املعــــادن  قبيل  من  واملركبات،  العنارص 
التي  واإلنســـان،  واحليوانات  والنباتات 
وله  خاص  حد  يف  منها  واحــد  كل  يظهر 
أثر خمصوص، واملراد من القوة: اهليوىل)8( 

وهي  القديمة  الــذات  عن  عبارة  الصوفية 
إما  ــرب  واجل ــرب.  اجل بمعنى  املبالغة  صيغة 
بمعنى اإلجبار من قوهلم جربته عىل األمر 
وتدعى  عليه،  أكرهته  أجــربتــه  أو  جــربا 
مرتبة الصفات اجلربوت. موسوعة كشاف 
ــوم، حممد  ــعــل الــفــنــون وال اصــطــالحــات 
التهانوي، )ت: بعد 1158هـ(، مكتبة لبنان 

نارشون –بيوت، 1996. 
 Kingdom spiritual املــلــكــوت:   )7(
بمعنى  املبالغة  صيغة  بفتحتني   ،world
الصحيح  ــتــرف  ال هــو  ــلــك  وامل املــلــك 
فيه اختيار ما دام يف  له  فالعبد  باالستعالء، 

هذا العامل، وهي مرتبة األسامء. 
واملادة.  بمعنى األصل  يوناين،  لفظ  اهليويل:   )8(
اجلسم  يف  جواهر  هي  االصــطــالح:  ويف 
قابلة ملا يعرض لذلك اجلسم من االتصال، 
اجلسمية،  للصورتني:  حمل  واالنفصال، 
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والــذي  فعلية  له  ليس  مما  األوىل  ــادة  وامل
الصور  ويقبل  الصور،  لكل  أساسًا  يعد 
املختلفة بفعل احلركة والتغيي يف املسيات 

املتنوعة«)9(.
فاحلركة إنام هي يف عامل الشهادة، وهي 
ابن  الفيلسوف  فرس  وقد  انتقالية.  حركة 
سينا عّلة احلركة اىل ثالث فقال: »فأسباهبا 
والطبيعة  وإرادة،  وطبيعة،  قرس،  ثالثة: 
نفسها ليست تكون عّلة حركة مامل يقرن 
فإن  اإلراديــة  احلركة  أما  بالفعل.  أمر  هبا 
جيوز  وال  ثابتة،  كلية  إراديــة  أمور  عللها 
أما  ثابت.  غي  أمر  ثابتة  عّلة  عن  يلزم  أن 
احلركة القرسية: فإن كان املحّرك يالزمها 
وعّلة  وأفعالــــه،  املحرك  حركة  فعلتها 
كّل  فإن  وإرادة؛  طبيعة  األمر  آخر  عليتها 
القوة  فإن  إرادة؛  أو  اىل طبيعة  ينتهي  قرس 

والــنــوعــيــة، فــاخلــشــب هــيــويل الــكــريس؛ 
التعريفات،  كتاب  اخلاتم.  هيويل  والفضة 
الرشيف  ــن  ــزي ال عــي  ــن  ب حممد  ــن  ب عــي 
اجلرجاين )ت 816هـ(، دار الكتب العلمية 

بيوت –لبنان، 1983. 
طالبني،  بني  حــوار  يف  املعاد  اىل  املبدأ  من   )9(
حتقيقات  مؤسسه  منتظري،  عي  حسني 
إيـــران،   ،البيت ــل  اه مــعــارف  ــرش  ون

ص70. 

بتجدد  احلركة  إجيــاب  يف  حاهلا  القرسية 
اىل  الطبيعة  أين( عليها حال  اأُليون )مجع 
دائام،  حيدث  أمر  احلركة  وإن  تبطل،  أن 
حركة  فكل  حمِدثة،  عّلة  فله  حادث  وكل 

هلا عّلة حمِدثة، وهذا هو املحّرك«)10(.
الفصل 3: معنى احلياة:

تعريف  من  احلياة  بتعريف  لنبـــــــدأ 
يي:  كام  يعّرف  الذي  املوت  وهو  نقيضها 
واملوت لغويا كام جاء يف لسان العرب)11( 
احلياة،  أنــواع  بحسب  أنــواع  عىل  »يقع 
فمنها: ما هو بإزاء القوة النامية املوجودة يف 

چى  تعاىل:  كقوله  والنبات،  احليوان 
الروم:  چ ]سورة  ەئ  ەئ  ائ  ائ 
كقوله  احلّسية،  القوة  زوال  ومنها:   ،]24

ائ  چى   مريم قول  -حاكيًا  تعاىل 
ومنها:   ،]23 مريــــم:  ەئچ ]سورة  ائ 

كقوله  اجلهالة،  وهي  العاقلة،  القوة  زوال 

اهلل  عبد  بن  احلسني  عي  أيب  واملعاد،  املبدأ   )10(
والثقافة،  القومي  الراث  وزارة  سينا،  بن 
 ،22-  20 فصل   ،1998 عــامن،  سلطنة 

وفصل 25. 
711هـ(،  )ت  منظور  ابن  العرب،  لسان   )11(
دار صادر -بيوت، 1414هـ، ج 14 مادة 

موت. 
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ڱچ ]سورة  ڳ  ڳ  چڳ  تعاىل: 
االنعام: 122[، و چ ٹ ڤ ڤ ڤچ 
احلــزن  ومــنــهــا:   ،]80 الــنــمــل:  ـــورة  ]س
تعاىل:  كقوله  للحيــاة،  املكدر  واخلــوف 

ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  چڭ 

وقد   .]17 إبراهيم:  چ ]ســورة  ٴۇ 
كالفقر  الّشاقة،  لألحوال  املوت  يستعار 

والّذّل، والسؤال واهلرم، واملعصية«.
واملوت أيضا "كل ما سكن فقد مات 
حتى يقال مات احَلر ومات الربد")12(، وإن 
للنفس فقط  الكريم  القرآن  املوت جاء يف 
آل  چ)13( ]سورة  ڻ  ڻ  ں  ں  چ 

عمران: 185[، وقد يكون تعبيا النعدام 
احلياة للنبات واحليوان معربا عنه بجفاف 
قال  كام  ميتة،  فتصبح  وخراهبا  األرض 

ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  چ  وتعاىل:  سبحانه 
ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ چ ]سورة 

البقرة: 164[، وكذلك يف اآلية الرشيفة: 
ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  چ 

)12( املخصص، أبو احلسن عي بن إسامعيل بن 
 ،2 1996ج  458هـــ(،  )ت  املريس  سيده 

ص 8. 
)13( ]سورة األنبياء: 35[، ]سورة العنكبوت: 

 .]57

ڻچ ]سورة البقرة: 259[.
الفناء:  هو  احلياة  نقيض  قلنا  إذا  أما 
اآلية  يف  كام  البقاء")14(،  "نقيض  فالفناء: 
ڍچ ]ســـورة  ڇ  ڇ  ڇ  چ  ــفــة:  الــرشي
تشي  اآلية  أن  الرمحن: 26[، الحظ معي 

العقالء  فناء  عن  تتكلم  فهي  ﴿َمن﴾  اىل 
وذلك  )ما(،  وليس  )َمن(  بـ  عنهم  معربا 
ألن )َمن( هي للعقالء. وذلك ألن "املنتفع 
بالتخويف هو العاقل فخصه تعاىل بالذكر، 
ومع ذلك فإن كل ما عىل وجه األرض مع 
للتغليب،  ")َمْن( هو  و  األرض فان")15(، 

ڍ  –چ  –اجلـــــن واإلنس  الثقلني  أو من 
استقرأت  ولو  چ ذاته  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ 
وجوهها  وتفحصت  املوجودات  جهات 
وجدهتا بأرسها فانية يف حد ذاهتا إال وجه 
»وإذا  يي جهته")16(.  الذي  الوجه  أي  اهلل 

القاموس، حمّمد  العروس من جواهر  تاج   )14(
أبو  احلسيني،  ـــرّزاق  ال عبد  بن  حمّمد  بن 
)ت  بيدي  الزَّ بمرتىض،  امللّقب  الفيض، 

1205هـ(، دار اهلداية. 
)15( مفاتيح الغيب، التفسي الكبي، فخر الدين 
احلديث- دار  ــــ(،  604ه )ت  ـــرازي،  ال

القاهرة. ج15، ص 77. 
وأرسار  التنزيل  أنوار  البيضاوي،  تفسي   )16(
اهلل  عبد  سعيد  أبو  الدين  نارص  التأويل، 
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ثبت ذلك وكانت اجلواهر ال تفنى إال بفناء 
الفناء  وجد  فــاذا  الوجود،  عىل  يضادها 
له  اختصاص  ألهنا  كلها،  اجلواهر  انتفت 
بجوهر دون جوهر، فاآلية دالة عىل عدم 
كلها  الدنيا  فناء  وأن  االجسام«)17(.  مجيع 

إنام هو بفناء أجزائها.
»فاالستعامل يف اجلميع بأصل واحد. 
هبذا  ــوت  امل لفظ  الــقــرآن  استعمل  وقــد 

ژ  ژ  ڈ  چ  يقول:  مثاًل  ــالك،  امل
يف  ويقول   .]33 يس:  چ ]ســورة  ڑ 
چ ]سورة  ڑ  ژ  ژ  چ  األصنام: 
النحل: 21[. ويطلقه عىل املراحل املتقدمة 

ۅ  چ  فيقول:  اإلنسان،  خلق  من 
الــبــقــرة:  ــــورة  چ ]س ۉ  ۅ 
28[. فرى يف اجلميع نوع ذهاب وزوال، 
والتكلم،  احلركة  للقدرة عىل  أو  األرض، 

كام يف األصنام، وغي ذلك")18(.

البيضاوي  الــشــيازي  حممد  بن  عمر  بن 
– العريب  الراث  إحياء  دار  685هـ(،  )ت 

بيوت، 1418 هـ. ج5، ص 77. 
)17( التبيان اجلامع لعلوم القرآن، الطويس )ت 

460 هـ(. 
والسنة  الكتاب  ــدى  ه عــىل  ــات  اإلهلــي  )18(
والعقل، جعفر السبحاين، دار احياء الراث 

العريب، بيوت، ج 4، ص 221. 

ــل ذلـــك أن »احلــيــاة  ــن ك ويــفــهــم م
املوجودات  هذه  يف  املشهودين  واملــوت 
احلياة  هــذه  فــإن  املــريــدة،  الشاعرة  احلية 
يوجدها  أن  يستطيع  ال  لكنه  املجهولة 
يعلل  أن  يمكن  فال  هلا،  واجد  إالَّ من هو 
بيشء  وال  هلا،  الفاقدة  اجلامدة  بالطبيعة 
من هذه املوجودات احلية، فإن حياهتا هي 
وجودها، وموهتا عدمها، واليشء ال يقوى 
ال عىل إجياد نفسه وال عىل إعدام نفسه«)19( 

ويف هذا املجال قال سبحانه وتعاىل: چڃ 
ڇچ  ڇ  چ  چ  چ  چ 
تأكيد  وبكل  نعم؛   .]258 البقرة:  ]سورة 
فإن اهلل سبحانه هو املبدع وهو املبدئ وهو 

ھ  ہ  چ  تعاىل:  قال  احلياة،  يسلب  الذي 
ھ ھ چ ]سورة الربوج: 13[)20(.

وأما احلياة فقد عّرفت قرآنيا عىل أهنا 
املوجودة  النامية  للقوة  »األول:  يي:  كام 

السيد  العالمة  القرآن،  تفسي  يف  امليزان   )19(
هـ(،   1401 )ت  الطباطبائي  حسني  حممد 

ج2، ص 351. 
يونس: 34[،  يونس: 4[، ]سورة  )20( ]سورة 
العنكبوت:  ]سورة   ،]64 النمل:  ]سورة 
الروم:  11[، ]سورة  الروم:  19[، ]سورة 

 .]27
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نبات  قيل:  ومنه  واحلــيــوان،  النبات  يف 
ۇئ  ۇئ  وئ  وئ  چ  وجل:  عز  قال  حي، 
ۆئ ۆئ ۈئ چ ]سورة احلديد: 17[. 

ۇچ  ڭ  ڭ  ڭ  چ  تعاىل:  وقوله 
ں  چں  وقوله   ،]11 ق:  ]ســورة 
األنــبــيــاء:  ـــورة  ڻچ ]س ڻ  ڻ  ڻ 

وبه  احلساســــة،  للقوة  الثانيــــة:   .]30
وجل:  عز  قــال  حيوانا،  احليوان  سمي 
ــورة  ٿچ ]س ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  چ 

العاملة  للقــــوة  الثالثـــة:   ،]22 فاطر: 
ڳ  ڳ  چڳ  تعاىل:  كقولـــه  العاقلة، 
 ،]122 األنـــعـــام  ڱچ ]ســــورة 
ومنه  الغم،  ارتفاع  عن  عبارة  والرابعة: 

ڳ  ڳ  گ  چگ  ــاىل:  ــع ت ــه  قــول
ڻ  ں  ں  ڱ  ڱڱ  ڱ  ڳ  ڳ 
أي:   ]169 عمران:  آل  ڻچ ]سورة 
هم متلذذون، ملا روي يف األخبار الكثية 
احلياة  واخلامســــة:  الشهداء.  أرواح  يف 
إليه  يتوصل  األبدية، وذلك  األخرويـــــة 
اهلل  قال  والعلم،  العقل  هي  التي  باحلياة 

ۋ ۅ ۅ ۉ  ۋ  چ  تعاىل: 
 ،]24 األنــفــال:  ــورة  ېچ ]س ۉ 

چ  ٻ  ٻ  ٻ  چٱ  تعاىل:  وقال 

احلياة  والسادسة:   ،]24 الفجر:  ]سورة 
فيه  إذا قيل  فإنه  الباري،  التي يوصف هبا 
عليه  يصح  ال  فمعناه:  حي،  هو  تعاىل: 
وجل:  عز  هلل  إال  ذلك  ليس  املوت")21(، 
چ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ چ ]سورة 

البقرة: 255[ ]سورة آل عمران: 2[.
تالزم  الطبيعة  علامء  نظر  يف  »لكّنها 

اآلثار التالية يف املوصوف هبا:
والرشد،  والُنمّو  والــدفــع،  اجلــذب 
الفعل.  ورّدة  واحلركة  والتكاثر،  التوالد 
آثار  إىل  يشي  إِنام  للحياة  التعريف  وهذا 
آثار  وهــي  حقيقتها،  بيان  إىل  ال  احلياة 
كّله  ذلــك  ومــع  احلــّي  ــراد  أف بني  مشركة 
النباتّية  احلياة  بني  الشاسع  الُبعَد  نــرى 
واحلياة البرشّية. فالنبات احلّي يشتمل عىل 
اخلصائص األرَبع املذكورة، ولكن احلياة يف 
احليوان تزيد عليها باحلس والشعور وهذا 
الكامل الزائد املتمثل يف احلّس والشعور ال 
بل  للحياة،  مغايرًا  مصدقًا  احليوان  جيعل 
جيعله مصداقًا أكمل هلا. كام َأنَّ هناك حياًة 

ــراغــب  ال ـــقـــرآن،  ال ــاظ  ــف أل مـــفـــردات   )21(
الشامية،  –الدار  القلـــــم  دار  األصفهاين، 

 .2009
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َأعىل وَأرشف وهي َأن يمتلك الكائن احلي 
خصيصة  اخلمس،  اخلصائص  إىِل  مضافًا 

اإِلدراك العلمي والعقي واملنطقي«)22(.
ــال هــذه  ــي ــا أقـــف عـــاجـــزا ح ــن وه
عىل  تشتمل  ال  ألهنا  للحياة  التعريفات 
حركته  يف  ينتقل  حركته  يف  دائب  هو  من 
والكواكب  كالنجوم  موضعـــــــــه  ويغّي 
ــدور  وت هتتز  األجــــرام  فــهــذه  ــا.  ــيه وغ
ومتوت  وهتــرم  وتكرب  وتتوالد  وتنتقل، 
مادامت  مستمرة  حركة  يف  فكلها  أيضا. 
كاإللكرون  متاما  واألرض  الــســاموات 

فامذا نطلق عليها؟.
دعنا نأخذ الشواهد القرآنية لتوصيف 
– ضمن  تصنف  ال  التي  األشياء  أفعال 
عىل  اإلنسان  دأب  -كام  احلية  الكائنات 
من  نوع  اىل  تشي  كلها  هي  بينام  تصنيفها. 
)باحلياة(:  أسميه  بام  توحي  التي  اإلفاضة 

املعرفة باحلركة الذاتية.
أفعال األشياء دليل حياهتا:

تسبيح األشياء:. 1

)22( حسن حمّمد مّكي العامي، الصفات الثبوتية 
 https: // research. rafed.  الذاتية

 .net

تسبيح  الــطــبــاطــبــائــي  وصـــف  لــقــد 
بالداللة  مرتبط  التسبيح  وهــذا  األشياء 
قاطبة  األشياء  »أن  قائال  العقلية  الذاتية 
به  القائمة  بوجوداهتــــا  بحمده  مسّبحة 
ذايت  تسبيح  وهــذا  عليه،  املعتمدة  تعاىل 
غي  عقليــة  ذاتية  ــة  دالل وداللــتــه  منهم 
مفرسا  اللفظية«)23(،  بالدالالت  مرتبطة 
چ  اآلية الرشيفة چۆئ ۆئ ۈئ 
"وكام  ويقول:  الرعد: 13[،  ]ســـــــــورة 
أن إظهار هذه األشياء لنفسها يف الوجود 
تنزه  إظهار حلاجتها ونقصها وكشف عن 
تسبيحها  وهو  والنقص،  احلاجة  عن  رهبا 
عندها  ملا  ــرازًا  إب لنفسها  إبرازها  كذلك 
مجيل  وراءه  ــذي  ال رهبــا  فعل  مجيل  مــن 
إال  احلمد  فليس  محدها  فهو  تعاىل  صفاته 
حتمد  فهي  االختياري  اجلميل  عىل  الثناء 
سبحانه  قوله  وهو  تسبحه")24(  كام  رهبا 

ڳ  گ  گ  گ  گ  چ  ــاىل:  ــع وت
ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳڳ  ڳ 

السيد  العالمة  القرآن،  تفسي  يف  امليزان   )23(
حممد حسني الطباطبائي )ت 1401 هـ(. 

السيد  العالمة  القرآن،  تفسي  يف  امليزان   )24(
هـ(،   1401 )ت  الطباطبائي  حسني  حممد 

ج 13، ص 111. 
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اإلســـراء:  ڻچ ]سورة  ڻ  ڻ 
اليشء  تنزيه  هو  التسبيح  كان  وإذا   .]44
العيوب  من  والنزاهة  الطهارة  إىل  ونسبته 
باملضــارع  التعبي  جاء  فهنا  والنقائص، 
الرشيفة  اآلية  يف  االستمرار  عىل  للداللة 

پچ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  چ 

مستمر  فالتنزيه   .)25(]1 اجلمعة:  ]سورة 
يوم  اىل  واألرض  الساموات  خلقت  منذ 
زواهلام. فبأي إطار نضع استمرارية التنزيه 

كام هي استمرارية حركتها؟.
معرفة األشياء:. 2

لألشياء  العقليــــــة  للصفة  باإلضافة 
هلذه  املعرفة  أعطى  قد  املتأهلني  صدر  فأن 
موجود  كــّل  »وأّن  فــقــال:  ــودات  ــوج امل
املّتصف  برّبه  عارف  وجوده  حسب  عىل 
بصفات اجلامل، املنّزه عن نقائص اإلمكان 
والزوال، ومن عرف اهلل فال حمالة يسّبحه 
ويقّدسه وينّزهه بلسان احلال أو املقال أو 
إاّل  بحمده  يسّبح  موجود  فكّل  الِفعال، 
من غلب عليه الوهم املغّي خللق اهلل«)26(، 

)25( ]سورة التغابن: 1[. 
)26( تفسي القرآن العظيم، صدر املتأهلني حممد 
)ت  الــشــيازي  الدين  صــدر  إبراهيم  بن 

1059 هـ(، دار اإليامن، قم. 

هي  كام  بــاهلل  معرفتها  نضع  ــار  إط فبأي 
استمرارية تنزهيها وحركتها؟.

سجود األشياء:. 3
خضوعا  هلل  تسجد  األشــيــاء  ــذه  وه
فقط  ليست  وهي  الدواب  ومنها  وتذلال 
ذلك  »يف  أن  بل  األرض  عىل  تدّب  التي 
من التلويح إىل أن ما نسب إليهم يف كالمه 
والذهــــاب  والصعود  النزول  من  تعاىل 
واحلركـــــــة  النقلة  ظاهره  مما  واملجيء 
من  لــلــدواب  ما  نــوع  من  ليس  املكانية 
الدبيب واالنتقال املكاين ما ال خيفى«)27(، 

ۀ  چ  تعاىل:  قوله  يف  ذكرها  ورد  التي 
ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ 
مجيع  فإن   .]49 النحل:  ھچ ]سورة 
نفس  حتى  املخلوقات  من  العامل  يف  ما 
سبحانه  تسجد هلل  واألرض  الساموات 

چەئ  تعاىل:  قال  ذاتيا،  وتعاىل سجودا 
ۆئچ ]ســــورة  ۇئ  ۇئ  وئ  وئ 
احلرش: 24[. فبأي إطار نضع استمرارية 
سجودها الذايت كام هي استمرارية تنزهيها 

السيد  العالمة  القرآن،  تفسي  يف  امليزان   )27(
هـ(،   1401 )ت  الطباطبائي  حسني  حممد 

ج 14، ص 266. 
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ومعرفتها باهلل وحركتها؟.
خشوع األشياء:. 4

ختشع.  فإهنا  أعــاله  مر  ملا  باإلضافة 
فيقول  واخلضوع،  التذلل  هو  واخلشوع 
اهلل سبحانه وتعاىل وإن كان الكالم مسوقا 
سوق املثل مبني عىل التخييل عىل إمكانية 
اجلبل  يف  جعل  لو  أنه  فيام  اجلبل  خشوع 
عقل ثم أنزل عليه القرآن خلشع وخضع، 
اهلل،  خشية  من  وتشقق  ملواعظه،  وألنقاد 
»حذرًا من عقابه، وخوفًا من أال يؤدي ما 

جيب عليه من تعظيم كالم اهلل«)28(، چڈ 
ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ 
ک گ گ گ چ ]سورة احلرش: 

ٱ  چ  أيــضــا  األرض  وخــشــوع   .]21
ــورة  پچ ]س ٻ  ٻ  ٻ  ٻ 
فصلت: 39[. فبأي إطار نضع استمرارية 
سجودها  استمرارية  هي  كام  خشوعها 
الذايت وتنزهيها ومعرفتها باهلل وحركتها؟.

توحيد األشياء هلل:. 5
وغيمها  واألرض  ــاموات  ــس ال إن 

بن  حممد  بن  عي  بن  حممد  القدير،  فتح   )28(
1250هـ(،  )ت  اليمني  الشوكاين  اهلل  عبد 
–دمشق،  الطيب  الكلم  دار  كثي،  ابن  دار 

بيوت، 1414 هـ. 

بحمده،  وتسّبح  تعاىل  توحده  أشياء  من 
ۇئ  ۇئ  وئ  وئ  ەئ  چ  تعاىل:  قال  وقد 
"إن  و   ،]24 احلــرش  ۆئچ ]ســـورة 
ناطقة  وغــيمهــا  واألرض  الــســاموات 
إال  منها  فام  به.  متلبســة  فعاًل  بالتوحيد 
ختون  أن  تأبى  وهــي  بــل  مطيع.  مؤمن 
الــواليــة اإلهلية  ارجـــاع  أمــانــة  ــة.  ــان األم
لعدم  منها  وإشفاقهــا  استعدادها،  لعدم 
وجتافيها  التلبس  صالحيــة  عىل  اشتامهلا 
تعاىل:  قال  محلها")29(.  فأبني  قبوهلا  عن 

ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  چ 

ائچ  ى  ى  ې  ې  ې 

نضع  إطار  فبأي   .]72 األحزاب  ]سورة 
استمرارية توحيدها هلل كام هي استمرارية 
وتنزهيها  الــذايت  وسجودهـــا  خشوعها 

ومعرفتها باهلل وحركتها؟.
نطق وشهادة األشياء:. 6

عىل  ــقــدرة  ال الــشــهــادة  وتستوجب 
آخر  أسلــــوب  أي  أو  التكلم  أو  النطق 
وجهة  جهة  من  هذا  املستــــــور.  إلظهار 

السيد  العالمة  القرآن،  تفسي  يف  امليزان   )29(
هـ(،   1401 )ت  الطباطبائي  حسني  حممد 

ج 16، ص 350. 
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حقيقة  عن  اإلفصاح  عىل  القدرة  أخرى 
الكذب  اىل  حيتاجان  ال  وكالمها  وعلم 
شهادة  عن  القرآن  تكلم  ولقد  والتزوير. 
بــآيــات عـــديـــدة)30(، كــام يقول  األشــيــاء 

ہ  ہ  ۀ  ۀ  چ  وتعاىل  سبحانه 
چ ]سورة  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ 
فهو  خالقها  هو  اهلل  وألن   .]24 النور: 
بالشهادة  تنطق  جيعلها  أن  عىل  الــقــادر 
ما  غي  األشياء  فقدان  عىل  دليل  »ال  وأنه 
يف  أنا  سوى  واإِلرادة  للشعور  استثنيناه 
إىل  لنا  بطون ذواهتا ال طريق  حجاب من 
ويذهب  حاهلا«)31(.  حقيقة  عىل  االطالع 
أن  فيقول:  الرأي  هذا  يف  كذلك  الرازي 
»البنية ليست رشطًا للحياة وال للعلم وال 
العقل  خلق  عىل  قادر  تعاىل  فاهلل  للقدرة، 
أجزاء  من  جزء  كل  يف  والنطق  والقدرة 

هذه األعضاء«)32(. 

)30( ]سورة النور: 24[، ]سورة فصلت: 20[، 
]سورة فصلت: 21 -21[. 

السيد  العالمة  القرآن،  تفسي  يف  امليزان   )31(
هـ(،   1401 )ت  الطباطبائي  حسني  حممد 

ج 17، ص 381. 
)32( مفاتيح الغيب، التفسي الكبي، فخر الدين 
احلديث- دار  ــــ(،  604ه )ت  ـــرازي،  ال
القاهرة، ج 27، سورة فصلت، ص 117. 

وتتجىل حقيقة إدراك األشياء وعلمها 
باهلل أنه العامل املطّلع عامل الغيب والشهادة 
وأنه ال تغيب عليه غائبة، فيقول عن نفسه 

سبحانه وتعاىل: چ ڱ ڱ ڱ ڱ 
ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں 
ولذلك   ،]33 البقرة:  ۀچ ]سورة 
فإهنا ال تتسّر عىل ما تعلم فتنطق »بمعناه 

پ  پ  چ  تعاىل:  قال  احلقيقي«)33(، 
فصلت:  ڀچ ]سورة  ڀ  ڀ  ڀ  پ 
21[، »فأوجب نطقها وكشف عن العلم 
فهي  ضميها  يف  املكنون  عندها  املدخر 
ملجأة إىل التكلم والنطق، وال يرض ذلك 
فإهنــا  بذلك  احلجة  ومتام  شهادهتا  نفوذ 
إنام ُأجلئت إىل الكشف عام يف ضميها ال 
كذبًا  بخالفــــه  واإِلخبار  عليه  السر  عىل 
ومتام  الشهادة  جــواز  ينايف  حتى  وزورًا 
احلجة«)34(. فاهلل سبحانه يتحدث عن أن 

ڃ  چ  أيضا  بشهادها  ستديل  األرض 

السيد  العالمة  القرآن،  تفسي  يف  امليزان   )33(
هـ(،   1401 )ت  الطباطبائي  حسني  حممد 

ج17، ص 381. 
السيد  العالمة  القرآن،  تفسي  يف  امليزان   )34(
هـ(،   1401 )ت  الطباطبائي  حسني  حممد 

ج17، ص 380. 
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 .]4 الزلزلة:  چ ]ســورة  ڃ  ڃ 
چڃ  اآليــة:  هذه   اهلل رســول  قرأ 
ما  ))أتــــدرون  قــال:  چ  ڃ  ڃ 
أعلم  ورســولــه  اهلل  قــالــوا:  أخــبــارهــا؟. 
كل  عــىل  تشهد  أن  أخبارها  فــإن  ــال:  ق

تقول:  أن  ظهرها  عىل  عمل  بام  وأمة  عبد 
فهذه  وكــذا  كذا  يوم  يف  وكــذا  كذا  عمل 
»األرض  أن  يعني  هذا  أخبارهـــا(()35(. 
خيها  األعــامل  من  فيها  يقع  بام  شاعرة 
القيامة  يوم  هلا  يؤذن  هلا  متحملة  ورشها 
بام  وتشهد  أخبارها  حتدث  أن  بالوحي 
يف  ساريان  والشعور  احلياة  وأن  حتملت، 
ذلك«)36(.  من  غفلة  يف  كنا  وإن  األشياء 
وشهادهتا  ــا  ــه إدراك نضع  إطـــار  فــبــأي 
توحيدها  استمرارية  هي  كام  وشعورها 
الذايت  وسجودها  وخشوعها  سبحانه  هلل 

وتنزهيها ومعرفتها باهلل وحركتها؟.

حبان،  ابن  صحيح  تقريب  يف  اإلحسان   )35(
معاذ  بن  حبان  بن  أمحد  بن  حبان  بن  حممد 
الدارمي،  حاتم،  أبو  التميمي،  َمْعبَد،  بن 
الرسالة،  مؤسسة  ـــ(،  354ه )ت  الُبستي 

بيوت، 1988. ج 16، ص 360. 
السيد  العالمة  القرآن،  تفسي  يف  امليزان   )36(
هـ(،   1401 )ت  الطباطبائي  حسني  حممد 

ج20، ص 342. 

املوجودات  تنزيه  فإن  حال  أي  عىل 
هلل ودوام حركتها ومعرفتها بكامل خالقها 
ألهنا  ذلك  وتعاىل  سبحانه  هلل  وسجودها 
ومريدة  وحية  وشــاعــرة  وعــارفــة،  عاملة 
من  عليها  اهلل  أفــاض  ملا  ذلك  كل  أيضا. 
عناية، »ألن أنُفس األجرام الساموية عاملٌة 
بام تفعل علام كلّيا أو جزئيا، وعاملة بام يلزم 
احلق  علُم  كان  ملّا  سبحانه  وأنه  أفاعيلها. 
األول بنظام اخلي يف الوجود علام ال نقص 
فيه وكان ذلك سببا لوجود ما هو علم به 
حصل الكّل يف غاية اإلتقان، ال يمكن أن 
وال  عليه،  هو  ما  عىل  إال  فيه  اخلي  يكون 
يشء مما يمكن أن يكون للكّل إال وقد كان 
له. وهذا الذي يسميه األوائل عناية«)37(. 
هذه العناية التي سامها ابن سينا هي ذاهتا 
التي عرب عنها القرآن الكريم باهلداية والتي 
التكوينية،  باهلداية  عقديا  عليها  اصطلح 

مت ىت يت جث  چ  وتعاىل  فقال سبحانه 
مث ىث يث حج مجچ ]سورة طه: 50[، 
وأن "هداية كل يشء إىل مطلوبه، ومطلوبه 

اهلل  عبد  بن  احلسني  عي  أيب  واملعاد،  املبدأ   )37(
والثقافة،  القومي  الراث  وزارة  سينا،  بن 
فصل   ،10 فصل   ،1998 عــامن،  سلطنة 

11، ص 87 -91. 
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وينتهي  وجوده  هبا  يرتبط  التي  الغاية  هو 
إليها واملطلوب هو مطلوبه من جهة خلقه 
الذي أعطاه، ومعنى هدايته له إليها تسييه 
نحوها كل ذلك بمناسبة البعض للبعض. 
وإلقائه الرابطة بني كل يشء بام جهز به يف 
آثاره  وبني  واآلالت  القوى  من  وجــوده 
به إىل غاية وجوده")38(. وقال  تنتهي  التي 
چ ]ســورة  ھ  ہ  ہ  چ  وعــال:  جل 

األعىل: 3[
ويأيت ذلك من تقدير اهلل وهدايته لكل 
عىل  خلقها  التي  األشياء  و»جعل  يشء. 
معينة يف ذواهتا  مقادير خمصوصة وحدود 
وجهّزها  تتعداها  ال  وأفعاهلـــــا  وصفاهتا 
قدر  ما  إىل  فهداها  هلا  قدر  ما  يناسب  بام 
ربانية  هبداية  له  قدر  ما  نحو  يسلك  فكل 

تكوينية«)39(.
الفصل 4: احلركة والتكامل:

من املعلوم أن هناك ترابطا بني احلركة 

السيد  العالمة  القرآن،  تفسي  يف  امليزان   )38(
هـ(،   1401 )ت  الطباطبائي  حسني  حممد 

ج14، ص 166. 
السيد  العالمة  القرآن،  تفسي  يف  امليزان   )39(
هـ(   1401 )ت  الطباطبائي  حسني  حممد 

ج20، ص 265. 

احلركـــة  قانون  يقيض  حيث  والتكـــامل. 
القوة  من  االنتقال  يكون  بأن  والتكامل 
الالحق  الفيض  أن  عىل  الفعـــــــــل،  اىل 
عنه.  يعرب  كام  السابق  الفيض  من  أكمل 
عّلة،  اىل  بحاجة  التكاملية  احلركة  وهذه 
فالتقدم والتكامل يف سّلم النمو واحلركة، 
تكامل  فهو  عفويا،  يصدر  ان  يمكن  ال 
دون  من  يتحقق  ان  ويستحيــل  هــادف، 
توجيه وختطيط من مبِدأ الكامل ومصدره 

وهو اهلل جل شأنه.
ممكن  خملوق  يوجد  ال  أنه  أرى  وإين 
وبــدون  ساكنا  الــكــون  هــذا  يف  الــوجــود 
املوجود  أصبح  احلركة  هبذه  أن  إذ  حركة. 
قائام، وبغياهبا يصبح هباء منثورا ال أثر له. 
ان  انفراد  عىل  التصور  هذا  عىل  وسأقف 

شاء اهلل.
الفصل 5: احلركة اجلوهرية:

احلركة اجلوهرية كام عرفها الفيلسوف 
يتحّرك  يشء  كّل  أّن  هي  املتأهلني،  صدر 
بحركة  اخلـــارج  يف  يتحّرك  كــام  ذاتــه  يف 
الذاتية  احلركة  فهذه  انتقاليـة  أو  وضعّية 
مجيع  أن  فاعترب  اجلوهرية.  باحلركة  تسّمى 
التي  اىل احلركة اجلوهرية  احلركات ترجع 
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واهب  من  وجودية  استمداد  حركة  هي 
الوجود سبحانه وتعاىل والتغيات الكمية 
او  الكيفية  التغيات  عىل  ترتب  التي 
بالعكس مل تكن لتتم لو مل يكن هلا استناد اىل 
احلركة اجلوهرية. وهو ذات املفهوم الذي 
بمعنى  )موت(  وجود  عدم  من  اعتمدته 
ثبات وسكون احلركة يف هذا الكون وهذا 
املوجود -كام أسلفت -قبل املوت األخي 

يف التمهيد للنرش والقيامة.
النظرية  هذه  طرح  شخص  أول  إن 
الدين  صدر  هو  استداليل  تفصيي  بشكل 
حيث  الـــشـــيازي)40(  املتأهلني  صــدر  أو 

بن  إبراهيم  بن  حمّمد  الدين  صدر  الشيخ   )40(
بماّل  املعروف  الــشــيازي  القوامي  حييى 
1050هـ(،  )ت  املتأهّلني  صدر  أو  صدرا، 
األسفار  يف  املتعالية  احلكمة  مؤلفاته:  من 
يف  الربوبية  والشواهد  العقليــة،  األربعة 
ورسالة  واملعاد،  واملبدأ  السلوكية،  املناهج 
واملظاهر  العرشية،  واحلكمة  املشاعر، 
ومفاتيح  الكاملية،  العلوم  أرسار  يف  اإلهلية 
ورسالة  اجلاهلية،  أصنام  وكرس  الغيب، 
الكونني،  طرح  ورسالة  العامل،  حدوث  يف 
بالوجود،  املاهية  اتــصــاف  يف  ــة  ورســال
القضاء  يف  ورسالة  األعامل،  خلق  ورسالة 
ورسالة  التشخيص،  يف  ورسالة  والقدر، 
الواردات  ورسالة  والتصديق،  التصور  يف 
الربوبية، ورسالة يف احتاد  القلبية يف معرفة 

املادة  الكائنات وعامل  قال: »إن كل ذرات 
مادة  إن  آخــر:  بتعبي  أو  دائبة،  حركة  يف 
دائام،  الذات  متغي  األجسام وجود سيال 
ويف كل حلظة له وجود جديد خيتلف عن 
الوجود السابق له، ولكون هذه التغيات 
شيئا  حتسب  فــإهنــا  بعضها  مــع  متصلة 
واحدا، وبناء عىل هذا فإن لنا يف كل حلظة 
الوجودات  هذه  أن  إال  جديدا،  وجــودا 
ــدة،  واح ــورة  ص وهلــا  ومستمرة  متصلة 
أبعاد:  أربعة  هلا  املــادة  إن  آخر:  بتعبي  أو 
اآلخر  البعد  وأمــا  وعمق  وعــرض  طول 
فهو ما نسميه )الزمان( وهذا الزمان ليس 
اجلوهر«)41(.  يف  احلركة  مقدار  إال  بيشء 
بكالمه  املتأهلني  صــدر  ــإن  ف وباملناسبة 
الزمن  ُبعد  بطرحه  أينشتاين  سبق  قد  هذا 

ويمكن مراجعة ذلك أكثر من مضانه.
مرور  تفسي  يف  أحدهم  ذهــب  وقــد 

اجلبال كالسحاب يف اآلية: چ جئ حئ 
مئ ىئ يئ جب حب خبمب ىب يب جت 

متشابه  الكبي،  التفسي  واملعقول،  العاقل 
القرآن، وغيها كثي. 

نارص  املنزل،  اهلل  كتاب  تفسي  يف  األمثل   )41(
مكارم الشيازي، دار إحياء الراث العريب، 
بيوت، 2005. ج 17، ص 404 –405. 
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 ،]88 النمل:  ]ســـورة  متچ  خت  حت 
»أن  فقال:  للجبال  اجلوهرية  احلركة  اىل 
األشياء كاجلبال تتحرك بجوهرها إىل غاية 
اهلل  إىل  ورجوعها  حرشها  وهي  وجودها 

سبحانه«)42(.

يف  عميقا  التفكي  اىل  يدفعني  وهــذا 
للامدة  اجلوهرية  احلركة  ماهية  أو  جوهر 
أهنا  معتقدا  أذهــب  وإين  حقيقتها؟.  وما 
ابتداء  اإللكرون،  حركة  من  متاما  تنطلق 
واملركبات  اجلزيئات  لتكوين  كمنطلق 
وجودنا.  يف  واملحسوسة  امللموسة  واملواد 
فهي احلركة اجلوهرية املتوفرة يف كل يشء 
القائمة  احلركة  وهي  املــادي.  املوجود  يف 
أجد  وال  انتهائه.  اىل  اخللق  بــدايــة  مــن 
املوجودات  عىل  ليعمم  يناسبها  مصطلحا 
روحا  قلت  فــإن  وغــيهــا.  عاقلها  كلها 
وضعها  التي  بالتصنيفات  سأصطدم  فإين 
العقائدي  باجلانب  واملشتغلون  الفالسفة 
اصطلحـــوا  لقد  وغيهم.  والبيولوجي، 
من  ونزعوها  احلية  الكائنات  بعض  عىل 

السيد  العالمة  القرآن،  تفسي  يف  امليزان   )42(
هـ(،   1401 )ت  الطباطبائي  حسني  حممد 

ج15، ص 402. 

يف  أودعــوهــا  ثــم  واجلــــامدات.  النباتات 
وليست  متدرجة  مــراحــل  عــىل  بعضها 
النطفة  جتتمع  بعدما  اإلنسان  يف  كام  دفعية 

ۓ  چ  الرشيفة  لآلية  مستندين  بالبويضة 
ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ 

]سورة  ۋچ  ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ 

هي  احلياة  إن  وقالوا   .]9-  8 السجدة: 
ليست الروح فالنبات له حياة وليس روح.
بيت  الفرق  تشخيص  يف  آخر  وقــال 
قرائن  مــن  الـــروح  »أن  واحلــيــاة  الـــروح 
احلــيــاة، واحلــيــاة عــرض. والـــروح جسم 
رقيق  جسم  وهو  الريح  جنس  من  رقيق 

حساس«)43(.
هناك  أن  بينهمـــا  للتمييز  وأضيف 
املستمرة  »فأما  ومستقرة.  مستمرة  حياتان 
أو  بموت  األجل  انقضاء  إىل  الباقية  فهي 
قتل. واحلياة املستقرة هي أن تكون الروح 
دون  االختيارية  احلركة  ومعها  اجلسد  يف 
االضطرارية. وضابطها أي احلياة املستقرة 
وتعرف  اختيارية  حركــــة  فيه  يكون  أن 

)43( الفروق اللغوية، أبو هالل احلسن بن عبد 
مهران  بن  حييى  بن  سعيد  بن  سهل  بن  اهلل 
العسكري )ت 395هـ(، دار العلم والثقافة 

للنرش والتوزيع، القاهرة. 
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باهنيار الدم أو باحلركة العنيفة أو هبام«)44(. 
وأيا كان فهناك حركة ونشاط وقد سميت 
عن  املسؤولة  هي  فالروح  خمتلفة.  بأسامء 
تلك  تتوقف  وبسلبها  احليوية.  العمليات 
العمليات احليوية، ولكن ال يتحقق املوت 
الكامل، وما يطلق من لفظ املوت إنام هو 

نقيض احلياة ومها اللفظان املتداوالن.
خذ مثال عن متثيل الروح يف العمليات 
احليوية. فالنشاط الكيميائي احليوي، الذي 
يعرّب عن حيوية كل خلية يف الكائن احلي، 
النووي  احلامض  سيطرة  حتت  يتم  فأنه 
يتواجد  والذي   )45("DNA، إيه إن  »دي 

اإلسالم  لشيخ  املنهج  عىل  اجلمل  حاشية   )44(
بن  عمر  بــن  سليامن  ــاري،  ــص األن زكــريــا 
املــعــروف  ــــري،  األزه العجيي  منصور 
باجلمل )ت: 1204هـ(، دار الفكر. ج10، 

ص 344. 
)45( الدي أن إيه )DNA (هو العامد األسايس 
للكائنات احلية ووجود احلياة عىل األرض. 
يصنع  أي  نفسه،  يكرر  أن  يمكن  أنــه  إذ 
التعليامت  عىل  حيتوي  الذي  وهو  له.  مثيال 
البيولوجي  التطور  تصف  التي  اجلينية 
للكائنات احلية ومعظم الفيوسات؛ كام أنه 
لتكوين  الالزمة  الوراثية  التعليامت  حيوي 
البيضة  أو  الرحم  يف  سواء  اجلنني  أعضاء 
احلية .يعترب  الكائنات  لكل  أي  النبات،  أو 
وسيلة التخزين الطويل األجل للمعلومات 

داخل نواة اخللية يف أي كائن حي عي وجه 
األرض، ودعنا نقول إنه يعترب بذرة احلياة 

األوىل.
ــاة -يف  ــي احل أن -مــــادة  وقـــد وجـــد 
بالكائنات  تسمى  )ما  املخلوقات  سائر 
نفس  من  تتألف  أهنــا  يف  تشرك  احلية( 
الراب  يف  حولنا  من  نراها  التي  العنارص 
ــني،  ــدروج ــي مــثــل الــكـــــــــــــــــربــون، واهل
ولكن  ــني.  ــروج ــن وال ــني،  ــج ــس واألوك

جلزيئات  األساسية  الوظيفة  وهي  الوراثية 
يمكن  أنــه  إىل  باإلضافة  ــه(،  إي أن  ــدي  )ال
عىل  احلصول  اجلزيئات  هــذه  خــالل  من 
الربوتينات  لبناء  ــة  ــالزم ال املــعــلــومــات 
)باإلنجليزية:  النووي  الريبي  واحلمض 
 )DNA( تسمى قطع الدي أن إيه .)RNA
التي حتمل معلومات وراثية يمكن ترمجتها 
تتواجد  اجلينات.  أو  باملورثات  لربوتينات 
تركيبية  ألغراض  إيه  أن  الدي  قطع  بعض 
أن  ــدي  )ال أن  تصور  ويمكن  وتنظيمية. 
إيه( عبارة عن خمطوطة، أو برجمة سوفتوير، 
هبا  املكتوبة  واللغة  خلية.  نواة  يف  موجودة 
املكونة  واجلملة  حروف.  أربعة  من  تتكون 
)جني(.  بأهنا  تعرف  منها  كلامت  عدة  من 
آالف  أو  مئات  من  يتكون  )جــني(  وكــل 
تؤدهيا  التي  الوظائف  ومجيع  احلـــروف. 
اخللية فهي تنظم عملها وفقا لرتيب الشفرة 
املكتوبة باحلروف األربعة يف هذا املخطوط. 

 .https: // ar. wikipedia. org
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اخلليتني  كلتا  أن  والغريب  خمتلفة.  بنسب 
العنارص  نفس  عىل  حتتويان  وامليتة  احلية 
يتوقف  اخللية  بموت  ولكن  الكيميائية 
ـــر  ــاء األوام ــط ــن إع ـــه« ع »الــــدي أن إي
فالرّس  الكيميائيـــة،  العمليات  الستمرار 
يف  الكيميائيـــة  واألوامـــر  التحريك  يف 
بالنشاط هو املشرك بني امليت  االستمرار 

ۓ  ے  ے  ھ  ھ  چ  واحلــي، 
ۓ ڭ ڭ چ ]سورة آل عمران: 27[. 
وأرجو االنتباه أن بموت اخللية أي بتوقف 
احليوية،  الفعاليات  حتدث  التي  األوامــر 
قائام،  أيه"  أن  "الدي  جزيء  سيبقى  فإنه 
اليه  اإلشــارة  أوّد  والــذي  يعمل.  ال  لكنه 
)الدي  جــزيء  يف  كانت  التي  الــروح  أن 
وبسلبها  احليوية  الفعاليات  تنجز  إيه(  أن 
اجلزيء  ولكن  الفعاليـــات  تلك  تتوقف 
اجلديد  باملفهوم  كيميـــائي  كمركب  يبقى 
جوهرية  حركة  ذو  بل  ميت  غي  للحياة 
دائمة بوجوده كمركب قائم. إذ لوالها ملا 
بحركة  حي  فهو  موجود.  كمركب  استقر 

ڈ  ڎ  چ  املختلفة  ذراتــه  الكرونات 
ڈ ژ ژ چ ]سورة األنفال: 

.]42

للقيام  الكيميائي  املركب  هذا  فهداية 
خيتلف  فيه(  ـــروح  )ال حــي  وهــو  بـــدوره 
متاما فيام لو صنعته كيميائيا )ال روح فيه( 
فامذا  املورثات.  ينقل  وال  يعمل  لن  فإنه 
باحلياة  لنسّمه  بأس  الرس؟. ال  نسمي هذا 
املوت  وهو  بسلبها  تنتهي  التي  املستمرة 
أجزائه.  اىل  وتفتته  هبالكه  وليس  بتوقفه 
ثم ال يمكن أبدا أن ترتبط العنارص املكونة 
)للدي أن أي( املكون األساس للحياة إال 
من خالل الروابط أو األوارص الكيميائية 
ــراك  اش مــن  مكونة  بــدورهــا  هــي  التي 
وهذان  ذرتني  بني  رابطة  لكل  إلكرونان 
ما  دائــام  متحركان  ناشطان  اإللكرونان 
هذه  تعد  أال  واألرض.  الساموات  دامت 

احلركة حياة مستمرة؟.
الفصل 6: حركة اإللكرون:

غي  مــن  ذاتــيــة  حــركــة  ال  أن  علمنا 
حركة  يف  يسبب  ال  الثابت  وأن  مسبب، 
حمفوظة  الطاقة  أن  نعلم  وكــام  متحرك، 
صورة  من  نقلها  يمكن  بل  تستحدث  ال 
أن  عــىل  عدمها  يمكن  وال  أخـــرى  اىل 
ــو ما  ــك يف نــظــام مــعــزول وه يــكــون ذل
احلرارية  الديناميكا  قانون  عليه  اصطلح 
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.)Thermodynamics(
النواة  حــول  ــدور  ي اإللــكــرون  وأن 
نظرية  حسب  حمددة  وبطاقة  ثابتة  برسعة 
نظرية  املفهوم يف  تطور  بعد  وفيام  بور)46(. 
وقال  إلكرونيـــة.  سحابة  ليصبح  الكم 
الكرونية  سحابـــــة  يشكل  أنه  العلامء 

بمستوى حمدد من الطاقة عن النواة.
أكتسب  أيــن  مــن  هــو  هنا  والــســؤال 
فيأيت  هــذه؟.  الــدوران  طاقة  اإللكرون 
اإللكرون  أن  أنه طاملا  الفيزيائيني  جواب 
كثيا  يتأثر  فإنه  سالبـة  بشحنة  مشحون 
فإنـــــه  أدق  وبتعبي  الكهربائي،  باملجال 
يتعجل هبذا املجال، وبام أن له كتلة صغية 
جدا  عالية  برسعات  سيتعجل  فإنه  جدا 
حتى بوجود جمال كهربائي ضعيف جدا. 
ويشبهون حركته حول النواة متاما كحركة 
جتاذب  فبينهام  الشمس.  حول  الكواكب 

العامل  قــام   1913 عــام  يف  ــور:  ب نظرية   )46(
دجمت  نظرية  بتطوير  بور  نيلز  الدانامركي 
أكسبته  واينشتاين  بالنك  من  كل  أفكار 
أول  نظريته  وتعد   1922 عام  نوبل  جائزة 
نظرية وضعت لتفسي الركيب االلكروين 
لذرة اهليدروجني، وتنص عىل أن اإللكرون 
يدور حول النواة يف مدارات حمددة دون أن 

يفقد شيئا من طاقته. 

السقوط  من  متنعه  طاردة  قوة  وللكوكب 
عىل الشمس. وأن الكوكب ينجذب نحو 

الشمس ألن كتلته أقل من كتلتها.
أصغر  اإللكرون  كتلة  فإن  وكذلك 
لألرض  كام  ولإللكرون  النواة.  كتلة  من 
بالغْزل  ويسمى  نفسها  ــول  ح دوران 
باجتاه  أما   1 بقيمة 2/  زاوي كمي  وبعزم 
أو  موجبة  بقيمة  فيكون  الساعة  عقارب 
عكس عقارب الساعة فتكون قيمة سالبة. 
هذا  ــرون  ــك اإلل اكتسب  كيف  ولــكــن 
األرض  اكتسبت  وكيف  الذايت،  الدوران 
أو الكواكب هذا الدوران الذايت، أيضا؟. 
االفراضات  كل  يف  أخــوض  أن  أريــد  ال 
العلمية والنظريات. ومهام كانت فالنتيجة 
حول  لإللكرون  دورانية  حركة  هناك  أن 
الشحنة)47(.  سالبة  سحابة  مكونا  النواة 
ولوال هذه احلركة الدورانية واملتالزمة مع 
احلركة املغزلية اإللكرونية ملا قامت الدنيا 

عىل شكلها املحسوس وامللموس.

السحابة  يف  ــدة  ح عــىل  إلــكــرون  لكل   )47(
يعرب  )حرة(،  مفردة  ذرة  حول  اإللكرونية 
ميكانيكا  يف  رياضية  دالة  شكل  عىل  عنها 
ميكانيكا  الذري يف  املدار  الكم. ويعرب عن 

الكم بعدد الكم املداري. 
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أصغر  هــي  الـــذرة  أن  املعلوم  ومــن 
تكسيها  يمكن  ال  وأهنا  الكون  يف  جسم 
قائمة.  ــادة  امل صفة  عىل  اإلبقاء  مع  أكثر 
فخاتم الذهب مثال يمكن تكسيه اىل قطع 
صغية فأصغر اىل أن ننتهي بذرات الذهب 
التي هي ذرات عنر الذهب، وال يمكن 
لو  ولكن  باملجهر.  الــذرات  هذه  نرى  ان 
من  مكوناهتا  اىل  الذهب  ذرة  حتطيم  تم 
نووية  تفاعالت  بعملية  والكرونات  نواة 
ال  وســوف  ذهــب،  ذرة  تبقى  لن  فسوف 
حتتفظ املكونات اجلديدة فيام بعد بصفات 
آخر  عنًر  سيكون  بل  الذهب  عنر 

ومكونات أخرى.
هو  كله  الكون  يف  مركب  أبسط  وأن 
جزيء غاز اهليدروجني. حيث أنه يتكون 
من احتاد ذريت هيدروجني مع بعض وذلك 
الذرتني  بني  إلكرونية)48(  رابطة  بتكوين 

ــدار  م بتكوين  ــات  ــرون ــك اإلل ــقــوم  ت  )48(
اجلـــزيء.  ويتامسك  ذرتـــني  بــني  جزيئي 
نتيجة  تنشأ  ــات  ــرون ــك اإلل تــفــاعــالت 
تتأثر  حيث  الكهرومغناطيسية  الــقــوة 
نواة  مع  الشحنة(  )سالبة  اإللكرونات 
فيام  تتأثر  وكذلك  الشحنة(  )موجبة  الذرة 
وبعض  الذرتني،  بني  الروابط  فتنشأ  بينها، 
املغناطيسية.  مثل  األخـــرى  اخلصائص 

الذي  الغاز  اهليدروجني  جــزيء  مكونا 
يمأل الكون وما بني النجوم، وهو املكّون 
من  ناجتة  الرابطة  هذه  لشمسنا.  الرئيس 
بسبب  واحد.  بإلكرون  ذرة  كل  مسامهة 
اآلخر  اجتاه  عكس  منهام  واحد  كل  غزل 
جمالني  لتكوين  نتيجـــة  يتجاذبان  فإهنام 
يتكــــون  وبذلك  متعاكسني  مغناطيسيني 

اجلزيء.
جزيء  تكّون  كيف  تتخيل  أن  ولك 
أو  ــرمــل  ال أو  السكر  جـــزيء  أو  ـــاء  امل
توقف  فلو  وهكذا.  الصخور  مركبات 
هذا اإللكرون عن حركته املغزلية فإنه ال 
يمكن أن يرتبط مع إلكرون آخر وبذلك 
سوف  أنه  يعني  وهذا  جزيء.  يتكون  ال 
ال يوجد ماء وال غازات وال صخور وال 
الذي  من  يشء  أي  وال  شمس  وال  جبال 
سيبقى  بل  وتلمســه.  وحتسه  اليوم  تراه 
احلالة  وهــذه  وحيدا  ذرتــه  يف  اإللكرون 
فسيكون  وجـــدت  وإذا  ــودة  ــوج م غــي 

تكون  أن  حالة  يف  رابطة  الــذرات  وتكّون 
قبل  طاقتها  من  أقل  االرتباط  بعد  طاقتها 
اإللكرونات  تتحرك  حيث  ــاط.  ــب االرت
حمددة  مستويات  يف  واجلزيئات  الــذرة  يف 

للطاقة. 
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عمرها حلظيا. إذ أن كل الكرون له غْزل 
هذا  أســاس  وعىل  واجتــاه  قيمة  وله  كمي 
امللموسة  احلقائق  االفراض تم رشح كل 
يتم  أيضا  أساسه  وعىل  اليومية  حياتنا  يف 
تكوين مركبات جديدة من أدوية وأصباغ 

وصناعات وكل يشء.
والسؤال مرة أخرى ملاذا يا ترى تدور 

اإللكرتونات بحركة مغزلية؟.
به  ابتدأنا  ما  اىل  نعود  عليه  لإلجابة 
ك.  حمــرِّ حركة  لكل  أن  وقلنا  املــوضــوع؛ 
حركة  أو  النواة،  حول  اإللكرون  فحركة 
حركة  أو  شموسها،  ــول  ح الــكــواكــب 
بنفسها  ذاتــيــة  هــي  هــل  كلها  الشموس 

وإرادهتا؟.
الفيلسوف  السؤال  هــذا  ناقش  لقد 
»ألن  قال:  أنه  اجابته  وملخص  سينا  ابن 
يتم  أن  جيوز  فال  دائمة  املستديرة  احلركة 
دوام احلركة املستديرة هبذه القوة النفسانية 
وحدها. ملقدمتني: إحدامها أنه ال يمكن أن 
يكون جلسم من األجسام قوة غي متناهية، 
والثانية أنه ال يمكن أن تكون قوة متناهية 
يصدر عنها فعل غي متناه، ألن القوة تقدر 
غي  فعله  كان  وما  وبالعكس.  بالفعل، 

بان  وقد  متناهية.  غي  قوة  ذو  فهو  متناه 
ووضح أن هلذه احلركة حمركا غي متناهي 
فإذن  جرم،  لكل  الذات  مباين  وأنه  القوة 
هذا املحرك هو غي النفس الذي هو كامل 
جسامنية،  قوة  ألهنا  للتغّي،  وقابل  للفلك 
كامال  يكون  أن  يمكن  ال  املحرك  وهــذا 
أن  هذا  وحتقيق  جسم.  يف  قوة  وال  جلسم 
املتناهية  غي  القوة  يستمد  الساموي  اجلرم 
بام يعقل من األول ويسنح عليه من نوره 

وقوته دائام«)49(.
ويعود ذلك اإلتقان يف هذه احلركة اىل 
»صادر  االتقان  فهذا  وخالقها،  موجدها 
عن ِعلُم احلّق األول بنظام اخلي يف الوجود 
العلم سببا  ذلك  فيه، وكان  نقص  ِعلام ال 
لوجود ما هو علم به َحصل الكل يف غاية 
اإلتقان، ال يكون اخلي فيه إال ما هو عليه، 
إال  للخي  يكون  أن  يمكن  مما  يشء  وال 
وقد كان له«)50(. إن اهلل سبحانه وتعاىل قد 

اهلل  عبد  بن  احلسني  عي  أيب  واملعاد،  املبدأ   )49(
والثقافة،  القومي  الراث  وزارة  سينا،  بن 
سلطنة عامن، 1998، فصل11، ص38-

 .44
اهلل  عبد  بن  احلسني  عي  أيب  واملعاد،  املبدأ   )50(
والثقافة،  القومي  الراث  وزارة  سينا،  بن 
سلطنة عامن، 1998، فصل 11، ص 88. 
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خلق كل يشء عىل وجه اإلتقان واإلحكام 
يب  ىب  چ  سبحانه:  قال  وقد  واالتساق، 
جت حت خت مت چ ]سورة النمل: 88[. 
عىل  يفيض  الذي  وهو  املحّرك،  هو  فاهلل 

ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  چ  حركتها  األشياء 
چ ]سورة  ھ  ھ  ہ  ہ  ہہ  ۀ 

يس: 79[.
اإللكرون  مّد  أن  ورمحته  اهلل  فلعدل 
سبحانه  منه  ــامال  وك منه  خــيا  باحلركة 
هذه  ُسلبت  لو  ماذا  هنا  والسؤال  وتعاىل. 

احلركة من واهبها؟.
الفصل 7: 

مفهوم احلياة مطلق لكل األشياء 
يف الكـــــــــون:

علمنا مما سبق أن ال حركة ذاتية من غي 
حمّرك، وأن املتحركات هلا إرادة بالطول مع 
كام  له.  ومستجيبة  مطيعة  اإلهلية،  اإلرادة 

ەئ  ائ  ائ  ى  ى  ې  قوله :چ  يف 
فصلت:  ۇئچ ]ســورة  وئ  وئ  ەئ 
اإلهلّية  املعامل  يف  أيضًا  تبني  "وقد   .]11
بالربهان  لألرض  واإلرادة  العقل  إثبات 
واستبشـــــرت  القرآن")51(،  بأنوار  املنّور 

)51( تفسي القرآن العظيم، صدر املتأهلني حممد 

بنوره  ومسترشقة  إهلية  بربكة  فأحيطت 
ڤچ ]ســورة  ڤ  ڤ  ٹ  چ 

أمدها  قــد  سبحانه  واهلل   .]69 الــزمــر: 
ٿچ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  چ  باحلياة، 
]سورة فصلت: 39[. واحلياة تعني "ومن 
اكتحلت عني بصيته بنور احلكمة احلّقة، 
يعلم أّن كل جرم فله حياة ونفس وعقل، 
إذ ما من جسم إاّل وله صورة طبيعّية هي 
القريبة، وكّل جسم من شأنه  مبدأ حركته 
القطع  وعند  والتكّثر،  واالنقطاع  التفّرق 
اّتصاله، وكّل  ذاته ويزول  تنعدم  والتكثي 
والسيالن  االستحالة  شأهنا  من  طبيعة 
اّتصال  عّلة  هي  الروحانّية  فالَنْفس  دائاًم. 
واالّتصال  فالوحدة  ووحدانّيته،  األجرام 
وكذا  الَنْفس،  من  جرم  كل  يف  مستفادان 
طبيعته  لسيالن  له  واالســتــمــرار  البقاء 
وجودها  يتّم  ال  والَنْفس  واستحالتها. 
الفعــل  حيث  من  أيضا  ألهّنا  بالعقل،  إاّل 
الــذات  حيث  ومــن  طبيعة،  والــتــدبــي 
ذات  األرض  أّن  فثبت  عقل،  واحلقيقة 
روحانّية.  فّعالة  كلمة  وهلا  نفسانّية،  حياة 

)ت  الــشــيازي  الدين  صــدر  إبراهيم  بن 
1059 هـ(، دار اإليامن، قم. 
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معّلم أسالف احلكامء -والكالم  واستدّل 
ذات  األرض  أّن  -عــىل  املتأهلني  لصدر 
نبات  تنمو وتنبت اجلبال–فإهّنا  بأهّنا  حياة 
أريض-، ويف داخل اجلبال حيوانات كثية 
ألجل  منها  هذه  تتكّون  ــام  وإّن ومعادن، 
تصّور  التي  فإهّنا هي  النفس  ذات  الكلمة 
وهذه  الــصــورة.  هــذه  األرض  داخــل  يف 
فيها  الفاعلة  األرض  صورة  هي  الكلمة 
ميتة  تكون  أن  يمكن  وال  األفاعيل،  هذه 
العظيمة،  العجيبة  األفاعيل  هذه  وتفعل 
حمالة.  ال  نفس  ذات  فإهنا  حّية  كانت  فان 
فإن كانت هذه األرض احلسّية حّية –وهي 
صنم –فباحلرّي أن تكون األرض العقلّية 
األعيان  أّن  كالمه.  حكاية  –انتهت  حّية 
ها  اجلوهرّية دائمة التوّجه إىل اهلل تعاىل توجُّ
معنوّيا وحركة ذاتّية، وما من جوهر عينّي 
له صورة وجودّية إاّل وله هذا السي احلثيث 
االنتقال  يف  أبدًا  وهو  اإلهلّية،  احلرضة  إىل 
من صورة إىل صورة، ومن طور إىل طور 
كام  استكاملّيًا")52(  وسيًا  رجوعّية  حركة 

)52( تفسي القرآن العظيم، صدر املتأهلني حممد 
)ت  الــشــيازي  الدين  صــدر  إبراهيم  بن 

1059 هـ(، دار اإليامن، قم. 

ىئ  مئ  حئ  جئ  چ  سبحانه:  قال 
خت  حت  جت  يب  ىب  خبمب  حب  جب  يئ 

مت چ ]سورة النمل: 88[.
أعود  أن  الرضوري  من  اآلن  فأصبح 
الكون  يف  مطلقة  احلياة  أن  يف  الفكرة  اىل 

اصطلح  بام  خمتصة  وليست  األشياء  لكل 
احلياة  أن  بل  فقط،  احلية  بالكائنات  عليه 
تشمل كل املوجودات. ألن الكون يتكون 
من أصغر جزيء وهو جزيء اهليدروجني 
البوليمرات  ــن  م ــات  ــئ اجلــزي أكـــرب  اىل 
الدنيا.  احلياة  تراه وتتحسسه يف  ما  وبينهام 
غي  مــن  جــزيء  يتكون  أن  يمكن  وال 
حركة  من  ناجتة  الكرونية  رابطة  تكوين 
مّد  أن  ورمحته  اهلل  ولعدل  اإللكرونات. 
منه  وكــامٌل  منه  خٌي  باحلركة  اإللكرون 
سبحانه وتعاىل. فأي صخرة أو حبة رمل 
مكونة  فإهنا  جثة  رميم  أو  نبات  ورقة  أو 
املركبات  وهــذه  كيميائية.  مركبات  من 
بروابط  بينها  فيام  ترتبط  ذرات  من  مكّونة 
حركـــــة  املرّكبات  هذه  ففي  إلكرونية. 
حمِركها  من  مستمدة  وهي  مستمرة  دائبة 
ومطلِقها ومنِشئها، وهو اهلل اخلالق القدير 
طائعة  ألمره  فاستجابت  لفعلها،  وهادهيا 
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ى  ى  ې  ې  ې  چ  ذاتية  بــإرادة 
النحل:  وئچ ]ســـورة  ەئ  ەئ  ائ  ائ 
هذه  سلبت  لو  ماذا  اآلن  والسؤال   .]40

احلركة؟.
قبل  من  احلركة  هذه  ُسلبت  لو  مــاذا 

واهبِها؟.
التساؤل  ــذا  ه عــىل  ــة  اإلجــاب يف  إن 
العامل-،  -واهلل  القيامة  يوم  حقيقة  تتجىل 
سلب  إن  هلــا.  املرافقة  املهولة  والــصــَور 
احلركة الذاتية لإللكرون فإنه يعني اهنيار 
كل جــــرم ملموس وحمسوس يف الكون، 

وتصح عليه اآليات التالية:
اجلبال:. 1

اهلل سبحانه الذي جعل اجلبال مثبتات 
وشامال  يمينا  واإلمالة  امليد  من  لــألرض 

ٱ  چ  آية  من  أكثر  يف  سبحانه  قال  كام 
پچ)53(  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ 
نة  املكوَّ اجلبال  هذه   .]15 النحل:  ]سورة 
وبدورها  وغيمها،  وصخور  تــراب  من 

]ســورة   ،]3 الرعد  ــورة  ]س يف:  وأيضا   )53(
 ،]31 األنــبــيــاء:  ]ســـورة   ،]19 احلــجــر: 
 ،]10 لقامن:  ]سورة   ،]61 النمل:  ]سورة 
 ،]7 ق:  ــورة  ]س  ،]10 فصلت:  ــورة  ]س

]سورة املرسالت: 27[. 

مركبات  من  ن  مكوَّ منها  واحدة  كل  فإن 
الكيميائية  املركبات  هذه  وأن  كيميائية. 
وذلك  متنوعة.  ذرات  ارتباط  من  متكّونة 
من خالل روابط كيميائية، وهذه الروابط 
متعاكسة  حركة  من  ناشئـــــة  الكيميائية 
الذرتني  من  ذرة  كل  وأن  إللكرونيـــن. 
أو  واحــد  بإلكرون  تساهم  املرابطتني 
مع  أكثر  أو  واحــدة  رابطة  لتكوين  أكثر 
اإللكرون  توقف  فإذا  األخرى.  الذرات 
سيلّبي  فإنه  اإلهلــي(  )باألمر  حركته  عن 
واألرض  للساموات  ذلك  تّم  كام  طائعا 
فاستجابتــــــا  الرباين  النداء  سمعتا  حيث 

ۇئچ  وئ  چوئ  الذاتية  ــإرادهتــام  ب
]سورة فصلت: 11[. وستتحطم الرابطة 
متحوال  املركب  وسيتفكك  الكيميائيــــــة 
الـــذرات متــوت بموت  ــذه  اىل ذراتــه وه
النواة. حينئذ  ملكونات  األخرى  احلركات 
مل يعد هناك وجودا كام كان وال موجودات 
وتعود كلها اىل مكونات الذرة الساكنة غي 
مكونات  عامل  اىل  الكون  وينتهي  املتحركة 

الذرة واهلل العامل.
مهيال  كثبانا  تصي  بعدمــــا  فاجلبال 
تسي  ــام  ك األرض  وجـــه  ــىل  ع يــســيهــا 
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السحاب يف السامء ال بل ستصبح كالرساب 
ال حقيقة لوجودها چ ۀ ۀ ہ 
هباء  فهي   ،]20 النبأ:  ــورة  چ ]س ہ 
منترشا. وألن األنسان ال يستطيع وصف 
اهلباء أكثر مما عّرف عىل أن اهلباء هو يشء 
مرئي يف شعاع الشمس الداخل من الكوة. 
اهلل  وصــف  كام  يشء  ال  هو  احلقيقة  ويف 
عمل الكافرين يف اآلخرة فوصف عملهم 

ڄ  ڄ  ڄ  چڄ  هباء:  بأنه  املحبط 
چ ]ســورة  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ 
الروايس  اجلبال  فتصبح   ،]23 الفرقان: 
وإنام  ترى  وال  منثورا  هباء  لألرض  املثبتة 

هي وهٌم كالرساب ال حقيقة له.
األرض:. 2

وجعلهــــــا  األرض  اهلل  خلق  لقد 
ہ  ہ  چ  لالستقرار  حمال  مبسوطة 
ھ ھ ھ چ ]سورة البقرة: 22[، 

ڱ  ڱ  ڱ  چ  قــرارا  وجعلها 
ومهّدها   ]64 غــافــر:  ڱچ ]ســـورة 

ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  چٺ  للعيش 
ٹچ ]سورة طه: 53[،  ٿ  ٿ  ٿ 
اإلنسان  مّكن  قــد  سبحانه  اهلل  أن  كــام 

ۓ  ۓ  ے  چ  فيها  والعيش  منها 

ۇچ ]ســورة  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ 

صنعه  اهلل  أحكم  لقد   .]10 األعـــراف: 
وما كان خلقه لألرض من غي نظام، فام 
واألرض  السامء  وتعاىل  اهلل سبحانه  خلق 
عبثًا  أبدعها  ومــا  ــوًا  وهل لعبًا  بينهام  ومــا 

اهلل  وتعاىل  اهلل  حاشا  وغرض  غاية  ولغي 
ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  كبيا  علوا 
ڍ ڍ ڌ چ ]سورة األنبياء: 16[. 

ٻ  چٱ  غاية  يكن خلقها من غي  فلم 
ــورة  پچ ]س پ  ٻ  ٻ  ٻ 
خلقها  قــد  سبحانه  ــه  أن بــل   ]27 ص: 
يبچ ]سورة  ىب  مب  چخب  باحلق 

الدخان: 39[. وحفظهام من الزوال چک 
ڳچ  ڳ  گ  گ  گ  گ 
األرض  هذه  ولكن   ،]41 فاطر:  ]سورة 
ال تبقى كام هي. بل سيتغي النظام، وينشأ 
وال  نعهده  الــذي  النظام  هــذا  غي  نظام 

ڻ  ڻ  ڻ  چ  نتصّوره،  أن  يمكن 
إبراهيم: 48[، واهلل  ۀچ ]سورة  ۀ 
العامل كيف ستكون، فستزول عنها اجلبال 
وديان  وال  جبال  ال  مستويـــــة  وتصبح 
ٿچ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  چ 

ٿ  ٿ  چ   .]47 الــكــهــف:  ـــورة  ]س
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حائل  فال   ]3 االنشقاق:  ٹچ ]سورة 
ٹ  چ  اهلل  نور  فيغطيها  حاجز  أو 
 .]69 الزمر:  چ ]سورة  ڤ  ڤ  ڤ 

ھ  ھ  ہ  ہ  چ  ــق  ــق ــش وت
األرض  فتهتز   ،]44 ق:  ھچ ]سورة 

وتزلزل ويدق بعضها عىل بعض فرج رجا 
چ ڳ ڳ ڱ ڱ چ ]سورة الواقعة: 

ې  ې  ې  ۉ  چ  دكــا  ــدك  وت  .]4
فرجف   .]21 الــفــجــر:  ـــورة  ېچ ]س
چ  ھ  ہ  ہ  ہ  چ  األرض 
]سورة املزمل: 14[، فتزلزل كل األرض 

چ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  چ  قوية  زلزلة 
]سورة الزلزلة: 1[، فستفرغ ما يف داخلها 
چ ]ســورة  ڦ  ڦ  ڦ  چ 

الزلزلة: 2[، فتضطرب األرض وتردد يف 
ڃ  ڃ  چ  املوج  مثل  واملجيء  الذهاب 
چ چ چ چ ڇ چ ]سورة امللك: 
فتدك  الربانية  بالقدرة  فتحاط   ،]16
األرض  فتدك  صغية  أجــزاء  اىل  وتفتت 
عىل  تقيض  بأخرى  تثنى  ال  واحــدة  بدكة 

ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  چ  وجودها، 
چ چ ]سورة احلاقة: 14[، وهذا يعني 
اليشء  كرس  وهــو  الــدق  أشــد  "الدك  أن 

األرض  ومحل  صغار،  أجزاء  إىل  وتبديله 
وتوصيف  هبــا،  القدرة  إحاطة  واجلبال 
الدكة بالواحدة لإلشارة إىل رسعة تفتتهام 

بحيث ال يفتقر إىل دكة ثانية")54(.
السامء:. 3

بأيد)56(  بنيت)55(  التي  السمــاء  هذه 
عالية  حمفوظا)57(،  سقفا  وجعلت  وقدرة، 
فيها  وجعل  والنظام،  ــامل  اجل يف  الدقة 
نظامها  ويتبدل  سيتغي  وزينة)58(،  بروجا 
أذكر  ال  وسوف  عليه.  كانت  كام  تعد  ومل 
اىل ما سيجري هلا فقد أذكره يف مكان آخر. 
هذا  تناولت  التي  ــات  اآلي سأذكر  وهنا 

ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ  چ  التبّدل: 

السيد  العالمة  القرآن،  تفسي  يف  امليزان   )54(
هـ(،   1401 )ت  الطباطبائي  حسني  حممد 

ج19، ص 397. 
البقرة: 22[، ]سورة غافر: 64[،  )55( ]سورة 
 ،]47 الذاريات:  ]سورة   ،]6 ق:  ]سورة 
الشمس:  ]سورة   ،]27 النازعات:  ]سورة 

 .]5
)56( ]سورة الذاريات: 47[. 

)57( ]سورة األنبياء 32[. 
الفرقان:  ]ســورة   ،]16 احلجر:  ]ســورة   )58(
ق:  ]ســورة   ،]12 فصلت:  ]ســورة   ،]61
الربوج:  ]ســورة   ،]5 امللك:  ]ســورة   ،]6

 .]1
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ڄڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤڦ 
ــورة  چ ]س چ  ڃ  ڃ  ڃڃ  ڄ 

األنبياء: 104[ چ ۈ ۈ ٴۇ ۋ چ 
گ  گ  گ  چ   ،]9 الطور:  ]ســورة 
الدخان:  چ ]ســورة  ڳ  ڳ  ڳ 

ۈئ  ۈئ  ۆئ  ۆئ  ۇئ  چ   ،]10
ٱ  چ   ،]37 الرمحن:  چ ]سورة  ېئ 
 ،]1 االنفطار:  چ ]ســورة  ٻ  ٻ 
چ  ۆئ  ۆئ  ۇئ  وئۇئ  وئ  چەئ 

]سورة املزمل: 18[، چھ ھ ےچ 
ڻ  ں  چ   ،]9 املرسالت:  ]سورة 
ڀ  چ   ،]19 النبأ:  چ ]سورة  ڻ  ڻ 
 ،]1 االنشقاق:  چ ]ســورة  ٺ  ڀ 
چڇ ڇ ڍ ڍ ڌ چ ]سورة 

احلاقة: 16[، چ ڃ چ چ چ ]سورة 
چ  ی  ی  ی  ىئ  چ   ]11 التكوير: 

]سورة املعارج: 8[.
بداية  يف  خلقها  وتعاىل  سبحانه  فاهلل 
خلقها فكان حاهلا كالدخان، "حال كوهنا 
شيئًا سامه اهلل دخانًا وهو مادهتا التي ألبسها 

ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  چ  الصورة")59(: 

السيد  العالمة  القرآن،  تفسي  يف  امليزان   )59(
هـ(،   1401 )ت  الطباطبائي  حسني  حممد 

وئ  ەئ  ەئ  ائ  ائ  ى  ى  ې  ې 
وئ ۇئ چ ]سورة فصلت: 11[.

كيان  ينتهي  أن  سبحانه  اهلل  وشــــــاء 
رسمها  التي  الــصــور  تلك  بعد  الــســامء 
أعاله  اآليــات  خالل  من  الكريم  القرآن 

والوهن  واالنصهار  والتقطع  التشقق  من 
اىل  السامء  هذه  تعود  ذلك  بعد  والضعف 
وهي  منها،  بدأت  التي  نفسهـــا  الصورة 
بالدخان:  وتعاىل  سبحانه  وصفهـــا  التي 

ڳچ  ڳ  ڳ  گ  گ  چگ 

اهلل  ــر  ذك لقد   .]10 ــان:  ــدخ ال ـــورة  ]س
ٹ  ٹ  چ  الرشيفة:  اآليــة  يف  سبحانه 
ڦ  ڤڦ  ڤ  ڤ  ڤ 
ڃ  ڃ  ڃڃ  ڄ  ڄڄ  ڄ  ڦ  ڦ 

چچ ]سورة األنبياء: 104[.
عن  "ذهاهبا  بمعنى  السامء  طي  فبعد 
احلس")60(، أو »يفنيها فتتحول دخانًا«)61(، 

ج17، ص 365. 
يب  الفضل  القرآن،  تفسي  يف  البيان  جممع   )60(
للتحقيق  العلوم  دار  الــطــربيس،  احلسني 

والطباعة والنرش والتوزيع، 2005. 
القمي  إبراهيم  بن  عي  أبو  القمي،  تفسي   )61(
األعلمي  مــؤســســة  ــث(،  ــال ــث ال )الــقــرن 

للمطبوعات، بيوت، ج2، ص 77. 
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وأن الطي للسامء هو »رجوعها إىل خزائن 
وقـــدرت«)62(  منها  نزلت  بعدما  الغيب 

ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  تعاىل:  قال  كام 
ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎچ ]سورة 
احلجر: 21[. فتعود السامء اىل احلالة التي 
فاعترب  ابتدأها سبحانه وتعاىل قبل اخللق، 
"تشبيه االعادة باإلبداء يف  سبحانه وتعاىل 
تشبيه  او  واالمكان،  االرادة  تعّلق  جواز 
املعاد باملبتدئ")63(. بمعنى آخر »يعيد أّول 
باإلبداء  لإلعادة  تشبيها  بدأه،  كام  اخللق 
يف تناول القدرة هلام عىل السواء، وما أول 
أّوله  قلت:  بدأه؟.  كام  يعيده  حتى  اخللق 
عن  أوال  أوجــده  فكام  العدم،  عن  إجيــاده 

عدم، يعيده ثانيًا عن عدم«)64(.

السيد  العالمة  القرآن،  تفسي  يف  امليزان   )62(
هـ(،   1401 )ت  الطباطبائي  حسني  حممد 

ج14، ص 329. 
العبادة،  مقامات  يف  السعادة  بيان  تفسي   )63(
بسلطان  امللقب  اجلنابذي  حممد  سلطان 
مؤسسة  ـــ(،  ه  14 الــقــرن  )ت  شــاه  عــي 

للمطبوعات.  األعلمي 
التنزيل  غوامض  حقائق  عن  الكشاف   )64(
ــون األقــاويــل يف وجـــوه الــتــأويــل،  وعــي
ج3،   ،2009 املعرفة،  دار  الــزخمــرشي، 

ص137. 

الفصل 8: 
املوت والفناء واإلعدام واهلالك:

أنه  عىل  الطويس  عّرفه  كام  اإلعــدام 
فجعل  أكــثــر  وفــّصــل  األجــــزاء،  تفريق 
بينام  أجزائه  بجمع  وذلــك  يعاد  املكّلف 
وال  بالكلية  إعدامه  وجاز  غيه،  يعاد  ال 
أنه  بمعنى  هالك  أنه  عليه  ويصدق  يعاد 
بالنظر  هالك  إنه  يقال:  أو  به،  منتفع  غي 
تفريق  بعد  املكلف  »فــإن  فقال  ذاتــه،  إىل 
أنه  بمعنى  هالك  أنه  عليه  يصدق  أجزائه 
بالنظر  هالك  إنه  يقال:  أو  به،  منتفع  غي 
وال  أجزائه  بتفريق  فــاإلعــدام  ــه،  ذات إىل 
أجزاءه كان هو  فإذا فرق  امتناع يف ذلك، 
أراد اهلل تعاىل إعادته مجع تلك  فإذا  العدم 
األجزاء وألفها كام كانت فذلك هو املعاد. 
ويدل عىل هذا التأويل قوله تعاىل يف سؤال 
اإلحياء لألجزاء يف  كيفية  إبراهيم عن 
دار  يف  املوتى  حييي  ال  تعاىل  ألنه  اآلخرة، 
اآلخــرة،  يف  يقع  اإلحياء  وإنــام  التكليف 
وهو  اإلحياء  ذلــك  كيفية  عن   فسأل
املقدمــات  مجيع  عن  السؤال  عىل  يشتمل 
التي يفعلها اهلل تعاىل حتى هييئهم ويعدهم 
أربعة  بأخذ  تعاىل  اهلل  فأمره  الروح،  لنفخ 
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من الطي وتقطيعها وتفريق أجزائها ومزج 
يفرقها ويضعها  ثم  ببعض  بعض األجزاء 
مّيز  دعاها  فلام  يدعوها،  ثم  اجلبال  عىل 
أجزاء كل طي عن اآلخر ومجع  تعاىل  اهلل 
اآلخر  أجزاء  عن  وفرقها  طي  كل  أجزاء 
أوال  عليها  كانت  التي  البنية  كملت  حتى 
ثم أحياها اهلل تعاىل ومل يعدم تلك األجزاء 
فكذا يف املكلف، هذا ما فهمناه من قوله: 
كيفية  هو  فهذا   ،إبراهيم قصة  يف  كام 

اإلعدام«)65(.
أجزائه  تفريق  هو  اليشء  فإعدام  إذن 
هنا  والسؤال  للحياة،  إعادته  وبجمعها 
فإن  التفريق؟.  بعد  جيمعها  الذي  من  هو 
فذلك  نفسها  جتمع  الــيشء  ذات  إن  قلنا 
متلك  وال  خملوقة  ذاهتا  يف  ألهنا  ممكن  غي 
لذاهتا أن حتيي ذاهتا بعد التفريق، وإنام من 
خلقها أول مرة قادر عىل أن يعيدها سيهتا 
إحياء  أراد  إذا  ربك  أمر  »فذلك  األوىل. 
كونوا  التكوين:  بكلمة  يدعوهم  املوتى 

االعتقاد– جتريد  رشح  يف  ــراد  امل كشف   )65(
ــن الــطــويس، )ت  ــدي اخلــواجــة نــصــي ال
بن  احلسن  الدين  مجــال  رشح  هـــ(،   673
بيوت،  األعلمي،  مؤسسة  احلي،  يوسف 

ص546.

أحياء، فيكونون أحياء كام كان شأنه يف بدء 
واألرض  للساموات  قال  إذ  ذلك  اخللقة، 
ائتيا طوعًا أو كرهًا قالتا: أتينا طائعني«)66(. 
الطيور  إحياء  قصة  يف  نالحظه  ما  وهــذا 
احلياة  إعادة  إذ عرّب عن  املقطعة أجزاؤها، 
بالسعي وهو نوع من احلركة يف قوله تعاىل: 

پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  چ 

پپ ڀ ڀ ڀڀ ٺ ٺ ٺ ٺ 
ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿٿ 
ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ 
چچ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄڃ  ڄ 

]سورة البقرة: 260[.
اهلل  ــإن  ف واألرض  الــســامء  وكــذلــك 
سبحانه وتعاىل مجع أجزاَءمها وكان دخان 
مادة  هو  الذي  الدخان  فأمر  تفرق.  بعد 
وأرضــًا  ســامًء  يكون  أن  واألرض  السامء 

ۅ ۉ  چ  فكانا سامًء وأرضًا قال تعاىل: 
ۉ ې ې ې ې ى ى ائ ائ 
ەئ ەئ وئ وئ ۇئچ ]سورة فصلت: 
الــســامء  اســتــجــابــة  مــالحــظــة  ــع  م  .]11

السيد  العالمة  القرآن،  تفسي  يف  امليزان   )66(
هـ(،   1401 )ت  الطباطبائي  حسني  حممد 

ج2، ص 368. 
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واألرض وطواعية فعلهام. وذلك إلرادهتام 
الذاتية ولعلمهام بقدرة القدير الذي أنطق 

ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  چ  يشء  كل 
فإن  إذن   .]21 فصلت:  چ ]ســورة  ڀ 
العدم هو تفريق أجزاء احلي، واحلياة هي 

مجع األجزاء.
وصف  لقد  إذن؟.  ــوت  امل هــو  ــا  وم
النمو  معه  استحال  "ما  أنــه  عىل  املــوت 
القدرة والعلم  واإلحساس ومل تصح معه 
اهلل  فعل  من  واملــوت  احلياة،  نقيض  وهو 
تعاىل وليس ألحد فيه صنع وال يقدر عليه 
أحد إال اهلل تعاىل")67(. ويتعلق املوت بذي 
وهو  العاقل  ومنها  احليوانات  مثل  روح 
اإلنسان ذو األفعال االختيارية أو التي هلا 
أفعال جربية كباقي احليوانات والنباتات. 
متعلقة  احلياة  كانت  سواء  حال  أي  وعىل 
بالروح او النفس او احلركة فاملوت نقيض 

احلياة.
وأما الفناء فهو املوت لذوات الشعور 

اإلمام  تأليف  اإلمامية  اعتقادات  تصحيح   )67(
ابن  النعامن  املفيد حممد بن حممد بن  الشيخ 
املعلم أيب عبد اهلل العكربي، البغدادي )ت 
ج1،  درگــاهــي،  حسني  حتقيق  هـــ(   413

ص94. 

األرض  عىل  وعقل  شعور  ذي  كل  »أي 
عىل  والدثور  الزوال  تسجيل  وفيه  سيفنى 
الثقلني«)68(، لقوله تعاىل باإلشارة للضمي 

ڍچ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  الرشيفة  اآليــة  يف  من 
]سورة الرمحن: 26[.

ــلــغــوي،  ال املــعــنــى  مــالحــظــة  "إّن 
أّن  يفيد  املوت،  للفظ  القرآين  واالستعامل 
املوت أمٌر عدمي، ولكنه من زاوية ُأخرى، 
ليس أمرًا عدميًا يف موت اإلنسان، وذلك 
الطاقات  املالئكة  بقبض  املــوت  فرّس  لو 
أمٌر  فإّنه  اإلنــســان؛  يف  املــوجــودة  احلسية 
عدميًا.  أمرًا  النتيجة  كانت  وإن  وجودٌي، 
الوجودية  األمور  أيضًا من  ويمكن جعله 
املوت  أّن  وهو  آخر،  بمعنًى  اإلنسان،  يف 
أمي  يقول  اجلديدة")69(.  احلياة  عىل  نافذة 
انتقال  املوت  أن  اىل  إشارة  يف   املؤمنني
وليس فناء: »أهّيا الناس، إّنا ُخلقنا وإّياكم 
دار  إىل  دار  من  لكنكم  للفناء  ال  للبقاء، 

السيد  العالمة  القرآن،  تفسي  يف  امليزان   )68(
هـ(،   1401 )ت  الطباطبائي  حسني  حممد 

ج19، ص100. 
والسنة  الكتاب  ــدى  ه عــىل  ــات  اإلهلــي  )69(
والعقل، جعفر السبحاين، ج 4، دار احياء 

الراث العريب، بيوت. 
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أمر  هو  يتضح  كام  فالفناء  تنقلون«)70(، 
عدمي.

العامل  من  الــيشء  »بطالن  واهلـــالك: 
األشياء  »هالك  وأن  رأســـا«)71(،  وعدمه 
النشأة  وخلّو  االبتدائي  وجودها  بطالن 
اأُلخرى  النشأة  إىل  بانتقاهلا  عنها  اأُلوىل 
عنده«)72(،  واستقرارها  اهلل  إىل  ورجوعها 
ويتأكد لنا أن األشياء كلها اىل زوال ماعدا 
فهو  لألشياء،  اخلالق  الوجــود  الواجب 

ڳ  ڳ  گگ  گ  گ  ک  چ  مجيعها  هالكها 
ںچ  ں  ڱ  ڱ  ڱڱ  ڳ  ڳ 
بني  ــفــرق  وال  .]88 القصص:  ]ســـورة 
أعم  ــالك  "أن اإله ـــدام:  ــالك واالع اإله
البنية  ينقض  يكون  قد  ألنه  اإلعــدام  من 
معه  يصل  أن  جيوز  وما  احلاسة  وإبطال 
اإلجياد  نقيض  واإلعــدام  واملنفعة،  اللذة 
إعدام إهالك وليس كل  فهو أخص فكل 

)70( اإلرشاد: للشيخ املفيد، ص .127 
ــراغــب  ال ـــقـــرآن،  ال ــاظ  ــف أل مـــفـــردات   )71(
الشامية،  –الدار  القلم  دار  األصفهـــــاين، 

2009، مادة هلك. 
السيد  العالمة  القرآن،  تفسي  يف  امليزان   )72(
هـ(،   1401 )ت  الطباطبائي  حسني  حممد 

ج16، ص 92. 

هذه  عند  وسأقف  إعداما")73(.  إهــالك 
النفخة  بعد  االنتقال  موضوع  يف  العبارة 
التي  اإلحياء  نفخة  تسمى  والتي  الثانية 
هي بعد النفخة األوىل نفخة اإلماتة حيث 
يتحقق اهلالك الكامل لكل يشء، وسيكون 

يف الفصل التاسع.
الفصل 9: السكون:

ــىل أنـــه »ثــبــوت  يــعــرف الــســكــون ع
اليشء بعد حترك«)74(. كام يف حال سكون 
االرض ووقوفها عن حركتها فإنه سيمتد 
الظل وسيدوم، فاحلركة الطبيعية لألرض 
ويطول  يمتد  الظل  ستجعل  نفسها  حول 
الظل  الشمس، ولو شاء اهلل جلعل  بداللة 
تعاىل:  قــال  كام  األرض  بسكون  ساكنا 

ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  چ 

ڄچ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ 
أن  ذلك  "والزم   .]45 الفرقان:  ]سورة 
الظل  يعرض  ما  الظل  بمد  املــراد  يكون 

)73( الفروق اللغوية، أبو هالل احلسن بن عبد 
مهران  بن  حييى  بن  سعيد  بن  سهل  بن  اهلل 
العسكري )ت 395هـ(، دار العلم والثقافة 

للنرش والتوزيع، القاهرة. 
)74( مفردات ألفاظ القرآن، الراغب األصفهاين، 

دار القلم –الدار الشامية، 2009. 
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احلادث بعد الزوال من التمدد شيئًا فشيئًا 
اقــراب  حسب  ــرشق  امل إىل  املغرب  من 
كانت  إذا غربت  األفق حتى  من  الشمس 
فيه هناية االمتداد وهو الليل، وهو يف مجيع 
أحواله متحرك ولو شاء اهلل جلعله ساكنًا، 
داللتها  حيث  من  الشمس  هي  والدليل 
وبانبساطه شيئًا  أن هناك ظاًل  بنورها عىل 
ولوالها  فشيئًا  شيئًا  الظل  د  متدُّ عىل  فشيئًا 

مل يتنبه لوجود الظل")75(. فقال تعاىل چڦ 
ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ 
ڃ ڃ ڃ چ ]سورة الفرقان: 45-

.]46
بل  بذاته  يتحرك  ال  املتحرك  إن  قلنا 
سبحانه  اهلل  يضع  وهنا  ك،  حمــرِّ اىل  حيتاج 
األرض  ت  غــيّ لو  فيام  تساؤلني  وتعاىل 
احلايل  القطب  حول  نفسها  حول  دوراهنا 
عمودي  عريض  حمور  اىل  اجلنويب  الشاميل 
حول  القمر  كحركة  أي  الشمس،  عىل 
نفسه حول حموره العمودي عىل األرض، 
املواجه  الوجــــه  سيكون  سيكون؟.  فامذا 

السيد  العالمة  القرآن،  تفسي  يف  امليزان   )75(
هـ(،   1401 )ت  الطباطبائي  حسني  حممد 

ج15، ص 225. 

والوجه  رسمــدي،  دائم  هنار  يف  للشمس 
البعيد عن الشمس سيقع بمخروط الظل 

وسيكون يف ليل رسمدي، قال تعاىل: چٱ 
پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ 

ٺٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ 

ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ 

ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ 

ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ 

القصص:  چچ ]ســورة  چ  ڃڃ 

71 -72[. ومن املعلوم أن حركة الرياح 
ستتأثر  كلها  واملحيطات  البحار  يف  واملياه 
حركتها  أن  آخر  وبمعنى  األرض  بحرارة 
األرض.  بحرارة  مرهونة  الشمس  حول 
ستسكن  ــاح  ــري ال حــركــة  ــإن  ف وبثبوهتا 

پ پ  چ  املاء، قال تعاىل  تيارات  وكذلك 
ڀ ڀ چ ]سورة الشورى: 33[.

إذا توقفت  فيام  ولكن يف تصّور آخر؛ 
األرض يف دوراهنا حول نفسها فجأة، فإن 
برسعته  سيستمر  ــاألرض  ب املحيط  اجلو 
األرض  دوران  ــة  رسع ــي  وه األصلية 
الساعة  يف  كيلومر   1760 تساوي  والتي 
عىل خط االستواء، وهذا يكفي لكنس ما 
عىل وجه األرض ليس له جذور صخرية. 
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وكذلك ستتالطم مياه املحيطات والبحار 
كام  يشء،  كــل  فتغمر  جانبا،  لتنسكب 
وسيطول اليوم ليصبح مساويا 365 يوما 

عاديا.
وسيواجـــــه نصف األرض للشمس 
وترتفع درجة احلرارة، بينام النصف اآلخر 
نرى  وال  كثيا،  وسيربد  الظالم  سيغمره 
بالنهار  الليل  تبدل  من  عليه  تعودنا  ما 
عام.  نصف  بعد  إال  ورشوق  ــروب  وغ

وماذا بعد؟.
لو توقفت األرض عن دوراهنا حول 

الشمس فامذا حيدث؟.
يرسم العلامء صورة افراضية معتمدة 
أن  فيفرضون  الرياضية  احلسابات  عىل 
مركز  نحو  بالسقوط  ستتسارع  األرض 
بـ 150 مليون  تبعد عنها  والتي  الشمس. 
كيلومر، وأن رحلتها ستستغرق 64 يوما 
ونصف، بينام سرتفع درجة احلرارة بشكل 
مضطرد اىل أن تصل اىل 300 درجة مئوية 
األخية  األربعة  واأليام  الستني  اليوم  يف 
سرتفع بشكل رسيع اىل أكثر من 3000 

درجة مئوية.
ويقال: إنه بعد شهر من رحلة األرض 

نحو الشمس وبتلك الرسعة اهلائلة تؤدي 
درجــة   58 اىل  حــرارهتــا  ــة  درج رفــع  اىل 
الشمس  نــور  حينئذ  وسيصبح  مئوية، 
شديدا جدا. بينام تبدأ املعامل عىل األرض 
ومتوت  الغابات  وستحتــــرق  بالتوقف، 
صعبا.  العيش  ويصبح  احليوانات  معظم 
فإن  أكثر  الشمس  من  األرض  وباقراب 
فيؤدي  أكثر  سرتفع  املــاء  حــرارة  درجــة 
املاء  يف  الذائبة  الغازات  بعض  خروج  اىل 
األسامك  فتموت  األوكسجني،  وأحدها 
بسبب نقص األوكسجني بينام ترتفع نسبة 
درجة  بارتفاع  فإن  وبذلك  األمونيا،  غاز 
سلسلة  عــىل  ستقيض  فإهنا  ــاء  امل حـــرارة 
ــذا يعني  املـــاء، وه املــوجــودة يف  الــغــذاء 
موت احلياة املائية. وال يفوتنا أن نذكر أنه 
سيسبقها جفاف اهلواء الذي يؤدي اىل قتل 

احلرشات.
نحو  األرض  رحلة  تستمر  وبينمــــا 
احلــرارة  درجــة  تصـــل  وحينام  الشمس، 
عىل  بالغليان  املــاء  سيبدأ  مئويــــة   103
سطح املحيطات والبحار، عندئذ سيغطي 
األرض بخار كثيف. ولكن بسب الضغط 
من  يمنع  فإنه  املحيطات  أعامق  يف  العايل 
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غليان املاء يف األعامق.
ستقرب  فــإنــه  ـــي،  األخ الــيــوم  ويف 
األرض جدا من الشمس وبسبب اجلذب 
اهلائل من قبل الشمس فإن شكل األرض 
فينسحب  الكمثري  الشكل  اىل  سيتغي 
يعجل  مما  بقوة،  للشمس  املقابل  الوجه 
الصخور  وتتشقق  األرض  وجه  فتق  يف 
وتتفجر وخُترج ما فيها عىل شكل محم من 
الصخور  تبدأ  ثم  املنفطرة.  الصخور  بني 
سطح  حرارة  درجة  أن  علام  باالنصهار. 
الشمس هي 5700 كلفن، بينام يف مركزها 

فإهنا تساوي 15 مليون كلفن)76(.
ولو تساءلنا، ماذا لو اختفت الشمس 
من مدارها املرســوم هلا؟. مــن املعلوم أن 
الشمــس تتحــرك بجريان نحو مســتقرها 
أو حتــى تنتهــي إىل مســتقرها ومــن ثــم 
اســتقرارها وســكوهنا بانقضاء أجلها أو 
زمن استقرارها أو حمله بذلك اجلريان فإنه 

مقّدر بزمــن ومكان حمددين چۉ 
ى  ى  ې  ېې  ې  ۉ 
چ ]ســورة يــس: 38[، عــىل أن  ائ 
"ظاهــر اجلــري هو الــدال عــىل االنتقال 

)76( الصفر املئوي تساوي 273 كلفن. 

مــن مكــان إىل مكــان")77(، فالشمــس ال 
تزال جتــري مــا دام النظــام الدنيوي عىل 
حاله حتى تســتقر وتسكن بانقضاء أجلها 
حينئذ ستخرب الدنيا ويبطل هذا النظام، 
وعندئذ فإن األرض ســتفلت من مدارها 
حول الشمس وستســي برسعة مســتقيمة 
مهولــة وبرسعــة 30 كيلومــر يف الثانية. 
ومــن ثــم ســيغمر األرض ظــالم دامس 
وســتربد حرارهتــا بشــكل رسيــع. ومــن 
املعلوم أن 99. 9% مــن اإلنتاج الطبيعي 
عــىل األرض هــو مــن عمليــات التمثيل 
الضوئــي والتي تعتمد عىل الشمس، كام مل 
يعد باســتطاعة النباتات أخذ ثاين أوكسيد 
الكاربــون، وطــرح األوكســجني الغــاز 
احليــوي. علــام أن اختفاء ضــوء الشمس 
يستغرق 8 دقائق و20 ثانية يومئذ سنرى 
آخــر غــروب للشمس. وآخــر يشء يراه 
اإلنســان هــو القمــر قبــل انتهاء التســعة 
دقائــق األخــية. وبعدهــا يعــم األرض 
الظــالم، ولكــن ال يــزال يصلنــا ضــوء 

السيد  العالمة  القرآن،  تفسي  يف  امليزان   )77(
هـ(،   1401 )ت  الطباطبائي  حسني  حممد 

ج17، ص 89. 
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ضعيــف جدا مــن املجرة التــي نحن فيها 
ولكن بشدة قليلة مساوية لـ 300/ 1 من 
ضوء القمــر، وهو كام ترى ضئيال جدا ال 
يكفي حتى للرؤية، فســتنار املدن باإلنارة 
االصطناعيــة. بينــام يعــم الظــالم املناطق 

األخــرى غــي املضــاءة.
الشمس  ضوء  فبغيـــاب  أسلفنا  وكام 
هناك  يعد  ومل  الضوئي  التمثيل  سيتوقف 
الكاربون  أوكسيد  ثاين  لغاز  امتصاص 
إلنتاج غاز األوكسجني الغاز احليوي لبقاء 
الكائنات احلية عىل األرض. كام أنه وبعد 
أسبوع واحد من غياب ضوء الشمس فإن 
االنجامد  درجة  اىل  سيربد  األرض  سطح 
مجيع  فستموت  وبالتأكيد  منها.  أقل  أو 
احليوانات  كل  موت  وسيتبعها  النباتات 
النبات،  عىل  يعتمد  الذي  اإلنسان  ومنها 
وبعدها بعام ستنخفض درجة احلرارة اىل 
) -73( درجة مئوية وعندها ستتجمد كل 

املياه يف العامل.
للتغيات  العلمي  التصور  ذلك  كان 
النظام الشميس. وهو كام ترى  املتوقعة يف 
جمرد افراضات ال يمكن تأكيدها بتجربة. 

ولنعد اآلن للصورة القرآنية.

الفصل 10: 
الصورة القرآنية للحظة 

اهنيار املوجودات:
يرسم القرآن الكريم الصورة احلقيقية 
ــروي،  األخ العامل  بــدء  عند  سيجري  ملا 
فسيحصل تغيي كوين شامل، وأنه سيقوم 
املتعاهد  السنن  عىل  يعتمد  ال  جديد  نظام 
عليها التي أودعها سبحانه وتعاىل يف احلياة 

الدنيا.
سيجري  بام  جهلنا  متاما  هنا  ونؤكـــد 
الكريم.  الــقــرآن  له  ــار  أش ما  إال  يومئذ 
الكريم  ــرآن  ــق ال ذكـــره  مــا  عــىل  وسنمر 
العلمية  التصورات  من  أيضا  بــاإلفــادة 
التي سّنها اهلل سبحانه وتعــاىل والتي عىل 
سينتهي  وباهنيارها  الكون،  قام  أساسها 
وصفه  الذي  اجلميل  الكوين  النظام  ذلك 

ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  چ  وتــعــاىل:  سبحانه 
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 

ـــورة  چچ ]س چ  ڃ  ڃ 
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البقرة: 164[.
املحاط  ــكــون  ال مــن  فــأرضــنــا جــزء 

ۇ  چ  السامء  وهــي  حيفظه  بسقف 
چ ]سورة األنبياء:  ۇ ۆ ۆ 

بمصابيح  وتعاىل  زينها سبحانه  التي   ]32
چ ڈ ڈ ژ ژ ڑ چ ]سورة 

عن  تزول  ال  الكواكب  وألن   ،]5 امللك: 
السامء  فجعل  النجوم.  وكــذا  مستقرها 

الدنيا مجيلة مزدانة بضوئها چ ٹ ٹ ٹ 
الصافات:  چ ]ســورة  ڤ  ڤ  ٹ 
للشمس  جعل  بأن  مجاال  زادها  وقد   .]6
يزيد  مــا  ــو  وه وبــروجــا  مــنــازال  والقمر 
بتفاوت  ومجــاال  هبجة  للسامء  الناظرين 

ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  چ  الكواكب،  ملعان 
پچ ]ســــورة  پ  ٻ 
الكون  هلذا  سيحدث  ماذا   .]16 احلجر: 
اختل  إذا  النظام  ومتسق  اجلــامل،  الباهر 

نظامه؟.
ماذا لو اخّتل النظام الشميس؟.

العلمي  التصور  سبق؛  فيمـــــا  ذكرنا 
مــــــارة  الشمس  نحو  األرض  النزالق 
بالرتيب نحو  الشمسية  الكواكب  بأفالك 
استنادا  األزمــان  افرضوا  لقد  الشمس. 

الشمس،  نحو  وتسارعها  األرض  لرسعة 
 64 نحو  تستغرق  الرحلة  أن  افرضوا  ثم 
ما  بكل  العامل  واهلل  اليوم،  ونصف  يوما 
سيجري ألنه ال أحد يعلم ومل جتَر جتربة يف 
ذلك بل هي جمرد افراضات ال متنعنا من 

التدّبر والتفكي.
ملا  مشاهدا  الكريم  القرآن  ويصف 
ذكرناها  كالتي  والكون  لألرض  سيجري 
سابقا ومتممة هلا ولكننا مجعناها لوحدها.

األرض والشمس:. 1
تابــــع  كوكب  األرض  أن  من  لنبدأ 
بوجودها  مرهونـــة  احلياة  وأن  للشمس 
سبحانه  اهلل  أن  ثــم  عليه،  هــي  مــا  عــىل 
خلق  غايات  من  واحدة  جعل  قد  وتعاىل 
احلســـاب  لتنظيم  هو  والقمـــــر  الشمس 

ۇ  ۇ  چ  تعاىل:  قال  وأشهر،  سنني  إىل 
ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ 
ې  ۉې  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ 
ەئ  ەئ  ائائ  ى  ى  ې  ې 
وهذه   .]5 يونس:  وئچ ]سورة  وئ 
جتري  ومسارا  فلكا  هلا  رسم  قد  الشمس 
اهلل  أراده  كام  آلخر  مكان  من  وتنتقل  فيه 
هلا وقّدره تقديرا حكيام اىل أن تبلغ أجلها 
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ې  ۉ  ۉ  چ  وغــايــتــهــا؛ 
ــورة  چ ]س ائ  ى  ى  ې  ېې 

يس: 38[.
ملا  متالزمني  والقمر  الشمس  ويظل 
خط هلام من املسي. وفيه ال تدرك الشمس 

املعمول  التدبي  بذلك  خيتل  حتى  القمر 
هبام، وال يمكن ألحدمها أن يتداخل بفلك 
اآلخر فكل له تقديره الدقيق جدا وبحركة 
األرض حول نفسها يتكون الليل والنهار. 
متعاقبان  مها  "بل  النهار،  سابق  الليل  فال 
فيجتمع  النهار  الليل  فيتقدم  التدبي  يف 
فكل  يتعاقبان")78(.  بل  هناران  ثم  ليلتان 
النجوم  من  وغيمها  والقمر  الشمس  من 
ــرون يف جمــرى خــاص به  والــكــواكــب جي

ېئ  ۈئ  ۈئ  چ  تعـــاىل  قال  وحمفوظ. 
جئ  یی  ی  ی  ىئ  ىئ  ىئ  ېئ  ېئ 
 .]40 يس:  ىئچ ]ســورة  مئ  حئ 
للشمس  وتعاىل  سبحانه  اهلل  ــّدر  ق وقــد 
قّدر  والقمر بحساب منه فيجريان عىل ما 

ڍ ڍ  چ  اجلـــري  نــوع  مــن  هلــام 

السيد  العالمة  القرآن،  تفسي  يف  امليزان   )78(
هـ(،   1401 )ت  الطباطبائي  حسني  حممد 

ج17، ص 91. 

ڌ چ ]سورة الرمحن: 5[. وعىل هذا 
األرض  عىل  احلياة  دامت  الدقيق  النظام 

واستقامت وعمرت.
وماذا لو توقفت األرض عن الدوران 

حول نفسها؟

ــل يف  ــي فــســيــكــون -كـــام أســلــفــنــا -ل
أمده  للشمس  املعاكس  األرض  نصف 
للشمس  املــواجــه  والنصف  سنه  نصف 
أذا  وأما  أيضا،  سنة  لنصف  ويستمر  هنار 
نفسها  حول  ــا  دوراهن األرض  غــّيت  ما 
الشاميل  قطبها  حول  الطبيعي  بــالــدوران 
ــول قطبها  ـــا ح اجلــنــويب وأصــبــح دوراهن
العريض العمودي عىل الشمس، فسيصبح 
دوران  هو  كام  نفسها  حول  وقتئذ  دوراهنا 
القمر حول نفسه، ولكن مل يعد هناك ليل 
وهنار وتعاقب بينهام. بل هلا وجه بعيد عن 
وآخر  نورها،  يرى  وال  الشمس  مواجهة 
يواجه الشمس دائام، فيعني ذلك رسمدية 

كل من الليل والنهار معا. قال تعاىل: چٱ 
پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ 

ٺٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ 

ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ 

ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ 
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چ چ چ ]سورة القصص: 71-

.]72
الشمس وتكّورت،  تغيت  ما  إذا  اما 
"جيمع نورها ويذهب ضوؤها  وذلك بأن 

وحيدث اهلل تعاىل للعباد ضياء غيها")79(، 
التكوير:  چ ]ســورة  ٻ  ٻ  ٱ  چ 

"انظالم  يعني  الشمس  فتتكـــــــــور   ،]1
وسينكدر  نورها  وسينطفئ  جرمها")80(. 
االنــكــدار  ذات  وســيــحــدث  ضــيــاؤهــا، 
لشمسنا،  كام  متاما  األخــرى  للشموس 
وستمحى آثارها ويذهب نورها فتطمس؛ 
املرسالت:  ھچ ]سورة  ہ  ہ  چ 

وأشــد  شمسنا  مــن  ــرب  أك فبعضها   .]8
ــورة  پچ ]س پ  ٻ  چ  ضــيــاًء 
كل  ستتهـــاوى  ويومئذ   ،]2 التكوير: 
وال  حيدها  نظام  فال  والكواكب  النجوم 

يب  الفضل  القرآن،  تفسي  يف  البيان  جممع   )79(
للتحقيق  العلوم  دار  الــطــربيس،  احلسني 
والطباعة والنرش والتوزيع، 2005، ج10، 

ص 276. 
السيد  العالمة  القرآن،  تفسي  يف  امليزان   )80(
هـ(،   1401 )ت  الطباطبائي  حسني  حممد 

ج20، ص 213. 

ينفرط  كام  وستنفرط  فيها،  جتري  أفالك 
نظام  ويضطرب  الآللئ،  فتتناثر  العقد 

چ  پ  پ  ٻ  چ  وخيتل،  حركتها 
ذلك  مع  ويتزامن   .]2 اإلنفطار:  ]سورة 
متاما أن تتوقف األرض عن دوراهنا حول 
مما جيعل من  فجأة  الشمس  نفسها وحول 
املياه  من  وكذلك  باألرض  املحيط  اهلواء 
املوجودة يف البحار واملحيطات أن تستمر 
دوران  لـرسعة  املساوية  وهي  بحركتها 
األرض قبل التوقف وهي 1760 كيلومر 
يف الساعة عىل خط االستواء، فهذا يكفي 
لكنس ما عىل وجه األرض ليس له جذور 
وتعاىل  سبحانه  اهلل  فــيســل  صخرية. 
الرب  يف  املهلكة  الــريــح  ــي  وه احلــاصــب 
البحر.  يف  املهلكة  الريح  وهي  والقاصف 
أو مهلكة مغرقة لكل  للسفن  رحيًا كارسة 

ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  چ  يشء؛ 
ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ 
چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ 
ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ 
ڍ ڍ ڌڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ 
ڑ چ ]سورة اإلرساء: 68 -69[. فإن 
ما عال سطح األرض  الريح ستقتلع  هذه 
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فتثي الراب و"ستقلب باطنها إىل ظاهرها 
ٺ  ڀ  چ  القبور")81(،  تشمل  وكذلك 
ريح   ،]4 اإلنــفــطــار:  چ ]ســـورة  ٺ 
العالية  البحر  أمواج  تدفع  شديدة عاصفة 

چ  چ  جــانــب؛  كــل  مــن  هبــم  فتحيط 
ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ 

يونس:  چ ]سورة  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ 

املحيطات  مياه  ستتالطم  وكذلك   ،]22
والبحار لتنسكب جانبا، فتغمر كل يشء، 
يزول  حتى  بعض  يف  بعضها  وسينفتح 
احلائل وخيتلط العذب منها واملالح ويعود 
بحرًا واحدًا، چ پ ڀ ڀ چ ]سورة 
غاب  بعدما  ذلك  حيدث   ،]3 اإلنفطار: 
جعل  حيث  هلا  حافظا  كان  الذي  النظام 
متيد  ال  مستقرة  األرض  وتعاىل  سبحانه 
بنا وجعل يف فرجها التي يف جوفها أهنارًا 
وجعل هلا جبااًل ثابتة وجعل بني البحرين 

ں  چ  وامتزاجهام،  اختالطهام  من  مانعًا 
ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ 

ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ 

السيد  العالمة  القرآن،  تفسي  يف  امليزان   )81(
هـ(،   1401 )ت  الطباطبائي  حسني  حممد 

ج20، ص 223. 

سيغيب   .]61 النمل:  چ ]ســورة  ھ 

ذلك وينتهي، وسيعم األرض حينئذ ظالم 
األرض.  عــىل  سيحدث  مــا  هــذا  ــس  دام
وبالتأكيد فسيكون من األسهل للقمر عند 
ويذهب  نوره،  فينخسف  النظام،  اختالل 

چ  ۓ  ۓ  چ  تــعــاىل:  ــال  ق ــاؤه،  ــي ض
الشمس  جيتمع  وهنا   ]8 القيامة:  ]سورة 

ڭ  ڭ  چ  نورمها  غياب  عىل  والقمر 
فيجتمعان،   ،]9 القيامة:  چ ]سورة  ڭ 
نورمها  "مجعًا يف ذهاب  وقد يكون مجعهام 
مع  الشيئني  أحد  وجعل  االنسان.  يراه  بام 
يف  مجع  اقسام:  ثالثة  عىل  فاجلمع  اآلخر. 
االعراض  الزمان، ومجع  املكان، ومجع يف 
يف املحل. ومجع الشيئني يف حكم او صفة 
جماز")82(. ال بأس حتى وإن مجعا يف املكان 
والزمان فيمكن ذلك، ومل يعد هناك رساج 
يزينان  كانا  اللذان  ومها  مني،  قمر  وال 

ڳ ڳ ڳ  چ  بنورمها  الدنيا  السامء 
ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ 
فتبارك   ،]61 الفرقان:  چ ]ســورة  ڻ 

يب  الفضل  القرآن،  تفسي  يف  البيان  جممع   )82(
للتحقيق  العلوم  دار  الــطــربيس،  احلسني 
والطباعة والنرش والتوزيع، 2005، ج10، 

ص 193. 
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الرمحن من اتقان حمكم متني.
بينهام،  قائام  الــتــالزم  ذلــك  يعد  ومل 
يتعداه أحدمها عىل اآلخر، ذلك  ووقتا ال 
التوقيت املتالزم واملتبادل الذي ينتج عنهام 
الليل والنهار. والذي كان يومئذ يف احلياة 
الدنيا وتنعم هبا املوجودات عىل األرض: 

ىئ  ىئ  ىئ  ېئ  ېئ  ېئ  ۈئ  ۈئ  چ 

چ  ىئ  مئ  حئ  جئ  یی  ی  ی 
هذا  باختالل  ولكن   ،]40 يس:  ]ســورة 
فلك  هناك  يعد  مل  حينئذ  الدقيق  النظام 
سيجتمعان  بل  منهام،  واحد  لكل  خاص 
القيامة:  چ ]ســـورة  ڭ  ڭ  ڭ  چ 

نصفني  اىل  وينفلق  القمر  فسينشق   .]9
فرقتني  فصار  بعض  عن  بعضه  "فينفصل 

ھ  ھ  چ  تعاىل:  قال  شقتني")83( 
ے ے چ ]سورة القمر: 1[.

النجوم والسامء:. 2
بنورها  هُيتدى  نجوم  هناك  تعد  ومل 

ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  چ  ومواقعها 
ڇچ ]سورة  ڇ  چ  چ  چ  چ 

السيد  العالمة  القرآن،  تفسي  يف  امليزان   )83(
هـ(،   1401 )ت  الطباطبائي  حسني  حممد 

ج19، ص 55. 

مسخرة  كانت  بعدما   ،]97 ــام:  ــع األن
الليايل  يف  هبــا  هيتدي  حياته  يف  لإلنسان 
سبحانــــــه  فيذكرهم  الظالم،  احلالكة 
مواقعها  وترتيب  نظمها  بجامل  وتعاىل 

وئ  وئ  ەئ  ەئ  چائ  الدقيق: 
ۇئچ ]سورة النمل: 63[.

السقف  مثل  كانت  التي  السامء  وأما 
هتاوت  بعدما  فإهنا  واملحكـــم  املحفوظ 
النجوم وتناثرت، وانطفأ نورها فستصبح 
كالدخان  وستكون  ضعيفــــــــة،  واهية 
شديد  مور  يف  فهي  وتضمحل.  فتضعف 
الطور:  ۋچ ]سورة  ٴۇ  ۈ  ۈ  چ 

الطرائق  "ذات  السمـاء  تلك  تعد  9[، ومل 
او  الكواكـب  مسي  منها  ــراد  امل احلسنة 
نضدها عىل طرائق التزيني")84( تلك التي 

چٱ  وتعاىل  سبحانـــه  اهلل  هبا  أقسم 
فإهنا   .]7 الذاريات:  ٻچ ]سورة  ٻ 

رخـــــــــوة،  واهيـــــــة  وتصبح  ستتشقق 
بنيتهــــا  بانتقاض  مسرخيــــــــة،  ضعيفة 
يف  السامء  رؤية  من  هواًل  أكثر  ينظر  وال 

اهلل  تفسي كالم  الصايف يف  الصايف،  تفسي   )84(
1091هـ(،  )ت  الكاشاين  الفيض  الوايف، 

مكتبة الصدر، طهران، ج5، ص 36. 
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ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  چ  ــأة،  ــي اهل ــذه  ه
احلاقة: 16[، وستنفرج  ڌچ ]سورة 
چ  ے  ھ  ھ  چ  وتتصدع  فتتشقق 
هذا  و"تشققها   ،]9 املرسالت:  ]ســورة 

ں  چ  األبواب")85(،  كقطع  سيصبح 

19[؛  النبأ:  چ ]سورة  ڻ  ڻ  ڻ 
"وتتقطـــــــــع")87(  شقوقًا")86(،  "فشّقت 
االنفطار:  چ ]سورة  ٻ  ٻ  چٱ 

ستجري  أهنا  أو  وتنصهر  وستتفطر   ،]1
بعضها  صّب  إذا  الّدهن  "فاّن  كالدهان 
فوق بعٍض اختلف الواهنا وُدردّي الّزيت 
محرة  وستصي  الوانه")88(،  ختتلف  ايضًا 

ۆئ  ۆئ  ۇئ  چ  األمحــر؛  كــاألديــم 
الرمحن:  چ ]سورة  ېئ  ۈئ  ۈئ 

)85( التبيان اجلامع لعلوم القرآن، الطويس )ت 
460 هـ(. 

اهلل  تفسي كالم  الصايف يف  الصايف،  تفسي   )86(
1091هـ(،  )ت  الكاشاين  الفيض  الوايف، 

مكتبة الصدر، طهران. 
يب  الفضل  القرآن،  تفسي  يف  البيان  جممع   )87(
للتحقيق  العلوم  دار  الــطــربيس،  احلسني 

والطباعة والنرش والتوزيع، 2005. 
العبادة،  مقامات  يف  السعادة  بيان  تفسي   )88(
سلطان حممد اجلنابذي امللقب بسلطان عي 
القرن 14 هـ(، مؤسسة األعلمي  شاه )ت 

للمطبوعات. 

وانقادت  أطاعت  ألهنا  كله  وذلك   ،]37
تستمع  بأن  وجديرة  حقيقة  وكانت  لرهبا 

ڀ  چ  وتنفرج  وتتصدع  فتتشقق  وتطيع 
چ ]سورة  ٺ ٿ  ڀ ٺ ٺ ٺ 

االنشقاق: 1 -2[.
ـــامء مجــيــلــة رائــعــة كام  فــلــم تــعــد س
عهدناها مبنية بقوة ومتانة من قبل القدير 
چۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئچ ]سورة 

حمفوظا  سقفا  تعد  ومل   ]47 الــذاريــات: 
ۆچ  ۆ  ۇ  چۇ 

الكواكب  تزينه   ]32 األنبياء:  ــورة  ]س
ڤچ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  چٹ 

ستكشط  لكنها   ،]6 الصافات:  ]ســورة 
عىل  فينطبق  الــتــزاق  شــدة  عــن  "بالقلع 
چ ]سورة  چ  چ  ڃ  چ  طيها")89(؛ 
القدير  بقدرة  فتطـــــوى   ]11 التكوير: 
كام  بــقــدرتــه  "فيطوهيا  قبضته  وحيــكــم 
طّيه  له  املقدور  اليشء  منا  الواحد  يطوي 

ۇئ  چۇئ  بيمينـــــــــه")90( 

يب  الفضل  القرآن،  تفسي  يف  البيان  جممع   )89(
للتحقيق  العلوم  دار  الــطــربيس،  احلسني 

والطباعة والنرش والتوزيع، 2005. 
يب  الفضل  القرآن،  تفسي  يف  البيان  جممع   )90(
للتحقيق  العلوم  دار  الــطــربيس،  احلسني 
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فيطوهيا   ،]67 الزمر:  ۆئچ ]سورة 
ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  چ  السجل  كطي 
األنبياء:  ــورة  چ ]س ڤ  ڤ 
فتتحول  "يفنيها  بمعنى  يطوهيا  أو   ]104
"كدردي  مائعة  تصي  ثم  دخانًا")91(. 

مصهور  أو  القطران،  كَعَكر  أو  الزيت، 
وتصي  متاما  السامء  فتنصهر  الفضة")92( 
الرصاص")93(،  أو  النحاس  "كمصهور 

ی  ىئ  چ  كاملهل:  فتكون  الفلزات،  أو 
 .]8 ــارج:  ــع امل چ ]ســـورة  ی  ی 
ما  أو  بالدخان  كله  الكون  فضاء  فتمأل 

يشبه الغيوم چ ڌ ڌ ڎ ڎ چ 
]سورة الفرقان: 25[ وينترش دخان غليظ 

يغشى الناس ويغطيهم چ گ گ ڳ 
 .]10 الــدخــان:  ڳچ ]ســـورة  ڳ 

والطباعة والنرش والتوزيع، 2005. 
القمي  إبراهيم  بن  عي  أبو  القمي،  تفسي   )91(
األعلمي  مــؤســســة  ــث(،  ــال ــث ال )الــقــرن 

للمطبوعات، بيوت. 
يب  الفضل  القرآن،  تفسي  يف  البيان  جممع   )92(
للتحقيق  العلوم  دار  الــطــربيس،  احلسني 

والطباعة والنرش والتوزيع، 2005. 
القمي  إبراهيم  بن  عي  أبو  القمي،  تفسي   )93(
األعلمي  مــؤســســة  ــث(،  ــال ــث ال )الــقــرن 

للمطبوعات، بيوت، ج2، ص 7. 

واملغرب،  ــرشق  امل بني  ما  يمأل  "دخان 

املؤمن  ــا  أّم وليلة،  يومًا  أربعني  يمكث 
الكافر  وأّمــا  الزكمة،  كهيئة  منه  فيصيبه 
فبمنزلة السكران خيرج من منخريه وأذنيه 

ودبره")94(.
عىل  األول  الشاهد  هي  فالسمـــــــاء 
هناك  يعد  فلم  الكوين،  النظام  اختالل 
للكواكب  بروجا  وال  أفالكا  وال  تزامنا، 
وال للشمس وال منازل للقمر كالتي أقسم 

چ  ٱ ٻ ٻ  چ  وتعاىل  هبا سبحانه 
زينة  جعلها  التي   ]1 الـــربوج:  ]ســورة 
واجلامل  البهجـة  من  جّوها  يف  للناظرين، 
الزاهرة  بنجومها  األلــبــاب  يوّله  ــذي  ال
أقدارها  اختالف  عىل  الالمعة  وكواكبها 

ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  چ  ملعاهنا  ــّوع  ــن وت
پچ ]ســــورة  پ  ٻ 
وتعاىل  سبحانـــــه  وحفظها   ]16 احلجر: 

ڀ  ڀ  پ  چ  هلا  يــيسء  ما  كل  من 
 .]17 احلــجــر:  ڀچ ]ســـورة  ڀ 
الكواكب  بزينــة  وتعاىل  سبحانه  وزينها 

نارص  املنزل،  اهلل  كتاب  تفسي  يف  األمثل   )94(
مكارم الشيازي، دار إحياء الراث العريب، 

بيوت، 2005. ج 16، ص 132. 
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ٹ  چ  العقول  يبهر  ما  اجلامل  من  فكانت 
ڤچ ]ســـورة  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ 
الفسيح  الكون  ذلك  وإن   .]6 الصافات: 
املتنامي واملتحرك نحو التوسع واالمتداد، 
وذلك "البناء الواسع الفضاء عجيب، فإن 

القبة الواسعة ال يقدر عليها البناؤون")95( 
چۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئچ ]سورة 

جاء  إذا  هكذا  تصمد  مل   .]47 الذاريات: 
چ  ک  ک  چک  احلــق  الوعد 
هذه  فستتهاوى   ،]97 األنبياء:  ]ســورة 
التي  مواقعها  مــن  وتتساقط  الــنــجــوم 

ی ی  چ  وتعاىل  هلا سبحانه  حددها 
 .]75 الواقعة:  چ ]سورة  ی  ی 

ہ  ہ  چ  فتطمس  أثرها  وسينمحي 
حينئذ   ،]8 املرسالت:  چ ]سورة  ھ 

پ  چٻ  ومتـــوت  نــورهــا  سينطفئ 
بعدما   ،]2 التكوير:  چ ]ســورة  پ 

چپ  بضوئها  الــظــالم  تثقب  كــانــت 
فتفقد   ،]3 الــطــارق:  ـــورة  ڀچ ]س

املنفرط  كالعقد  وتتناثر  وأفالكها  مواقعها 

)95( مفاتيح الغيب، التفسي الكبي، فخر الدين 
احلديث- دار  ــــ(،  604ه )ت  ـــرازي،  ال

القاهرة. ج 28، ص 227. 

چ ]سورة  پ  پ  ٻ  چ  الكون  يف 
االنفطار: 2[.

الشمس واألرض:. 3
أما شمسنا فإهنا ستتسارع نحو غايتها 

ې  ېې  ې  ۉ  ۉ  چ 

يس: 38[.  چ ]سورة  ى ى ائ 
آخذة معها كل الكواكب الشمسية وأرضنا 
القمر  فيجتمع  القمر.  ومعها  منها  واحدة 
چ ]سورة  ڭ ڭ ڭ  چ  الشمس  مع 
اىل  وينفلق  القمـــر  فسينشق   .]9 القيامة: 
نصفني "فينفصل بعضــه عن بعض فصار 

ھ  ھ  چ  شقتني")96(،  فرقتني 
ے ے چ ]سورة القمر: 1[.

التغيات  يف  ونتمعن  هنيهة  لنتوقف 
املعرّب عنها  بالشمس  اجتامع األرض  قبيل 
والقمر.  الشمس  اجتامع  الكريم  بالقرآن 
وسوف ال أعترب التسلسل يف احلوادث هي 
قطعية وإنام علمها عند اهلل سبحانه وتعاىل 

وإنام رتبناها ليسهل علينا تصورها.
فستمــــــور األرض وختسف وينقلب 

السيد  العالمة  القرآن،  تفسي  يف  امليزان   )96(
هـ(،   1401 )ت  الطباطبائي  حسني  حممد 

ج19، ص 55. 
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هبم  خيسف  اهلل  "وإن  عاليها  عىل  سافلها 
األرض بأمره وإذنه. فيحرك األرض عند 
وتتحــرك،  تضطرب  حتى  هبم  اخلسف 
فتعلو عليهم وهم خيسفون فيها، فيذهبون 
أسفل  إىل  فتلقيهم  متور،  فوقهم  واألرض 

ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  چ  السافلني")97( 
چ ]سورة  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ 

امللك: 16[.
عليه  كانت  كام  األرض  تبق  مل  عندئذ 
الرسعـــــــة  الشديدة  الريح  فستكتسحها 
كل  ستقتلع  وأهنا  دوراهنــا  يتوقف  بعدما 
انثنــاء  كل  "بزوال  فُتمّد  وجهها  عىل  ما 
باندكاك  »فتنبسط  وتستوي")98(،  فيها 
كالصحيفـة  تصي  حتى  وآكامها  جباهلا 
چ ]سورة  ٹ  ٿ  ٿ  چ  امللساء«)99( 

)97( مفاتيح الغيب، التفسي الكبي، فخر الدين 
احلديث- دار  ــــ(،  604ه )ت  ـــرازي،  ال

القاهرة. ج30، ص 70. 
)98( مفاتيح الغيب، التفسي الكبي، فخر الدين 
احلديث- دار  ــــ(،  604ه )ت  ـــرازي،  ال

القاهرة. 
الفضل  الــقــرآن،  تفسي  يف  البيان  جممع   )99(
للتحقيق  العلوم  دار  الطربيس،  احلسني  يب 
ج   ،2005 والتوزيع،  والنرش  والطباعة 

10، ص 699. 

لألشجار  وجـــود  فــال   ،]3 االنــشــقــاق: 
ڳ  ڳ  چ  صفصفا  أرضا  وستصبح 
بعدما   ،]106 طه:  ڱچ ]ســورة 
ومل  وتتطاير  فتتذرى  نسفا  اجلبال  تنسف 

گ  گ  ک  ک  چ  وجــودا  هلا  يعد 
 ]105 ــه:  ط ـــورة  ڳچ ]س گ  گ 
فيها  يعد  ومل  ملساء  وتصبح  فتتسطح 

ں  ں  ڱ  ڱ  چ  انخفاضا  وال  ارتفاعا 
فينهار   ،]107 طه:  چ ]ســورة  ڻ  ڻ 
حول  تدور  األرض  فال  الشميس،  النظام 
نفسها وال هي تدور حول الشمس ومل تعد 
األرض يف مدارها حول الشمس فتحدث 
فيها زلزلة عظيمة ال يمكن وصفها، فهي 
ليست كالزالزل املعهودة مع ما يرافقها من 
دمار وخراب. زلزلة ينتج عنها أن تتحرك 
األرض كل األرض، وتضطرب اضطرابا 

ڤچ  ڤ  ڤ  ٹ  چ  شــديــدا، 
]سورة الزلزلة: 1[، "فإذا ُحركت األرض 
األرض.  مجيع  ستعّم  فأهنا  شديدًا  حتريكًا 
ختتص  التي  املعهودة  الـــزالزل  بخالف 
ببعض األرض فتكون قوية لشدهتا")100(. 

الفضل  القرآن،  تفسي  يف  البيان  جممع   )100(
للتحقيق  العلوم  دار  الطربيس،  احلسني  يب 
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وما  األرض  وتتزعزع   ]1 احلج:  ]سورة 
برديد  األرض  فرجف  حتتها  وما  عليها 

ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  چ  واضــطــراب 
فرج   ،]6 النازعات:  چ ]ســورة  ۇ 
قد  األرض  كــأن  هــزا.  وهتتز  عنيفا  رجــا 
كل  ينهدم  حتى  شديدًا  حتريكًا  "حّركت 

ڳ  چ  وبناء")101(  جبل  من  فوقها  يشء 
 ،]4 الواقعة:  چ ]سورة  ڱ  ڱ  ڳ 

واالضطراب  التحريك  ذلك  كل  ويرافق 
زاجر  شديد  صــوت  العظيمة  والزلزلة 
چۇئ ۆئ ۆئ ۈئ چ ]سورة النازعات: 

كل  ويصعق  اآلذان  يصك  صوت   ،]13
سامع له. هذا الصوت الشديد املصاحب 
حيا  كائنا  يبقي  ال  سوف  الكبي  للخراب 
يف  املوت  األرض  يسود  حينئذ  وقتله  إال 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ  چ  كل مكان 
چ  پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ 
الناس  سمع  فإذا   "  .]68 الزمر:  ]سورة 

والطباعة والنرش والتوزيع، 2005. 
التنزيل  غوامض  حقائق  عن  الكشاف   )101(
ــون األقــاويــل يف وجـــوه الــتــأويــل،  وعــي
املعرفة، 2009، ج6، ص  دار  الزخمرشي، 

 .21

ال  بحيث  الشدة  يف  وهــو  الصوت  ذلــك 
يفزعون عنده ويصعقون  حتتمله طبائعهم 

وئ  وئ  ەئ  ەئ  چ  ويموتون")102(، 
ېئچ  ۈئ  ۈئ  ۆئ  ۆئ  ۇئ  ۇئ 
بذلك  وسنفصل   ،]87 النمل:  ــورة  ]س
ومل  القادم.  الفصل  يف  الرهيب  الصوت 
نحن  التي  األرض  ذات  هي  أرضنا  تعد 

ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  چ  فتتبدل  عليها 
"فيزاد   ،]48 إبراهيم:  چ ]سورة  ۀ 
آكامها  وتذهب  منها  وينقص  األرض  يف 
وجباهلا وأوديتها وشجرها ومتد مد األديم 
وتصي مستوية ال ترى فيها عوجًا وال أمتًا، 
وتتغي الساموات بذهاب الشمس والقمر 
والنجوم وباجلملة سيتغي كل من األرض 
والساموات عام هو عليه اآلن يف الدنيا من 
الرياح  فال  واألشكال")103(.  الصفات 
العاتية الشديدة وال ارجتاف األرض يبقي 
فستشقق  حاله.  عىل  األرض  باطن  يف  ما 

فخر  الكبي،  التفسي  الغيب،  مفاتيح   )102(
الدين الرازي، )ت 604هـ(، دار احلديث-

القاهرة. ج24، ص 219. 
)103( فتح الباري برشح صحيح البخاري، امحد 
بن عي بن حجر العسقالين )ت 852هـ(، 

دار طيبة. ج15، ب 44، ص 19. 
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ھ  ھ  ہ  ہ  چ  ــر  ــّط ــف ــت وت
ھچ ]سورة ق: 44[ فستلقي األرض 

املستوية  األرض  وجه  عىل  باطنها  يف  ما 
الساهرة)104(  وهي  يشء  كل  من  اخلالية 
النازعات:  چ ]ســورة  ېئ  ېئ  ېئ  چ 

14[. فإن هذه الريح ستقتلع ما عال سطح 
باطنها  و"ستقلب  الــراب  فتثي  األرض 
القبور")105(،  تشمل  وكذلك  ظاهرها  إىل 
اإلنفطار:  ٺچ ]ســورة  ٺ  چڀ 

4[. وال تعود األرض حتتمل ما يف داخلها 
كلام اقربت من الشمس فيتشقق سطحها 
الطارق:  ــورة  چ ]س ڈ  ڈ  ڎ  چ 

ۋ  ۋ  ٴۇ  چ  الصخور  فتتشقق   ]12
ما  وختـــرج   ]26 عــبــس:  ـــورة  ۅچ ]س
ومحمها  ومعادهنا  كنوزها  من  بطنها  يف 
چ ]ســـورة  ڦ  ڦ  چڦ 

الزلزلة: 2[، "وختلو غاية اخللو حتى مل يبق 

األرض  أو  املستوية  األرض  الساهرة   )104(
اخلالية من النبات، امليزان يف تفسي القرآن، 
العالمة السيد حممد حسني الطباطبائي )ت 

1401 هـ(، ج20، ص 186. 
السيد  العالمة  القرآن،  تفسي  يف  امليزان   )105(
هـ(،   1401 )ت  الطباطبائي  حسني  حممد 

ج20، ص 223. 

يف باطنها يشء كأهنا تكلفت أقىص جهدها 
ڤچ  ڤ  ٹ  ٹ  چ  اخللو")106(  يف 

]سورة االنشقاق: 4[.
البحار واملحيطات:. 4

فستتالطم  واملحيطات  البحار  وأمــا 
السواحل  عىل  بغزارة  وتنسكب  أمواجها 
وتتفرغ  الشاسعة  األرايض  مياهها  فتغمر 
فيكون  األخــــرى.  ومتتلئ  مياهها  مــن 
»البحر  عن  تعبي  وهو  مسجورا  البحر 
چ  ھ ے  چ  الفارغ واملمتلئ«)107( 
ستفرغ  البحار  أن  أو   ،]6 الطور:  ]سورة 
فيها")108(  النار  بتسجي  مياهها  "فتغيض 
التكوير:  چ ]سورة  ٹ  ٹ  ٿ  چ 

بعض  عىل  بعضها  البحار  فتنفجـــــر   .]6
األرض،  وتغرق  بينها  احلواجز  وتــزول 

فخر  الكبي،  التفسي  الغيب،  مفاتيح   )106(
الدين الرازي، )ت 604هـ(، دار احلديث-

القاهرة. ج31، ص 104. 
الفضل  القرآن،  تفسي  يف  البيان  جممع   )107(
للتحقيق  العلوم  دار  الطربيس،  احلسني  يب 
والطباعة والنرش والتوزيع، 2005، ج10، 

ص 274. 
السيد  العالمة  القرآن،  تفسي  يف  امليزان   )108(
هـ(،   1401 )ت  الطباطبائي  حسني  حممد 

ج 19، ص 7. 



أ.د. امحد الصفار

61

هـ(
14

41
 - 

2م
01

9(
ف 

صي
 - 

ون
الث

الث
 و

ن
ام

الث
د 

عد
ال

و"تتفجر البحار بعضها يف بعض فصارت 
الربزخ  ويرتفع  واحدًا  بحرًا  كلها  البحور 
چ ]سورة  ڀ  ڀ  پ  چ  بينها")109(. 
االنفطار: 3[. وأهنا قد تسجرت فأوقدت 
فصارت نارًا تضطرم، فتمتلئ السامء بخارا 
شديدا وغامما يعم األرض من كل جهاهتا، 
ـــــورة  ڎرب]س ڎ  ڌ  ڌ  زب 

الفرقان: 25[.
اجلبال:. 5

أن  املخيف  املشهد  ــذا  ه وســيافــق 
جذورها  تــاركــة  وتسي  اجلــبــال  تتحرك 
»فإذا  تالل.  وال  جبال  فال  مجيعها  فتزول 
بارزه  األرض  ترى  والتالل  اجلبال  زالت 
بحائل  ُأخــرى  عن  منها  ناحية  تغيب  ال 
صقع  عن  منها  صقع  يستر  وال  حاجز 

بساتر«)110( چ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ 
فتصبح   ]47 الكهف:  ــورة  چ ]س ٿ 
جبال  وال  حواجز  ال  مستويــــة  األرض 

الفضل  القرآن،  تفسي  يف  البيان  جممع   )109(
للتحقيق  العلوم  دار  الطربيس،  احلسني  يب 

والطباعة والنرش والتوزيع، 2005. 
السيد  العالمة  القرآن،  تفسي  يف  امليزان   )110(
هـ(،   1401 )ت  الطباطبائي  حسني  حممد 

ج 13، ص 321. 

األرض،  وجه  عىل  يرى  الــرشوق  وكــأن 
ڤچ ]ســورة  ڤ  ڤ  ٹ  چ 

وتتالشى  أجزاؤها  وتندك   .]69 الزمر: 
وتتكرس اجلبال اىل قطع صغية، "فكرستا 
ما  يستوي  حتى  تثنى  ال  واحــدة  كــرسة 
املــمــدود.  ـــم  األدي مثل  يشء  مــن  عليها 
تفتتت  أن  اىل  ببعض  بعضها  ــرضب  وي
األرض  وبقيت  الرياح  وسفتها  اجلبال 
بل  رابية.  وال  فيها  جبل  ال  واحــدًا  شيئًا 
األرض  فتدك  وإنام  مستوية  قطعة  تكون 
واحدة")111(،  دكة  واجلبال  واحــدة  مجلة 

چچ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  چ 

صارتا  »حتى   ،)112(]14 احلاقة:  ]سورة 
سائال  رمال  اجلبال  »فتصي  غــبــارًا«)113(. 
متناثرًا«)114(، وتصي ككثيب الرمل الذي 

ہ  چہ  أسفله،  من  حــّرك  إذا  هييل 
ےچ  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ 

الفضل  القرآن،  تفسي  يف  البيان  جممع   )111(
للتحقيق  العلوم  دار  الطربيس،  احلسني  يب 

والطباعة والنرش والتوزيع، 2005. 
)112( ]سورة الفجر: 21[. 

الطويس  القرآن،  لعلوم  اجلامع  التبيان   )113(
)ت 460 هـ(. 

الطويس  القرآن،  لعلوم  اجلامع  التبيان   )114(
)ت 460 هـ(. 
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]سورة املزمل: 14[. ثم يفرق اهلل تركيب 
چگ گ  نسفًا  وينسفها  اجلبال  أجزاء 
ڳ چ ]سورة طه: 105[، فتنهد اجلبال 

ۋ  چٴۇ  األرض  تتشقق  بعدما 
 .]90 مريم:  چ ]ســورة  ۅ  ۅ  ۋ 
وتصبح  بسا  فتبس  دقيقا  تفتيتا  وتفتتت 
كالدقيق چ ڱ ں ں چ ]سورة 
املنفوش  "كالعهن  فتصبح   ،]5 الواقعة: 
خمتلفة  ألوان  ذو  املنترش  كالصوف  فتنترش 
ألواهنا  اخــتــالف  عــىل  اجلــبــال  فتتالشى 

بزلزلة الساعة")115(. چ ڤ ڤ 
چ ]ســـــــــــــورة  ڦ  ڦ 
أدق  أو  كالغبار  فتتفرق   ]5 الــقــارعــة: 
"كاهلباء الظاهر يف شعاع الشمس الداخل 

ڻچ  ڻ  ڻ  چ  الكوة")116(،  من 
]سورة الواقعة: 6[ وتصبح غاية بالدقة بل 

ہ  ۀ  ۀ  چ  كالرساب.  تصبح 
ہ چ ]سورة النبأ: 20[، "فالرساب هو 

السيد  العالمة  القرآن،  تفسي  يف  امليزان   )115(
هـ(،   1401 )ت  الطباطبائي  حسني  حممد 

ج20، ص 349. 
السيد  العالمة  القرآن،  تفسي  يف  امليزان   )116(
هـ(،   1401 )ت  الطباطبائي  حسني  حممد 

ج19، ص 116. 

ويطلق  املفاوز  يف  الالمع  املاء  من  املوهوم 
عىل كل ما يتوهم ذا حقيقة وال حقيقة له 
اجلبال  فستنتهي  االستعارة"  طريق  عىل 

متاما وال يكون هلا وجود.
 :11 الفصل 

الثانية  والنفخة  األوىل  النفخة 
النشأة اآلخرة: واالنتقال اىل 

األحياء  إماتة  عن  يتحدث  العنوان 
مجيعها يف األرض والسامء ثم إحياءهم بعد 
إماتتهم، ثم اهلالك لكل يشء. وسنتحدث 
كام  وآثارمها  معنامها  لنفهم  النفختني  عن 
بعد  فيام  ونعّرج  الكريم.  القرآن  صورمها 
قبل  وما  الثانية  النفخة  بعد  ما  عىل  ذلك 
إال  لكل يشء  اهلالك  وهي  اآلخرة  النشأة 

اخلالق سبحانه وتعاىل.
الــقــرآن  يف  النفخة  ــر  ذك يف  ـــردد  وي
يعني:  والــصــور  الــصــُور.  لفظ  الكريم 
او  إليقاف  عــادة  يستخدم  الــذي  البوق 
ولقد  القوافل  وأحيانا  اجلنـــــد  لتحريك 
يف  بالنفخة  مقرنا  الصور  لفظ  استخدم 
ــذا يــدل عىل  عــدد من اآليــــات)117(، وه

الكهف  ]ســورة   ،]73 األنعام  ]ســورة   )117(
املؤمنون  ]سورة   ،]102 طه  ]سورة   ،99
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املوجودات  عامل  يف  بارسها  احلياة  توقف 
يف  والنفخ  أخــرى.  مرة  حركتها  ثم  ومن 
الكثيين  اجلامعة  إعالم  عن  كناية  الصور 
كالعسكر بام جيب عليهم أن يعملوا به مجعًا 
كاحلضور واالرحتال وغي ذلك. وقد يعرب 
عنه قرآنيا بالناقور. والناقور يعني »الصور 
قال  امللك«)118(.  فيه  ينفخ  أي  ينقر  الذي 
املدثر:  چ ]سورة  ې  ې  ې  ۉ  چ  تعاىل 

8[، "وهي كهيئة البوق")119(.
باإلضافة  الكريم  القرآن  يف  ورد  وقد 
الداللة  ذات  هلا  أخرى  ألفاظ  النفخة  اىل 
وما  الشديد  بالصوت  متعلقة  كلها  وهي 

يالزمه ومنها:
الصيحة:. 1

ــع  ــحــة هـــي رف ــصــي ــحــة: »ال ــصــي ال

يس  ]ســورة   ،]87 النمل  ]ســورة   ،]101
51[، ]سورة الزمر 68[، ]سورة ق 20[،  
 ،]18 النبأ  ــورة  ]س  ،]13 احلاقة  ــورة  ]س

]سورة املدثر 8[. 
)118( لسان العرب، ابن منظور )ت 711هـ(، 

دار صادر -بيوت، 1414هـ. 
الفضل  القرآن،  تفسي  يف  البيان  جممع   )119(
للتحقيق  العلوم  دار  الطربيس،  احلسني  يب 
ج   ،2005 والتوزيع،  والنرش  والطباعة 

10، ص 176. 

ڳ  ڳ  چ  تعاىل  قال  الصوت«)120(، 
ںچ ]ســورة  ں  ڱ  ڱڱ  ڱ 

ق: 42[ والصيحة "صاعقة ساموية نازلة 
بنارها  وأحرقتهم  بصوهتا  أماتتهم  عليهم 
نسبة حادث من احلوادث  مانع من  إذ ال 

عليها  جــار  أو  للعادة  ــارق  خ الكونية 
جمرى  يف  هو  كان  إذا  روحــاين  ملك  إىل 
الكونية  احلــوادث  سائر  أن  كام  صــدوره 
وغيها  والــــرزق  ــاة  ــي واحل املـــوت  مــن 
العاملة")121(. وتؤدي  املالئكة  إىل  منسوبة 

ڄ  ڄ  ڄ  چ  ـــوت  امل اىل  ــم  هب
ق:  چ ]ســورة  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃڃ 

وهي  الساموية  الصيحة  فأخذهتم   ،]19
وجعلتهـــــم  فأهلكتهم  املحتوم  العذاب 
كغثاء السيل، وما حيمله السيل من يابس 
الباليــــة.  والعيدان  والورق  النبـــــــات 
من  املاشية  حضية  يف  كاملتبقي  فصاروا 
بالكرس  املنقطعة  يابسة  واشجار  نباتات 

الــراغــب  الــقــرآن،  ــفــاظ  أل ــردات  ــف م  )120(
الشامية،  –الدار  القلــم  دار  األصفهاين، 

 .2009
السيد  العالمة  القرآن،  تفسي  يف  امليزان   )121(
هـ(،   1401 )ت  الطباطبائي  حسني  حممد 

ج10، ص 316. 
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احلظية؛  صاحب  جيمعه  الذي  والــرّض 
فصاروا كيبيس الشجر املتفتت إذا حتطم. 

ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  چ 

ولقد   ]31 الــقــمــر:  ـــورة  ڤچ ]س
متوت  أن  نفسه  عــىل  سبحانه  اهلل  أخــذ 

ں  چ  فــقــال  نفس  ذات  ــاء  األحــي كــل 
عمران:  آل  ــورة  ڻچ ]س ڻ  ں 
185[)122(، حينئذ يعّم السكون واخلمود 

ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  چٺ  هلا  حركة  وال 
 ،]29 يــس:  ــورة  ٹچ ]س ٹ  ٿ 
عليهم  تقيض  استئصال  عذاب  فالصيحة 
مهلة  أو  ــوع  رج مــن  هلــا  ومــا  وهتلكهم 

چجئ حئ مئ ىئ يئ جب حب خب مب 

ىب چ ]سورة ص: 15[، ويقال أن هذه 
الصيحة هي صيحة اإلحياء. فيقومون من 
ناظرين فيخرجون من األجداث  موتتهم 
سبحانه  اهلل  ــام  أم للمثول  خيرجون  أو 

ں  ڱ  ڱڱ  ڱ  ڳ  چڳ 

عنهم  فتشقق   ،]42 ق:  ںچ ]سورة 

ھ  ہ  ہ  چ  رساعـــا  األرض 
ملا  أذالء   ]44 ق:  ھچ ]ســورة  ھ 

)122( ]سورة األنبياء: 35[، ]سورة العنكبوت: 
 .]57

سيؤولون له چ ی ی ی چ ]سورة 
األرض  "وجه  فيلقون عىل   ،]87 النمل: 

املستوية اخلالية من النبات")123( چ ېئ ېئ 
ېئ چ ]سورة النازعات: 14[.

الصاّخة:. 2

تصخ  صيحة  »الصاخة  الصاخة: 
لشدهتا؛  فتصمها  تطعنها  أي  األذن 
الــصــاخــة«)124(.  القيامة  سميت  ومنه 
چ ]سورة  ېئ  ېئ  ېئ  چ  تعاىل  قال 
فإن  الصاخة  جــاءت  فــإذا   ]33 عبس: 
املرء سيهرب من مواالة أخيه وال يكلمه 
عبس:  چ ]ســورة  ی  ی  ی  ىئ  ىئ  چ 

جب  يئ  ىئ  مئ  حئ  چجئ   ،]34
ــورة  چ ]س جت  يب  ىب  مب  خب  حب 

عبس: 35 -37[.
القارعة:. 3

اإِلنسان  تقرع  املصيبة  »هي  القارعة: 

السيد  العالمة  القرآن،  تفسي  يف  امليزان   )123(
هـ(،   1401 )ت  الطباطبائي  حسني  حممد 

ج20، ص 186. 
)124( لسان العرب، ابن منظور )ت 711هـ(، 
مــادة  دار صـــادر -بــــيوت، 1414هـــــ، 

صخخ. 
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نفسه«)125(.  من  بأشد  تؤذنه  كأهنا  قرعًا 
ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  چڀ 

الــقــارعــة:  ـــورة  چ ]س ٿ  ٿ  ٿ 
القرع.  شديدة  هنة  "كل  وهــي   ]3-  1
من  والقارعة  أيضا")126(.  القيامة  وهي 
مما  شديد  باعتامد  ــرضب  ال وهــو  الــقــرع 
الذي  الناس »كاجلراد  اىل أن يكون  يؤدي 
غوغاء  وهو  بعضًا  بعضه  ويركب  ينفرش 

ٹ  ٹ  ٹ  چ  اجلــــــــراد«)127(، 
ٹ ڤ چ ]سورة القارعة: 
ألواهنا  بمختلف  اجلبال  وستتالشى   ،]4

ڤ  چ  املنفوش  كالصوف  وستصبح 
ڦچ  ڦ  ڤ 

]سورة القارعة: 5[.
الزجرة:. 4

ـــيشء  ـــن ال ـــة ع ـــرف ــــزجــــرة ال »ال

السيد  العالمة  القرآن،  تفسي  يف  امليزان   )125(
هـ(،   1401 )ت  الطباطبائي  حسني  حممد 

ج11، ص 361. 
إسامعيل  بن  عي  احلسن  أبو  املخصص،   )126(
 ،1996 ـــ(،  458ه )ت  املــريس  سيده  بن 

ج4، ص 185. 
السيد  العالمة  القرآن،  تفسي  يف  امليزان   )127(
هـ(،   1401 )ت  الطباطبائي  حسني  حممد 

ج20، ص 349. 

قال  »صيحة«)129(،  وهي  باملخافة«)128(. 
چ ]ســورة  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  چ  تــعــاىل: 

الصافات 19[.
الراجفة والرادفة:. 5

تردد  وفيها  عظيمة  »صيحة  الراجفة: 
متــخــض«)130(،  إذا  كالرعد  واضــطــراب 
 ]6 النازعات:  چ ]سورة  ڭ  ڭ  چ  

چ  ۇ  ڭ  چ  الــرادفــة  بعدها  ــأيت  وت
]سورة النازعات: 7[.

النفخة األوىل ﴿نفخة اإلماتة﴾:. 6
ما  اىل  إشــارة  الكريم  القرآن  يف  جاء 

سيجري عندما ينفخ يف الصور چ ۈئ ېئ 
چ)131( ]ســورة الكهف: 99[،  ېئ ېئ 
الساموات  يف  حياة  ذي  كل  يموت  وفيها 
األجساد  يلحق  إنــام  فاملوت  واألرض، 
كل  فيصعق  هبا.  األرواح  تعلق  بانقطاع 

الفضل  القرآن،  تفسي  يف  البيان  جممع   )128(
للتحقيق  العلوم  دار  الطربيس،  احلسني  يب 

والطباعة والنرش والتوزيع، 2005. 
)129( تفسي الصايف، الصايف يف تفسي كالم اهلل 
1091هـ(،  )ت  الكاشاين  الفيض  الوايف، 

مكتبة الصدر، طهران. 
السيد  العالمة  القرآن،  تفسي  يف  امليزان   )130(

حممد حسني الطباطبائي )ت 1401 هـ(. 
)131( ]سورة األنعام: 73[. 
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من يف الساموات واألرض فيهلكوا مجيعا، 
ومنه  الشديد.  »الصوت  معناه  والصعق 
الصاعقة، وهي الوقع الشديد من الرعد. 
ويقال إن الصعاق الصوت الشديد. ومنه 
أصابته  كأنه  ــات،  م إذا  صعق،  قوهلم: 
صاعقة«)132(، »وربام مات منه، ثم استعمل 

ٻ  ٻ  ٱ  چ  ــيا«)133(  ــث ك املــوت  يف 
ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ 
وقد   .]68 الزمر:  چ ]سورة  ٺ  ڀ  ڀ 
انعدام  اىل  تــؤدي  التي  للمشاهد  قدمنا 
لتغّي األرض والسامء. ففي  نتيجة  احلياة، 
مثل هذه األوضاع واألحوال، متوت مجيع 
عظيمة:  صيحة  فتحدث  احلية  الكائنات 

ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  چ 

"تفاجئهم  چ ]سورة يس: 49[  ڭ 
فال  فورهم  من  يموتوا  أن  متهلهم  وال 

)132( معجم مقاييس اللغة، أبو احلسن أمحد بن 
الفكر  دار  هـ،   395 ت  زكريا،  بن  فارس 
للطباعة والنرش والتوزيع )ت 395(، ج3، 

ص 285. 
القاموس،  جواهر  من  العروس  تــاج   )133(
احلسيني،  ــرّزاق  ال عبد  بن  حمّمد  بن  حمّمد 
بيدي )ت  أبو الفيض، امللّقب بمرتىض، الزَّ
1205هـ(، دار اهلداية، مادة صعق، ج26، 

ص 25. 

يستطيعون توصية –عىل أن املوت يعمهم 
يويص  أحــدًا  منهم  يرك  فال  دفعة  مجيعًا 
كانوا  إذا  أهلهم  إىل  يرجعوا  أن  –وال  إليه 

ڭ  چ  مثاًل")134(.  بيوهتم  من  اخلــارج  يف 
ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈچ 
إماتة  النفخة  هذه  ففي   ]50 يس:  ]سورة 
جلميع األحياء. وهنا أود اإلشارة اىل أنه: 
باإلضافة ملا سبق اىل أن اإلماتة هنا عىل ما 
اجلن  ومها  الثقلني  عىل  تقع  املفرسون  بينه 

ڇ  چ  الرشيفة  اآلية  يف  جاء  كام  واإلنــس 
فإن   .]26 الرمحن:  چ ]سورة  ڍ  ڇ  ڇ 
املوجودات  باقي  عن  تتكلم  مل  اآلية  هذه 

الكونية التي تكلمت عنها اآلية چ ڳ ڳ 
القصص:  چ ]سورة  ڱ  ڱڱ  ڳ  ڳ 
ما  املرحلة  يف  عنها  سنتكلم  والتي   ]88
بعد النفخة الثانية. فيتوضح لنا أن النفخة 
والنفخة  الثقلني  إلماتة  هي  إنــام  األوىل 
النفختني  يف  ويتم  إلحيائهم.  هي  الثانية 
احلياة  إزالــة  اىل  تؤدي  كونية  ظواهر  معا 
وقد  األرض.  عىل  من  احلية  للكائنات 

السيد  العالمة  القرآن،  تفسي  يف  امليزان   )134(
هـ(،   1401 )ت  الطباطبائي  حسني  حممد 

ج17، ص 98. 
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وكذلك  السابقة،  االفصول  يف  هلا  أرشنا 
بل  متاما  وتسطيحها  األرض  وجه  تغيي 
وتغيي موقعها وغيها من الظواهر وكلها 

ېئ  چ  الساعة  أرشاط  حتــت  وضعت 
حئ  جئ  یی  ی  ی  ىئ  ىئ  ىئ 

مئ چ ]سورة حممد: 18[.
أرشاط الساعة:. 7

بالتحريك  ط  الرَشَ مجع  واألشــــراط 
القرآن  بني  فقد  وبذلك  العالمة،  وهــو 
بوقوع  خترب  التي  الساعة  عالمات  الكريم 
-فقط- عليها  وسأمّر  القيامـــــة.  يوم 
عندها  أقــف  ولــن  املــوضــوع،  الستكامل 

كثيا، ومنها)135(:
1 .:بعثة النبي

ىئ  ېئ  چ  للمرشكني  والــكــالم 
مئىئ  حئ  جئ  یی  ی  ی  ىئ  ىئ 
حممد:  مبچ ]سورة  خب  حب  جب  يئ 

.]18
اندكاك سد يأجوج ومأجوج:. 2

ٺ  ٺ  ڀڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  چ 

والسنة  الكتاب  هــدى  عىل  اإلهلــيــات   )135(
والعقل، جعفر السبحاين، ج 4، دار احياء 

الراث العريب، بيوت. 

ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ 
چ ]ســورة  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹڤ 

الكهف: 98 -99[.
اتيان السامء بدخان مبني:. 3

ڳ  ڳ  گ  گ  گ  چ 

ں  ڱ  ڱڱ  ڱ  ڳ  ڳ 
 ،]11-  10 الــدخــان:  چ ]ســورة  ں 
چ  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  چۅ 

]سورة الدخان: 16[.
4 .:نزول املسيح

چ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ 

الـــزخـــرف:  ۋچ ]ســـــورة  ٴۇ 
ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  چ   ]57
ڀچ ]سورة  ڀ  پ  پپ  پ 

الزخرف: 61[.
إخراج دابة األرض:. 5

ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  چ 

گ  گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ 
گ چ ]سورة النمل: 82[.

جميء بعض آيات الرب تعاىل:. 6
پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  چ 

ٺ  ٺ  ٺٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ 
ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ 
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ڄ  ڄڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ 
األنــعــام:  ـــورة  چ ]س ڃ  ڃ  ڄ 

.]158
مشاهد يوم القيامة:. 7

وهناك مشاهد القيامة ومنها احلوادث 

قيام  نفس  يف  ستقع  التي  اهلائلة  الكونية 
الساعة. وهي التي أسهبنا يف اإلشارة اليها 
فيام سبق وسنتكلم عن اجلزء األخي منها 
اهلالك  وهو  واملعاد  الثانية  النفخة  بني  ما 
العامل  واهلل  ونظامه،  كله  للكون  الــتــام 

باحلقائق مجيعها.
النفخة الثانية ﴿نفخة اإلحياء﴾:. 8

فيها  حتيا  التي  هي  الثانية  النفخــــــة 
متوت  التي  األوىل  النفخة  دون  األموات، 
من  عليها  يرتب  ما  لكون  األحياء  فيها 
انتقاء األنساب  انتفاء األنساب، »واعتبار 
اإِلنسان  تدعو  التي  الدنيوية  احلوائج  من 
عىل  تبتني  التي  االجتامعية  احلــيــاة  إىل 
يستعقب  املنزيل  واملجتمع  البيت،  تكون 
التعــــاون  وأقسام  والتعاطف  التعارف 
تـــدوم  التي  األسباب  وسائر  والتعاضد 
ظرف  القيامة  ويوم  الدنيوية  العيشة  هبا 
جزاء األعامل وسقوط األسباب التي منها 

الدنيوية  فيه لألسباب  األعامل فال موطن 
وخواصها  بلوازمها  األنساب  منها  التي 
امليزان  التساؤل وثقل  وآثارها«)136(، وأن 
آثار  آثار هي من  وخفته إىل غي ذلك من 

ائ  ى  ى  ې  ې  چ  الثانية.  النفخة 
ۇئ  وئ  وئ  ەئ  ەئ  ائ 
ېئ  ۈئ  ۈئ  ۆئ  ۆئ  ۇئ 
ی  ىئ  ىئ  ىئ  ېئ  ېئ 
ی ی ی جئ حئ چ ]سورة 
عالمات  ومن   .]103-  101 املؤمنون: 
إحياء األموات بالنفخة الثانية أن جيمعون 

بعد سكون وموت، چ ڤ ڤ ڤ ڦ 
وكذلك   ]99 الكهف:  ــورة  چ ]س ڦ 
حيرشون، وجيري بينهم ختافت واستغراب 
مكثوا  أهنم  ويتصورون  مكوثهم  لفرة 
ال  مستوية  واألرض  فيجمعون  يوما. 
جبال فيها وال وديان وال نبات، ويف هذا 
داعي  يتبعون  مجيعا  فإهنم  املهول  املوقف 
غي  ومن  وخشوع  خوف  بكل  اإلحضار 
فال  مهسا،  فيتحدثون  صوتا  يرفعوا  أن 

السيد  العالمة  القرآن،  تفسي  يف  امليزان   )136(
هـ(،   1401 )ت  الطباطبائي  حسني  حممد 

ج15، ص 69. 
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شفاعة شفيع إال من يأذن له اهلل هبا: چڄ 
چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄڃ  ڄ  ڄ 
ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ 
ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ 
ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ 
ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ 
ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ 
ہہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ 
ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ 
ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ 
ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ 
ائ  ائ  ى  ى  ې  ې  ې  ې 
ۆئ  ۆئ  ۇئ  وئۇئ  وئ  ەئ  ەئ 
ۈئ ۈئ چ ]سورة طه: 102 -111[.

وجتمل اآليات السابقة وكذلك آيات 
أخرى قد ورد ذكرها اىل ما سيجري عىل 
أن  إىل  يبعثون  اجلزاء من حني  يوم  الناس 
جيزوا بأعامهلم من اإلحضار ثم احلرش ثم 
تسطيح األرض ثم أهنم يطيعون ويتبعون 
الشفاعة  تسقط  ثــم  للحضور  الــداعــي 
وهي  بحاهلم  علام  حيــاطــون  ثــم  حينئذ 
اهلل  سلطان  ثم  واجلزاء  للحساب  مقدمة 
وقوته عليهم ونفوذ حكمه فيهم وباملقابل 

ذلتهم وخيبتهم.
وما  النفخة  الكريم  القرآن  ذكر  لقد 
وزجر  وصّخ  ونقر  صيحة  من  هبا  يتعلق 
ورجف وقرع يف آيات عديدة)137( وهنا ال 
أريد أن أصنف تلك اآليات للنفخة األوىل 
أو أهيا للنفخة الثانية فقد تناوهلا املفرسون 
ألفت  أن  أريد  وما  ــرون)138(،  آخ وكتّاب 
هناية  بني  االنتقال  نقطة  هو  إليه  االنتباه 
النفخة الثانية وهي إحياء األموات وانتهاء 
وتعاىل  سبحانه  قوله  يف  املتمثل  الكون 
چ ]سورة  ڱ  ڱڱ  ڳ  ڳ  ڳ  چڳ 

القصص: 88[. وألصطلح عليها ما قبل 
املعاد أو نفخة اهلالك.

)137( الزمر 68، النمل 87، احلاقة 13 -14، 
املؤمنون 101، الكهف 99، طه 102، النبأ 
18، األنعام 73، ق 20، ق 42، يس 29، 
يس 49، يس 51، يس 53، ص 15، املدثر 
 ،19 الصافات   ،44-  43 عبس   ،9-  8
النازعات 6، النازعات 13، القارعة 3-1، 

القمر 31. 
حممد  اإلسالمية،  العقيدة  يف  دروس   )138(
اإلهليات  بيوت.  احلق،  دار  اليزدي،  تقي 
جعفر  والعقل،  والسنة  الكتاب  هدى  عىل 
السبحاين، ج 4، دار احياء الراث العريب، 
السبحاين،  جعفر  القرآن،  مفاهيم  بيوت، 
فصل 16، مؤسسة التاريخ العريب، بيوت. 
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ما قبل املعاد ﴿نفخة اهلالك﴾:. 9
چ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ 

چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ 
ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ 
لو   .]16-  13 احلاقة:  چ ]ســورة  ڌ 
أن  نرى  الرشيفة  اآليــات  تسلسل  تتبعنا 
األرض  ستدك  الواحدة  النفخة  تلك  بعد 
القيامة،  يوم  يصي  وحينئذ  اجلبال  فيها  بام 
السامء  انشقاق  باندكاك األرض  يلحق  ثم 
توصيف  "يف  إن  ضعيفة.  واهية  فتصبح 
األمر  ميض  إىل  إشــارة  بالواحدة  النفخة 
ونفوذ القدرة فال وهن فيه حتى حيتاج إىل 
التي  الثانية  النفخة  وأهنا  النفخة،  تكرار 

ڄ ڃ  چ  تعاىل:  املوتى. وقوله  حتيي 
ڃ ڃ ڃ چ چ فالدّك أشد الدق 
وهو كرس اليشء وتبديله إىل أجزاء صغار، 
القدرة هبا،  ومحل األرض واجلبال إحاطة 
إىل  لإلشارة  بالواحدة  الدكة  وتوصيف 
رسعة تفتتهام بحيث ال يفتقر إىل دكة ثانية. 
ڇچ،  چ  چ  چ  تعاىل:  وقوله 

أي قامت القيامة")139(.

السيد  العالمة  القرآن،  تفسي  يف  امليزان   )139(
هـ(،   1401 )ت  الطباطبائي  حسني  حممد 

مرحلة  هناك  الصورة  هبذه  وإحلاقــا 
أخية، وهي مرحلة اهلالك لكل يشء بعد 
يبقى  ال  املرحلة  هذه  ويف  اإلحياء.  نفخة 
فيها حياة للكائنات احلية وال وجود ليشء، 
فكل يشء باطل يف ذاته وال وجود له وهو 
كل  املوت  يعّم  النفخة  هذه  ويف  معدوم. 
يشء من األحياء وغيها »وكل يشء فاٍن 
بائد اال ذاته«)140(. أي أن »كل يشء هالك 
ما  إال  له  حقيقة  ال  ذاته  يف  باطل  نفسه  يف 
لقوله  عليه«)141(  اهلل  أفاضه  مما  عنده  كان 
تعاىل چ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱچ ]سورة 
املفرسون  اختلف  وقد   ،]88 القصص: 
چ،  ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ  چ  تفسي  يف 
فمنهم "من فرس اهلالك بالعدم، واملعنى أن 
وجل،  عز  سواه  يشء  كل  يعدم  تعاىل  اهلل 
ومنهم من فرس اهلالك بإخراجه عن كونه 
منتفعًا به، إما باإلماتة أو بتفريق األجزاء، 

ج19، ص 397. 
الفضل  القرآن،  تفسي  يف  البيان  جممع   )140(
للتحقيق  العلوم  دار  الطربيس،  احلسني  يب 
ج4،   ،2005 والتوزيع،  والنرش  والطباعة 

ص 269. 
السيد  العالمة  القرآن،  تفسي  يف  امليزان   )141(
هـ(،   1401 )ت  الطباطبائي  حسني  حممد 

ج16، ص 90. 
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هلك  يقال  فإنه  باقية،  أجزاؤه  كانت  وإن 
فناء  به  يريدون  وال  املتاع  وهلك  الثوب 
به،  منتفعًا  كونه  عن  خروجه  بل  أجزائه، 
كونه  هالكًا  كونه  معنى  قال:  من  ومنهم 
عداه  ما  كل  فإن  ــه،  ذات يف  للهالك  قاباًل 
ممكن  كان  ما  وكل  لذاته  الوجود  ممكن 
قاباًل  فكان  للعدم  قاباًل  كــان  الــوجــود 
للهالك، فأطلق عليه اسم اهلالك نظرًا إىل 

هذا الوجه")142(.
اآلراء  تلك  من  كان  أيا  أن  بالتأكيد 
أو  أجزائها  بتفريق  إما  األشياء،  هالك  يف 
عدم االنتفاع هبا أو عدمها وإبادهتا فكلها 
الصورة  عىل  وجودها  عدم  حول  تــدور 
يتغّي  سوف  فإنه  وبالفعل  األخــية،  قبل 

ڻ  ڻ  ڻ  چ  تعاىل  لقوله  يشء  كل 
 ،]48 إبــراهــيــم:  ـــورة  ۀچ ]س ۀ 
مررنا  التي  الكونيـــة  الصور  من  وغيها 
وانشقاق  السامء  انشقاق  ومنها  سابقا  هبا 
بالقمر  واجتامعها  الشمس  وتكوير  القمر 
أقول  كثي.  وغيها  الشديد  الصوت  ثم 

فخر  الكبي،  التفسي  الغيب،  مفاتيح   )142(
الدين الرازي، )ت 604هـ(، دار احلديث-

القاهرة، ج25، ص 23. 

باملجمل مل يعد هناك النظام الكوين املتناسق 
املنقاد الذي كان معموال به بل سيتغّي كل 
العامل  من  اليشء  "بطالن  فاهلالك:  يشء. 
وعدمه رأسا")143(، كام وأن »هالك األشياء 
النشأة  وخلّو  االبتدائي  وجودها  بطالن 
اأُلخرى  النشأة  إىل  بانتقاهلا  عنها  اأُلوىل 
ورجوعها إىل اهلل واستقرارها عنده«)144(، 
زوال  اىل  كلها  األشــيــاء  أن  لنا  ويتأكد 
لألشياء  اخلالق  الوجود  الواجب  ماعدا 

ڱڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گگ  گ  گ  ک  چ 

القصص:  ںچ ]ســورة  ں  ڱ  ڱ 
كانت  التي  بنيتها  زوال  88[. وزواهلا هو 
عليها. وعدمها هو غياب مظهرها وعينها، 
فهالكها هو انتهاء صورهتا التي هي عليها. 

لعلنا نتساءل كيف يكون ذلك؟.
وهي  واضحة  بّينة  حقيقة  تربز  وهنا 
توقف حركة كل يشء. وال يمكن أن يكون 
وهذا  اجلوهرية،  احلركة  بسكون  إال  ذلك 

الــراغــب  ــرآن،  ــق ال ألــفــاظ  ــردات  ــف امل  )143(
الشامية،  –الدار  القلم  دار  األصفهاين، 

2009، مادة هلك. 
السيد  العالمة  القرآن،  تفسي  يف  امليزان   )144(
هـ(،   1401 )ت  الطباطبائي  حسني  حممد 

ج16، ص 92. 



الصورة القرآنية الهنيار املوجودات

72

ف )2019م - 1441هـ(
صي

ن والثالثون - 
العدد الثام

يعني توقف حركة كل مكونات الذرة ألي 
املكون  اجلسم  هي  والذرة  الوجود.  ممكن 
األصغر يف الكون، وهذا يعني أيضا انتهاء 
جبال  فال  وملموس؛  حمسوس  يشء  كل 
هواء  وال  نجوم  وال  سامء  وال  تراب  وال 
وال أي يشء. فقط تبقى مكونات وأجزاء 
الذرة وهي اإللكرونات ومكونات النواة، 
واهلل وحده العامل. ويرافق ذلك تكون طاقة 
هائلة شديدة تفّجر الكون كله وال يمكن 
ولعل  أو ختيل عظمتها وشدهتا.  تصورها 
القرآن  سامه  الذي  املتتابع  الرضب  بوقوع 
بشدة،  "األخذ  وهــو  بالبطش  الكريم 
وأكثر ما يكون بوقع الرضب املتتابع")145( 
الكربى  بالبطشة  ساّمها  وقوهتا  ولعظمتها 
ــورة  ۉچ ]س ۉ  ۅ  ۅ  چ 

الدخان: 16[، تلك البطشة الكربى توحي 
سيجري-واهلل  ملا  األهوال  صورة  وترسم 

العامل -يف حلظات انتهاء النظام الكوين.

فخر  الكبي،  التفسي  الغيب،  مفاتيح   )145(
الدين الرازي، )ت 604هـ(، دار احلديث-

القاهرة. ج27، ص 658. 

اخلامتة:
بينها  التي  الصَور  بعرض  مررنا  لقد 
وما  القيامة  يــوم  آليــات  الكريم  القرآن 
والثانية.  األوىل  النفختني  بحدوث  قبلها 
الكريمتني  اآليتني  عرضته  بام  وأمتمناها 

ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  چڦ 

چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ 
ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ 
و   ،]16-  13 احلاقة:  چ ]ســورة  ڌ 
ڱچ ]ســـورة  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  چ 

تاليش  تبينان  اللتان   .]88 القصص: 
هو  تالشيها  أن  وافرضنا  املــوجــودات. 
ليس عدمها بل بقاء أجزاءها، وإنام يكون 
املوجودات  ذلك بسكون حركة مكونات 
علميا  واملعّرف  املــادة،  بجوهر  واملتمثلة 
الـــذرة،  ــي  وه ـــواد  امل مــكــونــات  بأصغر 
حركة  بسكون  يتم  املوجودات  فسكون 
الذرة  مكونات  أي  وأهنا  الذرة.  مكونات 
مطيعة  اإلهلــي  لألمر  حتام  ستستجيب 
مر  كــام  عــاملــة  مــدركــة  خاضعة  خاشعة 
توضيح ذلك. وكنا قد فصلنا يف الفصول 
الغاية  لتوضيح  متهيدية  مقدمات  السابقة 

من بحثنا هذا.
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كرث الحديث عن مصحٍف ينسب اىل فاطمة الزهراء، حتى وصل اىل 

حّد اللغط واملهاترات ضد الشيعة بدعوى أنهم يتعبدون بقرآن هو غري 

به  نزل  والذي  سنة  الف  من  اكرث  منذ  املسلمني  أيدي  بني  الذي  القرآن 

الروح األمني عىل قلب رسول الله ليكون من املنذرين. وثََنْت االوساط 

عي ما متليه عليهم  املعادية لالسالم ونبي االسالم ركبتها لتنظّر وترسم وتدَّ

نفوسهم املريضة ابتغاء الفتنة العمياء. ومن املؤسف أن نجد من يستجيب 

لنعيقهم ممن ينقصهم التحقيق والحياد وخوف الله -سبحانه-.

بالدليل  املوضوع عرضا علميا مدعام  لهذا  الباحث  السيد  لقد عرض 

املصحف  وهذا  الكريم  القرآن  بني  عالقة  بأية  القول  بطالن  عىل  الدامغ 

بنوازع رشيرة  أصالً، ومبا يجعل اإلرصار عىل خالفه مكابرة ومراًء وحقداً 

لشّق العصا وااليقاع بني املسلمني.

د.عبد الله أميني
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اخلالصة:
يتم  عديدة  واهبــامــات  اسألة  هناك 
؛   فاطمــــــــــة مصحف  حول  طرحها 
وهل هو كام يظهر من عنوانه )مصحف( 
أنه  أم   ،فاطمة بالسيدة  خــاص  قــرآن 

كتاب يف موضوع آخر؟.
الثاين،  هو  اجلواب  أن  افرضنــا  فلو 
تم  أنــه  أم   فاطمة كتبته  تــرى  يا  فهل 
امالؤه عليها؟. عىل ماذا حيتوي؟. هل هو 
يف اآلداب واألخالق أم أنه يف الترشيعات 
يومنا  يف  الــكــتــاب  ــذا  ه ــن  اي والــفــقــه؟. 

احلارض؟.
هناك  تساؤول،  أي  عن  االجابة  قبل 
أن  هل  عنه؛  االجابة  جيب  مركزي  سؤال 
هل  وأصــل؟.  اعتبــار  له  املصحف  هذا 
املعتربة  الطرق  خــالل  من  ــوده  وج ثبت 

املوثوقة؟.
االجابات  مجيع  عىل  احلصول  يمكن 
التدبر  خـــالل  ــن  م األســئــلــة  هـــذه  ــن  ع
هبذا  اخلــاصــة  الــروايــات  يف  والفحص 
بنظر  األخذ  جيب  فإنه  بالطبع  املوضوع. 
خمتلف؛  الروايات  هذه  لسان  أن  االعتبار 
املصحف  هــذا  حمتوى  أن  يــرى  فبعضها 

بينام  واحلرام،  احلالل  أحكام  عىل  يشتمل 
يقول البعض اآلخر أنه ال حيتوي عىل هكذا 
مواضيع اصاًل . ويقول البعض اآلخر أن 
وهناك  بنفسه،   النبي هو  أمــاله  ــْن  َم
السيدة  عىل  أمــاله  من  ان  أىل  يذهب  من 
فاطمة هو أمني الوحي جربائيل، عندها 
جيب علينا أن نجيب عن هذا التساؤول يف 
أنه هل جلربيل أن يتكلم مع غي األنبياء؟. 
السيدة  مع  تكلم  فهل  كذلك،  كان  واذا 
فاطمة هبذه الطريقة؟. أمل ينقطع الوحي 

عن األرض بعد وفاة النبي؟.
عىل أية حال، هناك العديد من االسئلة 
يف هذا الصدد، ولالجابة عنها قمنا باعداد 

هذا األثر الذي بني أيديكم.
 ،فاطمــــــــــة الرئيسية:  العبارات 

املصحف، الروايات، القرآن الكريم.
ما هو مصحف فاطمة؟.

من أكثر األسئلة املطروحة عىل الساحة 
هو  املصحف  هذا  حول  احلارض  يومنا  يف 
العنوان املريب واجلديل، أي )املصحف(، 
والظاهر من األمر أن هذا القرآن له منزلة 
ولكن  خــاص.  قــرآن  وهو  كبيين  وجــاه 
واألحاديث،  الروايات  يف  النظر  دققنا  لو 
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حيتوي  ال  املصحف  هذا  بأن  نجد  سوف 
ــــدة. ولــكــن بعض  ــىل آيـــة واح حــتــى ع
اجلهلة، بمجرد أن يسمعو كلمة مصحف 
القرآن. حتى  املراد منه هو  بأن  يتصورون 
من  أبعد  إىل  ذهبوا  اجلمهور  من  بعضا  أن 
ذلك فقد توجهوا إىل مدينة قم للبحث عن 
هذا املصحف بغية االطالع عليه وبحسب 
آخر« ولكن حينام  »قرآنًا  يرو  أن  مدعاهم 
ليس  الشيعة  بأن  وعرفوا  احلقيقة  واجهوا 
أيدي  لدهيم قرآن آخر خيتلف عام هو بني 
التي  االهتــامــات  من  تعجبوا  املسلمني، 

تكال ضد الشيعة اإلمامية.
بعض  أن  حد  إىل  الوضع  تفاقم  وقد 
وأن  ــراءات  االف هذه  صّدقوا  قد  الشيعة 
مصحف فاطمة هو قرآن آخر غي هذا 
هذا  لروايات  بالتصدي  فقاموا  املوجود، 
وتفنيدها،  أمهيتها  من  والتقليل  الكتاب 
والتشكيك يف أسنادها. بينام نرى وبشكل 
ملفت للنظر بأن البعض كاإلمام اخلميني 
رمحة اهلل عليه ال ينكرون هذا املصحف بل 
اليتوانون عن االفصاح عن افتخارهم به:

»نحن نفتخر.. بأن الصحيفة الفاطمية 
ذلك الكتاب الذي اهلمه اهلل سبحانه وتعاىل 

لسيدتنا فاطمة الزهراء.. هو لنا«)1(.
ماذا يريد هؤالء من االفتخار والتباهي 
يطلع  مل  أحدًا  أن  مع  فاطمة؟.  بمصحف 
عىل حمتواه وما يف هذا املصحف، ومل يصلنا 

إال امور كلية عن طريق الروايات حوله.
بثبوت  نــذعــن  أن  علينا  جيــب  لــذا 
أدلة  وهناك   ،فاطمة مصحف  وجــود 
وجوده  اثبات  أجل  من  صحيحة  وطرق 
االشكاالت  عن  االجابة  يتوجب  ولكن 
املوضوع،  هبــذا  حتيط  التي  واالهبــامــات 
وباخلصوص أنه مل ُيطبع ومل ُينرش أي كتاب 
مستقل حول هذا األمر، وإنام تم التعرض 

للموضوع بشكل ضمني.
ــاءت  ــتــي ج ــاديــث ال ـــ بــعــض األحـــ
جاءت  قد   ،فاطمـــــة مصحف  حول 
هذا  وعىل  )مصحف(،  االصطالح  هبذا 
أفعاهلم  ردود  يبنون  نراهم  فإننا  األساس 
بناءًا عىل هذا التصور؛ ومن مجلة من فعل 
الذي يروي عن  ذلك هو حممد بن مسلم 

اإلمام الصادق أنه قال:

االهلية  السياسية  )الوصية  انقالب  صحيفه   )1(
لإلمام اخلميني(/ 3، طهران: وزارة الثقافة 

واالرشاد االسالمي.
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ماهو  مصحفًا  فاطمـــــة  )وخّلفت 
قرآنًا()2(.

اإلمـــام  ــن  ع سعيد  ــن  ب ــي  ع ـــروي  ي
:الصادق

فيه  ما  فاطمة  مصحف  واهلل  )وعندنا 
آية من كتاب اهلل()3(.

: يقول اإلمام الصادق
)فيه مثل قرآنكم هذا ثالث مّرات()4(.
وضعــــت  حينام  بأنه  البعض  يعتقد 
فحينام  خاصة،  للقرآن  »املصحف«  كلمة 
يقال »مصحف فاطمة« فإنه يراد منه قرآن 
فاطمة، وبام أن احلديث األخي يقول: 
فإن  لذا  مرات(  ثالث  قرآنكم  مثل  )فيه 
املوجود  القرآن  بأن هذا  يعتقدون  الشيعة 
فيه نقص والعياذ باهلل!. وهم يغفلون عن 
أنه يف هناية هذه األحاديث هناك إشارة إىل 

أنَّ هذا املصحف ال توجد فيه أّية آية.
وعىل أية حال فإننا سوف نخوض يف 
غامر هذا البحث وأول ما سوف نتعرض 

ح73،   ،41  /26 املجليس،  األنوار،  بحار   )2(
طبعة دار الكتب االسالمية، طهران.

)3( املصدر السابق، 27/ 271، ح3.
بحار  623؛   /2 الكليني،  الكايف،  اصول   )4(

األنوار، 26/ 39، ح10.

له هو معنى كلمة »مصحف«.
معنى »مصحف«:

املكتوبة  األوراق  تلك  ملجموع  يقال 
»مصحف«:  غــالفــني  بــني  واملــحــفــوظــة 
)اجلامع للصحف املكتوبة بني الدفتني()5( 
ـــورق  ال أي  صحيفة  مجــع  »صــحــف« 
والصفحة التي يتم الكتابة عليها: »دّفتان« 
وحاشية  جانب  تعني  والتي  »دّفــة«  تثنية 
غالف  أي  املصحــف«  »دفتا  يشء.  كل 
لذا  اخللف)6(.  ومن  االمــام  من  الكتاب 
ـــذي حيــتــوي عىل  ــو ال فـــإن املــصــحــف ه
جمموعة من األوراق وليس ورقة واحدة؛ 
أن  املمكن  من  األحيان  بعض  ويف  ولكن 
ورقة  عىل  سوى  حيتوي  ال  الكتاب  يكون 
واحدة، كام أن املصحف جيب أن يقع بني 
تلك األوراق )الصحف(  دّفتني حتتضنان 

بينهام)7(.

العربية،  وصــحــاح  اللغة  ــاج  ت صــحــاح   )5(
العروس،  تــاج  1383؛   /4 اجلــوهــري، 

الزبيدي، 6/ 161.
الفروق  197؛  القيّومي/  املني،  املصباح   )6(
قم:  العسكري/ 241،  ابو هالل  اللغوية، 

بصييت.
دار  394؛   /1 الزرقاين،  العرفان،،  مناهل   )7(

احياء الراث، بيوت، 1412.
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بــأن  الــقــول  جيــب  ــه  ــإن ف بالنتيجة 
وتشمل  املجلد  الكتاب  تعني  »مصحف« 
وإن  حتى  بالقرآن،  ختتص  وال  كتاب  كل 
خيتص  للمصحف  املشهور  العنوان  كان 
بأن  القول  يمكننا  ال  فلغًة  اذًا  بالقرآن. 

»املصحف« يعني القرآن.
قد  املصحف  مصطلح  أن  يف  شك  ال 
ال  ولكن  بكثرة  القرآن  بمعنى  استخدم 
يمكن القول بأنه »الَعَلم« للقرآن الكريم، 

وإنام اشتهر املصحف بأنه القرآن.
مصطلح »املصحف« عنـــــــد 

غي املسلمني:
اثبات  يمكننا  األسناد  من  العديد  من 
بأن كلمة مصحف ال تعني القرآن الكريم، 
املسلمني،  العرب غي  استخدمه  ما  ومنها 
فمثاًل ما نقله ابن سعد يف طبقاته الكربى 
حول قصة »سهيل« النراين، فقد استفاد 
من عبارة املصحف ليدل هبا عىل االنجيل 
عنده)8(.  كانت  التي  املقدســـة  والكتب 
يسمـــون  كانوا  املسلمني  العرب  أن  وبام 
فلو  »صحفًا«،  املسلمني  لغي  املكتوبات 
مل  بالقرآن،  خمتصًا  االصطالح  هذا  كان 

)8( الطبقات الكربى، 1/ 363، دار صادر.

يكن هلم مسوغ يف أن يستخدموه يف غيه، 
قصة  النبي  زوجة  سلمة«  »ام  تنقل  فمثاًل 

احلبشة هبذه الصورة:
بكْت  حوله..  مصاحفهم  )فنرشوا 

أساقفُتُه حتى َأْخَضلوا مصاحفهم()9(.
وكذلك »األوزعي« املتوىف 157)تسع 
 ،) الصادق  االمام  بعد شهادة  سنوات 
من  الروم  كتب  عن  تعبيه  يف  استفاد  قد 

عبارة »املصحف«)10(.
املصحف يف لسان الصحابة وثقافتهم:

 اهلل رســـول  أصــحــاب  ــان  ك لقد 
غي  يف  املصحف  عبارة  يستخدمــــــون 
ابو  القرآن، فمثاًل كان الصحايب املعروف 
من  بعض  عن  جوابه  ويف  اخلدري  سعيد 
طلب منه أن يمي عليهم احلديث، يقول: 
مصاحف  أجتعلونه  شيئًا  نكتبكـــــم  »ال 

تقرؤوهنا«)11(.
»حفصة«  من  عثامن  طلب  قد  كمـــا 

 ،360-  359  /1 هشام،  ابن  النبي،  سية   )9(
دار الفكر، بيوت، 1401.

تذهيب  433؛   /7 الكربى،  الطبقات   )10(
الكامل، 17/ 315، مؤسسة الرسالة.

)11( تقييد العلم، اخلطيب البغدادي/ 36، دار 
احياء السنة النبوية، بيوت، 1974.
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بالصحف  إلينا  »ارسيل   :النبي زوجة 
ننسخها يف املصاحف«)12(.

املصحف يف ثقافة التابعني:
يستخدمون  كانوا  الصحابة  أن  فكام 
كذلك  الـــقـــرآن،  ــي  غ يف  »املــصــحــف« 
نفسه،  املنهج  عىل  ساروا  أيضًا  التابعون 
ــدد جمــمــوعــة من  ــص ال ــاك يف هـــذا  ــن وه
ذلك،  عىل  تدل  التي  والتقارير  النصوص 
ومن مجلتها ما وصل عن »حممد بن سيين 

األنصاري« الذي يقول:
إال  ــرداء  ب يرتدي  ال  أن  عــيٌّ  »أقسم 
جلمعة حتى جيمع القرآن يف مصحف«)13(.
الكالم  هــذا  يف  املصحف  كــان  ــإذا  ف
أن  نقول  أن  معنى  فال  القرآن،  به  املــراد 
املراد، أنه جيمع القرآن يف قرآن! اذًا فاملراد 

هو املعنى اللغوي للمصحف.
مهران«،  بن  »رفيع  من  الثاين  التقرير 

فهو يقول:
»إهّنم مجعوا القرآن يف مصحف«)14(.

ح4937،   ،120  /6 البخاري،  صحيح   )12(
دار الفكر، بيوت، 1411.

الرمحانية،   ،10 للسجستاين/  املصاحف،   )13(
مر.

)14( املصدر السابق/ 9.

املصحف يف دواة السلف من الكّتاب:
املجّلـــــد،  الكتاب  بمعنى  املصحف 
العلمـــــــاء  كتابات  يف  مالحظته  يمكن 
بتسمية  »اجلاحظ«  قام  فمثاًل  املتقدمني، 
باسم  كل جزء من أجزاء كتابه »احليوان« 

مصحف ويف هناية اجلزء يقول:
»تم املصحف األول ويتلوه املصحف 

الثاين..«.
عقال  بن  بكر  ابــو  الشيخ  يقول  كام 

الصقي يف الفوائد:
»مل جيمع الصحابة سنن رسول اهلل يف 

مصحف...«)15(.
مصطلح  بــأن  نــذكــر  أن  اجلــيــد  مــن 
من  ُيعّد  ومل  القرآن  يف  يأت  مل  املصحف 
ضمن أسامء القرآن. لقد عدَّ جالل الدين 
أحد  الصالح،  املعايل  وأبو  السيوطي)16( 
اساًم  ومخسني  مخسًا  اإلسالميني  املحدثني 
للقرآن الكريم، ومل تكن كلمة »مصحف« 

من ضمنها.
يعرض  مل  بأنه  نعلم  أن  الطريف  من 

رية/  أبــو  املحمدية،  السنّة  عىل  ــواء  أض  )15(
259، البطحاء.

)16( االتقان يف علوم القرآن، 1/ 51 -52، دار 
الفكر، بيوت.
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سّمى  حينام  »ســيــبــويــه«  عــىل  مــعــرض 
تسمية  من  الرغم  عىل  بـ»الكتاب«  كتابه 
ولكن  أيضًا،  االسم  هبذا  الكريم  القرآن 
السيدة  اجلميع اعرض عىل تسمية كتاب 

فاطمة بـ»املصحف«)17(.
املصحف يف يراع الكتاب املعارصين:

كتابه  يف  أمحد  امتياز  الدكتور  يقول 
»دالئل التوثيق املبكر للسّنة واحلديث«:

فقط،  القرآن  يعني  ال  املصحف  »إن 
بدليل  ويأيت  أيضًا«  الكتاب  يعني  وإنام 

عىل مدعاه بشواهد وأدّلة)18(.
يف  اهلل  عبد  بن  بكر  االستاذ  يقول  كام 
كتابه »معرفة النسخ والصحف احلديثية«:

املصطلحـــات  مجلة  من  »املصحف 
التي تشمل كل نوع من املجموعات التي 

تشتمل عىل الكالم«)19(.
وقد كتب الدكتور نارص الدين اسد يف 

 /2 العسكري،  مرتىض  املدرستني،  معامل   )17(
34، مؤسسة البعثة.

أمــني/  املعطي  عبد  الــدكــتــور  تــرمجــة   )18(
االسالمية- البحوث  كلية   ،269-263

باكستان.
-23 احلديثية/  والصحف  النسخ  معرفة   )19(

31، طبعة دار الراية، جّدة.

»مصادر الشعر اجلاهي«:
ــم مجعه  ـــان يــقــال لــكــل كــتــاب ت »ك
الكتـــاب  مطلق  ومــرادهــم  »مصحف« 

وليس القرآن فقط..«)20(.
كتب السيدة الزهراء االخرى:

النظريات املختلفة حول املصحف:
ليس هناك أي عالـم  فإنه  بحد علمنا 
أن  استطــاع  السنة  أو  الشيعة  علامء  من 
يصل إىل مصحف السيدة فاطمة، وإنام 
واألخبار  األحاديث  بعض  طريق  وعن 
املوضوع  هبذا  وتتعلق  إلينا  وصلت  التي 
عىل  مــا  حــد  إىل  يتعرفوا  أن  استطاعوا 
هذا  وعىل  كتبه.  ومن  أماله،  من  حمتواه، 
أو  بحث  أي  هناك  ليس  فإنه  ــاس  األس
حتقيق جامع وشامل حول هذا املوضوع. 
حيتوي  مصحفها  إن  البعض:  قــال  وقــد 
واالخبار  واملواعظ  واحلكم  األمثال  عىل 
 املؤمنني أمي  كتبه  وقد  والعجائب، 
يكون  حتى   ،فاطمة السيدة  إىل  وقّدمه 

سلوًى هلا عىل موت أبيها)21(.

دار   ،139 ــي/  ــاه اجل الشعر  مــصــادر   )20(
املعارف، القاهرة -1969.

رشف  احلسني  عبد  السيد  املراجعات،   )21(
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أن هذا املصحف  البعض:  يعتقد  بينام 
يــشــتــمــل عـــىل االحـــكـــام الــتــرشيــعــيــة، 
يف  امــور  من  يقع  سوف  وما  واالخالقية 
قامت   فاطمــة السيدة  وأن  املستقبل، 
أبيها  من  سمعته  ما  اســاس  عىل  بجمعه 

ومن زوجها)22(.
يعتقد السيد حمسن األمني بأن السيدة 
أحــدمهــا  مــصــحــفــان،  لــدهيــا   فاطمة
االهلامات االهلية التي نزلت عليها من اهلل 
 اهلل رسول  اماله  ما  واآلخر  سبحانه، 

.)23(عىل السيدة الزهراء
األقــوال  تعدد  سبب  فإن  قلنا،  وكام 
حول حمتوى املصحف يعود إىل األحاديث 
املختلفة  الكتب  يف  جاءت  التي  واألخبار 
أو  عقي  دليل  أي  هلا  وليس  واملتناثرة، 
االستنادات  ألن  خــاص،  نظري  حتليل 
يتم  مل  التي  الروايات  عىل  قائمة  البحثية 
ــاءت عن  ــام ج وإن ــد  واح بــاب  مجعها يف 

الدين، حتقيق: حسني الرايض/ 521، دار 
الكتاب االسالمي، ايران.

هاشم  سيد  عــرش،  اإلثني  األئمة  ســية   )22(
دار   ،97-  96  /1 احلسني،  مــعــروف 

التعارف، بيوت.
 ،314-  313  /1 الشيعــــــــة،  أعيان   )23(

األتصاف، بيوت.

طريق كتب خمتلفة.
التي  ــار  ــب األخ بعض  يف  ــاء  ج ــام  وك
 ،الزهراء السيدة  كتب  حـــول  تتحدث 
هذا  فعىل  املصحف.  يذكر  مل  منها  أيًا  فإن 
هو  املصحف  أن  البعض  اعتقد  األساس 
ذلك الذي رصحت به األخبار، وهذا هو 

سبب االختالف يف اآلراء.
تتكلم  األحــاديــث  هــذه  فــإن  بالطبع 
فاطمة وليس حول  السيدة  حول كتب 
املصحف باخلصوص. لذا فمن املستحسن 
املنسوبة  الكتب  بقية  إىل  االشــارة  تتم  أن 
إىل  نصل  أن  لنا  يتسّنى  لكي  أيضًا  إليها 

مصحفها من بينها.
الكتاب األخالقي:. 1

الشيعـة  أو  السنة  مصادر  يف  يــرد  مل 
الكتب  يف  جاء  وإنام  العنوان،  هبذا  كتاب 
ينقل  الكتاب.  هــذا  مضمون  إىل  ــارة  اش

اخلرائطي عن جماهد قائاًل:
دخل ُأيبُّ بن كعب عىل فاطمة -ابنة 
كتاب  فيها  َكَرَبًة  إليه  فأخرجت   حممد
»من كان يؤمن باهلل واليوم اآلخر فلُيحسن 

إىل جاره«)24(.

اخلرائطي/  ومعاليها،  األخــالق  مكارم   )24(
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مصحف  بأن  يقولون  من  أن  ويبدوا 
واألخــالق  املعارف  عىل  يشتمل  فاطمة 
التعامل، يعتمدون يف كالمهم عىل  وأدب 
نقول  سوف  ولكننا  األحاديث،  هذه  مثل 
عىل  يشتمل  ال   فاطمة مصحف  بــأن 
النقاط األخالقية وذلك ألنه ال يوجد أي 

دليل عىل هذا املّدعى.
الكتاب الترشيعي:. 2

األوصــاف  هبــذه  كتــاب  يذكــر  مل 
وهبذا العنوان ضمــن األحاديث أيضــًا، 
ولكــن اإلمــام الصــادق ويف جوابــه 
عــن بعــض املســـــــــائل التــي طرحهــا 
عامــل املنصور-اخلليفـــــــــــة العبايس-
يف املدينــة اســتند يف أجوبتــه عــىل هــذا 
الكتــاب)25(. وعــىل هذا االســاس صار 
الفهــم بــأن لفاطمة الزهــراء كتاب يف 

األحكــام  الرشعيــة.
هذا  األمــني  حمسن  السيد  عــدَّ  ــد  وق
 .)26(فاطمـة مصحف  هو  بأنه  الكتاب 

34، مكتبة السالم العاملية، القاهرة.
أكرب  عي  حتقيق  الكليني،  الكايف،  فروع   )25(
األضــواء،  در  ح2،   ،705  /3 الغفاري، 

بيوت.
)26( أعيان الشيعة، 1/ 314 -315.

ــات- رواي هناك  بأن  القول  جيب  ولكن 
والتي سوف نذكرها -تقول بأن مصحف 
أحكام  عىل  يشتمل  ال   فاطمة السيدة 
فقهية  هناك  كانت  واذا  واحلــرام،  احلالل 
مذكورة يف مصحف آخر وروايات اخرى 
عن السيدة فاطمة، فهي ما نقلته عن 

.)27(أبيها رسول اهلل
3 .:لوح فاطمة

من  تــكــون  الــتــي  للصفحات  يــقــال 
»لوح«.  اخلشب  أو  العريضــــــــة  العظام 
ووجود هذا اللوح تم ذكره يف العديد من 
أسامء  عىل  حيتوي  ألنه  وذلك  األحاديث، 

أئمة الشيعة.
الوصية:. 4

الروايات  من  العديد  يف  جاءت  وقد 
وبأسانيد خمتلفة:

كتابًا   الزهراء فاطمــــة  خّلفت  قد 
كتبت فيه وصاياها)28(.

5 .:مصحف فاطمة
يف  أيضًا  الكتاب  هذا  ذكر  ورد  وقد 

)27( سية األئمة االثني عرش، 1/ 96 -97.
حتقيق:  ــويس،  ــط ال ــام،  ــك األح هتــذيــب   )28(
دار  طبعة  ح50،   ،144  /9 اخلــرســان، 

األضواء، بيوت.
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خمتلفة  وبأسانيــــد  الروايات  من  العديد 
ومتعددة.

مصحف فاطمة وطرق معرفة 
صحة واعتبار الروايات:

إن مجيع علامء الشيعة والسنة يعرفون 
وال  ويقبلونه،  املصحف  هــذا  بــوجــود 
الوقت  ويف  له.  خمالفًا  أحدًا  اليوم  نعرف 
العاّلمة  نقله  بام  نكتفي  ســوف  احلــارض 

السيد حمسن األمني، حيث قال:
يف   اســتنكــار  وال  اســتبعــاد  ال   ..«
أن  حيــّدث جربئيل الزهراء، ويســمع 
ذلك عــي، ويكتبــــه يف كتاب يطلق 
عليــــه »مصحــف فاطمــة« بعدما روي 
ذلــك عــن أئّمة أهــل البيــت ثقات  

أصحاهبــم.
وكأيّن بمن يستنكر ذلك أو يستبعده 
أو يعّده غلّوًا، وهذا خارج عن اإلنصاف. 
أّن  يف  أو  تعاىل،  قدرتــــه  يف  يشّك  فهل 
الكرامة،  هذه  ملثل  أهل  الزهراء  البضعة 
أو يف صّحة ذلك، بعدما رواه الثقات عن 
من  وقع  وقد  ذّرّيتها؟.  من  اهلدي  أئّمة 
الكرامة العظيمة آلصف بن برخيا وزير 
سليامن، وهو ليس بأكرم علی اهلل من 

آل حمّمد، ...«)29(.
هوية مصحف فاطمة: 

)الكاتب، املمي، املحتوى واحلجم(:
الفهم: الذي سبب سوء  العنوان 

لقد قلنا بأن عنوان »مصحف فاطمة« 
قد سبب اللغط يف بعض االحيان وأوجد 
هذا الوهم بأنَّ هناك قرآن خاص بالسيدة 
فاطمة الزهراء ، كام حصل مع »مصحف 
عبد اهلل بن مسعود« و »مصحف عائشة« 
حينام  ولكن  كعب«،  بن  أيب  »مصحف  و 
الكتاب  هذا  من  األول  الفصل  يف  حققنا 
الوهم  ارتفع هذا  اللغة،  وراجعنا معاجم 
يف  حكرًا  ليست  »مصحف«،  بأن  وعرفنا 

القرآن الكريم..
كام قلنا بأن هذا الكتاب ال حيتوي عىل 
قرآنية، وعىل هذا األساس فال هو  آية  أية 
يف  ارشنا  وقد  قرآين.  موضوعه  وال  قرآن 
الكتاب  هذا  أن  إىل  السابق  كالمنا  ضمن 
يتم تسميته  امالئه ومل  أو  بكتابته   مل تقم
إهلية  هدية  لكونه  إال  فاطمة«  بـ»مصحف 

)29( أعيان الشيعة، 1/ 314، الطبعة القديمة، 
الثالثة،  الطبعــــة  بـــيوت،  االنــصــاف، 
1370هـ، السيد حسن األمني، حذف ابن 

املؤلف هذا اجلزء يف الطبعة اجلديدة.
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نفسه  يطرح  الذي  فالسؤال  لذا   .إليها
الكالم؟.  قائل هذا  أو  هنا، من هو كاتب 
واذا كان حمتوى هذا املصحف ليس قرآنًا، 
هذا  حجم  وما  حيتويه؟.  أن  يمكن  فامذا 

الكتاب؟ و...
كاتب املصحف:

توجد هناك روايات كثية ورد فيها أن 
املصحف؛  ذلك  كاتب  هو   عي اإلمام 
اإلمام  قاله  ما  الروايات  تلك  مجلة  ومن 
بن  »محاد  سؤال  عن  جوابــــًا   الصادق
ذلك  كاتب  هو  عمن  سأله  حينام  عثامن«، 

املصحف، فقال:
)فجعل أمي املؤمنني يكتب كّلام سمع 

حتى أثبت من ذلك مصحفًا()30(.
يف  ينقل  الــطــربي  رستم  ابــن  ولكن 

»دالئل االمامة« رواية تقول:
من  مكتوبًا  فاطمة  مصحف  ــزل  »ن
السامء، ومل يكن امالءًا، حتى يكون االمام 

عي كاتبًا ومدونًا له«)31(.

بحر  ح2؛   ،240  /1 الــكــايف،،  ــول  اص  )30(
األنوار، 26/ 44، ح77.

بيوت،  االعلمي،   ،30 االمامة/  دالئل   )31(
السيد  ــزهــراء،  ال فاطمة  مسند  1403؛ 
القرآن  در   ،199 حسن شيخ االسالمي/ 

ولكن جيب القول: 
إن نزول املصحف، ال يعني بالرضورة . 1

ارسال املصحف والكتاب، وإنام قول 
أن  يمنع  وال  والــرســالــة،  املحتوى 
حني  حــارضًا   عي االمــام  يكون 
نزول املالئكة وأن يكتب ما يقولونه، 

مع هذا االحتامل يبدوا بعيدًا جدًا.
عدم . 2 يف  يمكن  الوحيد  احلل  أن  ربام 

قبول رواية الطربي، وذلك أن سندها 
بن  »جعفر  رواهتــا  بني  وأن  ضعيف، 
حممد بن مالك الفزاري« الذي ضّعفه 
فاسد  واعتربه  احلديث  »النجايش« يف 
وقــد خّطأه  ـــة)32(.  ـــرواي وال املــذهــب 

اآلخرون أيضًا)33(.
املميل والقائل لألحاديث:

اهلل:. 1
لألحاديث  القائل  أن  البعض  قـــــال 
سبحانـــه.  اهلل  هو  املصحف  يف  املوجودة 

:يقول اإلمام الصادق
وأوحـــي  اهلل  ـــاله  أم يشء  ــو  ه ـــام  )إن

الكريم، قم 1412.
)32( رجال النجايش، 1/ 302.

)33( معجم رجال احلديث، اخلوئي، 4/ 117.
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إليها()34(.
ألم  االهلام  من  النوع  هذا  حصل  لقد 
موسى، فقد جاء يف سورة القصص ويف 

اآلية السابعة: )وأْوَحْيَنأ إىل أمِّ موسى..(.
املََلك:. 2

جاء  الكالم  هذا  بأن  البعض  يعتقد 
ــَلــك مــن املــالئــكــة. وهــذا  عــن طــريــق َم
االحتامل جاء يف حديث منقول عن اإلمام 

الصادق، حيث قال:
ها  َغمَّ ُيسيّل  َمَلكًا  إليهــا  اهلل  )فأرسل 

َثَها()35(. وُيدِّ
اإلمــام  عن  عبيدة  ايب  صحيحة  ويف 
من  كــان  الــكــالم  ــذا  ه أنَّ   ،الصادق

جربئيل:
)وكان جربئيل يأتيها فُيحسن عزاءها 
عن  وُيــربهــا  نفسها  ــِطــب  وُي أبيها  عــى 
يف  بعدها  يكون  بام  وُيربها  ومكانه  أبيها 

ذّريتها...()36(.
3 .رسول اهلل

)34( بحار األنوار، 26/ 39، ح70.
)35( اصول الكايف، 1/ 245، ح2.

ح6؛   ،153 الصفار/  الدرجات،  بصائر   )36(
اصول الكايف، 1/ 241، ح5.

:يقول اإلمام احلسني
ما  أما واهلل  فاطمة،  )وعندنا ُمصحُف 
رسول  إمالء  ولكّنه  القرآن  من  حرف  فيه 

.)37()وخط عيل اهلل
القائل  فإن  وعىل أساس هذا احلديث 
 ،املصحف، هو رسول اهلل لكالم هذا 
هذا  ذيــل  يف  املجليس  الــعــاّلمــة  يــقــول 

احلديث:
جربئيــل،  هو  اهلل،  رسول  من  واملراد 
القرآنية  اآليــات  من  العديد  يف  جاء  كام 
التعبي عن الكثي من املالئكة بأهنم رسل 

اهلل)38(.
بعد ان علمنا بأن كالم هذا املصحف 
-وكان  جربئيل  طريق  -عن  اهلل  من  كان 
كاتبه هو اإلمام عي . خيطر سؤال عىل 
البال وهو: ملاذا سّمي هذا املصحف باسم 
من  الرغم  عىل  إليها؟.  وُنسب   فاطمة

أهنا مل تكن القائلة له أو كاتبته!.

)37( بحار األنوار، 26/ 41 -42، ح73.
اآلية  فاطر)35(:  75؛  اآلية  احلج)22(:   )38(
األعراف)7(:  61؛  اآلية  األنعام)6(:  1؛ 
69؛  ــــة  اآلي هـــــــود)11(:  37؛  ــــة  اآلي
احلجر)15(: اآلية 15؛ مريم)19(: اآلية 

17 -19 و...
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لقد  نقول:  التساؤل  هذا  جــواب  يف 
 فاطمة السيدة  إىل  الكالم  هــذا  نــزل 
مواساة هلا، لذا فقد سّمي باسمها وُنسب 
تم  حينام  األمــر  هلذا  نظيًا  ونجد  إليها. 
إىل  واإلنجيل   موسى إىل  التوراة  نسبة 
وكام   .   داود  إىل  والــزبــور   عيسى

ٺ  ٺ  چ  قوله:  الكريم  القرآن  جاء 
ٿ چ ]سورة األعىل: 19[ مع أن هذا 
املصاحف كلها هلل سبحانه، ولكن بام أهنا 

نزلت عىل ذلك الرسول فقد ُنسبت إليه.
:ماذا حيتوي مصحف فاطمة

حول  ــات  ــرواي ال مــن  العديد  هناك 
من  البعض  فاطمة؛  مصحف  حمتوى 
معينة  موضوعات  تنفي  الروايات  تلك 
موضوعات  ُتثبت  منها  اآلخر  والبعض 

ُاخرى، وهبذه الطريقة:
املوضوعات املنفية:

 : ــقــول روايـــــات أهـــل الــبــيــت ت
)مصحف فاطمة  ال يشتمل عىل أمرين: 
األحكام  واآلخـــر  ــقــرآن  ال منها  األول 

الرشعية(.
بالتعابي  الرويات  هذه  جــاءت  وقد 

التالية:

ــَو ُقــــرأن(؛)39( ال  ــا ُه ليس قــرآنــًا: )َم
قرآن()40(،  أنَّه  أْزُعُم  )َما  قرآن:  أنه  أعتقد 
)ليس يف يشء من القرآن()41( )ما فيه يشء 
كتاب  من  آية  فيه  )ما  اهلل()42(،  كتاب  من 
القرآن()44(،  من  حرف  فيه  )ما  اهلل()43(، 

)ما فيه من قرآنكم حرف واحد()45(.
ومنها  السّنية  املصادر  يف  جــاء  وقــد 
من  كتابه،  يف  زهره«  ابو  »حممد  اورده  ما 
من  يشء  فيه  ليس  فاطمة  مصحف  أن 

القرآن)46(.
نفي  عىل  والتكرار  التأكيد  هذا  كل 
من  يشء   فاطمة مصحف  يف  يكون  أن 
االمامني  عر  ويف  بأنه  يفهمنــــا  القرآن 
يعني  املصحف  كان   والصادق الباقر 
 القرآن املكتوب. ولكن ملاذا كان األئمة
ـ  كتاب  وليس  ـ  مصحف  يقولون  كانوا 

)39( . بحار األنوار، 26/ 41 -42، ح73.
)40( . املصدر السابق، 45، ح30.

)41( . املصدر السابق، ح79.
)42( . املصدر السابق/ 43، ح39.

)43( . املصدر السابق، 47/ 271، ح3.
)44( . املصدر السابق، 46، ح34.

)45( . املصدر السابق، 26/ 39، ح10.
)46( . االمام الصادق ـ حياته وعره/ 324، 

مطبعة امحد عي خميمره، مر.
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كتاب  عبارة  يطلقون  كانوا  فلو  فاطمة؟. 
فلم يكن هناك أي حاجة لكل هذا التذكي 

والتنبيه!.
ــول: بام  ــق ــك جيــب ال ــًا عــن ذل ــواب ج
عىل  االســم  هذا  اطلق  البداية  ومنذ  أنه 
القرآن،  يعني  مل يكن  مصحفها وحينها 
بعد  فيام  التسمية  ــذه  ه استمرت  فقد 
اسم   االمام عي أطلق  وتكررت. وقد 

:املصحف عىل كتاب فاطمة
)ولقد أعطيْت زوجي مصحفًا فيه من 

العلم مامل يسبقها إليه أحدا..()47(.
املصحف  لفظة  بأن  القول  قبلنا  ولو 
وذلك  فاطمة  كتاب  عىل  بعد  فيام  ُاطلقت 
بمعنى  تستخدم  كانت  الــذي  الوقت  يف 
كان  ذلــك  بــأن  القول  فيمكننا  الــقــرآن، 
عن  يفرق  ال  فاطمة  مصحف  بأن  لبيان 
ألهنام  وذلــك  ويشبهه،  القرآن  املصحف 
حمتوهيام  أن  مع  جربئيل،  هبام  نزل  كالمها 

خمتلفان.
• ال يشتمل هذا املصحف عىل االحكام 	

الرشعية.
• يتعلق 	 فيام   الصادق االمــام  يقول 

)47( . بصائر الدرجات/ 200، ح2.

باألحكام الرشعية.
• احلــــالل 	 مــــن  يشء  فـــيـــه  ـــس  ـــي )ل

واحلرام()48(.
املحتوى املؤكد عليه:

مل تذكر الروايـــات -بشكل تفصيي-
وإنام   ،فاطمة مصحف  حمتوى  مجيع 
الكلامت.  بعض  بّينت  أو  عناوين  أعطت 
وهذه الروايات جاءت يف خمتلف املصادر 
ببيان  جاءت  وقد  فيها  وتفرقت  احلديثية 
هذه  عــىل  حيــتــوي  فاطمة  مصحف  أن 

املوارد:
املنزلة الرفيعة للنبي:)49( )وخيربها . 1

عن أبيها ومكانه(.
مستقبل ذرّية الزهراء:)50( )وخيربها . 2

بام يكون بعدها يف ذّريتها(.
احلوادث الواقعة:)51( )ولكن فيه علم . 3

ما يكون؛ ففيه ما يكون من حادث(.
)ما . 4 واألوصــيــاء)52(.  األنبياء  أســامء 

)48( اصول الكايف، 1/ 390، ح1.
)49( بحار األنوار، 26/ 41، ح72.

)50( املصدر السابق.
بحار  ح2؛   ،240  /1 الــكــايف،  ــول  اص  )51(

األنوار، 26/ 13، ح1.
)52( بحار األنوار، 47/ 32.
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كتاب  يف  وهو  إال  ويصٍّ  وال  نبيٍّ  من 
عندي(.

)وأســامء . 5 وآبــائــهــم.)53(  امللوك  اســامء 
ليس  الساعة؛  تقوم  أن  إىل  يملك  من 
وهو  إال  ]األرض[  يملك  ملك  من 

مكتوب فيه باسمه واسم أبيه(.
6 . )54(:الزهراء فاطمة  السيدة  وصية 

)وليخرجوا مصحف فاطمة؛ فإنَّ فيه 
وصّية فاطمة(.

كالم املالئكة مع األشخاص 
الذين ليسوا بأنبياء

املحّدثة:-
السيدة  ألقــــاب  احد  هو  »املحدثة« 
حتــّدثــهــا  ــت  ــان ك ــي  ــت ال أي  فاطمة؛ 
فاطمة  مصحف  بأن  قلنا  وقد  املالئكة. 
جربئيل  ومن  املالئكة  من  مسموعاهتا  هو 
والتي متت كتابتها بيدهيا، ولكن هل يتكلم 

املالئكة مع غي األنبياء؟.
ال  املالئكة  ــإن  ف الشيعة  عقيدة  يف 
واوصيائهــم  األنبياء  مع  كالمهم  ينحر 

اصول  ح1،   ،13  /26 السابق،  املصدر   )53(
الكايف، 1/ 242، ح3.

)54( اصول الكايف، 1/ 241، ح4.

والسيدة   األئمة كلمو  وإنــام  فحسب 
من  يعترب  األمر  هذا  إن  كذلك.   فاطمة
ألنه  وذلــك  مستحياًل،  وليس  املمكنات 
نزول  إن  تقول:  آيــات  هناك  القرآن  ويف 
الوحي، ال خيتص باألنبياء والرسل فقط، 
أو  املالئكة  الناس عن طريق  اهلل  فقد كلم 
األشخاص  اولئك  مجلة  ومــن  مــبــارشة. 
 .املسيح السيد  والدة  مريم  السيدة  هي 
اآليات 42 و  آل عمران،  ونقرأ يف سورة 

ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  چ  قوله:   45
ھ ھ ھ  ہ ہ  ہ  ہ 

ھ چ.
ۆئ  ۆئ  ۇئ  ۇئ  وئ  چوئ 

ىئ  ىئ  ېئ  ېئ  ېئ  ۈئ  ۈئ 
ىئ ی ی ی ی جئ حئچ

كام جاء يف سورة مريم، اآليات 17-
ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  چ   :21
ڎ ڈ چ ]سورة مريم: 17[ چ ژ ژ 

ڑ ڑ ک ک ک ک چ.

كلمتهم  ــن  ــذي ال ــاص  ــخ األش ومــن 
 .-املالئكة، سارة -زوجة النبي ابراهيم
حيث نقرأ يف سورة هود، اآليات 71 إىل 

:77
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ی  ی  ی  ىئ  چ 

ٱ  يئ  ىئ  مئ  حئ  جئ  ی 
پپ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ 

ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ 

ٺ ٿ ٿ چ.

 .وكذلك اوحي إىل ام النبي موسى
 :7 اآلية  القصص،  سورة  يف  نقرأ  حيث 

چٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿٿ ٿ ٹ 

ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤچ)55(.
الوحي  بني  هناك مالزمة  فليست  لذا 
تتكلم  أن  املمكن  من  أنــه  أي  والنبوة؛ 
واحلال  إليه  وتوحي  شخص  مع  املالئكة 

أنه ال يكون نبيًا. 
:يقول اإلمام الصادق

املالئكة  ألن  حمّدثة،  فاطمة  يت  )ُسمِّ
فتنادهيا، كام كانت  السامء  كانت هتبط من 

تنادي مريم بنت عمران()56(.
معنى  يف   الصادق االمـــام  يقول 

ثة«: دَّ »حُمَ
وال  الصوت  يسمع  الذي  )واملحّدث 

مكارم  الشيخ  اهلل  آية  ترمجة  من  استفيد   )55(
لرمجة اآليات القرآنية.

)56( دالئل االمامة/ 14.

يرى الصورة()57(.
اذًا فإنه ليست هناك بني كالم املالئكة 
والنبوة مالزمة، وأن املالئكة كان بإمكاهنا 
هذا  عىل  أنبياء.  يكونوا  مل  من  تكلم  أن 
الشيعة  أن  القول:  يمكننا  فال  األســاس 
تعتقد بأن فاطمة واألئمة انبياء، وذلك 
املالئكة  يكلمون  كانوا  أهنم  قوله  بسبب 

وتكّلمهم)58(.
السنة  أهل  كتب  يف  هناك  بأن  ويقال 
أسامء ألشخاص تم عّدهم ممن ُيعتقد باهنم 
كانت تكلمهم املالئكة؛ ومن مجلة اولئك: 
بن  وعمران  والثاين)60(  األول)59(  اخلليفة 

بن  حممد  الدين  رشيد  جعفر  ابو  املناقب،   )57(
عي بن شهر آشوب، 7/ 776.

)58( هذه املقولة لعبد اهلل العصيمي يف »الراع 
بني االسالم والوثنية«/ 35:

وأوالدمهــا  طالب  أيب  بن  وعي  »ففاطمة 
كانت  فلو  الفرقة«،  هذه  لدى  رسل  أنبياء 
هذه املقولة صحيحة، اذن يمكننا القول بأن 
والثاين  االول  اخلليفة  بأن  يعتقدون  السنة 
و.. أنبياء، النه وعىل اساس ما يعتقده أهل 

السنة فإن املالئكة كانت تكلمهم!.
)59( صحيح البخاري، 4/ 241، ح7679.

داود  أيب  بن  اهلل  عبد  بكر  ابو  املصاحف،   )60(
 ،6 السجستاين/  األشــعــث  بــن  سليامن 

الرمحانية، مر.
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احلصني)61( وأبو املعايل الصالح)62( وزكريا 
الناقد)63(.

هل نزل جربئيل بعد موت النبي؟
وفاة  بعد  الــروايــات:  بعض  يف  جــاء 
األرَض  جربئيـــــُل  وّدع   ،اهلل رسول 

وقال:
)هذا آخر عهدي باألرض بعدَك وأن 

أهبط إىل األرِض ألحد بعدك(.
يف هذه احلالة كيف يمكن جلربئيل أن 

يكون قد تكّلم مع فاطمة؟.
السيوطي  الدين  جالل  أجــاب  وقد 
الشافعي )املتوىف 911(، أحد أعالم علامء 
يعتقد  حيث  الــســؤال.  هــذا  عن  السنة، 
احلديث وحديث  بأن سند هذا  السيوطي 
ضعيف  كالمها  املضمون،)64(  بنفس  آخر 
جدًا. باالضافة إىل أنه خيالف ما أمجع عليه 
ليلة  ينزل يف  أن جربئيل  املسلمون، حيث 

االمام  التقريب،  رشح  يف  التثريب  طرح   )61(
بن  الرحيم  عبد  الفضل  ابو  العابدين  زين 

احلسني العراقي، 1/ 90.
)62( صفة الصفوة، ابن اجلوزي، حتقيق اخوين 

عطا، 17/ 72، دار الكتب العلمية.
 /7 البغدادي،  اخلطيب  بغداد،  تاريخ   )63(

462، دار الكتب العلمية، بيوت.
)64( املصدر السابق.

القدر يف كل سنة، ـ مع فوج من املالئكة، 
 ،النبي بوفاة  جربئيل  وحي  ينقطع  ومل 
وإنام كانت هناك جلربائيل واجبات اخرى 
الدجال  قتل  وبعد  أنــه  فمثاًل  هبــا؛  يقوم 
بالوحي  جربئيل  ينزل   ،عيسى يد  عىل 

عليه)65(.
 وال شك يف أنه وبعد رحيل النبي
عىل  النبوة  وحــي  بصفة  وحــي  ينزل  لن 
وفاة  بعد   عي االمــام  قال  آخــر.  أحد 

:النبي
)وختم به الوحي، ..()66(.

مامل  بموتك  انقطع  )لقد  وكــذلــك: 
واإلنباء  النبوة  من  غيك  بموت  ينقطع 

وأخبار السامء..()67(.
آل  حسني  حممد  الشيخ  يــقــول  كــام 

كاشف الغطاء:
»ويعتقد اإلمامية أن كل من اعتقد أو 
ادعى نبوة بعد حممد، أو نزول وحي أو 

كتاب فهو كافر جيب قتله«)68(.

)65( املصدر السابق.
خ133،   ،16  /2 عبدة،  البالغة  هنج   )66(

االعلمي.
)67( املصدر السابق، 2/ 233، خ235.

مؤسسة   ،220 واصوهلا/  الشيعة  اصل   )68(
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وقول  ــام  االم حديث  من  ُيستشُف 
بعد  ينزل  ال  الوحي  بــأن  الشيعي  العامل 
وكالمه  جربئيل  نزول  ولكن  اهلل.  رسول 

مع أولياء اهلل ليس باألمر املحال.
اسئلة حول املصحف:

عىل  املصحف  كــالم  ــالء  ام تــم  ــاذا  مل
فاطمة؟.

عزاءًا هلا:. 1
إن أول سبب يمكن البت فيه هو أن 
وذلك   ،فاطمــــة للسيدة  عزاءًا  يكون 
وهم  حزن  اصاهبا  أبيها،  وبموت  ألنه 
عظيم. يقول اإلمام الصادق يف رواية 

له:
عى  دخل  نبّيه  قبض  ملّا  تعاىل  اهلل  )إن 
فاطمة من وفاته من احلزن ما ال يعلمه إاّل 
يسيّل  ملكًا  إليها  اهلل  فأرسل  عزوجل  اهلل 

غّمها ويّدثها()69(.
دليل اإلمامة:. 2

وعالمــــة  دلياًل  يعترب  املصحف،  إن 
يف  الثاين  السبب  هو  وهذا  االمامــة.  عىل 
نزول املصحف. فقد شمل الفيض اإلهلي 

االمام عي، قم.
)69( اصول الكايف، 1/ 245، ح2.

واألئمة  وبعلها   الزهراء فاطمة  السيدة 
يقتيض  وهـــذا  نسلها،  مــن  املعصومني 
عىل  حيتوي  ــذي  -ال املصحف  ينزل  أن 
دلياًل وعالمة  يكون  الغيبية، حتى  العلوم 
اإلمام  يقول  لديه.  يكون  من  إمامة  عىل 
عالمات  إن  ــه،  ل حديث  يف   الرضا
امور،  جمموعة  يف  عّدها  يمكن  اإلمامة 
.)70(ومن مجلتها حيازة مصحف فاطمة

أين مصحف فاطمة؟.
من  يعترب   فاطمة مصحف  أن  بام 
الكتاب جيب  هــذا  فــإن  اإلمــامــة،  ــل  دالئ
وهناك   .األئمة ــدي  أي بني  يكون  أن 
األمر؛  هذا  تأييد  يف  الروايات  من  العديد 
 :الصادق اإلمــام  قاله  ما  مجلتها  ومن 

)ومصحف فاطمة عندنا..()71(.
 :الكاظم مــوســى  ـــام  اإلم يــقــول 

)عندي مصحف فاطمة()72(.
بعد   فاطمة مصحف  وصــل  وقــد 
 .املهدي اإلمــام  موالنا  إىل   األئمة
الباقر يف حديث -بشكل  اإلمام  يقول 

)70( بحار األنوار، 25/ 116، ح1.
)71( اصول الكايف، 1/ 240، ح7.

)72( بحار األنوار، 26/ 45، ح79.
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ضمني:
أن  فأحب  يومًا  يقوم  قائمكم  )إّن 

يعمل بام فيها()73(.
مؤلف  ـ  الــطــهــراين  الــعــاّلمــة  يــقــول 

الذريعة:
اإلمامة  ودائع  من  فاطمة  »مصحف 
الزمان  صاحب  وإمامنا  موالنا  يدي  بني 
عجل اهلل تعاىل فرجه؛ وقد جاء رواية هذا 
.)74(األمر يف العديد من روايات األئمة

خالصة البحث:
القرآن . 1 املصحف عىل  يطلق عنوان  ال 

فحسب.
يشتمل . 2 ال  فاطمة  )كتاب(  مصحف 

عىل أي آية أو موضوع يتعلق بالقرآن 
أو األحكام الرشعية أو االخالقية.

عز . 3 اهلل  مــن  الكتاب  هــذا  نــص  ــزل  ن
صدر  عىل  جربائيل  طريق  عن  وجل 
فاطمة بعد موت النبي. لذا تم 
تسميته باسمها )مصحف فاطمة(.

4 .. كاتب هذا النص هو اإلمام عي

)73( املصدر السابق/ 51، ح97.
األضـــواء،  دار   ،126  /21 الــذريــعــة،   )74(

بيوت، الطبعة الثانية.

النبي . 5 منزلة  عىل،  الكتاب  هذا  حيتوي 
 فاطمــــة السيدة  ذريــة  ومستقبل 
األيام  مستقبل  يف  الواقعة  واحلوادث 
وأســامء  واألوصــيــاء  األنبياء  ــامء  وأس

. امللوك ووصيتها
املصحف . 6 ــذا  ه وحمــتــوى  مــواضــيــع 

تعادل ثالث أضعاف القرآن.
املالئكة ال حتدث األنبياء حرًا، وإنام . 7

تنزل بالوحي عىل أشخاص آخرين-
 ،)عيسى النبي  )ام  مريــــــــم  مثل 
 ،)ابراهيم النبي  )زوجـــــــة  سارة 
وام النبي موســــــــى -بوحي غي 
ضمن  من   فاطمة والسيدة  ثبويت. 
تسميتها  تم  فقد  لذا  ــراد  األف هــؤالء 
حيدثها  مــن  )وهـــي  بــالـــ«املــحــدثــة« 

املالئكة(.
بوحي . 8  النبي عىل   جربئيل نزل 

أشخاص  عــىل  نــزل  وبــعــده  النبوة، 
وحي  غــي  وحــيــًا  ليبلغهـم  آخــريــن 

النبوة.
أجل . 9 من  نــزل  املصحف،  هــذا  كــالم 

موت  -يف   فاطمة السيدة  يسّي  أن 
أبيها-. 





فحوى البحث
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هذا  مثل  وتقرر  وتحلل  تخوض  أبحاث  نرش  املصباح  ملجلة  سبق 

هذا  يف  نجد  ومل  معها  التعامل  وُحسن  املرآة  يخص  الذي  املوضوع 

البحث جديداً يف عرض املعلومات اللهم اال يف منهجية البحث واستقامة 

تبويبه واجتامع آراء العلامء من مفرسين ولغويني ونفسانيني عىل حرص 

الحديث يف آية واحدة من سورة  النساء وهي اآلية ٣4 والتي تنص عىل 

الهجر يف  وال  الوعظ  معها  الينفع  والتي  الناشز  الزواج  عقوبة  مراحل 

املضاجع والتي تنتهي بالرضب وهي العقدة التي اثريت حولها الشبهات 

رّد  وقد  املرآة.  لكرامة  امتهانا  العقدة  رأوا يف  الذي  املهرجني  قبل  من 

السادة الباحثون عىل التساؤل بكل موضوعية واحرتاف.

أ.د. جهانگیر أمیری

جامعة الرازي –كرمانشاه

 د. نور الدین پروین

جامعة الرازي –كرمانشاه

 د. کربی روشنفکر

جامعة تربيت مدرس- طهران
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امللّخص:
قد توجد يف القرآن الكريم آيات تتناىف 
التي  املسلمة  املراة  كرامة  مع  ظواهرها  يف 
قبيل  من  االسالمية.  الرشيعة  هبا  تعرف 
املباركة  النساء  ــورة  س من  ال34  ــة  اآلي
باحلياة  يتعلق  فيام  التي تطرح قضايا مهمة 
مسالة  اىل  ضمنها  يف  تتطرق  و  الزوجية 
قيمومة الرجل عىل املراة و هجره و رضبه 

ٻ  ٻ  ٱ  چ  تــقــول  حيث  هلــا 
ڤ  ڤ  ڤ  ٻ... 
النساء:  ڦ...چ ]سورة  ڦ 
لكرامة  هدر  انه  بعضهم  يتصوره  مما   ]34

املرأة.
و  الــرضب  و  اهلجر  حكم  اثــار  فلقد 
كام  النساء  عىل  الرجال  بقيمومة  التريح 
أعاله  املذكورة  الكريمة  اآليــة  يف  نجده 
جداال ساخنا عند املفرسين و الباحثني يف 
كتاب اهلل العزيز. لقد قمنا يف هذا البحث 
الوصفي  املنهــج  عىل  واعتامدا  املتواضع 
التي  الكريمة  ــة  اآلي بــدراســة  التحليي، 
للرد  القيمومة،  بآية  املقال  هذا  يف  نسميها 
عىل  الــواردة  التساؤالت  و  الشكوك  عىل 

اآلية. و قد عولنا يف هذه الدراسة عىل عدد 

من التفاسي القديمة و احلديثة لكي نعالج 
و  الدينية  اجلوانب  خمتلف  من  املوضوع 
من  و  النفسية.  و  احلقوقية  و  االجتامعية 
خالل  من  اليها  توصلنا  التي  النتائج  أبرز 
هذا البحث هو أنه و عىل الرغم من تصور 
مع  تتعارض  ال  القيمومة  آية  ان  البعض، 
و  للمرأة  ــالم  اإلس رسمها  التي  املكانة 
التساؤالت  هذه  عىل  نرد  ان  حاولنا  لذا 
من  القيمومة  آية  تتضمنه  ما  إىل  باالستناد 

دقائق لغوية و لطائف معنوية.
الكلامت الرئيســـــــة: القرآن الكريم، 
الرضب،  الرجال،  املــراة،  القيمومة،  آية 

الوجوه التفسيية لآلية.
املقدمة:

النفس  معرفة  قضّية  والتــزال  كانت 
و حّتی  اخلليفة  بدء  منذ  اإلنسان  كرامة  و 
أفكار  ِمــن  واسعًا  حمــاًل  حتتّل  هــذا  يومنا 
التي حدثت  العلمية  النهضة  إّن  اإلنسان. 
األروبّيِة  البلدان  يف  األخــية  القرون  يف 
كبيًا  زمخــاً  اإلنسان  حقوق  سَي  أعطت 
سياسيــــة  أنظمــة  إثرهــــا  فتّولـــــــــدت 
الدفاَع  عاتقها  علی  أخــذت  حقوقية  و 
أصبحت  كذلك  اإلنــســان.  حقوق  عن 
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املواثيـــــق و األعراف الدولية تعرف هبا 
 1369 )مطهری،  رسميًا  عليها  تنّص  و 
امليثاق  مقّدمة  يف  جاء  كام   .)58 ص  ش، 
البرش  أبناء  »كّل  اإلنسان:  حلقوق  الّدويل 
احلقوق  و  الكرامة  حيث  من  سواسية 
بغّض  الوفاة  حتی  الوالدة  منذ  اإلنسانية 
و  اللغة  و  اللون  يف  اختالفهم  عن  النظر 
اجلنس و غي ذلك )مهريزی، 1382 ش، 
ص 171(. لقد شاعت يف العقود األخية 
فكرة الدفاع عن حقوق املرأة و كرامتها يف 
مجعّيات  تشّكلت  كام  الدولية  األوســاط 
املرأة  بحقوق  تطالب  سياسية  و  حقوقية 
النسوية شهرًة  اجلمعيات  أكثر هذه  من  و 
تدعو  التي  »الِوَمنيَّة)1(«  مجعّية  رواجــًا  و 
كّل  يف  الــرجــال  مع  النساء  تساوي  اىل 
إّن   .)49 ص  ش،   1370 )وكيي،  شی 
باملرأة و حقوقها و كرامتها لدی  االهتامم 
و خُي  الشك  إليه  أمٌر اليترسب  اإلسالم 
مطولة  سورة  ختصيص  ذلك  علی  دليٍل 
خالهلا  من  تبنّي  باملرأة  الطوال  العرش  من 
أحكام املرأة و حقوقها و وظائفها العائلية 

و لذلك سمّيت السورة بالنساء.

womenism )1(

اآلية  يف  الباحثني  انتباه  اسرعى  مما 
اآلية  ان  املباركة  النساء  سورة  من  ال34 
رضب  بجواز  احلكم  أصــدرت  الكريمة 
الرجل  لقيمومـــــة  نظرا  للنساء  الرجال 
اآلية  ضمن  عليها  املنصوص  املــراة  عىل 
وقد  چ.  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  چ 

للبحث و اجلدل من  مثارا  اآلية  اصبحت 
اآلية  يف  ــوارد  ال الــرضب  حكم  ان  حيث 
الكريمة الينسجم مع شأن املرأة املسلمة و 
كرامتها يف النظرة األوىل. فاهم التساؤالت 
املفرسين و  التي قد تثيها اآلية يف أذهان 

الباحثني هي كالتايل:
لقيمومــــــة . 1 الصحيح  املفهوم  ماهو 

الرجال عىل النساء؟.
لكرامة . 2 الصحيــــــح  املفهوم  هو  ما 

املراة؟.
كيف تتالءم مسألة قيمومة الرجل مع . 3

كرامة املراة؟.
الــرضب . 4 حكم  تفسي  يمكن  كيف 

كرامة  تــابــاه  ال  بــام  ــة  اآلي يف  ـــوارد  ال
املراة؟.

ــة  دراس اىل  البحث  ــذا  ه يرمي  ــام  ان
ال34  اآلية  بشان  املطروحة  التساؤالت 
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من سورة النساء املباركة حول كرامة املراة 
املعطيات  ضوء  يف  عنها  االجابة  و  اوال 
ومن  ثانــيا.  لآليـة  الداللية  و  الشكلية 
هذا  مقالنا  يف  استفدنا  اننا  ذكره  اجلدير 
من اهم اآلراء التي ادىل هبا علامء اللغة و 
املفرسون فيام يتعلق بالدالالت اللفظية و 

املعنوية لآلية الكريمة.
خلفية البحث:

أنجزت  قد  وكتٌب  دراســـات  هناك 
من  املــرأة.  كرامة  و  الكريم  القرآن  حول 

أمّهها:
املعنونة . 1 مقالته  يف  رضوانيبور  مهدي 

"كرامة االنسان يف نظر القرآن" يستند 

اآلراء  و  الكريم،  القرآن  آيــات  إلی 
الذی   ،اخلمينـی لإلمام  القيمـــــة 
الكريم  لإلنسان  بــارزًا  نموذجًا  يعّد 
لبيان  فـی العر احلارض، فـی حماولة 
رّس  و  االنــســانــی،  ــود  ــوج امل عظمة 
املوجودات، حّتی  تفضيله علی سائر 

مالئكة اهلل. 
يف . 2 ـــاوي  درق احلكيم  عبد  الــدكــتــور 

"الكرامة االنسانية  بـ  املعنونة  مقالتـــه 
بعض  إىل  يتطّرق  الكريم"  القرأن  يف 

كتكريم  لالنسان  تعاىل  اهلل  مكرمات 
الذات، خلقته عىل الفطرة، اخلالفة و 

وإعامر األرض و...
بعنوان . 3 بــانــو  صغي  للسيدة  مــقــال 

االسالمي"،  النظام  يف  املرأة  "كرامة 

البحث  هـــذا  فـــــی  الــكــاتــبــة  ســعــت 
اإلسالم  تاريخ  مراجعة  طريق  عن 
حياة  مــن  الــشــواهــد  بعض  بــيــان  و 
املرأة  موقع  بيان  -إلی   املعصومني
توضيح  و  اإلســالمــی،  النظام  فـی 
بخصــــــوص  اخلميني  اإلمام  رؤية 
الدين  تعاليم  مع  املتطابقــــــة  املرأة، 
إلی  باإلستنـــــاد  احلنيف،  اإلسالمي 
و  عقائده  و  اخلميني  اإلمام  أحاديث 

سيته. 
حممد . 4 و  روشنفكر  كربى  الدكتــورة 

"املرأة  بـ  املعنونة  مقالتهام  يف  بايزيدي 
ــة  دراس الكريم  ــقــرآن  ال يف  املثالية 
مقارنة مع الشعر اجلاهي"، هذا املقال 
من  األوصـــاف  هــذه  بــدراســة  يقوم 
خالل املوازنة بني صورة املرأة املثالية 
الكريـــم  القرآن  يف  العني"  "احلــــور 
عىل  تدّل  النتائج  اجلاهي.  الشعر  و 
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الوصف  يف  بينهام  تشاهبات  هناك  أّن 
املادي، إال أّن الوصف القرآين يقرن 
دائام بام يدّل عىل مجال معنوي قّلام نراه 

يف الغزل اجلاهي.
املعنونة . 5 مقالته  يف  روزبه  حسن  حممد 

عن  يبحث  االنسان"  كرامة  بـ"موانع 
املجال  فـی  االنسانية  الكرامة  موانع 
الفردی و اإلجتامعی، و إشارة إلی أّن 
و  املرّكب،  و  البسيط  االنسان  جهل 
البصية،  قّلة  الذميمة نحو:  الصفات 
مجلة  من  اهلوی:  عبادة  و  التعالی،  و 
الكرامة،  حتّقق  من  الفرديـــــة  املوانع 
اإلستبداد،  و  األرس،  و  الظلم،  أّن  و 
و  املساواة،  عدم  و  اأَلمــن،  فقدان  و 
اإلجتامعية  املوانع  مجلة  من  التمييز: 

من حتّقق الكرامة. 
بعنوان . 6 غــالمــي  عــي  لنجف  مــقــال 

النبي  نظر  يف  االنسانيــــــــة  "الكرامة 
حماولـــــــة  املقالة  هذه   ،"األعظم
لتحديد املوقع املتميز للكرامة االنسانية 
فـی حكومة النبـی، و ألجل ذلك 
تناولت تعامل هذه احلكومة لكّل من 
املرشكني  حّتی  و  املسيحيني  و  اليهود 

إلی  أيضًا  أشارت  و  مستقّل،  ببحث 
اهتامم النبـی اجلاّد ببعض جوانب 

الكرامة اإلنسانية. 
البحوث والدراسات  ال شك أن كل 
الــتــي مّتـــت حـــول الــكــرامــة يف الــقــرآن 
متّهد  وفــائــدة  قيمة  ذات  تكون  الكريم 
نحن  منها  استفدنا  كام  للباحثني  الطريق 
واعتمدناها يف إعداد مقالتنا هذه، عىل أية 
حال فإّننا نعتقد أّن اآلية ال34 من سورة 
األعامل  وضخامة  كثرة  املباركـة  النساء 
حتمل  مازالت  أهنا  إاّل  حوهلا  ُأعدت  التي 
واألرسار  اجلامليات  من  املزيد  طياهتا  يف 
ظّل  يف  عنها  اللثام  ــة  إزاح يمكن  التي 

الدراسات احلديثة.
تطرّقـت  لقد  الكريمة  اآلية  هذه  ألّن 
لدی  للنقاش  جمااًل  صارت  مواضيع  إلی 
علی  فأشكلوا  املرأة  حقوق  عن  املدافعني 
قوامية  مسألة  تنسجم  كيف  قائلني:  اآلية 
الرجل علی املرأة مع كرامتها املعرف هبا 

رسمّيًا يف املجامع الدولية؟!.
ثّم أّن حكم الرضب املأموربه يف اآلية 
التي  املعارصة  املرأة  يتالءم مع شأن  كيف 

تطالُب باملساواة يف احلقوق مع الرجل؟.



كرامة املرأة يف ضوء املعطيات الشكلية والداللية

98

ف )2019م - 1441هـ(
صي

ن والثالثون - 
العدد الثام

أّرّقـــت  شاهبها  مــا  و  األسئلة  ــذه  ه
املفرّسيَن املعارصين و جعلتهم يتدارسون 
اآلية من خمتلف اجلوانب و يف ضوء العلوم 
و  االجتامع  علم  و  النفس  كعلم  احلديثة 
تفسيًا  يفرّسوهنا  و  احلقوق و غيها  علم 
املرأة  مكانة  و  العر  روح  مع  يتجاوُب 
أصــول  مــع  يتنافی  أن  دون  ــارصة  ــع امل
الرشيعة اإلسالمية و ضوابطها... و نحن 
التفسيية  الوجوه  هذه  نستعرض  اآلن 

حتت ثالثة عناوين:
القرآن أ.  منظور  من  اإلنســـــان  كرامة 

الكريم.
قّوامية الرجل علی املرأة.ب. 
رضب الرجل املرأةَ .ج. 

آلية . 2 والدالليـــــــة  الشكلية  الدراسة 
القيمومة:

2-1. مفهوم الكرامة يف القرآن الكريم:
اإلسالمية  الرؤية  يف  اإلنسان  حيظی 
ُتفيدنا  حسبام  الــوالدة  منذ  ذاتية  بكرامة 
الكريم.  القرآن  يف  الــواردة   آدم قّصة 
أن  أراَد  اهلَل  أّن  القّصة  هذه  يف  جاء  فقد 

پ  ٻ  چ  له:  خليفًة  األرض  يف  جيعَل 
چ ]سورة البقرة: 30[  پ پ پ 

أعظم  معها  حتمل  هذه  »اخلليفة«  فكلمة 
مماثلة  علی  تــّدل  ألهّنــا  لإلنسان.  تكريٍم 
خلَق  اهلَل  فإّن  له.  مشاهبته  و  هلِلّ  اإلنسان 
أوَدَع  و  مثاله  و  صورته  علی  اإلنســـــان 
و  القدرة  و  العلم  من  اإلهلية  صفاتِه  فيه 
أداء  علی  قادرًا  ليكون  اإلرادة  و  اإلبداع 
َدوره كخليفة هلل يف األرض )مصطفوی، 
1380 ش، 1/ 18(. ثّم أمَر اهلُل مالئكته 
و  لشأنه  تعظياًم  اإلنسان  أمــاَم  بالّسجدة 
اإلنساُن مسجودًا  ملكانتِـــه فأصبح  تكرياًم 
اسجدوا  للمالئكة  قلنا  إذ  »و  للمالئكة: 
أمجعون«.  كّلهم  املالئكـــة  فَسَجد  آلدَم 
من  عجزت  مّجًة  علومًا  اإلنساَن  عّلَم  ثّم 

ڄ  ڦ  ڦ  چ  املالئكُة.  تعّلمها 
ڄ چ ]سورة البقرة: 31(.

و  األرض  و  السمواِت  له  سّخر  ثّم 
أخضَع له الَكوَن لِينفذَّ أوامَر اهلل فيه.

و  كرامٌة  بعَدها  ما  كرامٌة  فلإلنسان 
يف  الكرامة  هبذه  الكريم  القرآُن  رّصَح  قد 

ک  ک  چ  منها:  و  موضع  من  أكثر 
ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  گ...  ک 
ں ںچ. ]سورة اإلرساء: 70[.

أّن  املــذكــورة  ــات  اآلي يف  يالَحظ  كام 
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كان  سواٌء  ذاته«  يف  مكّرٌم  كائٌن  اإلنسان 
الرجَل  تساوی  فــاملــرأُة  ــرأة.  ام أم  رجــاًل 
فإهّنا  شأنًا.  منه  التقّل  و  الكرامة  هذه  يف 
فة بام ُكلِّف به الرجُل )مغنية، 1990  مكلَّ
ختاطُب  اآليــات  من  كثٌي  و   )73  /1 م، 
ــَل و مــن هذه  ــرج ـــرأة كــام ختــاطــُب ال امل

ڍ  ڇ  ڇ  چڇ  ــات:  اآلي
ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ 

کچ  ڑ  ڑ  ژ  ژ 

الدخَل  فاجلنسّية   ]124 النساء:  ]سورة 
و  الرجَل  تعمُّ  الكرامة  و  الكرامة  يف  هلا 
منظور  يف  الكرامة  أّن  إاّل  كليهام.  املــرأة 
قطب،  )سيد  الّتقوی  عن  نامجٌة  اإلسالم 
و  إيامنًا  فاألكثر   .)644  /2 ق،   1412
تقوًی هو األكثر كرامًة رجاًل كان أم امرأة 

ً و هذا مارّصحت به اآلية الكريمة: چڇ 
ــورة  ]س ڌ...چ  ڌ  ڍ  ڍ 

احلجرات: 13[.
ختاُف  وِرعة  و  تقّيًة  كانت  إذا  فاملرأة 
اهلل فهي خٌي من رجٍل ليس له نصيٌب من 
اإليامن ِ و الّتّقی. فمن أجل ذلك جعل اهلُل 
امرأة َ فرعون و هي امرأة كانت تؤمن باهلل 
مثااًل بارزًا للمؤمنني من الرجال و النساء: 

چ ھ ھ ے ے ۓ ۓ 

ڭ... چ ]سورة التحريم: 11[.
من  كانت  هي  و  لوٍط  امــرأَة  جعَل  و 
رجااًل  للكافرين  رائعًا  أنموذجًا  الكافرين 

گ  ک  ک  ک  چ  نـــســـاءًا:  و 

چ ]سورة  ڳ  ڳ  گ  گ  گ 
القرآُن  يولی  فال  إذن   .]10 التحريم: 
الكريم عنايًة للجنس يف مسألة الكرامة و 

اليقيم له وزنًا.
أّن  الــصــّدد:  هــذا  يف  القول  خالصة 
ٌم  ُمكرَّ و  حمرٌم  القرآن  منظور  يف  اإلنسان 
اهلل  عبودية  منهج  علی  يسي  مــادام  ــًا  ذات
مألته  مِلـَـن  اإلســالم  يف  حقيقّيَة  فالكرامة 

و  املالهي  يف  االنغامُس  ـَه  شغل و  األنانِيُة 
ذلك  يف  سواٌء  اهلل  عبودّية  عن  الشهوات 
املرأَة  اإلســالُم  يعترب  فال  املــرأة.  و  الرجل 
الشهوات و تستويل عليها  تتخّبط يف  التي 
إن  و  حقيقيـة  كرامٍة  ذاَت  النفسّية  امليوُل 
متعلمــًة  و  الظاهر حمتشمًة  كانت بحسب 
تتوّلی  و  جامعية  شهادات  أحيانًا  حتمل 
 1369 آملی،  )جــوادی  عالية.  مناَصب 

ش، ص 131(.
اإلسالم  رؤية  يف  احلقيقّية  فالكرامة 
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اإلهلی  التقوی  و  باهلل  اإليــامن  عن   ٌ نامَجة 
ليس إاّل.

2 -2. قّوامية الرجل علی املرأة:
لقد جاء يف مقطع من اآلية: چٱ 
]ســــــــــورة  ٻ...چ  ٻ  ٻ 
اجلُدد علی  املفرّسون  فأّكَب  النساء: 34[ 
الوجوه  من  فيها  ذكروا  و  القّوامية  تفسي 
الشبهات  التفسيية ما يمكن أن تدفع هبا 
اآلية يف خصوص كرامة  التي حتوم حول 
املرأة و أهّم الوجوه التفسيية هبذا الّصدد 

كاّلتايل:
احلياة . 1 تنسيق  و  األســـرة  بأمور  القياُم 

 /5 1380ش  )مصطفوي،  العائلية 
360 و فضل اهلل، 1416 ق 7/ 226 

و مدرسی 1377 ش، 2/ 68(.
التكفل بـنفقة املرأة و تكاليف األرسة. . 2

)مغنية، 1990 م، 1/ 378(.
األرسة . 3 ــح  ــال ــص م ــی  ــل ع ـــاظ  ـــف احل

)اجلواهري، 1388 ش، 3/ 276(.
و . 4 األرسة  شــؤون  تنفيذ  من  التمّكن 

تدبي شؤوهنا.  و  احتامل مسئولياهتـــا 
)مكارم شيازی، 1374 ش(.

احلياُة . 5 و  املــرأُة  إليه  تفتقر  ما  القّوامّية 

 /7 ق   1416 اهلل،  )فضل  العائلية 
.)226

هــذه  كـــّل  ــن  م االســتــنــتــاج  يمكننا 
القيام  علی  تدّل  القّوامية  أّن...  املفاهيم 
بأمور اآلخرين أكثرمتا تدّل علی التفّوق و 
السيادة و اهليمنة. و مّما يؤتِد هذا املعنى هو 
أّن كلمة »القّوام مشتّقة من »قاَم« و القائُم 
و  يؤّديه  و  لألمر  يتصّدی  من  هو  باألمر 
القّوام صيغة  و  به  األمر  يتّم  يفعله بشكٍل 
بزيادة:  باملعنی  فيها نفس  و  لِلقائم  مبالغٍة 

)اجلواهري، 1388 ش، 3/ 279(.
جَيُب علی الرجال و هم القّوامـــــون . 6

النساء  أموٌر الجتب علی  النساء  علی 
تفتقر  ما  و  املهر  و  الّنفقــة  و  كاجلهاد 
الّقوامية  فتكون  العائلية.  احلياة  إليه 
الذي  األصل  بمثابة  املنظور  هذا  ِمن 
)الطنطاوي،  عــّدة.  فــروٌع  منه  تتفّرع 

1408 ق، 4/ 311(.
قّوامّية الرجل أّيًا كان معناها التسلُب . 7

املرأةَ  حقوَقها الفرديةَ  و االجتامعية بل 
حيّق لِلمرأة أن حتتفظ بحقوقها و تدافع 
عنها و ختّطط لتحقيقها )العاّلمة فضل 

اهلل( )1416 ق، 7/ 232(.
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الصّدد . 8 هذا  يف  الطباطبائي  للعاّلمة  و 
القوامية  إّن   ...« ــو:  ه ــر  آخ رأٌي 
بالّنسبــــة  فهي  وجهني  ذو  هلامعنًی 
تأمني  و  األرسة  إعالة  تعني  للّرجل 
نفقاهتا و بالنسبة للمرأة تعني التمكني 
للرجل و احلرص علی مالِه و عرضه 
 1374 )طباطبائي،  عنها  غــاَب  إذا 

ش، 4/ 544(.
التفسيية  الــوجــوه  ذكــرنــا  أن  بعد 
إلی سؤاٍل  اآلن  نتطّرق  »القوامية«  ملفهوم 
مهم يرتبط هبا ارتباطًا وثيقًا أال و هو: ما 

هو سبب قّوامية الرجل علی املرأة؟.
لقد ذكرت اآليةُ  نفُسها ِ هلذه القوامّية 

تاليني: سببني 
1. چ ٻ پ پ پ پ ڀچ: 

]سورة النساء: 34[.
و  الرجل  ِمن  لكل  أنَّ  اآلية  ِمن  نفهُم 

املرأة تفّوقًا و فضالً  علی اآلخر.
و  اجلسم  يف  بسطًة  الرجُل  أويت  لقد 
احتامل  من  يتمّكن  لكي  القّوة  يف  ــادًة  زي
تكاليف احلياة و مواجهة الصعــــــــوبات 
شؤون  من  املــرأة  تتوّلی  بينام  الطوارئ  و 
هائلة  بدنية  قــّوة  اليتطّلب  مــا  األرسة 

الّتنظـــــيف و الرتيب و توفي  كالطبخ و 
اهلــدوء و الــّراحــة )املــكــارم الــشــيازي، 

1374 ش، 3/ 370(.
الرجَل  َجْعَل  أّن  بالذكر  اجلدير  من 
املرأة  أّن وظائف  املرأة اليعنی  قّوامًا علی 
مهام  من  أمهّيًة  و  خطورًة  أقّل  األرسة  يف 
مسؤوليات  منهام  واحٍد  لكّل  بل  الرجل 
األرسة.  عنها  التستغني  خطيٌة  و  مهمة 
علی  للحصول  جاهــــدًا  يسعی  فالرجُل 
العيش و ســّد احتياجــــات اآلرسة  لقمة 
من املطعــــم و املرشب و امللبس. و القّوة 
اهلُل  منَحه  التي  اجلسدية  الطاقة  و  البدنية 
ُترّشحه  كام  الّدور  للقيام هبذا  تؤهّله  إّياها 
الدفاع  عن  املسؤول  هو  يكون  أن  أيضًا 
مواجهة  عند  عليها  احلفاظ  و  األرسة  عن 
املرأة تتحّمل َبدورها وظائف  الشدائد. و 
شاّقة ال تّقل عن وظائف الرجل خطورًة. 
معيشّية   ً ظروفا  األرسة  بداخل  ـُّر  توف إهّنا 
طّيبة يعيُش يف ظّلها أفراُد األرسة يف راحٍة 
باألمر  هــذا  ليس  ـَعمري  ل و  سكينة.  و 
 ِ الكريمة  اآلية  هذه  به  رّصحت  إذ  اهلنّي 

ڑ ڑ  چ  العظيمة  اهلل  أنعم  من   ٍ كنعمة 
گ  گ  ک  ک  ک  ک 
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الروم:  چ ]سورة  ڳ  گ  گ 
.]21

علی  املذكورة  اآليــة  فی  اهلُل  َمــنَّ  لقد 
تكوُن  بجوارهم  املــرأة  بجعل  الــرجــال 
لوالها  بحيث  احلنان  و  احلّب  مصدَر  هلم 

احلياة  يف  السكوٌن  و  هناٌء  هلم  ـَّر  توف ملا 
شأنًا  أقّل  املرأة  دوُر  يكن  مل  فإذا  العائلية. 
فباألحری   ِ األرسة  فی  الرجل  َدور  ِمن 
التكون نفُسها أقلَّ من الرجل يف الكرامة 
ش،   1369 آمي،  )جــوادي  اإلنسانية  و 

ص122(.
إذن للّرجل و املرأة دوٌر مهم و حيايّت 
تفّوق  منهام  واحٍد  لكّل  و  األرسة  بناء  يف 
يؤّيد  ما  اآلية  يف  و  اآلخر.  علی  فضٌل  و 

پ  پ  پ  چ  تقول:  حيث  ذلك 
»فّضَلهم  اآليـــــة:  تقول  فال  ڀچ  پ 

.» عليهـِنَّ
املقطع 2.  هذا  أمواهلم«:  ِمن  أنفقوا  »بام 

الثاين  السبب  ــی  إل يشُي  اآليــة  مــن 
هي  و  للقواميـــة  الرجاَل  ن  مكَّ الذي 
املعاش  تأمني  مسؤوليــــة  أسلفنا  كام 
و  الطعام  من  األرسة  حاجات  سّد  و 
الرشاب و املسكن و ماشابه ذلک من 

مستلزماٍت منزلية. و هذه املهمة عادًة 
معرك  يف  و  املنزل  خــارج  يف  تتمُّ  ما 
قّوًة  الرجل  من  تتطّلُب  بحيث  احلياة 
ـُها  مثل الُيتوّقع  حثيثة  جهودًا  و  فائقة 
و  أضعف  ُخِلقت  ــا  أِلهّن املـــرأة.  من 
تتوّلی  كي  تكوينًا  الرجال  من  ألطف 
عن  متامًا  ختتلف  احلياة  يف  وظائف 
وظائف الرجل )مدريس، 1377 ش 
االعتبار  بعني  األخذ  جيب   .)68  /2
املشار  الثـــــانی  و  األول  املقطعني  أّن 
اليهام يف اآلية الَينفصالن عن بعضهام 
متامسكة  وحدًة  ِـّالن  ُيشك بل  البعض 
التتجزأ: يكون حينئٍذ مغزی اآلية: أّن 
لِكوهنم  الّنساء  علی  قّوامون  الرجال 
بتأمنِي  فني  مكلَّ و  جساًم  أشّداء  أقوياء 
أَوَدهــا.  به  ُم  يقوِّ ما  و  األرسة  حوائج 
حتّمل  منه  تقتضی  األرسة  فتكاليف 
يا  منهام  َفمن  الصعوبات  و  املشاّق 
ـُری األصلح و األنسب لِيكون قّوامًا  ت
أو قّياًم لألرسة حّتی يضمَن سعادهتا و 
نمّوها و ازدهارها )فضل اهلل، 1416 

ق 7/ 230(.
ال شك أّن الرجل هو األفضل للقيام 
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املسئولية  هــذه  مع  لتالئمه  الـــّدور  هبــذا 
يرتبط  ــذي  اّل اآلخــر  السؤال  و  تكوينًا. 

بالقّوامّية هو:
ما هي حدود القّوامية؟.

حدود  يف  التفسيية  الّرؤی  اختلفت 
القوامية. فِمن املفرّسين َمن ذهَب إلی أنِّ 
بل  البيت  نطاق  علی  التقتر  القّوامية 

ـّسع و تشَمل احلياة االجتامعية أيضًا. تت
املهام  أّن  املــفــرّسون  ــوالء  ه فيعتقد 
احلرب  و  القضاء  و  كالّرئاسة  االجتامعية 
و غيها من األمور احلياتية التي هبا تدور 
أمور  من  ــمّ  أه البرشي  املجتمع  عجلة 
َمن هو  هلا  يتصّدی  أن  فالبّد  األرسة شأنًا 
األفضل و األصلح يف تنفيذها و هو الرجل 
الذي ُاعطاه اهلل مواهَب و قابلّياٍت للقيام 
 )232 اهلل، 1416 ق، 7/  )فضل  بذلك 
قّوامون  »الرجال  التقول:  اآليــة  أّن  ثّم 
علی نساءهم حّتی ينحَر حكم القوامية 
يف إطار األرسة بل أطلقت و قالت: »... 
)قرائتي، 1383  الّنساء...«  قّوامون علی 
ش، 2/ 271( و من املفرّسين َمن خُيالف 
و  االجتامعية  الشؤون  علی  اآلية  تطبيق 
السياسية و ذلک للقرائن التي حتّف باآلية 

فمسئولية  فقط  األرسة  بشؤون  ُتقّيدها  و 
الرجل عن تأمني نفقة املرأة كام حتّدثت عنها 
اآلية ُ أمٌر خيتّص ُ باألرسة و احلياة العائلية 
م  نعمِّ أن  إذن  لنا  مــرّبَر  فال  سواها.  دون 
االجتامعّية  الشؤوَن  لَِيطاَل  القوامية  حكم 
و السياسية أيضًا. )الطباطبائي، 4/ 543 

و الصادقي، 7/ 44(.
علی  الرجل  أفضلّيــــة  حدود  هی  ما 

املرأة؟.
و  املرأة  يفوق  الرجل  أّن  أسلفنا  لقد 
اجلسدية  القوة  حيث  من  عليها  َيفُضل 
ُتری  يا  هل  لكن  و  الكريمة  اآلية  حسب 
الَعقي  اجلانب  تتناول  األفضلّية  هذه  أّن 
األفضلّية  إّن  املفرّسين  بعُض  قال  ال.  أم 
قوة  يف  األفضلّية  تستلزم  اجلسم  قّوة  يف 
علی  احلصول  ألّن  ذلــك  أيضًا.  العقل 
يتطّلب  الرجل  به  ُكلِّف  الــذي  املعاش 
كونه  عن  فضاًل  ذكّيًا  عاقاًل  يكون  أن  منه 
 /3 ق،   1408 )الطنطاوي،  صلبًا  قوّيًا 
أّن  املفرّسين  أغلب  يعتقد  لكن  و   )333
احلّد  عند  يقُف  املرأة  علی  الرجل  تفّوق 
الذي حّددته اآلية ُ الكريمة ُ و هو التفوق 
اآلية.  حــدود  ختطي  جيوز  فال  اجلسم  يف 
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الفريق  هبا  تــذّرَع  التي  باألدلة  العربة  و 
ال  أواًل:  ألّنــه  الشمولية  إلثبات  األّول 
يستلزم احلصول علی املعاش يف كثي من 
التفوَق العقي كام تصّوره بعض  األحوال 
املفرّسين. فنحن نری أّن كثيًا من احلَرف 
و املَهن هبا حاجة إلی القّوة اجلسمّية أكثر 
لو  ثانيًا:  العقلية.  القوة  إلــی  حتتاج  مّمــا 
سّلمنا بااللتزام فال يَدل هذا االلتزام علی 
أفضلية الرجل علی املرأة يف العقل ألّنه إذا 
للمامرسة  املجال  هلا  أفسح  و  للمرأة  ُأتيح 
إنــام،  ــن  ِم َلتمكّنت  الذهنية  و  العقلية 
العقلية  قابلياهتا  َبلورة  و  الفكرية  طاقاهتا 
و بالتايل إثبات ذاهتا و تفّوقها العقي شأن 
الرجل )فضل اهلل، 7/ 236 الطباطبائی، 
الرجاَل  امرأٍة فاقت  549(. فكم من   /4
يف جماالٍت علمية و أنشطة فكرية و كم من 
املجاالت  بعيدًة يف  امرأة خطت خطواٍت 
العلمية و األدبيِة فبلغت مرتبًة يف العلم مل 

يبلغها رجاٌل كثيوَن. فيتبنّيُ مّما سبَق:
اآلية الكريمة أثبتت القوامية للرجال 
لِيتمّكنوا  اجلسم  قّوة  يف  متفّوقون  أهّنم  بام 
عن  الّدفاع  و  األرسة  احتياجات  سدِّ  من 
كرامتها و لكن هذه القوامية كام رأينا هي 

مسئولية شاّقة تقع علی عاتق الرجل دون 
املرأة و ال يكون معناها تفّوق الرجال علی 
الكرامة  و  الشخصية  و  العقل  يف  النساء 

اإلنسانية.
منهام من   ٌ كّل  يتفّوق  أن  اهلُل  لقد شاء 
قواعد  إرساء  يف  يتعاونا  حّتی  ختّصه  جهة 
يف  املرأَة  الرجُل  فاَق  فإذا  السعيدة  احلياة 
قّوة اجلسم. فإّن املرأة تفوق بـِدوره الرجَل 
يف قوة احلَب و احلنان. و ما أحوَج األرسَة 
إلی احلّب و احلنان!. و ما أقساها لو خلت 
منهام )صادقي، 1365 ش، 2/ 178(!.

و  الرجل  كــان  إذا  سائٌل  ــأَل  س ــام  رّب
املرأة متساويني و متكافئني يف اإلنسانية و 

الكرامة فـ:
دون  بالرجل  القوامّيــــــة  ختتّص  ملاذا 

املرأة؟.
مّما ال شك فيه أّن لألرسة يف اإلسالم 
احلجر  يعتربها  فــاإلســالم  كــربی  أمهــّيــًة 
فــاألرسة  اإلنــســاين  للمجتمع  األســـاس 
يكون  دورًا  تلعب  الصغي  حجمها  رغم 
يف غاية اخلطورة و بالغ األمهية ذلك ألهّنا 
تنيشء جياًل  و  تريّب  تربوية  مدرسة  بمثابة 
صاحلًا يبنی بَدوره جمتمعًا سعيدًا و صاحلًا 



أ.د. جهانكي أميي

105

هـ(
14

41
 - 

2م
01

9(
ف 

صي
 - 

ون
الث

الث
 و

ن
ام

الث
د 

عد
ال

سعادهتا.  و  األمة  فالح  تضمن  فاألرسة 
 َ غاية  اإلســالُم  ُيعيها  أن  الطبيعي  فمن 
االهتامم و االعتناء و حيَرص علی صيانتها 
األحكام  فمن  احلرص.  أشّد  سالمتها  و 
علی  للحفاظ  ـــالم  اإلس أّســســهــا  الــتــي 
»القوامية«  املرموقة هو  مكانتها  و  األرسة 
و   .)91 ص  ش،   1383 آمي،  )جوادي 
القوامية هذه تكون أكثر تناسبًا مع طبيعة 
و  اجلسمّية  الطافة  من  فيهم  ما  و  الرجال 
نعُد  مل  رّبام  و  املراس  شدة  و  الصالبة  قّوة 
األرسة  يف  الرجل  دوَر  شّبهنا  لو  احلــّق 
إنقاذ  يتوّلی مسؤولية  الذي  الّسفينة  برّبان 
سفينته التي تتقاذفها األمواُج و تعصف هبا 
األمن  شاطیء  إلی  هدايتِها  و  العواصف 
ش،   1374 شيازی،  )مكارم  الّسالم  و 
إذن داللة واضحة  فالقوامية   .)207  /2
الذي وضَع كلَّ شیٍء يف  اهلل  علی حكمة 
ه الاّلئق به و القوامية مسؤولية خطية  حملٍّ
الذاتية  مكّوناهتم  و  للرجال  أنسب  تكون 
علی  الرجل  أفضلية  معناها  ليس  لكن  و 
)مطّهري،  الكرامة  و  اإلنسانية  يف  املرأة 

1369ش، ص 175(.
2 -3. رضُب املرأة:

اآليــــــة:  مــــن  مـــقـــطـــع  يف  جــــــاء 
النساء:  ــورة  ]س چ...ڦ...چ 

حيث  ــرأة  امل بــرضب  فيه  اهلُل  فأمَر   ]34
معلوٌم  إذ  املرأة  كرامة  حول  الشبهَة  أثار 
مع  اليتالءم  بــدٍء  ذي  بــادئ  الــرضَب  أّن 
يف  الرجل  مع  تساوهيا  و  ــرأة  امل إنسانية 
املفرسون  فذهب  الكرامة  و  الشخصية 
مذاهب  الــرضب  توجيه  يف  املــعــارصون 
الضعف  و  القّوة  حيث  من  ختتلف  ـّی  شت
و  اإلتقان  غاية  يف  فتكون  قوّية  فبعضها 
االستقامــــة و بعضها ضعيفــــــــــة حتی 
نذكر  أّننا  إاّل  شيئًا  احلق  من  تغنی  التكاد 
يف  احلكَم  تاركني  التفسييِة  الوجوه  هذه 

ضعفها أو قّوهتا للقارئني الكرام:
املرأَة . 1 الّنساء  الرضُب حكٌم خيّص من 

الناشَز املستعصيــــــة التي مل ختضــــع 
التي  السلميــــــة  الربوية  لألساليب 
هي:  و  الرضب  قبل  اآلية  يف  ُذكــرت 
»الوعظ« و »اهلجر فی املضاجــــــع«: 
»فعظوهنَّ واهجروهّن فی املضاجع« 

)سيد قطب، 2/ 654(.
الحيّق للرجل أن يرضب امرأَته انتقامًا . 2

الرضَب  إّن  بل  عليها  حقدًا  و  منها 
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)صادقي،  التنبيه  و  اإلصــالُح  غايته 
.)51 /7

ُيشعرنا . 3 ــة  اآلي يف  الــرضب  حكم  إّن 
من  خرجت  قد  اخلاطئة  ــرأة  امل ــأّن  ب
متّردها  و  نشوزهـــــا  بسبب  إنسانيتها 
الزوج و لذلك جيوز رضهبا كام  علی 
لكبح  اجلموح  احليوان  رضُب  جيوز 
مجاحه: )صادقي، 7/ 257( فكام هو 
الفــــرقان  تفسي  صاحب  أّن  معلوٌم 
يرّبز  أن  حاوَل  و  غريبَا  مذهبًا  اختاَر 
الناشزة  املرأة  بإخراج  الرضب  حكم 
رأٌی  هــذا  و  اإلنساين  مستواها  من 
الذي  العر  يف  خاّصة  جّدا  عجيب 

نعيُشه.
إّن الرضب الخيتّص باإلسالَم بل نراه . 4

الساموية  األديان  موجودًا يف كثي من 
النحل  هذه  ففي  البرشية.  املذاهب  و 
تكون  قد  قوانني  و   ٌ أحكام  امللل  و 
ـّذ بحق  ـُنف أعنف و أشّد من الرضب ت
غّيهــم  عن  يكفّوا  مل  الذين  املجرمني 
كحكم  السلمية  بالطرق  ضالهِلم  و 
حكٌم  إذن  فالرضب  مثاًل  اإلعـــدام 
عادیٌّ و طبيعٌي يف األديان و املذاهب 

الطرق  كانت  الذين  املجرمني  ملعاقبة 
السلمية كاملوعظـة و احلبس يف حّقهم 
دون أثر و جدوی. )مكارم شيازي، 

.)373 /3
هذا الرضب مّما بحيث الخيّلف اجلرَح . 5

أو الكرَس أو احلمرة أو ما شابه ذلک 
ما  الرضب  من  اللون  هذا  يف  فليس 
 /2 )قطب،  املرأة  كرامَة  و  يتعارض 

.)654
اجلديدة . 6 الدراسات  بعض  أثبتت  لقد 

النساء.  بعض  أّن  النفس  علــــم  يف 
عليه  أطلق  نفسیٍّ  بمرٍض  مصابات 
و  »املازوخية)2(«  تسمية  النفس  علامُء 
هو يعني: امليل إلی الرضب و الشّدة. 
هبا  الهيــدأ  باملرأة  املــرض  اشتّد  فــإذا 
رُضبت  إذا  إاّل  قــراٌر  هلا  اليقّر  و  باٌل 
رضبات خفيفة أو شديدة حسب شّدة 
املرض أو ضعفه. و يعترُب هذا الرضب 
يف حّقها طريقًا للعالج الّنفيس. يمكن 
القول بناءًا علی هذا إّن حكم الرضب 
النساء  يف  ينحر  الكريمة  اآليــة  يف 
كوسيلة  الــرضب  يف  يرَغبن  اللواتی 

Mazokhism )2(
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تستخدم الضفاء اهلدوء و االطمئنان 
عليهّن. )مكارم شيازي، 3/ 373(.
مدعوٌم  اّنه  و  خاّصة  سديٌد  رأٌي  هذا 
أنه  إاّل  جديدة  نفسّية  بنظرّية  مستنٌد  و 
الــرضب  حكم  عمومية  مــع  اليتناسب 
يشمل  اآلية  يف  الرضب  فحكم  اآليــة.  يف 
بالنساء املصابات  النساء و ختصيصه  مجيع 
باملازوخية بحاجة إلی دليل هو مفقوٌد هنا.
املجال  هــذا  يف  ــارل  ك أللكسيس  و 
مقالة عجيبة تؤّيد النظرية السابقة إلی حدٍّ 
مع  الــزواَج  يفّضلَن  نساء  »ثّمة  هی:  و  ما 
رضب  إلی  يبادرون  أشّداء  أقوياء  رجال 

زوجاهتّن )سّيد قطب، 2/ 655(.
اهلل . 7 هو  الرضب  حكَم  سّن  الذي  إّن 

اخلاّلق العليم الذي حييط بكّل أرسار 
اإلنسان و رموزه فكّل األحكام التي 
قّيمة  مصالح  ذات  تكون  اهلل  رشعها 
و مفيدة لإلنسان و األمة اإلسالمية. 
فالبّد أن يكون حكم الرضب متضّمنًا 
جاهلني  كّنا  إن  و  أيضًا  قّيمة  ملصالح 
 .)655  /20 )قطب،  املصالح.  هبذه 
قطب  الكبيسيد  املفرّس  أّن  خيفی  ال 
إذا  ألّنه  النقاش  باَب  هذا  برأيه  أغلَق 

حكمته  و  اهلل  بعلم  مسألة  كّل  ربطنا 
التحقيق  و  للبحث  جماٌل  اليبقی  إذن 
فرصًة  العلوُم  هذه  الجتــدُ  بالتالی  و 
 /4 )الطباطبائی،  االزدهار.  و  للنمّو 

.)545
فاملرأة و ما يتعّلق هبا من أحكام كانت 
اجلدال.  و  للنقاش  خصبًا  جمااًل  التزال  و 
هذا  يف  بدلوه  أدلی  قد  مفرّس  و  عاملٍ  فكّل 
آراء  ظهور  إلی  األمُر  أّدی  حّتی  املضامر 
البحث  باب  كان  فلو  متضاربة.  و  خمتلفة 
الدينية  علومنا  وصلت  ملا  مغلقًا  مسدودًا 

إلی هذا املستوی من النضج و االزدهار.
هناك من العلامء و املفرّسين َمن ذهَب . 8

اآلية  مشكلة  حلــّل  النسخ  قــول  إلــی 
 معرفت اهلل  آية  سامحــة  منهم  و 
الــرضب  حكم  »إّن  ــقــول:  ي حيث 
منسوخة  الكريمة  اآليــة  يف  املوجود 
بسّنة املعصومني و سَيهم الّنية التي 
تؤّكد علی سّمو شأن املرأة و كرامتها 
يف اإلسالم. فسّنة املعصومني قواًل 
علی  يدّل  بام  حافلٌة  تقريرًا  و  فعاًل  و 
كرامة املرأة فإهّنم كانوا حيرمون املرأة 
القّيمة  بنصائحهم  شأهنا  يكّرمون  و 
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سّنتهم  فتكون  ــرشق  امُل سلوكهم  و 
احليــاة  يف  لنا  حسنة  أســوة  الرشيفة 
 )578 ص  ش،   1382 )مــعــرفــة، 
مما  بالسنة  القرآن  نسخ  أواًل:  فنقول 
أّن  ثّم  اإلسالمية  علامء  عليه  اليّتفق 
النسخ يعطل حكم اآلية و حَيرُم األمَة 
اإلسالمية من آثاره اإلجيابية و فوائده 
األولوّية  يف  النسخ  يكون  فال  الثمينة 
بوجوٍه  نمسك  أن  نستطيع  دمنا  ما 
أتقن. )مكارم شيازي، 2/  أقوی و 

.)376
عند . 9 ــذهــن  ال إلــی  ــتــبــادُر  ي ــا  م أّول 

الرضب  هو  ــرضب«  »ال كلمة  سامع 
أو  الّسيف  أو  الّسوط  أو  باخلشب 
ـّكم أو الّصفقة و ماشابه ذلك من  الل
التي  العنيفة  و  األليمة  الرضب  أنواع 
ــذاء،  اإلب و  اآلالَم  و  اجلــروَح  تــرك 
بحياته  ُتودي  رّبام  بل  املرضوب  عند 
لكّن الرضَب الوارد يف اآلية الكريمة 
أنــواع  من  ذكرنا  عــامّ  كثيًا  خيتلف 
نستفيده  ما  حسب  املرّبحة  الرضب 
من األحاديث و الروايات املــــأثورة 
من املعصومني. ذلك ألّن األخبار 

مل جُتّوز رضب املرأة إاّل باألشياء التي 
الترك أّي أثر سلبيٍّ عليها كاحلمرة أو 
اإليالم أو اخلدش ناهيك عن اجلرح 
و اإلهالك. )الطباطبائی، 4/ 545( 
أّن األحاديث   ٍ و من الطريف بمكان 
لرضب  كوسيلة  السواك  آلة  ذكرت 
النصح  التقبــل  التي  الناشزة  املرأة 
السواك  آلة  و  اإلرشــاد.  و  الوعظ  و 
هذه قطعٌة صغية من اخلشب الناعم 
مصقولٌة تستخَدم لِتنظيف األسنان و 
لصغرها  اللثات  و  باألسنان  الُترّض 
أّن  الخيفی  صقلهـــا.  و  نعومتها  و 
الرضَب هبذه اآللة أشبه باملداعبة منها 
إلی الرضب!. )الطوسی، 3/ 191، 
طربي، 5/ 44، سيوطي 2/ 522(.
أن  الصواب  إلــی  أقــرب  يكون  رّبــام 
بالرشوط  املـــرشوط  ــرضب  ال إّن  نقول 
إلظهار  رمزًا  احلقيقة  يف  يكون  املذكورة 
السخط و الغضب جتاه املرأة الناشزة التي 
يكون طريقًا  مّما  أكثر  متّردت علی زوجها 
ا  جدًّ الواضح  من  املــجــازاة.  و  للعقاب 
كخشب  بخشٍب  يتّم  الــذي  الــرضب  أّن 
السواك الُيعقل أن يكون سبياًل للمعاقبة. 
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تتّم  معناها  من  ُيفهم  ما  حسب  املعاقبة  و 
القاسية  اآلالت  و  العنيفــة  بااألساليب 
علی  واضــحــًا  أثــرًا  ما  عــادًة  تــرك  التي 
املعنی علی الرضب  املرأة و الينطبق هذا 
الوارد يف اآلية و إذا كان األمر كذلك فال 
يكون هذا الرضب متنافيًا مع كرامة املرأة. 

)فضل اهلل، 7/ 239(.
أقوی  من  آنفًا  ذكرناه  الذي  الوجه  و 
املفرّسون  ذكرها  التي  التفسيية  الوجوه 
ملعاجلة شبهة »الرضب« و الوجه الذي يليه 

أيضًا من أحسن الوجوه و أتقنها.
يعتقد بعض املفرّسين أّنه من املمكن . 10

اآلية  يف  ــرضب«  »ال كلمة  تكون  أن 
املعنی  يف  ُاستعملت  قــد  الكريمة 
 /3 م،   1990 )مغنية،  املــجــازي 
األخذ  علی  ـَهم  محل الذي  و   .)430
هبذا الوجه هو االستعامل املكّرر هلذه 
نحو  علی  الكريم  القرآن  يف  الكلمة 

املجاز و من مجلتها:
چ ڑ ک ک چ ]سورة النحل: 

ڍچ چی  ڇ  ڇ  چ   ]76
 ]101 النساء،  چ ]سورة  جئ  ی  ی 
ڳچ  ڳ  گ  گ  چ 

ى  ې  چ   ،]5 ــزخــرف:  ال ]ســـورة 
الــرعــد:  ـــــورة  ائچ ]س ائ  ى 

ڻچ  ڻ  ڻ  چں   ،]17
ڀ  پ  پ  چ   ]31 النور:  ]ســورة 
 ،]77 ـــه:  ط ڀچ ]ســـــورة  ڀ  ڀ 

ېچ  ې  ې  چۉ 

اآليات  تأّملنا يف  لو  البقرة: 61[.  ]سورة 
ــرَضب«  »ال كلمة  فيها  استخدمت  التي 
املعاين  هذه  أّن  لوجدنا  جمازّيًا  استخدامًا 

تشرك يف معنی واحد أال و هو.
سبيل  فعلی  االبتعاد«.  و  »االنفصال 

املثال:
إخراج  يعنی:  للشیء«  املَثِل  »رضُب 
احلجر«  »رضب  عنه،  الغموض  إبعاد  و 
»الـــرضب يف  مــنــه«  املـــاء  إخـــراج  يعنی: 
االنفصال  و  »االبتعاد  يعنی:  األرض، 
بالباطل  احلّق  »رضب  الّسفر«،  بواسطة 
عن  احلق  »متييز  يعنی:  بينهام«  الفصل  و 

الباطل«.
يعنی:  البحـــــر«  يف  الطريق  »رضب 

»انشقاق البحر و اجتيازه«.
الكريم  القرآن  أّن  ذكــره  اجلدير  من 
يف  »الــرضب«  كلمة  استعامل  أراَد  كّلام 
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استبدهلا  و  استعاضها  احلقيقي  معناها 
ڀ  ڀ  چ  مــثــل«:  »اجلــلــد«  بكلمة 
ٿ...چ ]سورة  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ 
النور: 2[ و اجَللد من اجلـِلد و هو البرشة 
إلی  اآلن  نأيت  الوجع.  و  باألمل  حتّس  التي 
اآلية الكريمة التي تأمر بالرضب و نقول 
إذا كانت كلمة الرضب فيها غي مستعملة 
يف معناها احلقيقي شأن سائر مواردها يف 
الكلمة  ـُری  ت يا  تعني  فامذا  الكريم  القرآن 

يف آية الرضب؟!.
لقد أجاَب املفرّسون القائلون باملعنی 
املجازي للرضب أّن الكلمَة تعطي ها هنا 
املوارد  سائر  يف  تعطيه  الذي  املعنی  نفس 
تأمُر  فاآلية  االنفصال.  و  االبتعاد  هو:  و 
البيت  يف  مغادرهتا  و  امرأته  برك  الرجَل 
و  ضمَيها  و  نفَسها  فيها  تراجع  ًما  مّدة 
تفّكر يف سوء تّرفاهتا مع زوجها فتخاف 
زوجها  علی  متّردها  و  نشوزها  مغّبة  من 
األرسة  أركـــان  تفكـك  و  الطالق  هو  و 
ربام  و  ِأوالدهـــا.  ُيتم  و  كياهنا  تــاليش  و 
يؤّدي هبا األمُر إلی ترك النشوز و تفادي 
املطولب  فنعَم  زوجهــــــا  علی  العصيان 

)مغنية، 3/ 437(.

ــر  األم أّن  ــه  ــوج ال هـــذا  ــوي  ــق ُي مّمـــا 
املضجع  يف  باهلجر  ــرَ  األم ويَل  بالرضب 
يّدل  فإّنه  َدّل علی شیٍء  إن  التوايل  و هذا 
أّن اهلجر و الرضب من سنخ واحٍد  علی 
إاّل أّن الثاين أشّد و أخزی من األول. ألنَّ 
أيام )الرضب( أصعب عليها  لعّدة  ترَكها 
يف  اهلجَر  أّن  كام  املضجع  يف  هجراهنا  من 
الوعظ.  من  عليهــــــــا  أصعب  املضجع 
هذا  يؤّيد  ما  الرشيفـة  الّنبِي  ِســية  يف  و 
املصادر  ذكرته  فحسبام  التفسيي  الوجه 
كان  ما  عند   النبي حياة  يف  التارخيية 
رسول اهلل يری من إحدی زوجاته ما 
فإذا  فعلتها  عن  لِتكفَّ  ينُصحها  الُيرضيه 
مل جُتِد الّنصيحة ُ نفعا ً غادَرها فی البيت و 
به  ُيقيُم  اسمه »مرشبة«  إلی موضع  ذهَب 
أّيامًا خيّيُ امرأَته يف تلك احلقبة بني العودة 
آمي،  )جوادي  الطالق  أو  الصواب  إلی 

1383 ش، ص 291(.
  ــبــي  ــّن ال أّن  ذلـــك  إلـــی  أِضـــف 
رضب  من  املسلمني  الرجاَل  َينهی  كان 
فكام  الــرضب  سبب  كان  مهام  أزواجهم 
أبا بكر و  أّنه هنی  ُذكر يف كتب السية 
عمر عندما قاما برضب بنتيهام اللتني كانتا 



أ.د. جهانكي أميي

111

هـ(
14

41
 - 

2م
01

9(
ف 

صي
 - 

ون
الث

الث
 و

ن
ام

الث
د 

عد
ال

سية   .الّنبي زوجهام  مع  تشاجرتا  قد 
زاخرٌة   ،املعصومني األئمة  و   الّنبي
النساء  املعاملة و حسن العرشة مع  بطيب 
أّن اإلسالم يرفض  و هذا خُي دليل علی 
سبب  كــان  مهام  امــرأتــه  الــرجــل  رضَب 
سيته  عــن  فضاًل   فالنبي الـــرضب. 
العملّية كان يويص بكلامته العطرة الرجاَل 
األقوال  هذه  و  توقيها  و  املــرأة  باحرام 
املرأة  مكانة  علی  شاهد  خي  هلي  الرشيفة 
 النبي فكلامت  اإلســالم:  يف  املرموقة 
فمن  احلنان.  و  بالّلطف  نابضٌة  املــرأة  يف 
»إيّن  املــرأة:  حول   النبي قاله  ما  أمجل 
املرأة و  و  الطيب  دنياكم ثالثة:  ِمن  أحبُّ 
 1388 آمي،  )جوادي  الصالًة  عيني  قّرة 
 الّنبي مقالة  تعني  رّبام   )369  /6 ق، 
أّن املرأة َ يف لطفها و أ ُنسها و مجاهلا ُتشبه 
قلوب  من  حمبوبًة  تكون  الـَتي  الــصــالَة 

املسلمني و مأنوسًة لدهيم.
و   ٌ رحيانة   ُ »املــرأة  أيضًا:   يقول و 
 /6 السابق،  )املصدر  بقهرمانة«  ليست 

.)372
اهلُل  خلَق  ما  أمجـَل  تكون  فالرياحني 
طيب  و  منظرها  بجامل  فهي  العامل  يف 

روائحها ُتنعش األرواَح و ُتريح النفوس  
فاملرأة  خلالقهـــا:  ـًّا  ُحب القلوَب  متأل  و 
علی  يشهد  مجيــــل  و  لطيف  كائٌن  أيضا 
عوملت  لو  ـّها  فإن ُلطفه.  و  اخلالق  مجال 
و  ــلــت  ذُب مــا  ـــاَن  رسع شــقــاء  و  بقسوة 
الزهرة  شأَن  طراوهتا  و  نرضهتا  افتقدت 
ـّى  حت غلظة  و  بعنف  ـُعاَمل  ت تكد  مل  التي 
الّرياُح.  تذروه  هشياًم  أصبحَت  و  ذوت 
نرَش  اإلســالَم  أّن  بالنا  عن  يغيب  ال  و 
وحشيـــــــة  بيئة  يف  اإلنسانية  القيم  هذه 
مع  يتعاملون  أبناُءها  كــان  جاهلية  و 
يعتربون  فكانوا  َمعاملة  أســوء  نسائهم 
يتخّلصوا  أن  الّبــد  خزيًة  و  عــارًا  ــرأَة  امل
يدفنوهنا  أو  يقتلوهنــا  فكانوا  رشها.  من 
استنكرا  كام  إشفاق  ال  و  رمحٍة  دون  حّيًة 
اجلاهلية  الــعــادة  هــذه  الكريم  الــقــرآن 

ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  چ  بقوله:  الّسيئة 
 ]28 التكوير:  چ ]سورة  ڄ  ڄ  ڦ 
»دفن  تعني:  هي  و  الوئد  من  املوئودة  و 
1380ش،  )مصطفوي،  حيـــــة«  البنت 
الفعل  هبــــــذا  تقوم  كانت  و   )280  /4
الشفيع قبائل تعيش يف العر اجلاهي )3( 

)3( سمّيت فرة ماقبل اإلسالم بالعر اجلاهي 
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ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  چ  و يقول أيضًا: 
چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ 

ڎ  ڌ  ڌ  ڍڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ 

کچ  ک  ڑ  ڑ  ژژ  ڈ  ڈ  ڎ 

ترّبت  لقد  و   ]59-  58 الّنحل:  ]سورة 

فيام  اإلسالمية  الثقافة  ظّل  يف  نشأت  و 
أصبحَن  صاحلاٌت  مؤمنات  نساٌء  بعد 
يف  تعيَش  أن  ُتريد  امرأة  لكّل  بارزًا  مثااًل 
رجااًل  أحضاهنا  يف  تريّب  و  كرامة  و  عّزٍة 
و  الفضيلة  نشـــر  يف  يسامهون  صاحلني 
إذاعة العلم و الثقافة بني أبناء البرش. لقد 
صدَق َمن قال: إّن وراء كّل رجٍل ناجح 
امرأة ناجحة و ما أكثَر الرجال الصاحلني 

اّلذين رّبتهم نساٌء صاحلاٌت!.
إليها يف هذا . 3 لنا  التي توصَّ النتائج  أهّم 

البحث:
حقوق  حيــرم  الــكــريــم  ــرآن  ــق ال إّن 

و  احلضارة  و  الثقافة  مظاهر  من  خللّوها 
انطواءها علی أعامل وحشية و أفعال سّيئة 
تدل علی ُبعدها من أوصاف األهم الراقية 
و املتحرّضة كاحللم و ضبط النفس و الّصرب 
أطلقها  قرآنية  تسمية  اجلاهلية  و  األنــاة  و 
تعيش  التي  اآلعراب  علی  الكريم  القرآن 
و  اجلاهلية  لطبيعتها  نظرًا  ــالم  اإلس قبل 
القاسية. )مطهري، 1369 ش، ص308(. 

امــرأة:  أو  كان  رجــاًل  كرامته  و  اإلنسان 
كرامة اإلنسان من منظور اإلسالم حصيلة 
يف  الفرق  و  التقوی  نتيجة  و  باهلل  اإليامن 
هذا بنَي الرجل و املرأة. أّن قوامية الرجل 
أّن  إذ  املرأة  كرامة  مع  التتنافی  املرأة  علی 
تكليٌف  و  كبية  مسئولية  هي  القوامية 
يرّشحه  الذي  و  الرجل  عاتق  علی  شاّق 
للقيام هبذه املهّمة قدرته اجلسمّية ملواجهة 
الصعوبات و األخطار و وظيفتــه يف تأمني 
املعاش و تكاليف األرسة فإذا فاق الرجل 
يف  تفوقه  فاملرأة  اجلسدية  الطاقة  يف  املرأة 
احلّب و احلنان و هكذا فّضل اهلُل بعَضهم 
علی بعٍض ليتمَّ هبام احلياة السعيدة الراقية 
و أّما فيام يتعّلَق بحكم الرضب فقد ذهب 
مذاهب  ذلک  توجيه  يف  اجلُدد  املفرّسون 
أحسن  من  و  ضعفًا  و  قــّوًة  ختتلف  ـّی  َشت

هذه الوجوه التفسيية و جهان:
و . 1 الــوعــظ  بعد  إاّل  ــوز  الجي ــرضب  ال

كام  املضجَع  يف  املرأة  هجر  و  النصح 
أّن الرضب  ثــّم  الــرضب  آيــة  جــاَء يف 
ترک  التي  ــاآلالت  ب يتّم  أن  الجيــوز 
علی  اإليـــذاء  و  احلــمــرة،  و  اجلـــرح 
املرأة بل يلزم أن يتّم بآلة تشبه خشب 
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السواك من حيث الصغر و النعومة و 
الصقل حسبام جاء يف األخبار.

اآليِة . 2 يف  اسُتعملت  »الرضب«  كلمة 
اآليات  سائر  شأن  املجاز  وجه  علی 
الكلمـة  هذه  فيها  اسُتخدمت  التي 
كلمــة  ُتفيده  الذي  املجازي  فاملعنی 
فإذا  االنفصال  و  الُبعد  هو  الرضب 
املجازّي هذا علی كلمة  املعنی  طّبقنا 
الرضب يف اآلية 34 من سورة النساء 
حيصل لآلية مفهوم جديد يتناسب مع 
اهلجر الذي ذُ كر قبل الرضب يف اآليًة 
املرأة  البعد عن  أّن الرضَب و هو  إاّل 
لعدة أيام أشّد من هجرها يف املضجع 
و لذلك َأمرت اآلية بالرضب بعد ما 
املعنی  لكّن  و  املضجع  باهلجر يف  أمَر 

فيهام هو الُبعد و االنفصال.
املصادر و املراجع:

القرآن الكريم.
ابن منظور، حممد بن مكّرم األفريقي، . 1

لسان العرب، بيوت، دار اإلحياء و 
للراث العريب، 1408 ق.

عي . 2 بن  )حسني  رازي  الفتـــوح  أبو 
تفسي  اخلــزاعــي،  امحــد  حممدبن  بــن 

أبوالفتوح رازي، قم، 1404 ق.
قم، . 3 تسنيم،  عبداهلل،  آمــي،  جــوادي 

مركز نرش إرساء، 1385 ش.
آيينه . 4 در  زن  عبداهلل،  آمــي،  جــوادي 

جالل و مجال، قم، مركز نرش ارساء، 
1383 ش.

در . 5 كرامت  اهلل،  عبد  آمــي،  ــوادي  ج
قرآن، قم، مركز نرش فرهنگی رجاء، 

1369 ش.
ــل بـــن محـــاد، . 6 ــي ــامع ـــري، اس ـــوه اجل

اميی،  انتشارات  هتران،  الصحاح، 
1388 ش.

القرآن، . 7 ظالل  فی  حممد،  قطب  سّيد 
الـــرشوق،  دار  ــقــاهــرة،  ال ـــيوت،  ب

1412 ق.
عبد . 8 بــن  الــديــن  ــالل  ج السيوطي، 

التفسي  يف  املنثور  الـــدر  ــان،  ــرمح ال
اهلل  آية  املنثور، قم، منشورات مكتبة، 
العظمی املرعيش النجفي، 1404 ق.

ادقی هترانی، حممد، الفرقان يف تفسي . 9
القرآن بالقرآن، قم، انتشارات فرهنگ 

اسالمي، 1365 ش.
يف . 10 امليزان  حسني،  حممد  الطباطبائي، 
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انتشارات  دفر  قم،  القرآن،  تفسي 
حــوزه  مــدرســني  جامعه  اســالمــي، 

علميه قم، 1374 ش.
جممع . 11 حــســن،  ــن  ب فضل  طـــربيس، 

هتران،  القـــــــرآن،  تفسي  يف  البيان 
نارصخرسو، 1372 ش.

التفسي . 12 حمــمــد،  سيد  الــطــنــطــاوي، 
الوسيط للقرآن الكريم، بيوت، عامل 

الكتاب، 1408 ق.
احلسن، . 13 حممدبن  أبوجعفر  الطويس، 

التبيان، نجف، مكتبة األمني،  تفسي 
1381ش.

وسائل . 14 احلسن،  بن  حممد  العامي، 
اإلسالمية،  املكتبة  هتــران،  الشيعة، 

1388ق.
هتران، . 15 نــور،  تفسي  حمسن،  ــراءيت،  ق

قرآن،  از  هايی  درس  فرهنگی  مركز 
1383 ش.

ــن هــدي . 16 ــــدريس، حمــمــد تــقــی، م امل
القرآن، )الرمجة بالفارسية(، مشهد، 
آستان  اسالمی  پژوهشهای  بنياد 

قدس رضوی، 1377 ش.
روشن، . 17 تفسي  حسن،  مصطفــوي 

هتران، مركز نرش كتاب، 1380 ش.
زن . 18 حقوق  نظام  مرتضی،  مطهري، 

صدرا،  انتشارات  هتران،  اسالم،  در 
1369 ش.

جمموعه . 19 ــــادی،  ه حمــمــد  مــعــرفــت 
هتران،  فمنيسم،  و  اســالم  مقاالت 

دفر نرش معارف، 1382 ش.
الكاشف، . 20 تفسي  جواد،  حممد  مغنية 

بـــــيوت، دارالـــعـــلـــم لــلــمــاليــني، 
1990م.

تفسي . 21 ـــارص،  ن ــــيازي،  ش ــارم  ــك م
نمونه، هتران، دارالكتب االسالمية، 

1374 ش.
و . 22 شخصيت  مــهــدی،  ــزی  ــري ــه م

ـــران،  هت اســــالم،  در  زن  ــوق  ــق ح
رشكت انتشارات علمی و فرهنگی، 

1382ش.
قم، . 23 قرآن،  آيينه  در  زن  اهله،  وكيلی، 

تبليغات  و نرش سازمان  مركز چاپ 
اسالمی، 1370 ش.

24 . http: // www. Library.
concel. Edu/ colldev. htm
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وردت عبارة )اال ما قد سلف( يف القرآن املجيد وباملفهوم نفسه يف اربع 

مواضع:

اآلية الرشيفة )2٥٧( من سورة البقرة.• 

اآلية الرشيفة )22( و )2٣( من سورة النساء.• 

اآلية الرشيفة )9٥( من سورة املائدة.• 

بروح سمحة  استداليل  املواضع يف بحث  لهذه  الباحث  السيد  وقد عرض 

اتفق عليه كل  الغريبة ومبا  الفقهية واآلراء  املساجالت  عن  تبسيطية مبتعداً 

والفطرة  يتفق  مام  العبارة  بوصف  خالف  ادىن  دون  ومن  املسلمني  فقهاء 

التي فطر الله –سحانه– عليها االنسان، ومبا يعزز وحدة الرأي عند املذاهب 

االسالمية يف األمور الفقهية التي وردت فيها نصوص رصيحة من القرآن الكريم 

والسنة الرشيفة.

الشيخ الدكتور منصور مندور
من علامء االزهر الرشيف

عضو الهيئة االستشارية للمجلة
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متهيد:
نيا  َوالدُّ اإلسالمية  الــدعــوة  جــاءت 
وكانت  الــُغــرور،  ظــاِهــَرُة  الــنّــوِر  كاِسَفُة 
فجاء  والرشور؛  الظالم  يف  غارقًة  البرشية 

حت  جت  چ  وشعاره:  اإلهلــي  الوحي 
خت مت ىت چ، إهنا مهمة اإلسالم 
أن خيرج البرشية من ظلامت اجلهل إىل نور 
العلم، ومن ظلامت الشك إىل نور اليقني، 
ومن ظلامت اجلَْور إىل نور العدل، ومن نار 

العداوة إىل نور املحبة.
ــوة  ـــوة اإلســــالم دع لــقــد كــانــت دع
وإىل  العلم،  إىل  دعوة  أهنا  أي  النور؛  إىل 
الوحدة،  وإىل  املحبة،  وإىل  اإلنــصــاف، 
حياة  يف  أنــوار  كلها  وهــذه  العدالة،  وإىل 

املجتمعات البرشية.
والدنيا هي مزرعة اآلخرة؛ فمن عاش 
بأحكام  ملتزمًا  اإليامن  مكتمَل  سوّيًا  فيها 
عاش  ومن  الدارين،  يف  سعد  ــالم؛  اإلس
فيها عىل هواه جيري وراء شهواته ونزواته 
شقي ومل ينل منها إال ما كتب اهلل له؛ تأمل 

هذه النهاية: چ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ 
ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ  ۆۈ 
ى  ى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ 

وئ  وئ  ەئ  ەئ  ائ  ائ 
ىئ  ىئ  ېئ  ېئ  ېئ  ۈئ  ۆئۈئ  ۆئ  ۇئ  ۇئ 
ىئ  مئ  حئ  جئ  ی  ی  ی  ی  ىئ 
يئ جب حب خب مب ىب يبجت حت 
خت متچ ]سورة هود: 105 -108[.
صياغة  يف  للنظر  ــت  ــالف ال ـــيشء  ال
اآليات  يف  »َشُقوا«  لفظ  أن  العبارة  هذه 
املتقدمة ورد بصيغة املبني للمعلوم، ولفظ 
للمجهول،  املبني  بصيغة  ورد  »ُسعدوا« 
إشارة  التعبي  يف  االختالف  هذا  يف  ولعّل 
وهي  هلا،  االلتفات  ينبغي  ودقيقة  لطيفة 
أّن اإلنسان يطوي طريق الشقاء رغبة منه 
السعادة  طريق  لطّي  ُبدَّ  ال  ولكن  بُخطاه، 
ال  فإنه  وإال  اإلهلي،  والعون  اإلمــداد  من 

ُيوفَّق يف مسيه.
أو عى حد قول القائل:

اذا مل يكْن َعوٌن من اهلل للفَتى 
فأّوُل ما َيْني عليه اجتهاُدُه

ــدعــوة اإلســالمــيــة يف  ال ــد محلت  وق
ألتباعها  واللني  والرفق  التخفيف  طّياهتا 
وفرضت  ــالم،  اإلس أهل  من  ومعتنقيها 
حياة  هلم  يضمن  ما  األحكام  من  عليهم 

ڑ  ژ  ژ  ڈ  چ  تعاىل:  قال  طيبة؛ 
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ڱ ڱ چ ]سورة النحل: 97[.
عليها  ــْت  ــَي ــنِ ُب الــتــي  ـــول  األص فمن 
ـــرج عن  ــة رفـــع احل الــرشيــعــة اإلســالمــي

املكلفني؛ فالشارع مل يكلف عباده بالشاق 
ڤ  ٹ  ٹ  چ  التكليف  يف  يعنتهم  ومل 

ڤ چ ]سورة البقرة: 220[.
تدل  آيات  من  سبقها  وما  اآلية  فهذه 
عىل أن اهلل نفى احلرج عن الدين، ومل ُيرد 
اهلل ليجعل عىل عباده من حرج، وأنه يريد 
بعباده، ويريد أن خيفف عنهم، وال  اليرس 

چ  تعاىل:  قال  ما يف وسعهم.  إال  يكلفهم 
ائ  ى  ى  ې  ې  ې 

ۇئ  وئۇئ  وئ  ەئ  ەئ  ائ 

ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  ۈئ  ۆئ  ۆئ 

پ  پ  پ  پ  ٻ 
ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ 
]سورة  چ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿٿ 

النساء: 26 -28[.
وقد تضمنت اآليات أن مجيع ما كلفهم 
قــادرون  له  مطيقون  فهم  هنًيا  أو  أمــًرا  به 
يطيقون،  ال  ما  يكلفهم  مل  اهلل  وأن  عليه، 

يف  ال  تكاليفه،  من  ومنحة  سعة  يف  وأهنم 
يقتيض  الوسع  فإن  ومشقة؛  وحرج  ضيق 
عرس  غي  من  هلم  مقدور  به  كلفهم  ما  أن 
هلم وال ضيق وال حرج؛ ألن اهلل عز وجل 
إليه،  الطريق  وأوســع  إال  حكاًم  يرشع  مل 
وال  حــرج  ــه  دون من  يبق  مل  حتى  ويــرسه 
عرس؛ ويف األحاديث النبوية ما يؤكد هذا 
 َ املعنى فعن عائشة، أهنا قالت: َما ُخيِّ
ا،  مُهَ  َبنْيَ َأْمَرْيِن إاِلَّ َأَخَذ َأْيرَسَ َرُسوُل اهللَِّ
َما مَلْ َيُكْن إِْثاًم، َفإِْن َكاَن إِْثاًم َكاَن َأْبَعَد النَّاِس 
إاِلَّ  لِنَْفِسِه    اهللَِّ َرُسوُل  اْنَتَقَم  َوَما  ِمنُْه، 
متفق  هِبَا.  هللَِِّ  َفَينَْتِقَم  اهللَِّ،  ُحْرَمُة  ُتنَْتَهَك  َأْن 

عليه".
هذه  يف  األحاديث:  من  الداللة  وجه 
وأن  ــرس،  ُي اهلل  ديــن  أن  بيان  األحــاديــث 
أحب الدين إىل اهلل احلنيفية السمحة، وأن 
النبي إذا خي بني أمرين اختار أيرسمها 
اليرس،  يناقض  واحلــرج  إثــاًم،  يكن  مــامل 
كان  ــإذا  ف السمحة،  احلنيفية  ويناقض 
للدين، ومناقض  مناقًضا هلام فهو مناقض 
ملا حيبه اهلل، واهلل ال يأمر به، والنبي ال 
وكل  عنه،  الناس  أبعد  من  وهو  خيتاره، 
األمة،  عىل  التوسيع  فيها  يراعي  أوامــره 
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أبــًدا،  املشقة  هلم  حيب  ال  املشقة،  وعــدم 
ولذلك  عليهم،  التيسي  دائــاًم  هلم  وحيب 

جاءت رشيعته سمحة سهلة.
جاءت  الرشيعة  هــذه  أن  يؤكد  وممــا 
يف  التأمل  عند  أتباعها؛  عن  احلرج  برفع 
التي عليها مدار  الكربى  القواعد اخلمس 
الفقه اإلسالمي نجد أهنا كلها تندرج حتت 
نية،  أصل رفع احلرج؛ فال عمل من دون 
ولو مل يتم اعتبار هذه النية لوقع الناس يف 
حرج، فإعامل قاعدة »األمور بمقاصدها« 
يرفع ذلك احلرج، ويف إعامل قاعدة »اليقني 
ال يزول بالشك« ثبات حلياة الناس بثبات 
اليقني، ولو زال اليقني بالشك ملا استقرت 
ثبات  لعدم  حــرج؛  يف  ولوقعوا  حياهتم، 
الشكوك، وكثرهتا، وكذلك يف إعامل قاعدة 
الناس  حلياة  محاية  رضار«  وال  رضر  »ال 
إذن  احلرج،  يف  يوقعهم  الذي  الرضر  من 
الترشيع؛  أعظم مقاصد  فرفع احلرج »من 
عىل  الدالة  القرآنية  ــات  اآلي جــاءت  فقد 
ونفي  والتخفيف،  والتيسي،  احلرج،  رفع 
اهلل  كقول  الوسع؛  يف  ليس  بام  التكليف 

ہہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  چ  تــعــاىل: 
ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ 

ۓچ ]سورة احلج: 78[.
برمحة  املحفوف  اإلهلي  التكليف  إنه 
بتكاليفه  كله  الــديــن  وهـــذا  تــعــاىل؛  اهلل 
فيه  ملحوظ  ورشائعه  وأحكامه  وعباداته 
تلبيته  فيه  ملحوظ  وطاقته،  اإلنسان  فطرة 

هذه  ــالق  وإط وحاجاهتا،  الفطرة  تلك 
البناء  إىل  هبا  ــاه  واالجت بقدراهتا،  الطاقة 
حبيسة  تبقى  فال  واالستعالء؛  والتعمي 
الِقْدر كالبخار املكتوم، وال تنطلق انطالق 

احليوان الغاشم ال يدري ماذا يفعل!.
وهنا يتألأل اإليامن يف قلوب الصحابة 
فيسألون ويستفرسون عام ُأحل هلم كام جاء 

گ  گ  چ  املائدة:  ســورة  صدر  يف 
ں  ں  ڱڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳڳ  ڳ 
ہہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ 
ےۓ  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ 
]ســورة  چ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭڭ  ۓ 

املائدة: 4[.
أحل  ماذا  يسألونك  السؤال:  هذا  إن 
احلالة  يصور  آمــنــوا؛  الــذيــن  مــن  ــم؟.  هل
التي  املــخــتــارة،  اجلــامعــة  لتلك  النفسية 
مرة،  أول  هلا  تعاىل  اهلل  بخطاب  سعدت 
وييش بام خالج تلك النفوس من التحرج 
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والتوقي من كل ما كان يف اجلاهلية؛ خشية 
أن يكون اإلسالم قد حرمه، وباحلاجة إىل 
السؤال عن كل يشء للتثبت من أن املنهج 
ومن  ويقره  العاملني  رّب  يرتضيه  اجلديد 
لكم  أحل  قل:  واضحًا؛  اجلواب  يأيت  ثّم 
التأمل؛  يستحق  جواب  وهو  الطيبات... 
مل  إهنم  احلقيقة:  هذه  حسهم  يف  يلقي  إنه 
وإن  طيب؛  عن  يمنعوا  ومل  طيبا،  حيرموا 
عليهم  حيّرم  فلم  حالل،  هلم  الطيبات  كل 
إال اخلبائث؛ والواقع أن كل ما حرمه اهلل 
هو ما تستقذره الفطرة السليمة من الناحية 
احلسية. كامليتة والدم وحلم اخلنزير والزنا 
والفواحش والقتل وغي ذلك مما ينفر منه 
القلب املؤمن كالذي أهل لغي اهلل به أو ما 
فيه  االستقسام  كان  أو  النصب،  عىل  ذبح 
باألزالم؛ وهو نوع من امليرس، وتأمل معي 
ريض  حــزام  بن  حكيم  عن  ــوار،  احل هذا 
يا رسول اهلل، أرأيت أشياء،  اهلل عنه قال: 
كنت أحتنث هبا يف اجلاهلية، من صدقة، أو 
أجر؟.  فيها من  فهل  عتاقة، وصلة رحم، 
سلف  ما  عىل  )أسلمت   :النبي فقال 
اإليامن،  من خي(. ]ش أخرجه مسلم يف 
أسلم  إذا  الكافر  عمل  حكم  بيان  بــاب: 

بعده، رقم: 123.
ما  تعني:  سلف(  مــا  ــىل  )ع فعبارة 
يف  مسجلة  محيدة  فعال  مــن  منك  سبق 
عند  أجرها  لك  وثابت  أعاملك  صحيفة 
من ال تغيب عنه غائبة يف األرض وال يف 
َأيِب  َعْن  ما جاء  املعنى  السامء؛ ويؤكد هذا 
َواِئٍل، َعْن َعْبِد اهللِّ َقاَل: َقاَل ُأَناٌس لَِرُسوِل 
َعِمْلنَا  باَِم  َأُنَؤاَخُذ  اهللِّ!.  َرُسوَل  َيا   : اهللِّ
ِمنُْكْم  َأْحَسَن  َمْن  "َأّما  َقاَل:  اجْلَاِهِلّيِة؟.  يِف 

يِف اإِلْساَلِم َفاَل ُيَؤاَخُذ هِبَا. َوَمْن َأَساَء ُأِخَذ 

)صحيح  َواإِلْساَلِم".  اجْلَاِهِلّيِة  يِف  بَِعَمِلِه 

واملعاندين  املرتدين  استتابة  البخاري: 
وقتاهلم وصحيح مسلم: كتاب اإليامن(.

يلمس  الفرة  هذه  تاريخ  يف  والناظر 
ذلك التغيي العميق الذي أحدثه اإلسالم 
عنيًفا  هًزا  هزها  لقد  العربية؛  النفس  يف 
لقد  اجلاهلية،  ــب  رواس كل  عنها  نفض 
أشعر املسلمني –الذين التقطهم من سفح 
السامقة– القمة  إىل  هبم  ليتفع  اجلاهلية 
من  وينشأون  جديد،  من  يولدون  أهنــم 
جديد. كام جعلهم حيسون إحساًسا عميًقا 
وجالل  الوثبة،  وعظمة  النقلة،  بضخامة 
املرتقى، وجزالة النعمة. فأصبح مههم أن 
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يتكيفوا وفق هذا املنهج الرباين الذي ملسوا 
خمالفته،  عن  حيــذروا  وأن  عليهم،  بركته 
وكان التحرج والتوجس من كل ما ألفوه 
يف اجلاهلية هو ثمرة هذا الشعور العميق، 

وثمرة تلك اهلزة العنيفة.
بعض  طالت  التي  املقدمة  هذه  وبعد 
اليشء نأيت ملفهوم )إال ما قد سلف( حيث 
رفع سبحانه احلرج عن األمة اإلسالمية يف 

مواطن عديدة وكثية.
فامذا يفعل الناس إذ جاءهم التكليف 
وهم واقعون يف بعض املخالفات الرشعية 
يمكن  وال  بعضها  ارتكبوا  قد  أهنــم  أو 

إصالحها.
برفع  اإلهلي  التكليف  يأيت  هنا  ومن 
كانت  ترفات  من  سلف  قد  عام  احلرج 
تليق باجلاهلية لكنها ال تليق باإلسالم وال 

تتفق مع طهارته وصفائه ونقائه.
معنى ومفهوم )سلف(:

أوال: ما معنى سلف يف اللغة؟.
من  تــقــّدم  مــن  ــّل  ك يعني  الــســلــف: 
الفضل،  أو  السنِّ  يف  القرابة  وذوي  اآلباء 

ۓ  ۓ  ے  چ  ــاىل:  ــع ت قـــال 
ڭ چ ]سورة الزخرف: 56[.

چڤ  تعاىل:  البقرة/ 275يقول  ويف 
ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ 

ڃ ڃ ڃ چ.
واألجداد  اآلباء  الح:  الصَّ َلف  والسَّ

املحرمون.

َلف واخللف: أهل اإلنسان الذين  السَّ
يته التي تنحدر منه. ينحدر منهم وذرَّ

مني. َلف: مذاهب املتقدِّ ومذاهب السَّ
يشغله  من  قبل  منصًبا  شغل  من  كّل 

حاليًّا يقال له: خُي خلف خلي َسَلف.
ابن منظور: »والسلف والسليف  قال 

والسلفة: اجلامعة املتقدمون.
َلُف: مجُع سالٍِف. والسَّ

مىض  أي  وسَبق  تقّدم  اليّشء  وسلف 
وانقىض.

وسَلف له عمٌل صالح –كان ذلك يف 
سالف الدهر –} َعَفا اهللُ َعام َسَلَف{.

]أسلمت  حزام:  بن  حلكيم   وقال
عىل ما أسلفت من اخلي[. سبق خترجيه.

ثانيًا: مفهوم إال ما قد سلف يف القرآن 
املجيد!.

ما  )إال  مفهوم  عن  نتحدث  ونحن 
سلف( نجد أن:
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هذه املادة )س ل ف( وردت يف القرآن 
 )8( املفهرس  املعجم  يف  جاء  كام  املجيد 

مرات يف )7( سور من سور القرآن.
هي كالتايل:

ــة  اآلي يف  الــبــقــرة  ـــورة  س يف  وردت 
.)257(

ويف   )22( اآلية  يف  النساء  سورة  ويف 
اآلية )23(.

ويف سورة املائدة يف اآلية )95(.
ويف األنفال يف اآلية )38(.

ويف سورة يونس يف اآلية )30(.

ويف سورة احلاقة يف اآلية )24(.
ويف سورة الزخرف يف اآلية )56(.

تــعــاىل:  ــه  قــول الــبــقــرة يف  ـــورة  يف س
پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  چٱ 

ڀٺ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ 
ٹ  ٿٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ 
ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤڤ  ڤ  ٹ  ٹ 
ڃڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ 
ڇ  ڇ  ڇڇ  چ  چ  چ  چ 

ڍ چ سورة البقرة.
تعاىل:  قوله  يف  النســـــــاء  سورة  ويف 

ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  چڦ 

چ  چچ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ 
ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ 
ڎ  ڌ  ڌ  ڍ 
ژ  ڈ  ڈ  ڎ 
ک  ک  ڑ  ڑ  ژ 
گ  گ  ک  ک 
ڳ  ڳ  گ  گ 
ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ 
ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ 
ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ 
ھ  ھ  ہ  ہ 
ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ 
ۆچ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭڭ 

سورة النساء.
ۆ  چ  ويف سورة املائدة قوله تعاىل: 
ې  ۉ  ۅۉ  ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ 
ەئ  ەئ  ائ  ائ  ى  ى  ې  ې  ې 
ېئ  ۈئ  ۈئ  ۆئ  ۆئ  ۇئ  ۇئ  وئ  وئ 
ی  ی  ىئ  ىئ  ىئ  ېئ  ېئ 
مب  خب  حب  يئجب  ىئ  مئ  حئ  یجئ  ی 
ســورة  ىتچ  مت  خت  حت  يبجت  ىب 

املائدة.
تعاىل:  قــولــه  يف  يــونــس  ســـورة  ويف 
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ھ  ھھ  ھ  ہ  ہ  ہ  چہ 

ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓڭ  ۓ  ے  ے 
ۇ چ سورة يونس.

تعاىل:  قوله  يف  األنــفــال  ــورة  س ويف 
ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  چڻ 

ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ 
ۓ ڭ چ سورة األنفال.

تعاىل:  قوله  يف  الزخرف  ســورة  ويف 
ھ  ھ  ہ  چہ 

ے  ے  ھ  ھ 
ـــــورة  س ڭچ  ۓ  ۓ 

الزخرف.
ويف سورة احلاقة يف قوله تعاىل: چ ڭ 
ۈچ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ 
من  قدمتم  أسلفتم"  "بام  احلاقة  ــورة  س
أي  اخلالية"  األيام  "يف  الصاحلة.  األعامل 

يف الدنيا.
والذي يعنينا هنا هو احلديث عن قول 
ورد  وقد  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  تعاىل  اهلل 

ذلك يف القرآن املجيد يف أربعة مواطن.
املوطن األول: يف قوله تعاىل يف سورة 

ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  چ  البقرة: 
چ  چ  ڃڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ 

ڍچ  ڇ  ڇ  ڇڇ  چ  چ 
]سورة البقرة: 275[.

ــن الــثــاين: يف قــولــه تــعــاىل يف  ــوط امل
ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  چ  الــنــســاء:  ســورة 
ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ 
ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چچ 

ڇ چ ]سورة النساء: 22[.
ھ  چ  تــعــاىل:  قــولــه  ــالــث: يف  ــث وال
ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ 
چ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭڭ 

]سورة النساء: 23[.
قوله  املائدة يف  ورد يف  الرابع:  املوطن 

ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ  چ  تــعــاىل: 
ى  ى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۅۉ  ۅ 
ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ 
ىئ  ىئ  ىئ  ېئ  ېئ  ېئ  ۈئ  ۈئ 
ی ی ی یجئ حئ مئ ىئ يئجب حب 
خب مب ىب يبجت حت خت مت ىت چ. 
ومثل ذلك ورد يف سورة األنفال يف قوله 

ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  چ  تعاىل: 
ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ 

ۓ ۓ ڭچ.
بيان ما قد سبق:
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ــورة  س يف  ـــاءت  ج األول:  ــن  ــوط امل
البقرة أثناء احلديث عن الربا وأثره السيئ 

ٱ  چ  سبحانه:  فقال  البرشية  عىل 
ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ 
ٺ  ٺ  ٺ  ڀٺ  ڀ  ڀ  ڀ 
ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿٹ  ٿ  ٿ  ٿ 
ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤڤ 
چ  چ  چ  ڃڃ  ڃ  ڃ  ڄ 
چ ڇڇ ڇ ڇ ڍ چ ]سورة 
ليس  أي  سلف(  ما  )فله   ]275 البقرة: 
أما  التحريم،  عليه رّد ما أخذ من ربا قبل 
عليه  فيجب  التحريم،  ثبوت  وبعد  اآلن: 
أو  منه  أخــذه  ملن  ــادة  زي من  أخــذه  ما  رد 
يتعامل  كمن  يعلمه،  ال  كان  وإن  لورثته، 
يف  به  يتصدق  أن  فعليه  املــصــارف،  مع 
وجوه اخلي ومصالح املسلمني، وال يأكله 

ألنه كسب خبيث.
رسيان  جعل  أن  سبحانه  رمحته  ومن 
سمع  فمن  ترشيعه؛  ابتداء  مع  يبدأ  نظامه 
حكم ربه فاستجاب وانتهى عام هو واقع 
من  أخذه  أن  سلف  ما  منه  يسرد  فال  فيه 
الربا وأمره فيه إىل اهلل عز وجل حيكم فيه 
تربية  يف  أمهته  التعبيله  وهذا   . يــراه.  بام 

يوحي  فهو  تعاىل؛  اهلل  منهج  عىل  القلوب 
اإلثم  هذا  سالف  من  النجاة  بأن  للقلب 
املرأ  فيظل  ورمحــتــه؛  اهلل  بـــإرادة  مرهونة 
متوجسًا خيفًة من األمر حتى يقول لنفسه: 
السيىء،  العمل  من  الرصيد  هذا  كفاين 
انتهيت  أنــا  إذا  عني  يعفو  أن  اهلل  ولعل 
 ..! بعد  جديدا  إليه  أضــف  فال  وتبت، 
وهكذا يعالج القرآن مشاعر القلوب هبذا 
املنهج الفريد. ومن ثم يأيت قوله سبحانه: 

ڇ  ڇڇ  چ  چ  چ  چ  چ 
–بحقيقة  التهديد  وهذا  ڍچ  ڇ 
املنهج  مالمح  اآلخرة–يؤكد  يف  العذاب 
أتباعه  املجيد  القرآن  ربَّى  الذي  الربوي 

عليه.
النساء  يف سورة  الثاين:جــــاء  املوطن 
سبحانه:  فقال  املحارم  عن  احلديث  عند 

ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  چ 

چ  چ  چچ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ 
]سورة  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ 
يف  أي  ســلــف(  قــد  )مــا   ]22 الــنــســاء: 
وجوب  مع  عليه  مؤاخذة  فال  اجلاهلية، 
التفريق، وقد كان أكرب ولد الرجل خَيُلف 
بني  جَيمع  الرجل  وكان  أبيه،  امــرأة  عىل 
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يكون  –أن  وجّل  –عّز  فنَهى  األخَتني، 
أو  أخَتني،  بني  عمره  يف  جيمع  أحٌد  منهم 
يف  سلف  قد  ما  إال  أبــوه،  نكح  ما  ينكح 

اجلاهلية قبل ِعلمهم بتحريمه.
قد ُذكر املفرسون أن هذه اآلية نزلت 
آبائهم،  حالئل  عىل  خَيلفون  كانوا  قوم  يف 
فجاء اإلسالم وهم عىل ذلك، فحرم اهلل –
، وعفا  تبارك وتعاىل –عليهم املقام عليهنَّ
جاهليتهم  يف  منهم  سلف  كــان  عام  هلم 
به،  يؤاخذهم  مل  ذلك،  فعل  ِمن  ورِشكهم 
إن هم اتقوا اهلل يف إسالمهم وأطاعوه فيه 
حتقيق  البيان"  "جامع  الطربي(  )تفسي 

شاكر )8: 132(.
قال ابن أيب حاتم: عن عدي بن ثابت، 
أبو  تــويف  ــال:  ق عن رجــل من األنــصــار، 
قيس، وكان من صالح األنصار، فخطب 
ك ولًدا،  ابنُه قيس امرأَته، فقالت: إنام أعدُّ
آيت  ولكن  قــومــك،  صاحلي  مــن  وأنــت 
رسول  فأتت  فأستأِمره،   اهلل رســول 
أبا قيس  إن  يا رسول اهلل،  اهلل فقالت: 
تويف، فقال خًيا، إن ابنه قيس خطبني وهو 
ولًدا،  ه  أعدُّ كنُت  وإنام  قومه،  صاحلي  من 
فام ترى؟. قال هلا: ))ارجعي إىل بيتك((. 

چڦ ڦ ڄ  قال: فنزلت هذه اآلية: 
ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ 
 :3( حاتم(،  أيب  ابــن  چ(تفسي  چ 

.)909
من  عىل  النكاح  تعقدوا  ال  واملعنى: 

أب  األب  من  آباؤكم  النكاح  عليها  عقد 
سواء  فوقه  الذين  األجــداد  أو  الصلب 
فال  األب  قبل  من  أو  األم  قبل  من  كانوا 
عليها  عقد  َمــْن  يتزوج  أن  للرجل  جيوز 
ــواء كــان جــده مــن قبل  ــوه أو جــده س أب

ڃ  تعاىل چ  األم وقوله  قبل  أو من  األب 
ڃ ڃ چچ يعني لكن ما قد سلف يف 

اجلاهلية من هذا الفعل فإنه معفو عنه.
قد  ما  لكن  أي  منقطع،  استثناء  وهذا 

سلف فاجتنبوه ودعوه.
ما  بعد  أي  بعد،  بمعنى  »إال«  وقيل: 

ڭ  ۓ  چ  تعاىل:  قــال  كام  سلف؛ 
ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ چ ]سورة 

الدخان: 56[ أي بعد املوتة األوىل.
ما  وال  أي  سلف«  قد  ما  »إال  وقيل: 

سلف؛ كقوله تعاىل: چ ٱ ٻ ٻ 
ٻ ٻ پ پ پچ ]سورة النساء: 

92[ يعني وال خطأ.
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وقيل: يف اآلية تقديم وتأخي، معناه: 
وال تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إنه 
قد  ما  إال  سبيال  وساء  ومقتا  فاحشة  كان 

سلف.
»وال  لقوله  ــامر  إض ــة  اآلي يف  وقــيــل: 
تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء« فإنكم 
قد  ما  إال  وتؤاخذون  تعاقبون  فعلتم  إن 
لإلمام  القرآن،  ألحكام  )اجلامع  سلف. 
عن  ال  اإلثــم  عن  فاالستثناء  القرطبي( 

جواز الفعل.
ــرأة  ــذا املــوضــوع أن ام وخــالصــة ه
األب يف مكان األم، فال يتصور أن خيلف 
االبن أباه؛ فيصبح يف خياله ندا له، وغالبًا 
فطرة  األول  امرأته  زوج  الزوج  يكره  ما 
معنى  وهو  ويمقته!.  أباه  فيكره  وطبعا، 
سواء؛  والرجل  املرأة  بإنسانية  هيبط  كريه 
العمل شنيعا  هذا  اإلسالم  ثم جعل  ومن 
غاية الشناعة، جعله فاحشة، وجعله مقتا: 
أي بغضا وكراهية، وجعله سبيال سيئا إال 
ما كان قد سلف منه يف اجلاهلية، قبل أن 
عنه  معفو  فهو  حتريمه.  اإلســالم  يف  يرد 

مروك أمره هلل سبحانه.
التي  اآليــة  يف  وجــاء  الثالث:  املوطن 

موضوع  يف  أخرى  مرة  السلف  ذكر  تليها 
ھ  چ  تعاىل:  قال  األختني،  بني  اجلمع 
ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ 
املسلمني  حرم  اهلل  أن  ومعناه  چ  ڭ 
أن جيمع أحدهم بني األختني من نسب أو 
رضاع )إاِلَّ َما َقْد َسَلَف( يعني لكن ما قد 
عليكم  حرج  فال  اجلاهلية  يف  لكم  سلف 

فيه، واجلمع بني األختني حمرم.
وقد يكون اجلمع عى صورتني:

واحد؛  عقد  يف  يتزوجهام  أن  األوىل: 
فكال   . ابنتيَّ زوجتك  أبــومهــا:  قــال  بــأن 

العقدين باطل.
الثانية: أن يسبق أحدمها اآلخر فالعقد 
فلو  باطل؛  والثني  الصحيح  هو  السابق 
ثم  النهار  أول  يف  رجال  ابنته  الويل  زوج 
َجُه أختها يف آخر النهار مع بقاء األوىل  َزوَّ

فنكاح الثانية باطل.
وكذلك ال جيمع بني املرأة وعمتها وال 
جيمع  ال  ثالث  فهؤالء  وخالتها  املرأة  بني 
بينهن األختان والعمة وبنت أخيها واخلالة 
األقارب  من  ذلك  عدا  وما  أختها،  وبنت 
فإنه جيوز اجلمع بينهن؛ فيجوز اجلمع بني 
ابنتي العم وبني ابنتي اخلالة، لكن ال ينبغي 
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أن جيمع بني القريبات الن ذلك قد يفيض 
املعروف  إن  إذ  بينهام؛  الرحم  قطيعة  إىل 
وحيصل  رضهتا  من  تغار  الرضة  أن  عادة 

بينهام عداوة وبغضاء.
فعن ابن شهاب: أن عروة عن الزبي 
أخربته:  سلمة  أيب  بنت  زينب  أن  أخربه: 
رســول  يــا  قــلــت:  قــالــت:  حبيبة  أم  أن 
قال:  سفيان،  أيب  بنت  أختي  انكْح  اهلل، 
)وحتبني(. قلت: نعم، لست لك بمخلية، 
فقال  أختي،  وأحب من شاركني يف خي 
النبي: )إن ذلك ال حيل يل(. قلت: يا 
تريد  أنك  لنتحدث  إنا  فواهلل  اهلل،  رسول 
أن تنكح درة بنت أيب سلمة، قال: )بنت 
)فواهلل  قال:  نعم،  فقلت:  سلمة؟.(.  أم 
أهنا  يل،  حلت  ما  حجري  يف  تكن  مل  لو 
وأبا  أرضعتني  الرضاعة،  من  أخي  البنة 
سلمة ثويبة، فال تعرضن عّي بناتكن وال 
كتاب  البخاري  )صحيح  أخواتكن(. 

النكاح وصحيح مسلم كتاب الرضاع(.
هذه  أن  إىل  اإلشــــارة  ينبغي  وهــنــا 
املحرمات كانت حمرمة يف عرف اجلاهلية–
اآلبــاء  نكح  ما  اثنتني:  حالتني  عــدا  فيام 
فقد  األختني،  بني  واجلمع  النساء،  من 

املجتمع  من  كراهة  –عىل  جائزتني  كانتا 
هذه  حيرم  –وهو  اإلسالم  ولكن  اجلاهي 
املحارم كلها –مل يستند إىل عرف اجلاهلية 
إىل  مستندا  ابتداء  حرمها  إنام  حتريمها؛  يف 
النص هبذا  سلطانه اخلاص. ومن ثم جاء 

الوضوح محاية لألرسة املسلمة.
املوطن الرابع: جاءت يف سورة املائدة 
عند احلديث عن آداب اإلحرام وما ينبغي 
فريضة  تأدية  أثنا  به  يلتزم  أن  املحرم  عىل 

ۆ  چ  سبحانه:  فقال  العمرة  أو  احلج 
ې  ۉ  ۅۉ  ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ 
ەئ  ەئ  ائ  ائ  ى  ى  ې  ې  ې 
ېئ  ۈئ  ۈئ  ۆئ  ۆئ  ۇئ  ۇئ  وئ  وئ 
ی  ی  ىئ  ىئ  ىئ  ېئ  ېئ 
مب  خب  حب  يئجب  ىئ  مئ  حئ  یجئ  ی 

ىب يبجت حت خت مت ىت چ.
قتل  مــن  أي  هنا:  )ســلــف(  ومعنى 
عىل  منصٌب  فالنهُي  حتريمه؛  قبل  الصيد 
قتل املحرم للصيد عمًدا، فأما إذا قتله خطأ 
القتل  كان  فإذا  كفارة،  وال  عليه  إثم  فال 
األنعام  من  هبيمة  يذبح  أن  فكفارته  عمًدا 
وينص  قتله؛  الــذي  الصيد  مستوى  من 
الكفارة؛  هذه  حكمة  عىل  القرآين  السياق 
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چ ی ی یجئ چ.
ألن  العقوبة،  معنى  الكفـــارة  ففي 
الذنب هنا خمٌل بحرمة املكان والزمان؛ لذا 
لذلك  كبًيا؛  تشديًدا  اإلسالم  فيها  يشدد 
والتهديد  سلف  عام  بالعفو  عليها  يعقب 

حئ  چ  بانتقام اهلل ممن ال يكف وال ينزجر 
حت  يبجت  ىب  مب  خب  حب  يئجب  ىئ  مئ 
الصيد  قاتل  اعتز  فإذا  چ  ىت  مت  خت 
الذي  الصيد  هذا  نيل  عىل  وقدرته  بقوته 
أراد اهلل له األمان يف مثابة األمان فاهلل هو 

العزيز القوي القادر عىل االنتقام!.
أثــنــاء احلديث  ــرة يف  امل ــاءت هــذه  ج
ما  الفرصة  أن  مبينًا  والكفار  الكفر  عن 
الكفر  ظلامت  لرك  سانحة  أمامهم  زالت 
سبحانه:  فقال  اإليامن؛  نور  يف  والدخول 

ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  چ 

ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ 
ۓ ڭ چ سورة األنفال.

باخلطاب  املجيد  القرآن  يتجه  وهنا 
إنذاره  الكافرين  لينذر   اهلل رسول  إىل 
األمل  باب  هلم  يفتح  إنذار  وهو  األخي؛ 
كفروا  للذين  قل  سلف؛  عام  بالتجاوز 
اجلبار  اخلالق  قرار  من  سبق  ما  ضوء  –يف 

ما  عن خيبتهم يف مجعهم، وحرسهتم عىل 
واحلرسة  اخلزي  بعد  وصيورهتم  أنفقوا، 
عىل  منهم  اخلبيث  يراكم  أن  إىل  الدنيا  يف 

اخلبيث فيجعل اخلبيث كله يف جهنم..
عام  لينتهوا  سانحة  أمامهم  فالفرصة 
حلرب  التجمع  ومن  الكفر،  من  فيه  هم 
اإلسالم وأهله، ومن إنفاق األموال للصد 
مفتوح  أمامهم  والطريق   . اهلل.  سبيل  عن 
ليتوبوا عن هذا كله ويرجعوا إىل اهلل، وهلم 

عندئذ أن يغفر هلم ما قد سلف.
ويدخله  قبله،  مــا  ـــبُّ  جَيُ فــاإلســالم 
كام  قبله  كــان  ما  كل  من  بريئًا  اإلنــســان 
–بعد هذا  ولدته أمه. . فأما إن هم عادوا 
البيان –إىل ما هم فيه من الكفر والعدوان 
تتخلف. ولقد  األولني ال  اهلل يف  فإن سنة 
بعد  املكذبني  يعذب  أن  اهلل  سنة  مضت 
النر  أولياءه  التبليغ والتبيني، وأن يرزق 
ال  ماضية  السنة  وهذه  والتمكني..  والعز 
أن خيتاروا وهم  كفروا  وللذين  تتخلف.. 

عىل مفرق الطريق!.
ويف اخلتام أقول:

واحلرمة  احلل  يف  اإلســالم  نظرية  إن 
وال  اإلنسانية،  احلياة  يف  يشء  كل  تشمل 
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خيرج عن نطاقها يشء يف هذه احلياة الدنيا؛ 
إنه ليس ألحد غي اهلل أن حيل أو حيرم؛ يف 
نكاح، وال يف طعام، وال يف رشاب، وال يف 
أن  إال  عقد،  يف  وال  عمل،  يف  وال  لباس، 
يستمد سلطانه من اهلل؛ حسب رشيعة اهلل.
التحليل  أن  يــقــرر  الــديــن  ــذا  ه إن 
ألهنام  وحده،  اهلل  شأن  من  هو  والتحريم 
وال  حتريم  فال  األلوهية  خصائص  أخص 
حتليل بغي سلطان من اهلل، فاهلل –وحده–
عىل  وحيرم  حيل،  ما  للناس  حيل  الذي  هو 
أن  غــيه  ألحــد  وليس  ــرم،  حي ما  الناس 
يرشع يف هذا وذاك، وليس ألحد أن يدعي 

لدعوى  متاما  مرادف  هذا  ألن  احلق،  هذا 
األلوهية!.

التي  وحدها  هي  اإليامنية  العقيدة  إن 
ترفع النفوس، وترفع االهتاممات، وترفع 
وطمع  البهيمة،  نزوة  عن  اإلنسانية  احلياة 

التاجر، وتفاهة الفارغ!.
وهبذا ينتشل اإلسالم أتباعة من الدرك 
إىل  العالقة  تلك  إىل  اجلاهلية  ومن  اهلابط 
ذلك املستوى العايل الكريم الالئق بكرامة 
عىل  وفضلهم  اهلل  كرمهم  الذين  آدم؛  بني 

كثي من العاملني.
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ِعنَد  الَفاِحَصِة  الِقرَاَءِة  ُصَوِر  ِمن  ُصورٌَة  ُهو  َهَذا  البحث  َموُضوُع 

كُتُِب  بَعِض  ِيف  أَثَْناِء قراءته  ِيف  الباحث  لََفَت نظر  إِذ  اِبقنَي،  السَّ ُعلاََمئَِنا 

َسلَّط  َمن  يجد  لَم  َولاَمَّ  املوُضوِع،  َهَذا  إَِىل  املتََفرِّقَُة  إَِشاَراتُهم  التَّْفِسريِ 

املتََفرِّقَِة،  اإلَِشاَراِت  َجْمع َهِذه  إَِىل  َحدِّ علمه- عمد  َعلَيه– َعىل  ْوَء  الضَّ

َمٍة ُموَجزٍَة، يحتاج اليها البحث  لََها مِبُقدِّ م  تَرْتِيبََها َوتَشِذيبََها، َوقَدَّ واعاد 

الَعطِف  َعن  األُخَرى،  كِيبيَِّة  الرتَّ األمَنَاِط  ِمن  الظَّاِهرَِة  َهِذه  َموِقعِ  لِبيَاِن 

َدَها النَّحِويُّوَن، ثُّم َعرَض  كِيِبيَِّة الَّتي َحدَّ يف اللَُّغِة َواالْصِطاَلِح َوأمَنَاِطِه الرتَّ

ِبَناَمِذَج كَاِشَفة  َهَذا املوُضوَع بَْدًءا ِباإلَِشاَراِت األُوَىل َوَما تاَلَها، َوَشَفْعَها 

لَِهذا األُسلُوِب ِيف الُقرآِن الَكِريِم، ِباالْسِتَناِد، ِيف كُّلِّ َهَذا، إَِىل أَقَواِل ُعلاََمِء 

يَن، تَجلِيًَة لِلظَّاِهرَِة َوتَثِْبيتًا لِلِفْكرَِة.  َ الَعَرِبيَّة َواملَفرسِّ

أ.د. وائل عبد األمري الحريب

كلية اآلداب-جامعة بابل
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ُتَراًثا  الُقَداَمى  الَعَرُب  وَن  َغويُّ اللُّ َتَرَك 
ــرآيِنِّ  الــقً النَّصِّ  اَءِة  ـــرَ ِق يف  َضخاًم  ا  ُلَغِويًّ

َوَقد  ُموِل،  َوالشُّ ِع  َنوُّ بِالتَّ اْمَتاَز  الَكِريِم، 
بِالنَّصِّ  ُة  اثِيَّ الرُّ ــَراَءُة  ــِق ال ــِذه  َه َأَحــاَطــْت 
وِت  الُقرآيِنِّ ِمن َزَواَياُه املْخَتِلَفِة، َبدًءا بِالصَّ

َوَأَثَره  َوخَمَرَجه  ِصَفَته  َفَوَصُفوا  ؛  َغِويِّ اللُّ
ا  ِفيَّ رَصْ ُلوَها  َوَحلَّ الَكِلَمَة  َوَدَرُسوا  َره،  َوَتَأثُّ

اٍت، ُثمَّ اْنَتَقُلوا  َ ُمَعاجِلنَي َما ُيِصيُبَها ِمن َتَغيُّ
ِكيِب َوُأُسِس حَتِليِله َوإِعَرابِه  إىَِل ِدَراَسِة الرَّ
َوَحِظيِت  املْخَتِلَفِة،  اتِه  الِيَّ مَجَ َعن  َوَكَشُفوا 
بِالَتَفاِسِي  ىلَّ  جَتَ ِمنُهم  َكبٍِي  بِاْهتاَِمٍم  الَلُة  الدَّ

َعِة. اَقاتِه املَتَنوِّ تِي َتَناَوَلِت املْعَنى َوإرِْشَ الَّ
ُصــوَرٌة  ُهــو  َهــَذا  َبْحثَِنا  ــوُع  ــوُض َوَم
ُعَلاَمئَِنا  ِعنَد  الَفاِحَصِة  الِقَراَءِة  ُصَوِر  ِمن 
ِقَراَءيِت  َأْثَناِء  يِف  َنَظِري  َلَفَت  إِذ  ابِقنَي،  السَّ
َقُة  املَتَفرِّ إَِشاَراهُتم  ْفِسِي  التَّ ُكُتِب  َبعِض  يِف 
ط  َسلَّ َمن  َأِجــدْ  مَل  َومَلَّــا  املوُضوِع،  َهَذا  إىَِل 
-َعَمْدُت  ِعلِمي  َحدِّ  َعىل  َعَليه–  ْوَء  الضَّ
َوَأَعْدُت  َقِة،  املَتَفرِّ اإِلَشاَراِت  َهِذه  ع  مَجْ إىَِل 
َمٍة  بُِمقدِّ هَلَا  ْمُت  َوَقدَّ َوَتشِذيَبَها،  َتْرتِيَبَها 
حَيَتاُجَها  الَبْحَث  َأنَّ  َوَجـــْدُت  ُمــوَجــَزٍة، 
ــاَمِط  اأَلن ِمن  اِهَرِة  الظَّ ــِذه  َه َموِقِع  لِبَياِن 
َغِة  اللُّ يف  الَعطِف  َعن  اأُلخَرى،  ِة  ِكيبيَّ الرَّ

َدَها  ِة الَّتي َحدَّ ِكيبِيَّ َواالْصِطاَلِح َوَأناَمِطِه الرَّ
م َعَرضُت َهَذا املوُضوَع َبْدًءا  وَن، ثُّ النَّحِويُّ
َوَشَفْعُتَها  َتالَها،  َوَما  اأُلوىَل  بِاإِلَشاَراِت 
الُقرآِن  يِف  اأُلسُلوِب  هِلَذا  َكاِشَفة  بَِناَمِذَج 
َأقَواِل  إىَِل  َهَذا،  لِّ  يِف كُّ بِاالْستَِناِد،  الَكِريِم، 
اِهَرِة  لِلظَّ جَتِلَيًة  يَن،  َ َواملَفرسِّ الَعَربِيَّة  ُعَلاَمِء 

َوَتْثبِيًتا لِلِفْكَرِة.
ِة: الَعْطُف يِف الَعَربِيَّ

ِة )عطف(  ُة ملَادَّ َغِويَّ َتذُكر املعَجاَمُت اللُّ
َوالثَّْني  اإِلَماَلة  ِمنَها:  ة،  ِعدَّ َمَعايِنَ  َغِة  اللُّ يِف 
ُجــوُع واإِلشــَفــاق  ــوَدة َوالــرُّ ــَع ـــيَُّّ َوال َوال

.)1( َواحَلَدُب َواحِلْنو َوالُعُكوُف َواْلَكرِّ
َفــاِرس )ت395هـــ(  اْبُن  َأْرَجــَع  َوَقد 
ْنُي  الثَّ ُهو:  َواِحٍد  َأصٍل  إىَِل  الالِت  الدَّ َهِذه 
َأنَّ  يِف  َشكَّ  َوال  َواالْنِعَياج)2(،  َواإِلَماَلة 

 ،17  /2 العني:  كتاب  يف:  )عطف(  ينظر   )1(
ديوان  ومعجم   ،914  /2 اللُّغة:  ومجهرة 
 /2 اللُّغة:  وهتذيب   ،173  /2 األدب: 
واملحكم:   ،1405  /4 حاح:  والصِّ  ،106
 ،662  /1 البالغة:  وأســاس   ،551  /1
وتاج   ،250-  249  /9 العرب:  ولسان 
ومعجم   ،167-  165  /24 الــعــروس: 
متن اللغِة 4/ 136، واملعجم الوسيط: 2/ 

 .608
 /4 )عطف(:  اللُّغة،  مقاييس  معجم  ينظر:   )2(

 .351
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اإِلَماَلة  َوَمعَنى  الَكِلَمِة  َجذِر  َبنَي  َلَة  الصِّ
نِي َوثِيَقٌة)3(. َوالثَّ

َوابِِع،  التَّ َأَحُد  النَّحِويِّنَي  ِعنَد  َوالَعْطُف 
َعْطُف  َأَحــدمَهــا:   ، ــنْيِ ــوَع َن ــىَل  َع َوُيطَلُق 
النََّسِق، َوُهو الَعطُف بِاحَلرِف، َوَعَلْيِه َمَداُر 

بِْحثَِنا َهَذا، َواآلَخر: َعطُف الَبَياِن.
بِاحَلْرِف  الَعْطَف  وَن  النَّحويُّ ُف  َوُيعرِّ
َها َوَأكَثِرَها ُوُضوًحا  ٍة، ِمن َأمَهِّ بَِتعِريَفاٍت ِعدَّ

َتعِريُف ابِن احَلاِجِب )ت646هـ( لِْلَعْطِف 
ُط َبيَنه َوَبنَي َمتُبوِعه َأَحُد  بَِأنَّه: ))َتابٌِع َيَتوسَّ
يِضِّ  الرَّ َوَتعِريُف  ِة(()4(.  الــَعــرَشَ احُلــُروِف 
))َتابٌِع  بَِأنَّه:  َله  )ت686هـ(  االسَراَباِديِّ 
احُلُروِف  َأَحُد  َمتُبوِعه  َوَبنَي  َبيَنه  ُط  َيَتَوسَّ

ة(()5(. الَعرَشَ
ُل حَتِديَد َباِب الَعطِف َعالَمُتُه  ا ُيَسهِّ َومِمَّ
الَعْطِف،  ُحُروِف  َأَحِد  بُِوُجوِد  ُل  َتَتَمثَّ تِي  الَّ

وحروف   ،3  /5 ل:  املفصَّ رشح  ينظــــر:   )3(
واالستعامل  النَّحويِّ  رس  الدَّ بني  العطف 

 .32 : القرآينِّ
)4( أمايل ابن احلاجب: 2/ 608 -609. وينظر: 

يضِّ عىل الكافية: 2/ 331.  رشح الرَّ
 .332  /2 الكافية:  عــىل  يضِّ  ـــرَّ ال رشح   )5(
وينظر: أوضح املسالك: 3/ 317، ورشح 
 /3 الوايف:  والنَّحو   ،153  /2 التَّريح: 

 .555

لَِذا َذَهَب َأُبو َحيَّان اأَلندُليِسّ )ت745هـ( 
))َتابٌِع  َقاَل:  َتعِريٍف؛  إىَِل  حَيَتاُج  ال  َأنَّه  إىَِل 

.)6()) بَِأَحِد احُلُروِف، َوال حَيَتاُج إىَِل َحدٍّ
ــِف( ِمن  ــط ــَع َوُيـــَعـــدُّ ُمــصــَطــَلــح )ال
َيسَتعِمُل  ِحني  يِف  البِريِّنَي،  ُمصَطَلَحاِت 
)النََّسِق(؛  ُمصَطَلَح  ُمَقابِِله  يف  وَن  الُكوِفيُّ
))الَعطُف  )ت643هـــ(:  َيِعيش  ابُن  َقاَل 
ــَســُق ِمن  ــنَي، َوالــنَّ ــاَراِت الــبــِريِّ ــَب ِمــن ِع

ِعَباَراِت الُكوِفيِّنَي(()7(.
 ُ ُيَعربِّ )ت180هـــ(  ِسيَبويِه  َكاَن  َوَقد 

َكِة َتارًة)8(. ْ َعنُه بِالَعطِف تَارًة َوبِالرشِّ
)ت316هـ(  اِج  الــرسََّّ ابُن  َوَقف  َوَقد 
َناتٌِج  بَِأنَّه  َله  َوَعلَّ الَعطِف  ُأسُلوِب  ِعنَد 
اأَلْساَمِء،  اْختاِلِف  بَِسَبِب  إَِليِه  احَلاَجِة  ِمن 
اَم اْحتِيَج إىَِل الَعْطِف الْختاِلِف  َقاَل: ))َوإِنَّ
مَلَّا  َوَعمٌرو  َزيــٌد  َجــاَءين  َتُقوُل:  ِء،  اأَلســامَ
َواِحٍد  ُكلُّ  اسُم  َكاَن  َوَلو  االساَمِن  اخَتَلَف 

ب: 4/ 1975.  )6( ارتشاف الرضََّ
ارتشاف  وينظر:   .276  /2 ل:  املفصَّ رشح   )7(

ب: 4/ 1975.  َ الرضَّ
)8( ينظر: كتاب سيبويه، الَعْطف يف: 1/ 299، 
َكة يف: 1/ 60،  2/ 194، 3/ 41، والرشِّ

 .502 /3 ،32 /3
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الَعْمَراِن(()9(.  َجاَءين  َلُقْلَت:  َعْمًرا  ِمنُهاَم 
الَواِقِع  َتْفِسَي  ــاِوُل  حُيَ َعقِيٌّ  َتِعليٌل  َوُهــو 
يِف  ْعِليِل  التَّ َهَذا  ِمْثَل  ُم  ُيَقدِّ َواَل   ، َغِويِّ اللُّ

ا ُمْنتًِجا. َغاِت َأَساًسا ُلَغِويًّ ِدَراَسِة اللُّ
َما  َعىَل  ِة،  الَعَربِيَّ يِف  الَعْطِف  َوُحُروُف 
َوالَفاء،  الَواو،  َوِهَي:  ٌة،  َعرَشَ َمشُهوٌر،  ُهَو 
ــل،  َوَب اإِلجَيــــاِب،  َبــْعــَد  َواَل  َوَأو،  َوثـــّم، 
ا  ٍي، َوأم، َوإِمَّ ِفيَفة َبْعَد َنْفٍي َأو هَنْ َوَلِكْن اخْلَ

َرة، َوَحتَّى)10(. َمْكُسوَرة ُمَكرَّ
الَعْطَف  يَن  املَعارِصِ َبعُض  َدَرَس  َوَقد 
َجَوانِبِِه  ِمن  َكثًِيا  ــوا  َوَعــاجَلُ ِة،  الَعَربِيَّ يِف 
احَلِديِث،  اْلَعْرِ  يِف  َفَظَهرْت،  َوَمَسائِِله، 
ٌة َتَناَوَلت َهَذا الَباَب، َوِمنَها:  ِدَراَساٌت ُمِهمَّ
الَكِريِم،  الُقرآِن  َأَسالِيب الَعطِف يف  ِكَتاُب 
ُحُروف  َوَكَتاب  محيَدة،  ُمصَطَفى  للّدكُتوِر 

)9( اأُلُصول يف النَّحو: 1/ 185. وينظر: البديع 
يف عْلم العربيَّة: 1/ 341. 

يف  ــول  واأُلُص  ،10  /1 املقتضب:  ينظر:   )10(
 ،91 العربيَّة:  يف  واللُّمع   ،55  /2 النحو: 
258، ورشح  املقّدمة املحسبة: 1/  ورشح 
يضِّ عىل الكافية:  ل: 5/ 4، ورشح الرَّ املفصَّ
 ،343  /3 التَّسهيل:  ورشح   ،381  /4
والنَّحو   ،1975  /4 ب:  َ الــرضَّ وارتشاف 
بني  العطف  وحـــروف   ،608 ــى:  املــصــفَّ
 .37 : رس النَّحويِّ واالستعامل القرآينِّ الدَّ

َواالستِعاَمِل  النَّحِويِّ  رِس  الدَّ َبنَي  الَعطِف 
 ، َعِيّ َمهِدي  تَّار  السَّ َعبد  للّدكُتور   ، الُقرآيِنِّ

الَكِريِم:  الُقرآِن  يِف  الَعْطِف  َبالَغة  َوِكَتاب 
َقاِوّي،  ِدَراَسة ُأسُلوبِيَّة للّدكُتور ِعّفت الرشَّ

َراَساِت)11(. َوَغيَها ِمن الدِّ
ِة: َأناَمُط الَعْطِف يِف اجُلمَلِة الَعَربِيَّ

َنِقَف َعىَل اأَلناَمِط  ، ُهَنا، َأن  َوِمن املِهمِّ
ــــــــــِة،  الَعَربِيَّ َغِة  اللُّ يِف  لِلَعطِف  ِة  ِكيبِيَّ الرَّ
َنوع  َأي  املَتَعاِطَفنِي،  َنوِع  بَِحسِب  َوَذلـِـَك 
َحيُث  ِمــن  َعَليه،  َواملعُطوِف  املعُطوِف 
َذلَِك؛  َأو َغي  َلة  مُجْ َأو  ِفْعال  َأو  اْساًم  اَم  َكوهُنُ

اأَلناَمِط  ِع  َتَنوُّ َعىَل  الُقَدَماُء  َحاُة  النُّ َه  َنبَّ َفَقد 
الَعَربِيَّة،  يِف  الَعطِف  أُلسُلوِب  ِة  ِكيبِيَّ الرَّ
يُّ )ت538هــــ(  ـــرَشِ خَم ـــزَّ ــَل ال ــَع ــَقــد َج َف
))الَعطُف  ــاَل:  َق  ، رَضَبـــنْيِ َعــىَل  الَعطَف 
مُجَلة  َوَعطف  ُمفَرد  َعطف  ــنِي:  رَضَب َعىل 

العطف  حــروف  أرسار  من  كتاب:  مثل   )11(
األمني  حممد  كتور  للدُّ احلكيم  كر  الذِّ يف 
يف:  َأيًضا  ِضمنًا  العطف  وُدرس  اخلرضّي. 
حممود  للدكتور  العريب  النَّحو  يف  التَّوابع 
واألساليب  ــوابــع  والــتَّ يــاقــوت،  سليامن 
املبارك،  نور  حممد  حسن  للدكتور  ة  النَّحويَّ
عدنان  كتور  للدُّ سيبويه  كتاب  يف  والتَّوابع 

حممد سلامن. 
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َيِعيش  اْبُن  َجَعل  ِحني  يِف  مُجَلة(()12(.  َعىَل 
َأنَّ  ))واعَلم  َقاَل:  َأرُضٍب،  َثالَثَة  الَعطَف 
اسٍم  َعطُف  َأرُضب:  َثالَثِة  َعىل  الَعطَف 
َكَقولِك:  احَلال،  يِف  َكا  اْشَرَ إَِذا  اسٍم  َعىَل 
َعىَل  ِفعٍل  وَعْطُف   ، وَعمٌرو،...  َزيٌد  َقاَم 
َقاَم  َكَقولَِك:  َمان،  الزَّ يِف  اْشَرَكا  إَِذا  ِفعٍل 
مُجَلة،  َعىَل  مُجَلة  َوَعْطُف   ، َوَقَعد،...  َزيٌد 
َنحُو: َقاَم َزيٌد، َوَخَرَج َبكٌر، َوَزيٌد ُمنَطِلٌق، 
َأنَّ  َيِعيش  ابُن  َوبنيَّ  َذاِهــٌب(()13(.  َوَعمٌرو 
ُهَو  اجُلمَلِة  َعىَل  اجُلمَلِة  َعْطِف  ِمن  املــَراَد 
َرْبُط إِحَدى اجُلملَتنْيِ بِاأُلخَرى، َواإِليَذاُن 
بُِحُصوِل َمضُموِن اجُلمَلَتنِي، َحتَّى ال َيُظّن 
َوَأنَّ  انِيَة،  الثَّ اجُلمَلَة  اَد  املــرَ َأنَّ  املَخاَطُب 
يِف  ُيَساِعُد  مِمَّا  َغَلًطا،  اأُلوىَل  َذَكَر  َم  املَتَكلِّ

م ِمن ِذْهِن املَخاَطِب)14(. إَِزاَلة َهَذا التََّوهُّ
ِة  اأَلَساِسيَّ التَّصنِيَفاِت  ــِذِه  َه ــَت  َوحَت
ٌة ُأخَرى)15(، بَِحسِب  ُهَناَك َتصنِيَفاٌت َفرِعيَّ

ل يف صنعة اإلعراب: 403. وينظر:  )12( املفصَّ
رشح كتاب سيبويه للّرّماين: 661، والبديع 
يف عْلم العربيَّة: 1/ 374، وتوجيه اللُّمع: 

516، والفصول املفيدة: 55. 
ل: 5/ 5.  )13( رشح املفصَّ

ل: 5/ 5 -6، والبديع يف  )14( ينظر: رشح املفصَّ
عْلم العربيَّة: 1/ 374 -375. 

يضِّ عىل الكافية: 2/ 354.  )15( ينظر: رشح الرَّ

َنوِع املْفَرِد َأو َنوِع اجُلمَلة. َوُيمِكُنَنا جَتِريدَها 
َعىَل النَّحِو اآليِت:

ُيعَطف . 1 اِهر،  الظَّ َعىَل  اِهر  الظَّ َعْطف 
اِهر، َكاَم  اِهر َعىَل االسِم الظَّ االسُم الظَّ

دًا َوُزَهيًا. مَّ يف َنحِو: َرَأيُت حُمَ
َوُيعَطف . 2 املضَمِر،  َعىَل  املضَمِر  َعْطف 

َأَنا  َكاَم يف َنحِو:  مِي،  ِمُي َعىَل الضَّ الضَّ
َوَأنَت َصِديَقان.

َوُيعَطف . 3 اِهر،  الظَّ َعىَل  املضَمِر  َعْطف 
يف  َكاَم  اِهِر،  الظَّ االســمِ  َعىَل  مُي  الضَّ

َنحِو: َجاَء َعِيٌّ َوَأنَت.
ُيعَطف . 4 املضَمِر،  َعىَل  اِهر  الظَّ َعْطف 

َما  ِمثل:  ِمِي،  الضَّ َعىَل  اِهُر  الظَّ االسُم 
َولِلنَّحِويِّنَي،   . ٌّ َوَعــيِ َأنَت  إاِلَّ  َجــاَءين 
ــِة  ِدَراَس يِف  َوَتفِريَعاٌت  َمَسائُِل  ُهَنا، 
َنوِع  بَِحسِب  اَمئِِر،  الضَّ َعىَل  الَعطِف 
. ِمِي، َضِمي َرْفٍع َأو َنْصٍب َأو َجرٍّ الضَّ

ُيعَطُف . 5 الِفعِل:  َعــىَل  الِفعِل  َعْطف 
برَِشِط  الَعَربِيَّة،  يف  الِفعِل،  َعىَل  الِفعُل 
َنحو  َمــاِن،  الــزَّ يِف  الِفعالِن  َيّتِحَد  َأن 

ۓ  ۓ  ے  ے  چ  َتَعاىَل:  َقولِه 
د: 36[. ڭ چ ]سورة حممَّ

َفَقد . 6 ُيْشبُِهُه،  اْسٍم  َعىَل  الِفعِل  َعْطف 
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امْلُْشبِِه  ــِم  االس ــىَل  َع الِفعُل  ُيعَطُف 
لِلِفعِل يف املعَنى، َكاْسِم الَفاِعِل، َواسِم 
َهة، َكاَم يف َقولِه  َفِة املَشبَّ املفُعوِل، َوالصِّ

ی  ی  ی  چ  ــاىَل:  ــَع َت
 ،]18 احلديد:  چ ]ســورة  حئ  جئ 
َفَقد ُعِطَف الِفعُل )َأْقَرُضوا( َعىَل اْسِم 

ِقنَي()16(. دِّ الَفاِعِل )امْلُصَّ
َعىَل . 7 لِلِفعِل  ــْشــبِــِه  امْلُ االْســـِم  َعْطف 

پ  پ  چ  َتَعاىَل:  َقولِه  َنحو  الِفعِل، 
ٺچ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ 

]سورة األنعام: 95[.
يِح، . 8 ِ امْلَُضاِرِع َعىَل املصَدِر الرَّ َعْطف 

ِمن  َخٌي  َغاَيتِي  َوُأْدِرُك  رُب  الصَّ َنحو: 
اَحِة َمَع الَفَشِل)17(. الرَّ

ٍة، . 9 ِفعِليَّ مُجَلٍة  َعىَل  ٍة  ِفعِليَّ مُجَلٍة  َعْطف 
َنحو: َقاَم َزيٌد َوَخَرَج َخالِد)18(.

ٍة، . 10 اْسِميَّ مُجَلٍة  َعىَل  ٍة  اْسِميَّ مُجَلٍة  َعْطف 
َنحو: َزيٌد ُمنَطِلٌق َوَعمٌرو َذاِهٌب.

ٍة، . 11 ِفعِليَّ مُجَلٍة  َعىَل  ٍة  اْسِميَّ مُجَلٍة  َعْطف 

)16( ينظر: النَّحو الوايف: 3/ 648. 
)17( ينظر: النَّحو الوايف: 3/ 650. 

الِفعِل  َعــىَل  الِفعِل  َعْطِف  َبــنَي  للتَّفِريِق   )18(
َوَعطِف مُجَلٍة فِعِليٍَّة َعىَل ِمثِلَها، ينظر: النحو 

الوايف: 3/ 645. 

َناَعُة  َوالصِّ ــَة  َراَع ــزِّ ال ُأِحـــبُّ  َنحو: 
ُتِفيُديِن.

ٍة، . 12 اْسِميَّ مُجَلٍة  َعىَل  ِفعِليَّة  مُجَلٍة  َعْطف 
ــبُّ  َوُأِح َلَنا  ُمِفيَدٌة  َناَعُة  الصِّ َنحو: 

َراَعة)19(. الزِّ
َعْطف املْفَرِد َعىَل اجُلمَلِة، َنحو: َأْلَفيُت . 13

َجاَع هَيِزُم َخصَمه َوَفاتًِكا بِِه)20(. الشُّ
َقولِِه . 14 َنحو  املْفَرِد،  َعىَل  اجُلمَلِة  َعْطف 

َتَعاىَل: چ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ 
چ ]ســورة  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ 

َبْأُسَنا  َفَجاَءَها  َأي:   ،]4 األعــراف: 
َبَياًتا َأو َقائِِلنَي.

َنحو . 15 اجُلمَلِة،  ِشبِه  َعىَل  املفَرِد  َعْطف 
َقولِه َتَعاىَل: چ ں ں ڻ ڻ 
ہچ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ 
ــاِعــًدا(  ـــ)َق َف  ،]12 يونس:  ]ســورة 
ِشْبِه  لَِتأِويِل  )َجبنِه(؛  َعــىَل  َعطٌف 

ُنوب)21(. اجُلمَلِة بُِمفَرٍد، َوُهَو: جَمْ
َنحو . 16 املفَرِد،  َعىَل  اجُلمَلِة  ِشْبِه  َعْطف 

الــَقــاِعــَدِة  ــاَلــَفــُة  خُمَ َيصحُّ  ال  َقــوهِلــم: 

)19( النَّحو الوايف: 3/ 654. 
يضِّ عىل الكافية: 2/ 354.  )20( رشح الرَّ

)21( النَّحو الوايف: 3/ 658. 
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وَرٍة)22(. ِرَدِة إاِلَّ ُشُذوًذا َأو يِف رَضُ املطَّ
َعْطف ِشْبِه مُجَلٍة َعىَل ِفعٍل، َنحو: َجاَء . 17

فُل َيبِكي َوَعىَل َعَجٍل. الطِّ
َعْطف ِفعٍل َعىَل ِشْبِه مُجَلٍة، َنحو: َجاَء . 18

فُل َعىَل َعَجٍل َوَيبِكي)23(. الطِّ
َعْطف ِشْبِه مُجَلٍة َعىَل ِشْبِه مُجَلٍة، َنحو: . 19

َلَنا َوهَلُم َمَواِقُف خُمَتِلَفٌة.
الَعَرَب  َحاَة  النُّ َأنَّ  ــَذا  َه ِمــن   ُ َيَتَبنيَّ
ِفيَها  َيْأيِت  َأْن  ُيمِكُن  تِي  الَّ احَلاالِت  َدَرُسوا 
ُجُهوِدهم  ِسَياِق  يف  ــَك  َوَذلِ املَتَعاِطَفاِن، 
اجَلائِِز  َوَبــَيــاِن  الــَعــَرِب،  َكــالِم  اِلْستِقَراِء 

َواملْمَتنِِع، َأو املسَتْعَمِل َوَغِي املسَتْعَمِل.
َبنَي  االنِسَجاَم  َأو  االتَِّساَق  َأنَّ  َوَيبُدو 
ِق الَعطِف  قُّ املَتَعاِطَفنِي ُهَو َضابٌِط ُمِهمٌّ يِف حَتَ
ا، َفاأَلْساَمُء ُتعَطُف  ا َوَداللِيًّ َوَسالَمتِه َترِكيبِيًّ

)22( املصدر السابق: 3/ 659. 
وِط َوَضَوابِِط َهِذِه اأَلناَمِط  )23( للتَّفِصيِل يف رُشُ
ُيمِكُن  لِلَعْطِف،  ِكيبِيَِّة  الرَّ ِب  األرَْضُ َأو 
 /1 العربية:  عْلم  يف  البديع  إىَِل:  ُجوع  الرُّ
 /2 واملسالك:  املقاصد  وتوضيح   ،375
1035، ومهع اهلوامع: 3/ 224، وحاشية 
بان: 3/ 180 -181، والنَّحو الوايف:  الصَّ
3/ 645 -658، وُأسُلوب العطف إِعادة 
املعرّي،  شوقي  كتور  للدُّ )بحث(  ِصياغة، 
 ،111 العدد  ة،  وريَّ السُّ العريبِّ  اث  الرُّ جملة 

لسنة 2008م، ص: 102 -108. 

َدة  ــدَّ ــوِد َضــَوابـِـَط حُمَ ــاَمِء َمــَع ُوُج َعــىَل اأَلس
لَِذلَِك، َواأَلفَعاُل ُتعَطُف َعىَل اأَلفَعاِل، َوَما 
َبابِه َعن  ه إىَِل  َخَرَج َعن َذلَِك َفالُبدَّ ِمن َردِّ

أِويِل. َطِريِق التَّ
الَعَرِب  َحاِة  للنُّ َكاَن  َياِق  السِّ َهَذا  َويِف 
ٌة يِف َتَناُسِب املَتَعاِطَفنِي ِمن َحيُث  َوْقَفٌة ُمِهمَّ
))َفإَِذا  اجُلَمِل،  َعطِف  يِف  اَم  ِسيَّ َوال  املعَنى، 
ق َما َبنَي اجُلمَلتنِي َتمَّ َوصُلهاَم  َكاَن ُهناَك َتَعلُّ
بَِحرف ِمن ُحُروِف الَعطِف، َأّما إَِذا مَل َتكن 
ُهناَك َعالَقٌة َأو َكاَنت الَعالَقة َشِديَدًة َحتَّى 
بِاملعَنى  إِخاَلٍل  إىَِل  َبيَنُهاَم  َما  َوْصُل  ي  َلُيؤدِّ

َكاَن الَفْصُل(()24(.
بِِدَراَسِة  الَعَرُب  وَن  الَباَلِغيُّ ُعنَِي  َوَقد 
ُصوا  َفَخصَّ الَكالِم،  يِف  اجُلَمِل  َبنَي  الَعطِف 
يِف  ُمْسَتِقاًل  َمبَحًثا  ْرِس  الــدَّ ِمن  النَّوِع  هِلََذا 
َوالَفصُل،  الَوصُل  َعَلْيِه  َأْطَلُقوا  ِدَراَساهِتِم 
َتَتَناَوُل  َوَوَضُعوا َلُه َقَواِعَد َوَضَوابَِط َكثَِيًة 
َهِذِه  يِف  االْستَِناِد  َمَع  َوَتَفاِصيَلُه،  َدَقائَِقُه 
َبنَي  َواْرتَِباِطه  امْلَعَنى  إىَِل  ة  َكافَّ َوابِِط  الضَّ

عطف  يف  وَأثــرهــا  املــَعــاين  ــنَي  َب املنَاَسَبة   )24(
اجلمل، )بحث( للدكتور احلسن املثنَّى عمر 
اآلداب  يف  البحوث  مركز  جملة  الفاروق، 
ة، العدد الثَّامن، 1428هـ،  والعلوم الربويَّ

ص: 24. 
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اجُلَمِل)25(.

ِدَراَســَة  وَن  َيُعدُّ الَبالَغِة  ُعَلاَمُء  َوَكــاَن 
ِعْلِم  َمَباِحِث  َأَهمِّ  ِمن  َوالَوْصِل  الَفْصِل 
الَباَلَغَة   َ َقــرَ َبعَضُهم  إِنَّ  َحتَّى  امْلََعايِن، 
َوالَوصِل)26(،  الَفصِل  َمَواِضِع  َمعِرَفِة  َعىَل 

ِمنُهاَم،  ُكــلٍّ  َمــَواِضــِع  ــِدَراَســِة  بِ ُعُنوا  ــد  َوَق
الَوصِل  مِلََواِضِع  ِدَراَسُتُهم  َرت  َتَطوَّ َوقد 

ِريَن  امْلَُتَأخِّ ِعنَد  اْنَتَهْت  َحتَّى  ِة  الَعَربِيَّ يِف 
َوامْلُْحَدثنَِي َعىَل النَّْحِو اآليت)27(:

َفَقت اجُلمَلَتاِن يف اخَلرَبِيَّة  ل: إَِذا اتَّ اأَلوَّ
َأو  َواملعَنى  فُظ  اللَّ َحيُث  ِمن  ـة  َواإِلنَشائِيَّ
ُهَناَك  َيُكــــن  َومَل  َفَقط،  املعَنى  َحيُث  ِمن 
َبيَنُهاَم  َوَكاَن  َبيَنُهاَم،  الَفصَل  َيقَتيِض  َسَبٌب 
َتنِي  اخَلرَبِيَّ َوِمَثاُل  املعَنى،  يِف  َتامٍّ  َتَناُسب 

الَفْصل  َوالَوصِل:  الَفصِل  يَّة  َأمَهِّ يف  ينظر   )25(
مني  للدكتور  الكريم  القرآن  يف  والَوْصل 
سلطان، وكتاب: يف البالغة القرآنيَّة؛ أرسار 
كتور صباح عبيد دراز.  الَفْصل والَوْصل للدُّ
)26( ينظر: دالئل اإلعجاز: 1/ 222، وعروس 
يف  والَوْصل  والَفْصل   ،479  /1 األفراح: 

القرآن الكريم: 68. 
 ،222  /1 اإلعــجــاز:  ـــل  دالئ ينظر:   )27(
 ،126  /3 البالغة:  علوم  يف  واإليضاح 
والبالغة   ،182-  181 البالغة:  وجواهر 
يف  والَوْصل  والَفْصل   ،579  /1 العربّية: 

القرآن الكريم: 68. 

ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  چ  َتــَعــاىَل:  َقوُله 
-13 االنفطار:  گچ ]سورة  ک  ک 
َتَعاىَل:  َقوُله  َتنِي  اإِلنَشائِيِّ َوِمــَثــاُل   ،]14
چ ]سورة  ائ  ائ  ى  چېى 

ڳ  چ  َتَعاىَل:  َوَقوُله  الّشورى: 15[، 

ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ چ ]سورة الّنساء: 
ُكوا(  ُترْشِ )َوال  مُجَلُة  ُوِصَلْت  َفَقد   ،]36
اإِلنَشاِء،  يِف  اِدمَها  َ اِلحتِّ )َواْعُبُدوا(  بُِجمَلِة 
اإِلنَساِن  َعىَل  جَيُِب  مِمَّا  هِباَم  املطُلوَب  نَّ  َوأِلَ

ُه بِِه. الِِقِه، َوخَيَتصَّ َيه خِلَ َأْن ُيَؤدِّ

ِم َغِي املَراِد، َوَذلَِك إَِذا  الثَّايِن: َدفُع َتوهُّ
ِة،  َواإِلنَشائِيَّ ِة  اخَلرَبيَّ يِف  اجُلمَلَتاِن  اخَتَلَفِت 

َوَكاَن الَفصُل ُيوِهُم ِخالَف َذلَِك.
حَمٌل  اأُلوىَل  للُجمَلِة  َكاَن  إَِذا  الثَّالِث: 
اجُلمَلِة  َترِشيُك  َوُقــِصــَد  ـــَراِب،  اإِلع ِمن 
ِمن  َمانَِع  ال  َحيُث  اِب  اإِلعــرَ يِف  هَلَا  انيِة  الثَّ

َذلَِك، َنحو: َعِيٌّ َيُقوُل َوَيفَعُل)28(.
اِرُس إىَِل َأنَُّه ))ال  َوُيمِكن َأن َينَتِهي الدَّ
ُبدَّ يِف َوصِل اجُلَمِل َمَع َبعِضَها ِمن اخُلُضوِع 
يف  اجُلَمل  َهِذه  َمَعه  َتَتآَلف  ُمعنيَّ  نَِظاٍم  إىِل 
ُبد  َفال  َواالْنِسَجاِم،  ابِط  الرَّ ِمن  ِسلَسَلة 
َذَكَر  َوَقد  اجُلَمِل  َبنَي  لِلَجْمِع  غ  ُمَسوِّ ِمن 

)28( ينظر: جواهر البالغة: 181 -182. 
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)املَناَسَبة(  َط  رَشْ َذلَِك  يِف  الَبالِغيِّنَي  َأكثُر 
َوَيشَتدَّ  َوَتالُؤُمه  الَكالِم  َنسق  َيصحَّ  َحتَّى 

االْمتَِزاُج َبنَي اجُلمَلَتنِي(()29(.
اإِلَشـــاَراُت  َتُكوَن  َأن  َغِريًبا  َوَليَس 
ِة َقد َوَرَدْت يِف ِسَياِق  اأُلوىَل إىَِل َعطِف الِقصَّ
 ، ِكيِبيُّ ْوِجيُه النَّْحِويُّ َوالرَّ َوْصِفيٍّ َغاَيُتُه التَّ
اِج  جَّ الزَّ ِعنَد  َجاَء  َما  اإِلَشاَراِت  َهِذه  َوِمن 
َقولِِه  يِف  الَعطِف  َتوِجيِه  يِف  هـ(  )ت311 

ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  چ  ــَعــاىَل:  َت
عراء: 10[، إِْذ َقاَل:  ڻچ ]سورة الشُّ
َواْتُل  َمعَنى:  َعىَل  َنصٌب،  )إِْذ(  ))َموِضُع 
َقوُله  َذلَِك  َوَدلِيُل  َتْتُلو.  ِفياَم  َة  الِقصَّ َهِذه 

ک  ک  ک  چ  ِة:  الِقصَّ َهِذِه  َعىَل  َعطًفا 
عراء: 69[(()30(. گ چ ]سورة الشُّ

َما  َأيًضا  الَوصِفيَِّة  ــاَراِت  اإِلَش تِلَك  َوِمن 
يِف  ـــ(  )ت368ه َيايِفِّ  السِّ ِعنَد  َوَرَد 
اِعِر)31(: َتوِجيِه الَعطِف يِف َقوِل الشَّ

)29( املنَاَسبة َبنَي املَعاين َوَأثرها يف عطف اجلمل، 
عمر  املثنّى  احلسن  للدكتور:  )بــحــث( 
اآلداب  يف  البحوث  مركز  جملة  الفاروق، 
ة، العدد الثَّامن، 1428هـ،  والعلوم الربويَّ

ص: 27. 
)30( معاين القرآن وإعرابه: 4/ 84. 

)31( البيتان لأَلحوص يف: ديوانه: 133، وكتاب 
سيبويه: 3/ 125 -126، وخزانة األدب: 

إيِّن إَِذا َخِفَيت َناٌر ملرملة
ُأْلَفى بَِأْرَفع َتلٍّ َراِفًعا َناِري

َذاَك َوإيِنِّ َعَى َجاِري َلُذو َحَدب
َنى َعَى اجَلاِرِ َأْحُنو َعَلْيِه باَِم ُيْ

يِف  َشائٌِع   ، َوإيِنِّ َذاَك  َقوَله:  أنَّ   َ َبنيَّ إِْذ 
َكالِم الَعَرِب؛ َفُهم َيُقوُلوَن: )َذاَك َوأنَّ ِمن 
اأَلمِر َكَذا َوَكَذا(، َوَقاَل يَف َتوِجيِهِه: ))إِنَّاَم 
ُدَها لَِيعطَف  ٍة، ُثمَّ ُيؤكِّ ُم بِِقصَّ ُم بِِه املَتَكلِّ َيَتَكلَّ
ِة اأُلوىَل  ًة ُأخَرى ِزَياَدًة َعىَل الِقصَّ َعَليَها ِقصَّ
ُجِل:  للرَّ َكَقولَِك  بِِه  َقصَدت  َما  َمعَنى  يِف 
ُأْكِرُم َمن َقَصَديِن ِمن َأمَثالَِك َوأنَّ َلَك  )َأَنا 
ِعنِدي َما َأحَبْبَت(؛ َتقِديُره )َواأَلمُر َذلَِك( 
)أنَّ  َوَعَطَف  ال  َأوَّ ــَره  َذَك مِلـَـا  َتقِديٌر  َوُهــو 

نَّ  أِلَ )َذلَِك(،  َعىَل  َأحَببَت(  َما  ِعنِدي  َلَك 
َكَأنَّه  )َذلَِك( َمصَدر ُهو َخرَب االْبتَِداِء َوُهو 
اًل َواأَلمُر َأيًضا أنَّ  َقاَل: َفاأَلمُر َكاَم َذَكرُته َأوَّ

َلَك ِعنِدي َما َأحَببَت(()32(.
َعطِف  إىَِل  اإِلَشــاَراُت  َهِذِه  َنَمت  َوَقد 
َرْت َفظَهَرْت ِعنَد  ِة َوَتَطوَّ ِة َعىَل الِقصَّ الِقصَّ

يف  قريش  تيم  مــن  ولــرجــل   ،268  /10
الثَّاين بال نِسبة  ذيل األمايل: 122، والبيت 
املعجم  ينظر:   .175  /3 اخلصائص:  يف: 

ل يف شواهد العربيَّة: 3/ 399.  املفصَّ
)32( رشح كتاب سيبويه: 3/ 343 -344. 
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الَعطِف  َعن  َحِديثِِه  يِف  َوَذلَِك   ، يِّ خَمرَشِ الزَّ
ٻ  ٻ  ٱ  چ  َتَعاىَل:  َقولِِه  يِف 
پ  پ  پ  ٻ  ٻ 
ٺٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ 
ٹ  ٹ  ٹ  ٿٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ 
إِْذ   ،]107 الّتوبة:  چ ]ســورة  ڤ 
َقاَل يِف َتوِجيِهِه: ))يِف َمَصاِحِف َأهِل املِديَنِة 
ا  َ هنَّ أِلَ َواٍو)33(،  بَِغِي  ُذوا  َ اختَّ ِذيَن  الَّ اِم:  َوالشَّ
َعىَل  بِالَواِو  َسائِِرَها  َويِف  ِحَياهِلَا.  َعىَل  ٌة  ِقصَّ
َأحَدَثُه  الَِّذي  اِر  َ الرضِّ َمسِجد  ِة  ِقصَّ َعطِف 

املَناِفُقوَن َعىَل َسائِِر ِقَصِصِهم(()34(.
َعىَل  ِة  الِقصَّ َعْطِف  ُمْصَطَلُح  َوَرَد  َوَقد 
َموِضٍع  يِف  ُوُضوًحا  َأكَثَر  َنحِو  َعىَل  ِة  الِقصَّ
َبحثِه  يِف  َوَذلَِك  اِف؛  الَكشَّ َتفِسِي  ِمن  آَخَر 
ِسَياٍق  يِف  الَواِو  ٍة الْستِعاَمِل  َتعبِِييَّ ٍة  ِعلَّ ََعن 
إِْذ  ُمَشابٍِه،  آَخَر  ِسَياٍق  يِف  ِالَفاِء  َواْستِْعاَمل 
ِسَياِق  يِف  الــَواَو  الَكِريَم  الُقرآُن  اْسَتْعَمَل 

ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  چ  َوِفيَها:  َعــاد،  ِة  ِقصَّ

بعة  السَّ ينظر:  َعامر،  َواْبن  َنافِع  قراءة  هي   )33(
الِقراءات  يف  ة  واحلجَّ  ،318 الِقراءات:  يف 
بع: 178، ومعاين الِقراءات: 1/ 464،  السَّ
واملحّرر الوجيز: 3/ 80، وَمفاتيح الَغيب: 
 ،253  /8  : القرطبيِّ وتفسي   ،146  /16

والبحر املحيط: 5/ 503. 
اف: 2/ 309.  )34( الكشَّ

ڱ چ ]سورة هود: 58[، َوِمثل َذلَِك يِف 
ِة َمْدَيَن، إِْذ َجاَء ِفيَها: چ ۓ ۓ ڭ  ِقصَّ
ڭ ڭ چ ]سورة هود: 94[، يِف ِحني 
َوِفيَها:  َثُمود  ِة  ِسَياِق ِقصَّ الَفاَء يِف  اْسَتْعَمَل 
چ ]سورة  ڈ ڈ ژ ژ ڑ  چ 

إِْذ  ُلوٍط،  ِة  ِقصَّ يِف  َذلَِك  َوِمثُل  هود: 66[، 
َجاَء ِفيَها: چ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ 
َل  َوَعلَّ  .]82 هــود:  چ ]ســورة  پ 
اَم  ُ بَِأهنَّ  ، َتنِي اأُلْوَلَينْيِ اْستِعاَمَل الَواَو يِف الِقصَّ
ُيِفيُد  الَِّذي  بِالَواِو  َفِجيَء  ُمْبَتَدَأَتنِي،  َوَقَعَتا 
َعىَل  ِة  الِقصَّ َعطِف  َعــىلَ  الَلِة  للدَّ اجَلمَع 
َساَقتى  َباُل  َما  ُقلَت:  ))َفإِْن  َقاَل:  ِة،  الِقصَّ
بـِـالــَواِو،  َجــاَءَتــا  َمديَن  ة  َوِقصَّ َعــاد  ِة  ِقصَّ
َقد  ُقلت:  بِالَفاء؟.  الُوسَطَيان  اَقَتان  َوالسَّ
َوَذلَِك  الَوعِد،  ِذكِر  َبعَد  الُوسَطَيان  َوَقَعت 
ْبُح، َذلَِك َوْعٌد َغْيُ  َقوُله: إِنَّ َمْوِعَدُهُم الصُّ
َمْكُذوٍب َفِجيَء بِالَفاِء الَِّذي ُهو للتَّسبِيِب، 
َكاَم َتُقوُل: َوَعدُته َفَلامَّ َجاَء امليَعاُد َكاَن َكيت 
بِتِلَك  َتَقَعا  َفَلم  اأُلخَرَياِن  ــا  َوَأمَّ َوَكيَت. 
ُهاَم  َحقُّ َفَكاَن  ُمبَتَدَأَتنِي،  َوَقَعَتا  اَم  َوإِنَّ املَثاَبِة. 
َكاَم  َقبَلُهاَم  َما  َعىَل  اجَلمِع  بَِحرِف  ُتعَطَفا  َأن 
ة(()35(. َوَقد َوَصَف  ٌة َعىَل ِقصَّ ُتعَطُف ِقصَّ

تفسي  وينظر:   .425  /2 ــاف:  الــكــشَّ  )35(
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التَّوِجيَه  َهَذا  )ت756ه(  احَلَلبِيُّ  ِمنَي  السَّ
.)36( يِّ خَمرَشِ ُه ِمن ُغَرِر َكالِم الزَّ بَِأنَّ

ِف  يِخ رَشَ َوَوَرَد َهَذا املصَطَلُح ِعنَد الشَّ
)ت  الّطيبِيِّ  اهللِ  َعبِد  بِن  احُلَسنِي  يِن  الدِّ
ِل  َأوَّ يِف  الَعطِف  َعن  َحِديثِِه  يِف  هـ(،   743

ے  ے  ھ  ھ  ھ  چ  َتَعاىَل:  َقولِِه 
ۆ  ۇ  ڭۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ 

ۅ  ۋۅ  ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ 

ۉ ۉ چ ]سورة األعراف: 

ُهَنا،   ، الّطيبِيُّ يُخ  الشَّ ــَب  َذَه إِْذ   ،]148
َتَعاىَل:  َقولِِه  َعىَل  َمعُطوٌف  َذ(  َ )َواختَّ َأنَّ  إىَِل 

ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  چڳ 

ڻ  ڻڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ 
ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ 
ہ ھ ھ ھ ھچ ]سورة 
َعىَل  ِة  الِقصَّ َعطِف  ِمن   ،]142 األعراف: 
َبعِد  ِمن  َبْعِدِه(:  َقاَل: ))َقوُلُه )ِمن  ِة،  الِقصَّ
َذ َقوُم  َ ِفَراِقه إِيَّاُهم إىَِل الّطوِر، َفيُكون: )َواختَّ

عىل  الّطيبّي  وحاشية   ،82  /2 النَّسفّي: 
 ،184  /8 الــغــيــب(:  )فــتــوح  الكشاف 
يف  واللُّباب   ،203  /6 املحيط:  والبحر 
علوم الكتــــــــــاب: 10/ 555. والَفْصل 

والَوْصل يف القرآن الكريم: 132. 
)36( الّدر املصون: 6/ 380. 

ُموَسى( َعْطًفا َعىَل َقولِِه: )َوَواَعْدَنا ُموَسى( 
مَلَّا  َتَعاىَل  ُه  َأنَّ َوَذلَِك  ِة.  ٍة َعىَل ِقصَّ َعطَف ِقصَّ
الَبحَر،  َجاَوُزوا  ملا  إرَِسائيَل  َبنِي  َأنَّ  َأخرَبَ 
َيعِكُفوَن  َقومًا  َوَرَأوا  ِفرعوَن،  إِغَراِق  َبعَد 
َأن   ُموَسى ِمن  َفَطلُبوا  هَلُم،  َأصَناِم  َعىَل 
َعن  َذلـِـَك  َبعَد   َ َأخــربَ  ،  ...، ــاً إهَِل هَلُم  جَيَعَل 
َحالِه  َمَع َربِّه َعزَّ َوَجلَّ َوِفراِقِه إِيَّاُهم إىَِل 

الطوِر، َوَعن َحاِل َقوِمه َبعَده(()37(.
َهَذا  إىَِل  رَكيِشُّ )ت794هـ(  الزَّ َوَرَكَن 
َتَعاىَل:  َقولِِه  يِف  الَعطِف  لَِتوِجيِه  املصَطَلِح 

ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  چ 

ھھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ 
ۓچ ]ســـورة  ۓ  ے  ے  ھ  ھ 
َعىَل  َمعُطوًفا  َجَعَلُه  َحيُث   ،]259 البقرة: 

ابَِقِة، َوِهَي َقوُلُه َتَعاىَل: چڤ  ِل اآلَيِة السَّ َأوَّ
ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ 
ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ 
ڎ  ڌ  ڍڌ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ 
ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ 
ڳ  ڳ  گ  گگ  گ  ک  ک  ک 

)فتوح  الكشاف  عــىل  الّطيبّي  حاشية   )37(
املعاين:  روح  وينظر:   .579  /6 الغيب(: 

 .60 /5
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 .]258 البقرة:  چ ]سورة  ڳ  ڳ 
ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ  چ  َتَعاىَل  ))َقْوُلُه  َقاَل: 
ڳ  ڳ  ڳ  گ  چ  َقْولِِه  إىَِل  چ  ڄ 
چ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ 
َط اْلَعْطِف  ٍة َمَع َأنَّ رَشْ ًة َعىَل ِقصَّ َعَطَف ِقصَّ

َتَر  )َأمَل  اآْلَيِة  َنِظِي  يِف  ُسُن  حَيْ َفاَل  امْلَُشاَكَلُة 
َبْيَنُهاَم  َما  ــُه  َوَوْج َكالَِّذي(  )َو   ) ــكَ َربِّ إىَِل 
َرَأْيَت  َهْل  بَِمْنِزَلِة  َتَر(  )َأمَلْ  َأنَّ  ِة  امْلَُشاهَبَ ِمَن 

َيبَحُث،  َوُهَو  إِْبَراِهيَم(()38(.  َحاجَّ  َكالَِّذي 
َواملعُطوِف  َبنَي املعُطوِف  ِة  املَشاهَبَ ُهَنا، َعن 
بَِأنَّ  الَقوِل  إىَِل  يَِن  املَفرسِّ َدَفَع  الَِّذي  َعَليِه، 
َعْطِف  ِمن  َيُكوَن  َأْن  َتوِجيِهِه  يِف  اأَلْوىَل 

ِة. ِة َعىَل الِقصَّ الِقصَّ
َعىَل  ِة  الِقصَّ َعطِف  ُمصَطَلُح  َوَيظَهُر 
َأُبو  ُهو  آَخَر،   ٍ ُمَفرسِّ ِعنَد  َواِضًحا  ِة  الِقصَّ
َقوَله  َتفِسِيه  يِف  )ت982هــــ(  ُعوِد  السُّ

ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  چ  َتَعاىَل: 
ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ 
إِْذ   ،]34 البقرة:  ــورة  ڭچ ]س
رِف )إِْذ( يِف  َذَكَر َأنَّ )إِْذ( َمعُطوٌف َعىَل الظَّ

ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  چ  َتَعاىَل:  َقولِِه 
ــورة  چ ]س پ  پ  پ  پ  ٻ 

)38( الربهان يف علوم القرآن: 1/ 45 -46. 

َمنُصوًبا  َيُكوَن  َأن  حَيَتِمُل   ،]30 البقرة: 
رَف  الظَّ َنَصَب  ي  ــذِ الَّ املْضَمِر  بِالِفعِل 
َل، َوحَيَتِمُل َأن َيُكوَن َمنُصوًبا بَِناِصٍب  اأَلوَّ
رِف  الظَّ َناِصِب  َعــىلَ  َمعُطوٍف  ُمسَتِقلٍّ 
ِة،  ِة َعىَل الِقصَّ ل ِمن َباِب َعطِف الِقصَّ اأَلوَّ

َعىَل  َعطٌف  للمالئكة(:  ُقْلَنا  )))َوإِْذ  َقاَل: 
ِمن  َنَصَبه  بِــامَ  َمنُصوٌب  ِل  اأَلوَّ رِف  الظَّ
َعىَل  َمعُطوٍف  ُمْسَتِقلٍّ  بَِناِصٍب  َأو  املْضَمِر 
ِة َأي َواْذُكر  ِة َعىَل الِقصَّ َناِصبِه َعْطَف الِقصَّ

َوْقَت َقولَِنا هَلُم(()39(.
َهَذا  ُعوِد  السُّ َأُبــو  يُخ  الشَّ َواْسَتعَمَل 
)َوَيْسَأُلوَنَك  َعطَف  َتوِجيِهِه  يِف  املصَطَلَح 

ۉ  چ  َتَعاىَل  َقولِِه  َعىَل  ُيْنِفُقوَن(  َماَذا 
َقولِِه  يِف  َوَذلَِك  چ،  ېې  ې  ې 

ېې  ې  ې  ۉ  چ  َتَعاىَل: 
ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ 

ۈئ  ۈئ  ۆئ  ۇئۆئ  ۇئ  وئ 

ی  ی  ىئ  ىئ  ىئ  ېئېئ  ېئ 

الــبــقــرة:  یچ ]ســــورة  ی 

ِة  الِقصَّ َعــْطــَف  َمعُطوٌف  ــُه  ــَأنَّ بِ  ،]219
ۈئ  ۆئ  ))چ  ــاَل:  َق ِة،  الِقصَّ َعىَل 
ۈئچ: َعْطٌف َعىَل َيْسَأُلوَنَك َعن اخَلْمِر 

ليم: 1/ 87.  )39( إرشاد العقل السَّ
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ِة َأي: أيُّ يَشٍء  ِة َعىَل الِقصَّ الخ َعْطَف الِقصَّ
ُيْنِفُقوَنُه(()40(.

يِف  املصَطَلِح  َذا  هِبَ ُعوِد  السُّ َأُبو  َح  َورَصَّ
َمَواِضَع ُأْخَرى ِمن َتفِسِيِه)41(، َكاَم َقاَل بِِه، 

وَن آَخُروَن)42(. ُ َبعَد َذلَِك، ُعَلاَمُء َوُمَفرسِّ
اِهُر بُن َعاُشور  يُخ الطَّ َوَقَد اْسَتْعَمَل الشَّ
ِة َعىَل  )ت1393هـ( ُمصَطَلح َعطِف الِقصَّ
َغَي  َتفِسِيِه،  ِمن  َكثَِيٍة  َمَواِضَع  يِف  ِة  الِقصَّ
َعطِف  بُِمصَطَلِح  َأحَياًنا  َعنُه   ُ ُيَعربِّ َكاَن  ُه  َأنَّ
َقولِه  َتفِسِي  يِف  َقاَل  الَغَرِض،  َعىَل  الَغَرِض 

ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ  چ  َتــَعــاىَل: 
ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ 
ۇئ  وئ  ەئوئ  ەئ  ائ  ائ  ى  ېى 

ليم: 1/ 219.  )40( إرشاد العقل السَّ
ليم: 1/ 128، 1/  )41( ينظر: إرشاد العقل السَّ

 .174 /7 ،155
تفسي  عىل  هاب  الشِّ حاشية  مثال:  ينظر   )42(
 ،56 /2 ،407 /1 ،241 /1 : البيضاويِّ
 ،437 /7 ،229 /6 ،169 /6 ،258 /2
وروح البيان: 7/ 420، وروح املعاين: 1/ 
 /1 ،336 /1 ،230 /1 ،220 /1 ،128
 /8 ،78 /3 ،330 /2 ،372 /1 ،364
 /1  ،624  /1 والتَّنوير:  والتَّحرير   ،430
 ،124  /11  ،166  /9  ،123  /9  ،625
 /23  ،38  /20  ،139  /16  ،78  /16

 .57 /26 ،165 /25 ،56

ۇئ ۆئ ۆئ چ: ))َواْلَواُو َعىَل َهَذا 
َوُهَو  َغــَرٍض.  َعىَل  َغــَرٍض  َعْطُف  اْلَوْجِه 

ٍة(()43(. ٍة َعىَل ِقصَّ ى بَِعْطِف ِقصَّ امْلَُسمَّ
َواَو  َأنَّ  َعــاُشــور  بــُن  اِهُر  الطَّ ـــَر  َوَذَك
َأيًضا  ى  ُتَسمَّ ِة  الِقصَّ َعىَل  ِة  الِقصَّ َعْطِف 

بَِواِو االْبتَِداِء، َقاَل يِف َتوِجيِه الَواِو يِف َقولِِه 
ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  چ  ــاىَل:  ــَع َت
 ،]25 هــود:  چ ]ســورة  ۀ  ۀ  ڻ 
ِكنَي َوَوْصِف  َقاَل: ))اْنتَِقاٌل ِمْن إِْنَذاِر امْلُرْشِ
َأْحَواهِلِْم َوَما َناَسَب َذلَِك إىَِل َمْوِعَظتِِهْم باَِم 
امْلََصائِِب،...،  ِمَن  َقْبَلُهْم  بنَِي  امْلَُكذِّ َأَصاَب 
ِة  اْلِقصَّ َعىَل  ِة  اْلِقصَّ َعْطِف  ِمْن  َفاْلَعْطُف 
ااِلْبتَِدائِيَُّة(()44(.  اْلَواَو  ى  ُتَسمَّ تِي  الَّ َوِهَي 
ًة  َداَللِيَّ َوِظيَفًة  ي  ُتَؤدِّ )الــَواَو(  َهِذِه  َفَكَأنَّ 
َأو  ٌة  -اْبتَِدائِيَّ ِجَهٍة  -ِمن  َفِهَي  ُمــْزَدَوَجــًة؛ 
ا- َ ًة َجِديَدًة، َغَي َأهنَّ ا َتبَدُأ ِقصَّ َ هنَّ ٌة أِلَ اْستِْئَناِفيَّ
اجَلِديَدَة  َة  الِقصَّ -َتربُط  ُأْخــِرى  ِجَهٍة  ِمن 
اليِلُّ  الدَّ اخَليُط  ُهَو  َداَليِلٍّ  بَِرابٍِط  بَِسابَِقتَِها 
النَّّص  َأي:  َكاِماًل؛  النَّصِّ  لَِنِسيِج  اِظُم  النَّ

َتنِي ِكْلَتْيِهاَم. الَِّذي جَيَمُع الِقصَّ

)43( التَّحرير والتَّنوير: 28/ 177. وينظر فيه: 
8 -ب/ 151، و 18/ 21، و23/ 56. 

)44( التَّحرير والتَّنوير 12/ 43. 
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ِة  الِقصَّ َعطَف  َأنَّ  َسَبَق،  مِمَّا  وُيفَهم، 
َيُكوُن  الَعطِف  ِمن  َنوٌع  ُهو  ِة  الِقصَّ َعىَل 
َعىَل  َمعُطوًفا  ا  يًّ ُكلِّ َكاَلًما  ِفيِه  املعُطوُف 
َعُطف  ــه  إِنَّ الَقول  ُيمِكن  َأو   ، ــيٍِّّ ُك َكــالٍم 
 ، ــَر ُكــّيٍّ ــّيٍّ َعــىَل َمــوُضــوٍع آَخ َمــوُضــوٍع ُك
َنــوٍع  َأيِّ  حَتــَت  َيــدُخــُل  ال  َفُهو  َثــمَّ  ــن  َوِم
للَعطِف،  ابَِقِة  السَّ ِة  ِكيبِيَّ الرَّ ِط  اأَلنــامَ ِمن 
ال  لَِذا  ابَِقِة،  السَّ اأَلناَمِط  يِف  َذَكْرَناَها  تِي  الَّ
َعىَل  املْفَرِد  َعطِف  َأناَمِط  يِف  َوْضُعه  ُيمكُن 
املْفَرِد َأو َأناَمِط َعطِف اجُلمَلِة َعىَل اجُلمَلِة. 
ُيَضاُف إىَِل َذلَِك َأنَّ َهَذا النَّوَع ِمن الَعطِف 
َبنَي  امْلَُشاَكَلُة  َأو  َناُسُب  التَّ ِفيِه  ُط  ُيْشَرَ ال 
َواإِلنَشاُء   ُ اخَلــربَ َحيُث  ِمن  امْلَُتَعاِطَفنِي، 
اخَلِطيُب  ــاَل  َق ــاَمئـِـِر؛  الــضَّ يِف  ـــاُد  َ االحتِّ َأو 
ُتعَطُف  ــد  ))َق )ت739هــــ(:  الِقْزِوينِيُّ 
َوَذلـِـَك  َواِضــٌح  َوُهــوَ  ِة  الِقصَّ َعىَل  ُة  الِقصَّ
َمضُموِن  َعىَل  َكالٍم  َمضُموَن  َتْعِطَف  َأنَّ 
َهَذيِن  َبنَي  ُمَناَسَبٌة  ُوِجَدْت  إَِذا  آَخَر  َكالٍم 
املَناَسَبِة  تِلَك  ُتوَجد  مَلْ  َوإِْن  امْلَضُموَننِي 
َمعُطوًفا  جَتِد  مَل  َفإَِذا  الَكالَمنِي:  َجَزاِء  َبنَي 
حًيا ُيَناِسُب امْلَعُطوَف َفَلَك اْعتَِباُر  َعَليِه رَصِ
َتقِديِر  َأو  الَكاَلَمنِي  َمضُمويَن  َبنَي  الَعطِف 
َأو  لِلَمعُطـــــوِف  ُمَناِسٍب  َعَليِه  َمعُطوٍف 

َيُكوُن  َثمَّ  َوِمن  َكَذلَِك(()45(.  َقوٍل  َتقِديِر 
ُد  رَّ جُمَ النَّوِع  َهَذا  يِف  الَعطِف  لَِتسِويِغ  َكاِفًيا 
َما،  ٍم  َكــالَ َعىَل  َما  ٍم  َكــالَ َعطِف  ُماَلَحَظِة 
َقاَل  َما)46(،  ٍة  ِقصَّ َعىَل  َما  ٍة  ِقصَّ َعطِف  َأو 
))َويِف  )ت816هـ(:  الَكفِوّي  الَبَقاِء  َأُبو 
ُيْطَلُب  اَل  ِة  اْلِقصَّ ــىَل  َع ة  اْلِقصَّ َعــْطــِف 
َواَل  ــة  ــائـِـيَّ َواإِلنــشَ ــةِ  يَّ ِ ــربَ اخَل يِف  َناُسُب  التَّ
َبل   ، امْلَُخاَطب،...  اْلَفاِعِل  يِف  امْلَُشارَكُة 
يِف  امْلُْعَترَبُ  َتنْيِ  اْلِقصَّ َبنَي  َناُسُب  التَّ ُيْطَلُب 
ُكلٌّ  َيُكوَن  َأن  ِة  اْلِقصَّ َعىَل  ة  اْلِقصَّ َعطِف 

َدة(()47(. ِمْنُهاَم مُجَال ُمَتَعدِّ

ا َوإِْنَشاًء َجَواُز االْختاَِلِف َخرَبً

ِة: ِة َعىَل الِقصَّ  يِف َعْطِف الِقصَّ
هنا،  َنــذُكــُر،  اأَلمــِر  ــذا  هِلَ َوَتوِضيًحا 
الَعطِف  ِمن  النَّوِع  ا  ــذَ هِلَ َواِهِد  الشَّ َبعَض 
امْلَعُطوِف  َعن  امْلَعُطوُف  ِفيَها  اْخَتَلَف  تِي  الَّ
إىَِل  يَن  ِ امْلَُفرسِّ َدَفَع  مِمَّا  َوإِْنَشاًء،  ا  َخرَبً َعَليِه 

ُه  بَِأنَّ ِص ِمن َهَذا اإِلشَكاِل إىَِل الَقوِل  التََّخلُّ

)45( اإليضاح يف علوم البالغة: 3/ 116. 
والبالغة   ،339  /2 املعاين:  روح  ينظر:   )46(
يف  والَوْصل  والَفْصل   ،185  /1 العربيَّة: 

القرآن الكريم: 187. 
التَّحرير  وينظر:   .611-  609 الكّلّيات:   )47(

والتَّنوير: 1/ 350. 
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َذلَِك  َوِمن  ِة،  الِقصَّ َعىَل  ِة  الِقصَّ َعطِف  ِمن 
ڄ ڄ ڄ  چ  َتَعاىَل:  َقولِِه  َما َجاَء يِف 
چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ 

َمعُطوَفًة  َجاَءْت  تِي  الَّ ]سورة مريم: 16[، 
ٻ ٻ  چ  آَيٍة َسابَِقٍة:  َتَعاىَل يِف  َعىَل َقولِِه 
ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ 

ڀ چ ]سورة مريم: 2 -3[، َفالَعطُف 

امْلَُتَعاِطَفنِي  َبنَي  اْختاَِلٌف  ِفيِه  ُهَنا،  الَواِرد، 
ٌة  َخرَبِيَّ َفاأُلْوىَل  َواإِلْنَشاُء،  اخَلرَبُ  َحيُث  ِمن 
بَن  اِهَر  الطَّ َأنَّ  َنِجُد  لَِذا  ٌة؛  إِنَشائِيَّ انَِيُة  َوالثَّ
ِمن  ُه  بَِأنَّ الَعطَف  َهَذا  ــهَ  َوجَّ َمَثاًل  َعاُشور 
رَشِط  ِمن  َص  َيَتَخلَّ َحتَّى  ِة  الِقصَّ َعطِف 
َلُة  َقاَل: ))مُجْ َوإِنَشاًء،  ا  َخرَبً َبيَنُهاَم  َناُسِب  التَّ

)َواْذُكْر يِف اْلِكتاِب َمْرَيَم( َعْطٌف َعىَل مُجَلِة 
َعىَل  ِة  اْلِقصَّ َعْطَف  ــَك(،  َربِّ ــِت  َرمْحَ )ِذْكــُر 

ْمَلَتنْيِ يِف  اِد اجْلُ َ ِة َفاَل ُيَراَعى ُحْسُن احتِّ اْلِقصَّ
اَد  َ ااِلحتِّ َذلَِك  َأنَّ  َعىَل  ِة،  َواإْلِْنَشائِيَّ ِة  رَبِيَّ اخْلَ
بِن  اِهِر  الطَّ َقوَل  َوَلَعلَّ  بُِمْلَتِزٍم(()48(.  َلْيَس 
َعطِف  ِمن  ُهَو  الَعطَف  َهَذا  بَأنَّ  َعاُشور 
إَِليِه  ــاُح  اإِلمْلَ َسَبَق  َقد  ِة  الِقصَّ َعىَل  ِة  الِقصَّ
ِعنَد الُقرُطبِيِّ )ت671هـ( يِف َتفِسِيِه هِلَِذِه 

ڄ  ڄ  چ  َتَعاىَل:  ))َقْوُلُه  َقاَل:  إِذ  اآلَيِة، 

)48( التَّحرير والتَّنوير: 16/ 78. 

َهَذا  آِخِرَها.  إىَِل  َة  اْلِقصَّ چ،  ڃ  ڄ 

َواخْلَِطاُب  وىَل.  اأْلُ ِمَن  َلْيَسْت  ٍة  ِقصَّ اْبتَِداُء 
لَِيْعِرُفوا  َتَها  ِقصَّ ْفُهْم  َعرِّ َأْي   ،ٍد مِلَُحمَّ
َهَذا،  َكاَلِمِه  ِمن   ، ُ َيَتَبنيَّ ُقْدَرتَِنا(()49(،  َكاَمَل 
ٍة  بَِداَيًة لِِقصَّ ُيَمثُِّل  َأنَّ َهَذا اجُلزَء ِمن النَّصِّ 

َسَبَب  ُيَناِقُش  ُه ال  َوَلِكنَّ اأُلوىَل  َغِي  َجِديَدٍة 
اِهر  الطَّ ُه  َ َفرسَّ َما  َوُهَو  بِالَواِو،  َبيَنُهاَم  بِط  الرَّ

بُن َعاُشور اَلِحًقا.
َقولِِه  َعْطِف  يِف  َنِجُده  َما  َذلِــَك  َوِمن 

ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  چ  َتـــَعـــاىَل: 
طه:  ـــورة  ڦچ ]س ڦ  ڤ  ڤ  ڤ 
َمعُطوَفًة  ًة  إِنَشائِيَّ َلًة  مُجْ ُتَعدُّ  تِي  الَّ  ،]115
ِة يِف َقولِِه َتَعاىَل:  ْفَنا( اخَلرَبِيَّ َعىَل مُجَلٍة )َورَصَّ

مب  خب  حب  جب  يئ  چىئ 

يتچ  ىت  مت  خت  حت  جت  يب  ىب 
ُلُه  مَحْ ُيْمِكُن  مِمَّا  َوُهَو   ،]113 طه:  ]سورة 
َذلَِك  َيدعُم  ِة  الِقصَّ َعىَل  ِة  الِقصَّ َعىَل َعطِف 
َتنِي، َقاَل الَبيَضاِويُّ  َأنَّ الَعطَف َجاَء َبنَي ِقصَّ
َة آَدَم َعىَل  )ت685هـ(: ))وإِنَّاَم َعَطَف ِقصَّ
الَلِة َعىَل  ْفنا ِفيِه ِمَن اْلَوِعيِد( لِلدَّ َقولِه )َورَصَّ
الِعصَياِن  َعىَل  ]ُبنِي[  آَدَم  َبنِي  َأَســاَس  َأنَّ 

 .90 /11 : )49( تفسي القرطبيِّ
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َفِفي  النِّْسَياِن(()50(.  يِف  َراِســٌخ  َوِعرَقُهم 
النَّصَّ  َأنَّ  إىَِل  ـــاَرٌة  إَِش الَبيَضاِويِّ  ــالِم  َك
َوِهَي  َجِديَدٍة،  ٍة  بِِقصَّ ُهَنا،  ــَدَأ،  َب الَكِريَم 
ا ُمتَِّصَلٌة باَِم َقْبَلَها  ُة آَدَم، َوَقد َجاَء هِبَ ِقصَّ

َيبَقى  َحتَّى  بِــالــَواِو،  الَعطِف  َطِريِق  َعن 
النَِّسيِج  ِسَياِق  يِف  ُمَتاَمِسًكا  امْلَعَنِويُّ  النَِّسيُج 
َوَقد  الَكِريِم.  لِلنَّصِّ  ــعِ  اأَلوَس الَقَصِصِّ 
1069هـــ(  )ت  اخَلَفاِجيُّ  َهاُب  الشِّ َزاَد 
َكاَلَم الَبيَضاِويِّ َتوِضيًحا، َفَأفَصَح َعن َأنَّ 
ٍة، َوِمن  ٍة َعىَل ِقصَّ الَعطَف، ُهَنا، َعْطُف ِقصَّ
َقاَل:  َوإِنَشاًء،  ا  َيرُضُّ اختاَِلُفهاَم َخرَبً َثمَّ َفال 

َفال  ِة  الِقصَّ َعىَل  ِة  الِقصَّ َعطِف  ِمن  ))ُهــَو 
اُلُفُهاَم َخرَبًا، َوإِنَشاًء َمَع َأنَّ امْلَقُصوَد  َيرضُّ خَتَ
َمعُطوًفا  َوَجَعَله  الَقَسِم،  َجَواُب  بِالَعطِف 
ُهَو  َكاَن  َوإِْن  )َأنَزْلَنا(  ُدوَن  ْفَنا(  )رَصَّ َعىَل 

امْلَُتَباِدَر لَِتاَمِم امْلَُناَسبِة َبيَنُهاَم(()51(.
َقوُلُه  َعطِف  يِف  ــاَء  َج َما  ــَك  َذلِ ــن  َوِم

چ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  چ  َتــَعــاىَل: 
ٱ  چ  َتَعاىَل:  َقولِِه  َعىَل  ]سورة يس: 59[، 
پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ 

)50( أنوار التَّنزيل: 4/ 40. 
 /6 : هاب عىل تفسي البيضاويِّ )51( حاشية الشِّ

 .228

ٺچ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ 

ــَح  َوضَّ َفــَقــد   ،]56-  55 يــس:  ]ســـورة 
الَعطَف  َهَذا  َأنَّ  )ت1270هـــ(  اآلُلــويِسُّ 
َفال  ِة  الِقصَّ َعىَل  ِة  الِقصَّ َعطِف  َبــاِب  ِمن 
َواإِلنَشاُء،  اخَلرَبُ  َحيُث  ِمن  اْختاَِلُفُهاَم  َيرضُّ 

ابَِقِة  َقاَل: ))َواجُلمَلُة َعطًفا َعىَل اجُلمَلِة السَّ
ِة  اجَلنَّ َأصــَحــاِب  َأحـــَواِل  لَِبَياِن  امْلَُسوَقِة 
َيرُضُّ  َفال  ِة  الِقصَّ َعىَل  ِة  الِقصَّ َعطِف  ِمن 
َتغيَِي  نَّ  َوَكــأَ ًة،  َوَخرَبِيَّ ًة  إِْنَشائِيَّ التََّخاُلُف 
الَفِريَقنِي  َبنَي  َباُيِن  التَّ َكاَمِل  لَِتخيِيِل  بَك  السَّ

َوَحاَلْيِهاَم(()52(.
ٌة  َناَمِذُج ُقرآنِيَّ

ِة: ِة َعىَل الِقصَّ ِمن َعْطِف الِقصَّ
َعطِف  َعن  َواِضَحٍة  ُصوَرٍة  َولَِتكِويِن 
الُبدَّ  الَكِريِم  الُقرآِن  يِف  ِة  الِقصَّ َعىَل  ِة  الِقصَّ
َوَرَد  تِي  الَّ ِة  الُقرآنِيَّ اَمِذِج  النَّ َبعِض  ِذْكِر  ِمن 
َعِطِف  ِمن  ُه  بَِأنَّ الُعَلاَمُء  َهُه  َوجَّ ِفيَها َعطٌف؛ 
َما  اَمِذِج  النَّ َهِذِه  َوِمن  ِة،  الِقصَّ َعىَل  ِة  الِقصَّ

ں  ڱ  ڱ  چ  َتَعاىَل:  َقولِِه  يِف  َجاَء 
ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں 
ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ 
إِنَّ  إِْذ   ،]75 عمران:  آل  چ ]سورة  ۓ 

)52( روح املعاين: 12/ 38. 
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ِمن  ُهــَو  الَكِريَمِة  ــةِ  اآلَي ِل  َأوَّ يِف  الَعطَف 
ُهَنا،  َمعُطوٌف،  َفُهَو  ِة،  الِقصَّ َعطِف  َباِب 

ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  چ  َتَعاىَل:  َقولِِه  َعىَل 
ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ 
ڤچ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ 
بُن  اِهُر  الطَّ َقاَل   .]72 عمران:  آل  ]سورة 
َقْولِِه:  َعىَل  ))َعْطٌف  َتوِجيِهِه:  يِف  َعاُشور 
اْلِكتاِب(،..،  ــِل  َأْه ِمــْن  طائَِفٌة  )َوقــاَلــْت 
َبَياُن  َوامْلَُناَسَبُة  ِة  اْلِقصَّ َعىَل  ِة  اْلِقصَّ َعْطُف 
امْلُْسِلِمنَي  ُمَعاَمَلِة  يِف  اْلَيُهوِد  َأْحَواِل  َدَخائِِل 
َعْن  اْنِحَراِفِهْم  َويِف  َحَسِدِهْم  َعْن  اِشَئِة  النَّ
النَّاِس  َأْوىَل  ْم  ُ َأهنَّ َعائِِهْم  ادِّ َمَع  إِْبَراِهيَم  ِة  ِملَّ
َفِريٍق  ِخَياَنَة  اآْلَيِة  َهِذِه  يِف  َحَكى  َفَقْد  بِِه، 

ِمْنُهْم(()53(.
الُقرآِن  يِف  ِة  الِقصَّ َعْطِف  ُصَوِر  َوِمن 

ۇ  چ  َتَعاىَل:  َقولِِه  يِف  َجــاَء  َما  الَكِريِم 
ۈٴۇ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ 
ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ 
ى  ى  ې  ې  ې  ې 
إِْذ   ،]37 فّصلت:  ]ســورة  ائچ 

ڻ  چ  َتَعاىَل:  َقولِِه  َعىَل  َمعُطوَفٌة  ــا  َ إهِنَّ
ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ 

)53( التَّحرير والتَّنوير: 3/ 285. 

ےچ  ھ  ھ  ھھ  ہ  ہ 
آَياٍت  ِمن  َبْعَدَها  َوَما   ]9 فّصلت:  ]سورة 
اِهُر بُن َعاُشور: ))ُعِطَف  َكِرياَمٍت؛ َقاَل الطَّ
ُكْم َلَتْكُفُروَن بِالَِّذي َخَلَق  َعىَل مُجَلة )ُقْل َأئِنَّ
ِة َعىَل  ( اآْلَيَة َعْطَف اْلِقصَّ ْرَض يِف َيْوَمنْيِ اأْلَ
اْلَعَوامِلِ  َخْلِق  ِذْكِر  ِمْن  امْلَْقُصوَد  َفإِنَّ  ِة  اْلِقصَّ
َفِلَذلَِك  ِة،  بِاإْلِهَلِيَّ  ِ اهللَّ اْنِفَراِد  َعىَل  َداَلئُِل  ا  َ َأهنَّ
ا  َ ْمَلِة بَِأهنَّ َأْخرَبَ ُهَنا َعِن امْلَْذُكوَراِت يِف َهِذِه اجْلُ
ااِلْستِْداَلِل  َأَفاننِِي  يِف  اْنتَِقااًل   ِ اهللَّ آَياِت  ِمْن 
ِمْن  ــَذَواٍت  بِ ــْداَلِل  ااِلْســتِ ِمَن  اْنتَِقاٌل  ُه  َفإِنَّ
ُلوَقاتِِه إىَِل ااِلْستِْداَلِل بَِأْحَواٍل ِمْن َأْحَواِل  خَمْ
ْحَواِل  تِْلَك امْلَْخُلوَقاِت، َفاْبُتِدَئ بَِبْعِض اأْلَ
َوَحاُل  َهاِر،  َوالنَّ ْيِل  اللَّ َحاُل  َوِهَي  ِة  اَمِويَّ السَّ
َذَكَر  ُثمَّ  اْلَقَمِر،  َوُطُلوِع  ْمِس  الشَّ ُطُلوِع 
َويِف  ْرِضيَِّة(()54(.  اأْلَ ْحَواِل  اأْلَ َبْعَض  َبْعَدُه 
بِالِفعِل   ، النَّصِّ َهَذا  يِف  َعاُشور،  ابِن  َتعبِِي 
يِف َعطِف  َيــَرى  ــُه  َأنَّ إىَِل  إَِشـــاَرٌة  ــُتــِدَئ(  )اْب
نَّ  ِة َداَلَلًة َعىَل االْبتَِداِء َواالْستِئَناِف أِلَ الِقصَّ
َهَذا النَّوِع ِمن الَعْطِف ُيوِحي –ِمن اْسِمِه-
ِة  بِالِقصَّ ٌق  َتَعلُّ هَلَا  َجِديَدٍة  ٍة  بِِقصَّ بِاْلَبْدِء 

ابَِقِة. السَّ
َوِمن ُصَوِرِه اأُلْخَرى يِف الُقرآِن الَكِريِم 

)54( التَّحرير والتَّنوير: 24/ 298. 
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ھ  ھ  چ  ــَعــاىَل:  َت َقــولِــِه  يِف  َوَرَد  َمــا 
ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ 

إِْذ   ،]148 األعــراف:  چ ]سورة  ڭ  ڭ 

َأنَّ  إىَِل  َعاُشور  بُن  اِهُر  الطَّ يُخ  الشَّ َذَهــَب 
َتَعاىَل:  َقولِِه  َعىَل  َمعُطوَفٌة  الَكِريَمَة  اآلَيَة 

ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  چڳ 

ڻچ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ 
))ُعِطَف  َقاَل:   ،]142 األعراف:  ]سورة 
ٍة  ِقصَّ َعْطَف  ُموسى(  )َوواَعْدنا  َلِة:  مُجْ َعىَل 

امْلَُناَجاِة،  ُة  ِقصَّ َم  َتَقدَّ ِفياَم  َفُذِكَر  ٍة،  ِقصَّ َعىَل 
َوُذِكَر  َواْلِعرَبِ،  اآْلَياِت  ِمَن  ِفيَها  َوَما َحَصَل 
ِة  يِف َهِذِه اآْلَيِة َما َكاَن ِمْن َقْوِم ُموَسى، يِف ُمدَّ

اِك(()55(. َمِغيبِِه يِف امْلَُناَجاِة، ِمَن اإْلِرْشَ
َوِمن َشَواِهِد َهَذا الَعطِف َما َجاَء فيش 

ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  چ  َتَعاىَل:  َقولِِه 
ڇچ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ 
اآلَيــُة  حَتَتِمُل  إِْذ   ،]114 البقرة:  ]ســورة 
الَكِريَمُة َأن َتُكوَن َمعُطوَفًة َعىَل َقولِِه َتَعاىَل: 

پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  چ 

ڀچ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ 
ِة  الِقصَّ َعْطِف  ِمن   ،]113 البقرة:  ]سورة 
اًضا  اْعِرَ َتُكوَن  َأن  َوحَتَتِمُل  ِة،  الِقصَّ َعىَل 

)55( التَّحرير والتَّنوير: 9/ 109. 

َوامْلَعُطوِف  امْلَعُطوِف  َبنَي  مُجَلٍة  ِمن  بَِأَكَثَر 
َعَليِه)56(.

ِة َما َنِجُدُه  ِة َعىَل الِقصَّ َوِمن َعْطِف الِقصَّ
ڻ ڻ ۀ  چ  َتَعاىَل:  َقولِِه  يِف 
ھچ ]ســورة  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ 
الَكِريُم  النَّصُّ  َعَطَف  َفَقد   ،]18 يونس: 
َتَعاىَل:  َقولِِه  َعىَل  اهللِ(  ُدوِن  ِمن  )َوَيعُبُدوَن 

پ  ٻپ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  چ 

ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ 
 ،]15 يونس:  چ ]سورة  ٺ  ٺ ٺ  ٺ 
ُدوِن  ِمن  )))َوَيْعُبُدوَن  ُعوِد:  السُّ َأُبو  َقاَل 
َناَيٍة ُأخَرى هَلُم َنَشَأْت َعْنَها  اهلل(: ِحَكاَيٌة جِلِ
َتَعاىَل:  َقولِِه  َعىَل  َمعُطوَفٌة  اأُلوىَل،  ِجَناَيُتُهم 
ٍة  ِقصَّ َعْطَف  چ اآلَية  ٻ  ٻ  ٱ  چ 

ٍة(()57(. َعىَل ِقصَّ
ِة َما َجاَء  ِة َعىَل الِقصَّ َوِمن َعطِف الِقصَّ

ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  چ  َتَعاىَل:  َقولِِه  يِف 
َتَعاىَل:  َقولِِه  َعىَل  َمعُطوَفٌة  َفِهَي  چ،  ڎ 

ۋچ  ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  چ 

اِهُر  الطَّ َقاَل  -12[؛   11 الواقعة:  ]سورة 
بُن َعاُشور: ))َفُجْمَلُة )َوَأْصحاُب اْلَيِمنِي( 

)56( روح املعاين: 1/ 361. 
ليم: 4/ 131.  )57( إرشاد العقل السَّ
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ُبوَن( عطف  امْلَُقرَّ َلِة )ُأولئَِك  مُجْ َعىَل  َعْطٌف 

ِة(()58(. ة عىل اْلِقصَّ اْلِقصَّ
َأنَّ  اَمِذِج  النَّ َهــِذِه  َبعِض  َعىَل  َوُيْلَحُظ 
بَِعطِف  الَقوِل  إىَِل  ــُؤوا  جَلَ َقد  يــَن  امْلُــَفــرسِِّ
اأَلوُجِه  َأَحَد  بَِوصِفِه  ِة  الِقصَّ َعىَل  ِة  الِقصَّ
ِة يِف التَّحِليِل َوَليَس الَوْجَه الَوِحيَد،  النَّحِويَّ
ِة َوِسيَلًة ِمن  ِة َعىَل الِقصَّ َفَكاَن َعطُف الِقصَّ
َحاِة  ، إِلِْحَساِس النُّ ْأِويِل النَّحِويِّ َوَسائِِل التَّ
َوالنَّصِّ  ِة  النَّحِويَّ الَقَواِعِد  َبنَي  َعاُرِض  بِالتَّ
ِة  الِقصَّ بَِعطِف  الَقوُل  َيُكن  َفَلم  الَفِصيِح، 
حَيَتِمُل  َفَقد  َعَليِه،  ا  ُمقَتَرً َوِحيًدا  َوْجًها 
املعَنى  بَِحسِب  َتوِجيٍه  ِمن  َأكَثَر  الَعطُف 

َوالتَّفِسِي.
َناُسب يِف املَعَنى َبنَي امُلَتَعاِطَفنِي: التَّ

َتوِجيِه  يِف  ا  َأَساِسيًّ َدلِياًل  املعَنى  َكــاَن 
َعطِف  ــاِب  َب ِمن  ُه  بَِأنَّ َوالــَقــوِل  الَعطِف، 
َهاُب  الشِّ َبــنيََّ  ــد  َوَق ِة،  الِقصَّ َعــىلَ  ِة  الِقصَّ
َعْطٌف  ُهــوَ  ِة  الِقصَّ َعطَف  َأنَّ  اخَلَفاِجيُّ 
َثمَّ  َوِمن  ِمْثِلَها،  َعىَل  َدٍة  ُمَتَعدِّ ٍل  مُجَ مِلَُجموِع 

ُدوَن  َتنِي  الِقصَّ َبنَي  َناُسِب  التَّ ِمن  ُبدَّ  َفال 
َقد  ُه  إِنَّ الَعطِف:  َعن  َقاَل  امْلُفَرَدِة،  اجُلَمِل 
ُموُع  جَمْ ُيعَطَف  بَِأْن  َتنِي  ِقصَّ َبنَي  ))َيُكوُن 

)58( التَّحرير والتَّنوير: 27/ 298. 

ُموِع  جَمْ َعىَل  مِلَقُصوٍد  َمُسوَقٍة  َدٍة  ُمَتَعدِّ ٍل  مُجَ

َفُيعَترَبُ  آَخَر  لَِغَرٍض  َمُسوَقٍة  ُأخــَرى  ٍل  مُجَ

آَحاِد  ُدوَن  َتنِي  الِقصَّ َبنَي  َناُسُب  التَّ ِحيَنئٍِذ 
وَن  ُ ــَفــرسِّ امْلُ ــاَن  َك ُهَنا  ــن  َوِم ــَهــا(()59(.  ــِل مُجَ

َواالتَِّساِق  امْلَْعَنِويِّ  َناُسِب  التَّ َعن  َيبَحُثوَن 
َما  َذلَِك  َأمثَِلِة  َوِمن  َتنِي.  الِقصَّ َبنَي  اَليِلِّ  الدَّ
َنِجُده يِف َتوِجيِه َعطِف )َوإِْذ َقاَلِت امْلاََلئَِكُة( 

ۀ  ڻ  ڻ  چ  ــاىَل:  ــَع َت ــِه  ــولِ َق يِف 
ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ 
ھ ھ ھ چ ]سورة آل عمران: 

ڻ  ڻ  ڻ  چ  َتَعاىَل:  قولِِه  َعىَل   ،]42
ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ 
ھ ےے ۓ ۓ ڭ ڭچ ]سورة آل 
َتِكُموَن  يَن حَيْ ِ عمران: 35[، إِْذ َنِجُد امْلَُفرسِّ
إىَِل  َيُقوُدُهم  ِمعَياًرا  َوجَيَعُلوَنُه  امْلَعَنى  إىَِل 
َعطَف  ا،  َهــذَ ِمْثِل  يِف  الَعْطِف،  وا  َيُعدُّ أن 
))َوإِْذ:  ُعوِد:  السُّ َأُبو  َقاَل  ٍة؛  ِقصَّ َعىَل  ٍة  ِقصَّ
امْلُضَمِر  َعىَل  َمعُطوٍف  بُِمضَمٍر  َمنُصوٌب 
َوِقيَل  ة،  الِقصَّ َعىَل  ة  الِقصَّ َعْطَف  ابِِق  السَّ
ابِِق َأعنِي َقوَله إِْذ  رِف السَّ َمعُطوٌف َعىَل الظَّ

 /2 : هاب عىل تفسي البيضاويِّ )59( حاشية الشِّ
 .56
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َقاَلت اْمَرَأُة ِعمَراَن َمنُصوٌب بَِناِصبِِه(()60(. 
ــعــُطــوِف  امْلَ َبـــنَي  َأنَّ  ــــويِسُّ  اآلُل َوَيـــذُكـــُر 
َنابَِعًة  ًة  َمعَنِويَّ ُمَناَسَبًة  ُهَنا  َعَليِه  َوامْلَعُطوِف 
امْلَُناِسِب  ِمن  َكاَن  لَِذا  َتنِي  الِقصَّ َتَراُبِط  ِمن 
))َواجُلمَلُة  َقــاَل:  َبيَنُهاَم،  الَعطِف  ُوُجــوُد 
ِة  ابَِقِة َعطَف الِقصَّ َمعُطوَفٌة َعىَل اجُلمَلِة السَّ
تِْلَك  نَّ  أِلَ امْلَُناَسَبِة  َكاَمُل  َوَبيَنُهاَم  ِة  الِقصَّ َعىَل 
اأُلمِّ  َحاِل  ِح  لـِـرشَ اِت  َوبِالذَّ اًل  َأوَّ َمُسوَقٌة 

َوَهِذِه لرَِشِح َحاِل البِْنِت(()61(.
َعن  َيبَحُثوَن  وَن  ُ امْلَُفرسِّ َكاَن  ُهَنا  َوِمن 
الَقرآيِنَّ  الَقَصَص  َيربُط  ا  َخِفيًّ َوَلو  ــٍط  َرابِ
َبعٍض،  َعىَل  َمعُطوًفا  َبعُضَها  َيُكوَن  ــَأْن  بِ
وْحَدٌة  ُه  َأنَّ َعىَل  النَّصِّ  إىَِل  َظِر  النَّ ِخالِل  ِمن 
َنِجُدُه  َما  َذلَِك  َوِمن  ا،  َداَللِيًّ ابَِطٌة  ُمَرَ َكاِمَلٌة 

يِف الَعْطِف يِف َقولِِه َتَعاىَل: چ ٱ ٻ 
پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ 
چ ]سورة البقرة:  پ ڀ ڀ ڀ 
َعىَل  َمعُطوَفٌة  الَكِريَمُة  اآلَيُة  َفَهِذِه   .]25

ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  چ  ــَعــاىَل:  َت َقــولِــِه 
ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ چ ]سورة 

ليم: 2/ 34.  )60( إرشاد العقل السَّ
إعراب  وينظر:   .148  /2 املعاين:  روح   )61(

القرآن وبيانه: 1/ 507. 

َعْطَف  آَيــاٍت،  ِمن  َبعَدَها  َوَما   ]8 البقرة: 
ِمن  ُموَعٍة  جَمْ ُكلَّ  نَّ  أِلَ ِة؛  الِقصَّ َعىَل  ِة  الِقصَّ
ا ُمْسَتِقالًّ  ًة َوَنصًّ اآلَياِت الَكِرياَمِت مُتَثُِّل ِقصَّ

َُفِريَق  َتَتَناَول  اأُلوىَل  َفامْلَجُموَعُة  ا؛  َداَللِيًّ
انَِيُة  الثَّ َوامْلَجُموَعُة  ــم،  اهَلُ َوَأحــوَ امْلُْؤِمننَِي 
َوَدَواِخَلُهم  َواملَناِفِقنَي  اِر  الُكفَّ َحاَل  َتَتَناَوُل 
يِف  ا  َيسَتْعِمُلوهَنَ تِي  الَّ َوِحَيَلُهم  َة  ْفِسيَّ النَّ
ــويِسُّ  ــَح اآلُل ــد َوضَّ ِخـــَداِع امْلُــؤِمــنـِـنَي، َوَق

َدَعاُه  الَِّذي  َتنِي  الِقصَّ َبنَي  امْلَعَنِويَّ  ابَِط  الرَّ
ِة، َقاَل: ))مَلَّا  ُه ِمن َعْطِف الِقصَّ إىَِل الَقوِل بَِأنَّ
اَر -َوَما  َم الُكفَّ َذَكَر ُسبَحاَنُه َوَتَعاىَل ِفياَم َتَقدَّ
َب  َعقَّ  ، ِة،...  ــرَ اآلِخ يِف  َحاهُلُم  إَِليِه  َيُؤوُل 
ِة  اإِلهَلِيَّ ِة  نَّ السُّ َعىَل  َجْرًيا  هَلُم  َوَما  بِامْلُؤِمننَِي 
َوالَوعِد  ِهيِب  بِالرَّ ِغيِب  الرَّ َشْفِع  ِمن 
بِالَوِعيِد،... ، َفَكَأنَّ َهَذا َوَما َبْعَدُه َمعُطوٌف 
ِة،  الِقصَّ َعــىَل  ِة  الِقصَّ َعْطَف  َسابِِقِه  َعــىَل 
اِل  حِلَ َبَياٌن  ــهُ  َأنَّ بِاْعتَِباِر  َبيَنُهاَم  َناُسُب  َوالتَّ
الَوصَفنِي  َعن  َوَكْشٌف  امْلَُتَبايَِننِي  الَفِريَقنِي 

امْلَُتَقابَِلنِي(()62(.
ُحُروُف الَعْطِف 

ِة: ِة َعىَل الِقصَّ يِف َعْطِف الِقصَّ
َليَس َغِريًبا َأْن َتُكوَن الَواُو ِهَي احَلرَف 

)62( روح املعاين: 1/ 202. 
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ِة،  ِة َعىَل الِقصَّ اأَلْكَثَر َتْكَراًرا يِف َعْطِف الِقصَّ
يِف  الَباِب  َوُأمُّ  الَعْطِف  ُحُروِف  َأْصُل  ا  َ هنَّ أِلَ
ِمن  ِفيَها  مِلَا  َوَذلِــَك  الَعْطِف)63(،  ُأْسُلوِب 

الَِّذي  َواالْستِْئَناِف  االْبــتِــَداِء  َعىَل  ــٍة  َداَلَل
ٍة  ِة َواالْبتَِداُء بِِقصَّ َيْقَتِضيه االْنتَِقاُل ِمن ِقصَّ
ٍة لَِعْطِف  ُأْخَرى. َوَما َمرَّ بَِنا ِمن َناَمِذَج ُقرآنِيَّ
َهَذا  بَِأنَّ  ُيوِحي  الَكِريِم  الُقرآِن  يِف  ِة  الِقصَّ
بَِحرِف  إاِلَّ  َيُكوُن  ال  الَعْطِف  ِمن  النَّوَع 
ِعنَد  إَِشاَراٍت  َة  َثمَّ َأنَّ  َغَي  الَواِو،  الَعْطف: 
النَّحِويِّنَي َتُدلُّ َعىَل َأنَّ َهَذا الَعْطَف َقد َيْأيِت 
الَعْطِف  بَِحرِف  َيْأيِت  َفَقد  ُأْخَرى،  بُِحُروٍف 
ِعنَد  َجاَء  َما  ــاَراُت  اإِلَش َهِذِه  َوِمن   ،) )ُثمَّ
َقد  اَء  التَّ َأنَّ  َذَكَر  إِْذ  االْسَراَباِدي،  يِضِّ  الرَّ
إَِذا  ُمَؤنٌَّث، ))َوَذلَِك  َولَِيَها  إَِذا   ) َتْلَحُق )ُثمَّ

ٍة، َقاَل)64(: ًة َعىَل ِقصَّ ( ِقصَّ َعَطْفَت بِـ)ُثمَّ

)63( ينظر: ِعلل النَّحو: 377، واللُّباب يف علل 
البناء واإلعراب: 1/ 416. 

)64( ُينَسب إىل رجل من سلول يف: الكتاب 3/ 
24، ورشح التَّريح: 2/ 114، وإىل شمر 
 ،126 األصمعّيات:  يف:  احلنفّي  عمرو  بن 
وبال نِسبة يف: اخلصائص: 3/ 333، وأمايل 
ابن احلاجب: 2/ 631، وأوضح املسالك: 
3/ 276، ومغني اللبيب: 1/ 138، ومهع 
 /1 األدب:  وخــزانــة   ،42  /1 اهلــوامــع: 
شواهد  يف  ل  املفصَّ املعجم  وينظر:   .357

العربيَّة: 8/ 271. 

ني[  ئيِم َيُسبُّ ]َوَلَقْد َأُمرُّ َعَى اللَّ
َت ُقْلُت: ال َيْعنِينِي َفَمَضْيُت ُثمَّ
َعْمٌرو،  ت  ُثمَّ َزيٌد  َجاَءيِن  َتُقوُل:  َواَل 
َما  َأْدِري  َواَل   ، اأَلنَباِريِّ ابُن  َزه  َجــوَّ َوَقد 
ــاِديُّ  ــَراَب يِضُّ االْس ـــرَّ ــُه(()65(. َوال ــُت ِصــحَّ
اِء َعىَل )ُثم( بَِأْن َتُكوَن يِف  َيشَرُِط ُدُخوَل التَّ
ٍة. َويِف َكاَلِمِه َما  ٍة َعىَل ِقصَّ ِسَياِق َعْطِف ِقصَّ
ِة  الِقصَّ لَِعْطِف  َتُكوُن  ت(  َأنَّ )ُثمَّ َعىَل  َيُدلُّ 
ِة، َوال ُيْمِكُن اْستِْعاَمهَلا يِف َعْطِف  َعىَل الِقصَّ
َل بِِه. املفَرِد َعىَل املفَرِد، َكاَم يِف املَثاِل الَِّذي َمثَّ
الَبغَداِديُّ  ــاِدِر  الــقَ َعبُد   َ ــنيَّ َب ِحني  يِف 
اُء  التَّ َقْتَها  حَلِ إَِذا   ) )ُثــمَّ َأنَّ  )ت1093هـــ( 
ُهَو  الَعطِف  ِمــن  ٍد  ـــدَّ حُمَ بِــَنــوٍع  ْت  اْخَتصَّ
إَِذا   ، َقاَل: ))ُثمَّ ِة،  الِقصَّ َعىَل  ِة  الِقصَّ َعْطُف 
َعىَل  ة  ِقصَّ بَِعطِف  اْختّصت  اُء،  التَّ َقْتَها  حَلِ

ة(()66(. ِقصَّ
 ) ُعوِد َواآلُلويِسُّ )ُثمَّ َوَقد َجَعل َأُبو السُّ
ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ  چ  َتَعاىَل  َقولِِه  يِف 
]ســورة  چ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ 

َعىَل  ٍة  ِقصَّ َعْطِف  َعىَل  ــًة  َدالَّ  ]75 يونس: 

يضِّ عىل الكافية: 4/ 241.  )65( رشح الرَّ
)66( خزانة اأَلدب: 9/ 383. 
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َعىَل   ُموَسى َة  ِقصَّ َعَطَفت  إِْذ  ٍة)67(،  ِقصَّ
تِي  الَّ ابَِقِة  السَّ اآلَيِة  يِف  َقْبَلُه  اأَلْنبَِياِء  ِقَصِص 
َتْبَدُأ بَِقولِِه َتَعاىَل: چ ڱ ڱ ڱ ں ں 

ڻ ڻ چ ]سورة يونس: 74[.

َقولِِه  ِعنَد  َعاُشور  بُن  اِهُر  الطَّ َوَوَقَف 
ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  چ  َتَعاىَل: 
ڄ ڄ ڄ ڄ چ ]سورة الروم: 35[، 
َفَذَهَب إىَِل َأنَّ )َأْم(، ِفيَها، َقد َتُكوُن ُمْنَقِطَعًة 
َيُدلُّ  َعْطٍف  َحرَف  َتُكوُن  َوَقد  )َبْل(،  ِمثَل 
َعىَل  ٍة  ِقصَّ لَِعْطِف  ــاَء  َج اِب  اإِلرْضَ َعــىَل 
)َبْل(  ِمْثُل  َفِهَي  ُمْنَقِطَعٌة،  ))َأْم  َقاَل:  ٍة،  ِقصَّ
َكاَن  َوإِْذ   . اْنتَِقايِلٌّ اٌب  إرِْضَ ُهَو  اِب  رْضَ لِــإْلِ

َيُكوَن  َأْن  َفَيُجوُز  َعْطٍف  َحْرَف  َأْم  َحْرُف 
َفُهَو  ابِِق  السَّ اْلَكاَلِم  َعِن  اًبا  إرِْضَ َبْعَدَها  َما 

ٍة بَِمْنِزَلِة اْبتَِداٍء(()68(. ٍة َعىَل ِقصَّ َعْطُف ِقصَّ
َيْكِشُف،  الَبْحَث  َهَذا  َفإِنَّ  اخِلَتاِم  َويِف 
َتدِقيِق  َمــَدى  َعن  ُوُجــوِهــِه،  ِمن  َوْجــٍه  يِف 
ُلَغِة  يِف  الُقَدَماِء  ِة  الَعَربِيَّ َوُعَلاَمِء  يَن  ِ امْلَُفرسِّ
َتَراِكيبَِها  يِف  َوالــَغــوِص  الَكِريِم  الــُقــرآِن 
َتْنُظُر  َفاِحَصٍة  ٍة  حَتِليِليَّ َزاِوَيٍة  ِمن  ا  َوِعَباَراهِتَ

وروح   ،761  /4 ليم:  السَّ العقل  إرشاد   )67(
املعاين: 6/ 153. 

)68( التَّحرير والتَّنوير: 21/ 99. 

َنْظَرًة  ُجْزئَِياتِِه  َأْصَغِر  يِف  الَكِريِم  النَّصِّ  إىَِل 
َبنَي  ِة  َغِويَّ اللُّ َوابِِط  الرَّ لَِبَياِن  َتْسَعى  ُمَتَمّعَنًة 
يَشٍء  َعن  َتْغَفُل  َفال  َناتِِه،  َوُمَكوِّ َأجَزائِِه 
اَلِت  الصِّ َعن  َيبَحُث  َغِويَّ  اللُّ جَتُِد  إِْذ  ِفيِه، 
النَّصِّ  ــاِوِر  حَمَ ِميِع  جِلَ ابَِطِة  الرَّ َوالَوَشائِِج 
ْظَرِة  النَّ َهِذِه  ُعْمِق  َعن  ُيفِصُح  مِمَّا  َوَأْبَعاِدِه، 
باَِم  َوَكبَِيٍة  َصِغَيٍة  لُِكلِّ  ِعَها  َوَتَتبُّ تَِها  َوِدقَّ

َتُه. اَلُه َوَقوَّ ُدُم النَّصَّ َومَجَ خَيْ
الُقرآِن  يِف  ِة  الِقصَّ َعىَل  ِة  الِقصَّ َوَعْطُف 
َعْطِف  َعىَل  َيُقوُم  َترِكيبِيٌّ  َنَمٌط  الَكِريِم 
ُكّيٍّ  َكاَلٍم  َعىَل  َكاِمَلٌة  ِفْكَرٌة  ِفيِه  ُكّيٍّ  َكاَلٍم 
َأْن َيُكوَن  ٌة َأيًضا، برَِشِط  َتامَّ ِفْكَرٌة  ِفيِه  آَخَر 
َخْيٌط  َتنِي  الِقصَّ َأو  يِّنِي  الُكلِّ الَكاَلَمنِي  َبنَي 
َبَدَأِت  َوَقد  َمُعُهاَم.  َوجَيْ َبيَنُهاَم  َيربُط  َداَليِلٌّ 

ِكيبِيِّ  الرَّ َمِط  النَّ َهَذا  إىَِل  اأُلوىَل  اإِلَشاَراُت 
الُقرآِن  َمَعايِن  ُكُتِب  يِف  الَعْطِف  سُلوِب  أِلُ
اِج  جَّ الزَّ ِعنَد  اًل  َأوَّ َظَهَرْت  إِْذ  َوَتفِسِيِه، 
يِّ َوَغِيِه ِمن الُعَلاَمِء  رَشِ خَمْ َرْت ِعنَد الزَّ َوَتَطوَّ
ِذيَن َذَكَرُهم الَبْحُث، َكالّطيبّي َوالّزرَكيِش  الَّ

ُعوِد. َوَأيِب السُّ
املصادر واملراجع:

عمرو  − أبو  للقرآن،  السبعة  األحرف 
عبد  د.  تــح:  444هــــ(،  )ت  ــداين  ال
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املنارة–مكة  مكتبة  طحان،  املهيمن 
املكرمة، ط1، 1408ه.

إرشاد العقل السليم إىل مزايا الكتاب  −
الكريم، أبو السعود حممد بن حممد بن 
دار  982هـ(،  )ت  العامدي  مصطفى 

إحياء الراث العريب -بيوت.
ــرشي )ت  − ــزخم ــبــالغــة، ال ـــاس ال أس

عيون  باسل  حممد  ــح:  ت 538هــــ(، 
السود، دار الكتب العلمية -بيوت، 

ط 1، 1419هـ -1998م.
صياغة  − إعـــادة  الــعــطــف:  أســلــوب 

جملة  املــعــري،  شوقي  د.  )بــحــث(، 
الراث العريب السورية، العدد 111، 

لسنة 2008 م.
بن  − بكر حممد  أبو  النحو،  األصول يف 

املعروف  النحوي  سهل  بن  الــرسي 
الرساج )ت 316هـ(، تح: عبد  بابن 
الرسالة،  مؤسســــــة  الفتي،  احلسني 

لبنان–بيوت.
الدين  − حميي  وبيانه،  القرآن  إعــراب 

درويش )ت 1403هـ(، دار اإلرشاد 
 ،4 ط  -سورية،  اجلامعية  للشؤون 

1415 هـ.

عمر  − بن  عثامن  احلاجب،  ابــن  أمــايل 
د.  تح:  646هـــ(،  )ت  احلاجب  ابن 
فخر صالح سليامن قدارة، دار عامر-

األردن، 1989م.
أبو  − التأويل،  وأرسار  التنزيل  أنــوار 

عمر  بن  اهلل  عبد  الدين  نارص  سعيد 
ـــ(  685ه )ت  البيضاوي  حممد  بن 
دار  املرعشي،  الرمحن  عبد  حممد  تح: 
ط1،  -بيوت،  العريب  الراث  إحياء 

1418هـ.
مالك،  − ابن  ألفية  إىل  املسالك  أوضح 

)ت  هشام  ابن  اهلل  عبد  الدين  مجال 
حممد  الشيخ  يوسف  تح:  761هـــ(، 

البقاعي، دار الفكر، د. ط، د. ت.
اخلطيب  − البالغة،  علوم  يف  اإليضاح 

حممد  تح:  ـــ(،  739ه )ت  القزويني 
اجليل- دار  خفاجي،  املنعم  عبد 

بيوت، ط3.
حيان  − أبو  التفسي،  يف  املحيط  البحر 

األندليس )ت 745هـ(، تح: صدقي 
الفكر -بيوت، ط:  دار  حممد مجيل، 

1420هـ.
األثي  − ابــن  العربية،  علم  يف  البديع 
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أمحد  فتحي  د.  تح:  هـــ(،   606 )ت 
-مكة  القرى  أم  جامعة  الدين،  عي 

املكرمة، ط1، 1420هـ.
الزركيش  − القرآن،  علوم  يف  الربهان 

الفضل  أبو  حممد  تح:  794هـ(،  )ت 
إبراهيم،، دار إحياء الكتب -القاهرة، 

ط1، 1957م.
البالغة العربية، عبد الرمحن بن حسن  −

دار  1425هـــ(،  )ت  امليداين  َحَبنََّكة 
القلم -دمشق، ط1، 1996م.

القاموس،  − جواهر  من  العروس  تاج 
بمرتىض  امللّقب  احلسيني،  حمــّمــد 
بيدي )ت 1205هـ(، تح: جمموعة  الزَّ

من املحققني، دار اهلداية.
الطاهر  − حممد  والــتــنــويــر،  التحرير 

الــدار  ــــ(،  1393ه )ت  عاشور  بن 
التونسية -تونس، 1984هـ.

ألحكام  − )اجلــامــع  القرطبي  تفسي 
بن  حممد  الــديــن  شمس  الــقــرآن(، 
تح:  671هــــ(،  )ت  القرطبي  أمحــد 
أطفيش،  وإبــراهــيــم  الـــربدوين  أمحــد 
ط،  د.  املرية–القاهرة،  الكتب  دار 

د.ت.

التنزيل  − )مــــدارك  النسفي  تفسي 
عبد  الربكات  أبو  التأويل(،  وحقائق 
710هـــ(،  )ت  النسفي  أمحد  بن  اهلل 
الكلم  دار  بديوي،  عي  يوسف  تح: 

الطيب -بيوت، ط1، 1998م.
بن  − حممد  منصور  أبو  اللغة،  هتذيب 

أمحد األزهــري، )ت 370هـــ(، تح: 
حممد عوض مرعب، دار إحياء الراث 

العريب–بيوت، ط1، 2001م.
للدكتور  − العريب  النحو  يف  التوابع 

ط،  د.  مر،  ياقوت،  سليامن  حممود 
د. ت.

للدكتور  − النحوية  واألساليب  التوابع 
قناة  جامعة  املبارك،  نور  حممد  حسن 

السويس، 2006م.
بن  − احلسني  بن  أمحــد  اللمع،  توجيه 

فايز زكي  د.  اخلباز )ت639ه(، تح: 
-القاهرة،  السالم  دار  ديــاب،  حممد 

ط2، 2007م.
برشح  − واملسالك  املقاصد  توضيح 

حسن  الدين  بــدر  مالك،  ابــن  ألفية 
تح:  املرادي )ت 749هـ(،  قاسم  بن 
الفكر  دار  سليامن،  عي  الرمحن  عبد 
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العريب-ط1، 2008م.
)ت  − األزدي  دريد  ابن  اللغة،  مجهرة 

بعلبكي،  مني  رمزي  تح:  321هـــ(، 
ط1،  -بــيوت،  للماليني  العلم  دار 

1987م.
والبيان  − املــعــاين  يف  البالغة  جــواهــر 

ــي )ت  ــم ــاش والـــبـــديـــع، أمحــــد اهل
1362هـ(، املكتبة العرية -بيوت، 

د. ط، د. ت.
حاشية الشهاب عىل تفسي البيضاوي  −

الّراضيي(،  وكفاية  القايض  )عناية 
ـــن اخلـــفـــاجـــي )ت  ـــدي شـــهـــاب ال
1069هـــ(، دار صادر -بــيوت، د. 

ط، د. ت.
حاشية الصبان عىل رشح األشموين،  −

حممد بن عي الصبان )ت 1206هـ(، 
ط1،  -بــيوت،  العلمية  الكتب  دار 

1997م.
)فتوح  − الكشاف  عىل  الطيبي  حاشية 

بن  احلسني  الدين  رشف  الغيب(، 
تح:  هـ(،   743 )ت  الطيبي  اهلل  عبد 
العلامء،  الرحيم سلطان  د. حممد عبد 

ديب، ط1، 2013م.

احلجة يف القراءات السبع، ابن خالويه  −
)ت 370هـ(، تح: د. عبد العال سامل 
ط4،  -بيوت،  الرشوق  دار  مكرم، 

1401هـ.
النحوي  − الدرس  حروف العطف بني 

الستار  عبد  د.  القرآين،  واالستعامل 
ن،  ــامَّ -َع الرضوان  دار  عي،  مهدي 

ط1، 2014م.
عمر  − بن  القادر  عبد  األدب،  خزانة 

عبد  تح:  1093هـــ(،  )ت  البغدادي 
اخلانجي- مكتبة  هـــارون،  السالم 

القاهرة، ط4، 1997م.
اخلصائص، ابن جني، )ت 392هـ(،  −

املرية  اهليئة  النجار،  عي  حممد  تح: 
العامة للكتاب، ط4، د. ت.

الدر املصون يف علوم الكتاب املكنون،  −
السمني احللبي )ت 756هـ(، تح: د. 
أمحد حممد اخلراط، دار القلم -دمشق.

دالئل اإلعجاز، عبد القاهر اجلرجاين  −
حممد  حمــمــود  تــح:  ـــــ(،  471ه )ت 
ط3،  -القاهرة،  املدين  مطبعة  شاكر، 

1992م.
بن  − حقي  إســامعــيــل  الــبــيــان،  روح 



عطف القصة عىل القصة يف القرآن الكريم

154

ف )2019م - 1441هـ(
صي

ن والثالثون - 
العدد الثام

مصطفى اخللويت )ت 1127هـ(، دار 
الفكر–بيوت، د. ط، د. ت.

اآللويس  − الدين  شهاب  املعاين،  روح 
)ت 1270هـ(، تح: عي عبد الباري 
-بيوت،  العلمية  الكتب  دار  عطية، 

ط1، 1415هـ.
)ت  − جماهد  ابن  القراءات،  يف  السبعة 

دار  د. شوقي ضيف،  تح:  324هـ(، 
املعارف–مر، ط2، 1400هـ.

رشح التريح عىل التوضيح، الشيخ  −
دار  905هـــ(،  )ت  ــري  األزه خالد 
ط1،  بــيوت،  العلميـــــة–  الكتب 

2000م.
ريض  − الكافية،  عــىل  الـــريض  رشح 

هـ(،   686 )ت  االسراباذي  الدين 
جامعة  عمر،  حسن  يوسف  د.  تح: 

قاريونس -ليبيا، 1975م.
رشح املفصل، ابن يعيش )ت643هـ(،  −

تح: د. إميل بديع يعقوب، دار الكتب 
العلمية -بيوت، ط1، 2001م.

عيسى  − بن  عي  سيبويه،  كتاب  رشح 
الرماين )ت 384 هـ(، تح: سيف بن 
اإلمام  جامعة  العريفي،  الرمحن  عبد 

حممد بن سعود اإلسالمية – الرياض، 
1998م.

سعيد  − أبـــو  ســيــبــويــه،  كــتــاب  رشح 
أمحد  تــح:  هـــ(،   368 )ت  السيايف 
العلمية  الكتب  دار  مهديل،  حسن 

-بيوت، ط1، 2008م.
الصحاح: تاج اللغة وصحاح العربية،  −

اجلوهري  محاد  بن  إسامعيل  نر  أبو 
الغفور  عبد  أمحد  تح:  393هـ(،  )ت 
للماليني -بيوت،  العلم  دار  عطار، 

ط4، 1987م.
السبكي  − الدين  هباء  األفراح،  عروس 

احلميد  عبد  د.  تح:  هـــ(،   773 )ت 
-بيوت،  العرية  املكتبة  هنداوي، 

ط1، 2003م.
علل النحو، ابن الوراق )ت 381هـ(،  −

تح: د. حممود جاسم الدرويش، مكتبة 
الرشد– الرياض، ط1، 1999م.

الكريم،  − القرآن  يف  والوصل  الفصل 
املــعــارف  منشأة  ســلــطــان،  مني  د. 

باإلسكندرية، ط2، د. ت.
املــزيــدة،  − الـــواو  يف  املفيدة  الفصول 

العالئي )ت 761هـ(،  الدين  صالح 
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دار  الشاعر،  موسى  حسن  د.  تــح: 
البشي -عامن، ط1، 1990م.

ــاب الـــعـــني، اخلــلــيــل بـــن أمحــد  − ــت ك
د.  تــح:  170هــــ(،  )ت  الفراهيدي 
إبراهيم  ود.  املــخــزومــي،  مــهــدي 
السامرائي، دار ومكتبة اهلالل، د. ط، 

د. ت.
كتاب سيبويه، أبو برش عمرو بن عثامن  −

تح:  180هـ(،  )ت  بسيبويه  املشهور 
اخلانجي  مكتبة  هارون،  السالم  عبد 

-القاهرة، ط3، 1988م.
ــاف عــن حــقــائــق غــوامــض  − ــش ــك ال

الكتاب  دار  الــزخمــرشي،  التنزيل، 
العريب – بيوت، ط3، 1407 هـ.

املصطلحات  − يف  معجم  الكليات: 
أيوب  البقاء  أبو  اللغوية،  والفروق 
1094هـ(،  )ت  الكفوي  موسى  بن 
املري،  درويش–حممد  عدنان  تح: 
ط،  د.  -بــيوت،  الرسالة  مؤسسة 

د.ت.
أبو  − البناء واإلعراب،  اللباب يف علل 

البقاء العكربي )ت 616هـ(، تح: د. 
الفكر -دمشق،  نبهان، دار  عبد اإلله 

ط1، 1995م.
عادل  − ابن  الكتاب،  علوم  يف  اللباب 

ــــ(،  775ه )ت  الدمشقي  احلنبي 
وعي  املوجود  عبد  أمحد  عــادل  تح: 
العلمية- الكتب  دار  معوض،  حممد 

بيوت، ط1، 1998م.
ــســان الــعــرب، ابـــن مــنــظــور )ت  − ل

ط3،  -بيوت،  صادر  دار  711هـ(، 
1414هـ.

الكتاب  − تفسي  يف  الوجيز  املــحــرر 
)ت  األنــدلــيس  عطية  ــن  اب الــعــزيــز، 
542هـ(، تح: عبد السالم عبد الشايف 
-بيوت،  العلمية  الكتب  دار  حممد، 

ط1، 1422هـ.
سيده  − ابن  األعظم،  واملحيط  املحكم 

احلميد  عبد  د.  تح:  458هـــ(،  )ت: 
العلميــــــة- الكتب  دار  هنداوي، 

بيوت، ط1، 2000م.
منصور  − ـــو  أب ــــقــــراءات،  ال ــاين  ــع م

-جامعة  البحوث  مركز  ــري،  األزه
امللك سعود، ط1، 1991م.

)ت  − الزجاج  وإعرابه،  القرآن  معاين 
311هـ(، عامل الكتب -بيوت، ط1، 
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1988م.
اللغة  − شــواهــد  يف  املفصل  املعجم 

دار  يعقوب،  بديع  اميل  د.  العربية، 
ط1،  -بــــيوت،  العلمية  الكتب 

1996م.
العربية  − اللغة  جممع  الوسيط،  املعجم 

بالقاهرة، دار الدعوة.
إبراهيم  − أبــو  األدب،  ــوان  دي معجم 

)ت  ــفــارايب  ال إبراهيم  بــن  إســحــاق 
عمر،  خمتار  أمحد  د.  تح:  ـــ(،  350ه
-الــقــاهــرة،  الشعب  دار  مؤسسة 

2003م.
ــا،  − ــلــغــة، أمحـــد رض مــعــجــم مــتــن ال

ط1،  ـــيوت،  -ب احلــيــاة  مكتبة  دار 
1958م-1960م.

معجم مقاييس اللغة، أمحد بن فارس  −
السالم  عبد  تــح:  ـــــ(،  395ه )ت 

هارون، دار الفكر، 1979م.
األعاريب،  − كتب  عن  اللبيب  مغني 

ابن هشام، تح: د. مازن املبارك وحممد 

عي محد اهلل، دار الفكر -دمشق، ط6، 
1985م.

الرازي  − الدين  فخر  الغيب،  مفاتيح 
ــراث  ال إحــيــاء  دار  606هــــ(،  )ت 

العريب -بيوت، ط3، 142هـ.
اإلعــــــراب،  − ــعــة  صــن يف  ــل  ــص ــف امل

ملحم،  بو  عي  د.  تــح:  الــزخمــرشي، 
-بــــــيوت، ط1،  ــــالل  اهل مــكــتــبــة 

1993م.
عطف  − يف  وأثرها  املعاين  بني  املناسبة 

املثنَّى  احلسن  د.  )بحث(،  اجلمل، 
البحوث  مركز  جملة  الفاروق،  عمر 
العدد  الربويَّة،  والعلوم  اآلداب  يف 

الثامن، لسنة: 1428ه.
)ت  − حسن  عــبــاس  الــــوايف،  النحو 

-القاهرة،  املعارف  دار  ـــ(،  1398ه
ط15، د. ت.

مهع اهلوامع، السيوطي )ت 911هـ(،  −
املكتبة  هنداوي،  احلميد  عبد  د.  تح: 

التوفيقية -مر، د. ط، د. ت.
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االحساء- اململكة العربية السعودية

التفسري  تطوير  يف  العلم  دور  عىل  التعرف  يف  يتمثل  أساس  هدف  للبحث 

وتصحيحه.

أما األهداف الثانوية، فتتمثل يف ثالثة أمور هي: 

التعرف عىل أمثلة من مساهمة العلم يف التعمق يف التفسري، واكتشاف مصاديق . 1

أو معاٍن جديدة فيه.

التعرف عىل أمثلة من أمنوذجات استعامل بعض املفرسين للعلم خارج الضوابط . 2

التفسريية املعهودة.

التعرف عىل أمثلة من مساهمة العلم يف تصحيح الخاطيء لآليات.. ٣

ويقوم السيد الباحث بعرض بعض املعلومات من التفسري عىل قلَّتها ثم يحللها 

ملعرفة دور العلوم البرشية وأثر تطورها يف تطوير التفسري من جهة، ولتوضيح كيف 

أن نتائج تلك العلوم أثَّرت يف تصحيح بعض املعلومات التفسريية املخطوءة يف كتب 

املتقدمني.
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حماور الدرس:
يف  ساهم  العلم  أن  عىل  أمثلة  أوال: 
أو  مصاديق  واكتشاف  التفسي  يف  التعمق 

معان جديدة.
-عىل  الدخول  -قبل  التنبيــه  وجيدر 
القرآن  إليه  أشار  ما  أن  اللنقطة وهي  هذه 
العلمية  القرآنية  اآليــات  هذه  يف  الكريم 

كانت  وإن  املبحث،  هــذا  يف  أليه  املشار 
أن  يمكن  وملموسة  حمسوسة  للنظر  تبدو 
يدركها عاّمة الناس، إال أنه مع تطور العلم 
وتقدمه تبدو للبرش لطائف جديدة يف هذا 
أمهية  ذات  أمور  للعلامء  وتتضح  املجال، 

كربی)1(.
تفسري . 1 يف  وتأثريه  الفلك  علم  تطــور 

بعض اآليات:
احلديثة  والتكنولوجيا  العلم  تطور  إن 
ولعل  القرآنية،  احلقائق  من  الكثي  كشف 
القرآن  يف  وردت  الشمس  أن  ذلــك  من 
الكريم 33 مّرة وبمعان فلكية رائعة حتكي 
احلقيقة العلمية بكّل وضوح، ولعل أمهها 

تفسي  يف  األمثل  الشيازي،  مكارم  الشيخ   )1(
كتاب اهلل املنزل: 12/ 493.

حركاهتا  عن  تتحدث  التي  اآليــات  تلك 
خيلب  مجايل  علمي  وبأسلـــوب  الكثية 
األلباب، وتلك اآليات التي تتحدث عن 
هرم الشمس وشيخوختها وموهتا يف آخر 
اهلل  نرشها  التي  املخلوقات  كبقّية  األمــر 

تعاىل يف كونه الكبي.
بقية  وردت  ــام  ك الــشــمــس  وردت 
السمـــــاوية  والظواهر  الكونية  األجرام 
القرآن،  وهدف  أسلوب  ضمن  األخرى 
ظلامت  من  الناس  وإخــراج  اهلداية  وهو 
اجلهل إلی نور العلم واحلياة. وألن القرآن 
إلی  يتعرض  مل  خاصا،  علميا  كتابا  ليس 
قطرها، وال إلی حجمها، وال إلی كثافتها، 
جاذبّيتها،  أو  حــرارهتــا  ــة  درج إلــی  وال 
له  تتعرض  مما  حمّدد  علمي  رقم  ألي  وال 
الدراسات الكونية املعارصة، ولكن يمكن 
لقارئ القرآن والباحث يف اآليات الكونية 
املمتازة  املعلومات  بعض  عىل  حيصل  أن 
ويمكــن  قليلة،  كانت  وان  الشمس  عن 
معلومات  ويلتقط  آخــر  باحث  يــأيت  أن 
ويبقى  أخرى،  معينة  حدود  ضمن  أخرى 
الباحثون اجلاّدون غائصني يف بحر القرآن، 
كّل يلتقط ما يستطيع من آللئه، مستفيدين 
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إضافية  أضواء  فهي  عرهم،  علوم  من 
الشمس  طــرق  يف  للغوص  الطريق  تني 
يف  الــزاخــرة  ــرى  األخ الكونية  واآليـــات 
القرآن الكريم، فإن ما يتوصل إليه العلامء 
احلديث  العر  هــذا  يف  الفلك  جمــال  يف 
هذا  حول  الباهرة  باالكتشافات  اململوء 
بعد  يوما  ويؤيد  يؤكد  هو  الساموي  اجلرم 
آخر ما ذكره ديننا اإلسالمي حول الشمس 

يف مجيع خصوصياهتا)2(.
من  آخر  جانب  يف  لنتأمل  بنا  تعالوا 
حلقائق  إثباته  يف  القرآين  اإلعجاز  جوانب 
علمية مل تظهر إال يف زماننا هذا. ففي هناية 
سنة 1998م أعلن يف إذاعة لندن -القسم 
-خرب  الربيطانيــة  ــة  اإلذاع هبيئة  العريب 
مهم عن أهم اكتشاف يف هذا العام حيث 
يزداد  الكون  أن  إلی  الفلك  علامء  توصل 
ويتسع. فتوارد إلی ذهني قول اهلل تعاىل يف 

ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ  چ  الذاريات؛  سورة 
ۈئ چ ]سورة الذاريات: 47[.

املتقدمون  املفرسون  فطن  هل  ولكن 

تقريب  الــشــيازي،  احلسيني  حممد  السيد   )2(
دار  النارش:   .55 ــان:1/  األذه إىل  القرآن 

العلوم. الطبعة األوىل1424هـ، بيوت.

إلی ذلك؟.
لنرجع معًا إلی ما كتبه اإلمام القرطبي 

يف تفسي هذه اآلية، حيث قال:
ۆئچ  ۇئ  ۇئ  چ  تعاىل:  قوله 
هذه  بــني  ملــا   ،]47 الــذاريــات:  ]ســـورة 
تدل  َوِعرَب  آيات  السامء  ويف  قال:  اآليات 
علی أن الصانع قادر علی الكامل، فعطف 
أمر السامء علی قصة قوم نوح ألهنام آيتان. 
ابن  عن  وقــدرة؛  بقوة  اي  »بأيد«  ومعنى 
ابن  قال  ملوسعون«،  »وإنا  وغيه.  عباس 
لذو  ــا  وإن اي  وقيل:  لــقــادرون.  عباس: 
يضيق  ال  غيها  وخلق  وبخلقها  سعــة، 
علينا يشء نريده. وقيل: اي وإنا ملوسعون 
الرزق علی خلقنــا. عن ابن عباس أيضا. 
وإنا  أيضـــا:  وعنه  ملطيقون.  وإنا  احلسن: 
الضحاك:  وقال  باملطر.  الرزق  ملوسعون 

ڭچ  ۓ  ۓ  چ  دليله:  أغنيناكــــــم؛ 
ذو  القتبي:  وقال   .]236 البقرة:  ]سورة 
سعة عىل خلقنا. واملعنى متقارب. وقيل: 
جعلنا بينها وبني األرض سعة. اجلوهري: 
وغنی،  سعة  ذا  صار  اي  الرجل  وأوســع 

ۆئ  ۆئ  ۇئ  ۇئ  چ  تعاىل:  قوله  ومنه 
الــذاريــات: 47[ اي  ]ســورة  چ  ۈئ 
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أغنياء قادرون. فشمل مجيع األقوال)3(.
السامء، يف تفسي قوله تعاىل:  تعنيه  ما 

چ ڍ ڌ ڌ چ ]سورة الطارق: 11[.

ورد عن ابن عباس يف هذه اآلية، قال: 
تفسيا  كان  وإن  وهو  املطر)4(.  بعد  املطر 
املياه  دورة  إلــی  ــار  أش ولعله  بل  علميا 
الكربى، ولكن مع تطور العلم اكتشف أن 

السامء ترجع أشياء كثية غي املطر.
يتصاعد  ما  تعكس  إذ  الرجع،  فذات 
األعىل  الطبقة  أن  كام  ماء،  بخار  من  إليها 
رجع،  ذات  أيضـــــا  )سراتوسفي(  منها 
املطر،  إنزال  عمليات  معظم  فيها  وحيدث 
األشعة  بتأثي  األوزون  غاز  فيها  ويعود 
األوكسجني،  غاز  إلی  البنفسجيـــة  فوق 
والــطــبــقــتــان الــعــلــويــتــان )أيــونــوســفــي 
ألهنام  أيضا،  رجــع  ــا  ذوات وسيزوسفي( 
الطويلة  الراديو  تعكسان وتردان موجات 
القصية  املوجــــات  وبعض  واملتوسطة 
املتأينة، الصاعدة إليها من سطح األرض. 
الطبقتان أيضا املوجات  كام تعكس هاتان 

)3( اجلامع ألحكام القرآن، للقرطبي: 18/ 52.
)4( السيوطي، الدر املنثور يف تفسي املأثور: 6/ 

.337

الفضاء  من  اجلوي  الغالف  عىل  الساقطة 
اخلارجي، وتعيدها إليه)5(.

تفسري . 2 يف  وتأثريه  الطب  علم  تطــور 
بعض اآليات:

ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  چ  تعاىل:  قوله  يف 
ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ 

الطارق: 5–7[ فرسوا  ]سورة  چ  ڦ 

»فلينظر اإلنسان« باملكذب املنكر للبعث، 
فلينظر وليفكر وليستدل؛ »مّم خلق« وان 
إعادته  عىل  قــادر  نطفة  من  خلقه  الــذي 
املني  يعني  دافــق«  ماء  من  »خلق  وبعثه؛ 
بني  من  »خيــرج  الولد؛  منه  تكون  الــذي 
الصلب والرائب« صلب الرجل وترائب 
املرأة، واملشهور يف كالم العرب أن الصلب 

والرائب هي عظام الصدر والنحر)6(.
والطب أثبت والترشيح يثبت خروجه 
يستقر  حيث  احلــوض  أسفل  منطقة  من 

اجلهاز التناسي الذكري.

)5( خالد فائق العبيدي، الفلك: 61. دار الكتب 
–2005م. ــــ  1426ه األوىل،  العلمية 

بيوت  .
البيان:  جممع  خمتر  النارصي،  باقر  حممد   )6(
3/ 548. مؤسسة النرش اإلسالمي التابعة 
بقم.   العلمية  احلــوزة  يف  املدرسني  جلامعة 

الطبعة الثانية 1413هـ، قم .
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ڇ  چ  تعاىل:  قوله  تفسي  كــان  لقد 
چ ]سورة العلق: 2[ بمعنى  ڍ ڍ ڌ 
-مجع  اجلمع  بلفظ  علق«  »من  وقال  دم. 
جرى  وإذا  اجلامد،  الدم  والعلقة  علقة، 
فهو املسفوح -ألنه أراد باإلنسان اجلمع، 

وكلهم خلقوا من علق بعد النطفة. والعلقة 
ألهنا  بذلك  سميت  رطب،  دم  من  قطعة 
مل  فإذا جفت  عليه،  متر  بام  لرطوبتها  تعلق 

تكن علقة)7(. 
اكتشف الطب احلديث أن هذا السائل 
صغية  حيوانات  حيوي  اإلنسان  منّي  من 
ترى  ال  وهي  املنوية،  احليوانات  تسمى 
باملكرسكوب.  ترى  إنام  املجّردة،  بالعني 
وذيل  ورقبة  رأس  له  منها  حيوان  وكل 
ورسمها،  شكلهـــا  يف  العلق  دودة  يشبه 
وأن هذا احليوان خيتلط بالبويضة األنثوية 
عنق  انطبق  اللقاح  تّم  ما  فإذا  فيلقحها، 
إلی  بعده  من  يشء  يدخل  فلم  الرحم 

الرحم، وأّما بقية احليوانات فتموت.
وهذه الناحية العلمية وهي أن احليوان 
املنوي يشبه العلق يف الشكل والرسم فقد 

 /21 القرآن:  ألحكام  اجلامع  القرطبي،   )7(
.119

أثبتها القرآن، استمع إلی قوله جّل وعال: 
ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ 

چ ]سورة العلق: 1 -2[ فهذه اآلية  ڌ 
معجزة بليغة من معجزات القرآن مل تظهر 
إلی  السنني  بمئات  بعده  وال  نزوهلا  وقت 
)املكرسكوب(  املكرّب  املجهر  اكتشف  أن 
وعرف كيف يتكون اإلنسان بقدرة اهلل)8(.
االكتشافات  عــدد  لــزيــادة  وكنتيجة 
لكلمة  والفهم  التفسي  تغي  فقد  العلمية 
»علق« من الدم إلی اليشء املعلق -وبداية 
جدار  يف  معلق  يشء  عن  عبارة  اجلنني 
اجلنني  -وبداية  املاص  -والــيشء  الرحم 
عبارة عن موجود يتغذى بطريقة املص من 
جدار الرحم -واليشء املتغذي عىل الدم-
يتغذى  موجود  عن  عبارة  اجلنني  وبداية 

عىل الدم فقط -)9(.
• البصامت، يف قوله تعالی: چ ڱ ڱ 	

ڱ ڱ ں ں چ ]سورة القيامة: 4[.

)8( حممد عي الصابوين، التبيان يف علوم القرآن: 
هـ–  1405 األوىل.  الكتب،  عامل   ،134

1985 م. بيوت.
در  پژوهشی  اصفهاين،  رضايی  علی  حممد   )9(
كتاب  نــارش:   ،291 قــرآن:  علمی  اعجاز 

مبني، ۱۳۸۱ ايران.
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الكلمة  بــــدالالت  إحــاطــتــنــا  عــنــد 
اللغوية-احلقيقة واملجازية -واستعامالت 
علمية  حقيقة  أن  وجدنا  إن  هلا،  العرب 
بأس  ال  ـــدالالت،  ال هــذه  ــدى  إح تؤيد 
أيدهتا  التي  الــداللــة  نرجح  أن  عندئذ 
نحكم  ال  أن  عىل  العلميـــــــــة،  احلقيقة 
التي  ــة  الــدالل عــىل  والــفــســاد  بالبطالن 
تكون  فقد  ــرى،  أخ جهة  من  رجحناها 
ضوئها  يف  رجحنـــا  التي  العلمية  احلقيقة 
هذه الداللة إحدى وجوه دالالت اآلية، 
وظالهلا ممتّدة إلی حقائق أخرى مل نتمكن 
ثقافـــة عرنا،  إليها حسب  التوصل  من 
إال أن التقدم العلمي واحلضاري كفيل أن 

يميط اللثام لنا عن جوانب أخرى.
ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  چ  تعاىل:  قوله  فمثال 
چ ]سورة القيامة: 4[ كان إلی  ں ں 
داللة  إلی  ينظر  سنة  مائـــة  من  يقرب  ما 
نظرتنا  عن  ختتلف  نظرة  البنان،  تسوية 
إال  البصامت،  قضية  معرفة  بعد  اآلن  هلا 
أننا ال نبطل كالم السلف يف معنى اآلية، 
فهموه،  ومــا  قالوه  ما  عىل  تــدل  فاآلية 
عن  نفوسهم  يف  استقر  الذي  والشعــور 
البنان  خلق  يف  عظيمة  حكمة  هنالك  أن 

الشاكلة شعور مرهف  وتسويته عىل هذه 
لداللة  اآلن  فهمنا  كان  وإن  وصحيح، 
احلديث  العلم  معطيات  ضوء  يف  اآليــة 
صنعة  دقــة  يف  وشعورنا  وأدل،  أعمق 
سليم   وحكمته  وتعاىل  سبحانه  اخلالق 
أن  نقول  أن  نستطيع  ال  ولكن  وصحيح، 
بعد  وليس  فحسب،  هذا  هو  اآلية  معنى 
لنا  يكشف  قد  بل  آخــر،  فهم  هلا  فهمنا 
املستقبل عن أرسار إهلية يف البنان فوق ما 
تصورناه ووصلت إليه مداركنا العرية، 
وتبقى اآلية الكريمة جمال بحث الباحثني 
عىل  إعجاز  وبصمة  املفكرين  واستنباط 

ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  چ  العصور؛  جبني 
ںچ ]سورة القيامة: 4[.

التطورات السياسية وتأثريها يف تفسري . 3
بعض اآليات:

• ــامل اإلســالمــي 	 ــع ــىل ال لــقــد فـــرض ع
يف  تكن  مل  التي  التحديات  من  الكثي 
الصهيوين  االحتالل  منها  احلسبان، 
اليهود  أن  يظن  كان  ومن  لفلسطني. 
ستكون هلم قوة وسطوة، ويصبح هلم 
هياجرون  ــة!.  دول هلم  وتقام  كيان!. 

إليها من كل حدب وصوب!؟.
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جيد  الكريم  القرآن  آيات  يف  واملتأمل 
املرير  الواقع  هــذا  إلــی  رصحيــة  إشــارات 
عىل  اشتامله  عــن  فضال  نعيشه،  الـــذي 
العلمي  اإلعجــــــاز  من  متعددة  جوانب 
الذي يسبق به كل عر، وال عجب فهو 
والنهر  املتجدد  والعطاء  اخلالدة  املعجزة 
املتدفق الذي ال ينقطع إمداده وال تنقيض 

ۆئ  ۇئ  چ  يقول:  إذ  املوىل  وصدق  عجائبه، 
ىئ  ىئ  ىئ  ېئ  ېئ  ېئ  ۈئ  ۈئ  ۆئ 
]سورة  چ  مئ  حئ  جئ  ی  ی  ی  ی 

الكهف: 109[.
ذكره  ما  املثال،  سبيل  علی  ولنتأمل، 
سورة  يف  تعاىل  قوله  تفسي  يف  القرطبي 
بني  ســورة  أيضا  تسمی  والتي  اإلرساء، 

ی  ىئ  ىئ  ىئ  ېئ  چ  ــل:  ــي إرسائ
يئ  ىئ  مئ  حئ  جئ  ی  ی  ی 
قال:   ،]104 اإلرساء:  ]سورة  چ  جب 
»وقلنا من بعده« اي من بعد إغراق فرعون؛ 
»لبني إرسائيل اسكنوا األرض« اي أرض 
الشام ومر؛ »فإذا جاء وعد اآلخرة« اي 
القيامة؛ »جئنا بكم لفيفا« اي من قبوركم 
خمتلطني من كل موضع، قد اختلط املؤمن 
بالكافر ال يتعارفون وال ينحاز أحد منكم 

إلی قبيلته وحّيه. وقال ابن عباس وقتادة: 
جئنا بكم مجيعا من جهات شتى. واملعنى 
واحد. قال اجلوهري: واللفيف ما اجتمع 
من الناس من قبائل شتى، يقال جاء القوم 
وقوله  وأخالطهم،  اي  ولفيفهم  بلفهم 
جمتمعني  اي  جبچ  يئ  ىئ  چ  تعاىل 
خملوطا  كان  إذا  لفيف  وطعام  خمتلطني، 
فالن  لفيف  وفالن  فصاعدا،  جنسني  من 
مجع  اللفيف  األصمعي:  قال  صديقه.  اي 
وليس له واحد، وهو مثل اجلميع، واملعنى 
القبور  أهنــم خيــرجــون وقــت احلــرش مــن 
يتعارفون.  ال  خمتلطني  املنترش،  كاجلراد 
اآلخــرة«  وعد  جاء  »فــإذا  الكلبي:  وقــال 

يعني جميء عيسى من السامء)10(.
اجلامعية  اهلجرة  اآلن  رأينا  نحن  وها 
اغتصاب  وعملية  إرسائيل  إلی  لليهود 
وحتويلهــــــا  الفلسطينيني  إخواننا  أرايض 
إلی مستوطنات لليهود!. أليس هلذا الواقع 
اعتباره حني نمر هبذه اآليات ونفرسها يف 
من  هــذا  أليس  املــعــارص؟.  واقعنا  ضــوء 

 /10 للقرطبي:  القرآن،  ألحكام  اجلامع   )10(
للطربي:  البيان،  جامع  ويراجع   .219

.177–176 /15
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عن  أخربنا  حيث  الكريم  القرآن  إعجاز 
صاحلة  رسالة  فهو  ومستقبلنا؟.  حارضنا 

لكل زمان ومكان.
تفسري . 4 وتأثريه يف  املكانيك  تطور علم 

بعض اآليات:
• وسائل 	 عن  الكريم  القرآن  حتدث  ملا 

املواصالت -من سيارات وقطارات-
التي هيأها املوىل لنا، مل تتوقف اآليات 
التقليدية  القديمة  الوسائل  حد  عند 
أخرى  أجــواء  يف  بنا  حلقت  ولكنها 
أســفــر عنها  ـــرى  أخ ــل  ــائ ـــام وس أم
مفتوحـــــا  البــــاب  يزال  وال  زماننا 
لكل  سابقا  والقرآن  قائام  والتحدي 

ٿ  چٺ  تعاىل:  قــال  عــر. 
ٹ  ٹ  ٿٹ  ٿ  ٿ 

ٹ ڤچ ]سورة النحل: 8[.
املفرسين  من  للمتقدمني  حيسب  ومما 
الفانية  الدنيا  هــذه  حــدود  ــاوزوا  جت أهنــم 
من  فيه  وما  اجلنة  نعيم  عن  ليحدثونـــــا 
أهل  هبا  ليستمتع  خلقها  عجيبة  مراكب 
وقوله  والقرطبي:  الطربي  قاله  ما  اجلنة، 
تعلمون  ال  ما  اي  تعلمون«  ال  ما  »وخيلق 
مما أعد يف اجلنة ألهلها ويف النار ألهلها، مما 

مل تره عني وال سمعته أذن وال خطر علی 
قلب برش)11(.

ــن اســتــعــامل بعض  ـــامذج م ثــانــيــا: ن
ــن لــلــعــلــم خــــارج الــضــوابــط  ــرسي ــف امل

التفسيية.
بعض  أن  عىل  أمثلة  لكـــــــــم  نذكر 
ضوابطه  بغي  العلم  استخدموا  املفرسين 
وتفسيا  بالرأي  تفسيا  فكان  التفسيية، 

خاطئا.
ڄ . 1 ڄ  ڄ  ڦڄ  چ  تعاىل:  قال 

چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ 
ڍچ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ 
من  فهناك   ،]7–4 اهلــمــزة:  ــورة  ]س
السينية  بــاألشــعــة  ــار  ــن ال هــذه  فــرس 
التي تكشف جوف  )أشعة إكس()12( 

اإلنسان!!.
القدامى  فرسها  -التي  »تّطلع«  فإّن 
-وإن  إلحراقها  القلوب  إلی  بالوصول 

 .83  /14 لــلــطــربي:  الــبــيــان،  جــامــع   )11(
 /10 للقرطبي:  القرآن،  ألحكام  اجلامع 

.54–53
القرآنية:  املكتبـــــة  نوفل.  حسن  يوسف   )12(
170، النارش: دار الرشوق، الطبعة األوىل،  

2001م، القاهرة . 
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ولكن  واملعرفة،  ــالع  اإلط معنى  حتتمل 
نار  هــي  هــذه  أن  يرجح  اآليـــات  سياق 
النص  لتحميل  جمال  وال  غي.  ال  جهنم 
ذلك  اىل  اضف  فيه،  املبالغ  التأويل  هذا 
انه من قال أن أشعة إكس تطّلع عىل ما يف 

القلوب؟!.
-والــكــالم . 2 الباحثني  ــد  أح إســتــدل 

-عىل  للشهيد حممـــــد حسني هبشتي 
حركة األرض الرسيعة أن قام بإعداد 
بحث حول الطبيعة يف القرآن واستند 
مع  متناسبة  غي  عرية  مفاهيم  إلی 
باآلية  يستدل  حيث  الــقــرآن،  نــزول 
چ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  چ  الــكــريــمــة: 
اهلل  أن  عىل   ]25 املرسالت:  ]ســورة 
الرسيع  بالطائر  األرض  وصف  تعاىل 
األرض  حركة  بنّي  وبذلك  الطيان، 

الرسيعة)13(.
 :- الشهيد هبشتي  له -اي  قلُت  وقد 
كان  »كفات«  لفظ  أن  هل  ترى  أن  عليك 
يملك معنى الطائر الرسيع يف عر نزول 
هذا  اكتسب  اللفظ  أن  أم  وبيئته؟.  القرآن 

رسالة  جملة  يف  مقال  يف  هبشتي،  الشهيد   )13(
الثقلني. العدد: 9، ص: 24.

أن  ثانيــــــا  عليك  ثم  بالتدريج؟.  املعنى 
التي  باآلية  متصلة  اآلية  هذه  أن  تالحظ 
تليها؛ چڤ ڦ چ ]سورة املرسالت: 
الطيان  الرسيع  الطائر  يعني  فامذا   ،]26
معنى  ثمة  فهل  واألمــــوات؟.  لألحياء 
واضح؟. وبالرجوع إلی املعاجم يتبني أن 
»كفاتا« يف األصل هي األرض التي تضم 
األشياء األخرى؛ أمل نجعل األرض تضم 
األحياء واألموات. نعم، يقال فرٌس كفٌت 
رسيع  طائر  ولكن  رسيع)14(،  اي  وكفيٌت 

اسمه كفات من أين؟.
أحد  إلی  استند  الباحـث  هذا  ولعل 
املنجد،  كتاب  وهو  احلديثـــة  اللغة  كتب 
كفتًا  وكفت  فيه:  املؤلف  يقـــول  حيث 
يف  أرسع  وغيه،  الطائرة  وكفتانًا  وكفيتًا 
وألف  فيه)15(.  وتقّبض  العدو  أو  الطيان 
ال  العرشين  القرن  يف  وطبع  الكتاب  هذا 
للباحث  وجدته  مستنــد  أقرب  هذا  غي. 

املقاييس  أو  منظور،  البن  العرب  لسان   )14(
البن فارس )كنت(.

)15( املنجد يف اللغة واألعالم، لويس معلوف، 
بعض  ــيان  اش ان  البــد  كام  )كفت(  مــادة 
لسان  منظور يف  ابن  أليها  أشار  املعاين  هذه 

العرب.
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اآلية  تفسي  عن  جدًا  بعيد  ترى  كام  وهو 
الكريمة.

يف  ساهم  العلم  أن  عىل  أمثلة  ثالثا: 
تصحيح التفسي اخلاطئ.

املفرسين  اخــتــالف  أســبــاب  مــن  إن 
علوم  من  لديه  وما  مفرس  كل  ثقافة  تنوع 
من  ــره  ع يف  يستجد  ــا  وم ومعطيات 
التقدم  -عر  هذا  عرنـا  ففي  قضايا، 
العلمي والتطور التقني -ظهـــــــــــــــرت 
خمرعات وانكشفت حقائق علمية ثابتة يف 
عامل األنفس واآلفاق، التي مل ختطر عىل بال 

السابقني أصال.
حركة األرض.. 1

املسائل  بعض  طّبق  الــرازي  الفخر 
العلمية علی القرآن، فاستدّل علی سكون 

األرض)16( باآلية الكريمة: چ ہ ہ 
ھ ھ ھ چ ]سورة البقرة: 22[.

يقول الفخر الرازي: اعلم أنه سبحانه 
وتعاىل ذكر هاهنا أنه جعل األرض فراشا، 

ڻ  ڻ  ڻ  ں  چ  قــولــه:  ونــظــيه 
النمل:  ــورة  ]س چ  ۀ  ۀ  ڻ 

ې  ۉ  ۉ  ۅ  چ  وقوله:   ]61

)16( مفاتيح الغيب: 2/ 94.

ېچ ]سورة الزخرف: 10[، واعلم أن 
كون األرض فراشا مرشوط بأمور، الرشط 
األول كوهنا ساكنة، وذلك ألهنا لو كانت 
باإلستقامة  إما  حركتها  لكانت  متحركة 
باإلستقامة  كانت  فــإن  بــاإلســتــدارة،  أو 

ألن  اإلطـــالق،  عىل  لنا  فراشا  كانت  ملا 
أن  جيب  كــان  عــال  موضع  من  طفر  من 
هاوية  األرض  ألن  األرض  إلی  يصل  ال 
من  أثقل  واألرض  هاو،  اإلنسان  وذلك 
أثقلهام  كان  نزال  إذا  والثقيالن  اإلنسان، 
فكان  األرسع  يلحق  ال  واألبطأ  أرسعهام 
األرض،  إلی  اإلنسان  يصل  ال  أن  جيب 
فثبت أهنا لو كانت هاوية ملا كانت فراشا، 
باإلستدارة مل يكمل  لو كانت حركتها  أما 
إذا  مثال  األرض  حركة  ألن  هبا،  انتفاعنا 
أن  يريد  ــســان  واإلن ــرشق  امل ــی  إل كانت 
أن  شك  وال  املغرب  جانب  إلی  يتحرك 
يبقى  أن  جيب  فكان  أرسع  األرض  حركة 
اإلنسان عىل مكانه وأنه ال يمكنه الوصول 
إلی حيث يريد، فلام أمكنه ذلك علمنا أن 
وال  باإلستدارة  ال  متحركة  غي  األرض 

باإلستقامة، فهي ساكنة)17(.

)17( الفخر الرازي، مفاتيح الغيب: 2/ 33.
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كروية األرض.. 2
ڍ  ڍ  چ  تعالی:  بقوله  فاستدل 
علی   ]3 الــرعــد:  ]ســـورة  چ  ڌ  ڌ 
ــويس:  اآلل قــال  مسطحة.  األرض  كــون 
»وهو الذي مد األرض« اي بسطها طوال 
ما  إلی  املد  البسط،  قال األصم:  وعرضا، 
بعد مداها  ففيه داللة عىل  منتهاه،  ال يرى 
جمتمعة  كانت  وقيل:  أقطارها.  وسعة 
وقيل:  البيت.  حتت  من  مكة  من  فدحاها 
فدحاها  املقدس  بيت  عند  جمتمعة  كانت 
وقال -سبحانــــه -هلا: اذهبي كذا وكذا، 
أهنا  عىل  باآلية  واستدل  باملد.  املراد  وهو 

مسطحة غي كروية)18(.
وتصوير  عدسات  وبفضل  والــيــوم 
األرض  كروية  باتت  الصناعية  ــامر  األق

يف  املعاين  روح  ــويس،  اآلل حممود  السيد   )18(
تفسي القرآن العظيم: 7/ 88. دار الكتب 
الطبع:  تاريخ  األوىل،  الطبعـــــــة  العلمية، 

1415هـ. بيوت.

يتعلمها األطفال  التي  البدهيية  من األمور 
والكبار.

خالصة البحث:
التجريبي  العلم  تبنّي مما سبق مسامهة 
تطويره،  يف  ودوره  التفسي  يف  التعّمق  يف 
وقد تّم ذكر عدة أنموذجات من حيثيات 
القدماء  تفاسي  بــني  ومــقــارنــة  خمتلفة، 
معـــــاين  أن  النتيجة  فكانت  واملتأخرين، 
يتصوره  كــان  ممـّـا  أوســع  الكريم  القرآن 
تفسي  يف  يساهم  الزمان  وأن  املتقدمون، 
ومصاديقه  مفاهيمه  وبيان  الكريم  القرآن 
واضحة،  برباهني  مؤيد  علمي  طريق  عن 
وإن كان هناك بعض املفرسين استخدموا 
العلم بغي ضوابطه التفسيية فكان تفسيا 

بالرأي وتفسيا خاطئا.
أيضا  العلــــــــــم  ساهم  قد  وكذلك 
بعض  عند  اخلاطئ  التفسي  تصحيح  يف 

املفرّسين يف تفسي اآليات العلمية.
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         جامعة كاشان –جمهورية ايران االسالمية

االسلوب: هو الطريق او املنهج الذي يستعمل االداة او األلفاظ، ليصفها 

بعضها مع البعض ال نتاج معنى بداللة مراد الله تعاىل املطلوب، واالساليب 

عديدة منها بواسطة االداة، كام يف ادوات االستفهام والقسم والتوكيد. 

شمل البحث عدة بحوث، لبعض االساليب العربية يف القران الكريم، 

حيث تناول يف طيات البحوث الجاملية والصورة الفنية لألساليب يف التعبري 

القرآين الرشيف، والذي اضفى جامال اخر عىل النص القرآين، إذ جرى توضيح 

ادوات االساليب وورودها مبثوثة يف النصوص القرآنية، وكيف جرى تعامل 

النص معها تناسبا مع األلفاظ والسياقات االخرى، ليظهر النص بهذا التنسيق 

وهذه الداللة بصورة مؤثرة تبعث الشوق والتأثر يف النفس لهدايتها السبيل 

قال تعاىل: زب` e d c b aرب  [سورة األحزاب: 4].
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املقدمـــــــــــة:

قال تعاىل: چ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ 
ڇچ  ڇ  چ  چ  چ  چ 
اهلل  ورشف   .]13 ــرات:  ــج احل ]ســـورة 
الكريم  القران  بنزول  العرب  لغة  تعاىل 
وكوهنا  معانيها  ودقــة  الفاظها  لوسع  هبا 
هذه  ودلــيــل  وابلغها.  اللغات  افصح 
القران  يف  ورد  الــذي  التحدي  املميزات 

ٺ  ڀ  ڀ  چ  تعاىل:  كقوله  الكريم 
ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ 
ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ 
ڦچ ]سورة اإلرساء: 88[. والصالة 
للعاملني،  رمحــة  املبعوث  عــىل  والــســالم 
تنحل  ايل  حممد  وشفيعنا:  وحبيبنا  سيدنا 
به  وتقىض  الكرب  به  وتنفرج  العقد  به 
احلوائج وتنال به الرغائب وحسن اخلواتم 
ويستسقى الغامم بنور بوجهه الكريم وعىل 

اله الطيبني الطاهرين وسلم تسليام كثيا.
مجاالت  من  مجــال  يف  البحث  جــرى 
القران الكريم، حيث خص بعض اساليب 
الفنيــــة  الصور  راينا  فقد  العربية،  اللغة 
اجلاملية القرآنية التي افاضها القران الكريم 

وبأسلوب  العربية  لألساليب  باستخدامه 
يؤدي  وقد  متنوعة،  وبصور  ورائع،  دقيق 
اسلوٌب عدة اساليب يف نقس النص وكام 

يتضح لنا من خالل سي االبحاث االتية.
االساليب العربية ومجاليتها يف 

القرآن الكريم:
ُعُرَفْت اللغة العربية بأساليبها املتعددة، 
لتدل  حروفها  رسمت  هبا،  التعبي  وقوة 
وألصــوات  هبــا؛  ينطق  من  ــوات  اص عىل 
للكالم  جيعل  موسيقي،  جرس  حروفها 
نربات مناسبة حلدث اخلطاب والتكلــــم؛ 
الشعوب،  بــني  التفاهم  اداة  واللغات 
وتعكس حضاراهتا. ومما زاد يف لغة العرب 
لتدل  دقيقة  ملعاين  املناسبة  االلفاظ  اختيار 
عىل مدلوالت منتجة معتربة: نزول القران 
الكريم هبا مما زادها رصانة ومجاال وبالغة 
الوجداين  التــــــــأثي  هلا  واسلوبا، وجعل 
اهلل  لكــــالم  خانعة  النفوس  له  فأطربت 
ما  كالم  بانه:  ومعرفة  مقرة  املنزل،  تعاىل 
واالسلوب  النظم  حيث  من  كالم،  بعـده 
والركيب واللفظ واملعنى، ويف بحثنا هذه 
سلط  جزئية،  بحوث  عىل  اشتمل  الــذي 
الضوء عىل بعض جوانب اجلامل يف بعض 
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االساليب اللغوية النحوية والبالغية.
ومجاليــــــــة  التوكيد  اسلوب  أألول: 

صوره:
معنى وامهية التوكيد:. 1

العربيــة  اللغة  اساليب  احد  التوكيد 
التي  الفنية  بصوره  الكريم  القرآن  يف  ورد 
وجــاء  خــاصــا،  ــاال  مج نصوصه  اكسبت 
ومقويـــا  وداعام  معززا  التوكيد  اسلوب 
تكرار  وكذلك  للنص،  الــداليل  للمعنى 
مما  وتقويته،  اللفظ  اقــراع  يف  يزيد  اللفظ 
يقينا واقناعا  اكثر  القرآين  جعل من النص 
للمخاَطب والسامع، وهبذا يكسب النص 

مجالية التوكيد، قال تعاىل: چڑ ک 
گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک 
ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ 
]سورة  ڻچ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱڱ 

النحل: 91[.
لغة  التوكيــد  زاهد  الدكتور  وعرف 
اللغة:  يف  ))التوكيد  قائال:  واصطالحـــا 
التقريــــــر والتوثيق. ويف االصطـــــالح: 
بطرق  يؤّدى  العربية  اساليب  اسلوب من 
للتوكيد  ـــأدوات  ب حينا  تــكــون  وصــور 
واحــيــانــا بــاســتــعــامالت وبــنــيــات يــؤدي 

استعامهلا اىل داللة التوكيد، كتقديم ماحقه 
وغي  اجلملة  او  الكلمــة  وتكرار  التأخي 

ذلك(()1(.
))التأكيد  عباس:  ــرباس  ن واضــافــة 
وهبا  أفصح  والتوكيد  لغتان،  والتوكيد 

گ  گ  گ  گ  چ  ــران:  ــق ال ــاء  ج
91[؛  الــنــحــل:  ـــورة  ]س ڳچ 
للتوكيد رضبان احدمها: اللفظي؛ واالخر 
اخلاص  اسلوبه  له  منهام  ولكل  املعنوي، 
بلفظِه  امُلؤّكِد  بإعادِة  يكوُن  فاللفظي  به. 
ظاهرًا،  ــاًم  اس ــان  أك ســواٌء  بمرادفه،  أو 
مجلًة.  أم  حرفًا،  أم  فعاًل،  أم  ضميًا،  أم 
. والضمي نحو  فالظاهُر نحو جاَء عيٌّ عيٌّ
جئَت أنَت. وُقمنا نحُن. ومنه قوله تعاىل: 

ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  چ 

ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ 
 ]35 البقرة:  ]سورة  ېچ  ې  ې 
. واحلرُف نحو  والفعُل نحو جاَء جاَء عيٌّ
قوله  نحو  واجلملُة  بالرّس؛  ــوُح  أب ال  ال، 
تعاىل: چ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋچ 

اعراب  يف  )الدكتور(،  غازي  زهي  زاهــد:   )1(
القران الكريم، الكلية االسالمية اجلامعة–

النجف االرشف، ص: 64. 
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ــرادُف نحو  ]ســورة الــرشح: 5 -6[. وامل
. أتى جاَء عيٌّ

وفائدُة التوكيِد اللفظيِّ تقريُر املؤكِد يف 
نفِس السامِع ومتكينُُه يف قلبِِه، وإزالُة ما يف 

بهة فيه(()2(. نفسِه من الشُّ
اما التوكيد املعنوي: فيكون باستعامل 
فيقول  النحو،  علامء  يذكروهنا  ادوات 
بذكِر  املعنوي يكوُن  ))الّتوكيُد  الغالييني: 
النّفِس أو العنِي أو مجيع أو عاّمٍة أو كاَل أو 
كلتا، عىل رشِط أن ُتضاف هذه املؤّكداُت 
جــاَء  نحو  ــَد،  ــؤّك امل ُيــنــاِســُب  ضمٍي  إىل 
رأيُت  أنُفسُهام.  والرجالِن  عينُه،  الرجُل 
القريِة  ُفقراِء  إىل  أحسنُت  كّلهم.  القوَم 
واملرأتاِن  كالمها،  الرجالِن  جاَء  تِهم.  عامَّ
والعنِي  بالنفس  التوكيِد  وفائدُة  كلتامها. 
أو  جماٌز  الكالم  يف  يكون  أن  احتامِل  رفُع 
التوكيِد  تقوية  ُأريــَد  إذا  نسياٌن.  أو  سهٌو 
وبعَد  أمجع،  بكلمة  كله  كلمة  بعَد  ُيؤتى 
كلمِة كلها بكلمة مجعاء، وبعَد كلمة كلهم 
بكلمة  كلهنَّ  كلمة  وبعَد  أمجعنَي،  بكلمة 

جامــــــع  )الشيخ(،  مصطفى  الغالييني:   )2(
والنرش،  الكرخ  دار  العربيـــة،  ــدروس  ال

2004م: ج 3، ص: 567 -568.

ُه أمجُع و جاَءت  مُجَع، تقوُل جاَء الصفُّ كلُّ
ے  چ  تعاىل  قال  مجعاُء،  كلُّها  القبيلُة 
]ســورة ص:  چ  ۓ ۓ ڭ 
73[، وتقوُل جاَء النساُء كلُّهنَّ مُجَُع. وقد 
ُيؤكُد بأمجَع ومجعاَء وأمجعنَي ومُجََع، وإن مل 
تعاىل:  قوله  ومنه  كّل(()3(.  لفظ  مهنَّ  َيتقدَّ
ومنه قوله تعاىل: چ ڑ ڑ چ 

]سورة احلجر: 39[.
اجلامل يف حاالت التوكيد:. 2

القران  استعمــــال  كذلك  زاهد  بني 
استعمل  ))لقد  قائال:  التوكيــــد  الكريم 
وصوره  التوكيد  رضوب  الكريم  القران 
نصوصه،  يف  مبثوثة  وبغيها  ــاألدوات  ب
فالتوكيد من وظائف الكالم ومعانيه يؤديه 
املتكلم حني يكون املتلقي يف حالة شك أو 
انكار، أما اذا مل يكن كذلك فيلقى الكالم 
توكيد،  اىل  حيتاج  ال  اإلخبار  صورة  عىل 
وأّما اذا كان املتلقي يف شك فيكون اخباره 
من  فبأكثر  منكرا  كان  واذا  واحد،  بمؤكد 
مقولة  تتمثل  وهنا  اإلنكار.  إلزالة  مؤكد 
وقد  مقال"  مقام  "لكل  العربية:  البالغة 
قوله  يف  املذكورة  احلاالت  هذه  اجتمعت 

)3( ن. م، ص: 568.
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ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ  چ  تعاىل: 
ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ 
ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ 
ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ 
ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ 
چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ 
ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ 
ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎڎ  ڌ  ڌ 
]ســــورة  چ  ک  ک  ڑ  ڑ 
القرية  اهل  جاء  فحني   ،]18-  13 يس: 
املرسلون شكوا هبم فجاء توكيد اخلطاب 
الشك،  إلزالة  )إّن(:  وهو  واحد  بمؤكد 
ثم أنكروا قول رسل عيسى فجاء اخلطاب 
مؤكدا بثالثة مؤكدات: هي القسم و)إّن( 
الصورة  وتتحصل  التوكيـــد(()4(.  والم 
وتكثر  رفد  يف  التوكيد  مجالية  من  الفنية 
املعاين، حيث كلام ازداد اللفظ ازداد املعنى 
وتتكثر،  املعاين  تتعدد  املؤكدات  وبتكرار 
وإيقاعا  وغرضا  معنا  حيمل  تأكيد  ولكل 

خاصا به. يكسب النص مجاليته.
ــل  دالئ كتابه  يف  ــاين  ــرج اجل وينقل 
ليبني  االنباري  عن  مروية  رواية  االعجاز 

)4( زاهد: يف اعراب القران، م. س، ص: 64.

االلفاظ:  باختالف  املعنى  اختالف  فيها 
))واعلْم أنَّ ممَّا أغمَض الطريَق إىِل معرَفِة 
ما نحُن بَصدِده أن هاهنا فروقًا خفَيًة جَتْهلها 
ُة وكثٌي من اخلاصة ليس أهنم جيهلوهَنا  العامَّ
يف موضٍع ويعرفوهَنا يف آَخَر بل ال يدرون 
أهنا هي وال يعلموهَنا يف مجلٍة وال تفصيٍل. 
َرِكــَب  قــال:  أنه  األَنــبــاري  ابن  عن  ُروي 
الِكنْدي املتفلِسُف إىل أيب العباس وقال له: 
إين ألَِجُد يف كالِم العرب َحْشوًا: فقال له 
ذلك  وجدَت  موضِع  أيِّ  يف  العباس:  أبو 
فقال: َأِجُد العرَب يقولون: عبُد اهلل قائٌم. 
يقولوَن:  ثم  قائٌم  اهلل  عبد  إنَّ  يقولون:  ثم 
رٌة واملعنى  إن عبد اهللَ لقائٌم فاأللفاظ متكرِّ
واحٌد. فقال أبو العباس: بل املعاين خمتِلفٌة 
قائٌم  اهلل  عبُد  فقوهُلم:  األلفاِظ  الختالِف 
قائٌم  اهلل  إنَّ عبد  قيامه وقوهُلم:  إخباٌر عن 
جوٌاب عن سؤاِل سائٍل. وقوهُلم: إنَّ عبَد 
اهلل لقائٌم جواٌب عن إنكاِر منِكٍر قياَمه فقد 
فام  قال:  املعاين.  ِر  لتكرُّ األلفاُظ  رِت  تكرَّ
الكنديُّ  كان  وإِذا  جوابًا.  املتفلسُف  َأَحاَر 
ركوَب  فيه  يرَكَب  حتى  عليه  هذا  يذهُب 
ُمستفِهٍم أو معِرٍض فام ظنُّك بالعامِة وَمن 
هذا  ِشْبُه  خيُطر  ال  ممن  ة  العامَّ ِعداِد  يف  هو 
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بباله(()5(.
اجلانب  حسني:  األستاذ  لنا  ويصور 
ملاذا  لسؤال:  جوابا  الرائع،  اجلاميل  الفني 

ڄ  چ  اآليــــة؟:  املــؤكــدات يف  كــثــرت 
چ  چ  ڃ  ڃڃ  ڃ  ڄ  ڄ 
ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  چڇ  چ 
]ســـورة  ڎچ  ڎ  ڌ  ڌ 
مضمون  الن  فــأجــاب:  32[؛  يوسف: 
حال  مــع  تاما  تناقضا  يتناقض  الــكــالم 
املتكلم: وهو شدة الولع واحلب ليوسف، 
يتناقض متاما مع سجنه واهانته، مما  وهذا 
وتكذيبه،  الكالم  إنكار  اىل  السامع  يدفع 
املــؤكــدات.  من  العدد  هــذا  اىل  فاحتاج 
السجن  مع  استعملت  الثانية:  واملالحظة 
نون التوكيد الثقيلة، الن السجن أشد من 
احلبس  هي  وزيــادة،  إذالل  فهو  اإلذالل، 
والعزلة عن الناس؛ وايضا بدأت بالعقوبة 
االقوى، قدمت العقوبة االقوى مع النون 
يرتدع  حتى  التخويف  من  ملزيد  الثقيلة 

وينصاع لكالمها(.

)5( اجلرجاين، حتقيق: التنجي: حممد )الدكتور(، 
دالئل االعجاز، دار الكتاب العريب بيوت، 

1995م: ج 1، ص: 242.

مواصفات التوكيد وصوره اجلاملية يف . 3
القرآين:

الكريم  القران  يف  التوكيد  جاء  اوال: 
التي  املناسبة  كله كوحدة متكاملة، مراعيا 
بل  الفنية،  الصورة  عىل  حمافظة  فيها،  يأيت 
وكام  مجاهلا  عىل  زائــدا  مجاال  اليها  أضفت 
ورد عىل لساين: اخلفاجي وعبداللطيف يف 
كله  القرآين  التوكيد  ))ان  القرآين:  التعبي 
شاملة  نظرة  اليه  منظورة  متكاملة  وحدة 
وقد روعيه يف ذلك مجيع مواطنه فهو يؤكد 
أو  قرب  اخر  موطن  مراعي  ما  موطن  يف 
بعد، فتدرك انه اكد يف هذا املوطن لسبب 
اخر  موطن  يف  يؤكد  ومل  التوكيد،  اقتىض 
يبدو شبيها به بمؤكد واحد لسبب دعا اىل 
له.  املناسب  موطنه  يف  تعبي  كل  استعامل 
هنا  يؤكد  فهو  املؤكدات  باختيار  وكذلك 
بالنون اخلفيفة مثال ويف موطن اخر بالنون 
املشددة ويف موطن اخر  بان  الثقيلة. وهنا 
بحرف،  حرفـــــا  ويستبدل  املخففة،  بان 
كامل  فني  منظور  بحسب  ذلــك  كــل 
يف  كله  التوكيد  فجاء  القران،  يف  متكامل 
القران كله كانه لوحة فنية واحدة فيها من 
العجب،  اال  فيها  وليس  الفن،  عجائب 



د.مصطفى عبايس مقدم

175

هـ(
14

41
 - 

2م
01

9(
ف 

صي
 - 

ون
الث

الث
 و

ن
ام

الث
د 

عد
ال

الفنانني يقف مبهورا دهشا  امهر  ما جيعل 
استخالص  عن  امجعني  اخللق  بعجز  مقرا 
عجائبه فضال عن االتيان به(()6(. وكام جاء 
يف آيات كثية يف القران، ونمثل هلا يف هذه 

ڇ  ڇ  چڇ  الــثــالث:  ــات  اآلي
ڇ ڍڍ ڌ ڌ ڎچ 

ہ  چہ   ،]29 الــنــحــل:  ]ســـورة 
ۓ  ے  ھے  ھ  ھ  ھ 
 ،]72 الزمر:  ]سورة  ۓچ 

ۆئ  ۇئۆئ  ۇئ  وئ  وئ  ەئ  چ 

76[؛  غافر:  ]ســورة  ۈئچ  ۈئ 
ان  للسائل  اإلســكــايف:  اخلطيب  ويقول 
ـــات الــثــالثــة حول  ــذه اآلي يــســأل عــن ه
اآلخرتني:  يف  وعدمه  احدها  يف  التوكيد 
النحل  ســورة  يف  اآليــة  بال  ما  ))فيقول: 
قوله  عىل  الــالم  بدخول  وحدها  خصت 
)لبئس( فيها وإخالء اآليتني من السورتني 
منها؟. واجلواب أن يقال: إن اآلية من هذه 
أنفسهم  يف  ضلوا  قد  قوم  ذكر  يف  السورة 

)الدكتور(،  عبود  شاكر  حممود  اخلفاجي:   )6(
التعبي  )الدكتور(،  سنشول  اللطيف  وعبد 
القرآين، الكلية االسالمية اجلامعة –النجف 
الــدراســات  ـــدة  وح اصــــدار  االرشف، 

والبحوث، 2014م، ص: 149.

اهلل  أخــرب  الذين  وهــم  غيهم،  وأضــلــوا 
تعاىل عن أتباعهم أهنم سألوهم عن القرآن 
فقالوا: ليس من عند اهلل، وإنام هو أساطي 

ۓ  ۓ  چے  تعاىل:  اهلل  قال  األولــني، 
ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭڭ  ڭ  ڭ 
ۋۅ  ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ 
ى  ېې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ 
ى ائ ائچ ]سورة النحل: 24-
25[، وهؤالء أكثر الناس وأشدهم آثاما، 
احتيج  صفته  هذه  ومن  عقابا  وأشدهم 
عند تغليظ العقاب له إىل املبالغة يف تأكيد 
وألن  لذلك،  هنا  الالم  فاختيت  لفظه، 

چڈ  قوله:  اجلنة  أهــل  ذكــر  يف  بعدها 
کگ  ک  کک  ڑ  ڑ  ژ  ژ 
ڱ  ڳڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ 
]سورة  چ  ڻ  ں  ں  ڱڱ  ڱ 
بإزاء  »ولنعم«  يف  فالالم   ،]30 النحل: 
تعاىل:  قوله  ويف  »لبئس«(()7(؛  يف  الــالم 
ەئچ  ائ  ائ  ى  ى  چې 

)ت420هـــ(،  عبداهلل  بن  حممد  االسكايف:   )7(
ابو عبداهلل اخلطيب االصبهاين، درة التنزيل 
معهد  القرى،  ام  جامعة  التأويل،  وغــرة 
املكرمة، 2001م:  –مكة  العلمية  البحوث 

ط 1، ج 1، ص: 837 –838.
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ڄ  ڄ  چ   ،]155 األعـــراف:  ــورة  ]س
]سورة النحل: 9[،  ڄ ڃچ 
بالم  اهلداية  اية  وتعاىل  سبحانه  أكد  فهنا 
فأجاب  االهــالك؛  اية  يؤكد  ومل  التوكيد، 
جواب  يف  االم  يذكر  ))فلم  السامرائي: 

)لو( يف اآلية االوىل بخالف الثانية، وذلك 
من  ــرس  وأع أصعب  الــنــاس  هــدايــة  الن 
االهالك. فإهالك االلوف وألوف االلوف 
والظواهر  والتدمي  الفتك  بوسائل  ممكن 
فجاء  عسية،  هدايتهم  ولكن  الطبيعية؛ 
هو  مما  ونزعها  عسي  شــاق  هو  ملا  بــاألم 

أيرس(()8(.
سورة  من  اآليتني  يف  والتوكيد  ثانيا: 

ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  چ  الواقعة: 
چٴۇ   ،]65 الواقعة:  ]ســورة  چ  ہ 
]سورة  ۋ ۋ ۅ ۅ ۉچ 
عىل  التوكيد  الم  ــل  ادخ  ]70 الواقعة: 
فأجاب  ـــاج؛  االج عــن  ونزعها  احلــطــم 
يقال:  أن  ))وجيــوز  كشافه:  يف  الزخمرشي 
إّن هذه الالم مفيدة معنى التوكيد ال حمالة، 
فأدخلت يف آية املطعوم دون آية املرشوب، 
عىل  مقّدم  املطعوم  أمــر  أن  عىل  للداللة 

)8( السامرائي: التعبي القرآين، م. س، ص: 129.

أشد  بفقده  الوعيد  وأن  ــرشوب،  امل أمــر 
وأصعب، من قبل أن املرشوب إنام حيتاج 
الكريم  والقران  للمطعوم(()9(،  تبعًا  إليه 
الفنية  االلتفاتات  هــذه  مــن  الكثي  فيه 
من  مجاال  تضفي  والتي  اجلميلة  التوكيدية 
مجال االساليب القرآنية اىل القران الكريم، 
التوكيدية  ومن حيث استخدام االساليب 
النص  سياق  مع  واملتجانســـــة  املناسبة، 

القرآين.
الفنية  ومجاليته  القََّسم  اسلوب  الثاين: 

يف القران الكريم:
معنى القسم:. 1

يف  اسامعيل  بكر  حممـــد  الدكتور  قال 
تعريف القسم: ))أسلوب القسم يف اللغة: 
طريق من طرق توكيد الكالم وإبراز معانيه 
ومقاصده عىل النحو الذي يريده املتكلِّم، 
إذ يؤيت به لدفع إنكار املنكرين أو إزالة شك 
ني(()10(. وجاء يف: ))هتذيب اللغة؛  الشاكِّ

)9( الزخمرشي: حممود بن عمرو بن أمحد جار اهلل 
الشاملة،  املكتبة  الكشاف،  )ت538هـــ(، 

ج6، ص: 487.
دراسات  بكر)الدكتور(،  حممد  اسامعيل:   )10(
يف علوم القران، دار املنار، 1999م: ط 2، 

ص: 317 
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اسامعيل  وأكــد  الــيــمــني(()11(.  والقسم: 
غرض  عىل  يعتمد  وتأكيده  اخلرب  ان  عىل 
))فاألساليب  املخـاطب؛  وحال  املتكلم 
املتكلِّم  غرض  باختالف  ختتلف  اخلربية 
وحال املخاطب؛ فإذا كان املخاَطب خايل 
غي  من  املتكلم  من  اخلرب  جــاءه  الذهن، 
توكيد بالقسم وال بغيه؛ وإذا كان املتكلم 
َد  أكَّ املخاطب يشك يف كالمه  أن  قد رأى 
التوكيد، وأمهها:  له القول بنوع من أنواع 
ينِكُر  املخاَطب  رأى  قد  كان  وإذا  القسم؛ 

قوله، كان التوكيد أوىل وألزم(()12(.
))وهو  تبيانه:  يف  اجلوزية  ابن  وقال 
سبحانه يقسم بأمور عىل أمور وإنام يقسم 
املستلزم  وآياته  بصفاته  املوصوفة  بنفسه 
لذاته وصفاته وإقسامه ببعض املخلوقات 
إما  فالقسم  آياته.  أنه من عظيم  دليل عىل 
عىل مجلة خربية وهو الغالب كقوله تعاىل: 

ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  چ 

وإما  23[؛  الذاريات:  ]سورة  چ  ۇ 

)11( اهلروي: حممد بن أمحد بن األزهري، )ت 
الراث  إحياء  دار  اللغة،  هتذيب  370هـ(، 
–بيــــــروت، 2001م: ج 8، ص:  العريب 

.319

)12( ن. م.

چ پ  عىل مجلة طلبية كقوله تعاىل: 
چ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ 

هذا  أن  مع   ،]93-  92 احلجر:  ]ســورة 
من  فيكون  عليه  املقسم  حتقيق  به  يراد  قد 
باب اخلرب وقد يراد حتقيق القسم. واملقسم 

عليه يراد بالقسم توكيده وحتقيقه فالبد أن 
الغائبة  كاألمور  ذلك  فيه  حيسن  بام  يكون 
األمور  فأما  ثبوهتا  عىل  أقسم  إذا  واخلفية 
والقمـــــــــر  كالشمس  املشهورة  الظاهرة 
والليل والنهار والسمــــاء واألرض فهذه 
يقسم هبا وال يقسم عليها وما أقسم عليه 
الرب فهو من آياته فيجوز أن يكون مقسام 

به وال ينعكس(()13(.
الواردة . 2 الفنية  والصورة  القسم  مجالية 

يف القرآن الكريم:
الكريــم  القران  يف  القسم  ورد  اوال: 
وله  عميقا  بعـــــدا  هلا  رائعة  فنية  بصور 
وإذعانــه  املخاطب،  نفس  يف  شديد  تأثي 
جاء  الذي  االخبار  من  والتيقن  للتصديق 
الوجدان هيزه  اليه  يميل  به مقسوما عليه، 

بكر)ت  ايب  بن  حممد  اجلوزية:  القيم  ابن   )13(
دار  القران،  اقسام  يف  التبيان  هـــ(،   751

الفكر، املكتبة الشاملة، ص: 6.
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رغبة  تــارة  القلب،  له  يستطيب  شعورا، 
تعاىل:  قال  وبــرشى،  وسكينة  وطمأنينة 

ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  چژ 

 ،]126 عمران:  آل  ]سورة  چ  گ  ک 

ٱ  چ  واخرى رهبة وخوفا ونذيرا: 
پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ 
]سورة  پ پ پڀ ڀ ڀچ 

التغابن: 10[.
التحقيق  ــي  ق القسم  مجــال  ثــانــيــا: 
بان  اتقانه،  يف  السيوطي  ذكر  والتوكيد: 
القسم لتحقيق اخلرب وتوكيده، حيث قال: 
وتوكيده  اخلرب  حتقيق  بالقسم  ))والقصد 
املنافقني  أن  يشهد  واهلل  مثل  جعلوا  حتى 
لكاذبون قساًم وإن كان فيه إخبار بشهادة، 
ألنه ملا جاء توكيدًا للخرب سمى قساًم. وقد 
قيل ما معنى القسم منه تعاىل: ؟.. فإنه إن 
كان ألجل املؤمن فاملؤمن مصدق بمجرد 
ألجل  كان  وإن  قسم،  غي  من  اإلخبار 
الكافر فال يقيده. وأجيب: بأن القرآن نزل 
بلغة العرب، وان عادهتا القسم إذا أرادت 

أن تؤكد أمرًا(()14(.
اكامل  واالشهاد يف  القسم  ثالثا: مجال 

الدين، االتقان يف علوم  السيوطي: جالل   )14(

احلجة: وكذلك اكد السيوطي، بان القسم 
واالشهاد من باب اكامل احلجة: ))بان اهلل 
ذكر القسم لكامل احلجة وتأكيدها، وذلك 
أن احلكم يفصل باثنني: إما بالشهادة، وإما 
النوعني  كتابه:  يف  تعاىل  فذكر  بالقسم، 

حتى ال يبقى هلم حجة: فقال:
ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  چٿ 

ڄ  ڦ  ڦڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ 
آل  ]ســـــــورة  ڃچ  ڄ  ڄ  ڄ 

يت  ىت  مت  خت  چ  وقال:   ،]18 عمران: 
جث چ ]سورة يونس: 53[؛ وعن بعض 

ہ  ہ  چ  قوله:  سمع  ملا  أنه  األعــراب 
ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ 

]ســـورة  ۇچ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ 

من  وقال:  رصح   :]23-  22 الذاريات: 
إىل  أجلــأه  حتى  اجلليل  أغضب  الــذي  ذا 
القسم إال باسم معظم،  اليمني وال يكون 
وقد أقسم اهلل تعاىل بنفسه يف القرآن وقسم 

بمخلوقاته(()15(.
رابعا: مجال معنى القسم يف سبقه "ال" 

القرآن، املكتبة الشاملة، ج 1، ص: 389.
ص:  ج1،  س،  م.  االتقان،  السيوطي:   )15(

.390



د.مصطفى عبايس مقدم

179

هـ(
14

41
 - 

2م
01

9(
ف 

صي
 - 

ون
الث

الث
 و

ن
ام

الث
د 

عد
ال

مقرنة  القسم  النافية  "ال"  سبقت  النافية: 
املفرسون  عدها  مواضع  ستة  يف  بالفاء 
كام  قبلها،  ملا  استئنافية  مجال  والنحويون 

ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ  چ  تعاىل:  قوله  يف 
ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ 
ەئ  ائ  ائ  ى  ى  ې  ې 
 ،]65 النساء:  ]سورة  وئچ  ەئ 
]ســورة  چ  ی  ی  ی  ی  چ 

ٿچ  ٿ  ٿ  ٿ  چ   ،]75 الــواقــعــة: 
ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  چ   ،]38 احلاقة:  ]سورة 
 ،]40 املعارج:  ]سورة  پچ  پ  ٻ 
چ ژ ژ ڑچ ]سورة التكوير: 15[، 

االنشقاق:  ]ســورة  چ  ھ  ھ  ھ  چ 

16[، والصورة اجلاملية يرسمها لنا املعنى 
الدقيق لتوكيد القسم، أي بمعنى اقسم.

الفنية  الصور  هلذه  االقســـــام  فًصل 
متشابه  588هـ( يف  اشوب )ت  ابن شهر 
واملغارب  املشارق  حول  وخمتلقه  القران 

گ  گ  چ  ــاىل  ــع ت ))قـــولـــه  ــال:  ــائ ق
گچ و يف موضع چ ٱ ٻ ٻ 

ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  چ  موضع  يف  و  ٻچ 
الــرشوق  موضع  ــاألول  ب أراد  ٻچ 
ويفعل  يفعل  من  املفعل  ألن  والغروب 

واملدخل،  كاملذهب  منهام،  املوضع  اسم 
الشتاء ومرشق  به مرشق  الثاين عنى  وأما 
الصيف وكذلك املغرب وذلك أن مرشق 
النهار،  من  أطــول  فالليل  قريب  الشتاء 
به  عنى  الثالث  ــا  وأم املــغــرب،  وكذلك 
منازل الشمس يف الرشوق والغروب ألن 
تطلع  منزال  وستني  مائة  ثالث  للشمس 
كل يوم من منزل وتغرب يف منزل وكذلك 
شهر  يف  املنازل  جيــاوز  القمر  ألن  القمر 

والشمس جتاوزها يف سنة(()16(.
يف  بموضعني  اقــران  بدون  ووردت 
توجيه  من  اكثر  هلا  وكان  الكريم  القران 
الفنية  الصورة  مستشعرين  ذلك  فلنتأمل 

ڑ  ژ  ژ  چ  تعاىل:  قــال  توجيه،  لكل 
]سورة  چ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ 
چ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  چ   ،]2-  1 القيامة: 

]سورة البلد: 1[.
وقد وجه السيد الطبطبائي يف تفسيه 
قائال:  ــات  اآلي هلــذه  القسم  هــذا  املــيــزان 

چ  ڑ  ڑ  ژ  ژ  چ  تــعــاىل:  ))قــولــه 

)16( ابن شهر اشوب: حممد بن عي)ت588هـ(، 
بيدار،  انتشارات  وخمتلفة،  القران  متشابه 

1328هش: ج 1، ص: 5.
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»ال  بكون  قيل  سواء  القيامة  بيوم  إقسام 
أو  زائــدة  ال  بكون  أو  قسم  كلمة  أقسم« 
تعاىل:  قوله  األقــوال.  اختالف  عىل  نافية 
ثان  إقسام  اللوامة«  بالنفس  أقسم  ال  »و 
عىل ما يقتضيه السياق ومشاكلة اللفظ فال 
يعبأ بام قيل: إنه نفي األقسام و ليس بقسم، 
واملراد أقسم بيوم القيامة وال أقسم بالنفس 
اللوامة؛ وجواب القسم حمذوف يدل عليه 
وإنام  ليبعثن،  والتقدير  التالية،  ــات  اآلي
و عظمة  اليوم  تفخيم  للداللة عىل  حذف 

أمره قال تعاىل: چ حئ مئ ىئ يئجب 
األعـــراف:  ]ســـورة  چ  ىب  مب  خب  حب 

ٿ  ٿ  ٿ  چ  تعاىل:  وقال   ،]187
ڤچ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ 

ٱ  چ  تــعــاىل:  ــال  وق ]ســـورة طــه: 15[، 
النبأ:  ]سورة  چ  ٻ ٻ ٻ ٻ پ 

.)17())]2- 1
والتنويــــــــر  التحرير  يف  وجــــــــاء 
أقسم{  }ال  ))وصيغــــــة:  عاشور:  البن 
عىل  النفي  ــرف  ح أدخــل  قسم،  صيغة 

امليزان   ،حسني حممــــــد  الطبطبائي:   )17(
املجتبى  مــؤســســة  ـــران،  ـــق ال تــفــســي  يف 
2005م:  املنقحـــــــة،  ط1  للمطبوعات، 

ج20، ص: 57 

حتقيق  يف  املبالغة  لقصد  }أقسم{  فعل: 
أن  للسامع  ُيوِهم  بحيث  به  املقَسم  ُحْرمة 
القسم  يرك  ثم  به  يقسم  أن  هيم  املتكلم 
أقسم  ال  فيقول:  به  باملقسم  احلنث  خمافة 
بأعزَّ منه عندي، وذلك  به، أي وال أقسم 
قوله  عند  وتقدم  الَقسم  تأكيد  عن  كناية 
چ  ی  ی  ی  ی  چ  تــعــاىل: 
بديعي  الواقعة: 75[، وفيه حمسن  ]سورة 
يشبه  بام  املــدح  تأكيد  يسمى  ما  قبيل  من 
باعتباره  القيامة{  بيوم  }والقسم  الــذم؛ 
وإفاضة  اهلل  عدل  من  فيه  جيري  ملا  ظرفًا 
والنفوس  املالئكة  من  حيرضه  وما  فضله 

املباركة(()18(.
وقد امجل الدكتور سلامن يف بحثـــــــه 
القرآن  يف  القســـــم  ارسار  من  املوسوم: 
بمعنى:  اقسم"  "ال  ملعنى  اجابته  الكريم، 
معنى  فان  هنا  ))ومن  قال:  حيث  اقسم 
القدماء  قال  كام  "اقسم"  هو  اقسم"  "ال 

ولكن مع افادة التأكيد، ومعنى ذلك كله 
بمواقع  اقسم  قد  وتعاىل  سبحانه  اهلل  ان 

)18( ابن عاشور: حممد الطاهر التونيس، التحرير 
التفاسي  موقع  الشاملة،  املكتبة  والتنوير، 
 http: // ج15، ص: 433 رابط النت: 

 www. altafsir. com
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يدل  وكــام  اآليـــة.  هــذه  يف  حقا  النجوم 
مبارشًة:  بعدها  جاء  انه  ايضا  ذلك  عىل 
چحئ مئ ىئ يئ جب چ ]سورة 

نفيٌّ  قسٌم ال  انه  فدل عىل   ،]76 الواقعة: 
ڄ ڄ  له، ويؤكده كذلك قوله تعاىل: چ 
»ال«  و   ،]1 البلد:  ]ســورة  ڄچ  ڄ 
ان  لتأكيده، بدليل  القسم بل  لنفي  ليست 
موضع  يف  البلد  هبذا  اقسم  قد  تعاىل  اهلل 

اخر وهو قوله تعاىل: چٱ ٻ ٻ 
ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ 
ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ چ ]سورة التني: 

.)19())]4- 1
يف  مجــالــيــة  صـــور  للقسم  خــامــســا: 
اضافة  للقسم  والعربة:  والعظة  املقاصد 
ولطائف،  اخرى  صور  التوكيدية  جلوانبه 
اهلل- أن  ))اعلم  قائال:  اسامعيل  يصفها 
عز وجل-ال يقِسُم بيشء إال وفيه موضع 
وجمال  والذكرى،  للعظة  وموطن  للعربة، 
ورائه  من  وكــان  والنظر،  ل  للتأمُّ رحب 

ارسار  من  )الدكتور(،  سليامن  عي:  بن   )19(
جامعــة  جملة  الكريم،  القران  يف  القسم 
العربية  واللغة  الرشيعة  لعلوم  القرى  ام 
ج  1425هـ:  رمضان   ،31 العدد  وآداهبا، 

19، ص: 561.

والعاقـــــــل  املتدبِّر  املؤمن  يطلبه  مقصد 
عليه  املقسم  حيمل  ما  وكثًيا  املستبر. 
فتكون  ــه،  وســامت بــه  املقَسم  خصائص 
اهلل  يقِسُم  فقد  قوية.  جــّدًا  بينهام  املناسبة 
شأنه،  من  للتهويل  أو  لتعظيمه،  باليشء 
أو  بنعمه،  للتذكي  أو  والتحذير من رشه، 
ف  والتعرُّ فيه،  ل  التأمُّ إىل  العقالء  لدعوة 
األغراض  هذه  جتتمع  وقد  أرساره،  عىل 
دون  بعضها  جيتمع  وقد  القَسم،  يف  كلها 
املقصـــــد األصيل  البعض اآلخر، ولكن 
من القسم هو توكيد املقَسم عليه وتقريره 
حق  ليستيقنوه  العباد  قلوب  يف  وتثبيته 
عليه  املقَسم  توكيد  أن  عىل  اإلستيقان، 
فهو  ــاز،  اإلجي من  رضًبــا  ُيَعدُّ  به  باملقَسم 
دائاًم يأيت بالدعوة مصحوبة بدليلها، فيوفر 
أبواًبا  له  ويفتح  رحًبا،  منطلًقا  للقارئ 

ې  چ  والنظر(()20(،  للتأمل  واسعة 
ائ  ائ  ى  ى  ې  ې  ې 

ۆئچ  ۇئ  ۇئ  وئ  وئ  ەئ  ەئ 

]سورة الذاريات: 1-5[، وجاء يف تفسي 
عي  ))عن  املنثور:  الدر  يف  اآليــات  هذه 

)20( اسامعيل: دروس يف علوم القران، م. س، 
ص: 323 –324.
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}والذاريات  قوله:  يف   طالب أيب  بن 
وقرًا{  }فاحلامالت  الرياح،  قال:  ذروًا{ 
يرسًا{  }فاجلاريات  الــســحــاب،  قـــال: 
قال:  أمرًا{  }فاملقسمـــات  السفن،  قال: 

املالئكة(()21(.
الكونية  القارئ هلذه اآليات  فلو تدبر 
تريف  بيده  من  أن  ))أيقن  العظيمة، 
يشء.  كل  عىل  قادًرا  الكونية  اآليات  هذه 
فاملرشكون ملا أنكروا الرسالة والوحدانية، 
والبعث واجلزاء، واستبعدوا ذلك كله أيام 
استبعاد، اقتىض توكيد ما أنكروه، وتقرير ما 
جحدوه بشتَّى أنواع التوكيد، وال شكَّ أن 
القَسم من أقوى هذه األنواع، وقد جرت 
عادة العرب توكيد عظائم األمور به، فجاء 
القرآن الكريم عىل وفق ما جرت به عادهتم 
واحلــامــالت  ــات  ــذاري ال ففي  جهة.  مــن 
بالغة،  عظات  واملقسمـــات،  واجلاريات 
وعظيم  تعاىل  اهلل  بوحدانية  ناطقة  وآيات 
عىل  نعمة  وإرساهلا  تريفها،  عىل  قدرته 
قوم، ونقمة عىل آخرين، وجعل فيها احلياة 

)21( السيوطي: الدر املنثور يف التأويل باملأثور، 
ج9،  التفاسي،  –موقع  الشاملة  املكتبــــة 

ص296.

لإلنسان واحليوان والنبات، وصنََّفها وفق 
لكل صنف  أصناًفا شتَّى، وجعل  حكمته 
يذرو  ما  فمنها  خاصة.  كونية  وظيفة  منها 
ما  ومنها  ويزدهر،  لينمو  وحيركه  النبات 
حيمل السحب املثَقَلة باملاء. ومنها ما جيري 
ٍة إىل حيث شاء  هبذه السحب يف يرس وِخفَّ
ل املطر من هذه السحب  اهلل، ومنها ما ينزِّ
ومنها...  حمدودة،  أماكن  إىل  معلوم  بقدر 
اهلل  أقسم  التي  األقسام  هذه  وما  ومنها. 
نظر  فمن  والنظر.  للتأمل  دعــوة  إاّل  هبا 
أبر، ومن أبر عرف(()22(، قال تعاىل: 

ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  چ 

ڃ ڃ چ چ ]سورة ص: 29[؛ 
 . ٻ..  ٻ  ٱ  چ  تعاىل:  قوله  ويف 

ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ 

ڑ ڑ ک ک ک ک چ ]سورة الطارق: 

.]14- 1
واوضح سيد قطب خصائصا للقسم 
إيقاعاهتا  ))ففي  منهـــا:  الطارق،  لسورة 
ونوع  املشاهد،  نوع  فيهــــا  يشارك  حدة 
األلفـــــاظ،  وجرس  املوسيقي،  اإليقـــاع 
»الطارق.  مشاهدها:  ومن  املعاين.  وإحياء 

)22( اسامعيل: م. س، ص: 324 –325.
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والثاقب. والدافق. والرجـــع. والصدع«. 
}إن  نفس:  كل  عىل  الرقابة  معانيها:  ومن 
القوة  ونفي  حافظ{،  عليها  ملا  نفس  كل 
من  له  فام  الــرسائــر  تبىل  }يوم  والــنــارص: 
}إنه  الــصــارم:  ــد  واجل نارص{،  وال  قــوة 
والوعيد  باهلزل{،  هو  ومــا  فصل  لقول 
يكيدون  }إهنم  ــه:  ذات الطابع  حيمل  فيها 
كيدًا وأكيد كيدًا. فمهل الكافرين أمهلهم 
السورة  افتتاح  رويدًا{(()23(، ويعقب عىل 
يف  واثرها  وقعها  هلا  كونية  بأمور  بالقسم 
القسم  ))هذا  قائال:  ونظمه،  الكون  ادارة 
إيامنية...  وحقيقة  كونيًا  مشهدًا  يتضمن 
التوكيد  معنى  هذه  بصيغتـه  التعبي  ويف 
حافظ.  عليها  إال  نفس  من  ما  الشديد.. 
يراقبها، وحيىص عليها، وحيفظ عنها، وهو 
ألهنا  النفس  ويعني  اهلل.  بأمـــر  هبا  موكل 
التي  وهي  واألفكــار.  األرسار  مستودع 
هنالك  ليست  ــزاء.  واجل العمل  هبا  يناط 
ليسوا  والناس  هيصة!.  وال  إذن  فوىض 
مطلقني يف األرض هكذا بال حارس. وال 

يف  الشاذيل،  حسن  ابراهيم  قطب:  سيد   )23(
 ،8 ج  الشاملة،  املكتبة  ــقــران،  ال ظــالل 

ص6.

مهملني يف شعاهبا بال حافظ، وال مروكني 
هو  إنام  رقيب.  بال  شــاءوا  كيف  يفعلون 
اإلحصاء الدقيق املبارش، واحلساب املبني 

عىل هذا اإلحصاء الدقيق املبارش(()24(.
والقسم  مبارش:  غي  قسم  سادســــا: 
ليس باملبارش من قبل اهلل تعاىل بل بخطاب 

ے ے  چ  منه اىل رسوله، قال تعاىل: 
ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭڭ  ڭ  ۓ  ۓ 

التغابن:  ]سورة  چ  ٴۇۋ ۋ ۅ ۅ ۉ 

اخللق  ))ان  الصدر:  الشهيد  وقــال   ،]7
بام  يقسم  تعاىل  واهلل  تعاىل،  بــاهلل  يقسم 
من  اختيارية  هنا  فاملسألة  خلقه.  من  شاء 
التوصل  ألجل  قسم  فهو  سبحانــه.  قبله 

ہ  ہ ہ  چ  تعاىل:  قال  نتيجة  اىل 
ہ ھ ھ ھ ھ ے چ ]سورة 
العاديات: 6 -7[، فالقسم ألجل الركيز 

والتأكيد عىل ذلك(()25(.
 :بالنبي تعاىل  اهلل  قسم  سابعــــا: 
لتبيني عظمته وترشيفه للناس، قال تعاىل: 

)24( سيد قطب: م. س، ج8، ص: 6.
)25( الصدر: حممد صادق الشهيد الثاين، منة 
االضواء  دار  القران،  عن  الدفاع  يف  املنان 
للطباعة والنرش والتوزيع، 2008م: ط 2، 

ص: 291.
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]سورة  چ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  چ 

احلجر: 72[.
الكريم  بالقران  تعاىل  اهلل  يقسم  ثامنا: 
اخلالدة:  ورسالته   الرسول احقية  عىل 

قال تعاىل: چ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ 
ڦ ڄ ڄ چ ]سورة يس: 1 -3[.

القران  تاسعا: يقسم اهلل تعاىل عىل ان 
ی  ی  چ  تعاىل  قــال  ــق:  وح عظيم 
يئ  ىئ  مئ  حئ  جئ  ی  ی 
]ســـورة  چ  ٻ  ٻ  ٱ  حب  جب 

الواقعة: 75 -77[.
بمخلوقاته  تعاىل  اهلل  يقسم  عــارشا: 
آيات  وكوهنا  وعظمها  ألمهيتها  الكونية: 
خالق  للكون  ان  عىل  وترشد  تدل  علمية 
واحد حكيم مدبر، واالنسان بطبيعة احلال 
بعظمتها،  ويشعر  املوجودات  هبذه  حيس 
القسم،  يف  وتيقنا  استشعارًا  هناك  فيكون 
وهي  الساموية  باملخلوقات  االقسام  فمن 

كثية يف القران منها، قال تعاىل: چٱ 
ٻ ٻچ ]سورة النجم: 1[، چ ٱ ٻ 
چٱ   ،]7 الذاريات:  ]سورة  ٻچ 

ٻ ٻ چ ]سورة الربوج: 1[.
يف  كثية  اقسام  وردت  عرش:  احدى 

وارضه  بسامواته  متعلقة  الشمس  سورة 
وترويضها  النفس  ألقناع  لعلَّه  وازمنتهام، 
سعادة  سبب  ألهنا  والفطرة،  االيامن  عىل 

االنسان، قال تعاىل: چ ٱ ٻ ٻ 
ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ 
ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ 
ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ 
ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ 
ڃ ڃ چ ]سورة الشمس: 1 -10[.

االقسام  من  ومجــاالت  صور  وهناك 
الكريم  القران  نصوص  يف  مبثوثة  كثية 
فاخترنا  بذكرها،  املقام  يطول  الرشيفة، 
عىل ما ذكر، والباقي عىل املطوالت ان شاء 

اهلل تعاىل.
ومناسبته . 3 القسم  صور  يف  املناسبــــــة 

اجلاملية:
الكريم  القران  يف  االقسام  تدبرنا  لو 
جوابه،  ومجلة  القسم  مجلة  يف  ودققنا 
الوثيق  الرابط  لوجدنا  متناهية،  وبدقة 
فنية  لرسم صورة  توحي  بينهام،  واملناسبة 
مجالياته  صور  اىل  القسم  يضفيها  مجيلة، 
الركيب والفاظه،  االخرى، فنجد ترابط 
العجيبــة،  الركيبة  هلذه  املثمرة  وغايته 
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عليه،  واملقسم  به  املقسم  بني  والعالقة 
ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  چ  تعاىل:  قوله  ففي 
ــورة  ]س چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ 
والليل  ))فالضحى   ،]3-  1 الضحى: 
وما  رّبك  ودَّعك  }ما  وقوله:  هبام  مقسم 
عنه  نعرّب  الــذي  القسم  جــواب  هو  قىل{ 
بني  الواقع  يف  صلة  فهناك  عليه،  باملقسم 
مل  ملاذا  أّنه  وهو  عليه،  واملقسم  به  املقسم 
يقسم بالشمس وال بالقمر وال بالتني وال 
بالزيتون بل حلف بالضحى والليل ألجل 
َعَك َربَُّك  املقسم عليه أعني قوله: }ما َودَّ
قسم  كّل  إّن  القول:  وصفوة  َقىل{؟.  َوما 
جدير لتحقيق اخلرب، ولكن يقع الكالم يف 
ملاذا  أّنه  الكريم  القرآن  يف  ورد  قسم  كّل 
اختار املقسم به اخلاص دون سائر االَمور 
ملاذا  فمثاًل:  هبــا؟.  يقسم  التي  الكثية 
حلف يف حتقيق قوله: }ما وّدعك{ بقوله: 
بالشمس  يقسم  ومل  والليل{  )والضحى 
والقمر؟.(()26(؛ وبني اسامعيل جانبا من 

)26( السبحاين: جعفر)الشيخ املحقق(، االقسام 
 http: // يف القران الكريم، رابط النت: 
 www. alseraj. net/ maktaba/
 kotob/ quran/ agsim/ ags13.

 .html

النظر  ملفتًا  بينهام  واملناسبة  العالقة  هذه 
عامة  بصورة  واعجازه  القران  نظم  اىل 
لوحة  من  القسم  اسلوب  ينتجه  ما  واىل 
االحاسيس  اقناع  عىل  القدرة  هلا  فنية، 
تغيي،  ينتج عنها  الوجدانية، مما  واملشاعر 
حقة  عقيدة  اىل  منحرفة  ضالة  عقيدة  ربام 
اىل  الظلامت  من  صاحبها  خترج  نورانية، 

ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  چ  تــعــاىل:  قــال  الــنــور، 
ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ 
]سورة  ېچ  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۋۅ  ۋ 
النَّْسِج،  حمَكم  كتاب  ))فهو   ،]9 احلديد: 
تنافر  وال  كلامته،  بني  خلاًل  فيه  جتد  ال 
وال  معانيه  يف  تناقض  وال  حروفه،  بني 
نحو  يف  اًم  منجَّ نــزل  أنــه  مع  مراميه.  يف 
رتَّبه  كيف  فانظر  سنـة،  وعرشين  ثالث 
واجلامل،  احلسن  يف  غاية  فريًدا  ترتيًبا  اهلل 
برباعة  العقول  هبر  والــكــامل،  ــالل  واجل
تصويره،  ودقة  أسلوبه،  وسالسة  نظمه، 
لنا  تأمَّ فإذا  بيانه.  وعذوبة  تعبيه،  وروعة 
جدَّ  الصلة  وجدنا  القَسم  آيات  يف  مثاًل 
قوية بني املقَسم به واملقَسم عليه، وأدركنا 
جيء  لو  بحيث  وثيًقا؛  تناسًبا  بينهام  أن 
النظام،  الختلَّ  آخر  بيشء  أحدمها  مكان 
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واجلـــالل(()27(.  اجلامل  مواطن  وذهبت 
التناسب  هبــذا  ــالل  واجل اجلــامل  فيكمن 
باملقسم  به  املقسم  بارتباط  العالقة،  هلذه 
بحيث  عنهام،  تنفك  ال  بمناسبة  عليه 
الركيبة  هذه  بغي  منهام  اي  استبدل  لو 
صلح  ملا  والــداللــة،  واللفظ  النظم  من 
بطوائف  مثاًل  اهلل  أقسم  ))فقد  القسم، 
من املالئكة عىل وحدانيته وربوبيته، لنفي 
ما زعمه املرشكون من وجود صلة نسبية 

ٻ  ٻ  ٱ  چ  فقال:  وبينهم،  بينه 
ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ 
]سورة الصافات: 1 -4[،  ڀ ڀچ 
فقد زعموا أن املالئكة بنات اهلل، وجعلوا 
لبيان  هبم  فأقسم  نسًبا،  اجِلنَّة  وبني  بينه 
وظائفهم، وحتديد مكانتهم، وإثبات كامله 
رب  األحــد،  الواحد  أنه  وبيان  ذاتــه،  يف 
الساموات واألرض وما بينهام. فلو جيء 
مثاًل:  فقيل  املالئكة،  غي  آخر  به  بمقَسم 
إذا  »والنجم  قيل:  أو  ذرًوا«  »والذاريات 
هوى« الختلَّ نظم الكالم ونسق املعاين، 
اإلعجاز  وجوه  من  فريد  وجه  ولذهب 

)27( اسامعيل: م. س، ص: 325.

ورد  املــدثــر  ســورة  ويف  ــاين(()28(.  ــي ــب ال
اسلوب القسم: يف قوله تعاىل: چ ائ ەئ 
ېئ  ۈئ  ۈئ  ۆئ  ۆئ  ۇئ  ۇئ  وئ  وئ  ەئ 
چ ]سورة املدثر:  ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ 
بالقمر  سبحانه  ))أقــســم   ،]36-  32
ــات  اآلي مــن  وفيه  الليل  ــة  آي هــو  ــذي  ال
وبارئه  خالقه  ربوبية  عىل  الدالة  الباهرة 
هو  -ما  بخلقه  وعنايته  وعلمه  وحكمته 
أقســـم  سبحانه  وهو  باملشاهدة.  معلوم 
املالئكة  من  نراه  ال  مما  فيها  وما  بالسامء 
والقمر  الشمس  من  ــراه  ن مما  فيها  ومــا 
حركات  بسبب  ــدث  حي ــا  وم والــنــجــوم 
وكل  والنهار  الليل  من  والقمر:  الشمس 
ــة مــن آيــاتــه وداللـــة مــن دالئــل  ــك آي ذل
عىل  اجلوزية  ابن  ويقب  ربوبيته(()29(. 
الشمس  ويصف  املخلوقات  هبذه  القسم 
والقمر وحركتهام وانتظام احلركة الدقيقة 
العجيبة والتي منها يتكون الليل والنهار، 
تعاىل:  ــال  ق ــــام...  واالي السنني  ــدد  وع

)28( اسامعيل: م. س، ص: 325 –326.
بكر  ايب  بــن  حممد  ــة:  اجلــوزي القيم  ــن  اب  )29(
حامد،  حممد  الفقي:  حتقيق،  )ت751هـ(، 
املعرفة،  دار  القرآن،  اقســــــــــام  التبيان يف 

بيوت-لبنان، ص: 163.
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ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  چۇ 

ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ 
ەئ  ائ  ائ  ى  ى  ې  ېې 
ۆئ  ۆئ  ۇئ  ۇئ  وئ  وئ  ەئ 
ىئ  ىئ  ىئ  ېئ  ېئ  ېئ  ۈئ  ۈئ 
ىئچ  مئ  حئ  جئ  یی  ی  ی 
هذه  فلتعظيم   ،]40-  37 يس:  ]سورة 
يف  االثر  هلا  ليكون  هبا  اهلل  اقسم  اآليات، 
الكافرين  قلوب  يف  اخلرب  وتأكيد  الوقع 
اياها  مــصــورًا  واملنكرين،  واملعاندين 
التعبي  خالل  من  املرتسمة  الصور  هبذه 
النيين  هذين  أمــر  تدبر  ــن  ))وم االيت: 
يف  اآليات  أعظم  من  وجدمها  العظيمني 
عىل  وحركتهام  ونورمها  وجرمهام  خلقهام 
هنج واحد ال ينيان وال يفران دائبني وال 
يقع يف حركتهام اختالف بالبطء والرسعة 
ــوع واالســتــقــامــة واالنــخــفــاض  ــرج وال
فلك  يف  أحدمها  جيــري  وال  ــفــاع  واالرت
وال  سلطانه  يف  عليه  يدخل  وال  صاحبه 
الليل  جيــيء  وال  القمر  الشمس  ــدرك  ت
مقدرة  حركة  لكل  بل  النهار  انقضاء  قبل 
وهنج معني ال يرشكه فيه اآلخر كام أن له 
تأثيا ومنفعة ال يرشكه فيها اآلخر وذلك 

مما يدل من له أدنى عقل عىل أنه بتسخي 
مسخر وأمر آمر تدبي مدبر هبرت حكمته 
وجليل  دقيق  بكل  علمه  وأحاط  العقول 
التي يف  احلكم  الناس من  ما علمه  وفرق 
تنتهي  إليه عقوهلم وال  خلقهام ماال تصل 
االعــراف  فغايتنا  أوهامهم  مبادهيا  إىل 
ولطف  حكمته  وكــامل  خالقهام  بجالل 
األلباب  أولوا  قاله  ما  نقول  وأن  تدبيه 
قبلنا }ربنا ما خلقت هذا باطال سبحانك 
ذلك  بسبب  فيحصل  النار{،  عذاب  فقنا 
آجال  وحساب  والسنني  األشهر  معرفة 
وصالهتم  حجهم  مواقيت  من  الــعــامل: 
ومواقيت أجائرهم ومدايناهتم ومعاملتهم 
فمصالح  هبا  إال  مصاحلهم  تقوم  ال  التي 

الدنيا والدين متعلقة باألهلة(()30(.
االستفهــام  أسلوب  مجاليات  الثالث: 

يف القران الكريم:
معنى االستفهام:. 1

ابن  قــال  استفهم؛  مصدر  استفهام 
فارس يف كتابه الصاحبي يف فقه اللغة، حتت 
باب االستخبار: ))االستخباُر: طلب ُخرْب 
االستفهام.  وهو  املستخرب،  عند  ليس  ما 

)30( ن. م، ص: 12.
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وذكر ناس أن بني االستخبار واالستفهام 
احلالني  أوىل  أن  وذلك  قالوا:  فرق.  أدنى 
بيشء،  فتجاُب  تستخرب  ألن  االستخبار 
فرّبام فهمته ورّبام مل تفهمه، فإذا سألت ثانيًة 
الفهم  طلب  )وهو  مستفهم()31(.  فأنت 
املسؤول  عن  العاقل  السائل  من  العلم  او 
عنه، وهو من االساليب االنشائية الطلبية، 
اساليب  من  ))االستفهام:  زاهد:  ويقول 
العلم  وطلب  الــســؤال  ويعني  العربية 
عن  خيرج  قد  لكنه  احلقيقي،  املعنى  وهذا 
اىل معان اخرى جمازية حيددها  املعنى  هذا 

السياق(()32(.
يف . 2 االستفهام  ــال  مج وصـــور  اقــســام 

القرآن الكريم:
يعترب اسلوب االستفهام من اكثـــــــر 
فيه  ورودا  الــكــريــم  ــران  ــق ال اســالــيــب 
جدا  عالية  نسبة  يشكل  فهو  واوسعها، 
االساليب  باقي  عن  القرآنية  نصوصه  بني 
وخمتلفة  متعــددة  صورا  وحيمل  االخرى، 
تتعدد  كذلك  والداللة،  املعنى  حيث  من 

)ت395هـ(،  زكريا  بن  امحد  فارس:  ابن   )31(
الشاملة،  املكتبة  اللغة،  فقه  يف  الصاحبي 

ج1، ص: 44.
)32( زاهد: اعراب القران، م. س، ص: 72.

يرسمها  اجلاملية،  االبداعية  صوره  وتكثر 
اخــرى...  اىل  صــورة  من  متنقال  اخليال، 
عىل  الكريم  القران  يف  االستفهام  وجــاء 

قسمني:
االول: االستفهام احلقيقي:

جيهل  ممن  الــصــادر  االستفهام  وهــو 
ويكــــون  عنه،  للمستفهم  والفهم  العلم 
يطلب  ما  ))وهو  يف  وجاء  العاقلني؛  بني 
سبحانــــه  واهلل  عنه،  املستفهم  معرفة  به 
حقيقيا،  سؤاال  يسأل  أن  عن  منزه  وتعاىل 
بام  اجلهل  يستلزم  احلقيقي  السؤال  الن 
بكل  عامل  وتعاىل  واهلل سبحانه  عنه،  يسأل 
يف  ورد  ومــا  خافية،  عليه  ختفى  ال  يشء 
"وهو  حقيقي  سؤال  من  الكريم  القران 
تعاىل،  اهلل  غي  عن  حمكيا  جدًا" جاء  قليل 
حوله:  ملن   سليامن– اهلل  –نبي  كقول 

چڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃچ 

تعاىل  وقوله   .)33())]38 النمل:  ]ســورة 
اقىص  من  جــاء  الــذي  الرجل  لسان  عن 
النجار(  حبيب  انه  )يروى  يسعى،  املدينة 

الغني،  عبد  سعيد  عبدالرؤوف  اللَبدي:   )33(
مهزة االستفهام يف القران الكريم، فهرست 
1992م:  –االردن،  عامن  الوطنية،  املكتبة 

ص: ج 1، ص: 8 .
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ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  چۓ  قال: 
ۇ چ ]سورة يس: 22[.
الثاين: االستفهام املجازي:

ومتفهام  عاملا  كان  ممن  الصادر  وهو 
لالستفهام عنه مسبقًا، أو كان موجهًا لغي 

احلقيقي  معناه  عن  خيرج  ما  وهو  العاقل، 
اىل معان وصور مجالية اخرى، وهو ما ورد 
االستفهام  ويرد  كثيا،  الكريم  القران  يف 
وتعاىل،  سبحانه  اهلل  لسان  عىل  املجازي: 

ڀ  چ  تعاىل:  قال  االنبياء،  او  املالئكة،  او 
ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ 
ٿ ٿٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ 
ڤ ڤ ڦ ڦچ ]سورة البقرة: 
246[؛ ويرد عىل لسان الكافرين يف حالة 
العذاب يف القرب او الربزخ او القيامة. ويرد 
اذا كان يتناول حصول يشء مستحيل فهو 
معاين  يف  سيايت  وكام  العجب...  عىل  يدل 

االستفهام املجازية وامثلتها.
وصورها . 3 لالستفهام  املجازية  املعاين 

اجلاملية يف القرآن الكريم:
خرج االستفهام من معناه احلقيقي اىل 
معاٍن جمازية كثية تفهم من سياق الكالم، 
ذكر منها الدكتور مطلوب مخسة وعرشون 

وكام  معاٍن  تسعة  منها  اذكــر  بإجياز  معنًا 
يي)34(:

ۅ . 1 ۋ  چ  تعاىل:  كقـــوله  النفي: 
ــــورة  ]س ۉچ  ۉ  ۅ 

الرمحن: 60[.
ڦ . 2 چ  تعـــــاىل:  كقوله  التمني: 

]ســورة  چ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ 
األعراف: 53[.

ڭ . 3 ڭ  چ  تعاىل:  كقوله  التحقري: 
الفرقان:  ]سورة  ۆچ  ۇ  ۇ 

.]41
ائ . 4 چ...  تعاىل:  كقوله  االستبطاء: 

ەئ ەئ... چ ]سورة البقرة: 214[.
ہ . 5 ہ  چ  تعاىل:  كقوله  االستبعاد: 

]سورة  چ  ھ ھ ھ ھ ے 
الدخان: 13[.

ائ . 6 ائ  چ  تــعــاىل:  كقوله  الوعيد: 
ەئ چ ]سورة املرسالت: 16[.

ڻ . 7 ں  چ  تعاىل:  كقوله  التشويق: 
ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ 

كامل  البصي:  )الدكتور(،  أمحد  مطلوب:   )34(
حسن )الدكتور(، البالغة والتطبيق، مطابع 
بيوت احلديثة، 2011م: ط 3، ص132–

.137
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ٻ  چ   .]10 الصف:  ]سورة  ہچ 
پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ 
ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  پڀ 
چ  چ   ،]74 األنعام:  ]سورة  ٺچ 
ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ 
ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ 
ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ 
ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک 
ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ 
ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں 
ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ 
]سورة  چ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے 

الصافات: 85 –95[.
ڄ . 8 ڄ  چ  ــاىل:  ــع ت كــقــولــه  ــــر:  االم

ڄچ ]سورة املائدة: 91[.
النهي: كقوله تعاىل: چ ٹ ٹ ٹ . 9

ڤ ڤ ڤ چ ]سورة االنفطار: 
.]6

علامء  به  اختص  اخر  تقسيم  وهناك 
ــيش اىل  ــزرك عــلــوم الـــقـــران، فــذهــب ال
بمعنى  استفهـــــام  اىل  االستفهام  تقسيم 
وقسم  االنشاء؛  بمعنى  واستفهــام  اخلرب، 
رضبــني:  اىل  اخلــرب  بمعنى  االســتــفــهــام 

فالوارد  اثبات  والثاين  نفي،  ))احــدمهــا 
والـــوارد  انــكــار  استفهام  يسمى  للنفي 
لألثبات يسمى استفهام تقرير ألنه يطلب 
باألول انكار املخاطب وبالثاين اقراره به، 

وكام يي:
فــاألول  االنــكــار:  استفهام  االول: 
املعنى فيه عىل ان ما بعد االداة منفي ولذلك 

ىئ يئ  چ  تعاىل:  »اال« كقوله  تصحبه 
األحقاف:  ــورة  ]س خبچ  حب  جب 

35[، چ چ چ چ چڇ ڇ ڇ 
ڇ ڍ چ ]سورة سبأ: 17[؛ ويعطف 

ہ ہ ھ  چ  تعاىل:  كقوله  املنفي  عليه 
]سورة  چ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ ھھ 
الروم: 29[: أي ال هيدي، وهو كثي ومنه: 
الزمر:  ]سورة  ۉچ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  چ 

ٹ  چ  النار.  يف  من  تنقذ  لست  أي   ،]19
ڦڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ 
ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ چ 

]سورة يونس: 99[.
الثاين: استفهــــــــام التقرير: والتقرير 
واالعراف  االقرار  عىل  املخاطب  محلك 
التقرير  مع  والكالم  عنده.  استقر  قد  بأمر 
رصيح  عليه  يعطف  ولــذلــك  مــوجــب، 
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ژ  ژ  ڈ  چ  ــه:  كــقــول املـــوجـــب، 
]سورة  ڑ ڑ ک ک کچ 

ہ  ہ  ۀ  چ  وقوله:   ،]7-  6 الضحى: 
]سورة  ھچ  ھ  ھ  ہ  ہ 
رصيح  عىل  ويعطف  -2[؛   1 الــرشح: 

ڳ  ڳ  ڳ  گ  چ  كقوله:  املــوجــب، 
ڳ چ ]سورة الفيل: 2[(()35(.

االستفهام بمعنى االنشاء:. 4
االنشــــائي:  االستفهام  الزركيش  بني 
ويستعمــل  العربية،  األساليب  من  وهو 
والدعاء  الطلب  منها  متعددة،  ألغراض 
وبني  و...؛  والتحذير  والتمني  والرغيب 
به  املــراد  االستفهام  برهانه؛  يف  الزركيش 

االنشاء، ))وهو عىل رضوب: 
كقوله أ.  االمـــر  وهــو  الــطــلــب:  جمــرد 

ــورة  ]س گچ  گ  چ  تــعــاىل: 
يونس: 3[، وقوله: چ ں ں ڻ 
ہ  ۀ  ڻۀ  ڻ  ڻ 
ھ  ھ  ھ  ھ  ہہ  ہ 
آل  ]ســورة  ڭچ  ۓ  ۓ  ےے 

د )ت794هـ(،  مَّ حُمَ يِن  الدِّ َبْدر  الزركيش:   )35(
الربهان  إبراهيم،  الفضل  أبو  حتقيق: حممد 
يف علوم القران، دار إحياء الكتب العربية، 

ط1، 1957م: ج 2، ص: 328 –332.

عمران: 20[ أي اسلموا.
الدعاء: وهو كالنهي اال انه من االدنى ب. 

وئ  وئ  چ  تعاىل:  كقوله  االعىل  اىل 
األعـــراف:  ]ســـورة  چ  ۇئ  ۇئ 

ٻ  ٻ  ٱ  چ  وقوله:   ،]155
پڀ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ 
ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ 
ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ 
ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹٹ  ٹ 
البقرة: 30[: وهم  ]سورة  چ  ڦ 
جاعل  إين  قال  اهلل  الن  يستفهموا  مل 
من  وغيها  خليفة(()36(.  األرض  يف 

املعاين كثي.
الرابع: اسلوب النداء ومجاله الفني يف 

القرآن الكريم:
العربيــة  االساليب  من  اسلوب  وهو 
لتنبيه املخاَطب ودعوته ألمر ما بواسطــة 
))أ،  وهي:  السبعة،  النداء  حروف  احد 
وصيغة  وا(()37(؛  هيا،  ــا،  اي آ،  يــا،  أي، 
وتعاىل  سبحانــــه  اهلل  واستعمل  "اللهم". 

 ،2 ج  س،  م.  الـــربهـــان،  الـــزركـــيش،   )36(
ص339–341 .

)37( الغالييني: جامع الدروس، م. س، ج 3، 
ص: 508.
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فقط،  "يا"  احلــرف  منها  العزيز  كتابه  يف 
]سورة  کچ  ک  چک  تعاىل:  قال 

ختمت  حت  جت  يب  چ   ،]33 ــرة:  ــق ــب ال
]سورة  چ  ىت يت جث مث ىث يث 
تعاىل:  قال  حمذوفة  او   ،]102 الصافات: 

ۇئ  وئۇئ  وئ  ەئ  ەئ  چ 

چ  ېئ  ېئ  ۈئ  ۈئ  ۆئۆئ 

ــواع  ان ولكافة  29[؛  يــوســف:  ]ســـورة 
سواء.  والبعيد  للقريب  القرآين،  اخلطاب 
وهي  فنيية  خاصية  النداء  حرف  يمتلك 
ليعطي  بــه  التلفظ  عند  الصوت  اطالـــة 
حروف  باقي  من  اطــول  ذوقية  مساحــة 
املخاَطب  املتلقي  للسامع  ليمهد  النداء 
))وتتعني  معه.  والتفاعل  اخلطـاب  تلقي 
ينادى  فال  تعاىل،  اهلل  اســم  نــداء  يف  ــا«  »ي
يستغـــــاث  فال  االستغاثة،  ويف  بغيها، 
الندبة، فال  بغيها، وتتعني هي و »وا« يف 
يندب بغيمها، اال ان »وا« يف –الندبة-اكثر 
للندبة  تستعمل  "يا"  الن  منها،  استعامال 
احلقيقي(()38(.  بالنـداء  االلتباس  امن  اذا 
تعاىل  اهلل  ــادى  ))ن الكريم:  القران  ففي 
ونادى  بأسامئهـــــم،  ورسله  أنبيائه  مجيع 

)38( ن. م، ج 3، ص: 508.

الــرشيــف(()39(؛  بوصفه   حممًدا نبينا 
 ،]65 األنفال:  ]ســورة  ڇچ  چڇ 

چگ گچ ]سورة املائدة: 41[، 

 ،]1 املــزمــل:  ]ســـورة  چ  ٻ  ٱ  چ 

چھ ھچ ]سورة املدثر: 1[.

الصورة اجلاملية حلذف ياء النداء:. 1
اسلوب مجيل يضفي ألساليب القران 
الكريم مجاال اخر وهو حذف ))اداة النداء 
حيدد  والسياق  التنغيم  عنها  ويــعــوض 
النداء  "يا"  داللته(()40(، واكثر ما حذفت 
حيث  "رب"  لفظ  مع  الكريم  القران  يف 
ذكرت معها يف بعض املواضع، قال تعاىل: 

ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  چ 

ۋ ۅ چ ]سورة الفرقان: 30[، 
چ  ی ی جئ  ی  ی  ىئ  ىئ  چ 

ــورة الــزخــرف: 88[، وحــذف »يــا »  ]س
قال  اخــرى،  مواضع  يف  »الــرب«  نداء  يف 

ىئ  ىئ  ىئ  ېئ  ېئ  ېئ  ۈئ  چ  تعاىل: 
ی چ ]سورة البقرة: 126[، چ ې ې 
ــراف:  األع ــورة  ]س ىچ  ى  ې 

نقال  اتقانه  يف  السيوطي  واشــار   .]155

)39( عظيمة: م. س، ج 3، ص: 599.
)40( زاهد: اعراب، م. س، ص: 86.
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حذف  ))كثر  معاجزه:  يف  الكرماين  عن 
»يا« يف القرآن من الرب تنزهيا وتعظيام ألن 
واضاف  ــر(()41(؛  األم من  طرفا  النداء  يف 
"رب"  الكلمة  هذه  إن  املطعني  الدكتور 
أكثر استعامالً من غيها يف الدعاء، فروعي 
فيها من جهات التخفيف ما جيعلها أطوع 
يف األلسنة، وأسهل يف جمارى احلديث، ومل 
يقتر حذف أداة النداء يف القرآن الكريم 
يف  ذلك  جاء  بل  فحسب،  رب  كلمة  عىل 

ڤ  ڤ  چ  مثل:  غيها  كثية  مواضع 
]سورة يس: 1 -2[،  چ  ڦ ڦ 

چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  چ  ومثل: 
واألصل   ،]2-  1 طه:  ]سورة  چ  چ 
ــذف هنا  يــا طــه. وقــد كسا احل يــا يــس و 

العبارات فخامة وخالبة(()42(.
داللة النداء وصورة مجال املعنى:. 2

بال شك ان النداء احلقيقي حيصل بني 
غافل وغي  "املخاَطب":  عاقلني، احدمها 
امر، من  تنبيه ودعوته اىل  اىل  منتبه، حيتاج 

ص:   ،2 ج  س،  م.  االتقان،  السيوطي:   )41(
.170

حممد  ابراهيم  العظيـــــــم  عبد  املطعني:   )42(
 ،1 ط   :1992 وهبة،  مكتبة  )الدكتور(، 

ج2، ص: 8.

املخاَطب  يكون  ان  عىل  املخاطِب،  قبل 
حقيقية  معاين  اىل  النداء  خيرج  فهنا  بعيد، 

ہ  ہ  ۀ  ۀ  چ  ــاىل:  ــع ت قـــال 
اذا  اما   ،]19 األعراف:  ]سورة  چ  ہ 
القريب  اىل  متوجه  )النداء(  اخلطاب  كان 
فيخرج  العاقل:  لغي  كان  او  امللتفت  او 
ختتلف  تنبيهية  ودالالت  ملعاين  صور  اىل 
النداء احلقيقي، حيددها السياق  عن معنى 
القرآين؛ ذكر دكتور زاهد بعضا منها وكام 

يي)43(:
ٻ . 1 ٱ  چ  ــاىل:  ــع ت ـــال  ق الــتــنــبــيــه: 

الكافرون:  ]ســورة  ٻچ 
ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  چ   ،]1
ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ھے  ھ  ھ 

ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ  ۇۆ  ۇ  ڭ  ڭ 

النمل:  ــورة  ]س ۅچ  ۅ  ۋ 

وئۇئ  وئ  ەئ  ەئ  چ   ،]10-  9
ۇئ ۆئ چ ]سورة يوسف: 

حرف  بحذف  هنا  النداء  جاء   ،]29
النداء وتقديره »يا يوسف«.

ۀ . 2 ڻ  ڻ  چ  الــدعــاء:  ــة  دالل
ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ 

)43( زاهد: م. س، ص 86 –88.



االساليب العربية ومجاليتها يف القرآن الكريم

194

ف )2019م - 1441هـ(
صي

ن والثالثون - 
العدد الثام

ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ 
ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ 
النمل:  ]سورة  چ  ۆ ۆ 
19[: حذف هنا اداة النداء كام حذف 
هلا  تشي  الكرسة  وبقيت  املتكلم  ياء 

تعاىل:  وقوله  كثي.  القران  يف  وهــذا 
ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ  چ 

ۉ ۉ ې ې ې چ 

تعاىل:  وقوله   ،]201 البقرة:  ]سورة 
خب  حب  جب  يئ  ىئ  چ 

الــشــعــراء:  ]ســـورة  مبچ 
.]83

داللة التمني: قال تعاىل: چ ڳ ڳ . 3
ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ 
ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ 
چ ]سورة الفرقان: 27- ہ ہ 
حص  مس  خس  حس  جس  مخ  چ   ،]28
األنعام:  ]ســورة  چ  حض  جض  مص 
27[، فداللة النداء عىل التمني يكون 
باستعامل أداة النداء التي تدخل عىل ما 
ال ينادى، او يراد هبا االبداع يف التعبي 
يكون  احلقيقي  الــنــداء  الن  الفني، 
النداء عىل »ليت«  للبرش ودخول أداة 

للتمني،  تستعمل  أصــال  هــي  التي 
فدخول أداة النداء عليها مع ما يؤلف 
أسلوب  يكون  كلامت  مــن  التعبي 
التمني. والتمني يف التعبي القرآين عىل 
اظهار  يف  التمني  احدامها  صورتني: 
السابقة،  ــات  اآلي يف  جــاء  كام  الندم 

ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  چ  تــعــاىل:  ــال  ق
ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ 

 .]66 األحـــزاب:  ــورة  ]س ڇچ 

واألخـــــرى الــتــمــنــي لــلــوصــول اىل 
ۅ  چ  تــعــاىل:  كقوله  مستحيل 
ېچ  ې  ۉ  ۉ  ۅ 
]سورة النساء: 73[، چ چ چ چ 
ڌچ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ 

]سورة القصص: 79[.
النداء . 4 يف  فــرع  وهــي  الندبة:  ــة  دالل

ٹ  چ  تــعــاىل:  قوله  يف  للحرس 
ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤڤ  ڤ 
 ]30 يــس:  ]ســـورة  چ  ڄ  ڄ 

ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  چ  وقوله: 
ې  ې  ې  ې  ۉ 
ى ى چ ]سورة يوسف: 84[، 

ڑ  ژ  ڈژ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  چ 
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گ  ک  ک  ک  ک  ڑ 
ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ 
ــورة  ]س چ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱڱ 

األنعام: 31[.
قوله . 5 يف  بالتقوى:  واملوعظــة  االمــر 

ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  چ  تـــعـــاىل: 
ٿ ٿ ٿٹ ٹ ٹ 
]ســـورة  ڤچ  ڤ  ٹ 

ک  ک  چ  وقوله:   ،]46 النمل: 
ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک 
]سورة  ںچ  ڱ  ڱڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ 

ٻ  ٻ  ٱ  چ   ،]23 املــؤمــنــون: 
ڀڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ 
ٿ  ٿٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ 
ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ 
ڤڤ ڤ ڦڦ ڦ ڦ ڄ ڄ چ 

]سورة احلجرات: 12[.
گ . 6 چ  تعاىل:  قوله  يف  التعجب: 

ڱ  ڳڳ  ڳ  ڳ  گ  گ 
ڻ  ڻڻ  ں  ڱں  ڱ  ڱ 
]ســـــورة  ۀچ  ۀ  ڻ 

يوسف: 19[.
هذه . 7 أضــاف  التكويني:  االمــر  داللــة 

حمارضاته  يف  أسامة  األستاذ  الداللة 
القرآنية:  للدراسات  الرابعة  للمرحلة 
لغي  تــعــاىل  اهلل  خــطــاب  يف  ويــكــون 
السامء  مثــل  خملوقاته  من  العقــــالء 
تعاىل:  كقولـــــــه  واجلبال  واالرض 

وئ  ەئ  ەئ  ائ  چائ 

ۈئ  ۆئ  ۆئ  ۇئ  ۇئ  وئ 
ىئچ  ىئ  ىئ  ېئ  ېئېئ  ۈئ 
فيها  وأيــضــا   :]44 هـــود:  ـــورة  ]س
الفورية  االستجابة  عن  التعبي  افــادة 
واالمتثال املبارش من السامء واألرض 
النداء  يفهمون  العقـــالء  من  كاهنام 
اجلامليـــة  فالصــــــورة  له؛  ويمتثلون 
للنداء،  االرض  استجابة  يف  تكمن 
وامتصاصها املاء برسعة كبية، مما دعا 
اىل استخدام فعل االمر ابلعي املناسب 
وقابل  لفظ؛  أي  عن  بديال  للموقف، 
املتوجه  للنداء  مجاليـة  صــورة  ذلــك 
املالئـــــم  اقلعي  االمـر  بفعل  للسامء 
لنـــزول  اصله  ومن  الرسيع  للتوقف 

املطر.
ومجالياته  التعجب  أساليب  اخلامس: 

يف القران الكريم:
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1. معنى التعجب:
تعّجب،  الفعل  مصدر  لغة:  التعجب 
وورد يف مفردات الفاظ القران: ))العجب 
عند  لإلنسان  تعرض  حالة  والتعجب: 
بعض  قــال  وهلــذا  ــيشء،  ال بسبب  اجلهل 
احلكامء: العجب ما ال يعرف سببه، وهلذا 
هو  إذ  التعجب؛  اهلل  عىل  يصح  ال  قيل: 
عالم الغيوب ال ختفى عليه خافية. يقال: 
عجبت عجبا، ويقال لليشء الذي يتعجب 
منه: عجب، وملا مل يعهد مثله عجيب. قال 

چ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  چ  تعاىل: 
قد عهدوا  أهنم  تنبيها  يونس: 2[،  ]سورة 

مثل ذلك قبله، وقوله تعاىل: چ پ پچ 
ۋ  ۋ  ٴۇ  چ   ،]2 ق:  ]ســـورة 
ژ  ڈ  چ   ،]5 الرعد:  ]سورة  چ  ۅ 
ژ ڑ چ ]سورة الكهف: 9[، أي: 
أمورنا  يف  بل  العجب  هناية  يف  ذلك  ليس 

چ  ڀ  ڀ  چ  منه.  وأعــجــب  أعظم 
ومل  مثله،  يعهد  مل  أي:   ،]1 اجلن:  ]سورة 

يعرف سببه(()44(.
شعوٌر  ))هـــو  االصــطــالح:  يف  امــا 

425هــــ(،  )ت  ــراغــب  ال االصــفــهــاين:   )44(
داوودي:  حتقيق:  القران،  ألفاظ  مفردات 

تستعظُِم  حني  النفُس،  به  تنفعُل   ، داخــيٌّ
أمًرا نادًرا، أو ال مثيَل لُه، جمهوَل احلقيقِة، 
وقد يكوُن للشعور الداخيِّ آثاٌر خارجيٌة، 
كالتي تظهُر عىل الوجِه، أو غُي ذلك؛ وهلذا 
يقاُل: إذا ظهَر السبُب َبطَل الَعَجُب(()45(، 
تأخذ  ))روعــــة  بــانــه:  مكنايس  وعــرفــه 
وقد  ـــيشء...  ال استعظام  عند  اإلنــســان 
وهو  إياه.  اعتياده  لقّلة  األمر  إنكاَر  يكون 
ردة فعل حممودة العواقب إن كانت إجيابية 
إن  العواقب  ومذمومة  وتدبر.  تفكي  عن 
كانت سلبية عن رفض للحقيقة ناجتة عن 

املعاندة واالستكبار(()46(.
يف . 2 للتعجب  فنيـــــــة  وأقسام  صـــور 

القرآن الكريم:
ومن امثلة مارد يف القران الكريم عن 

هـ:   1426 النور،  طليعة  عدنان،  صفوان 
ط1ص: 547. 

التعجب  يوسف،  عثامن  حاتم  شمالوي:   )45(
دراسة  العرب  لسان  معجم  يف  السامعي 
– الوطنية  النجاح  جامعة  داللية،  نحوية 
–نابلس، 2008 م:  العليا  كلية الدراسات 

ص: 11. 
)46( مكنايس: عثامن قدري)الدكتور(، أساليب 
برابط:  انرنت،  الكريم،  القران  يف  الربية 
 http: // www. alhiwar. net/

ShowNews. php?Tnd=15344
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احلالة اإلجيابية قوله تعاىل: چ ىئ ی 
مئ  حئ  جئ  ی  ی  ی 
ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  يئ  ىئ 
ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پپ  پ  پ 

ٹ  ٿ  ٿٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ 

ٹ ٹ ٹ ڤڤ ڤ ڤ ڦ چ 

زكريا  ]سورة هود: 71 -73[، وتعجب 
گ  چ  تعاىل:  قال  بيحيى  برش  حينمــــا 
ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ 

ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ 

ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ 

ھ ھ ھ ھ ے ے چ ]سورة 

مريم: 8 -9[، ومن األمثلة تعجب الناس 
صبيا،  املهد  يف  وهو   عيسى تكلم  من 

ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  چڦ  تــعــاىل:  ــال  ق
چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ 
ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇڇ 
ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک 
ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک 
ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ 
]ســورة  ڻچ  ڻ  ڻ  ڻ  ں 

مريم: 28 -32[.
السلبيـة  للحالة  التعجب  امثلة  ومن 

قوله  احلقيقة  لرفض  واملعاندة  لالستنكار 
ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  چ  تــعــاىل: 
]ســـورة  ٺچ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ 

ڦ  ڤڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  چ   ،]2 ق: 
]سورة ص:  چ  ڦ ڦ ڄ ڄ 

ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  چپ   ،]4
ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ 
ڦ  ڤ  ڤڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ 
يونس:  ]ســـورة  چ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ 
ان  نجد  ــات  اآلي سياق  خــالل  فمن  2[؛ 
املبعوثني  كــون  من  يتعجبون  الكافرين 
من  وليس  رجــاالهتــم  ومــن  منهم  اليهم 

امللوك واالغبياء واملتجربين.
الكريم  الــقــران  يف  التعجب  ويــأيت 
لفظة  حامال  يــأيت  فتارة  متعددة،  بصور 
أحــد  او  عجب،  الثالثي  الفعل  لفظ  من 
قوله  يف  كام  كثيا،  ورد  حيث  مشتقاهتا، 

ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  چ  تــعــاىل: 
ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ 
چ   ،]63 األعــــراف:  ]ســـورة  ہچ 
ڻۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں 
ھ  ہ  ہ  ہہ  ۀ 
ے  ے  ھ  ھ  ھ 
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ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ 
ۇچ ]سورة التوبة: 25[، چ پ 
ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ 
ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ 
ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤڤ  ڤ 
ٺ  چ   ،]2 يــونــس:  ]ســـورة  چ  ڄ 
ٹ  ٹ  ٿ  ٿٿ  ٿ  ٺ  ٺ 

]سورة  چ  ٹ ٹ ڤڤ ڤ ڤ ڦ 

ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ  چ   ،]73 هــود: 
ى  ېى  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ 
وئ  وئ  ەئەئ  ائ  ائ 
ېئ  ېئ  ۈئېئ  ۈئ  ۆئ  ۇئۆئ  ۇئ 
چڍ   ،]5 الــرعــد:  ]ســـورة  چ  ىئ 
ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ 
الكهف:  ــورة  ]س ڑچ  ژ  ژ  ڈ 
]سورة  ڱچ  ڱ  ڳ  چ   ،]9

الصافات: 12[.
عىل  تدل  وأدوات  بألفاظ  يرد  وتارة 
»كرب«  لفظة  يف  كام  السياق،  من  التعجب 

ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  چ  تعاىل:  قوله  يف 
الصف:  ]ســورة  ھچ  ھ  ھ  ہ 
3[، وقال الزخمرشي يف كشافـــه: ))قصد 
لفظـــــه...  غي  من  التعجب   » ــرُبَ »َك يف 

قلوب  يف  األمر  تعظيم  التعجب:  ومعنى 
إال  يكون  ال  التعجب  ألن  السامعني؛ 
وأشكاله،  نظائره  عن  خــارج  يشء  من 
وأسند إىل أن تقولوا. ونصب }َمْقتًا{ عىل 
تفسيه، داللة عىل أّن قوهلم ما ال يفعلون 
متكن  لفرط  فيه،  شوب  ال  خالص  مقت 
أشد  ألنه  املقت  لفظ  واختي  منه؛  املقت 
تعاىل:  قوله  ويف  وأبلغه(()47(.  البغض 

ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  چ 

ں  ں  ڱ  ڱ  ڱڱ  ڳ  ڳ 
الفرقان:  ]سورة  چ  ڻ  ڻ  ڻ 

ڦ  ڤڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  چ   ،]7
چ ]سورة ص:  ڦ ڦ ڄ ڄ 
كام  وامليعاد  البعث  من  ويتعجبون   ،]4

ڳ  ڳ  گ  چگ  تعــــاىل:  قوله  يف 
ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳڳ 
ہ  ہ  ہہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ 
ھ ھ چ )]سورة يس: 78 -79[، 

چ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  چ 

ٿ  ٿ  ٿ  چ   ،]53 الصافات:  ]سورة 

 ،7 ج  س،  م.  الــكــشــاف،  ــرشي:  ــزخم ال  )47(
ص48. 
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ٿٹ ٹ ٹ ٹ چ ]سورة ق: 3[.
اساليب التعجب:. 3

متعددة  أساليب  العربية  يف  للتعجب 
منها:

وهي  القياسيــــــة:  األساليب  أوال: 

كتب  ذكرهتا  وزنية  بصيغ  أساليب جاءت 
النحو والعربية، ومنها:

ما  األســايس  النحو  كتاب  يف  جاء  ما 
التي  الراكيب  تلك  هبا  ))ويقصد  نصه: 
تستعمل أصال يف التعجب، وتدل بلفظها 
»ما  صيغة  صيغتان:  وهي  عليه.  ومعناها 
أفعل«، وصيغة »أفعل به«(()48(: ووردت 
فلصيغة  الصيغتني:  هلاتني  قرآنية  امثلة 

ى  چ  ورد يف قوله تعاىل:  "ما افعل" 

ەئ  ەئ  ائ  ائ  ى 
وئوئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئچ ]سورة 
گچ  گ  ک  ک  چ   ،]175 الــبــقــرة: 
]سورة عبس: 17[. ووردت آيات قرآنية 
تعاىل:  قوله  يف  كام  به«  »أفعل  صيغة  عىل 

)الدكتور(،  محاســــة  حممد  اللطيف:  عبد   )48(
)الدكتور(،  النحــــــاس  مصطفى  زهران: 
النحو  ــور(،  ــت ــدك )ال خمــتــار  امحــد  عــمــر: 
األسايس، ذات السالســـــــــل -الكويت، 

1994م: ط 4، ص: 597 -598. 

ۇئ  ۇئ  وئ  وئ  ەئەئ  ائ  ائ  چ 

چجب   ،]26 الكهف:  ]سورة  ۆئچ  ۆئ 
مت  خت  حت  جت  ىبيب  مب  خب  حب 
ىت يتچ ]سورة مريم: 38[، چ ٹ 
]ســـورة  ڤچ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ 

االنفطار: 6[.
وهو  السامعية:  األســالــيــب  ثــانــيــا: 
بالفــاظ  حيصل  ــر  اخ تعجبي  أســلــوب 
تدل  وال  التعجب  بلفظ  ليس  وأدوات 
دل  القرآين  السياق  لكن  بمفردها،  عليه 
املجازي،  التعجب  عليه  ويطلق  عليه، 
ووردت يف القران الكريم وبصور وصيغ 
مــتــعــددة، كــام يف: ))اســتــعــامل املــصــدر: 
اجلاللة إلظهار  لفظ  اىل  مضافا  »سبحان« 
قال  اهلل«.  »سيحان  والدهشـة.  التعجب 

ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  چ  تـــعـــاىل: 
ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ 

ڭ  چ  ]سورة اإلرساء: 1[،  ڀچ 

 ،]43 الــطــور:  ]ســورة  چ  ڭ  ڭ  ڭ 
ھ  ھ  ہہ  ہہ  ۀ  ۀ  چڻ 

ڭچ  ڭ  ۓ  ےۓ  ے  ھ  ھ 
ۇ  ۇ  چ   ،]116 البقرة:  ــورة  ]س
]ســورة  ۋچ  ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ 
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اإلرساء: 93[، چ گ ڳ ڳ ڳ 
ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ 
ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں 
آل  ]ســـورة  چ  ہ  ہ  ہ  ہ 

عمران: 191[(()49(.

معنى . 2 يتضمن  ـــذي  ال االســتــفــهــام 
التعجب ومجاله الفني:

قوله: أ.  يف  كام  »بكيف«:  االستفهام 
ۅ  ۋ  ۋ  چٴۇ 

ې  ې  ې  ۉۉ  ۅ 
ې ى ى ائ چ ]سورة 
يف  القزويني  ويقول   .]28 البقرة: 
االستفهام  ــروج  خل معقبا  ايضاحه 
اآلية:  هذه  يف  والتعجب  التوبيخ  اىل 
أنكم  ــال  واحل تكفرون  كيف  ))أي 
فألن  التوبيخ  أما  القصة  هبذه  عاملون 
الكفر مع هذه احلال ينبئ عن االهنامك 
التعجيب  وأما  اجلهل،  أو  الغفلة  يف 
يكون  أال  تــأبــى  احلـــال  هــذه  فــألن 

اآلداب  معهد  يف  )اســتــاذ  عــىل  مــدلــل:   )49(
ــوادي(،  ــال ب اجلامعي  -املــركــز  واللغات 
الــدرس  بــني  القيايس  التعجب  اســلــوب 
البحوث  جملة  القرآين،  واالستعامل  النحو 

والدراسات، 2009م: العدد 7، ص: 3. 

يأبى  به  وعلمه  بالصانع  علم  للعاقل 
أن يكفر وصدور الفعل مع الصارف 
القوي مظنة تعجب(()50(. قال تعاىل: 

چى ائ ائ ەئ ەئ وئوئ ۇئ 

ۇئ ۆئ ۆئ چ ]سورة النساء: 50[.
االستفهام ب.  يف  كام  باهلمزة:  االستفهام 

االنكاري، كام يف قوله تعاىل: چ ہ 
]ســورة  ھچ  ھ  ھ  ھ  ہ 

ڈ  چ  تعاىل:  وقوله   ،]40 األنعام: 
ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ 

 :]67 النمل:  ]سورة  چ  ک 

النحو:  مجــل  يف  الــفــراهــيــدي  قــول 
))ويقال إن قول اهلل عز وجل حكاية 
ــذه األلــف ألف  الــكــفــار، إن ه عــن 
التعجب ألن الكفار ال تستفهم(()51(. 
باهلمزة  للتعجب  اخــر  موضع  ويف 

ٺ  ڀ  ڀ  چ  ـــعـــاىل:  ت قـــولـــه 

حممد  اهلل  عبد  أبو  الدين  جالل  القزويني:   )50(
بن سعد الدين)ت 739هج(، االيضاح يف 
–بيوت،  العلوم  البالغة، دار إحياء  علوم 

1998م.
)51( الفراهيدي: اخلليل بن امحد، حتقيق: قباوة: 
النحو،  يف  اجلمل  الدين)الدكتور(،  فخر 
املكتبة الشاملة، 1995م: ط 9، ص: 263. 
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 ،]30 البقرة:  ]سورة  چ  ٺ  ٺ 
التعجب:  هــذا  الــزخمــرشي  ويصور 
مكـــان  يستخلف  أن  من  ))تعجب 
أهل الطاعة أهل املعصية وهو احلكيم 
إال  يريد  وال  اخلي  إال  يفعل  ال  الذي 

ۀ  چ  تعاىل:  قــال  اخلــــي(()52(. 
ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ 

]سورة  چ  ے  ھ  ھھ  ھ 

چ ٻ ٻ ٻ پ  البقرة: 44[، 
چ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پپ  پ 

ی  ی  چ   .]72 ــود:  ه ــورة  ]س
ی چ ]سورة النحل: 71[.

الكريم: ج.  القران  « يف  بـ »أيُّ االستفهام 
چ  ۈ  ۆ  ۆ  چ  تعاىل:  قوله  يف  كام 
فاالستفهام  املرسالت: 12[،  ]سورة 
هنا خرج للتعظيم والتعجيب، كقول 
))استفهاٌم  صفوتــــــه:  يف  الصابوين 
ملا  والتعجيب  اليوم،  ذلــك  لتعظيم 
يقع فيه من اهلول والشدة أي ألي يوٍم 

عظيم ُأخرت الرسل(()53(.
باملعنى د.  اخلارج  "بام":  االستفهـــــــــام 

)52( الزخمرشي: م. س، ج 1 ص: 79. 
التفاسي،  صفوة  عي،  حممد  الصابوين:   )53(

قوله  يف  كام  االستفهامية،  ملا  املجازي 
ھ  ھ  ھ  ہ  چ  تعاىل: 
ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ 

ڭ چ ]سورة الواقعة: 8 -9[.

تــفــســيه:  ــضــاوي يف  ــي ــب ال ويــقــول 
السعداء  فإن  والشؤم  اليمن  ))أصحاب 
ميامني عىل أنفسهم بطاعتهـــــم واألشقياء 
واجلملتان  بمعصيتهـــــم.  عليها  مشائيم 
من  التعجب  معنامها  االستفهاميتـــان: 
تعاىل:  قولــــــه  ويف  الفريقني(()54(.  حال 
 : عمَّ 1[؛  النبأ:  ]ســورة  چ  ٻ  ٱ  چ 

ــقــول الــصــابــوين:  أصــلــهــا)عــن مـــا(، وي
وإِنام  االستفهام  جمرد  هنا  املراد  ))وليس 
كان  وقد  وتعظيمه،  األمــر  تفخيم  املــراد 
فيام  البعث  عــن  يــتــســاءلــون  ــون  ــرشك امل
واستهزاًء  إِنكارًا  فيه  وخيوضون  بينهم، 
للتفخيم  االستفهام  بصيغـــة  اللفظ  فجاء 
أمر  من  الســــامعني  وتعجيب  والتهويل 

– والتوزيع  والنرش  للطباعة  الصابوين  دار 
القاهرة، 1997م: ط1، ص: 476. 

اهلل  أبو اخلي عبد  الدين  نارص  البيضاوي:   )54(
وأرسار  التنزيل  أنــوار  حممد،  بن  عمر  بن 
التأويل، املكتبة الشاملة، ج 5، ص: 259. 
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ٻ  ٱ  چ  تعاىل:  قال  املرشكني(()55(. 
]ســـورة  پچ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ 

احلجر: 32[.
ــأيت بصور ه.  ـــ »أنــــى«: ي ب االســتــفــهــام 

گ  گ  چ  تعاىل:  قوله  منها  خمتلفة 
ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ 

ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ چ 

]سورة مريم: 8[، وقال ابن االثي يف 
 ،تفسيه: ))هذا تعجب من زكريا
حني أجيب إىل ما سأل، وُبرشِّ بالولد، 
ففرح فرًحا شديًدا، وسأل عن كيفية ما 
يولد له، والوجه الذي يأتيه منه الولد، 
مع أن امرأته )كانت( عاقًرا مل تلد من 
قد  أنه  ومع  كربها،  مع  عمرها  أول 
كرب وعتا، أي عسا عظمه ونحل، ومل 
العرب  لقاح وال مجاع. تقول  فيه  يبق 
للعود إذا يبس: »َعتا َيْعتو ِعتيا وُعُتوا، 
وَعسا َيْعسو ُعسوا وِعسيا«(()56(. قال 

)55( الصابوين: ن. م، ص: 482. 
الفداء  أبــو  عمر  بن  إسامعيل  كثي:  ابــن   )56(
سامي  ســالمــة:  حتقيق:  ــــج(،  )ت774ه
طيبة  دار  العظيم،  الــقــران  تفسي  حممد، 
 ،5 ج   ،2 ط  1999م:  والتوزيع،  للنرش 

ص: 214.

ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  چ  تعاىل: 
]سورة  چ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ 

ی  چ  تــعــاىل:  قــال   .]20 مــريــم: 
مئ  حئ  جئ  ی  ی 
خت  جتحت  يب  ىب  مب  خب  جبحب  يئ  ىئ 
آل  ]سورة  چ  مت ىت يت جث مث 

عمران: 165[.
هل يوز العجب عى اهلل تعاىل:. 4

تصيب  ــة  ــش وده ـــة  روع الــعــجــب: 
عليه  ختفى  امــر  مواجهة  عند  االنــســان 
أسبابه، واهلل سبحانه وتعاىل ال خيفى عليه 

ڱ  ڳ  چ  تعاىل:  قوله  ففي  يشء، 
 ،]12 الــصــافــات:  ـــورة  ]س چ  ڱ 
قائال:  كشافه  يف  الزخمرشي  عليها  يعقب 
ــدرة اهلل عــىل هذه  ــل »عــجــب« مــن ق ))ب
منك  }يسخرون{  وهم  العظيمة  اخلالئق 
ومن تعجبك وما ترهيم من آثار قدرة اهلل، 
أو من إنكارهم البعث وهم يسخرون من 
بلغ  أي:  التاء،  بضم  وقرئ:  البعث.  أمر 
آيايت وكثرة خالئقي أين عجبت  من عظم 
بجهلهم  ــؤالء  وه بعبادي  فكيف  منها، 
عجبت  أو  آيايت  من  يسخرون  وعنادهم 
من أن ينكروا البعث ممن هذه أفعاله، وهم 



د.مصطفى عبايس مقدم

203

هـ(
14

41
 - 

2م
01

9(
ف 

صي
 - 

ون
الث

الث
 و

ن
ام

الث
د 

عد
ال

عليه.  بالقدرة  اهلل  يصف  ممن  يسخرون 
اهلل  عىل  العجب  جيــوز  كيف  قلت:  فــإن 
تعاىل، وإنام هو روعة تعري اإلنسان عند 
استعظامه اليشء، واهلل تعاىل ال جيوز عليه 
أن  فيه وجهان، أحدمها:  الروعة؟. قلت: 
والثاين:  االستعظام،  ملعنى  العجب  جيرد 
وذكر  ويفرض(()57(؛  العجب  يتخيل  أن 
امليزان:  تفسيــــــره  يف  الطبأطبائي  السيد 

ڱ  ڱ  ڳ  زب  تعاىل:  ))قوله 
عجبت  بل  أي  رب،  ڻ  ں    ں  ڱ  ڱ 
اياهم  دعوتك  مع  اياك  تكذيبهم  حممد  يا 
وهيزؤن  يسخرون  وهم  احلــق،  كلمة  اىل 
اياهم  دعائك  من  او  منهم  تعجبك  من 
الدالة  اهلل  بآيات  ــروا  ذك واذا  احلــق،  اىل 
وال  يذكرون  ال  احلق  ودين  التوحيد  عىل 

يتنبهون(()58(.
يف  القرص  أسلوب  مجاليـــة  السادس: 

القرآن الكريم:
معنى القرص:. 1

العربية،  أساليب  من  أسلوب  وهو 

 ،5 ج  س،  م.  الــكــشــاف،  ــرشي:  ــزخم ال  )57(
ص457.

 ،17 ج  س،  م.  املــيــزان،  الطبأطبائي:   )58(
ص130.

مجيلة  فنية  وبصور  الكريم  القران  يف  ورد 
لغة  تعريفه  وجاء  منه،  كثية  مواضع  ويف 
واصطالحا يف التعريفات للجرجاين وكام 
قرت  يقال،  احلبس،  اللغة:  ))يف  يي: 
ال  له  لبنها  جعلت  إذا  فرس،  عىل  اللقحة 
يشء  ختصيص  االصــطــالح:  ويف  لغيه؛ 
فيه، ويسمى األمر األول:  بيشء وحره 
والقر  عليه.  مقصورًا  والثاين:  مقصورًا 
احلقيقي: ختصيص اليشء باليشء بحسب 
يتجاوزه  ال  بأن  األمر  نفس  ويف  احلقيقة 
هو  اإلضـــايف:  والقر  ــاًل.  أص غــيه  إىل 
إىل  يتجاوزه  بأال  آخر،  يشء  إىل  اإلضافة 
إىل  يتجاوزه  أن  أمكن  وإن  الــيشء،  ذلك 

يشء آخر يف اجلملة(()59(.
والقر يكون اما بواسطة أداة، كأداة 

ې ې  ې  چ  تعاىل:  قال  ــاَم(،  )إِنَّ احلر 
وئ  ەئ  ەئ  ائ  ائ  ى  ى 
املائدة: 55[.  ]سورة  چ  وئ ۇئ ۇئ 
حقه  من  تقديم  يف  كام  أسلوب  يكون  او 

ٿ  ٿ  ٿ  چ  تــعــاىل:  ــال  ق الــتــاخــي، 
ڎ  چ   ،]5 الفاحتة:  ]سورة  چ  ٿ 

 .]31 الرعد:  ]ســورة  ژچ  ڈ  ڈ 
)59( اجلرجاين: التعريفات، م. س، ص: 56.
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ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  چ 

ۋ  ٴۇ  ۈ  ۆۈ  ۆ 
 .]10 إبراهيم:  ــورة  ]س چ  ۅ  ۋ 
اثبات يشء ونفي  واجلاملية يف القر: هو 

ضده يف نفس الوقت.

طرق القرص وصوره الفنية يف القران: . 2
أربعة  أمهــهــا  وصـــور  ــرق  ط للقر 
والدكتور  مطلوب  امحد  الدكتور  ذكرها 
والتطبيق  البالغة  يف  البصي  حسن  كامل 

وكام يي)60(:
أوال: االستثناء بعد النفي:

ويكون املقصور عليه يف هذه الطريقة 
ڄ  چ  تعاىل:  كقوله  االستثناء  أداة  بعد 
چ  ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ 
]سورة آل عمران: 144[، چ ىئ ىئ ىئ 
ی چ ]سورة هود: 88[، چ ٹ ٹ ڤ ڤ 
األعراف:  ]سورة  چ  ڦ  ڤ  ڤ 

ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  چ  وقوله:   ،]188
 :]15 يس:  ]سورة  چ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ 
بني  عندنا  للرسالة  دعواكم  يف  لستم  أي 
حال  ظاهر  يكون  كام  والكذب  الصدق 
كاذبون.  عندنا  انتم  بل  ادعى  اذا  املدعي 

)60( مطلوب: م. س، ص: 173 –176.

وتستعمل: »غي« يف القر استعامل »اال« 
قال تعاىل: چ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ 
پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ 
ثانيا:   .]95 النساء:  ]ســورة  چ  ٺ 
وجوبا  مؤخرا  عليه  املقصور  ويكون  إنَّاَم: 

ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  چ  تعاىل:  كقوله 
]ســورة  چ  ى  ې  ې  ې  ۉې 
فاطر: 28[: والدليل عىل اهنا تفيد القر 

امور:
و«اال« . 1 »مــا«  معنى:  متضمنة  كوهنا 

چڑ  لقول املفرسين يف قولع تعاىل: 
ک  ک  ک  ک  ڑ 
ڳچ  ڳ  گ  گ  گ  گ 
بالنصب   :]173 الــبــقــرة:  ]ســـورة 
قال  امليتة«  اال  عليكم  حرم  »ما  معناه 
تعاىل: چ ۈ ٴۇ ۋ چ ]سورة 
احلجرات: 10[: يعني ما املؤمنون اال 

ھ  ہ  ہ  چ  وقــولــه:  اخــوة. 
 :]36 حممد:  ]ســورة  چ  ھ  ھ 

يعني ما احلياة الدنيا اال لعب وهلو.
ما . 2 ألثبات  »انام«  ان:  النحاة  لقول 

يذكر بعدها ونفي ما سواه قوله تعاىل: 
ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  چ 
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ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں 
ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ چ 

]سورة التوبة: 18[.
مثل . 3 معها:  الضمي  انفصال  لصحة 

گ گ گ ڳ ڳ  چ  تعاىل:  قوله 

]ســورة  چ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ 

مريم: 19[.
ثالثا: العطف:

بل،  »ال،  العطف:  ــأدوات  ب ويكون 
كان  »ال«  بـــ  العطف  ــان  ك ــان  ف لــكــن«: 
املقصور عليه مقابال ملا بعدها كقوله تعاىل: 
 ]19 حممد:  ]ســورة  چ  ىت  مت  خت  حت  چ 

وقول الشاعر:
بيض الصفائح ال سود الصحائف

 يف متوهنن جالء الشك والريب
عىل  مقصور  والــريــب  الشك  جــالء 
بيض الصفائح. وان كان العطف بـ »لكن 
و بل« كان املقصور عليه ما بعدمها مثل: ما 
الفخر باملال بل بالعلم، ما الفخر بالنسب 

بل بالتقوى.
وهنا  التأخي:  حقه  ما  تقديم  رابعا: 
تعاىل:  قال  املقدم  املقصور عليه هو  يكون 

يونس:  ]سورة  چ  ٿ  ٿ  ٿ  چ 

قال  تعاىل،  اهلل  التوكل عىل  أي قر   ]71
ٿچ  ٿ  ٿ  ٿ  چ  تــعــاىل: 
الــعــبــادة  ــر  ق  :]5 ــة:  ــاحت ــف ال ــــورة  ]س

واالستعانة عىل اهلل تعاىل.

النتـــــــــائج:
االطراف . 1 بحر مرامي  الكريم  القران 

هذه  خــالل  من  فيه  الغور  يمكن  ال 
تعاىل:  قال  يشء،  كل  فيه  فهو  السطر 

ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  چ 

ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ 
ڃچ ]سورة النحل: 89[.

كثرة . 2 اىل  يــؤدي  فيه  االساليب  تعدد 
والركيبية  النحوية  املعاين ومدلوالهتا 

والصوتية و..
فمثال . 3 اساليب،  بعدة  يأيت  االسلوب 

اداة االستفهام )هل(، مع اداة احلر 
ذات  مجيال  اســلــوب  تشكل  )اال(، 
باالستفهام  يسمى  رائعة،  فنية  صورة 

ۋ  چ  تــعــاىل:  ــال  ق االستنكاري، 
]سورة  ۅ ۅ ۉ ۉچ 

الرمحن: 60[. 
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أهل بيت النبي هم ِعْدل القرآن بوصيته يف ماترك يف هذه 

الكريم  القرآن  ان تقدمهم عند محاولة فهم  بها  األمة. فكان جديراً 

 املرسل النبي  جدهم  صدر  وعىل  أبياتهم  يف  نزل  النه  وتفسريه 

فتوارثوا علمه كابراً عن كابر.

والبحث التايل يعرض للقاريء ما اليدع شكاً يف أن األخذ من أهل 

البيت اوىل من أن يرشّق املسلم أو يغرّب يف متاهات الروايات التي 

يأيت اكرثها مجهوالً.

الشيخ كاظم الدالم العبادي

الحوزة العلمية- قم
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 حقانية اهل البيت
يف التفسي من دون سواهم:

لألمــــــة  الترشيع  مصدر  هو  القران 
لعلوم  املتتبع  عىل  والخيفى  االسالمية 
القران ان القران فيه: ظاهر وباطن وحمكم 
رسول  قــال  ــوه  وج محــال  وهــو  ومتشابه 
اهلل : )ان للقرآن ظاهرًا وباطنًا، ولبطنه 
بطن إىل سبعة أبطن(. ألن املراد من الظاهر 
هو ما دّل عليه اللفظ باملطابقة، والباطن ما 
دل عليه اللفظ بااللتزام، وملا كانت اللوازم 
متعددة تعّدد الباطن بتعددها وذلك يظهر 
و  وضعفه  الفهم  قوة  اىل  بالنسبة  وخيفى 
كتاب  يف  )ان   :الصادق االمــام  يقول 
واالشارات،  العبارات،  أربعة:  أمورًا  اهلل 
للعوام،  فالعبارات:  واللطائف،  واحلقائق 
واللطائف:  لــلــخــواص،  واالشـــــارات 

لألولياء، واحلقائق: ألنبياء اهلل()1(.
قتادة،  علی   الباقر اإلمام  واحتّج 
من  القرآن  يعرف  إنام  قتادة!.  »يا  بقوله: 

خوطب به«)2(.
من هنا كان من الرضوري البحث عن 

)1( تفسي نور الثقلني للحويزي 5/ 345(. 
)2( تفسي الصافی 1: 12. 

من هلم احقانية التفسي والتبيني للنصوص 
القرانية بام تضمنته من مفاهيم واحكام.

اقول:
ــات  اآلي مــن  ـــة  األدل تــضــافــرت  لقد 
عدل   البيت أهل  أن  عىل  والــروايــات 
هدف  يف  طريقان  ومها  الكريم،  القرآن 
عقل  ــاءة  إض يف  معًا  ويشركان  ــد،  واح
إىل  ويوّجهانــــه  وقلبه،  وروحه  اإلنسان 
وحضارته  حياته  وبناء  سعادته  حيث 
احلرة الكريمة، فلوال القرآن مل يكن للحياة 
أهل  ــوال  ول رشــد،  لإلنسان  وال  هــدى، 
البيت مل يكن للرشد مرشد، وال للعلم 
العلم،  أصــل  فالقرآن  تعليم،  أو  معلم 
وبيانــــه؛  ومعدنه  معرفته   البيت وأهل 
لذلك إن من يتتبع أحاديث العرة النبوية 
مع  جنب  إىل  جنبًا  تسي  جيدها  الطاهرة 
القرآن، تتمسك بآياته، وتستدل بإشاراته، 
كام أن القرآن الكريم نفسه يشيد بمواقفهم 
من  بالطهـــــارة  وصفهم  إذ  وأقواهلم؛ 
الوصف  ذلك  واملــادي  املعنوي  الرجس 
تنزهيهم عن أي خطأ  الذي يقتيض  املؤكد 
يقتيض  بل  للكتاب،  وخمالفـــــة  وخطل، 
وعىل  واحــد  هدف  يف  القرآن  مع  كوهنم 
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 إهنم قيل:  إذا  غرابه  وال  واحدة،  جاده 
ورثوا الكتاب وعلمه وفهمه وفقه أرساره 

ومقاصده وأبعاده وبطونه دون غيهم.
ونذكر هنا مجلة من األحاديث الواردة 

هبذا الشأن:
تعاىل: . 1 قولـــــــه  يف   جعفر أيب  عن 

ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  چڀ 

 .]43 الــنــحــل:  ]ســــورة  ٺچ 
ونحن  ـــقـــرآن،  ال »الـــذكـــر   قال

أهله«)3(.
يف . 2  الصادق اهلل  عبـــــد  أيب  وعن 

گ  گ  گ  چ  ــل:  وج عز  اهلل  قــول 
ڱچ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ 

»هم  قال:   ]49 العنكبوت:  ]ســورة 
.)4(»األئمة

عن أيب سعيد اخلدري قال: قال رسول . 3
الثقلني،  تـــــــارك فيكم  اهلل: »إين 
بعدي:  تضلوا  لن  هبام  متسكتم  أن  ما 
كتاب اهلل وعريت أهل بيتي وإهنام لن 

يفرقا حتى يردا عي احلوض«)5(.

)3( بحار األنوار: ج23، ص181، ج37. 
)4( أصول الكايف: ج1، ص214، ح2. 

 ،255- ص254  ج7  الوسائل:  مستدرك   )5(
ح8181، باب 47 من كتاب الزكاة؛ بحار 

ال . 4 فواهلل  »سلوين  قال:   عي وعن 
به  أخربتكم  إال  يشء  عن  تسألوين 
من  ما  فواهلل  اهلل  كتاب  عن  واسألوين 
آية إال وأنا أعلم أبليل نزلت أم بنهار، 

أم يف سهل أم يف جبل«)6(.
إال . 5 آية  نزلت  ما  »واهلل  قال:   وعنه

وقد علمت فيم نزلت وأين نزلت... 
ولسانًا  عقوالً  قلبًا  يل  وهب  ريب  إن 

سؤوالً«)7(.
قــبــل أن . 6 ــوين  ــل ـــال: »س ق   وعــنــه 

تفقدوين، سلوين عن كتاب اهلل فام من 
آية إال وأعلم حيث نزلت بحضيض 

جبل أو سهل أرض«)8(.
قال . 7 لقد  واهلل  قال:  الصباح  أيب  وعن 

علَّم  اهلل  »إن   :حممــد بن  جعفر  يل 
فعلمــــــه  والتأويل،  التنزيل   نبيه
وعلمنا  قال:   عليًا  اهلل رسول 

وانظر  ح59؛  ص100،  ج2،  ـــوار:  األن
اإلرشاد: ج1، ص233. 

ص1227؛  ج2  القرآن:  علوم  يف  اإلتقان   )6(
بحار  ص193؛  ج6،  الــغــديــر:  وانــظــر 

األنوار: ج40، ص179، ح61. 
علوم  يف  اإلتــقــان  ص43  ج2،  املناقب:   )7(

القرآن: ج2ص1227. 
)8( بحار األنوار: ج40 ص190، ح74. 
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واهلل«)9(.
قال: . 8 سام  آل  موىل  األعىل  عبد  وعن 

سمعت أيب عبد اهلل الصادق يقول: 
»واهلل إين ألعلم كتاب اهلل من أوله إىل 
السامء  خرب  فيه  كفي،  يف  كأنه  آخــره، 
ما  ما كان وخرب  وخرب األرض وخرب 

هو كائن«، قال اهلل عز وجل: چ ڄ 
ڄ ڄ چ )10(.

تفسي . 9 الباقر يف  أيب جعفــــر  وعن 
ۈئ  ۈئ  چ  ـــل:  وج ــز  ع اهلل  قـــول 
ــورة  ]س ىئچ  ىئ  ېئ  ېئ  ېئ 
الذين  »إنام نحن   :قال الزمر: 9[، 
عدونا،  يعلمون  ال  والذين  يعلمون، 

وشيعتنا أولو األلباب«)11(.
10 .  جعفر  بن  موسى  ــام  اإلم وعــن 

عز  اهلل  اصطفانا  الذين  »نحن  قال: 
تبيان  فيه  الذي  هذا  وأورثنا  وجل، 

كل يشء«)12(.

التهذيب:  ح15؛  ص442،  ج7،  الكايف:   )9(
الشيعة:  ج8، ص286، ح1052، وسائل 
ج23، ص224، ح29426، باب 12 من 

أبواب كتاب األيامن. 
)10( أصول الكايف: ج1، ص229، ح44. 

)11( أصول الكايف: ج1، ص212، ح1. 
)12( أصول الكايف: ج1، ص226، ح77. 

»إن . 11 قال:   املؤمنني أمي  عي  وعن 
وعصمنا  رنا  طهَّ وتعاىل  تبارك  اهلل 
وحجته  خلقه،  عىل  شهداء  وجعلنا 
القرآن وجعل  يف أرضه، وجعلنا مع 
القرآن معنا ال نفارقه وال يفارقنا«)13(.
هذه جمموعة من الروايات التي نقلت 
الدالة عىل  اما األخبار  الشيعي  الراث  يف 
كوهنم عدل القرآن والثقل الذي أوىص 
ما  العامة  طرق  من   األعظم النبي  به 
تفسيه)14(.  يف  البحراين  العالمة  أورده 
تفسي  أن  عىل  أصحابنا  اتفق  هنا  ومــن 
عن  الصحيح  باألثر  إال  جيوز  ال  القرآن 
 ،الطاهرين النبي األعظم واألئمــة 
واالجتهاد،  بالرأي  يف  القول  وحرموا 
 النبي عن  أيضًا  العامة  رواه  ما  وهذا 
وأصاب  برآية  القرآن  فرس  »من  قال:  أنه 

احلق فقد أخطأ«)15(.
:اصول التفسي عند اهل البيت

املتعددة  التفسيية  املــدارس  بني  من 

)13( بحار األنوار: ج23، ص343، ح26. 
)14( الربهان يف تفرس القرآن: ج1، ص9 ـ 15 

و26 ـ 28. وغيه. 
ج1،  للطويس:  القران،  تفسي  يف  التبيان   )15(

ص4. 
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خمتلفة  تفسيية  وقواعد  مناهج  هلا  التي 
نص  عــىل  اسسها  بنت  مــدرســة  ظهرت 
ما  فيكم  »تركت  فيه:  قال  الذي   النبي
اهلل  كتاب  بعدي  تضلوا  لن  به  متسكتم  ان 
حتى  يفرقا  لن  واهنام  بيتي  اهل  وعثريت 
املؤمنني  مجيع  يطمئن   « احلوض  عي  يردا 
التي  والتزيفات  التحريفات  من  وينجيهم 
نقلت ودست الغراض التنفك ان تكون 
والعبايس  االموي  واالعالم  الدعاية  من 
احلاقد عىل أهل البيت ، فاالئمة  هلم 
حترير  عىل  قائم  التفسي،  يف  متميز  منهج 
االصول والقواعد التي تزيل كل الشبهات 
اىل  خالهلا  من  يرشعون  ثم  املتلقي  عن 
تفسي القران حسب مقتىض ما عندهم من 
روايات عن الرسول االكرم ومن بني 

هذه االصول:
نزيه اهلل تعاىل عن التجسيم:. 1

فقد دعا اهل البيت إىل نفي التشبيه 
والتجسيم والتعطيل مجيعًا، وتفسي آيات 
عىل  املوضوع  هبذا  املتعلقة  املباركة  القرآن 

هذا املنهج.
املذهب  )ان   :الصادق اإلمام  قال 
الصحيح يف التوحيد ما نزل به القرآن من 

صفات اهلل عز وجل، فانف عن اهلل تعاىل 
تشبيه، هو  وال  نفي  فال  والتشبيه  البطالن 

اهلل الثابت املوجود()16(.
وقال ايضا: )لو كان يف مكان لكان 

حمدثًا()17(.
 :قال ــرش  ــع وال ــكــريس  ال وعــن 
عليه  اهلل  أطلع  الذي  العلم  هو  )العرش 
هو  والكريس  وحججـــه،  ورسله  أنبياءه 
أنبيائه  أحدًا من  يطلع عليه  مل  الذي  العلم 

ورسله وحججه()18(.
احلامين  الرمحن  عبد  بن  احلسن  وعن 
بن  ــى  ــوس م ــن  ــس احل أليب  قــلــت  قــــال: 
جســـم  اهلل  أن  زعم  فالنًا  إن   :جعفر
بصي،  سميع،  عــامل،  يشء،  كمثله  ليس 
والقدرة  والكالم  ناطق،  متكلم،  قــادر، 
يشء  ليس  ــد،  واح جمــرى  جيــري  والعلم 

منها خملوقًا.
فقال: قاتله اهلل أما علم أن اجلسم 
حمدود والكالم غي املتكلم معاذ اهلل وأبرأ 
إىل اهلل من هذا القول، ال جسم وال صورة 

)16( بحار االنوار، للمجليس: ج 3، ص 327. 
)17( نفس املصدر. 
)18( نفس املصدر. 
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إنام  خملوق،  ســواه  يشء  وكل  حتديد  وال 
غي  من  ومشيئته  بإرادته  األشياء  تكون 
بلسان.  نطق  وال  نفس  يف  تردد  وال  كالم 

إن اهلل ال يشبهه يشء()19(.
تنزيه األنبياء عن املعايص:. 2

 البيت اهل  مدرسة  يف  ــرأي  ال إّن 
املعايص  عن  مجيعًا   األنبياء عصمة  هو 
الكبية والصغية قبل النبوة وبعدها ومن 
أساس  وعىل  التبليغ.  يف  واخلطأ  السهو 
أهل  فســـــر   األنبياء عصمة  يف  الرأي 
بحياة  املتعلقة  القرآن  آيات  كل   البيت
األنبياء وهو إجتاه معروف ألهل البيت 

يف تفسي القرآن.
واألنبيـــــاء   :حممد بن  جعفر  قال 
ألهنــم  هلـــم،  ــــوب  الذن  واألوصياء
اهلل  يفرض  وال  مطهـــرون...  معصومون 
أنه  يعلم  من  طاعة  عباده  عىل  عزوجل 
يغوهيم ويضلهم، وال خيتار لرسالتــــه وال 
به  يكفر  أنه  يعلم  من  عباده  من  يصطفى 
ويعبد الشيطان دونه، وال يتخذ عىل خلقه 

حجة إال معصومًا... الخ()20(.

)19( الكايف، ج1، ص106.
)20( اخلصال للصدوق ص603. 

إستحالة رؤية اهلل تعاىل:. 3
رسول  بعد    البيت  أهل  أئمة  أّكد 
تعاىل،  اهلل  رؤيــة  إستحالـــة  عىل   اهلل
إستظهر  التي  واآليات  الروايات  وفرسوا 
إمكانية  واألشــاعــرة  احلديث  أهــل  منها 
الرؤية، بمعان مناسبة جلو اآليات والروايا 
جل  ربنا  )أمــا   :عنه اخر  حديث  ويف 
وال  الناظرين  أبصار  تدركه  فال  جالله 

حتيط به أسامع السامعني()21(.
يعقوب، عّدة من أصحابنا،  بن  حممد 
عن أمحد بن حمّمد بن خالد، عن أمحد بن 
حمّمد بن أيب نر، عن أيب احلسن املوصي، 
عن أيب عبد اهلل قال: جاء حرب إىل أمي 
هل  املؤمنني  أمــي  يا  فقال:   املؤمنني
فقال:  قــال:  عبدته؟.  حني  ــك  رّب رأيــت 
ويلك ما كنت أعبد ربًا مل أره، قال: وكيف 
يف  العيون  تدركه  ال  ويلك  قال:  رأيته؟. 
القلوب  ــه  رأت ولكن  األبــصــار  مشاهدة 

بحقائق االيامن()22(.

)21( بحار األنوار للمجليس: 4/ 44. 
ما  باب  الصدوق،  توحيد  98؛   :1 الكايف   )22(
 :4 البحار  ويف  ح6؛   109 الرؤية:  يف  جاء 
الفصول  167؛   :3 السعادات  جامع  44؛ 

املهمة: 49. 
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أيب  بن  حمّمد  عن  اخــرى  ــة  رواي ويف 
عبد اهلل رفعه، عن أيب عبد اهلل قال: بينا 
قام  إذ  املنرب،  عىل  خيطب   املؤمنني أمي 
بليغ  لسان  ذو  ِذعِلب،  له  ُيقال  رجل  إليه 
أمي  يا  فقال:  القلب،  شجاع  اخلطب،  يف 
املؤمنني هل رأيت رّبك؟. قال: ويلك 
يا  يا ِذعلب ما كنت أعبد رّبًا مل أره، فقال 
يا  ويلك  قال:  رأيته؟.  كيف  املؤمنني  أمي 
األبصار  بمشاهدة  العيون  تره  مل  ذعلب 
ولكن رأته القلوب بحقائق االيامن، ويلك 
يا ذعلب إّن ريّب لطيف اللطافة ال يوصف 
يوصف  ال  العظمة  عظيم  باللطف، 
بالكرب،  الكربياء ال يوصف  بالعظم، كبي 
جليل اجلاللة ال يوصف بالغلظ، قبل كّل 
يشء ال ُيقال يشء قبله، وبعد كّل يشء ال 
يقال له بعد، شاء األشياء ال هبّمة، دّراك ال 
بخديعة، يف األشياء كّلها غي متامزج هلا وال 
بائن منها، ظاهر ال بتأويل املبارشة، متجّل 
ال باستهالل رؤية، ناء ال بمسافة، قريب ال 
بمداناة، لطيف ال بتجّسم، موجود ال بعد 
َعَدم، فاعل ال باضطرار، مقّدر ال بحركة، 
مريٌد ال هباممة )هبّمة(، سميع ال بآلة، بصي 
تضّمنه  وال  األماكن،  حتويه  ال  ــأداة،  ب ال 

تأخذه  وال  الصفات،  حتّده  وال  األوقات، 
والعدم  كونه  األوقـــات  سبق  السنات، 
املشاعر  بتشعيه  أزله،  واإلبتداء  وجوده 
اجلواهر  وبتجهيزه  له،  مشعر  ال  أن  عرف 
بني  وبمضادته  لــه،  جوهر  ال  أن  عــرف 
األشياء عرف أن ال ضّد له، وبمقارنته بني 
النور  ضاد  له،  قرين  ال  أن  عرف  األشياء 
بالّلني  واخلشن  بالبلل،  واليبس  بالظلمة 
متعادياهتا  بني  مؤلف  باحلرور،  والــرد 
عىل  بتفريقها  داّلة  متدانياهتا،  بني  ومفّرق 
مفّرقها، وبتأليفها عىل مؤّلفها، وذلك قوله 

جئ  ی  ی  ی  ی  ىئ  چ  تعاىل: 
ففّرق   ]49 الذاريات:  ]سورة  حئچ 
بني قبل وبعد لُيعلم أن ال قبل له وال بعد 
له، شاهدة بغرائزها أن ال غريزة ملغّرزها، 
حجب  ملوّقتها،  وقت  ال  أن  توقيتها  خمربة 
بعضها عن بعض ليعلم أن ال حجاب بينه 
وبني خلقه، كان رّبًا إذ ال مربوب، وإهلًا إذ 
ال مألوه، وعاملًا إذ ال معلوم، وسميعًا إذ ال 

مسموع()23(.

باب  الواعظني،  روضة  138؛   :1 الكايف   )23(
 :4 البحار  31؛  والعدل:  التوحيد  معنى 

304؛ تفسي الربهان 4: 236. 
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اجلبـــــــــــــــر . 4 يف   البيت أهل  رأي 
والتفويض:

بن عمر،  املفضل  الصدوق عن  روى 
قال: »ال جرب   الصادق أيب عبداهللّ  عن 
قال:  أمرين«  بني  أمر  ولكن  تفويض  وال 
فقلت: »وما أمر بني أمرين؟.« قال: »َمَثُل 
َفنََهْيَته  معصيٍة  عىل  رأيته  رجل  َمَثُل  ذلك 
فلم ينته، فرْكَته، ففعل تلك املعصية فليس 
حيث مل َيْقَبْل منك فركته أنت الذي أمرته 

باملعصية«)24(. 
عمي  بن  يزيد  عن  اخرى  روايــة  ويف 
الشامي قال: دخلت عىل عي  ابن معاوية 
بن  يا  له:  فقلت  بمرو  الرضا  موسى  بن 
حممد  بن  جعفر  عن  لنا  روي  اهلل  رســول 
تفويض  ال  و  جرب  ال  قــال:  أنــه  الصادق 
من  فقال:  معناه؟.  فام  أمرين  بني  أمر  بل 
عليها  يعذبنا  ثم  أفعالنا  يفعل  اهلل  أن  زعم 
فقد قال باجلرب و من زعم أن اهلل عز وجل 
فوض أمر اخللق و الرزق إىل حججه فقد 
و  كافر  باجلرب  فالقائل  بالتفويض،  قــال 

القائل بالتفويض مرشك.

)24( التوحيد، للصدوق: باب 59، ص 362، 
ح8. 

فقلت له: يا بن رسول اهلل فام أمر بني 
أمرين؟.

فقال: وجود السبيل إىل إتيان ما امروا 
هلل  فهل  له:  فقلت  عنه.  هنوا  ما  ترك  و  به 
إرادة يف ذلك؟. فقال:  عز وجل مشيئة و 
فيها  مشيئته  و  اهلل  ــإرادة  ف الطاعات  أمــا 
االمر هبا، و الرضا هلا، و املعاونة عليها، و 
إرادته و مشيئته يف املعايص النهي عنها، و 

السخط هلا، واخلذالن عليها)25(. 
تفسي القرآن بالقرآن: . 5

يف   البيت أهل  طريقة  يتبــــع  من 
تفسي القرآن يلمس عندهم طريقة متميزة 
وهذه  بالقرآن،  تفسيالقرآن  يف  ومبتكرة 
القرآن،  لفهم  الطرق  أفضل  من  الطريقة 

ألّن القرآن خي دليل عىل القرآن.
آيات  توضيح  عىل  املنهج  هذا  يعتمد 
طريقة  وهي  أخرى  آيات  بواسطة  القرآن 
اي  فهم  يف  العقالء  ســية  مع  منسجمة 
كالم من حيث مراعات القرائن املوجودة 
غي  الكريم  والقرآن  الكالم،  نفس  من 

القصص  حمــســن،  ــوي،  ــوس امل ــوري  ــن ال  )25(
و  النبوة  و  العدل  و  التوحيد  يف  العقائدية 

اإلمامة و املعاد، ص 103. 
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هو  ــذا  وه الــقــاعــدة،  هــذه  مــن  مستثنى، 
تفسي  باسم  ُيعرف  ــذي  اّل الــيشء  نفس 
القرآن بالقرآن، يعني االستفادة من بعض 
اآليات كقرائن لفهم وتفسي آيات أخرى، 
والشارع املقّدس مل يمنع من هذه الطريقة 

العقالئية، بل قام بتأييدها.
يف  ــل  االص هــذا  رجحان  عى  ــة  االدل

التفسري:
الدليل القرآين:. 1

ڦ أ.  ڦ  ڦ  چ  تعاىل:  قال 
ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ 

ڃ چ ]سورة النحل: 89[.
هبذه   الطباطبائي العاّلمة  استدّل 
فقال:  بالقرآن  القرآن  تفسي  عىل  اآليــة 
تبيانًا لكّل يشء  القرآن  "وحاشا أن يكون 

وال يكون تبيانًا لنفسه")26(.
ى ب.  ى  ې  چ  تـــعـــاىل:  قـــال 

ائچ ]سورة النساء: 174[.
عند   الطباطبائي العاّلمــــــة  قال 
القرآن  يكون  "كيف  اآلية:  استدالله هبذه 
للناس  مبينًا  ــورًا  ون وفرقانًا  وبّينة  هدى 

 ،1 ج  الطباطبائي،  العاّلمة  امليزان،  تفسي   )26(
ص 14 -15. 

يف  يكفيهم  وال  إليه  حيتاجون  ما  مجيع  يف 
احتياجهم إليه وهو أشّد االحتياج")27(.

الدليل الروائي:. 2
القرآن أ.  »إّن   :اهلل رســـــــــول  ورد 

ليصّدق بعضه بعضًا فال تكذبوا بعضه 
ببعض«)28(.

وقال اإلمام عّي: »وكتاب اهلل بني 
أظهركم ناطق ال يعي لسانـــــه، وبيت ال 
أعوانه.. كتاب  أركانه، وعّز ال هتزم  هُتدم 
اهلل تبرون به، وتنطقـــون به، وتسمعون 
بعضه  ويشهد  ببعض،  بعضه  وينطق  به، 
عىل بعض، وال خيتلف يف اهلل وال خيالف 

بصاحبه عن اهلل«)29(.
نامذج تطبيقية: 

بن . 1 عمـــر  إّن  الدئي  االسود  ايب  عن 
لسّتة  وضعت  بامرأة  ُأيت  اخلّطــــــاب 
علّيًا  ذلك  فبلغ  برمجهــا،  فهّم  أشهر 

 ،1 ج  الطباطبائي،  العاّلمة  امليزان،  تفسي   )27(
ص 14. 

)28( كنز العاّمل يف سنن األقوال واألفعال، عالء 
اهلندي  الدين  حسام  بن  املّتقي  عي  الدين 
 ،2861 ح  ص619،   ،1 ج   ،)975 )ت 

مؤّسسة الرسالة، بيوت، 1399هـ. 
)29( هنج البالغة، رشح الشيخ حمّمد عبده، ج2، 

ص 16. 
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ذلك  فبلغ  رجم.  عليها  ليس  فقال: 
 :عمر فأرسل إليه يسأله، فقال عي

ھ  ھ  ھ  ھ  چ 

ڭچ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ےے 
ـــال:  وق  ]233 ــرة:  ــق ــب ال ]ســـــورة 

ٺچ  ٺ  ڀ  چڀ 

أشهر  فسّتة   ]15 األحقاف:  ]ســورة 
الرضاعة، ال حّد  متام  محله، وحوالن 
فخىّل  قال:  عليهــا.  رجم  وال  عليها 

عنها()30(. 
تفسيه . 2 فی   عي املؤمنني  أمي  عن 

ڤ  ڤ  ڤ  چ  تــعــالــی:  لــقــولــه 
قال:   ،]7 الفاحتة:  ]سورة  ڦ..چ 

أنعمت  الذين  رصاط  اهدنا  أقولوا: 
طاعتك،  و  لدينـــك  بالتوفيق  عليهم 
قال  الذين  هـــم  و  فّساقا...  باملال  ال 

چ  چ  چ  ڃ  چ  تعالی:  اهللّ 
ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ 
ڎ  ڌ  ڌ  ڍ 
ژچ  ژ  ڈ  ڎڈ 

املجليّس،  العاّلمة  ــوار،  األن بحار  أنظر:   )30(
ج40، ص 180،. الدّر املنثور 6: 40. 

]سورة النساء: 69[)31(.
حمّمـــــــــــــد . 3 و  زرارة  و  الفضيل  عن 

أبا  سئل  ــه  أّن ــران  مح عن  مسلم،  بن 
پ  چ  تعالی:  قولــــه  عن   جعفر
]ســورة  ڀ...چ  پ  پ  پ 
القدر  ليلة  نعم،  قال:   ،]3 الدخان: 
رمضان  شهر  من  سنة  كل  فی  هی  و 
القرآن  ينزل  فلم  األواخر،  العرش  فی 
ليلة القدر؛ قال اهللّ عّز و جّل:  إالّ يف 
]سورة  چ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  چ 

الدخان: 4[)32(.
عن ُزرقان صاحب ابن أيب داود قال: . 4

»رجع ابن أيب داود ذات يوم من عند 
املعتصم وهو مغتّم، فقلت له يف ذلك، 
منذ  متُّ  قد  أيّن  اليوم  وددُت  فقال: 
عرشين سنة. قال: قلت له: ومِلَ ذاك؟.
حمّمد  جعفر  أيب  مــن  ــان  ك ــا  ملِ قـــال: 
أمي  يــدي  بني  اليوم  موسى  بن  عي  بن 
وكيف  له:  قلُت  قال:  املعتصم.  املؤمنني 
كان ذلك؟. قال: إّن سارقًا أقّر عىل نفسه 

)31( تفسي امليزان 1: 29. 
احليدری  مطبعة   ،15  :2 للكلينی  الكافی   )32(

طهران. 
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بالرسقة وسأل اخلليفة تطهيه بإقامة احلّد 
عليه، فجمع لذلك الفقهاء يف جملسه، وقد 
أحرض حمّمد بن عي، فسألنا عن القطع يف 

أي موضع جيب أن ُيقطع؟. 
)وهو  الُكرسوع  مــن:  فقلُت  ــال:  ق
الذي يي اخلنر(. قال: وما  الزند  طرف 

احلّجة يف ذلك؟. 
األصابع  هي  اليد  ألّن  قلت:  قــال: 
يف  تعاىل  اهلل  لقول  الكرسوع؛  إىل  والكف 

التيّمم: چ ەئ وئ وئ چ 
]سورة النساء: 43[ واّتفق معي عىل ذلك 

قوم. 
من  القطع  جيب  بل  آخـــرون:  ــال  وق
املِرفق. قال: وما الدليل عىل ذلك؟. قالوا: 

ألّن اهلل مّلا قال: چ ڀ ڀ ڀچ 
]سورة املائدة: 6[ يف الَغسل، دّل ذلك عىل 

أّن حّد اليد هو املِرفق.
قال: فالتفت إىل حمّمد بن عي، فقال: 

ما تقول يف هذا يا أبا جعفر؟.
فقال: قد تكّلم القوم فيه. قال: دعني 

ممّا تكّلموا به، أّي يشء عندك؟.
أقسمت  قال:  هذا.  عن  أعفني  قال: 
عليك باهلل مّلا أخربت بام عندك فيه. فقال: 

إهّنم  أقــول  إيّن  باهلل  عيَّ  أقسمت  إذا  أّمــا 
أن  جيب  القطع  فــإّن  الُسنّة،  فيه  اخطأوا 
يكون من َمفصل ُأصول األصابع، فُيرك 

الكّف. قال: وما احلّجة يف ذلك؟.
»السجود   :اهلل رسول  قول  قال: 
واليدين،  الــوجــه،  أعــضــاء:  سبعة  عــىل 
يده  قطعت  فــإذا  والرجلني«  والركبتني، 
من الُكرسوع أو املرفق مل يبق له يد يسجد 

ڃ  چ  وتعاىل:  تبارك  اهلل  وقــال  عليها، 
األعــضــاء  ــذه  ه بــه  يعنـي  ڃچ  ڃ 

چ  چ  چ  چ  عليها  يسجد  التـي  السبعة 
چ ڇچ ]سور اجلّن: 18[ وما كان هلل مل 

ُيقطع.
وأمر  ذلــك  املعتصم  فأعجب  ــال:  ق
بقطع يد السارق من مفصل األصابع دون 

الكّف.
قيامتي  قــامــت  داود:  أيب  ــن  اب ــال  ق

ومتنّيُت أيّن مل أُك حّيًا«)33(.
عن زرارة وحمّمد بن مسلم أهّنام قاال: . 5

تقول  ما   : الباقر  جعفر  أليب  »قلنا 
يف الصالة يف السفر كيف هي؟. وكم 

هي؟.

)33( تفسي امليزان 5: 335 -336. 
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ی  چ  يقول:  إّن اهلل عّز وجّل  فقال: 
جب  يئ  ىئ  مئ  حئ  جئ  ی  ی 
حب خب چ ]سورة النساء: 101[ فصار 
التامم  كوجوب  واجبًا  السفر  يف  التقصي 
عّز  اهلل  قال  إّنام  له:  قلنا  قاال:  احلرض.  يف 

يقل:  ومل  چ  ىئ  مئ  حئ  چ  ــّل:  وج
 : فقال  ذلك؟.  أوجب  فكيف  افعلوا 
الصفا  يف  وجــّل  عــّز  اهلل  قــال  قد  أوليس 

ک  ک  ک  ک  ڑ  چڑ  ــروة:  وامل
]ســورة  چ  ڳ  گ  گ  گ  گ 
هبام  الطواف  أّن  ترون  أال   ]158 البقرة: 
ذكره  وجّل  عّز  اهلل  ألّن  مفروض  واجب 
يف كتابه وصنعه نبّيه، وكذلك التقصي 
النبـي وذكره يف  السفر يشء صنعه  يف 

كتابه«)34(.
ُسئل الرسول عن معنى »الظلم« يف . 6

ٻ  ٻ  ٻ  چ  الكريمة:  اآلية 
إىل  وباالستنــــاد   فأجاب پچ 

ڄچ  ڄ  ڄ  ڦ  چ  اآلية 
بأّن املقصود بالظلم يف اآلية األوىل هو 

اَلِة  )34( من ال حيرضه الفقيه جلد ۱ َأْبَواُب الصَّ
–)كد  َفر  السَّ يِف  اَلِة  الصَّ -َباُب  ُحُدوِدَها  َو 

 .)۵۰۸۸۱

الرشك املذكور يف اآلية الثانية)35(.
اهم املصـــــــــــادر:

القران الكريم.
هنج البالغة.. 1
يف . 2 االتقان  الدين،  جالل  السيوطي، 

علوم القرآن مطبعة دار احياء العلوم.
جممع . 3 احلسن  بن  الفضل  الطربيس، 

رابطة  النارش  القرآن،  تفسي  البيان يف 
اإلســالمــيــة،  والــعــالقــات  الثقافية 
والــتــوزيــع  للنرش  ـــدى  اهل مــوســســة 

1997م.
تفسي . 4 يف  البيان  القاسم،  ابو  اخلوئي، 

القرآن، النارش مؤسسة السيد اخلوئي.
علوم القرآن، السيد حممد باقر احلكيم: . 5

موسسة تراث الشهيد احلكيم. املطبعة 
العرة الطاهرة.

بـــن مجعة . 6 ــي  ــع ال ــد  ـــزي، عــب ـــوي احل
العرويس، تفسي نور الثقلني مؤسسة 

إسامعيليان قم املقدسة.
النعمــان . 7 بن  حممد  بن  حممد  املفيد 

اإلرشاد مؤسسة آل البيت لتحقيق 
الطبع:  سنة  الثانية  الطبعة:  الــراث 

)35( مسند أمحد، ج1، ص378. 
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1414 –1993 م.
األميني، عبد احلسني، الغدير، مؤسسة . 8

الطبعة: االوىل  االعلمي للمطبوعات 
املميزة 1994.

حممد . 9 بن  امحد  بن  املوفق  اخلوارزمي، 
املكي حتقيق: الشيخ مالك املحمودي 
االسالمية  النرش  مؤسسة  الــنــارش: 

الطبعة: الثانية 1411 املناقب.
األنوار، . 10 بحار  باقر،  حممد  املجليس، 

طبع ونرش مؤسسة الوفاء بيوت.
احلر العامي، حممد بن احلسن، وسائل . 11

الشيعة، طبع ونرش دار احياء الراث 
العريب بيوت.

اصــول . 12 يعقوب  بــن  حممد  كليني، 
الكايف، دار الكتاب االسالمية.

البحراين، هاشم احلسيني، الربهان يف . 13
تفرس القرآن، النارش: مؤسسة البعثة.

التبيان . 14 احلسن،  بن  حممد  الطويس، 
االعــالم  مكتب  الــقــران،  تفسي  يف 

االسالمي.
احلسني . 15 بن  عي  بن  حممد  الصدوق، 

بن بابويه القمي، اخلصال، منشورات 
مجاعة املدرسني يف قم املقدسة.

ــال، روضـــة . 16 ــت ــف ــوري، ال ــاب ــس ــي ــن ال
الواعظني، الناشــــــــــــر: منشورات 

الرشيف الريض –قم.
احلسني . 17 بن  عي  بن  حممد  الصدوق، 

بن بابويه القمي، التوحيد، منشورات 
مجاعة املدرسني يف قم املقدسة.

القصص . 18 حمسن،  املوسوي،  النوري 
العقائدية يف التوحيد و العدل و النبوة 

و اإلمامة و املعاد، ص 103.
كنز العاّمل يف سنن األقوال واألفعال، . 19

حسام  بن  املّتقي  عي  الدين  عــالء 
مؤّسسة   ،)975 )ت  اهلندي  الدين 

الرسالة، بيوت، 1399هـ.
حمّمد . 20 الشيخ  رشح  الــبــالغــة،  هنــج 

عبده.
النارش: مركز . 21 املنثور،  الدّر  السيوطي 

العربية  والدراسات  للبحوث  هجر 
واإلسالمية،

مطبعة . 22 يعقوب،  بن  حممد  الكليني، 
احليدري طهران.

امليزان . 23 حسني،  حممد  الطباطبائي، 
مؤسسة  الناشـــر  القران،  تفسي  يف 

األعلمي للمطبوعات.
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يتناول البحث مسألة حساسة وذات أهميّة كبرية، وذلك بلحاظ اآلثار السيّئة التي 

ميكن أن ترتتب عليها لو متّت وانترشت يف أوساط الناس والشباب، وهي دعوى وجود 

الخيال والتمثيل والخرافة واألساطري يف قصص القرآن الكريم، وحجم خطرها يتضاعف إذا 

عرفنا أن قسامً من الذين يتبنّونها هم من املسلمني أو املهتّمني بقضايا التفسري والقرآن، 

وبذلك يلتقون يف قاسم مشرتك وواسع مع املسترشقني الذين تعجبهم هذه املوضوعات 

وتتناغم مع نظرتهم الخاصة اىل االسالم والقرآن.

الله-  خلف  أحمد  -محمد  الكريم  القرآن  يف  القصيص  الفن  كتاب  مؤلف  أن  ومبا 

صاحب نظريّة شاّذة ومثرية يف هذا املوضوع، وهي احتواء القرآن عىل الخيال واألساطري، 

العامل  ومفّكري  علامء  مختلف  قبل  من  وقويّة  صاخبة  أفعاٍل  ردود  عليها  وقعت  فقد 

اإلسالمي، وكتابه يحوي تنظرياً وضّمنه جملة من املستندات التي يؤمن بها، وقع االختيار 

التي  السائدة  الردود  عن  مغاير  وبشكٍل  آرائه  عىل  تفصيليّاً  رّداً  البحث  هذا  يكون  أن 

حّررت عليه، فكان الرتتيب يستوجب عرض أفكاره بنوع من التنظيم والرتقيم أوالً حتى 

يسهل معرفتها ومن ثّم ردها مع بيان اآلثار التي ترتتب عليها وتوضيح حجم خطورتها، 

القصص  أن جميع  وهو  املختار،  الرأي  عىل  األدلّة  تم جمع  ذلك  كّل  من  الفراغ  وبعد 

القرآنية هي من الحقائق واألحداث الواقعة.

عبد الرؤوف حسن الربيع 

جامعة املصطفى العاملية

ارشاف:

الشيخ الدكتور أحمد االزرقي
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املقّدمـــــــــــــة:
من اخلصائص األساسّية التي يّتصف 
-هو  القصص  -ومنه  القرآين  الوحي  هبا 
االّتسام بالصدق والواقعّية التي ال يعرهيا 

ې  ې  ې  ې  چ  والباطل  الشّك 
وهبذا   ،]29 اجلاثية:  ]ســورة  چ  ى 
البيان عّدت األحداث التي يقّصها الكتاب 
الكريم من احلقائق الثابتة التي يكفي دلياًل 
الذي  تعاىل  اهلل  كــالم  أهنــا  وقوعها  عىل 
والقدرة  والصيانة  املنزلة  يف  يضاهيه  ال 
ــالق،  اإلط عىل  مثيٌل  واألمــانــة  واألداء 
فينٍة  بني  تظهر  وأفكار  آراء  ثّمة  أّن  إال 
وأخرى، وبدواٍع حسنٍة أو سّيئة، تلّوح أو 
تّرح بفرضّية وخيالّية القصص القرآنّية، 
التمثيل  ألجل  وذكرت  سيقت  إنام  وأهنا 
وال  وحسب،  الربوّية  األفكار  وتوصيل 
وما  الغالب،  يف  أصاًل  بالواقع  هلا  غرض 
باب  من  إال  حتكيه  الذي  الرسدي  الطابع 
يف  اجلـــّذاب  واألســلــوب  األديّب  التفنّن 
التأثي عىل القلوب وتقريب املعاين العالية 
كلامت  يف  نلحظه  ما  وهــذا  ــان،  األذه إىل 
املري  اهلل  خلف  أمحــد  حممد  الدكتور 
الذي كان من املتحّمسني لذلك، بل ترّقى 

يف املسألة أكثر عندما اّدعى إحتواء القرآن 
للدكتوراه  بقوله يف رسالته  األساطي  عىل 
بعد  للجدل  مثيًا  كتابًا  أصبحت  التي 
يف  بأن  القول  من  نتحّرج  ال  »فإّنا  ذلك: 
القرآن أساطي، ألّنا يف ذلك ال نقول قوالً 

يعارض نّصًا من نصوص القرآن«)1(.
وفداحـة  املّدعى  هذا  خلطورة  ونظرًا 
مــع  كبي  حّد  إىل  وتناغمها  األفكار  هذه 
من  القرآن  حول  املسترشقون  يرّوجه  ما 
مطاعن ونواقض)2( يصبح من الرضوري 
الوقوف عىل حيثّيات وأبعاد املسألة وتقييم 
ونقد املباين التي ارتكزت عليها، وسيكون 
األساس  بالدرجة  منصّبًا  احلديث  حمور 
عىل مناقشة أقوال خلف اهلل وذلك ضمن 

)1( الفن القصص يف القرآن الكريم، حممد أمحد 
خلف اهلل، ص207. 

)2( يوجد قاسم مشرك بني بعض أفكار خلف 
اهلل وبني أفكار املسترشقني، منها تأثر القرآن 
بام لدى العرب وذكره لألساطي وأن العربة 
رسدهــا  يف  ال  مضموهنا  يف  القصص  يف 
مالحظته  يمكن  مما  ذلك  وغي  ووقوعها 
قضايا  انظر:  البحث.  تضاعيف  يف  أكثر 
قرآنية يف املوسوعة الربيطانية، فضل حسن 
حول  املسترشقني  آراء  ص59؛  عباس، 
إبراهيم  بن  عمر  وتفسيه،  الكريم  القرآن 

رضوان، ج2، ص602. 
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املطالب التالية.
الواقعّيــــــة  القّصة  من  املراد  أوالً: 

والقّصة اخليالّية واألساطري:
َقَصَص  مـــاّدة  مــن  مــأخــوذة  القّصة 
تتّبعه)3(،  بمعنى  أثره  فاقتّص  التتّبع،  وهو 
والقّصة  واإلخبار)4(،  البيان  هو  والقّص 

رواية ملا هو واقٌع)5(.

القرآنّيـــة  القصص  هنا  منها  ويــراد 
السابقة  األمم  حياة  من  شطرًا  تذكر  التي 

واألنبياء وحواراهتم ومواقفهم.
التي  الثابتة  والقصص الواقعيــــّة هي 
القصص  حصل مضموهنـــــا)6(، وتقابلها 
هيئة  عــىل  تــصــّور  التي  ــي  وه اخليالّية، 
من  حاهلا  جتر،  مل  وإن  واحلاصلة  اجلارية 
يشاهد يف  ما  والتلّون كحال  التشّبه  حيث 

العربية(،  صحاح  و  اللغة  )تاج  الصحاح   )3(
معجم  1051؛  ص:  ج 3،  ــري،  ــوه اجل

مقاييس اللغة، ابن فارس، ج 5، ص11. 
ج 4،  الطرحيي،  الشيخ  البحرين،  جممع   )4(

ص179. 
السيد  الكريم،  القرآن  كلامت  يف  التحقيق   )5(

املصطفوي، ج 9، ص275. 
)6( مفردات ألفاظ القرآن، الراغب األصفهاين، 

ص880. 

املنامات)7(.
هو  القّصة  أصــل  أن  يقال  قد  نعم، 
حكاية ملا هو واقٌع واستعامهلا يف غي ذلك 
يكون من باب التجّوز، بمعنى أنه أخذ يف 
ذلك  استفادة  ويمكن  الوقوع،  مفهومها 
اقتفاء  هو  الــذي  التتّبع  معنى  نفس  من 
لألثر، أي الذي حدث وجرى، ومنه جاء 
معنى الِقصاص، يقول ابن فارس: »ومن 
ذلك اشتقاُق الِقصاص يف اجِلراح، وذلك 
أنَّه ُيفَعل بِه مثُل فِعِله باألّول، فكأنَّه اقتصَّ 
كلُّ  والَقَصص،  ة  الِقصَّ الباب  ومن  أثره. 

ذلك ُيَتتبَّع فيذكر«)8(.
اْقَتَصْصُت  »قــد  اجلــوهــري:  ويقول 
احلديَث: رويُته عىل وجهـــــــه«)9(، ولربام 
 :املصطفوي العالمة  يشي  هــذا  إىل 
»والتحقيق أّن األصل الواحد يف املاّدة: هو 
وسيلة  بأّي  مضبوطة  جارية  واقعة  رواية 
طابق  ما  عىل  ســامعــًا،  أو  قـــراءًة  كانت، 

ج 2،  ــارس،  ف ابــن  اللغة،  مقاييس  معجم   )7(
الراغب  القرآن،  ألفاظ  ص235؛ مفردات 

األصفهاين، ص304. 
ج 5،  ــارس،  ف ابــن  اللغة،  مقاييس  معجم   )8(

ص11. 
العربية(،  صحاح  و  اللغة  )تاج  الصحاح   )9(

اجلوهري، ج 3، ص: 1051. 
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الواقع«)10(.
ألسطورة،  مجٌع  فهي  األساطي  وأما 
يقول  املفتعل،  الباطل  احلــديــث  ــي  وه
اخلليل: »ويقال: سطر فالن علينا تسطيًا 
والواحد  الباطل.  تشبه  بأحاديث  جاء  إذا 
من األساطي إسطارة وأسطورة، )و هي( 
معناه  ويسّطر  بيش ء.  هلا  نظام  ال  أحاديث 

يؤّلف وال أصل له")11(.
اهلل)12)  خلف  آراء  خالصـــة  ثانيًا: 

حول القصص القرآنّية:

السيد  الكريم،  القرآن  كلامت  يف  التحقيق   )10(
املصطفوي، ج9، ص275. 

ج 7،  الفراهيدي،  اخلليل  العني،  كتاب   )11(
ص210. 

)12( د. حممد أمحد خلف اهلل )1904 -1983(، 
أديب مري وعامل باللغة العربية، خترج يف 
مدرسة دار العلوم العليا 1928، ثم درس 
الفلسفة وعلم النفس بجامعة لندن وعاد إىل 
مر ليشتغل بالتعليم، وتدرج يف املناصب 
اللغة  لقسم  رئيسًا  صــار  حتى  اجلامعية 
اإلسكندرية  بجامعة  اآلداب  بكلية  العربية 
وكياًل  ثم   1951 للكلية  فعميدًا   1947
بلوغه  وبعد   .1916 شمس  عني  جلامعة 
البحوث  ملعهد  مديرًا  عني  التقاعد  سن 
الدول  جلامعة  التابع  العربية  والدراسات 
احلّرة  املوسوعة  موقع  ]راجع:  العربية... 

 .]ar. wikipedia. org :)ويكيبيديا(

أفـــكـــاره حــول  اهلل  خــلــف  ـــرض  ع
من  ألــوان  ثالثة  باستعراضه  املــوضــوع 
وعنوهنا- انتخبها  القرآنيـــــــة  القصص 
-لتمّثل  وتقسيمه  وذوقــه  نظره  بحسب 

شواهد حّية عىل مبتغاه)13(، وهي:
املرتبط . 1 بـــــه  ويعني  التاريي:  اللون 

كاألنبيــــــــاء  التارخيّية  بالشخصيات 
حكاية  تعاىل  قوله  نظي   واملرسلني

گ  گ  چ   :لوط قــّصــة  عــن 
ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ 

ڱ ڱ ں ں چ ]سورة هود: 

.]77
ويعتقد أن أصل القّصة يف هذا اللون 
العرض  طبيعــــة  ولكن  تارخيّيًا  متحّقق 
املجريات  إىل  ينظر  ال  ألحداثها  القرآين 
وتفاصيلها وتسلسلها املنطقي أساسًا بقدر 
الفنّي  األسلوب  عىل  وينصّب  يرتكز  ما 
جيتذب  الــذي  البيان  يف  الرفيع  واألديب 
هو  هذا  وكأّن  النفوس،  يف  ويؤّثر  األفئدة 
عام  بنحٍو  القصص  من  واهلـــــدف  املهّم 
يف  يقول  عدمه،  من  فيها  الصدق  وليس 

حممد  الكريم،  القرآن  يف  القصص  الفن   )13(
أمحد خلف اهلل، ص152. 
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هذا اإلطار:
فيه  القصص  مــواد  الــقــرآن  »يــأخــذ 
التاريخ  ــداث  أح من  التارخيي(  )اللون 
ــًا  أدبــّي عــرضــًا  يعرضها  لكنّه  ووقــائــعــه 
ويسوقها سوقًا عاطفّيًا، يبنّي املعاين ويؤّيد 
جيعل  الــذي  التأثي  هبا  ويؤّثر  األغــراض 
وقعها عىل األنفس وقعًا استهوائّيًا خطابّيًا 

يستثي منها العاطفة والوجدان«)14(.
عرضــــــــًا  ليست  التارخيّية  »القّصة 
تارخيّيًا تطلب فيه املطابقة الواقعّية املحّقّقة 
القّصة  أن  إىل  وانتهينا  العقي...  للصدق 
منها  يقصد  أدبّية  قّصة  القرآن  التارخيية يف 

غي ما يقصد من التاريخ«)15(.
ينقل  أن  لنفسه  جييز  القرآن  أن  ويرى 
عند  املنطبعة  باخللفّية  التارخيّية  القصص 
يف  التأثي  عىل  حفاظًا  املخاطبني  النـــاس 
األديب:  التفنّن  مع  وانسجامــًا  نفوسهم 
الداللة عىل  أن نمعن يف  أنا نستطيع  »عىل 
أدبّية  قّصة  القرآن  يف  التارخيّية  القّصة  أن 
األحداث  تصوير  عىل  القرآن  فيها  يعتمد 

حممد  الكريم،  القرآن  يف  القصص  الفن   )14(
أمحد خلف اهلل، ص156. 

)15( املصدر السابق، ص163. 

الذي  األمر  وهو  املخاطبون،  يعتقدها  كام 
بعضهم  رآه  بل  القدماء،  بعض  ــازه  أج
من  القرآن  ليسلم  به  القول  من  البد  أمرًا 
يف  األديب  األســلــوب  ويستقيم  املطاعن 

قصص القرآن الكريم«)16(.
الذي . 2 ذاك  به  ويريد  التمثييل:  اللون 

وزيادة  واإليضاح  البيان  منه  يقصد 
الرشح والتفسي لفكرٍة ما عرب املثــال 
»العمل  ــو:  وه واخلــيــال،  والــفــرض 
األديب الذي يكون نتيجة ختّيل القاص 
حلوادث وقعت من بطٍل الوجود له، 
أو من بطٍل له وجود ولكن األحداث 

التي أمّلت به مل تقع أصاًل«)17(.
أحداثه  تكون  أن  يلزم  »ال  وحينئٍذ: 
بالفرضّيات  فيه  يكتفى  فقد  احلقائق،  من 
من  أهنا  لديه  املتعنّي  بل  واملتخّيالت«)18(، 
يف  يعارض  من  نجد  »لــن  اخليال:  نسج 
الكريم  القرآن  يف  التمثيلّية  القّصة  وجود 

وأهنا وليدة اخليال«)19(.
ومن أمثلة هذا اللون التي ذكرها قصة 

)16( املصدر نفسه، ص172. 
)17( املصدر نفسه، ص198. 
)18( املصدر نفسه، ص153. 

)19( املصدر نفسه: 198. 
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نبي اهلل عزير: چ ڱ ڱ ڱ ں ں 
ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ 
ہ ہ ھھ ھ ھ ے ے ۓ ۓڭ ڭ 
ڭ ڭۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ...چ 
طالوت:  وقّصة   ،]259 البقرة:  ]ســورة 

ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  چ 

ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ 
ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھھ  ہ 
چ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ 

]سورة البقرة: 243[)20(.
ـــون األســــطــــوري: وهــــو من . 3 ـــل ال

وخالف  هبا  تفرد  التي  استنباطاتــــه 
عّرفه  ــد  وق املسلمني،  إمجـــاع  فيها 
يف  القرآن  بــه  يستعني  الــذي  باللون 
رشح  أو  معّينة  ظاهرة  أو  غاية  تفسي 
مسألة باألساطي املحكّية لدى الناس 
ووسيلة  كـــأداٍة  ـــات  اآلي فيضّمنها 
لتحقيق ذلك، وهبذا تصبح األساطي 
منها  تتشّكل  التي  األدبّية  املواد  أحد 

القصص يف القرآن)21(.

حممد  الكريم،  القرآن  يف  القصص  الفن   )20(
أمحد خلف اهلل، ص192. 

)21( املصدر السابق، ص153. 

إن  املسترشقون  قال  ما  »وإذا  يقول: 
أصحاب  كقّصة  القرآين  القصص  بعض 
الكهف  قّصة موسى يف سورة  أو  الكهف 
قلنا: ليس  بنيت عىل بعض األساطي.  قد 
هذه  فإنام  بأس،  من  القرآن  عىل  ذلك  يف 
واألديــان  العاملّية  اآلداب  سبيل  السبيل 
الكربى، ويكفينا فخرًا أن كتابنا الكريم قد 
يف  غيه  وسبق  القواعد  وقّعد  السنن  سّن 

هذه امليادين«)22(.
خلف  صّورها  التي  اآلراء  زبدة  هذه 
اهلل حول قصص الكتاب الكريم، واجلامع 
هلا أن الغاية والقصد من ذكر القصص يف 
وتطويعها  النفوس  يف  التأثي  هي  القرآن 
يتم ذلك دون االستفادة  اهلداية، وال  عىل 
من مجال اللغة واألدب والتفنّن يف أساليب 
يف  استغرقت  لو  حتى  وسحرها  البالغة 
اخليال، وحينئٍذ ال غرابة يف احتواء اآليات 
توصل  كانت  إذا  ومثيالهتا  األساطي  عىل 
-كام  القلوب  يف  أوقــــع  بنحٍو  املضامني 
وحتى   ،- اعتقـــاده  بحسب  كذلك  هو 
ال  حصلت  الــتــي  الــتــارخيــّيــة  األحـــداث 
غضاضة يف ذكرها بالصورة التي توجد يف 

)22( املصدر نفسه، ص209. 
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أذهان الناس ال التي كانت عليه يف الواقع 
متامًا، وبعبارة أخرى: إن ذكر القصص غي 
اخلالق  من  مقصود  أديّب  أسلوب  الواقعّية 
املعارف،  وتبليغهم  الناس  ملخاطبة  تعاىل 

وذلك حلاجتهم إىل ذلك وليس حلاجته.
ثالثًا: اآلثار املرتتبة عى هذه اآلراء:

من أجىل وأوضح اآلثار والنتائج التي 
حول  األفكار  هبذه  االعتقاد  من  ترّشح 
القصص القرآنّية هو ضمور التفاعل احلّي 
والصادق بني القارئ وهذه القصص، بل 
مع مجيع آيات القرآن بنحٍو عام؛ ألن القرآن 
واخلطاب  الدستور  هو  املسلم  إىل  بالنسبة 
الذي ال يضاهى  املعصوم واملعجز  اإلهلي 
املقّدس  النّص  ويمّثل  بغيه،  ويقاس 
الذي جيزم بحّقانّيته وصدقه ومطابقة آياته 
للواقع، وبسبب شّدة استيثاقه به وباخلالق 
الذي أرسله يقبل أن يستقي منه األحكام 
قصصــه  ومــن  منه  ويستلهم  واحلجج، 
ويقتدي  ــعــرب،  وال والــــدروس  املــواعــظ 
ثناياه،  يف  املذكورة  العظيمة  بالشخصّيات 
أما لو تزلزل هذا الوثوق وتزعزع مستوى 
هي  لذلك  احلتمّية  فالنتيجة  االعتقاد  هذا 
وبمرجعّيته  بالقرآن  التصديق  ضعف 

يف  وصالحّيته  اإلنسان  وسلوك  حياة  يف 
مسايرة  أن  الواضح  ومن  شؤونه،  إدارة 
آراء خلف اهلل -والقبول ولو يف قسم من 
باالعتقادات  متأّثرة  بأهنا  الرشيفة  اآليات 
اجلاهلّية،  البيئة  عند  املنترشة  واألساطي 
والقصص  اخلــيــاالت  عــىل  وباحتوائها 
احلقيقي  التفاعل  عدم  يف  -كفيلة  املفتعلة 
واجلّدي مع املجريات التارخيّية والقصصّية 
قابلّيتها  بعدم  اإلحساس  ويف  القرآن،  يف 
املــعــاش،  ــع  ــواق ال عــىل  ــتــام  ال لالنطباق 
األحداث  بصلب  املساس  عن  وبابتعادها 
التي  واالبــتــالءات  والتجارب  الطبيعّية 
تعصف باإلنسان، فينشأ نوع من الفاصلة 
الفرد املسلم والقّصة  واالنقطاع بني واقع 
التي تصّور له -وفق رأي خلف اهلل -أهنا 
الثقة  فقد  إذا  أنه  اإلنسان  وبطبع  خيال، 
كالٍم  من  جزٍء  مع  والتصديق  والتفاعل 
رصحية:  وبعبارة  بالكامل،  عليه  يسحبه 
اجتاه  وريبٍة  باضطراٍب  املسلم  أحّس  إذا 
من  بعضًا  متّثل  التي  القرآنّية  القصص 
يف  الثقة  ويفقد  يرتاب  فسوف  الــقــرآن 

القرآن كّله.
والقول بأن هذا رضب من الفن األديب 
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هو  القلوب  بمجامع  يأخذ  الذي  الساحر 
املتداولة،  األدبّية  بالقصص  للقرآن  قياٌس 
وهو قياٌس فاسٌد جّدًا؛ فإن هذه احلكايات 
من  أكرب  ورائها  من  غاية  ال  والــروايــات 
الغرض  وبيان  البالغة  واستعامل  اإلثارة 
من رسدها يف أحسن التقادير، وال تتطّلب 
واعتبارها  هبا  التصديق  قّمة  القارئ  من 
مصدرًا ال يأتيه الباطل من قبل ومن بعد، 
جزء  هي  التي  القرآنّية  القصص  بخالف 
اخلطأ،  عن  املعصوم  املعجز  القرآن  من 
والذي ال َيْقُر عن إيصال فكرٍة وتقريبها 
خرافات  من  الناس  عند  بام  التوّسل  عرب 
وأباطيل، ويراد له أن يكون آية عىل صدق 
النبّوة ودستورًا خالدًا للبرشّية ومرجعًا هلا 
يف احلالل واحلرام والسلوك من لدن خالق 

الوجود املقتدر!!.
وهل يتصّور أن أغراض واستعامالت 
واألدبّية  البالغّية  تراكيبها  وحتى  اآليات 
واألدبــاء  الكّتاب  أغــراض  قبيل  من  هي 
ــن يــســتــعــيون الــكــنــايــات  ــذي ــرش ال ــب ال
أفكارهم  إليصال  الكاذبة  واألوصــاف 

حتى قيل يف شعرهم أن أكذبه أعذبه؟!!.
بني  ساوى  من  أبــدًا  القرآن  يعرف  مل 

ذلك  يف  ويكفي  والغرضني،  االستعاملني 
َهَذا  َأنَّ  اْعَلُموا  ))َو   :عي االمام  قول 
اِدي  اْلُقْرآَن ُهَو النَّاِصُح الَِّذي اَل َيُغشُّ َو اهْلَ
ُث الَِّذي اَل َيْكِذُب،  الَِّذي اَل ُيِضلُّ َو امْلَُحدِّ
َعنُْه  َقاَم  إاِلَّ  َأَحٌد  اْلُقْرآَن  َهَذا  َجاَلَس  َما  َو 
بِِزَياَدٍة َأْو ُنْقَصاٍن، ِزَياَدٍة يِف ُهًدى َأْو ُنْقَصاٍن 
َأَحٍد  َعَى  َلْيَس  ــُه  َأنَّ اْعَلُموا  َو  َعًمى،  ِمْن 
َبْعَد اْلُقْرآِن ِمْن َفاَقٍة َو اَل أِلََحٍد َقْبَل اْلُقْرآِن 
َو  َأْتَباِعِه  َو  َحَرَثتِِه  ِمْن  َفُكوُنوا  ِغنًى...  ِمْن 
َعَى  اْسَتنِْصُحوُه  َو  ُكْم  َربِّ َعَى  اْسَتِدلُّوُه 
وا  ُِموا َعَلْيِه آَراَءُكْم َو اْسَتِغشُّ َأْنُفِسُكْم َو اهتَّ

فِيِه َأْهَواَءُكم(()23(.
مع  كثيًا  تنسجم  األفكار  هذه  أن  ثّم 
الواسع  الفريق  إليها  يذهب  التي  النظرّية 
بأن  املنفتحني  وبعض  املستشـــــرقني  من 
والبيئــــة  بالثقافة  تأّثر  قد  الكريم  القرآن 
باجلو  انفعل  ــه  وأن فــيــهــا)24(،  ظهر  التي 
صار  حتى  واضــح،  بنحٍو  آنــذاك  السائد 
وآداهبم  العرب  اجلاهلّيني  أمثلة  يستعمل 
ورسومهم وأساليب قصصهم وحكايات 

الصالح،  صبحي  د.  ترتيب  البالغة،  هنج   )23(
اخلطبة 176. 

السيد  زمانه،  وفــرهنگ  قرآن  مثاًل:  انظر   )24(
حممد عي أيازي، ص105. 
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أساطيهم، وال خيفى أن هذا الرأي العليل 
القول  هو  وأغــراضــه  لوازمه  ــرز  أب أحــد 
القرآن وعدم إعجازه، وأنه مؤّطر  ببرشّية 
بالزمن الذي نزل فيه، ومل يعد صاحلًا هلذا 
العر، وبالتايل البد من طرحه والتحّول 
وهو  األرضّية،  احلديثة  القوانيني  إىل  عنه 
للقرآن وزنًا،  يبقي  الزٌم خطٌي ومهم وال 
ويدعو رصاحًا إىل هجر التعامل والتعاطي 

اإلجيايب معه.
رابعــــًا: مستندات خلف اهلل حول 

آرائه ونقدها:
مستنده حول رأيه يف اللون التارخيي:أ. 

عىل  الــلــون  هــذا  يف  اهلل  خلف  عمد 
الركيب بني جمموعة من األفكار اعتربها 
مستندًا ودلياًل عىل رأيه، وأّوهلا: أن القرآن 
التفصيالت  مــن  الكثي  ــر  ذك عــن  ــىّل  خت
النقل  قصد  عن  عدوله  يعني  مما  التارخيّية 
-حكاية  -مثاًل  تعاىل  قوله  ففي  التارخيي، 

ہ  ہ  ہ  چ  عــاد:  قــوم  قّصة  عن 
ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ 
ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ 
ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ 
ۉچ ]سورة القمر: 18 -21[ مل يذكر 

أو  بيوهتا  أو  القرآن شيئًا عن صفة عاد  لنا 
 ،هود اهلل  نبي  وبني  قومها  بني  دار  ما 
نقول  أن  نستطيع  ال  هنا  »ومن  والنتيجة: 
الوقائع  تعليم  إىل  تقصد  القّصة  هذه  بأن 
والتعريف بالتاريخ... عدل القرآن عن كّل 
للموعظة  أنه يقصد  هذا لسبٍب بسيٍط هو 
واجلامعات  لألفراد  ــؤّرخ  ي وال  والعربة 

واألمم والشعوب«)25(.
ما  وطبيعـة  القّصة  رسد  أن  وثانيها: 
السي  عىل  أساسًا  يتوّقف  ال  فيها  يذكر 
مناسبتها  عــىل  يعتمد  ـــام  وإن الــتــارخيــي 
لألغراض البالغّية املؤّثرة، فقضّية أحداث 
الطوفان مع نبي اهلل نوح -مثاًل -رغم 
زاخرة  وتعّد  قّصته  يف  مهاّمً  مفصاًل  كوهنا 
بمقدار  إال  إليها  القرآن  يرش  مل  باملواقف 
يف  يدخل  ممّا  ذلك  ونحو  واآليتني  اآليــة 

الغرض واملقصد املرجو بيانه من اآلية.
هي  واألغراض  املقاصد   ...« يقول: 
التي تدفع إىل ذكر بعض األحداث وحذف 
إنام  االختيار  هذا  وإن  اآلخــر،...  بعضها 
يقوم عىل االعتبارات البالغّية األدبّية التي 

حممد  الكريم،  القرآن  يف  القصص  الفن   )25(
أمحد خلف اهلل، ص154 -155. 
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نرّدها إىل منطق العاطفة ال إىل منطق النظر 
العقي«)26(.

يف  أحيانًا  االختالف  وجود  وثالثها: 
سورة  من  القصص  يف  األحــداث  ترتيب 
املفرّسين  جعل  ــذي  ال وهــو  ــرى،  أخ إىل 
بني  التوفيق  كيفّية  يف  ويتحّيون  خيتلفون 
جمرياهتا والتوحيد بينها)27(، من قبيل قّصة 
احلجر  سورة  يف  الــواردة   لوط اهلل  نبي 

وقّصته الواردة يف سورة هود.
»لقد خالف بينها يف الرتيب ليشعرنا 
قّصة  وتلك  مستقّلة  القّصة  ــذه  ه ــأن  ب
خيتلف  لألحداث  ترتيبــــه  وأن  مستقّلة، 
هذا  أّدى  ولــو  حتى  املقاصد  الختالف 
االختالف إىل إمهال أهم مقّومات التاريخ 

وهو الزمان«)28(.
ورابعها: تصوير القرآن لألحداث كام 
البد  األمر  هذا  وأن  املخاطبون،  يعتقدها 
من االلتزام به »ليسلم القرآن من املطاعن 

ويستقيم األسلوب األديب«)29(.
يف  القرآن  أن  ذكر  ذلك  وكشاهد عىل 

)26( املصدر السابق، ص155. 
)27( املصدر نفسه، 158. 

)28( املصدر نفسه، ص157. 
)29( املصدر السابق، ص172. 

ڃ  ڃ  ڄ  چ  تــعــاىل:  قــولــه 
چ  چ  چ  ڃ  ڃ 
ڍ  ڇ  ڇ  ڇڇ  چ 
ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڍڌ 
گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑڑ 
الكهف:  ــورة  ]س چ  ڳ  ڳ  ڳ 

ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  چ   ،]22
الكهف:  ]سورة  چ  ٴۇ  ۈ  ۈ 
أهــــل  عدد  عىل  بالتنصيص  يقم  مل   ]25
ألن  فيها  لبثوا  التي  املّدة  بيان  أو  الكهف 
التحديد إىل قول السائلني من  مرجع هذا 

القوم، وأما موقفه فهو الرد بـ چ ڌ ڎ ڎ 
وحينئٍذ  چ،  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ 
يصبح بيان هذا املقدار متّشيًا ملا هو منترٌش 

عند الناس وملا يعتقده املخاطبون:
"فالقوم يسألون النبي عن العدد وعن 
املّدة وقد جعلوا آراء اليهود قياسًا يقيسون 
بغي  القرآن  نزل  ولو   ،النبي صدق  به 
لكّذبوا  املقياس  هذه اآلراء وبخالف هذا 

النبي وملا آمنوا به أو بالقرآن«)30(.
نقد وتقييم هذه املستندات:

حممد  الكريم،  القرآن  يف  القصص  الفن   )30(
أمحد خلف اهلل، ص174. 
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يالحظ عى ما تقّدم األمور التالية:
كــتــاب هداية . 1 هــو  الــكــريــم  ــرآن  ــق ال

األســاس  هدفه  هو  وهــذا  وإرشـــاد، 
جئ  چ  ــات:  اآلي نفس  الــذي جاء يف 
حب  جب  يئ  ىئ  مئ  حئ 

حت  جت  ىبيب  مب  خب 

النحل:  ــورة  ]س چ  مت  خت 

فيه من قصص  يرد  فام  وبالتايل   ،]64
وأخبار املاضني فالغاية منه بيان ما فيه 
ذكر  وليس  واهلداية  واالعتبار  العربة 
بالنحو  السابقة  األمــم  عىل  جرى  ما 
وأحــوال  التأريخ  كتب  يف  املــوجــود 
أن  الطبيعي  فمن  وحينئٍذ  الشعوب، 
هدفه  يناسب  ما  األحــداث  من  خيتار 
إغفال  إىل  ذلــك  أّدى  وإن  وغرضه 
املنطقي  الرتيب  أو  الزمني  التسلسل 
جلرياهنا، وال يدّل هذا عىل عدم حتّقق 
الوقائع، وال يصلح كشاهد عىل كون 
الذي  النسق  يف  متناقضًة  ــداث  األح
عىل  عالمة  الدعوى  صاحب  اعتربه 
لــألدب  صنيعًا  وكــوهنــا  استقالهلا 
واخليال الفنّي، فمن أين أتى باملالزمة 
-الذي  لألحداث  القرآن  اختيار  بني 

يكون  أن  -وبــني  اهلداية  بداعي  هو 
البالغي  األســلــوب  مع  متّشيًا  ذلــك 
-كام  العقل  ال  العاطفة  بمنطق  املؤثر 
يّدعي -وإن كان عرب التوّسل باخليال 
واملبالغات واالستعارات الكاذبة؟!!.

اختالف املفرّسين يف تسلسل أحداث . 2
يف  تفاوهتم  من  ناتج  القصص  بعض 
والقرائن  النكات  بعض  وفهم  إدراك 
بينهـــــا،  الرتيب  اكتشاف  يف  املعينة 
الزاوية  إىل  أحيانًا  التفاهتم  عدم  ومن 
حني  اآلية  عليه  ترّكز  الذي  واملصّب 
فيه  تــدخــل  فقد  للموقف؛  ذكــرهــا 
رضوريًا  وتعتربه  مثاًل  الزمان  عنر 
وصف  يسّوغ  ال  وهــذا  تغفله،  وقــد 
القرآن بأنه جلأ إىل ذلك طوعًا من باب 
والنتيجة:  األديب،  والتوّسع  التخّيل 
أنه ال يوجد هتافت يف ترتيب أحداث 
هو  االختالف  وإنام  واقعًا،  القصص 
يف فهمها وتفسيها من قبل املفرّسين 
ال  إليهم  راجعة  وألسباب  أنفسهم، 

إىل القرآن.
يعتقدها . 3 القرآن لألحداث كام  تصوير 

هي  الواقع  يف  هي  كام  ال  املخاطبون 
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يملك  وال  للدليل،  فــاقــدة  دعــوى 
من  بدرجــة  شافيًا  برهانًا  أصحاهبا 
يعدو  ال  يذكرونه  ما  وكّل  اإلحكام، 
اخلاّصة  الذوقية  االحتامالت  بعض 
االرتكازات  عن  البعيدة  والتأويالت 
اآليات،  بعض  يف  الواضحة  العرفّية 
مهّم  رأي  يؤّسس  أن  املؤسف  ومن 
عدد  مثال  ففي  البساطة؛  هبذه  كهذا 
يف  لبثهم  مــّدة  أو  الكهف  أصحاب 
الكهف صّور لنا خلف اهلل أن القرآن 
هو  الــذي  العدد  لذكر  مضطرًا  كان 
املطاعن  عن  ليسلم  اليهود  عن  حمكيٌّ 
يراعي  الذي  األديب  أسلوبه  ويستقيم 
-أي  فيهم  ليؤثر  املــخــاطــب  ــال  ح
استطاع  ملا  العدد  هــذا  غي  ذكــر  لو 
من  ويسلم  دوره  ــؤّدي  ي أن  الــقــرآن 
-وهــذا  اليهود  واعـــراض  حماججة 
فمن  الركاكة،  غاية  يف  االستظهار 
تعاىل:  قوله  عــرفــنــا-مــثــاًل-أّن  ــن  أي

چڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ 

الكهف:  ]ســـــــورة  ٴۇچ  ۈ 
وليس  اليهود  عن  حكاية  هو   ]25
اللبث؟!.  بمّدة  تعاىل  اهلل  من  إخبارًا 

عن  واخلروج  احلكاية  اختيار  أوليس 
إىل  -حيتاج  أصل  هو  اإلخبار-الذي 

قرينة قوّية وساطعة؟!.
باليهود  والتأّثر  باحلكاية  القول  وهل 
يتحّدث  الذي  اآلية  سياق  من  أقوى  هو 
عن عقيدة البعث وقدرة اهلل العجيبة وآياته 
املّدة  عىل  التنصيص  يناسبها  التي  الباهرة 

بجالء؟!!.
تقريع  يف   الطربيس العالمة  يقول 
وجه احلكاية: "وقد ضّعف هذا الوجه بأن 
أخبار اهلل ال ينبغي رصفها إىل احلكاية، إال 
قاله،  ما  األمر عىل  كان  ولو  قاطع،  بدليل 
املعلوم  ومن  مذكورة.  لبثهم  مّدة  تكن  مل 
أن اهلل سبحانه أراد باآلية االستدالل عىل 
يتم  ال  وذلك  آيته،  وباهر  قدرته،  عجيب 
وبالتايل  لبثهم«)31(،  مّدة  معرفة  بعد  إال 

–چۋ  بعدها  التي  ــة  اآلي مفاد  يصبح 
ې  ې  ې  ۉې  ۉ  ۅ  ۅ 
-إبطاالً   ]26 الكهف:  ]سورة  ىچ 
باملّدة  األخذ  عرب  وأمثاهلم  اليهود  لقول 
هذا  فأين  سبحانه،  اهلل  هبا  رّصح  التي 

الشيخ  الــقــرآن،  تفسي  يف  البيان  جممع   )31(
الطربيس، ج6، ص334. 
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للسياق  واملناسب  والقويم  املّتزن  املعنى 
مع الدعوى املذكورة؟!!.

هنا  العدد  أن  وقلنا  تنّزلنا  لو  أننا  ثم 
ذلك  نفرّس  أن  لنا  فكيف  للحكاية  ذكر 
باستسالم القرآن لليهود واضطراره لذكر 
ذكر  عىل  وترجيحها  اخلاطئة  عقيدهتم 
اإلهلّية  القدرة  يف  ضعٌف  أهو  احلقيقة؟. 

ے  زبے   و:  يشء  يعوزها  ال  التي  وهي 
ۓ ۓ رب ]سورة الطالق: 3[؟!. أم هو 
الكتاب وقد صدحت  أسلوٌب وديدٌن يف 

آياته: چ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ 
ژژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ 
گ  گ  کک  ک  ک  ڑ  ڑ 
]سورة  ڳ..چ  ڳ  ڳ  گ  گ 
املائدة: 48[؟!!. أال يوجد غرض عقالئي 
اآليـــات  هـــذه  مــضــمــون  ــع  م ومنسجم 
نقر  حتى  الدعوى  هذه  غي  والنامذج 
واخلالصة:  عليها؟!!.  وحتليلنا  استفادتنا 
وقد  أساسه،  من  باطٌل  التصوير  هذا  إن 
القول  مع  يّتسق  أنه  اىل  أملحنا  وأن  سبق 
اآلخر  وهو  عــره،  بثقافة  القرآن  بتأثر 
رأٌي غي قويم وذو لوازم فاسدة، ويصّور 
وعــادات  فكر  وليد  وكــأنــه  الــقــرآن  لنا 

الفوارق اجلوهرّية  اجلاهلّية، ويتعامى عن 
الذي  احلضارة  بني  الشاسع  واالختالف 
أسسها القرآن وخالف هبا عقائد وعادات 
ثقافتهم  وبني  النزول  زمن  يف  املرشكني 

املتخّلفة.
األدب . 4 لقّوة  الكريم  القرآن  استعامل 

مطلوبه  إيصال  يف  والبالغة  والفّن 
ــل إن  ب يــنــكــر،  وأغـــراضـــه أمـــٌر ال 
هو  فيه  اإلعــجــاز  معاين  أوائـــل  مــن 
يكون  ال  ولكن  الــبــيــاين،  اإلعــجــاز 
احلكمة  عن  املجّردة  العاطفة  بميزان 
والتّرف  اخليال  فاستعامل  والعقل؛ 
فيها  والزيادة  التارخيّية  األحــداث  يف 
األديب  لألسلوب  معّززًا  اعتربناه  إذا 
كام  الغرض  حتّقق  يف  واملــؤّثــر  املقنع 
الوقت  يف  يقابله  فإنه  اهلل  خلف  يشي 
عن  ويبّعد  منه  الفائدة  ينقض  ما  ذاته 
وهو  أخرى  ناحيٍة  من  غرضه  إصابة 
عدم الصدق والواقعّية، وهذا خالف 
التي هي من  اإلهلّية  واهلادفّية  احلكمة 
واملرسل  املدّبر  وصفات  ســامة  أبــرز 
عىل  قدرته  مع  يتناسب  وال  للقرآن، 

البالغ.
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مستنده حول رأيه يف اللون التمثيي:ب. 
اهلل  خلف  كــالم  جمموع  من  يقتنص 
ــه يرتكز عــىل عــّدة  أن الــلــون  ــذا  ــول ه ح
وترتيب  صياغة  بإعادة  وهي  حيثّيات، 

كالتايل:
الكالم  عن  يمتاز  التمثيل  أن  األوىل: 
املعنى  يوّضح  أنــه  عنه  املــجــّرد  الــعــادي 
بصورة أجىل، إذ قد تذكر معنًى فال يّتضح 
فيتفع  وتشبيه  بمثال  فردفه  للسامع، 
اإلهبام فيه ويصبح األداء أرقى وأتّم كامالً، 
فإذا كان كذلك فالقرآن بحكم كونه تبيانًا 
لكل يشء وكونه كاماًل فيجب أن حتتوي 
قصصه عىل التمثيل، وجيدر بنا أن نتعامل 

مع قصصة هبذا النحو)32(.
عىل  الكّل  اتفاق  من  بالرغم  الثانية: 
وجود األثر النفيس للتمثيل إال أن البعض 
الدينّية  والنصوص  القرآن  مع  يتعاطى  ال 
إال بمنطق الصدق العقي وينكر أو ينسى 
واخليال  بالتمثيل  القول  ويعترب  عداه،  ما 
الصنف  وهذا  الكذب،  من  رضبًا  حينئٍذ 
مل يكتشف احلقيقة األدبّية، ومل يوّفق هلضم 

حممد  الكريم،  القرآن  يف  القصص  الفن   )32(
أمحد خلف اهلل، ص186. 

البالغة  يف  يعد  ال  التشبيهات  استعامل  أن 
كذبًا وإن عّد كذلك يف املنطق)33(.

يسلك  املتحّدث  أن  عرفنا  إذا  الثالثة: 
مع  نتعامل  أن  فلنا  ويستعمله  التمثيل 
يف  جيــول  وبــام  األديب  باألسلوب  كالمه 
نفوسنا وخياالتنا من معنى جّراء قراءتنا أو 
سامعنا أللفاظه؛ إذ هو قاصٌد لذلك ونحن 
نعلم به، فنصبح مجيعنا عىل تواطٍئ باألمر، 
وال يعّد صنيعنا كذبًا وخالفًا للواقع؛ ألنه 

يطابق ما بنفوسنا ومشاعرنا من خيال:
»إذا كان هناك مذهب أديب أو بالغي 
العواطف  التعبي عن  اللغة يف  جتري عليه 
املــذهــب ال يعنى  ــان هــذا  واألفــكــار وك
أن  يف  احلــق  لألديب  فــإن  حلق  بمطابقة 
أو  للقارئ  وليس  املذهب  هذا  عىل  جيري 
عرف  قد  دام  ما  اعــراض  عليه  السامع 
مذهبه يف هذا وال يستطيع أن جيعل صنيعه 
هذا من باب الكذب بحال من األحوال. 
ونعتقد أن هذا يوضح أمورًا كثيًة و جيعلنا 
والتعبي  الشعري  القياس  بوجود  نقول 
عن الصور التي خيلقها الذهن أو اخليال يف 

)33( املصدر نفسه، ص186 -187. 
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القرآن ويف كالم األنبياء«)34(.
يقوم  العريب  البيان  أن  كام  الرابعة: 
العرف  عــىل  يّتكئ  كذلك  الــواقــع  عــىل 
يلزم  »فليس  واملبالغة:  والعاطفة  واخليال 
وليس  وقعت  قد  تكون  أن  األحــداث  يف 
يلزم يف األشخاص أن يكونوا قد وجدوا 
صدر  قد  يكون  أن  احلوار  يف  يلزم  وليس 
بعض  يف  أو  ذلك  كل  يف  يكتفى  قد  وإنام 
كانت  هنا  ومن  واخليال  بالفرض  ذلك 
القصة التمثيلية عند املفرّسين قّصة بيانية، 
باقتفاء  يعرف  وهذا  فنية«)35(.  قصة  أي 
والكثي  التفسي،  يف  )املفرّسين(  أقواهلم 
اآليات  من  التمثيلّية  القصص  اعترب  ممّن 
التمثيل  فهم  عــن  عــاجــٌز  هــو  املتشاهبة 

واستخراج املعاين منه)36(.
اقتبسها خلف اهلل  التي  الشواهد  ومن 

من كلامت املفّسين انتصارًا لرأيه:
ى أ.  ې  ې  چ  تــعــاىل:  قوله  يف  مــا 

ەئ  ەئ  ائ  ائ  ى 
ۇئ  ۇئ  وئ  وئ 

)34( املصدر نفسه، ص187. 
)35( املصدر نفسه، ص183. 
)36( املصدر نفسه، ص183. 

ېئ  ۈئ  ۈئ  ۆئۆئ 
ېئچ ]سورة الزمر: 67[ نقاًل 

عن الكشاف:
إذا عرفه  األشياء  العظيم من  كان  »ملا 
حق  نفسه  يف  وقدره  معرفته  حق  اإلنسان 

ې  چ  قيل  تعظيمه  حق  عظمه  تقديره 
بالتشديد  ــرئ  وق چ  ائ  ى  ى  ې 
تعظيمه،  كنه  عظموه  ومــا  معنى:  عــىل 
عىل  شأنه  وجاللة  عظمته  عىل  نبههم  ثم 

ەئ  ائ  چ  فقال  التخييل  طريقة 
ۇئ  وئ  وئ  ەئ 
ۇئ ۆئچ والغرض من هــــذا 
الكالم إذا أخذته كام هو بجملته وجمموعه 
تصوير عظمته والتوقيف عىل كنه جالله ال 
باليمني  بالقبضة وال  غي، من غي ذهاب 
ترى  وال  جماز...  جهة  أو  حقيقة  جهة  إىل 
بابًا يف علم البيان أدق وال أرق وال ألطف 

من هذا الباب«)37(.
ں ب.  ڱ  ڱ  ڱ  چ  تعاىل:  قوله  يف 

ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں 
ھ  ھ  ھھ  ہ  ہ  ہ  ہ 

التنزيل،  غوامض  حقائق  عن  الكشـــاف   )37(
الزخمرشي، ج4، ص142. 
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ۇ  ڭۇ  ڭ  ڭ  ۓڭ  ۓ  ے  ے 
ۅ  ۅ  ۋ  ٴۇۋ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ 
 ]259 البقرة:  ]ســورة  ۉچ  ۉ 
أن  »وحيتمل  املنار:  تفسي  عن  نقاًل 
واهلل  التمثيل  قبيل  من  القصة  تكون 

أعلم«)38(.
ڎ ج.  ڎ  ڌ  چ  ــاىل:  ــع ت ــه  ــول ق يف 

ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ 
گ  گ  گ  ک  ک  ک 
ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳڳ  گ 
ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ 
ہھ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ 
ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ 
ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ 
ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈۈ  ۆ 
ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې 
ـــورة  ]س چ  ى  ى  ې 
تفسي  عن  نقاًل   ]30-  27 املــائــدة: 

املنار -أيضًا -:
من  الوحي  علينا  قّصه  فيام  »واحلــق 
البرش  استعداد  يف  ملا  بيان  أنه  قابيل  قتل 

)38( تفسي القرآن احلكيم )تفسي املنار(، السيد 
حممد رشيد رضا، ج3، ص44. 

بالتعارض  الفطرة  غرائز  بني  التنازع  من 
العلو  وحب  الرحم  وشيجة  عاطفة  بني 
ـــران يف  والــرجــحــان واالمــتــيــاز عــىل األق
من  يلد  قد  وما  ومنافعها  النفس  رغائب 
البغي  مــن  احلسد  يتبع  قــد  ــا  وم احلسد 
هاتني  لبيان  مثاًل  اهللّ  فــرضب  الــعــدوان 
غريزة  كون  بيان  عليه  ليّتب  احلقيقتني 
للفطرة  املهذبة  هــي  هدايته  بــل  الــديــن 
واخلي  الباطل  عىل  احلق  برجيح  البرشية 
عىل الرش فكان قابيل مثال ملن غلبت عليه 
النزعة الثانية وهابيل مثاًل ملن غلبت عليه 

األوىل برجيح هداية الدين...«)39(.
ڱ د.  ڱ  ڱ  ڱ  چ  تــعــاىل:  قوله  يف 

ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں 
ھھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ 
ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ 
ۇچ  ڭ  ڭ  ڭ 
]سورة البقرة: 243[ نقاًل عن تفسي 
ابن كثي: »وقال ابن جريج عن عطاء 

قال: هذا مثل«)40(.

)39( تفسي القرآن احلكيم )تفسي املنار(، السيد 
حممد رشيد رضا، ج10، ص205. 

ج1،  كثي،  ابــن  العظيم،  القرآن  تفسي   )40(
ص502. 
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القرآن  يف  اخليال  وجود  أن  اخلامسة: 
حمادثاهتم  يف  إليه  البرش  حاجة  بسبب  هو 
بأنه  حيتج  فال  وأحاسيسهم،  وتعابيهم 
»وهنا  عنه:  لغنائه  تعاىل  اهلل  عىل  مستحيٌل 
أمر آخر ال بد من توضيحه هو أن احلاجة 
إىل اخليال يف القصص القرآين أو يف التمثيل 
القرآين مل تأت حلاجة املوىل سبحانه وتعاىل 
وحاشا  ــراد.  امل عن  التعبي  يف  اخليال  إىل 
جــاءت  وإنـــام  ــال.  اخلــي إىل  حيــتــاج  أن  هلل 
اخليال وألن ذلك هو  البرشية هلذا  حلاجة 
األسلوب الذي جتري عليه يف التعبي عن 

األحاسيس واألفكار«)41(.
يتوّصل  احليثّيات  هــذه  وبمجموع 
خلف اهلل إىل أن القّصة التمثيلّية موجودة 
أهل  بوجودها  اعــرف  وقــد  الــقــرآن،  يف 
التفسي، وأهنا أسلوٌب فنيٌّ وأديبٌّ ينسجم 
وإطــالق  التعبي  يف  اإلنــســان  طبيعة  مع 

اخليال والعواطف.
احليثّيات  هذه  عى  واملالحظة  التعليق 

واملستندات:
-اخلمس- احليثّيات  هذه  عىل  ويرد 

حممد  الكريم،  القرآن  يف  القصص  الفن   )41(
أمحد خلف اهلل، ص188. 

النقاط واملؤاخذات التالية:
هو . 1 واألصــوب  األكمل  الكالم  ليس 

أن  فيمكن  دائـــاًم؛  بالتمثيل  املرتبط 
يوسم بالتامم والكامل من ناحية جودة 
تأليفه وقّوة بيانه ووضوح مقصده من 
قد  بل  فيه،  املثل  لوجود  دخــٍل  دون 
وآية  عالمة  أحيانًا  به  اقرانه  يصبح 
عىل ضعف تركيبه وركاكته، ولو كان 
األداء الكامل ال يتم إال به ألصبح هو 
ولكان  وتعابينا،  حمادثاتنا  يف  األصل 
متثيل  إىل  كامله  يف  حيتاج  متثيل  كــّل 

أيضًا؛ لنفس النكتة.
مع  التعامل  يصّح  ال  ذلك  عىل  وبناء 
أهنا  عىل  القرآنية  واإلخبارات  القصص 
خيال بمجّرد اّدعاء أن متام بياهنا بالتمثيل، 
أن  يقول:  أن  بفكرته  يريد  املّدعي  وكأن 
والقصص  املــواقــف  حكاية  يف  ــل  األص
إرادة  لعدم  وقوعها  عدم  هو  القرآن  يف 
تــعــاىل -الــصــدق  املــتــحــّدث -وهـــو اهلل 
الوقوعي، وإنام تتعّلق إرادته بالتبيني الذي 
ال حيصل إال برضب األمثال اخليالّية، إال 
قــوٌل  وهــو  بالقرينة،  العكس  ثبت  إذا 
العرف  عليه  ملا  وخمالف  للصواب  جمانب 
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ونظام اللغة واالستعامل.
ختطئة خلف اهلل ملن وصفهم بالتعاطي . 2

الصدق  بمنطق  القرآنّية  القصص  مع 
العقي فقط مع اعرافه باتفاق اجلميع 
استعامل  يف  والنفع  األثر  وجود  عىل 
تعاطيهم  ألن  حمّلها؛  يف  ليس  املثال 
لتضمني  رفــضــهــم  يــعــنــي  ال  ـــذا  ه
وقـــد  كيف  لألمثال،  اآليات  بعض 
اآليات  بعض  يف  نفسه  القرآن  رّصح 

ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  چڈ  بــــ: 
گ  گ  ک  ک  ک 
ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گگ 
احلرش:  ]ســورة  چ  ڱ  ڱ 
مبنّيًا  هذا  موقفهم  كان  وإنــام   ،]21
التعامل مع القصص  عىل عدم صّحة 
واإلخبارات عىل أهنا متثيل وخيال مع 
إرادة  عن  صارفة  قرينة  وجــود  عدم 
الوقوع الذي هو األصل، سواء كانت 
القرينة لفظّية متضّمنة يف نفس السياق 
القرآين أو قرينة لّبّية، وهذا هو مقتىض 
العرف،  يف  وحكاية  إخبار  أّي  ظهور 
واخلروج عن هذه الطريقة يعّد خالفًا 
يقر  ال  الذي  احلكيم  املتكّلم  لقصد 

تّرح  مل  إذا  وبالتايل  مراده،  تبيني  يف 
من  يستشف  أو  بالتمثيل  ـــات  اآلي
سياقها ومل ينهض دليل عقي صارف 
يمكن  فال  والتحّقق  اجلــّد  إرادة  عن 
يف  والــوقــوع  الصدق  عن  اليد  رفــع 

األحداث.
اهلل . 3 -وهو  املتحّدث  أن  علمنا  كيف 

واألسلوب  التمثيل  -يسلك  سبحانه 
نتواطأ  بحيث  قصصه  يف  األديب 
معها  ونــتــعــاطــى  مــقــصــده  يف  مــعــه 
أنه  عرفنا  لو  وحتى  النّية؟!!.  بنفس 
يستعمل املثال يف بعض املواضع-من 
القطع  لنا  أيــن  -فمن  الفرض  بــاب 
سائر  يف  التمثيل  واستعامله  بإرادته 
أنه  طاملا  واخلــالصــة:  ــع؟!!.  ــواض امل
سبحانه مل يفصح عن إرادة اخليال ومل 
إىل  لنا  طريق  ال  قرينة  من  ذلك  يظهر 
فكيف  القصص  واقعّية  بعدم  القول 
العزيز  الكتاب  آيــات  يف  رّصح  وقد 
بأنه أنزل القرآن -بام فيه من إخبارات 
واألمر  للحق  -مصاحبـــــًا  وقصص 

چٱ  الباطل:  خيالطه  ال  الذي  الثابت 
آل  ـــورة  ]س ٻچ  ٻ  ٻ  ٻ 
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ۅ  ۅ  چ   ،]62 عــمــران: 
]ســورة  ېچ  ې  ۉ  ۉ 

ڀ  ڀ  ڀ  چ   ،]252 البقرة: 
آل  ]سورة  چ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ 

عمران: 3[؟!!.

مع . 4 يتعاملون  املــفــرّسيــن  ــأن  ب قــولــه 
مقطع  أهنــا  عىل  التمثيلية  القصص 
القصص  باملصادرة؛ فأصل  فنّي أشبه 
ديدن  وأن  بعد،  يثبت  مل  التمثيلّيـــــة 
قصص  مــع  التعامل  هــو  املــفــرّسيــن 
القرآن باخليال جماٍف للواقع؛ إذ الغالبّية 
بواقعّيتها،  يسّلمــون  منهم  العظمى 
عند  توّقف  منهم  اليسي  النزر  وإنــام 
كيفّية  يف  احتار  التي  املواضع  بعض 
تفسيها أو التوفيق بينها وبني نظائرها 
أو قام باالستيحاش منها واستبعادها 
فاحتمل التمثيل أو جلأ إليه، وتّرفهم 
وعجز  خناقهم  ضيق  من  ناتٌج  هذا 
التفسي  إىل  الــوصــول  عــن  قــدرهتــم 
النتيجة  يقلب  وال  واملعقول  القويم 
عىل األغلب ويصّيها هي الصواب، 
املفرّسين  بعض  استيحاش  فمجّرد 
 بشكل شخص من مثل قّصة عزير

أو قّصة طالوت وغيها ال يعّد دلياًل 
علمّيًا صارفًا للمعنى احلقيقي طاملا أنه 
خيالف  أو  عقلّية  استحالة  يصادم  ال 
إذا نظرنا إىل سعة  أمرًا قطعّيًا، خاصة 
وتدبيه  وحكمته  املطلقة  اهلل  قــدرة 
ظاهر  عــن  واخلـــروج  حمـــدود،  الغي 
ال  منها  البعيدة  املعاين  وإرادة  اآليات 
عىل  اإليــراد  يظهر  ومنه  تفسيًا،  يعّد 
ما ذكره خلف اهلل حول قّصة ابني نبي 
بنزعة  قابيل  تفسي  -من   آدم اهلل 
الرّش املوجودة يف البرش وتفسي هابيل 
بنزعة اخلي والصفاء -نقاًل عن تفسي 
يعد  وال  واضــٌح  تكّلٌف  فهو  املنار 

تفسيًا للظاهر.
ساقها  التي  األمثلة  من  قساًم  أن  ثم 
خلف اهلل ليست من قبيل القصص، وإنام 
التوحيد  بيان بعض معاين  هي رضٌب من 
والتي  ذلك،  شاكل  وما  والدين  والعقيدة 
بارزة  فيها  التمثيل  إرادة  يف  القرينة  تكون 
موضوعنا  نطاق  ــارج  خ وهــي  وجلّية، 

ى  ې  ې  چ  تــعــاىل:  كقوله  ـــاًل،  أص
وئ  ەئ  ەئ  ائ  ائ  ى 
ۆئۆئ  ۇئ  ۇئ  وئ 
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]ســورة  چ  ېئ  ېئ  ۈئ  ۈئ 
الزمر: 67[، حيث استعملت اآلية الرشيفة 
عىل  اإلهلّية  السلطنة  عن  للكناية  القبضة 
بوجود  القول  من  هذا  وأين  املوجودات، 

اخليال يف القصص القرآنّية؟!!.

الذي . 5 باملعنى  اخليال  إىل  الناس  حاجة 
أشار إليه خلف اهلل ال تعدو استفادهتم 
للمعاين املجازّية عند توّجههم للقرينة 
معناه  عن  لترفه  للكالم  املكتنفة 
فقدان  مع  حتصل  ال  وهي  احلقيقي، 
هو  ملا  مغايرًا  أمــرًا  وليست  القرينة، 
املعهود يف أساليب املحاورة املتعارفة، 
اخليال  إىل  احلاجة  تكون  ال  وحينئٍذ 
واطالق العواطف من البرش مصاحبة 
يطرق  ــار  ــب وإخ وقــّصــة  ــالم  ك لكل 
توجد  التي  املوارد  يف  وإنام  أسامعهم، 
هبا عالئم وقرائن حتّفزهم للتحليق يف 
ليست  أي:  واملجازّية،  اخليالّية  املعاين 
هي  الناس  عند  اخليال  إىل  احلاجة 
السبب يف جلوء املتحّدث إىل استعامل 
أراد  إذا  املتكّلم  نفس  وإنام  التمثيل، 
بذلك  يشعر  بام  كالمه  يقرن  املثال 
اخليال  يريد  أنه  املستمعون  منه  فيفهم 

فال  جوهرّية  نقطة  وهذه  الواقع،  ال 
يقع اللبس فيها.

احليثّيات  مجيع  أن  تقّدم  مما  فيتضـــح 
فكرة  الثــبــات  اهلل  خلف  ساقها  الــتــي 
مردودة  القرآنيــــّة  القصص  يف  التمثيل 

وليست تاّمة.
ــون ج.  ــل ال رأيـــــه يف  ــده حــــول  ــن مــســت

األسطوري:
عىل  املفرّسين  بإمجاع  اعــرافــه  رغــم 
وأنه  القرآن  يف  األساطي  وجــود  رفــض 
مسلكهم  عن  وشاّذًا  منفردًا  منحًى  ينحى 
بني  بالتفريق  لرأيه  متهيده  اهلل  خلف  بدأ 
احلكاية  جسم  -ويسّمى  القّصة  هيكل 
ــوي احلكمة  الـــذي حي أيــضــًا -وهــدفــهــا 
وأهل  األدبــاء  وأن  ــاد،  واإلرش والتوجيه 
باطلة  اهليكل  مادة  تكون  أن  أجازوا  الفن 
وال  نفسها  يف  صحيحة  وغــي  وخرافّية 
القّصة يكون  بينام هدف  املتكّلم  يعتقد هبا 
والتوجيه  الوعظ  بداعي  منه  مقصودًا 
وبيان املبادئ، ثم عّلق -مستفيدًا من نّص 
لصاحب  وآخــر  تفسيه)42(  يف  لــلــرازي 

الفخر  الغيب(،  )مفاتيح  الكبي  التفسي   )42(
الرازي، ج17، ص255. 
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األستاذ  أن  الواضح  »إذ  –قائاًل:  املنار)43( 
القرآين  التعبي  يف  يكون  أن  جييز  اإلمــام 
أثر لألساطي إجراء  قصصًا وغي قصص 
الظواهر اخلرافية ألنه  للعبارات عىل تلك 
حيكي من عقائدهم احلق والباطل كام جييز 
أن يكون القرآن قد أجرى أساليبه كام هو 
اخلرافات  فجعل  ــاء  األدب عند  املعروف 

الوثنية أداة للتعبيات البالغية«)44(.
ورد  التي  اآليــات  كل  بجمع  قام  ثم 
القرآن- يف  األّولــني(  )أساطي  ذكر  فيها 
وعددها تسع -وذكر أن هبا أربع دالالت 
األساطي،  حول  بنظرّيته  القول  إىل  تقود 

وهي بنحٍو من التلخيص)45(:
الداللة األوىل: أن مجيع اآليات التسع 
القرآن  من  هي  األساطي  ملفردة  املتناولة 
األنفال  سورة  تضّمنتها  التي  حتى  املّكي، 

املدنّية؛ إذ رّجح كون بعض آياهتا مكّية.
احلديث  أن  وهو  تاٍل،  عليها  ويرّتب 
ــن أهـــل مّكة  حـــول األســـاطـــي كـــان م

)43( تفسي القرآن احلكيم )تفسي املنار(، السيد 
حممد رشيد رضا، ج1، ص330. 

حممد  الكريم،  القرآن  يف  القصص  الفن   )44(
أمحد خلف اهلل، ص200. 

)45( الحظ: املصدر نفسه، ص202 -208. 

بأهل  له  ربط  املرشكني وال  ومجهرهتم من 
املدينة.

باألساطي  القائلني  أن  الثانية:  الداللة 
واليوم  البعث  ينكرون  الذين  من  غالبهم 

اآلخر.
وهو ظاهٌر من مثل قوله تعاىل: چ ڱ 
ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ 
ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ 
ــورة  ]س چ  ے  ے  ھ  ھ  ھ 

املؤمنون: 82 -83[، چ ڈ ڈ ژ 
ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ 

ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ 

ڱ ڱ ڱ چ ]سورة النمل: 67-

68[ وغيمها.
الداللة الثالثة: أن املرشكني مّلا جادلوا 
يؤمنون  كانوا  عليه  واعرضوا   النبي
صلبة  بعقيدة  القرآن  يف  األساطي  بوجود 
وإىل  ــرّدد،  ت أو  شكٌّ  يعرهيا  ال  وصادقة 

ۀ  ڻ  چ  يتحّدون:  كانوا  أهنم  درجــة 
ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ 

ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ےے  ھ  ھ 

ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ 

ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ 
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ى  ې  ې  ې  ې  ۉ 

ىچ ]سورة األنفال: 31 -32[.

نعتقد  إذ  »ونحن  اهلل:  خلف  يقول 
بصدق القرآن ودّقته يف تصوير إحساساهتم 
البد لنا من التسليم بأن هذه العقيدة كانت 

يطمئنون  أساس  عىل  وتقوم  عندهم  قوية 
إليه من حيث وسعهم معه أن يقرروا هبذه 
ذلك  القرآن  يف  األساطي  وجــود  القوة 
ألهنم ال يستطيعون هذا القول إال إذا كان 
هناك ما يرّبر فعال هذا القول يف تقديرهم 

وجيعلهم يؤّكدونه هذا التأكيد«)46(.
حيرص  مل  القرآن  أن  الرابعة:  الداللة 
فيه؛  األساطي  وجود  نفسه  عن  ينفي  أن 
أو  ذلــك،  عىل  تعّقب  مل  أهنا  إما  فاآليات 
اكتفت بالتهديد عىل إنكار البعث أو الصّد 
عن اتباع النبي ، وإما أهنا رّدت وعّقبت 
من  األساطي  كون  نفي  أجل  من  ولكن 
وإثبات  ويمّليها  يكتتبها   النبي عند 

چ  چ  چ  تعاىل:  اهلل  عند  من  أهنا 
ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ 
ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ 

حممد  الكريم،  القرآن  يف  القصص  الفن   )46(
أمحد خلف اهلل، ص204. 

ک  ک  ڑ  ژڑ  ژ  ڈ  ڈ 
ک چ ]سورة الفرقان: 5 -6[.

والنتيجة من جمموع هذه الدالالت-
بحسب زعمه -هو ثبوت نظّريته و: »إذا 
بـــورود األساطي  الــقــوم  إحــســاس  كــان 

ذلك  يف  وعقيدهتم  عنيفًا  قويًا  القرآن  يف 
قوية ثابتة. وإذا كان القرآن ال ينفي ورود 
هذه  تكون  أن  ينفي  وإنــام  فيه  األساطي 
عند  من  أنــه  عىل  الدليل  هي  األســاطــي 
كّل  كان  إذا  اهلل.  عند  من  وليس   حممد
بأن يف  القول  نتحّرج من  فإّنا ال  ثابتا  هذا 
القرآن أساطي ألّنا يف ذلك ال نقول قوالً 

يعارض نصًا من نصوص القرآن«)47(.
مناقشة هذه الدالالت وأصل النظرّية:

خلف  هبا  مّهد  التي  بالفكرة  ونبدأ 
يف  األســاطــي  ــول  ح نظرّيته  ــرض  ع اهلل 
استعامل  ـــاء  األدب جتويز  وهــي  ــرآن،  ــق ال
بّث  يف  والباطلة  الكاذبة  القصصّية  املادة 
إىل  واملبادئ  والتوجيهات  اإلرشـــادات 
أم  أجـــازوا  فنقول:  واملستمع،  الــقــارئ 
لسامح  مــرّبرًا  إجازهتم  تعّد  فال  جييزوا  مل 

حممد  الكريم،  القرآن  يف  القصص  الفن   )47(
أمحد خلف اهلل، ص206 -207. 
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من  هم  وليسوا  القرآن،  يف  وإمكانه  ذلك 
القـرآين  والنهج  األسلوب  طبيعة  يقّرر 
فال  الناس،  إىل  والتوجيه  الوعي  بث  يف 
القادر  من  الصادر  املعجز  القرآن  يقاس 
بام  واملحيط  واملسيطر  والقّهار  واحلكيم 
من  واملــخــلــوق  واملــحــاط  املقهور  ــدى  ل
أسلوب ال يرقى بأكثر من مستواه وغرضه 
نفس  وإنام  التقادير،  أحسن  وحمدودّيته يف 
ذلك،  عن  يفصح  هو  الرشيف  الكتاب 
بأنه  وحتّدثت  نطقت  قد  الكريمة  وآياته 
احلّق  لدن  من  باحلّق  ُأنــزل  وقد  كلُّه  حقٌّ 

ٻچ  ٻ  ٻ  ٱ  چ  ـــعـــاىل:  ت
يداخله  فلم   ،]105 اإلرساء:  ــورة  ]س
من  ال  كذب،  أو  فساد  يساوره  أو  باطل 
واهلدف،  الغاية  ناحية  من  وال  املاّدة  جهة 
نبي  وأخباره-كقصص  قصصه  وحتى 
–وسمت   عيسى اهلل  ونبي  موسى  اهلل 

ۀ  چ  وثبات:  واقٌع  بإزائه  الذي  باحلّق 
ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ 
ھ چ ]سورة القصص: 3[، چ ٱ 
ٻ ٻ ٻ ٻچ ]سورة آل عمران: 
62[، وكأن لسانه يشي إىل رفض مبدأ أن 
الوسيلة  -ترّبر  حّقة  كانت  -وإن  الغاية 

وأنه  الكاذبة،  باملادة  االستعانة  عرب  ولو 
عن  قدرته  تقر  ال  الذي  تعاىل  اهلل  عمل 
واإلخبار  بالصدق  والرشاد  اهلدى  إبالغ 
خلقه  هو  الوجود  يف  ما  فكل  الواقعي، 

ے  چ  تــدبــيه وتــقــديــره:  وال خيــرج عــن 
ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓڭ  ۓ  ے 
يعوز  الطالق: 3[ فكيف  ]سورة  ۆچ 
عىل  كاالتكاء  وضيع  أسلوب  إىل  ويفتقر 

األساطي؟!!.
عن  نفيناه  الــذي  السابق  وكالمنا 
يف  الــكــذب  ـــادة  امل تضمينه  هــو  ــقــرآن  ال
منها  االستفادة  هبدف  وقصصه  إخباراته 
يف بّث األحكام والتوجيهات، أما إذا كان 
ذكره لألباطيل بداعي كشف غّيها وزيفها 
منه  مانع  فيها فهو ال  وبيان مواطن اخللل 
وهو  والواقع  الصدق  مع  يتعارض  وال 

خارج منظورنا.
ساقها  التي  بالدالالت  يرتبط  ما  أما 
مبتغاه، وقد شّط هبا  إىل  فهي غي موصلة 
خيدم  ال  بام  تأليفها  يف  وتصنّع  جّدًا  بعيدًا 
عليه السياق أو تعني عليه القرينة، وما بني 
وتفصيل  مثله،  فنتيجته  فاسد  أساس  عىل 

ذلك:
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دالالت،  ــــع  أرب اهلل  خــلــف  ذكـــر 
تدعياًم  جعلهام  منها  األُْولتان  والداللتان 
العمدة ورأس  اللتني مها  للتاليتني  ومعربًا 
احلربة يف استدالله، ولذا ال هيّمنا التوّقف 
توجد  وال  األُولــتــني  الداللتني  يف  كثيًا 
-إذ  جهتهام  من  فعاًل  وغضاضة  حــزازة 
غالبّيتها  أو  التسع  اآليــات  بمكّية  القول 
ــن لــســان أهـــل مّكة  تــتــحــّدث ع ـــا  وأهن
خيفى،  ال  مما  هو  املرشكني  من  ومجهرهتم 
من  هم  باألساطي  القائلني  أكثر  وكــون 
ينكر  ال  مما  واملعاد  البعث  ينكرون  الذين 
أيضًا وال ضي فيه بحسب ما سنذكره من 
باألساطي- القائل  اختاره  الذي  معنى ال 
الثالثة  الداللتني  عىل  املناقشة  نقر  وإنام 

والرابعة.
يذكرها- التي  الثالثة  الــداللــة  أمــا 
يف  صادقون  املرشكني  أن  حاصلها  والتي 
القرآن- يف  األساطي  بوجود  اعتقادهم 

فيد عليها:
أن  اهلل  خلف  عــرف  أيــن  مــن  أوالً: 
وأن  قوهلم  هلم  يــرّبر  ما  لدهيم  املرشكني 
بصدٍق  بصوابّيته  يعتقدون  يذكرونه  ما 
يف  التسع  ـــات  اآلي ــل  وه وصـــالبـــة؟!!. 

يّدعي  كام  أحاسيسهم  صدق  بيان  مقام 
عىل  هلم  ــذم  وال التوبيخ  مقام  يف  أهنــا  أم 
للقرآن  وتكذيبهم  وعنادهم  جلاجهم 

والنبي؟!!.
هذه  ملجموع  رسيع  بمسٍح  نقوم  لو 
من  املغزى  هو  ما  بجالء  التضح  اآليات 
رمي املرشكني القرآَن باألساطي، ولعرفنا 
اهلل  خلف  حــاول  التي  الدعوى  هشاشة 
التمّسك هبا بدون موضوعّية واستقامة يف 
الشاهد  موضع  ففي  اآليــات،  سياق  فهم 
التايل:  اآليــة  ذكــرت  املطّففني  ســورة  من 

ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  چٺ 

ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ 
ڇ  چ  چچ  ڃچ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ 
املطّففني:  ]ســورة  چ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ 
ملن  ثالثًا  صفاتًا  هناك  أّن  أي   ،]14-  10
يكّذب باملعاد ويوم الدين، وهي أنه معتٍد 
باألساطي  القرآن  يصف  وأنه  أثيم  وأنه 
طبع  قد  تعاىل  اهلل  وأن  لألّولني،  املكذوبة 
املــذكــورة،  ولصفاته  لتكذيبه  قلبه  عىل 
كالم  وصدق  مــرّبرات  عىل  الداللة  فأين 
الوقت  يف  املستدل  يذكرها  التي  املرشكني 
واملعتدين  باملكّذبني  القرآن  يصفهم  التي 
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املتجاوزين؟!!. إنه لغريٌب حّقًا.
ســورة  مــن  ــد  ــاه ــش ال ــع  ــوض م ويف 

ڱ  ڱ  ڱ  چ  تعاىل:  يقول  املؤمنون 
ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں 
ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ 
ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے 
ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ 
]ســورة  چ  ۅ  ۋ  ۋ  ۈٴۇ  ۈ 
أن  ومضمونـــــــه   ،]85-82 املؤمنون: 
سياق  ويف  باآلخرة  واملكّذبني  الكافرين 
يقولون  للبعث  واستبعادهم  استهزائهم 
أّن مسألة املعاد والقيامة هي ممّا ُوِعْدنا هبا 
 السابقني األنبياء  ِقَبل  من  وآباؤنا  نحن 
حّقًا  كانت  فلو  تتحّقق،  مل  اآلن  وإىل 
الكاذبة  األحاديث  من  إذن  فهي  لوقعت 
بإثبات  اآليــة  عليهم  تــرّد  ثم  واخلرافّية، 
ومملكته،  تعاىل  اهلل  مالكّية  بيان  عرب  املعاد 
جلوء  أن  يثبت  ــر  اآلخ هو  املــورد  ــذا  وه
باخلرافات  الــقــرآن  وصــف  إىل  الكّفار 
لليوم  وتسفيههــــــم  استبعادهم  من  ناتج 
وجود  اعتقادهـــــم  بسبب  وليس  اآلخر 
مادة األساطي فيــــه. ونفس هذا التقريب 
من  الشاهد  موضع  يف  جيري  واملضمون 

سورة النمل)48( وسورة األحقاف)49(.
تعاىل:  فيقول  الفرقان  سورة  يف  وأما 

ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  چٹ 

ڃ  ڄ  ڄڄ  ڄ  ڦ  ڦ 
چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ 
ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ 
ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ 
ژ ژڑ ڑ ک ک کچ 
أن  وتقريبها:   ،]6-  4 الفرقان:  ]ســورة 
 الذين كفروا مّلا عرض عليهم الرسول
بأنه  وكــذبــًا  ظلاًم  باهّتامه  قاموا  الــقــرآن 
ثم  افــراه  اآلخرين  ببعض  وباالستعانة 
متىل  كانت  أنــه  أو  اهلل،  إىل  نسبته  اختلق 
بشكٍل  السابقني  وخرافات  أكاذيب  عليه 
أهنا  عىل  ويلقيها  فيحفظها  ومتتابع  يومّي 
بالرّد   النبي ــة  اآلي تأمر  ثــّم  اهلل،  من 
عليهم بأن ما تّدعونه واٍه ومرفوض؛ إذ أنه 
ُمنزٌل من ِقَبل الذي يعلم اخلفايا واألرسار 
وليس بحسب ما تزرون من كونه أساطي 
أيضًا  املوضع  وهذا  الغي.  من  وإمالءات 
ال داللة فيه عىل كون الكافرين صادقني يف 

)48( ]سورة النمل: 68[.
)49( ]سورة األحقاف: 17[. 
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أحاسيسهم، خاصة مع تقريع اآليات هلم 
وأمرها للنبي بالرد عليهم.

بنحٍو  والــكــالم  البيان  هــذا  وبنفس 
ســورة  يف  الــشــاهــد  ــىل  ع ينطبق  قــريــب 
ــورة  الــنــحــل)50( وســـورة الــقــلــم)51( وس

األنعام)52(.
قول  هو  ــي  واألخ التاسع  والشاهد 

ک  چ  األنــفــال:  ســـورة  يف  تــعــاىل  اهلل 
ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک 

ڻ  ں  ڱں  ڱ  ڱ  ڳڱ  ڳ 

ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ 

ےے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ 

ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ 

ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ 

ې  ې  ۉ  ۅ ۉ  ۅ 

األنفال:  ]سورة  چ  ى  ى  ې  ې 

30-32[، ولساهنا ال خيتلف عن سابقاهتا 
التعّرض إىل صورة  اآليات من حيث  من 
املرشكني  قبل  مــن  والــتــكــذيــب  الــعــنــاد 
مصيه  الذي  تعاىل  اهلل  من  القرآن  لنزول 

)50( ]سورة النحل: 24[. 
)51( ]سورة القلم: 15[. 

)52( ]سورة األنعام: 25[. 

ما  ذكر  فبعد  أيضًا،   النبي تكذيب  إىل 
شخص  إىل  مكٍر  من  املرشكون  له  خيّطط 
كيفّية  بيان  عليـــــــــه  يردف   الرسول
الكتاب  بمقام  واستهانتهــــــم  استهزائهم 
به  ما  عقلوا  أهنم  يّدعون  حيث  الرشيف؛ 
هلا،  قيمة  وال  هّشة  فوجدوها  آيــات  من 
وال تعدو كوهنا تأليفًا من أساطي وأباطيل 
السابقني والتي بوسعهم االتيان بمثيالهتا، 
عن  بعجزهم  يعلمون  أهنــم  والعجيب 
لعارضوه  استطاعوا  لو  -إذ  بمثله  االتيان 
القول  يتصنّعون  ذلك  -ومع  به  وحتــّدوه 
اعتقادهم  عدم  عىل  دليٌل  وهذا  بالقدرة، 
بنحو الصدق  القرآن  بوجود األساطي يف 
واإلرصار الشديد كام يّدعي خلف اهلل؛ بل 
إن هلم مآرب وأغراضًا أخر، ولو من باب 

التمويه عىل أتباعهم وحفظ مركزهم.
متّسك  ـــذي  -وال املقطع  ــل  ذي وأمــا 
التحّدي  وجــود  الثــبــات  اهلل  خلف  بــه 
دعواهم  صدق  عىل  الــدال  املرشكني  من 
أيضًا  رؤيــتــه  خيــدم  ال  -فهو  لألساطي 
مواصلة  يكون  أن  إما  ألنه  وذلك  بحاٍل؛ 
عىل  احلقائق  متويه  يف  الكافرين  لغرض 
الناس وخداعهم باختالق التحّدي بنزول 
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املتقّدم،  للمقطع  تتمياًم  فيصبح  العذاب 
مع  خيتلف  آخــٌر  شــأٌن  له  يكون  أن  وإمــا 
سابقه شكاًل ويّتحد معه روحًا؛ وتوضيحه 
أن   :  امليزان صــاحــب  نظر  بحسب 

ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ  چ  تعاىل:  قوله 
قول  فيالئم  احلر  يف  به ظهور  ۅچ 

إال  السامء  ورسالة  بالدين  يعتقد  كان  من 
أنه أنكر ما أتى به النبي أو شطرًا معّينًا 
منه -كام لو مل حيتمله أو ثقل عليه تصديقه 
ــكــاره ورّدتـــه  ــزام بــه -فــرجــم إن ــت واالل
اليشء  هذا  كان  إن  اللهم  اهلل:  بمخاطبته 
وليس  عندك  من  هو  واملحصور  املعنّي 
من  حجارة  عّي  فأمطر   النبي عند  من 

السامء، جاء يف تفسي امليزان:
ِمْن  احْلَقَّ  ُهَو  »ثم قوله: »إِْن كاَن هذا 

سمعوه  الذي  أن  عىل  بلفظه  يدل  ِعنِْدَك« 
احلال  أو  القال  بلســــــــان   النبي من 
بدعوته هو قوله: »هذا هو احلق من عند 
وهذا  احلر،  معنى  من  يشء  وفيه  اهلل« 
عند  من  حق  هذا  هلم:  يقوله  كان  ما  غي 
ال  الذي  به  يواجه  الثاين  القول  فإن  اهلل 
يرى دينًا سامويًا ونبوة إهلية كام كان يقوله 
عىل  اهلل  أنزل  ما  الوثنية:  وهم  املرشكون 

فإنام  األول  القول  وأمــا  يشء،  من  برش 
من  حقًا  دينًا  هناك  أن  يرى  من  به  يواجه 
يبلغ احلق من عنده  عند اهلل ورسالة إهلية 
ثم ينكر كون ما أتى به النبي أو بعض 
تعاىل  اهلل  عند  مــن  احلــق  هــو  بــه  أتــى  مــا 
فيواجه بأنه هو احلق من عند اهلل ال غيه، 
ثم يرد باالشراط يف مثل قوله: اللهم إن 

كان هذا هو احلق...«)53(.
مجيع  أن  تقّدم  ما  مجيع  من  واخلالصة 
اآليات التسع التي تناولت لفظة األساطي 
قرينة  منها  تلوح  ال  املرشكني  لسان  عىل 
بصوابّية  يعتقدون  كوهنم  إىل  ــارة  إش أو 
ذلــك،  مــن  العكس  عــىل  بــل  مقولتهم، 
ومتويه  زيف  تكشف  كانت  املقاطع  كل 
أو  االستهزاء  من  نــوع  ــه  وأن ادعــاءهــم، 

التمويه والكذب.
ثانيًا: لو تنّزلنا وقلنا بأن املرشكني كانوا 
يف قّمة تصديقهم بوجود مادة األساطي يف 
الكتاب العزيز، فهذا ال يالزم وجود املادة 
هبذا  نتمّسك  فلم  ثناياه،  يف  فعاًل  الباطلة 
القرش واالحتامل الواهي من الذين كّذبوا 

)53( امليزان يف تفسي القرآن، السّيد الطباطبائي، 
ج9، ص68. 
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اآليات وعارضوها وأنكروا نزوهلا من اهلل 
واالفراء  باإلفك   النبي واهتموا  تعاىل 
القرآن  حكاية  نفس  عن  الطرف  ونغض 
وأنه  صــدق  وحديثه  حــّق  أنــه  نفسه  عن 
وبعد،  قبل  الباطل  عن  ومصان  معجٌز 
الرأي  عن  بالعني  وإشاحة  حتّكم  هذا  إن 

الراح.
أن  اهلل  خلف  دعوى  من  يفهم  ثالثًا: 
بوجود  والصادق  اجلازم  املرشكني  اعتقاد 
مادة األساطي يف القرآن خيتّص بالقصص 
اآليــات  مــن  يظهر  بينام  ـــاءات،  ـــب واالن
والكافرين  املكّذبني  أن  السابقة  الرشيفة 
أساطي  بأنه  القرآن  كــّل  يصفون  كانوا 
كون  ودعــواه  كالمه  من  فيلزم  ــني،  األّول
كل القرآن -أو عىل األقل غالبه -متشّكل 
بالرضورة- باطٌل  والتايل  األساطي،  من 

باعرافه هو أيضًا -فاملقّدم مثله.
والتي  الرابعة  للداللة  بالنسبة  وأمــا 
حاصلها أن القرآن مل ينف عن نفسه هتمة 
هي  تكون  أن  نفى  وإنام  األساطي  وجود 
الدليل أنه من عند النبي وليس من عند 
والغرائب،  العجائب  من  فهي  تعاىل  اهلل 

فأين ذهب مثل معنى قوله تعاىل: چ ۅ 

ېچ  ې  ۉ  ۉ  ۅ 
تكّررت  ــذي  وال  ]252 البقرة:  ــورة  ]س
ــرارًا؟!!. وهل  م البحث  إليه يف  اإلشــارة 
التسع  اآليــات  أن  وتصديق  قبول  يمكن 
السابقة تنحر فائدهتا وظهورها فقط يف 

القرآن  أن  عىل  دلياًل  األساطي  كون  نفي 
تكون يف  ثم  اهلل،  من  وليس   النبي من 
املرشكني  كالم  قبول  عىل  دالًة  احلال  عني 
ــود  وج يف  رفــضــه  عـــدم  أو  وصــدقــهــم 
هذا  جاء  أين  من  باآليات؟!!.  األساطي 
التلفيق وإىل أّي سياٍق وعرٍف عريبٍّ قويٍم 

ينتمي؟!!.
فهل يفهم يف اآليات الرشيفة التالية-
مثاًل -: چ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ 
ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ 
ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ 
]سورة  ڍچ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چچ  ڃچ 
مل حيرص  القرآن  أن  املطّففني: 10 -14[ 
عىل نفي األساطي عنه عندما وسم القائل 
هبا بالكاذب الذي مصيه جهنّم وقد ران 
واالعتداء  اإلثم  عىل  أقام  وأنه  قلبه  عىل 
ــرة  ــد كـــّذب بــأصــل اآلخ والــتــجــاوز وق

والقيامة؟!!.
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ٹ  چ  تعاىل:  قوله  أن  يتقّدم  أومل 
ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ 
ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄڄ  ڄ  ڦ 
چ  چ  چ  چ  ڃ 
ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ 
ژڑ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ 
ڑ ک ک ک چ ]سورة الفرقان: 
4-6[ فيه تكليٌف للنبي أن يفنّد كالم 
باألساطي  القرآن  اهتموا  الذين  املفرين 
أمٌر  واإلفك زورًا وتكذيبًا؟!!. وهل هذا 
أجنبيٌّ وغريٌب عن نفي أصل مادة اخلرافة 
صاحب  العالمة  يقول  والــبــطــالن؟!!. 

: امليزان
ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  چ  تعاىل:  »قوله 
ک  ک  ڑ  ژڑ  ژ  ڈ  ڈ 
ک چ أمر للنبي  برد قوهلم وتكذيبهم 
وأنه  مفرى  إفك  أنه  القرآن  به  رموا  فيام 
أساطي األولني اكتتبها فهي متىل عليه وقتا 
بعد وقت. وتوصيفه تعاىل بأنه يعلم الرس 
أي خفيات األمور وبواطنها يف الساموات 
الذي  الكتاب  هذا  بأن  لإليذان  واألرض 
عقول  عن  مطوية  أرسار  عىل  منطو  أنزله 
عىل  بمجازاهتم  تعريض  وفيه  الــبــرش، 

جناياهتم التي منها رميهم القرآن بأنه إفك 
يعلمه  مما  وهو  األساطي  من  وأنه  مفرى 

تعاىل«)54(.
الرابعة  الداللة  سقم  يّتضح  وبذلك 
الداللة  ورد  رّدهــا  من  ويتحّصل  أيضًا، 
التي  األساطي  نظرّية  صحة  عدم  الثالثة 

نادى هبا خلف اهلل وبطالهنا بالكامل.
خامسًا: األدّلة عىل واقعّية القصص 

القرآنية:
املناقشات آلراء خلف  نفس  أن  رغم 
األدّلة  من  عّدة  ذكر  تتضّمن  وآثارها  اهلل 
عىل صدق وقوع القصص القرآنّية إال أن 
واحد ال خيلو  حرها ومجعها يف موضٍع 

: من بركات وفائدة، وهي بشكٍل عامٍّ
القرآين  واهلدف  الغاية  األول:  الدليل 

السامي:
القرآن  أهداف  أعظم  أن من  ال شك 
هو هداية الناس وإرشادهم وإيصاهلم إىل 
القصص  أسلوب  وأن  املنشود،  الكامل 
يف  وأرسعــهــا  الطرق  أبلغ  من  يعّد  فيه 
بالسنن  واالعتبار  والعظة  العربة  إيصال 

)54( امليزان يف تفسي القرآن، السّيد الطباطبائي، 
ج15، ص182. 
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ى  ى  ې  چ  والــتــجــارب: 
چ ]سورة األعراف: 176[،  ائ 

ۇئ  وئ  وئ  ەئ  ەئ  ائ  چ 

ی  ی  ی  ی  ۇئ... 
يــوســف:  ]ســــورة  مئچ  حئ  جئ 
111[، فلو كانت قصصه خيالّية وال حّظ 
ناحية  من  أبعد  ذلك  لكان  الواقع  من  هلا 
بالذات  والتفاعل،  واالستيثاق  االقتداء 
الكتاب  هو  الكريم  القرآن  أن  عرفنا  إذا 
باحرام  املؤمن  معه  يتعامل  الذي  املعجز 
وتقديس ويعّده دستوره ومصدر سعادته 
إىل  يقودنا  فالعقل  وعليه  احلياة،  كّل  يف 
وآياته  القرآن  كّل قصص  بكون  االهتداء 
من  الغرض  خلف  لزم  وإال  صادقة  هي 

ڦ  ڦ  ڦ  چ  تعاىل:  يقول  إرساله، 
چ  ڃڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ 
چ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ 

]سورة هود: 120[.
يف  الـــقـــرآن  دور  الـــثـــاين:  ــل  ــي ــدل ال
السابقة  الساموّيــــــة  الكتب  عىل  اهليمنة 

: وتصحيحها
ڇ  ڇ  چ  ــه:  شــأن تــعــاىل  يــقــول 
ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ 

ڈ ڈ ژ چ ]سورة املائدة: 
.]48

من خصائص القرآن املجيد أنه معياٌر 
وميزان ملعرفة احلّق والباطل الذين امتزجا 
السابقة  الساموية  الكتب  يف  واختلطا 

 األنبيــــــاء قصص  منها  والتي  املحّرفة 
الصدق  نقبل  مل  فلو  السالفة،  واألمـــم 
كان  ملا  وحكاياته  إخباراته  يف  والواقعّية 
ومصّححًا  املحّرفة  الكتب  عىل  مسيطرًا 

ألخطائها.
الدليل الثالث: دور القرآن يف تفصيل 

ورشح الكتب الساموّية السابقة:
ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  چ  تعاىل:  يقول 
ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں 
ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ 

ے چ ]سورة يونس: 37[.
القرآن  أن  عــىل  داللــة  فيها  واآليـــة 
يف  أمجل  ملا  تفصياًل  بكونه  يمتاز  الكريم 
من  فكّلها  عليه،  السابقة  الساموية  الكتب 
حيث الروح واحدة، ولكن القرآن متفّوق 
يف  حتى  والتفصيل  الرشح  بسمــة  عليها 
شأنه  هذا  كان  فام  ومواعظها،  قصصها 

كيف حيتوي اخليال واألساطي؟.
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الدليل الرابع: وصف القرآن لقصصه 
باحلق:

ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  چ  تــعــاىل:  يــقــول 
ٻ چ ]سورة آل عمران: 62[، چۀ 
ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ 
 ،]3 القصص:  ]سورة  ھچ  ھ 

ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  چۓ 

ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ 
]ســـــورة  ۅچ  ۋ  ۋ  ٴۇ 

يوسف: 3[.
بإزائـه  ــذي  ال املطابق  يعني  واحلــّق 
واخليال  الباطل  جيامع  ال  والــذي  واقــع، 

ىئ  حئمئ  جئ  ی  ی  چی  ــــدًا:  أب
يئچ ]سورة يونس: 32[.

الدليل اخلامس: وصف القرآن لنفسه 
بالكامل أنه حّق:

ۅ ۅ  چ  تبارك وعال:  يقول 
ــــورة  ]س ېچ  ې  ۉ  ۉ 

ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  چ   ،]252 البقرة: 
عمران:  آل  ]سورة  چ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ 
]سورة  ٻچ  ٻ  ٻ  ٱ  چ   ،]3

اإلرساء: 105[.
سابقًا  اآليـــات  ــذه  ه رشح  ــّر  م ــد  وق

املتقّدم،  الدليل  يف  احلــق  معنى  واتضح 
أن  هو  قبله  وما  الدليل  هذا  بني  والفارق 
ذاك األّول يصف خصوص القصص أهّنا 
فيه  بام  القرآن  كّل  يصف  هذا  بينام   ، حقٌّ

. القصص أنه حقٌّ
الوقوع  استبطان  السادس:  الدليــــل 

والتحّقق يف نفس مفهوم القّص:
نفس  ــّد  ع إىل  البعض  يــذهــب  ــام  رب
استفادة  يف  كــاٍف  لوحده  القّصة  مفهوم 
القّصة  أصل  أن  بتقريب:  املحكي  وقوع 
تتّبع واقتفاء  هو حكاية ملا هو واقٌع؛ ألهنا 
لألثر الذي حدث وجرى كام ذكرنا يف أّول 
غي  يف  استعامهلا  يكون  وحينئٍذ  البحث، 
التجّوز وحيتاج إىل  الوقوع من باب  معنى 
نصب القرينة، وطاملا أن القرآن استعملها 
تضميم  أو  يشء  إىل  إضافٍة  بدون  مطلقًة 

عالمة فتدل عىل معناها األصي.
إال  يناسبه  ال  القرآن  السابع:  الدليل 

الصدق من مجيع اجلهات:
تعاىل  اهلل  قــدرة  سعة  نالحظ  عندما 
وإحكامه  وشؤونه  مملكته  عىل  وسيطرته 

اإلحاطة لكل أموره: چ ے ے ۓ ۓچ 
أخرى  جهة  ومن   ،]3 الطالق:  ]ســورة 
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الرسالة  وكونــــه  القرآن  موقعّية  نلحظ 
عىل  وُحــِرص  باحلّق  أنزلت  التي  اخلالدة 
صيانتها ومحايتها من كل أسباب الضعف 

ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  چ  والتحريف: 
وأنه   ،]9 احلجر:  ]ســورة  چ  ڱ  ڱ 

گ  گ  ک  ک  ک  چ  عزيٌز:  منيٌع 
ڱ  ڱڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ 
-41 فّصلت:  ]سورة  چ  ڻ  ں  ں 
يالئمه  ال  أنــه  إطمئنان  إىل  نصل   ،]42
يليق  وال  والتحّقق،  والوقوع  الصدق  إال 
ومادة  اخلياالت  مثل  حيوي  أن  بعظمته 

األباطيل.
مالحظـــــــــة:

املجاز  ــرآن  ــق ال يستعمل  مــا  كــثــيًا 
بحيث  ذلك  وأمثال  والكناية  واالستعارة 
ينرف الكالم عن معناه احلقيقي بنصب 
والــالزم  املناسبة  نوع  ومالحظة  القرينة 
هذا  يصّي  ال  ذلــك  مع  ولكن  وغــيهــا، 
عن  وخيرجها  خياالً  ــات  اآلي االستعامل 
األمــور  استعامل  إذ  ــع؛  ــواق وال الــصــدق 

واألساليب الفنّية ال يعّد كذبًا وخياالً.
اخلـامتـة:

يف األخي، وبعد عرٍض مفّصٍل آلراء 

القصص  ــول  ح اهلل  خلف  ــد  أمح حممد 
ومناقشة  واألســاطــي  واخلــيــال  القرآنية 
دراسة  وبعد  آثارها،  وبيان  مستنداهتا  كل 
حول  الكريمة  اآليات  من  وافرة  جمموعة 

املسألة نستخلص النتائج التالية:
أن القصص الواقعّية هي التي حصل أ. 

التي  اخليالّية  ويقابلهـــــــا  مضموهنا، 
األساطي  وأمــا  حاصلة،  أهنا  تصّور 

فهي األحاديث الباطلة املفتعلة.
القرآنيــــــة ب.  القصص  اهلل  خلف  قسم 

التارخيي  اللون  هي  ألــوان،  ثالثة  إىل 
ليس  ولكن  واقعّيًا  يكون  قد  الــذي 
هو  الذي  التمثيي  واللون  بالرضورة، 
األسطوري  واللون  اخليال،  من  نسٌج 
املوجودة  باخلرافات  يستعني  الــذي 

لدى الناس.
من أبرز اآلثار املرّتبة عىل آراء خلف ج. 

ضمور  هو  الثالثة  األلــوان  حول  اهلل 
القارئ  بني  واحلّي  الصادق  التفاعل 
آيات  مجيع  مع  بل  القصص،  وهــذه 

القرآن بنحٍو عام ويفقد الثقة هبا.
هذه األفكار تنسجم كثيًا مع النظرّية د. 

من  الواسع  الفريق  إليها  يذهب  التي 



عبد الرؤوف حسن الربيع

253

هـ(
14

41
 - 

2م
01

9(
ف 

صي
 - 

ون
الث

الث
 و

ن
ام

الث
د 

عد
ال

بأن  املنفتحني  وبعض  املستشــــــرقني 
القرآن الكريم قد تأّثر بالثقافة والبيئة 

التي ظهر فيها.
يعتقدها ه.  القرآن لألحداث كام  تصوير 

هي  الواقع  يف  هي  كام  ال  املخاطبون 
يملك  وال  للدليل،  فــاقــدة  دعــوى 
من  بدرجة  شافيًا  برهانًا  أصحاهبا 

اإلحكام.
القرآن-و.  وصفت  قد  الكريمة  اآليات 

وال  كلُّه  حقٌّ  -بأنه  القصص  فيه  بام 
خيالطه باطل وقد ُأنزل باحلّق من لدن 
رفض  إىل  يشي  ولساهنا  تعاىل،  احلّق 
مبدأ أن الغاية -وإن كانت حّقة -ترّبر 
باملادة  االستعانة  عرب  ولــو  الوسيلة 
ذكر  كان  إذا  أما  واألساطي،  الكاذبة 
وزيفها  غّيها  كشف  بداعي  األباطيل 
وبيان مواطن اخللل فيها فهو ال مانع 
منه وال يتعارض مع الصدق والواقع 

يف القصص واإلنباءات القرآنية.
مجيع اآليات التسع التي تناولت لفظة ز. 

األساطي عىل لسان املرشكني ال تلوح 
تبنّي  أو  أو إشارة إىل قبول  منها قرينة 
قصصه  يف  كــامّدة  لوجودها  الــقــرآن 
العكس،  تثبت  أهنــا  بل  أخــبــاره،  أو 

وتصف قائليها بالكاذبني واملفرين.
تتوّفر ح.  آراء خلف اهلل مردودة وال  كل 

توجد  وبمقابلها  القبول،  رشائط  عىل 
كون  عىل  وتعّبدية  عقلّية  متنّوعة  أدّلة 

مجيع القصص القرآنية واقعّية.
يف ط.  الفنّية  والقضايا  األمــور  استعامل 

واالستعارة  -كاملجاز  الكريم  القرآن 
-ال  ــا  وأدواهت رشوطها  مع  والكناية 
خيالف واقعّيته، وهي ليست خياالً أو 

أسطورة.
وهبذا نكون قد استوفينا الكالم حول 
احلمد هلل رب  أن  املوضوع، وآخر دعوانا 
سّيد  عــىل  والــســالم  والــصــالة  العاملني، 
الطاهرين  الطّيبني  وآله  املرسلني حممــــــد 

املنتجبني.
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القرآن الكريم.
الكريم . 1 القرآن  حول  املسترشقني  آراء 

إبراهيم،  بن  عمر  رضوان،  وتفسيه، 
1413هـ  ط1،  الرياض،  الطيبة،  دار 

ق -1992م.
السيد . 2 أيازي،  زمانه،  وفرهنگ  قرآن 

مبني،  كتاب  انتشارات  عــي،  حممد 
ط2،  قــم،  إســالمــي،  تبليغات  دفــر 

1380هـش.
املنار(، . 3 )تفسي  احلكيم  القرآن  تفسي 

اهليئة  حمــمــد،  السيد  رضـــا،  رشــيــد 
املرية العامة للكتاب، 1990م.

الكريم، . 4 القرآن  كلامت  يف  التحقيق 
مركـــــــز  حسن،  السّيد  املصطفوي، 
لــلــرمجــة والـــنـــرش، ط1،  ــاب  ــكــت ال

1402هـ ق.
كثي، . 5 ــن  اب العظيم،  الــقــرآن  تفسي 

إسامعيل بن عمر، حتقيق: حممد حسني 
العلمّية،  الكتب  دار  الدين،  شمس 

بيوت، ط1، 1419هـ ق.
التفسي الكبي )مفــــــــاتيح الغيب(، . 6

دار  عمر،  بن  حممد  الــرازي،  الفخر 
ط3،  بيوت،  العريب،  الراث  إحياء 

1420هـ ق.
الــصــحــاح )تـــاج الــلــغــة وصــحــاح . 7

بن  إسامعيل  اجلــوهــري،  العربية(، 
بيوت،  للماليني،  العلم  دار  محــاد، 

ط1، 1410هـ ق.
الكريم، . 8 الــقــرآن  يف  القصص  الفن 

خلف اهلل، حممد أمحد، رشح وتعليق: 
االنتشار  سينا/  الكريم،  عبد  خليل 

العريب، لندن، ط4، 1999م.
الربيطانية، . 9 املوسوعة  يف  قرآنية  قضايا 

الفتح،  دار  حسن،  فضل  عــبــاس، 
عامن، ط1، 1421هـ ق -2000م.

بن . 10 خليل  الفراهيدي،  العني،  كتاب 
مهدي  د.  وتصحيح:  حتقيق  أمحــد، 
السامرائي،  إبراهيم  د.  و  املخزومي 
نرش هجرت، قم، ط2، 1410هـ ق.

ــكــشــاف عــن حــقــائــق غــوامــض . 11 ال
دار  حمــمــود،  الــزخمــرشي،  التنزيل، 
بــــيوت، ط3،  ــريب،  ــع ال الــكــتــاب 

مصادر البحث:
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1407هـ ق.
الدين . 12 فخر  الشيخ  البحرين،  جممع 

ــي، حتــقــيــق: الــســيــد أمحــد  ــرحي ــط ال
احلسيني، كتابفرويش مرتضــــــوي، 

طهران، ط3، 1416هـ ق.
جممع البيان يف تفسي القرآن، الفضل . 13

بن احلسن الطربيس، انتشارات نارص 
خرسو، طهران، ط3، 1372هـ ش.

احلسني، . 14 أبو  اللغة،  مقاييس  معجم 
حتقيق  زكــريــا،  بن  ــارس  ف بن  أمحــد 
الــســالم حممد  عــبــد  وتــصــحــيــح: 
تبليغات  دفــر  انتشارات  هــارون، 
إسالمي حوزه علمية قم، قم، ط1، 

1404هـق.

اإلصفهاين، . 15 القرآن،  ألفاظ  مفردات 
حتقيق:  راغـــب،  حممد  ــن  ب حسني 
صفوان عدنان داوودي، دار العلم –
ط1،  –سورية،  لبنان  الشامية،  الدار 

1412 هـ. ق.
امليزان يف تفسي القرآن، الطباطبائي، . 16

النرش  مؤسسة  حسني،  حممد  السيد 
املدّرسني  جلامعة  التابعة  اإلسالمي 

بقم املرّشفة، قم، ط5، 1417هـ ق.
صبحي . 17 د.  )ترتيب  البالغـــــة  هنج 

الصالح(، الرشيف الريض، حممد بن 
نرش  اإلسالم،  فيض  حتقيق:  حسني، 

اهلجرة، قم، 1414هـ ق. 





فحوى البحث

257

املصادر  استعامل  يعتمد  القرآنية  اآليات  لتفسیر  الصحيح  االسلوب  إّن 

التفسريية املعتربة واملوثّقة، ألّن استعامل املصادر غري املوثّقة يذهب باملفرس 

اىل التفسري بالرَّأي والتأويل الخطأ. إّن االعتامد عىل املصادر األدبيّة رضوريٌّ 

اليتّم  الکریم  للقرآن  الصحيح  الفهم  ألّن  التفسريية  املصادر  بني  من  جداً 

بدون االهتامم باملفردات األدبية لرفد العملية التفسريية حتى تكون النتائُج 

إيجابية.

هذه املقالة أتت من خالل البحث يف املَكتبات والذي يعتمد عىل تفكيك 

وتحليل املعلومات ليك نصل إىل نتيجة مفاّدها: تأثري املصادر األدبية يف تفسري 

القرآن، وأيضاً أقسام املصادر األدبية ودورها يف ذلك، فكانت النتائج النهائية 

لهذا التحقيق، تُظهر أّن املصادر األدبية املتقنة واملتنوعة تستطيع أن تؤّدي 

دوراً مهامً يف تبيني املفردات القرآنية، وتفسري املعاين الرفيعة واكتشاف وجوه 

اموّي. إعجاز و بالغة هذا الكتاب السَّ

د. محمد حسن فؤاديان         سيد عيل طهامسبي

جامعة طهران – جمهورية ايران االسالمية
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 املقدمـــــــــــة:
الصحيح  الطريق  أّن  اىل  بالنظـــــــر 
والكامل ملعرفة أّي موضوع هي االستفادة 
من املصادر املوّثقة واملعتربة، كذلك الفهم 
والتفسي الصحيح لآليات القرآنية يتوقف 
عىل االستفادة من املصادر املوثقة واملقبولة 
عند اهلل عّز و جّل امُلنِزل للقرآن الكريم، كام 
املوثوق  غي  للمصادر  املفرّس  استعامل  أّن 
التفسي  إىل  به  ــؤّدي  ي أن  املمكن  من  هبا 
القرآنية.  لآليات  الفهم  إساءة  و  بالرأي 
يف  خاصة  بمكانة  األدبية  املصادر  وحتظى 
التفسي من بني املصادر التفسيية األخرى 
املصادر  و  العقل  و  الروايات  و  كالقرآن 
التأرخيية منذ القدم، ألنه من الصعب جدًا 
باملفردات  االهتامم  عدم  مع  القرآن  فهم 
من  القرآين،  األدب  يف  السائد  والركيب 
اخلاص  االهتامم  للمفرّس  البد  ذلك  أجل 

باملصادر األدبية يف تفسي القرآن الكريم.
و جيب أن نالحظ بأّن القرآن الكريم هو 
الفصحى،  العربية  باللغة  نزل  لغوّي  نصٌّ 
يتمّتع  أديب  فالقرآن هو نص  بناء عىل هذا 
املتقنة  األدبية  اآلثار  وحماسن  سامت  بكل 
النصوص  مــيــزات  أهــّم  مــن  ــرة.  ــؤث وامل

من  املخاطب  عىل  تأثيها  هي  األدبــيــة 
استخدام  خالل  من  واللفظ،  املعنى  جهة 
والتشبيه  امَلــجــاز  مثل  البالغة  أساليب 
والتقديم  والكناية  واالستعارة  والتمثيل 
إذا  و  والنظم.  والوزن  والقصة  والتأخي 
االساليب  عىل  مبني  جهد  أّي  عىل  أطلقنا 
أدبيًا،  تفسيًا  األديب  النّص  لفهم  اللغوية 
القرآن  لتفسي  األولية  اجلهود  فــإّن  إذن 
هذا  وعىل  أدبيًا.  تفسيًا  نعتربها  أن  البّد 
املنقولة  التفاسي  من  الكثي  فإّن  االساس 
ُيفرّس  ــذي  وال  االعظم الرسول  عن 
النص تفسيًا مبارشًا، يدخل حتت عنوان 
التفسي األديب. بالطبع إّن من أهّم ما جيب 
النبي يف رسالته هو تبيني آيات الوحي 
من  أعم  هو  الــذي   ]44 النحل:  ]ســورة 
االحكام  تفصيل  أيضًا  ويشمل  التفسي، 
أّنه  واضٌح  و  للقرآن،  والضمنية  املجملة 
ال ُيطلق عىل هذا التبيني اصطالُح التفسي 

األديب.
بني  مــن   الرسول ـــاة  وف بعد  و 
الصحابة كان أمياملؤمنني عي وتلميذه 
يفرّسان  الــلــذان  مها  عباس  بن  اهلل  عبد 
واسع،  نطـــاق  عىل  أديّب  باسلوب  القرآن 
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القائمة  التفسيية  النصوص  أشهِر  فِمن 
كانت  العريب  واألدب  الشعر  اساس  عىل 
للهجرة   67 ــام  ع املــتــوىف  عــبــاس  ــن  الب
»نافع  بـمسائل  مشهورة  تــزال  ال  والتي 
بن األزرق« املروّية عن ابن عباس، حيث 
 )200( حوايل  عن  الرواية  هذه  يف  جييب 
إحــدى  ــام  إم األزرق،  بــن  لنافع  ــؤال  س
أبيات  بيت من  إىل  فَِرق اخلوارج، مستنِدًا 
الشعراء العرب يف كل سؤال. )السيوطي، 

.)347- 377 /1 :1416
إّن أّول كتاب تّم تأليفه يف علم معاين 
تغلب  بن  أبان  اىل  يعود  القرآنية  املفردات 
أصحاب  من  للهجرة   141 سنة  املتوىف 
الصادَقني  الذي ليس يف متناول أيدينا 
)الــطــويس،  الشديد.  ــف  االس مــع  اآلن 
الثانية يف هذا  املكانة  57( وحيتل   :1417
عبيدة  أليب  القرآن«  »جمــاز  كتاُب  املجال 
للهجرة   210 سنة  املتوىف  املثنّى  بن  معّمر 
وهو أقدم كتاب موجود حاليًا بني أيدينا، 
الكلامت  مــعــاين  املــؤلــف  يــرشح  حيث 
باالضافة  العريب،  الشعر  عىل  باالعتامد 
والبالغية  املتنوعة  األساليب  رشح  اىل 
أهّم  من  الكتاب  هــذا  ويعترب  للقرآن. 

مثل  بعده،  للمفرّسين  التفسيية  املصادر 
الطربي املتوىف عام 307 للهجرة يف جمال 
وأساليب  الكلامت  معاين  ورشح  األدب 
يف  كتبًا  كثيون  علامء  ألّف  وقد  القرآن. 
جمال غريب القرآن ولغات القرآن ومعاين 
ابُن  َذَكــَرهــم  عبيدة  أيب  بعد  القرآن  جماز 
النديم املتخّصص يف الفهرس واملحقق يف 
الفهرست  كتابه  يف  اهلجري  الرابع  القرن 
)37و 38(. ومن مجلتها: »معاين القرآن« 
و»نظم  للهجرة،   207 عام  املتوىف  للفّراء 
 250 عــام  ــوىف  ــت امل للجاحظ  الــقــرآن« 
قتيبة  البن  القرآن«  »غريب  و  للهجرة، 
و  للهجرة،   276 عام  املتوىف  الدينوري 
»البديع« لعبداهلل بن املعتز املتوىف عام 294 
طباطبا  البن  الشعر«  »معيار  و  للهجرة، 
»غريب  و  للهجرة،   322 عــام  املــتــوىف 
السجستاين  عزيز  بــن  ملحّمد  ــرآن«  ــق ال
املتوىف عام 330 للهجرة، و »نقد الشعر« 
لقدامة بن جعفر الكاتب املتوىف عام 334 
للهجرة، و »كتاب الصناعتني« أليب هالل 
و  للهجرة،   395 عام  املتوىف  العسكري 
عام  املتوىف  للباقالين  الــقــرآن«  »إعــجــاز 
403 للهجرة، و »مفردات ألفاظ القرآن« 
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 425 عــام  املتوىف  االصفهاين  للّراغب 
الّرشيق  الشعر« البن  للهجرة، و »صناعة 
القيواين املتوىف عام 463 للهجرة، و »رّس 
املتوىف  اخلفاجي  سنان  البن  الفصاحة« 
اإلعجاز«  »دالئل  و  للهجرة،   466 عام 
 471 عام  املتوىف  اجلرجاين  لعبدالقاهر 
اعتمدت  التأليفات  هذه  مجيع  و  للهجرة. 
كام  األدبية.  املصادر  عىل  القرآن  تفسي  يف 
التفاسَي  االعتبار  بعني  نأخذ  أن  لنا  البّد 
الطويس  للشيخ  كـ»التبيان«  اجلامعـــــة 
»الكّشاف«  و  للهجرة،   460 عام  املتوىف 
و  للهجرة،   538 عام  املتوىف  للّزخمرشي 
األندليس  عطيــــة  البن  الوجيز«  »املحّرر 
املتوىف عام 546 للهجرة، و »جممع البيان« 
عام  املتوىف  للطربيس  اجلامع«  »جوامع  و 

548 للهجرة.
أدلة الرجوع اىل املصادر األدبية:

الكتاب:. 1
القرآنية  اآليــات  بعض  من  نفهم  قد 
مصادر  اىل  الــرجــوع  للمفرس  جيــوز  بأنه 
اللغة العربية لفهم اآليات، بل البد له من 
أّن  تدل عىل  التي  اليها، كاآليات  الرجوع 

القرآن نزل باللغة العربية چ پ پ 

]سورة  چ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ 
ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  چ   ،]3 فــّصــلــت: 
الزخرف:  ]سورة  چ  ژ  ڈ 
3[، چ ڻ ۀ ۀ چ ]سورة الشعراء: 
تبينُي  القرآن  عربية  من  املــراد  و   .]195

والتعابي  األلــفــاظ  عــىل  السائدة  اللغة 
أهّم  من  ألّن  القرآنية،  اآليات  واسلوب 
معرفة  لغٍة  ألّي  الصحيح  للفهم  الرشوط 

القواعد األدبية لتلك اللغة.
بالقرآن أيضًا تدل عىل  الّتحّدي  آيات 

ۉ  چ  التالية:  اآليات  هي  و  األمر،  هذا 
ائ  ى  ى  ې  ې  ې  ې  ۉ 
ۇئ  وئ  وئ  ەئ  ەئ  ائ 
ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئچ ]سورة البقرة: 

23[، چ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ 
ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ 
]ســورة  ڦچ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ 

ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  چ   ،]88 االرساء: 
 ،]34 الطور:  ]ســورة  چ  ٹ  ٹ 

پ  پ  پ  ٻ  ٻٻ  ٻ  ٱ  چ 

ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ 
هود:  ]ســورة  چ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ 

ۇ  ۇ  ڭ  ڭڭ  ڭ  ۓ  چ   ،]13
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ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ 
ۉ چ ]سورة يونس: 38[.

املباراة  طلب  هو  اللغة:  يف  التحّدي 
حقيقة  إّنــه  االصطالح:  يف  و  واملــبــارزة، 
تعاىل  اهلل  أمــر  عن  عبارة  قرآنية  تارخيية 

نبوة  منكري  و  القرآن  وحيانية  ملخالفي 
هذا  بمثــــــل  يأتوا  بأن   ،االكرم النبي 
القرآن بعد اّدعائهم بأنه جمعول و مصنوع 
برشّي. )خرمشاهی، 1395: 1/ 481(.

يف  التحدي  جوانب  أهــّم  من  إّن  و 
والبالغة،  الفصاحة  يف  التحدي  القرآن 
وفهم الفصاحة و البالغة القرآنية يتوقف 
عىل إتقان املخاطب لألدب واللغة العربية، 
االعجازي  األســلــوب  بني  ُيــقــارَن  لكي 
للقرآن والنصوص العربية األخرى وُيدرَك 
اعجاز القرآن وألفاظه الساموية ومفرداته. 
علی أّن فهم اجلانب البالغي للقرآن الذي 
الكثي  واستيعاب  وفهم  معرفة  مفتاح  هو 
من اخلطاب القرآين مرهوٌن بمعرفة األدب 
العريب، ومن دونه ال يمكن احراز لطائف 
أساليب البالغة يف القرآن، ألّن من رشوط 

فصاحة الكالم مطابقَتُه للقواعد األدبية.
گ  ک  چ  التدبر:  آيات  كذلك 

]ســورة  چ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ 
ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  چ   ،]24 حممد: 
چچ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ 
]سورة ص: 29[، چ چ چ چڇ 
ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ 
تدعو   ،]82 النساء:  ]ســورة  ڈچ 
يف  للّتعّمق  كافًة  والناس  املخاطبني  مجيَع 
املسلمني  ُتؤّنب  و  للقرآن  الشامل  الفهم 
ومن  الــقــرآن،  يف  التدّبَر  تركهم  بسبب 
الواضح أّن الفهم الشامل للقرآن من دون 
معرفة كاملة لالسلوب اللغوي السائد يف 

تعابي القرآن تكاد تكون مستحيلة.
الُسنة الرشيفة:. 2

التفسيية  الروايات  بعض  يف  استند 
واالئمـــــــة   الرسول عن  املنقولـــــــة 
أدبية،  نكاٍت  و  قواعَد  عىل   االطهار
ونفهم من هذه الروايات أّن األدب العريب 
كالم  فهم  الجل  املوثقة  املصادر  أحد  هو 
الروايات  اهلل عّز و جّل. و يف بعض هذه 
نكتة  من  استفيد  خاص  معنى  عىل  ُتُؤكَد 
أدبية، ففي رواية عن االمام الباقر نقلت 
بسند صحيح أّنه يف جوابه لزرارة بن أعني 
جزء  عىل  االكتفاء  وجه  عن  سأله  قد  -و 



أثر املصادر األدبية يف تفسي القرآن

262

ف )2019م - 1441هـ(
صي

ن والثالثون - 
العدد الثام

 :املسح-قال يف  والقدمني  الرأس  من 
الرشيفة  اآليــة  يف  االستعانة  الباء  بسبب 
الرأس  من  جزء  عىل  املسح  اكتفاء  نفهم 
استيعاهبام،  وجــوب  وعـــدَم  والــقــدمــني 
»فعن عي بن ابراهيم عن ابيه، و حممد بن 
اسامعيل عن الفضل بن شاذان، مجيعا عن 
مّحاد بن عيسی عن حريز عن زرارة، قال 
أين  من  ختربين  أال   :  جعفر أليب  قلت 
الرأس  ببعض  املسح  إّن  قلَت:  و  علمَت 
قال:  ثــّم  فضحك  جــلــني؟.  الــرِّ بعض  و 
به  نزل  و    اهلل  رسول  قال  زرارة!.  يا 
الكتاب من اهلل، ألّن اهلل عّز و جّل يقول: 
الوجه  أّن  فَعَرفنا  چ  پ پ  چ 

كّله ينبغي أن يغسل، ثّم قال: چ ڀ 
ڀ ڀ چ، ثّم فّصل بني الكالم فقال: 
چ ڀ ٺ چ، فَعَرفنا حني قال 

برؤوسكم أّن املسح ببعض الّرأس، ملكان 
جلني باّلرأس كام وصل  الباء، ثّم وصل الرِّ

چٺ  فــقــال:  بالوجه  اليدين 
وصلها  حــني  فــَعــَرفــنــا  ٺچ،  ٺ 
فرّس  ثّم  بعضها،  علی  املسح  أّن  بالّرأس 
فضّيعوه...«.  للنّاس   اهلل رسول  ذلك 

)الكليني، 1375: 5/ 95 و96(.

الثقلني«  ــور  »ن يف  احلــويــزي  َنــَقــَل  و 
يوسف  ــورة  س مــن   20 ــة  اآلي تفسي  يف 

ھ  ہ  ہ  ہ  چ  املباركة: 
عن  ےچ  ے  ھ  ھ  ھ 
االمام الرضا أّنه قال: »كانت الدراهم 
عرشين درمها و هي قيمة كلب الصيد إذا 
419( فإّن  البخُس: النقص«)2/  ُقتِل، و 
باملعنى  الرواية  هذه  يف  استند   االمام
النقص،  أي:  "بخس"  لكلمة  اللغوي 
"ثمن"  بأقّل  اآلية  يف  بخس«  »ثمن  ففرّس 
أي عرشون درمها الذي يعادل ثمن كلب 
الصيد. وجاء يف املعجم الوسيط )بخس(: 
و  بخٌس،  ثمٌن  يقال:  النقص،  »الَبخُس: 
العزيز: و رشوه بثمن بخس«.  التنزيل  يف 
)بخس(:  الصحاح  يف  اجلوهري  ويقول 
بثمن  رشوه  يقال:  الناقص،  »الَبخُس: 
ه َيبَخُسه َبخسا إذا  بخس، و قد َبَخَسه حقَّ
َنَقَصه، يقال للبيع إذا كان قصدا: ال َبخَس 

فيه و ال شطط«.
يف  الكليني  يعقوب  بن  حممد  َنَقَل  و 
بن  داود  عن  بإسناده   )123  /1( الكايف 
جعفر  أليب  »قلُت  قــال:  اجلعفري  قاسم 
الثاين : ُجعلُت فداك، ما الّصمد؟. قال: 
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والكثي«.  القليل  يف  اليه  امَلصموُد  السّيُد 
فإّن االمام اجلواد احتّج يف هذه الرواية 
و  "الصمد"،  لكلمة  اللغوي  املعنى  عىل 
من  الرشيفة  ــة  اآلي يف  الكلمة  هــذه  فــرّس 
يف  أيضًا  اجلوهري  قال  و  التوحيد.  سورة 
السّيد،  َمُد:  الصَّ »و  )صمد(:  الصحاح 
ثّم استشهد  إليه يف احلوائج«،  ألّنه ُيصَمد 

هبذا البيت لعمرو بن اسلع العبيس قال:
َعَلوُته بُحساٍم ثّم قلُت له

َمُد ُخذها ُحَذيُف فأنَت الّسّيُد الصَّ

معنى  يف   الباقر االمام  عن  ُنِقَل  و 
 20 اآلية  يف  »حنيف«  و  »قانت«  »أّمة«، 

من سورة النحل: چ ٿ ٹ ٹ ٹ 
قال:  چ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ 
عليه  يكن  مل  ديٍن  علی  كان  أّنه  ذلك  »و 
قانتا  أّما  و  واحدة،  اّمة  فكأّنه  غُيه  أحٌد 
أّما احلنيف فاملسلم«. )الفيض  فاملطيع، و 
يف  جاء  و   )161  /3  :1415 الكاشاين، 
الطاعة،  »القنوُت:  )قنت(:  اللغة  صحاح 
تعالی:  قولــــــه  منه  و  األصل،  هو  هذا 
القياُم  ُسّمي  ثّم  ہچ،  چہ 

يف الصالة قنوتًا«. وجاء يف مادة )حنف(: 
املستقيُم  ُسّمي  قد  و  املسلُم،  احلنيُف:  »و 

يقول  أعور«.  الُغراُب  ُسّمي  كام  بذلك، 
)أمم(:  املفردات  يف  االصفهاين  الراغب 
منه  و  له،  نظي  ال  الذي  جل  الرَّ »واألّمة: 

ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ  چ  قوله تعالی: 
املصباح  الفّيومي يف  ويقول  چ.  ڤ ڤ 
ألّنه  املسلُم،  احلنيُف:  »و  )حنف(:  املني 
املعجم  ويف  املستقيم«.  الّدين  إلی  مائل 
الصحيح  »احلنيف:  )حنف(:  الوسيط 

امليل إلی اإلسالم الثابت عليه«.
يف  قال  أّنه   الباقر عن  أيضا  ُنقل  و 
البلد:  سورة  من   6 اآلية  يف  »ُلَبد«  معنى 
 :1415 )احلويزي،  املجتمع«.  َبُد:  »اللُّ
مفرداته  يف  الراغب  كتَب  و   .)580  /5
)لبد(: »قوله: ماالً ُلبدا أي: كثيًا متلّبدًا«. 
»و  )لبد(:  الصحاح  يف  اجلوهري  وقــال 

چ  ک  ک  ک  ڑ  چ  تعالی:  قوله 
أي:  ُلَبٌد  النّاُس  أيضا:  ُيقال  و  ــًا،  مَجّ أي: 
الوسيط  املعجم  يف  جــاء  و  جمتمعون«. 
الّتنزيل  يف  و  الكثي،  املال  َبُد:  »اللُّ )لبد(: 

العزيز: يقول أهلكُت ماالً ُلَبدا«.
معنى  يف   الباقر عن  أيضا  نقل  و 
"طموس" يف اآلية 8 من سورة املرسالت: 

»فطمسها:  ــال:  ق ھچ  ہ  ہ  چ 
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ذهاب ضوئها« )املصدر نفسه: 5/ 488(. 
الطَُّرحيي  الدين  فخر  اللغوي  العامل  قال  و 
فإذا  »قوله:  )طمس(:  البحرين  جممع  يف 
كام  ضوؤها  ذهب  أي:  طمست،  النجوُم 
املعجم  ويف  يذهب«.  حتی  األثر  يطمس 
اليشُء  »َطَمَس  يقول:  )طمس(  الوسيط 
يقال: طمس  و  تغّيت صورته،  طموسًا: 
القمُر أو النجُم أو البُر أو نحُوه: ذهب 

ضوُؤه«.
أّنه   عي املؤمنني  أمي  عن  وُنقل 
من   46 اآلية  يف  "الظن"  من  املــراد  قال: 

ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ  چ  البقرة:  ســورة 
نقل  اليقني.  هو  چ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ 

عن  اآلية  هذه  ذيل  يف  البحراين  املحدث 
أهّنم  يوقنون  »يعني  قــال:  أنه   اإلمام
جُيَزون  و  حُياَسبون  و  حُيرَشون  و  ُيبَعثون 
اليقنُي«.  الظّن ههنا  بالثواب والعقاب، و 
يقول  و   .)209  /1  :1417 )البحراين، 
يف  اللغوي  الفراهيدي  امحــد  بن  خليل 
يكون  »والّظّن   :)152  /8( العني  كتاب 
بمعنی الّشك، و بمعنی اليقني كام يف قوله 
تعالی: چ ۈ ٴۇ ۋ ۋ چ، أي: 
يف  االصفهاين  الراغب  يقول  و  يتيّقنون«. 

حيصل  ملا  اسم  »الّظّن  )ظــّن(:  املفردات 
عن أمارة، و متی قويت أّدت إلی العلم، 
و متی ضعفت جّدا مل يتجاوز حّد الّتوّهم، 
الــقــوّي،  َر  تــصــوُّ تــصــّور  أو  قــوي  ومتی 
املخّففة  وأن  املــشــّددة  أّن  معه  استعمل 
منها. و متی ضعف استعمل أن املختّصة 
فقوُلُه:  الفعــــل،  و  القول  باملعدومني من 
ِذيَن  چۈ ٴۇ ۋ ۋچ، و كذا: الَّ

و  اليقنِي«.  فِمن  اهللَِّ،  اَلُقو  مُّ ُم  َأهنَّ َيُظنُّوَن 
إدراك  »الظنُّ  )ظّن(:  الوسيط  املعجم  يف 
الّذهن اليشَء مع ترجيحه، و قد يكون مع 

اليقني«.
سمعُت  قال:  صدقة  بن  مسعدة  عن 
األمر  ُسئل عن  أيب عبد اهلل -وقد  عن 
واجب  أ  املنكر  عن  والنهي  باملعروف 
ــذه األمــة مجــيــعــًا؟. قــال: ال،  هــو عــىل ه
القوّي  علی  هو  »إّنام  قال:  ملِــاذا؟.  فقيل: 
املنكر، ال علی  باملعروف من  العامل  امُلطاع 
ثم  سبيال...«.  هيتدي  ال  الذي  الضعيف 
كتاب  يف  قوله  ذلك  علی  الّدليل  »و  قال: 

ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  چ  تعالی:  اهلل 
ڱ ڱ ڱ ں ں ڻچ، 
تعالی:  اهلل  قال  كام  عام  غُي  خاٌص  فهذا 
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موسی،  ُاّمة  علی  يقل:  مل  و  چ،  ەئ 
)احلــويــزي،   .» قــومــه...  كــّل  علی  ال  و 
1415: 1/ 380( يف هذه الرواية استدّل 
»منكم«  يف  التبعيضية  بـ»ِمن«   االمام

األمر  فريضة  أّن  قوم موسی« عىل  »من  و 
باملعروف والنهي عن املنكر ليست واجبة 
عىل األمة كّلها، وإّنام هي واجبة عىل الذين 
الكافية عىل هذا األمر و  القدرة  يمتلكون 

علی متييز املعروف عن املنكر.
بناء العقالء:. 3

هو  العقالء  عند  املــتــداول  السلوك 
مراد  لفهم  األدبــيــة  القواعد  عىل  البناء 
مضمون  فهم  املستحيل  من  ألّنه  املتكلم، 
صحته  وإثبات  وتصنيفه  املتكلم  كــالم 
باملفردات  االهتامم  دون  من  وُسقمــــــه 
البّد  املقّدس  الشارع  و  اجلملة.  وتركيب 
العقالء،  من  البناء  هلذا  موافقا  يكون  أن 
الردع  فعدم  عنه،  يمنع  ومل  يردعه  مل  ألّنه 

يدّل علی تأييده و إمضائه.
توضيح ذلك أّن بناء العقالء اصطالح 
عىل  ُيطلق  الفقة،  وأصــول  الفقة  علم  يف 
شیء  فعل  عىل  للعقالء  والسلوك  السية 

العوامل  وتدّخل  تأثي  دون  من  تركه  أو 
والدينية  والعرقيــــــة  واملكانية  الزمانية 
ُيؤخذ  كان  العقالء  ُعــرَف  إّن  والنحلية. 
دائاًم،  املجتمعات  مجيع  يف  االعتبار  بعني 
والشارع املقدس االسالمي واَفَق كثيا من 
العادات العقالئية خصوصا يف املعامالت، 
ومن هنا نرى قّلة ترشيع االحكام يف هذا 
املجال. )املظّفر، 1392: 2/ 153( فعلی 
هذا يمكننا أن نستخدم سية وبناء العقالء 
كدليل من أدلة جواز الرجوع اىل املصادر 

األدبية يف تفسي القرآن الكريم.
أقسام املصادر األدبية واستعامالهتا:

املقصود من املصادر األدبية، املفردات 
تساعد  التي  العربية  األدبية  والنصوص 
للمفردات  اللغوي  املعنى  فهم  يف  املفرّسَ 
القرآنيــــــــة والركيب النحوي والبالغي 

للقرآن.
التي  واألساسية  الرئيسيـــــة  املصادر 
األدب  ونصــــوص  مفردات  عىل  حتتوي 

العريب هي:
القرآن:. 1

النظر  غض  مع  الكريم  الــقــرآن  إّن 
بارٌز  تأثٌي  له  كان  ساموي،  كتاب  أّنه  عن 
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مطابقته  العريب من خالل  األدب  يف جمال 
النزول  لعر  األدبية  والثقافة  للقواعد 
ذلك  يف  السائد  لألدب  مرآة  اعترب  حيث 
العهد. و بطبيعة احلال فإّن القرآن باعتباره 
القطعي  وصـــدوره  ــســاموي  ال الكتاب 
يتفّوق عىل املصادر العربية األخرى، فمن 
من  يستفيد  أن  للمفرس  يمكن  ذلك  أجل 
متقن  أديب  كمصدر  أيضًا  القرآنية  اآليات 

يف التفسي.
األدب  جمــال  يف  الــقــرآن  إعــجــاز  إّن 
حدًا  يعترب  اللفظية  والبالغة  والفصاحة 
يف  نوعه  من  فريد  إّنه  بل  للفصاحة،  أعىل 
التطابق اللفظي واملعنوي. ويمدح القرآن 
فيقول:  اللفظي  اإلعجاز  جمال  يف  نفسه 

چپ ڀ ڀ ڀ ڀ 

]ســورة  ٺچ  ٺ  ٺ  ٺ 
قريش  كفار  كان  حيث   ،]103 النحل: 
تعّلم  قد   االكرم النبي  بــأّن  يزعمون 
يسكن  رومي  َحــّداد  من  القرآنية  اآليات 
الذي  لسان  بــأّن  القرآن  فيجيبهم  مكة، 
وغي  أعجمي  هو  باخلطأ  اليه  يشيون 
عريب  بلسان  نزلت  القرآن  آياُت  و  عريب، 

مبني.

بأّن  ويرّد اهلل عز وجل دعوى الكفار 
 ،حممد وأكاذيب  صنْع  من  هو  القرآن 
سورة  من  )13و14(  اآليات  يف  ورد  كام 

پ  پ  ٻ  ٻٻ  ٻ  ٱ  چ  هود: 
ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ 
ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ 
ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ 
ڄچ،  ڄ  ڄ  ڦڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ 
اىل  هــؤالء  يدعو  ــأن  ب  النبي ويــأمــر 
بالكذب  ملئ  بكالم  فليأتوا  التحدي، 
حيث  من  القرآن  آيــات  يامثل  ــراء  واالف
األدباء  كل  جينّدوا  وان  اللفظي،  االبداع 

واملبدعني هلذا الغرض.
إّن القرآن الكريم استطاع أن يؤّثر عىل 
خالل  من  اللغات  بشتى  املخاَطبني  مجيع 
واملعنى،  اللفظ  بني  والتناغم  اإلنسجام 
وجيذهبم اىل أساليبه األخاذة والبديعة. إن 
وأفضل  اللغات  ألحسن  بانتقائه  القرآن 
تركيب نحوي وبالغي، أعطى آلياته أحىل 
النادرة،  الفريدة  واملعنوية  اللفظية  التعابي 
واملرادفة  املتشاهبة  القرآنية  الكلامت  حتى 
وميزات  فريدة  مواصفات  هلا  ظاهريًا 
ونستخرجها  نكتشفها  أن  لنا  البّد  خاصة 



د. حممد حسن فؤاديان

267

هـ(
14

41
 - 

2م
01

9(
ف 

صي
 - 

ون
الث

الث
 و

ن
ام

الث
د 

عد
ال

و  العلمي.  والبحث  الدراسة  خالل  من 
اآليات  بعض  نستعرض  ذلك  لتوضيح 
اللفظ،  إنتقاء  التالية:  املــوارد  يف  القرآنية 

الركيب النحوي، و الركيب البالغي.
بعثة أ.  قــصــة  يف  ـــقـــرآن  ال يستعمل 

عن  عوضًا  )أنــس(  كلمة   موسى
موضوع  يف  اإلبصار  او  الرؤية  مادة 

ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  چ  الــنــار:  ــة  رؤي
ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ 

ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ 

ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ 

]ســـورة  ڤچ  ڤ  ڤ 

ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  چ   ،]29 القصص: 
ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ 

ک گ گ گ چ ]سورة 

ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  چ   ،]7 النمل: 
ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ 
]سورة  ېچ  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ 
الستعامل  البالغي  الوجه   .]10 طه: 
كلمة األنس يف هذه اآليات هو االُلفة 
نحو   موسى هبا  شعر  التي  الكبية 
أمهية  عن  تعرّب  »إيّن«  وكلمة  النار. 
دون   بموسى اخلاصة  الرؤية  هذه 

فالنار  إذن  يشاهدوها.  مل  ألهّنم  أهله، 
تكن  مل   موسى شــاهــدهــا  الــتــي 
كيان  مألت  إهلية  نار  بل  مادية  ــارًا  ن
وااللفة،  واملحبة  بالعشق   موسى
العشق  نحو  وروحــه  قلبه  وسّخرت 
ــام الــربــويب، وعــالمــُة  ــق االهلـــي وامل
دون  من  بالشجرة  احاطُتها  ربوبيتها 

ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  چ  حيرقها:  أن 
ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ 

ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ 

]سورة القصص:  ڇ ڇچ 

ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  چ   ،]30
ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ 

ڻچ ]سورة النمل: 8[.

نور ب.  إلمخاد  األعــداء  إرادة  تعبي  جاء 
الــقــرآن:  يف  خمتلفني  بشكلني  ــق  احل

ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  چڌ 

]ســـورة  چ  ک  ڑ  ڑ  ژ 
الصف: 8[ و چ ٱ ٻ ٻ 
ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ 
ٺچ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ 
الركيب   ،]32 ــة:  ــوب ــت ال ]ســــورة 
النحوي يف اآلية الثانية نفس الركيب 
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املقّدر يف اآلية  أّن  ااّل  يف اآلية االوىل، 
يريدون  أي:  الناصبة  "أن"  االولــی 
الالم،  الثانية  اآلية  ويف  يطفئوا،  ألن 
بني  ظاهري  اختالف  يوجد  ال  إذن 
أّن  احلقيقة  لكّن  و  الركيبني،  هذين 
عىل  حيتوي  فيهام  التعبي  اخــتــالف 
جانب دقيق البّد لنا أن ال نغفل عنه، 
به  املفعول  االوىل  اآليــة  يف  ــه  أّن وهــو 
للفعل "يريدون" حمذوٌف و "ليطفئوا" 
اآلية:  وتقدير  ألجله،  املفعول  يكون 
»يريدون ذم االسالم إلطفاء نور اهلل« 
و   ،)419  /9  :1415 )الــطــربيس، 
يطفئوا"  "ان  يكون  الثانية  اآلية  أّما يف 
نور  فإمخاد  هذا  علی  و  به،  املفعول 
والعملية  القلبية  الرغبة  هــو  احلــق 

للكفار.
صور ج.  أعىل  رسم  الكريم  القرآن  إّن 

القصاص،  آية  يف  والبالغة  الفصاحة 
چ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  چ  قال:  إذ 
حني  يقال:   .]179 البقرة:  ]ســورة 
قال احدهم -و  التحّدي  آيات  نزلت 
الذي  العرب  فصحاء  أشهر  من  كان 
العادي  كالمه  يف  حتى  يتكلم  ال  كان 

أتى  القيس  امرأ  أن   :- بالفصيح  اال 
عبارة  وهي  اآلية:  هذه  تشابه  بجملة 
أهل  عنها  قال  للقتل«.  أنفى  »القتل 
اآلية  إّن  البالغة  علم  وخــرباء  الفن 
الرشيفة تفوق عىل مجلة امريء القيس 

بام ال يقل عن ثامنية خصال:
القيس عىل  أوالً: تشتمل مجلة امريء 
14 حرفا واآلية الرشيفة علی 12 حرفا، 
والكالم كّلام كان أقر وأوجز تزيد قيمته 

البالغية.
مجلة  يف  "القتل"  كلمة  جاءت  ثانيًا: 
منفورة  كلمة  وهي  مرتني،  القيس  امريء 
و كرهية عىل عكس كلمة "احلياة" يف اآلية 
الرشيفة التي خترب عن احلياة و الوجود ال 

املوت والفناء.
امريء  مجلة  يف  "أنفى"  كلمة  ثالثًا: 
أما  و  والفناء،  السلب  عن  حتكي  القيس 
يف اآلية الرشيفة ال يوجد سلب وال فناء، 
بجملة  املقصود  بيان  أّن  البدهيية  ومــن 

موَجبة أرجح من السالبة.
رابعًا: مل ُيمّيز امريء القيس بني القتل 
كٍل  عن  وعرّب  القصايص،  والقتل  اجلنائي 
عرّبت  الرشيفة  اآلية  ولكّن  بالقتل،  منهام 
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تّرح  مل  و  بالقصاص  القاتل  جمازاة  عن 
بالقتل اجلنائي لقبحه.

ُجِعَل  القيس  امريء  مجلة  يف  خامسًا: 
اآلية  يف  و  القتل،  لعدم  علًة  القتل  وجود 
للحياة  علة  بأّنه  القصاص  ُعّرف  الرشيفة 
الثانية  الطريقة  أّن  واضٌح  و  االجتامعية، 

لالستدالل هي أوقع يف النفس.
مجلة  يف  القتل  كلمة  تكررت  سادسًا: 
اآلية  يف  تكرار  يوجد  وال  القيس،  امريء 

الرشيفة، فإّن التكرار خملٌّ بالفصاحة.
اآلية  يف  "يف"  كلمة  جــاءت  سابعًا: 
ويدلنا  احلفظ،  عىل  تــدل  التي  الرشيفة 
ما  حيفظ  كـإناٍء  يكون  القصاص  أّن  عىل 
البرشي  والنظام  احلياة  عىل  وحيافظ  فيه 
ال  القيس  امريء  مجلة  يف  اما  و  األرسي، 

توجد كلمة "يف".
يف  "حياة"  كلمـــــــــــة  جاءت  ثامنًا: 
الفخامة  عىل  لتدل  نكرة،  الرشيفة  اآليــة 
جيعلكم  القصاص  إّن  أي:  والتعظيم، 
لكّن  و  وقّيمة،  رشيفــــــــة  حياة  تعيشون 
ورشف  منزلة  أّي  حُيّدد  مل  القيس  امريء 
ما  مجلته  يف  أيضا  يوجد  وال  للقصاص. 
عىل  القصايص  القتل  أرجحية  عىل  ُيــدّل 

 :1335 القمي،  )النبوي  اجلنائي.  القتل 
.)215

االستفادة  موضوع  يف  أنَّ  وطبيعي 
القواعد  وتنظيم  لتدوين  القرآن  آيات  من 
األدبية اجّتاهان: االجتاه االول: ينظر نظرة 
إفراطية إلی املوضوع حيث يعتقد أّن مجيع 
مقياسا  تعترب  منها  الشاذة  حتى  القراءات 
كالطريقة  األدبية،  القواعد  عن  للكشف 
يف  السيوطي  الدين  جالل  انتهجها  التي 
القادر  وعبد  )ص48(  »االقــراح«  كتابه 
 /1( األدب«  »خزانة  كتابه  يف  البغدادي 
علامء  مــن  املحققني  أّن  حــني  يف   )32
القراءات  بأّن  يعتقدون  القرآنية  العلوم 
الكايف  واالعتبار  احلُجّية  متتلك  ال  الشاذة 
)اخلوئي: 163( ألّن هذه القرائات ساقطة 
هذه  أمثال  بدليل  واالعتبار  احلجية  عن 
َنَزَل ِمن ِعنِد  الروايات: »إنَّ القرآن واحٌد 
ِقَبِل  ِمن  جَيــىُء  االختاِلَف  لِكَن  َو  واحــٍد 
 )594  /3  :1375 )الكليني،  واِة«.  ــرُّ ال
الشاذة  القراءات  نعترب  أن  نستطيع  إذن ال 
قــراءة  بأهّنا  املسلمني  بني  املتداولة  غي 
واقعية للقرآن، خصوصًا بعض القراءات 
من  عالمات  بوضوٍح  فيها  نشاهد  التي 
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االجتهادات الشخصية لبعض القّراء.
تفريطية  نظرة  ينظر  الثاين:  االجتاه  و 
املحتوى  الثبات  القرآنية  ــات  اآلي إلــی 
االجتــاه  هــذا  أصحاب  إّن  أي:  األديب، 
قد  اجلاهلية  باالشعار  إعجاهبم  شدة  من 
لآليات  وامُلَمّيز  املؤّثر  الدور  عن  غفلوا 
يف  األديب  املحتوى  اثــبــات  يف  القرآنية 
نسبوا  قد  بعضهم  إّن  حتى  العرب،  كالم 
لقاعدة نحوية  املخالفة  اآلية  إلی  الشذوذ 
لقد  و  اجلاهي.  الشعر  بواسطة  ُاثبتت 
أحسن و أجاد الباحُث املعارص حممد عيد 
النحو  كتب  »إّن  قال:  إذ  املجال  هذا  يف 
ُتشي  للشواهد  العلمية  املامرسة  فيها  التي 
رصفوا  قد  اللغة  داريس  أّن  إلی  بوضوٍح 
أنفسهم قصدا عن استقراء النّص القرآين 
كان  إذا  و  منه،  قواعدهم  الستخالص 
موجودة  حلقة  أّول  يمّثل  سيبويه  كتاب 
فإّنه يمس  النحو  أيدينا من جمهودات  بني 
سبقته  التي  الدراسة  قّمة  نفسه  الوقت  يف 
أّنه يشي أيضا إلی الطريق  اجّتاهها، كام  و 
الذي سلكته الدراسُة من بعده، إذ تأّثرت 
فيه- الكتاب  هذا  و  ُخطاه،  تتّبعت  و  به 
كامل  -اعتامٌد  الدارسني  أحد  يقول  كام 

االستقراء  يف  القديم  العری  الشعر  علی 
عن  نسبّي  تغافٌل  و  االصــول  تقرير  و 
و  ــي.  ــالم االس الشعر  و  الــقــرآن  آيــات 
فلم  للقرآن  آيات  من  فيه  ما  ُاحَص  لقد 
معظمها  يّتخذ  مل  آيــة  ثالثامئة  علی  تــزد 
علی  اعتمدت  إهّنا  بل  للدراسة،  مصدرا 
تساق  ثّم  الشعر  أمّهها  اخــری  نصوص 
هبدف  تساق  فكأّنام  ذلــك  بعد  ــات  اآلي
قد  و  االستشهاد.  ال  التوكيد  و  التقرير 
إذا  و  مثله،  سيبويه  بعد  أتــوا  َمن  صنع 
أهّم  من  واحــد  الثالث  القرن  من  ــَذ  ُاِخ
كتبه يف النحو و هو »املقتضب« فإّنه تبدو 
الظاهرُة  -هذه  سعته  و  ضخامته  فيه-مع 
النّص  عن  النسبّي  االنراف  من  نفُسها 
القرآين املوّثق أتمَّ توثيٍق و أقواه. و يوجد 
هذا نفُسه يف دراسات القرن الرابع، و ِمن 
ابُن جنّي،  أبرز علامئه أبو عي الفاريس و 
و يّتضح ذلك بسهولة ملن يقّلب بني يديه 
اّتساعه و  صفحاِت كتاِب اخلصائص مع 

عمقه«. )حممد عيد، 1988: 103(.
و هذا سيبويه إمام النحاة قد ضّعف يف 
»الكتاب« اضافة »كّل« إلی النكرة يف حال 
به نحو »أكلُت كلَّ شاٍة«، و  كونه مفعوال 
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يعني  شاٍة«،  كلَّ  شاًة  »أكلُت  قيل:  اذا  أما 
تقع الشاة مفعوال به ال »كّل« فهذا حسن، 
أّنه وقعت كلمة »كل« مضافًة اىل  يف حني 
من  موضعا   36 يف  به  مفعوال  و  النكرة 

ۈئ  ۆئ  ۆئ  چ  مثل:  الكريم،  الــقــرآن 
 ،]25 األنعام:  ]ســورة  چ  ېئ  ېئ  ېئ  ۈئ 
]سورة  چ  ەئ  ەئ  ائ  ائ  ى  چ 

ں  ں  ڱ  چ   ،]80 األنــعــام: 
)حممد   ]12 ــال:  ــف االن ـــورة  ]س ڻچ 
-363  /2  :1404 عضيمة،  عبداخلالق 

.)361
امُلفّرغ  االستثناء  وقوع  النحاة  َمنََع  و 
وقوع  إّن  قالوا:  و  املوجبة،  اجلملة  بعد 
يستلزم  ــاب  االجي بعد  امُلــفــّرغ  االستثناء 
املحال او الكذب، يف حني أّن القرآن جاء 
االجيابية،  اجلملة  بعد  موضعا   18 يف  به 
چ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  چڭ  مــثــل: 

ڈ  ڈ  ڎ  چ   ،]45 البقرة:  ]سورة 
البقرة:  ]ســورة  چ  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ 

چ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  چ   ،]143
]سورة يوسف: 66[ )املصدر نفسه: 1/ 

.)7
الــنــحــوّيــون أن جيــیء  مــنــع  كــذلــك 

أخواهتا،  و  »مازال«  بعد  امُلفّرغ  االستثناء 
من  الــريض  و  احلاجب  ابــن  جعله  حتى 
يف  املحال  هــذا  و  ذلــك،  عّلال  و  املحال 
نظرمها جاء يف اآلية 110 من سورة التوبة: 

چ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ 

ھ ھ ے ےۓ ۓ ڭ ڭ چ. 
)املصدر نفسه: 1/ 8 -7(.

يف  االسرآبادي  الدين  ريض  اشرط 
كتابه »رشح الكافية« لوقوع الفعل املايض 
بعد »ااّل« رشطني: االول: أن يتقّدم »ااّل« 
الفعل  يقرن  أن  الثاين:  و  ــاٍض،  م فعٌل 
املايض بـ»قد«، يف حني أّنه جاء الفعل بعد 
 18 يف  الرشطني  أحــد  فيه  ليس  و  »ااّل« 
موضعا من القرآن الكريم )نفس املصدر: 
)هــود(:  ســورة  من   54 كاآلية   ،)8  /1

پپ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  چٱ 

ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ 
ٺچ، و اآلية 24 من سورة )فاطر(: 
چ، و اآلية  ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ  چ 

َب  َكذَّ إاِلَّ  ُكلٌّ  »إِن  )ص(:  سورة  من   14
ُسَل َفَحقَّ ِعَقاِب«. الرُّ

2 .: كلامت املعصومني
االئمــــــــــة  و   النبي كالم  ُيعترب 
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من  األدبــيــة  املــصــادر  من   املعصومني
وجهني:

القرآن أ.  نزول  لفرة  بعضهم  معارصة 
الزمني للبعض اآلخر صار  القرب  و 
سببًا لتناغم روايات أهل البيت مع 
كالم  كان  فلهذا  األدبية،  القرآن  لغة 
املعصومني مؤثرًا جدًا يف فهم معنى 
األديب  السياق  تركيب  و  املــفــردات 

لآليات القرآنية.
إهّنم كانوا يتمّتعون بفصاحة و بالغة ب. 

كانوا من قريش و  بديعة، ألهّنم أوالً 
و  واسع،  لديّن  علم  لدهيم  كان  ثانيًا 
تتمتع  القرشية  اللهجة  أّن  معروٌف 
بسامت و خصائص مميزة بني هلجات 
»ابــن  عــن  ُنــقــل  األخـــرى،  القبائل 
القرن  يف  الشهي  اللغــــوي  فارس« 
اخلرباء  أمجع  قال:  أّنه  للهجرة  الرابع 
ألشعارهم  ــرواة  ال و  العرب  بكالم 
ومكاناهتم  وأيامهم  بلغاهتم  والعلامء 
لسانا  الــعــرب  أفــصــح  قــريــشــًا  بـــأّن 
وأصفاهم لغــــــة. )اجلنايب، 1981: 

.)24
األديب  االستشهاد  مــوضــوع  لكن 

رفضـــــًا  واَجَه   املعصومني بأحاديث 
وذلك لسببني: األول أّن أغلب الروايات 
تعكس  تكن  مل  و  باملعنى  ُنِقَلت  املنقولة 
ذلك  عىل  والدليل  املعصوم،  كالم  نفس 
قال:  مسلم  بن  حممد  عن  املنقولة  الروايُة 
»قلُت أليب عبداهلل أسمع منك احلديث 
تريد  كنَت  إن   :قال وأنقص،  فأزيد 
 /1 معانيه فال بأس«. )الكليني، 1375: 

.)51
يف  باملضمون  النقل  مسألة  فــإّن  إذن 
مشاكل  و  بصعوبات  تتسبب  الروايات 
ألّن  الروائية،  للتفاسي  اللغوية  الدقة  يف 
املفردات والراكيب اللغوية للرواية حينئذ 
 ،املعصوم إلی  ال  ــراوي  ال اىل  ُتنسب 
عن  العلامء  بعُض  امتنع  ذلــك  ألجــل  و 
)اآللويس:  بالروايات.  األديب  االستشهاد 

.)60
بني  ــفــّرق  ن أن  املمكن  مــن  أقـــول: 
التي  ــة  واألخــالقــي الفقهية  الـــروايـــات 
اليومية  األمور  حللِّ  العامية  باللغة  وردت 
التي صدرت عن  الروايات  بني  و  للناس 
املعصوم ذي البيان الفصيح والبليغ يف 
مقام اخلطابة او الدعاء، لعّله من املحتمل 
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أن يكون النقل باملعنی يف القسم االول من 
فاحتامل  الثاين  القسم  يف  أما  و  الروايات، 
االلتفات  أّن  علی  جــدًا.  ضعيف  النقل 
للُخَطب  القوّية  والبالغة  الفصاحة  اىل 
التي   املعصومني عن  املنقولة  واألدعية 
عني  صدور  فكرة  تقّوي  القرآن  تلو  تأيت 

ألفاظ الروايات عنهم.
االستناد  ملخالفة  ــر  اآلخ السبب  و 
و  اللحن  وقــوع  هــو  لــلــروايــات  األديب 
األغالط األدبية يف الروايات بسبب نقلها 
واة األعاجم الذين ال يتقنون  عن طرق الرُّ
اللغة العربية الفصحى و مل يلتزموا بالدقة 
الرجوع  يمكننا  ولكن  النقل.  يف  الكافية 
من  النوع  هذا  معرفة  و  الرجال  علم  إلی 
الروايات  الروايات و متييزها من جمموعة 
سائر  إلی  االستناد  نستطيع  حتى  األدبية 
الروايات من دون قلق او خماوف الثبات 

املضمون األديب.
يقول الباحث حممد عيد: »و يبدو أّن 
االنراف عن السنة و االحتجاج هبا بقي 
النحاة  لدی  متوارثا  عرفا  و  مرعية  عادة 
علی اختالف مذاهبهم و مواطنهم، و كأّنام 
املوقف  هذا  يناقش  أاّل  مسّلام  أمرا  أصبح 

مالك  ابن  كان  حتی  املتعارف،  املوروث 
علی  فاعتمد  اهلجري  السابع  القرن  يف 
احلديث خمالفا يف ذلك عرَف َمن سبقوه و 
ناقش بذلك كثيا من آراء السابقني عليه«. 

)حممد عيد، 1988: 109(.
املسألة  يف  إّن  عيد:  االستاذ  يقول  ثّم 

ثالثة اجّتاهات:
يقود أ.  و  باحلديث.  االستشهــــاد  منع 

أبو حّيان األندليس حيث  هذا االجتاه 
اعرض علی ابن مالك يف استشهاده 
باألحاديث يف كتابه »رشح التسهيل«، 
ــّج هــذا املــصــنّــف يف  ــد ل و قـــال: »ق
يف  وقــع  ــام  ب ــاالســتــدالل  ب تصانيفه 
يف  الكلية  القواعد  إثبات  يف  احلديث 
لسان العرب بام روی فيه، و ما رأيُت 
أحدا من املتقدمني و املتأخرين سلك 

هذه الطريقة غي هذا الرجل«.
التوّسط بني املنع و اجلواز. هذا االجتاه ب. 

يعتقد  ما  بني  السنة  يفّرق يف نصوص 
حيتمـــــــل  ما  و   الرسول لفظ  أّنه 
االول  النوع  من  و  ألفاظه،  يف  التغيي 
األحــاديــُث  و  الصغية  ــُث  ــادي األح
بألفاظها يف موقف  بنقلها  اعتني  التي 
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أو حادثة خاصة، و هذا حيتّج  خاص 
به للثقة بنقل نّصه عن الرسول، و 
الغالب-فمنه  الثاين -و هو  النوع  أما 
اليستطاع  التي  الطويلة  األحاديث 
األلفاظ  الغريبة  األحاديث  و  حفظها 
هذا  و  بنّصهـــــا،  حفظها  يعرس  التي 
من  و  باملعنی.  نقل  ــه  ألّن به  الحيتج 
اإلمام  املنهج  هذا  انتهجوا  من  أبرز 
أبو احلسن الشاطبي املتوفی سنة 790 

للهجرة.
جاء ج.  بــاحلــديــث.  االستشهاد  جــواز 

علی  خرج  َمن  أّول  فكان  مالك  ابن 
و  باحلديث،  احتّج  و  اإلمجــاع  هــذا 
أبوعي  و  هشام  ابُن  ذلك  علی  تابعه 
و غيه  »التوطئة«  كتابه  الشلوبيني يف 
هذا  قــّرر  قــد  و  املــســائــل.  كتب  مــن 
االجتاه و أّيده البدُر الدماميني املتوفی 
سنة 828 للهجرة يف رشحه التسهيل، 
فاحتّج البن مالك و انتر له، و تابعه 
خزانة  صاحُب  البغدادي  ذلــك  يف 
األدب، بل زاد عليه االحتجاج بكالم 
أهل البيت. )املصدر نفسه: 111-

.)109

الشعر العريب:. 3
إّن الشعر العريب األصيل الذي مل يتأثر 
أدبه الشعري من االختالط مع األعاجم، 
أحد  ُيعترب  لسانه  إلی  اللحن  يترّسب  مل  و 
توضيحه  القرآن.  لتفسي  األدبية  املصادر 
قّسموا  اللغة  فقه  خــرباء  و  اللغويني  أّن 

شعراء العرب إىل أربع طبقات.
اجلاهلية  عر  شعراء  األوىل:  الطبقة 
زهي  القيس،  ــريء  ام كـــ:  ــالم  االس قبل 
اليشكري،  العبد  بن  بن أيب سلمی، طرفة 
عنرة بن شّداد العبيس، و املثّقب العبدي.

املخرضمون  الشعراء  الثانية:  الطبقة 
الذين أدركوا اجلاهلية واالسالم كـ: كعب 
األنصاري،  ثابت  بن  حّسان  زهــي،  بن 
رواحــه،  بن  عبداهلل  ربيعة،  ايب  بن  لبيد 

واخلنساء.
الطبقة الثالثة: الشعراء االسالميون أو 
األخطل،  الفرزدق،  جرير،  كـ:  املتقدمون 

والكميت االسدي.
املولَّدون  الشعراء  الرابعــــة:  الطبقة 
أيب  كـ:  العبايس  العر  يف  عاشوا  الذين 

نؤاس، بّشار بن برد، و أيب الطّيب املتنّبي.
االستشهاد  بجواز  اللغويون  أمجــع 
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و  والثانية.  االوىل  الطبقة  بأشعار  األديب 
و  خالٌف  الثالثة  الطبقة  أشعار  حجية  يف 
وأما  بحجيتها.  يعتقدون  أكثرهم  كان  إن 
أشعار الطبقة الرابعة أي: املولَّدين فجميع 
بعدم  يقولون  الزخمرشي  غي  اللغة  أهل 
هبا.  االستشهاد  جــواز  عــدم  و  حجيتها 

)عبد التواب والشيخي: 117(.
الــريض  السيد  أّن  بالذكر  جــديــٌر  و 
والسيد املرتىض اللَذيِن يعّدان من فطاحل 
مل  الــعــريب  األدب  يف  املتبحرين  ـــاء  األدب
مؤلفاهتم  يف  املوّلدين  بأشعار  يستشهدا 
ابدًا، و اعرض السيد الريض علی هؤالء 
)الرشيف  االشعار  هبــذه  متسكوا  الذين 
املعارص  الباحث  الريض: 230(. و يقول 
»الــّداللــة  كتابه  يف  عباس  كاظم  حامد 
 :)360( املرتضی«  الرشيف  عند  القرآنية 
»اليوجد يف الشواهد الشعرية للسيد شعٌر 
لبّشار بن برد و أيب متّام البحري و املتنّبي و 

سائر الشعراء يف العر العبايس«.
»جممع  تفسيه  يف  الطربيس  استشهد 
البيان« إلثبات املسائل التفسيية واللغوية 
والنحوية و... بحوايل ثالثة آالف بيت من 
الطبقة  من  اغلبهم  كان  العرب  الشعراء 

الشواهد  من  املضبوط  و  والثانية.  االوىل 
ما  بحسب  البيان«  »جممع  يف  الشعرية 
أحصاه الباحث سيد عطاء اهلل االفتخاري 
بدون  الشواهد« )833(  كتابه »معجم  يف 
بيت،   )2117( املكّررة  املوارد  احتساب 
 )3260( املكررة  املــوارد  احتساب  ومع 
اجلاهليني:  الشعراء  بني  من  كان  و  بيت، 
حصة األعشی 124 بيت، امریء القيس 
73 بيتا، زهي 52 بيتا، النابغة الذبياين 51 
بيتا، طرفة بن العبد 26 بيتا، عنرة 25 بيتا، 
بني  ومن  بيتا.   25 الصلت  أيب  بن  أمية  و 
بيتا،  لبيد 46  الشعراء املخرضمني: حصة 
حّسان بن ثابت 41 بيتا، أيب ذؤيب اهلذيل 
35 بيتا، العّجاج 27 بيتا، عدي بن زيد 26 
بيتا، احلطيئة 24 بيتا، و النابغة اجلعدي 22 
بيتا. ومن الشعراء االسالميني: حصة ذي 
الّرّمة 70بيتا، الفرزدق 69 بيتا، جرير 56 
بيتا، األخطل 30 بيتا، والكميت األسدي 

26 بيتا.
من  ببيٍت  يستشهد  مل  أيضا  الطربي  و 
من  الكثي  نقل  أّنــه  مع  املولَّدين  أشعار 
الرفية  و  النحوية  و  اللغوية  الشواهد 
يف تفسيه، يقول زكي فهمي أمحد شوقي 
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من  النحوي  »الطربّي  كتابه  يف  اآللــويس 
استشهد  »فقد   :)62( تفسيه«  خــالل 
ثالثني  و  بـامئتني  اجلانب  هذا  يف  الطربي 
شاهدًا من الشعر العريب و األرجاز، َنَسَب 
شواهده  تتّبعُت  قد  و  قائليها،  اىل  بيتًا   62
أّنه  يل  فظهر  ينسبها  مل  التي  و  نسبها  التي 
استشهد بشعر الشعراء الذين أمجع مجهور 
بشعرهم  االحتجاج  جــواز  عىل  العلامء 
واملخرضمني  اجلاهي  العر  شعراء  مثل 
وشعراء صدر االسالم و العر االموي، 

و مل أجده قد استشهد بشعر املولَّدين«.
»إذا  ــال:  ق ــه  أّن عباس  ابــن  عن  ُنــِقــَل 
تفسيه  تدروا  فلم  القرآن  من  شيئا  قرأتم 
العرب«  ديوان  فإّنه  الشعر  من  فالتمسوه 

)ابن خالويه، 1413: 1/ 29(.
و عن ابن أيب مليكة أّنه قال: ُسئل ابُن 
عباس عن اآلية 18 من سورة االنشقاق، 
ما املراد من »ما وسق«؟. قال ابن عباس: 
الليل  مجعه  ما  أي  مجع  ما  يعني  وسق  ما 
أرجاز  من  برجز  استشهد  ثّم  نفسه،  يف 
سائقا«.  جيدن  لو  »مستوسقات  العّجاج: 

)املصدر نفسه، 1/ 30(.
ُسئل ابن عباس أيضًا عن اآلية 13 من 

سورة القلم: »ُعُتلٍّ َبْعَد َذلَِك َزنِيٍم«، قال: 
الشاعر  قال  و  امللزق،  الّدعّي  »الّزنيم: 

)املصدر نفسه(:
زنيٌم تداعاُه الرجاُل زيادًة 

كام ِزيَد يف َعْرِض األديم األكارُع.
عباس  ابَن  األزرق  بن  نافُع  سأل 

ىئ  چ  املعارج:  سورة  من   37 اآلية  عن 
كلمة  من  املراد  ما  خبچ  حب  جب  يئ 
املراد حلقات  ابن عباس:  قال  »عزين«؟. 
من االصدقاء، قال ابن األزرق: هل تعرف 
العرب هذا النوع من التفسي؟. قال: نعم 
قال:  األبرص  بن  عبيد  قصيدة  تسمع  أمل 

)السيوطي: 1/ 348(.
َفَجاُءوا هُيَْرُعوَن إَليِه َحتَّى

ِه ِعِزينَا َيُكوُنوا َحوَل ِمنرَبِ

األمثال واحلكايات:. 4
قال أبو إسحاق النّظام املتكلم والفقيه 
املثل  يف  »جيتمع  املعتزيل:  الكبي  واألديب 
أجياز  الكالم:  من  غيه  يف  الجتتمع  أربعٌة 
و  التشبيه،  حسن  املعنى،  إصابة  اللفظ، 

جودة الكتابة«. )الرازي، 1408: 6(.
قال ابن املقّفع: »إذا ُجِعَل الكالم مثال 
كان أوضَح للمنطق و آنَق للسمع و أوسَع 
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لشعوب احلديث«. )املصدر نفسه(.
يف  السيوطي  ــن  ــدي ال جــالل  يــقــول 
املعاين  تــصــّور  »األمــثــال  املــثــل:  تعريف 
بصورة األشخاص ألهنا أثبت يف األذهان 
َثّم  ِمن  و  باحلواس،  فيها  الذهن  الستعانة 
باجلّي  املثل تشبيه اخلفّي  الغرض من  كان 
الزخمرشي:  قال  و  بالشاهد،...  الغائب  و 
التمثيل إّنام يصار إليه لكشف املعاين و إدناء 
له  املتمّثل  كان  فإن  الشاهد،  من  املتوّهم 
عظيام كان املتمّثل به مثله، و إن كان حقيا 
قال اإلصبهاين:  و  به كذلك.  املتمّثل  كان 
لرضب العرب األمثال و استحضار العلامء 
النظائر شأٌن ليس باخلفّي يف إبراز خفّيات 
الدقائق و رفع األستار عن احلقائق تريك 
يف  املتوّهم  و  املتحّقق،  صورة  يف  املتخّيل 
معرض املتيّقن، والغائب كأّنه املشاهد. و 
يف رضب األمثال تبكيٌت للخصم الشديد 
األديب،  اجلامع  لسورة  قمٌع  و  اخلصومة، 
وصُف  يؤّثر  ال  ما  القلوب  يف  يؤّثر  فإّنه 
 :1416 )السيوطی،  نفسه...«.  يف  اليشء 

.)344 /2
األمثال  انتشار  و  شيوع  اىل  بالنظر  و 
نستطيع  إليها  االستناد  كثرة  و  األدباء  بني 

أن نجعل أمثال عر نزول القرآن يف خانة 
استشهد  هلذا  و  للتفسي،  األدبية  املصادر 
إلثبات  االمــثــال  ــذه  هب املفرسين  بعض 

املضمون التفسيي هلم.
»جممع  تفسيه  يف  الــطــربيس  يــقــول 
 5 لآلية  الصعبة  اللغات  بيان  يف  البيان« 
املنجحون  البقرة: »واملفلحون:  من سورة 
قال  و  النجاح،  الــفــالح:  و  الــفــائــزون، 

الشاعر:
اعقيل إن كنِت مّلا تعقيل

 فلقد أفلح َمن كان عقل.
أيضا  الفالح  و  بحاجته.  َظَفَر  أي: 

البقاء، قال لبيد:
نحلُّ بالدا كلُّها ُحلَّ قبلنا 

و نرجو الفالَح بعَد عاٍد و ُتبَّعا.
قيل:  منه  و  القطع،  الفلح:  أصل  و 
و  األرض.  يشّق  ألّنه  )احلــّراث(،  الفاّلح 
فاملفلح  ُيفَلح«،  باحلديِد  »احلديُد  امَلَثل:  يف 
علی هذا: كأّنه قطع له باخلي« )1/ 89(.

و قال يف رشح كلمة »فارهبون« التي 
»و  البقرة:  سورة  من   40 اآلية  يف  وردت 
يف  و  الرغبة،  ضّدها:  و  اخلوف،  الرهبة: 
املثل: »َرَهُبوٌت خٌي من َرمَحُوٍت« أي: أَلن 
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ُترَهَب خٌي من أن ُترَحَم« )1/ 182(.
التي  »العزيز«  كلمة  رشح  يف  قال  و 
البقرة:  ســورة  من   129 اآليــة  يف  وردت 
قيل:  و  يغالب،  ال  الذي  القدير  »العزيز: 
أراد  يشء  عليه  يمتنع  ال  الذي  القادر  هو 
ّل، و َعزَّ َيِعزُّ ِعّزة  فعله. و نقيض العّز: الذُّ
و ِعّزا: إذا صار عزيزًا، و َعزَّ َيُعزُّ َعّزا: إذا 
َمن  أي:   » َبزَّ َعزَّ  »َمن  قوهلم:  منه  و  َقَهر، 

َغَلَب َسَلب«. )1/ 393(.
يقول امليداين يف كتابه »جممع االمثال« 
يف توضيح هذا املثل: »قال املفضل: و أول 
من قال »من عّز بّز« رجٌل من طيء يقال له 
ُثَعل، و كان من  بني  َرأالن أحد  بن  جابر 
حديثه أّنه خرج و معه صاحبان له حتی إذا 
ماء  بن  للمنذر  كان  و  احلية،  بظهر  كانوا 
إاّل  أحدا  يلقی  فال  فيه  يركب  يوٌم  السامء 
قتله، فلقي يف ذلك اليوم جابرا و صاحبيه، 
املنذر،  هبم  فُايِتَ  بالسوية  اخليُل  فأخذهتم 
سبيله  خّليُت  قرع  فأّيكم  اقرعوا  فقال: 
جابر  فقرعهم  فاقرعوا  الباقني،  قتلُت  و 
صاحبيه،  قتل  و  سبيَلُه  فخّلی  رأالن،  بن 
بّز،  عّز  من  قال:  لُِيقَتال  ُيقادان  رآمها  فلاّم 

فأرسلها مثال«. )2/ 363(.

ُهم  »و  مجلة  تبيني  يف  الطربيس  قال  و 
سورة  من   15 اآلية  يف  الُيبَخُسون«  فيها 
هود: »والَبخُس: نقصاُن احلّق، و كّل ظامل 
باخٌس، ألّنه َيظلم غَيه بنقصاِن حّقه، و يف 
 /5( باخس«.  هي  و  مَحقاء  حَتَسُبها  املثل: 

251و252(.
پ  چ  مجلة  توضيح  يف  قــال  و 
ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ 
النساء:  يف اآلية 27 من سورة  چ  ڀ 
ألّن  چ  ڀ  ڀ  چ  تعالی  قال  إّنام  »و 
املطيع  يأنس  كام  بالعايص  يأنس  العايص 
و  الشكل  الی  الشكل  يسكن  و  باملطيع، 
مشاركة  يريد  العايص  ألّن  و  به،  يألف 
ليسلم عن ذّمهم و  املعصية  إّياه يف  الناس 

ۇ ۇ  چ  تعالی:  قوله  نظيه  و  توبيخهم، 
ۆ ۆ چ، »وّدوا لو تكفرون كام 

كفروا«، و يف املثل: »َمن ُاحِرَق كدُسه متنّی 
إحراَق كدِس غِيه« )3/ 67(.

ڀ  پ  پ  چ  مجلة  رشح  يف  و 
ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ چ يف اآلية 
و  أوجه،  ثالثة  ينقل  احلج  سورة  من   47
الثالث: »إّن يوما  الوجه  يقول يف توضيح 
واحدا كألِف سنٍة يف مقدار العذاب لشّدته 
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و عظمته كمقدار عذاب ألِف سنٍة من أّيام 
اجلنّة،  نعيم  كذلك  و  احلقيقة،  علی  الدنيا 
ألّنه يكون يف مقدار يوم من أّيام اجلنّة من 
ألف  يف  يكون  ما  مثل  ور  ــرسُّ ال و  النعيم 
ثّم  فيها،  ُمنَعٌم  بقي  لو  الدنيا  أّيام  من  سنة 
الكافر يستعجل ذلك العذاب جلهله، عن 
»أّيام  املثل:  يف  يقال  كام  هذا  و  اجلُّبائي. 
الرّسوِر ِقصاٌر و أّيام اهلُموِم طِوال«. )7/ 

.)161
النتيجــــــــــــة:

ظهرت ممّا بّينّاه النتائُج التالية:
الفهــــــــم السديد و التفسي الصحيح . 1

عىل  يتوقف  الكريم  الــقــرآن  ــات  آلي
املوثقة  التفسيية  باملصادر  االستعانة 

واملعتربة.
استفادة املفرّس من املصادر غي املوثقة . 2

و  بالرأي  التفسي  يف  يوقعه  أن  يمكن 
إساءة فهم اآليات القرآنية.

توجد آياٌت عديدة يف القرآن كاآليات . 3
باللغة  نزل  القرآن  أّن  عىل  تدّل  التي 
آيــاِت  و  التحّدي  ــاِت  آي و  العربية، 
التدّبر تدّل عىل أّنه البّد لنا من الرجوع 
اىل مصادر األدب العريب لفهم القرآن 

بشكل صحيح.
بعض . 4 يف   االئمة و   النبي استند 

و  القواعد  اىل  التفسيية  الــروايــات 
من  نفهم  طبعا  و  األدبية،  األساليب 
هو  العريب  األدب  أّن  الروايات  هذه 
القرآن  أحد املصادر املوثوق هبا لفهم 

الكريم.
هو . 5 العقالء  عند  املــتــداول  السلوك 

البناء علی القواعد األدبيــــــــــة لفهم 
احلكم  و  متحدث  و  متكلم  كل  مراد 
وفق أدبيات كالمهم، و عىل ضوء أّن 
السية  هذه  يردع  مل  املقدس  الشارع 
بأّنه  ردعه  عدم  من  نفهم  العقالئية، 
يف  الطريقة  هبذه  االستعانة  لنا  جيوز 

تفسي اآليات القرآنية.
التي . 6 االساسية  و  الرئيسية  املصادر 

نصوص  و  مــفــردات  ــىل  ع حتــتــوي 
و  الكريم  القرآن  هي:  العريب  األدب 
العريب  الشعر  و   املعصومني كالم 
و  االسالمي  و  املخرضم  و  اجلاهي 

األمثال و احلكايات.
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بعد القرآن الكريم.
شوقي، . 1 أمحد  فهمي  زكي  ــويس،  اآلل

تفسيه،  خالل  من  النحوي  الطربي 
بغداد، دار الشؤون الثقافية.

ابراهيم مصطفی و آخرون، )1410(، . 2
دار  اسطنبول،  الوسيط،  املعجــــم 

الدعوة.
ــد . 3 ـــن امح ــني ب ــس ابــــن خـــالـــويـــه، ح

السبع  القراءات  إعــراب   ،)1413(
القاهرة،  ــی،  االول الطبعـة  وعللها، 

مكتبة اخلانجي.
ــن اســحــاق، . 4 ــم، حمــمــد ب ــدي ــن ابـــن ال

الفهرست، حتقيق: رضا جتدد.
االفتخاري، سيدعطاء اهلل )1387(، . 5

معجم الشواهد، ياسوج، دار الطباعة 
جلامعة آزاد االسالمية، فرع ياسوج.

الــبــحــرانــی، هــاشــم بـــن ســلــيــامن . 6
القرآن،  تفسي  يف  الربهان   ،)1417(

الطبعة االوىل، قم، دار التفسي.
7 . ،)1418( الــقــادر  عبد  الــبــغــدادي، 

لسان  لــبــاب  ــّب  ل و  األدب  خــزانــة 

القاهرة،  الرابعة،  الطبعــــة  العرب، 
مكتبة اخلانجي.

8 . ،)1981( نصيف  أمحــد  ــايب،  ــن اجل
العربية،  اللغـــــة  تاريخ  من  مالمح 

بغداد، دار الرشيد.
ـــن مّحـــاد . 9 ــل ب ــي ــامع اجلــــوهــــري، اس

و  اللغة  تــاج  الصحاح،   ،)1407(
الرابعة،  الطبعـــــــة  العربية،  صحاح 

بيوت، دار العلم للماليني.
حامد كاظم عباس )2004(، الداللة . 10

املرتضی،  الرشيف  عند  القرآنيــــــة 
بغداد، دار الشؤون الثقافية.

بـــن مجعه . 11 ـــزي، عــبــد عــلــی  ـــوي احل
الطبعــــــة  الثقلني،  نور   ،)1415(
الرابعة، قم، دار اسامعيليان للطباعة.

12 . ،)1395( الدين  هباء  اخلّرمشاهي، 
اخلامسة،  الطبعــــة  پژوهی،  قــرآن 

طهران، دار العلم و الثقافة.
يف . 13 البيان  القاسم،  ابو  سيد  اخلوئي، 

تفسي القرآن، قم، مؤسسة إحياء آثار 

اإلمام اخلوئي.

املصادر و املراجع
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الرازي، حممد بن أيب بكر )1408(، . 14
األمثال و احِلكم، دمشق، منشورات 
للجمهوريـــــــة  الثقافية  املستشارية 

االسالمية االيرانية بدمشق.
بن . 15 حسني  ــهــاين،  االصــف ــب  ــراغ ال

غريب  يف  املفردات   ،)1412( أمحد 
بــيوت،  االولـــی،  الطبعة  الــقــرآن، 

دارالشامية.
16 . ،)1416( الدين  جالل  السيوطي، 

الطبعة  ــقــرآن،  ال علوم  يف  اإلتــقــان 
االولی، بيوت، دارالفكر.

17 . ،)1427( الدين  جالل  السيوطي، 
دمشق،  النحو،  اصــول  يف  االقــراح 

دارالبيويت.
احلسني، . 18 بن  حممد  الريض،  الرشيف 

القرآن،  جمــازات  يف  البيان  تلخيص 
بيوت، دار مكتبة احلياة.

ــل بـــن احلــســن . 19 ــض ــف ـــربيس، ال ـــط ال
تفسي  يف  البيان  جممع   ،)1415(
بــيوت،  االولـــی،  الطبعة  الــقــرآن، 

مؤسسة األعلمي.
ــن حممد . 20 ب فــخــرالــديــن  ــي،  ــرحي ــط ال

الطبعة  البحرين،  جممع   ،)1375(

الثالثة، طهران، دار مرتضوي.
الطويس، حممد بن احلسن )1417(، . 21

حتقيق: الشيخ جواد القيومي، الطبعة 
االولی.

22 . ،)1367( رمــضــان  ــواب  ــت ال عبد 
مباحثی در فقه اللغه و زبان شناسی، 
ــا،  ــم: الــشــيــخــی، محــيــد رض ــرج امل
للعتبة  الثقافيـــــــة  املعاونية  مشهد، 

الرضوية املقدسة.
الفراهيدي، خليل بن أمحد )1409(، . 23

كتاب العني، قم، داراهلجرة.
التفسي . 24  ،)1415( الكاشاين  الفيض 

الصايف، طهران، مكتبة الصدر.
الفّيومي، أمحد بن حممد، املصباح املني . 25

للرافعي،  الكبي  الــرشح  غريب  يف 
بيوت، املكتبة العلمية.

الكليني، حممد بن يعقوب )1375(، . 26
طهران،  السادسة،  الطبعة  الكايف، 

دارالكتب االسالمية.
27 . ،)1404( عضيمة  عبداخلالق  حممد 

الكريم،  القرآن  ألسلوب  دراســات 
القاهرة، دار احلديث.
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يشري  أن  فيه  الباحث  الشيخ  مقتضب، حاول  تقريري  بحث 

اىل بعض اآليات القرآنية الكرمية التي ذكرت )النجوم( و )النجم( 

وما جاء يف وصفها وما جاء يف تفسري بعضها واقرتان ذكرها بذكر 

)الكواكب( مستنداً اىل ما جاء يف ذلك من الروايات.

الشيخ محمد مهدي نجف

رئيس مركز البحوث والدراسات الفلكية

الجمهورية االسالمية االيرانية–قم
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ِحيِم ِن الرَّ مْحَ بْسِم اهللِ الرَّ
التمهيد:

والصالة  أهله،  هو  كام  هلل  احلمــــــد 
حممد  رسله  سيد  اهلل  رسول  عىل  والسالم 

وعىل آله آل اهلل.
وبعد، فقد اهتم االسالم اهتاممًا بالغًا 
اخلالق  عظمة  وبيان  الــكــون،  معرفة  يف 
ُيعدُّ  حيث  ُصنعه،  وبديع  تعاىل،  سبحانه 
عر الرسالة -منذ بعثة الرسول األعظم 
-النواة  رحلته  حتى  وآله  عليه  اهلل  صىّل 
االوىل لتلك املعرفة، قال اهلل تعاىل يف كتابه 

ۇئ  ۇئ  وئ  وئ  چ  الــعــزيــز: 
ىئ  ېئىئ  ېئ  ېئ  ۈئ  ۈئ  ۆئ  ۆئ 
حئچ  جئ  ی  ی  ی  ی  ىئ 

]سورة فصلت: 53[.
وقال تعاىل: چ ڻڻ ۀ ۀ ہ 
ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ 
ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے 
ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ 
ۅچ  ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ 

]سورة يوسف: 1 –3[.
القرآنية  ــات  اآلي مئآت  خــالل  ومــن 
الكون،  خلقة  ابــتــداء  إىل  أشــارت  التي 

اىل  إشــارة  تعاىل  قوله  منها  صنعه،  ودقــة 
ڳ  ڳ  گ  گ  گ  چ  الكون:  انفجار 
ڱڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ 

ہ  ۀ  ڻۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں 

ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ 

ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے 

ۆۈ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ 

ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ 

ائ  ائ  ى  ېى  ې  ې  ې  ۉ 

ەئچ ]سورة االنبياء: 30 –33[.

كام أشار سبحانه عّز اسمه إىل توسعة 
ۇئ  ۇئ  چ  تعاىل:  بقوله  الكون  هذا 
الــذاريــات:  ــورة  چ ]س ۈئ  ۆئ  ۆئ 
47[. ثّم بنّي كيف جيمع الكون مرة اخرى 

ٹ ٹ ڤ ڤ  چ  فقال:  ُينهيه  ثّم 
ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤڦ  ڤ 
چ  چ  ڃ  ڃ  ڃڃ  ڄ  ڄڄ 

]سورة االنبياء: 104[.
قوله  مــن  الفلك  علامء  استفاد  كــام 

ھ ھ ھ ے ے ۓ  چ  تعاىل: 
ۇۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ 
الرمحن:  چ ]ســورة  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ 
السامء،  إىل  االنسان  صعود  إمكان   .]33
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الكريم  القران  اليه  أشــار  ما  مجيل  ومــن 
النبي من املسجد  من خالل آية ارساء 
تعاىل:  بقوله  االقــىص  املسجد  اىل  احلــرام 

پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  چ 

ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ 

ٿ  ٿ  ٿ  ٺٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ 

ٹ چ ]سورة االرساء: 1[.

ھ  چ  تـــعـــاىل:  ــه  ــول ق يف  ــل  ــع ول
ڭ  ۓ  ۓ  ےے  ھ  ھ  ھ 
ۈٴۇ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ 
ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ 
إشارة   .]10 لقامن:  ېچ ]سورة  ې 

واضحة إىل نظرية اجلاذبية بينها.
دور الرسول األكـــــــرم

 يف معرفة الكون:
لقد أودع اهلل تعاىل يف صدر نبّيه الكريم 

چڀ ڀ  أرسار هذا الكون حيث قال: 
ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ 
 ]5–  3  :53 النجم  چ ]سورة  ٹ  ٹ 
لكي يوضحها لاُلّمة، وكان ألمي املؤمنني 
األوفــر  النصيب   طالب أيب  بن  عي 
رسول  )عّلمني   :قال حتى  ذلك،  من 
كّل  يفتح يل من  باب،  ألف  العلم  اهلل من 

باب من العلم ألف باب()1(. ومل َيُقل قبله 
وال بعده كلمته املشهورة: )سلوين قبل أن 
تفقدوين، سلوين عن طرق الساموات فإيّن 
أعلم هبا من طرق األرض()2(. ولألسف 
الشديد مل ُيستفاد من هذا النداء يف املعرفة 

آنذاك.
بعض  يف  نواجه  أننا  الــواضــح  ومــن 
مالحظات  عىل  حتتوي  ألفاظًا  األحيان 
عىل  للُمّطلعني  يتسّنى  ال  بحيث  دقيقة، 

االلفاظ فهمها إاّل بعد ُجهود مضنية.
اهتامم مركز البحوث بعلم الفلك:

البحوث والدراسات  اهتم مركز  لقد 
اهلل  ــة  آي ســامحــة  ملكتب  التابع  الفلكية 
مدينة  يف  السيستاين  عي  السيد  العظمى 
اآليات  بجمع  االخــية،  السنوات  يف  قم 
ذوي  من  بالعلامء  واالستعانة  الكونية، 
تفسيهـــــا  لغرض  واالختصاص  اخلربة 
قدر  منها  واالستفــــــادة  علميًا،  تفسيًا 

اإلمكان.

السالم  عليه  املؤمنني  ألمي  كلمة  مئة  رشح   )1(
الكلمة  )ضمن   56 البحراين:  ميثم  البن 

الثانية(. 
الرسول  آل  مناقب  يف  السئوول  مطالب   )2(

ملحمد بن طلحة الشافعي: 92. 
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نامذج من اآليات الكونية:
ُاشي  أن  وباختصار  هنا  حاولت  لقد 
تضمنت  التي  الكريمة  اآليات  بعض  إىل 
من  الكريم  القرآن  يف  الكونية  الظواهر 

دون تعليق.
ۅ  ۋ  چ  تعاىل:  قوله  منهـــا: 
ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ 
ەئوئ  ەئ  ائ  ائ  ى  ى  ې 
ۈئچ  ۆئ  ۆئ  ۇئ  ۇئ  وئ 

]سورة الروم: 24[.
ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  چ  تعاىل:  ــال  وق
ڀ  ڀ  ڀ  پ  پپ  پ  ٻ 
ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ 
ڤچ  ڤ  ٹ  ٹٹ  ٹ 

]سورة الروم: 25 –26[.
ٴۇ  ۈ  ۈ  چ  ـــعـــاىل:  ت ـــه  ـــول وق
ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ 
ىائ  ى  ې  ې  ې  ې  ۉ 
ۇئ  وئ  وئ  ەئ  ەئ  ائ 
ېئ  ېئ  ۈئ  ۈئ  ۆئ  ۇئۆئ 
ی  ی  ىئی  ىئ  ىئ  ېئ 
–32 ابــراهــيــم:  جئچ ]ســـورة  ی 

.]33

ېئ  ېئ  ۈئ  ۈئ  چ  تعاىل:  وقال 
البقرة:  ]سورة  چ  ىئىئ  ىئ  ېئ 

ائ  ائ  ى  ى  چ  وقــال:   ]29
]سورة  چ  ۇئ  ۇئ  وئ  وئ  ەئ  ەئ 

چ  چ  چ  ــال:  وق  ]17 املؤمنون: 

ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ 
]ســـورة  ڈچ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ 

النبأ: 12–14[ وقال: چ ىئ يئ جب حب 
خت  حت  جت  يب  ىب  مب  خب 

جح  مج  حج  يث  ىث  مث  جث  يت  ىت  مت 

مح جخ حخ مخچ ]سورة الطالق: 12[ 

وقال: چ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤڤ ڦ ڦ 
ڃ  ڃ  ڃ  ڄڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ 

ڃ چ چ چ ]سورة امللك: 3[.
ڳ  ڳڳ  گ  گ  چ  ـــال:  وق
ڻ  ڻ  ں  ں  ڱڱ  ڱ  ڱ  ڳ 
ڻ ڻ ۀ ۀ ہہ ہہ ھ ھ 
ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ےۓ  ے  ھ  ھ 
ۈ  ۈ  ۆ  ۇۆ  ۇ  ڭ 
چ ]سورة البقرة:  ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ 

.]117– 115
االبداع  إىل  الكريم  القرآن  أشار  كام 
يف الُصنع والدقة يف احلركة، وهو سبحانه 
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قال:  حيث  َواألَْرِض  ــاَمَواِت  ــسَّ ال َبِديُع 
ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  چۇ 

ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ 
ەئ  ائ  ائ  ى  ى  ې  ېې 
ۆئ  ۆئ  ۇئ  ۇئ  وئ  وئ  ەئ 
ىئ  ىئ  ىئ  ېئ  ېئ  ېئ  ۈئ  ۈئ 
ىئچ  مئ  حئ  جئ  یی  ی  ی 

]سورة يس: 37 –40[.
النجوم يف القرآن الكريم:

باحلديث  البحث  هذا  خصصنا  ومّلــا 
عن النجوم يف القرآن، وما جاء يف وصفها، 
البعض  تفسي  يف  ورد  ومــا  وتقسيامهتا، 
الكريم  القرآن  يف  ورد  لقد  فاقول:  منها، 
املتناثرة  والنجوم  الكواكب  إىل  االشــارة 
فجاء  خمتلفة،  وصفات  بالفاظ  السامء  يف 
متحّركة  ومنها  ثابتة  منها  بأّن  وصفها  يف 
سّيارة، ومنها كبية، ومنها صغية تتساقط 
بعضها  سبحانه  اهلل  فوصف  وهناك،  هنا 
ـ  الدنيا  للسامء  زينة  فجعلها  باملصابيح، 
وأراد هبا الدنو والقرب من األرض ـ وهي 
غيها  دون  من  مجيعًا  الناس  يراها  التي 
السبع، وإاّل لكان األنسب  السموات  من 
تعاىل:  لقوله  الساموات(  )زّينا  يقول:  أن 

پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  چٱ 

ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀڀ  پ  پ 
چ ]سورة  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺٺ 
ُاخرى:  آية  يف  تعاىل  وقال   ]12 فصلت: 

ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  چڈ 

 .]5 ــك:  ــل امل کچ ]ســــورة  ک 
السموات  إىل  الكريمة  ــات  اآلي ُترش  ومل 
األخرى أّن هلا نجومًا وكواكب ونحن ال 
نراها، أم خالية منها. ولعل التطور العلمي 

سوف يكشف لنا ذلك فيام بعد.
كيفية طلوعها  الزينة  املراد هبذه  وقيل 
يف  اليها  نظر  إذا  اإلنسان  أن  أو  وغروهبا، 
الزواهر  اجلواهر  هذه  رأى  الظلامء  الليلة 
السطح،  ذلك  عىل  متأللئة  المعة  مرشقة 
يف  وأكملها  األشياء  أحسن  أهنا  شك  فال 

الركيب واجلوهر.
قال القطب الراوندي يف تفسي الزينة 
اهلل  إّن  )واملعنى:  قال:  الكريمة  اآلية  يف 
تعاىل ملا خلق السامء الدنيا وزّينها بالنجوم 
الصغار والكبار، والكواكب السيارة وغي 
وهي:  سيارة  سبعة  منها  وجعل  السيارة، 
والشمس،  واملــريــخ،  واملــشــري،  زحــل، 
هلا  وجعل  والقمــــر.  وعطارد،  والزهرة، 
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والثور،  احلمل،  وهي:  برجًا،  عرش  اثنى 
واجلوزاء، والرسطان، واألسد، والسنبلة، 
واجلدي،  والقوس،  والعقرب،  وامليزان، 
رساجًا  فيها  وأجــرى  واحلــوت.  والدلو، 
يعني الشمس املستني ضوؤها عىل الشياع 
مضيئًا  قمرًا  بالليل  وجعل  والعموم، 
السنني  عدد  هبا  ليعلم  شمس  تكن  مل  إذا 
هذه  خلق  يف  ظاهرة  واحلكمة  واحلساب. 

الثواقب، فإهنا دالالت ال مؤثرات()3(.
كام وصف القرآن الكريم البعض منها 
بأهّنا رجوم للشياطني، حيث أخرب سبحانه 
وتعاىل أّنه جعل منها حرسًا وُشهبًا رجومًا 

ں  ں  ڱ  چ  قال:  حيث  للشياطني 
ۀچ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ 
پ ڀ  چ  ]سورة اجلن: 8[. وقال: 
ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ 
ٿ ٿ ٿ چ ]احلجر: 17 –18[.
حيصل  نّي  )كّل  الرازي:  الفخر  وقال 
يف اجلّو العايل فهو مصابيح ألهل األرض، 
باقية عىل وجه  منها  املصابيح  تلك  أّن  إاّل 
ومنها  والفساد،  التغي  من  آمنة  الدهر، 

 /1 البالغة  هنج  رشح  يف  الرباعة  منهاج   )3(
 .67–66

الشهب  هــذه  وهــي  كذلك،  يكون  ال  ما 
رجومًا  وجيعلها  تعاىل،  اهلل  حُيدثها  التي 

للشياطني()4(.
بالتساقط  النجوم  انــكــدار  ــرّس  ُف كام 

پ  ٻ  چ  قوله:  يف  ورد  ملا  والتناثر 
ُفرّس  وإن   .]2 االنفطار:  ]سورة  چ  پ 
إىل  الزاهي  اللون  بتغي  أيضًا  االنكدار 

اللون الغامق عند ذهاب جزء من نورها.
معناها:  يف  فقيل  النجوم  طمس  أّمــا 
ذهاب نورها، وزوال ضوئها، وحمو آثارها، 
قال تعاىل: چ ٻ پ پچ ]سورة 

التكوير: 2[. وقال: چ ہ ہ ھچ 
تعاىل:  وقـــال   .]8 ــالت:  ــرس امل ]ســـورة 

چٱ ٻ ٻ چ ]سورة النجم: 1[.

كام وصف البعض منها باهّنا الطارق، 
ٱ  چ  تعاىل:  قال  الثاقب  النجم  ومنها 
ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀچ 

]سورة الطارق: 1 –3[.
حيث  أيضًا  بالكواكب  عنها  َعرّب  كام 

ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  چ  قــال: 
چ]سورة  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ 

الصافات: 6 –7[.

)4( تفسي الرازي 26/ 121. 
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السامء  يف  جعل  اسمه  عّز  اهلل  إّن  كام 
ٱ  چ  تعاىل:  اهلل  قال  ومنازل،  بروجًا 
وقال   ]1 ــربوج:  ال ٻ  چ]ســورة  ٻ 

ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ  چ  تعاىل: 
ڻ  چ]سورة  ڻ  ں  ں  ڱ 

ٻ  ٻ  ٱ  چ  وقــال:   .]61 الفرقان: 
چ  پ  پ  ٻ  ٻ 
ی  چ  وقـــال:   .]16 احلــجــر:  ]ســـورة 
الواقعة:  ی  چ]سورة  ی  ی 

ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  چ  ـــال:  وق  ]75
ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ 
ۅ ۉ ۉ  چ]سورة يونس: 

5[. وقال: چ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ 
ۇئ ۆئ  چ]سورة يس: 39[.

قوله  تفسي  يف  الطويس  الشيخ  قال 
ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  چ  تــعــاىل: 
قــال: )أخــرب اهلل  چ  پ پ 
واجلعل  بروجًا.  السامء  يف  جعل  أنه  تعاىل 
يكن  مل  صفة  عن  اليشء  تصيي  يكون  قد 
واهلل  ــه.  ل ــاد  ــاالجي ب يــكــون  ــد  وق عليها. 
من  بروجًا  السامء  يف  جيعل  أن  قادٌر  تعاىل 
ممتنع  منزل  ظهور  والـــربج:  الوجهني، 
وهو  احلصن،  برج  ذلك  فمن  بارتفاعه، 

وهي  عرش،  االثني  السامء  بروج  من  برج 
الظهور،  وأصله  والقمر.  الشمس  منازل 
زينتها.  أظهرت  إذا  املرأة  ترّبجت  يقال: 
وقال احلسن وجماهد وقتادة: املراد بالربوج 

النجوم. وقوله: چ پ ڀ ڀ ڀ 
حيتمل   ]17 احلــجــر:  ـــورة  ]س ڀچ 
واىل  السامء،  إىل  راجعة  الكناية  تكون  أن 

الربوج()5(.
قال ابن جرير الطربي: )وأّما الربوج 
منازل  فهي  النجوم،  كتب  يف  املصطلحة 
الواحدة،  اعتبارّية ملسي الشمس يف السنة 
عندهم.  املصطلح  الربوج  فلك  وكذلك 
بالربوج  املذكورة  املــوارد  يف  التعبي  وأّما 
التنبيه  مقام  فاّن  والنجوم:  الكواكب  دون 
فاّن  ذلــك،  يقتىض  والعظمة  اجلــالل  عىل 
الرفيع  البنيان  عىل  تــدّل  قلنا  كام  الــربوج 

العايل املتجىلَّ املتظاهر()6(.
الصوىف: )والعرب  الرمحن  وقال عبد 
حقيقتها،  عىل  الــربوج  صور  تستعمل  مل 
وإّنام قّسمت دور الفلك عىل مقدار األيام 
ثامنية  الفلك، وهى  فيها  القمر  يقطع  التي 

)5( تفسي التبيان 6/ 324. 
)6( جامع البيان 14/ 19. 
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التقريب، وطلبت ىف  يومًا عىل  وعشـرون 
كّل قسم منها عالمة تكون أبعاد ما بينها ىف 
رأى العني مقدار سي القمر ىف يوم وليلة. 
وبدأت بالرشطني، وكانت أول العالمات 
ثم  الربيعى.  ــدال  االعــت نقطة  عند  مــن 
طلبت بعد الرشطني عالمة اخرى، يكون 
ىف  القمر  َسي  مقدار  الرشطني  من  بعدها 
البطني  وبعد  الُبطني.  فوجدت  ليلة؛  يوم 
كّلها.  املنازل  وكذلك  الدبران؛  ثّم  الثريا، 
ومقادير  وأقسامها  الربوج  إىل  تلتفت  ومل 
مجلة  ىف  اهلقعة  أدخلت  أهّنا  إاّل  صورها، 
هي  ــام  وإّن الـــربوج،  من  وليست  املــنــازل 
اجلبار.  رأس  عىل  اجلنوبية  الصور  من 
الفرس  صورة  من  مها  الفرغان،  وكذلك 
ىف ناحية الشامل. ونسبت كواكب كثية إىل 
صورة  غي  صور  من  هي  األسد،  أعضاء 
عىل  اللذين  الكوكبني  فجعلت  األســد: 
الكلب  يسميان  واللذين  التوأمني  رأس 
املتقدم ـ ذراعى األسد ـ واللطخة التي عىل 
صدر الرسطان، سّمتها نثرة األسد، وهي 
خمطمه. وصّيت العواء وركيه؛ والسامكني 
ساقيه، فصّيت صورة األسد ثامنية منازل 
هذه  أّن  أبوحنيفة  فقّدر  أبــراج.  ثالثة  من 

املنازل كّلها عىل احلقيقة من صورة األسد، 
ثالثة  عىل  واحدة  صورة  تكون  أن  فأنكر 
آخر؛  باسم  يسّمى  منها  برج  كّل  أبــراج، 
صورتى  وال  الرسطان،  صورة  يعرف  ومل 

األسد والعذراء()7(.
تفسي  يف  الطباطبائي  السيد  ــر  وذك

ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  چ  تعاىل:  قوله 
آخـــــــــــــــر  پچ إىل  پ 
ُبرج،  مجع  الــربوج،  قال:  الثالث  اآليات 
الشمس  منازل  هبا  سميت  القصـر،  وهو 
تشبيها  احلّس،  بحسب  السامء  من  والقمر 
والضمي  امللوك.  ينزهلا  التي  بالقصور  هلا 
قوله:  للسامء كام يف  اَها((  نَّ ))َوَزيَّ قوله:  يف 
للناظرين، هو ما  ))َوَحِفْظَناَها(( وتزيينها 
نشاهده يف جّوها من البهجة واجلامل الذي 
الزاهرة، وكواكبها  بنجومها  األلباب  يوله 
وتنوع  أقــدارهــا،  اختالف  عىل  الالمعة، 
التزيني  ملعاهنا، وقد كرر سبحانه ذكر هذا 
كقولــــــه:  به  عنايته  مزيد  عن  الكاشف 

ٺچ  ٺ  ٺ  ڀ  چڀ 

ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  چ  وقوله: 
ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ 

)7( صور الكواكب: 11 –12. 
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ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ 
چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ 
ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  چڇ  چ  چ 

ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ چ)8(.
الشعلة  هــو  ــشــهــاب  )وال قـــال:  ــم  ث

اخلارجة من النار، ويطلق عىل ما يشاهد يف 
منها  الواحد  كأّن  مضيئة،  أجرام  من  اجلو 
آخر،  إىل  دفعة من جانب  ينقّض  كوكب، 
أن  دون  يلبث  ال  ثّم  رسيعًا  ســيًا  فيسي 

ينطفئ()9(.
ومهام ورد يف تفسي الربوج يف اآليات 
ُسّميت  كبية  كــواكــب  فهي  الكريمة، 
عظمة  عىل  تدّل  وإهّنــا  لظهورها،  بأسامء 

اخلالق جّل جالله، ومجيل صنعه وقدرته.
كام جعل اهلل سبحانه وتعاىل من تلك 
من  وَمعَلاًم  البرشية،  هلداية  رمزًا  النجوم 
الضياع  من  وأمنًا  الطريق،  ملعرفة  املعامل 

ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  چ  بــقــولــه: 
ڍ  ڇ  ڇڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ 
األنعام:  ڌ  چ]ســورة  ڌ  ڍ 

ٺ  ٺ  ٺڀ  چ  وقوله:   .]97

)8( تفسي امليزان 12/ 138. 
)9( املصدر السابق. 

ٺ  چ]سورة النحل: 16[.
إسامعيل  عن  بسنده،  العيايش  وروى 
حممد  بن  جعفر  االمــام  عن  زيــاد،  أيب  بن 
بن  آبائه، عن عي  أبيه، عن  الصادق، عن 
 :اهلل رســول  قــال  قــال:   طالب أيب 

ــال: »هو  ــْم هَيْــَتــُدوَن(( ق ))َوبِــالــنَّــْجــِم ُه
ـــدور(،  )ي يـــزول  نجم ال  ألّنـــه  اجلـــدي؛ 
الرّب  أهل  هيتدي  وبه  القبلة،  بناء  وعليه 

والبحر«)10(.
حركة  إىل  الكريم  الــقــرآن  أشــار  كام 
وما  الشمس،  حــول  ـــا  ودوراهن االرض 
مشارق  من  للكواكب  سبحانه  اهلل  جعل 

ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  چ  قال:  حيث  ومغارب 
ٻ پ پ چ ]سورة املعارج: 40[. 

چ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  چ  تعاىل:  وقال 
ڍ  چ  تعاىل:  وقال   ]17 الرمحن:  ]سورة 
ژچ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ 

]سورة املزمل: 9[.
احتجاج  يف  الطربيس  الشيخ  وروى 
الكّوا حني سأله  ابن  املؤمنني عىل  أمي 
بأّن القرآن ينقض بعضه بعضًا، يف حديث 
املؤمنني  أمــي  يا  ــال:  )ق فيه:  جــاء  طويل 

)10( تفسي العيايش 2/ 256 حديث 12. 
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سمعته يقول: ))بَِربِّ امْلََشاِرِق َوامْلََغاِرِب(( 
َقنْيِ َوَربُّ  وقال يف آية أخرى: ))َربُّ امْلَرْشِ
))َربُّ  أخــرى:  آية  يف  وقــال   )) ــْغــِرَبــنْيِ امْلَ

قــال: هذا املرشق  ــِرِب((.  ــْغ َوامْلَ ِق  ـــرْشِ امْلَ
َقنْيِ  وهذا املغرب، وأما قوله: ))َربُّ امْلَرْشِ
عىل  الشتاء  مرشق  فإّن   ،)) امْلَْغِرَبنْيِ َوَربُّ 

أما  ِحـــَده،  عىل  الصيف  ومــرشق  ِحـــَده، 
وبعدها؟.  الشمس  قرب  من  ذلك  تعرف 
َوامْلََغاِرِب((،  امْلََشاِرِق  ))بَِربِّ  قوله:  وأما 
فإّن هلا ثالثامئة وستني برجًا، تطلع كّل يوم 
من برج، وتغيب يف آخر، فال تعود إليه إاّل 

من قابل يف ذلك اليوم()11(.
كام جاء يف وصف البعض من النجوم 

ڑ  ژ  ژ  چ  تعاىل:  قال  )باخلُنَّس( 
–15 التكوير:  ]سورة  چ  ک  ک  ڑ 
16[. اشارة إىل الُبقع السوداء التي ُتشاهد 

عىل الشمس.
تفسيها  يف  بيان  الكاشاين  وللفيض 
ــس والــكــنــس( االخــتــفــاء.  ــن ـــال: )اخل ق
اخلنس  ــرّست  وُف التأخر،  أيضًا  واخلنس 
وعن  باملتحّية.  املسامة  اخلمسة  بالنجوم 
زحل،  أنجم  مخسة  هي   :املؤمنني أمي 

)11( االحتجاج 1/ 386. 

وعطارد،  والزهرة،  واملريخ،  واملشري، 
وبـ  السيارات،  ــا  ألهّن باجلوار  ووصفها 
الشمس،  الختفائها حتت ضوء  )الكنس( 
وتسميتها باخلنس إّما لذلك وإّما لرجوعها 

يف السي أي تأخرها)12(.
ژ  ژ  چ  ــعــاىل:  ت قــولــه  رشح  كــام 
حممد  ـــوىل  امل چ  ک  ک  ڑ  ڑ 
)قالوا:  ــال:  ق حيث  ــدراين  ــازن امل صالح 
الكواكب؛  وهــي  خــانــس،  مجــع  اخلنس 
وقيل:  بالليل،  وتظهر  بالنهار  تغيب  ألهّنا 
زحل،  السّيارة:  اخلمسة  الكواكب  هي 
وعطارد،  والزهرة،  واملريخ،  واملشري، 
يريد به مسيها ورجوعها لقوله: ))اجْلََواِر 
اْلُكنَِّس(( وال يرجع من الكواكب غيها، 

والكنّس مجع كانس، وهي الكواكب التي 
تغيب  إذا  الظبي  كنس  من  وترجع  تغيب 
واستر يف كناسة، وهو املوضع الذي يأوي 

إليه()13(.

)12( الوايف 2/ 417 ذيل احلديث 929. 
)13( رشح اصول الكايف 6/ 267 ذيل احلديث 
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ملنهجيّته  والتأصيل  التفسري،  يف  املقارَنة  نظام  البحث  هذا  يتناول 

وتأطريه بأُطر وضوابط معيّنة ومحددة، وقد قام البحث بتوضيح  التفسري 

املقاَرن من حيث محدداته اللغوية واإلصطالحية والرأي املختار من بينها، 

التفسري األُخرى،  بألوان  التفسري وعالقته  وكذلك تحديد ماهيته يف عامل 

ونشأته واألدوار التي مرَّ بها، كام استشهد عىل مرشوعيته بل امتيازه عىل 

سائر أمناط التفسري بالنصوص واألدلة من حيث عمومية داللتها، واألهم 

يف البحث  ـ وألول مرة يف تناول هذا املوضوع ـ هو تبيني معامله بتحديد 

أصوله وأسسه التي يبتني عليها، وكذلك خطواته ومراحله التي يجب أن 

يخطوها، وقد بُرهنَّ عىل ضوابطه التي أُّصلت يف هذا البحث، بنامذج 

تطبيقية توثقه وتؤكّد صوابيته.

الشيخ. د. طاهر الغرباوي

عضو الهيئة العلمية يف 

جامعة املصطفى العاملية
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ِحيِم ِن الرَّ مْحَ بْسِم اهللِ الرَّ
متهيٌد:

 املصطفى ـّه  نبيـ تعاىل  اهلل  بعث 
القرآن  عليه  وأنـــزل  اخلــامتــة،  بالرشيعة 
مّر  عىل  واخلالدة  امُلهيمنة  املعجزة  الكريم 
األنس  هبا  ــّدى  وحت واألزمـــان،  العصور 
مثله،  من  بسورٍة  ولو  يأتوا  أن  واجلّن عىل 
وهو الكتاب الذي وصفه باب مدينة علم 
بن  املؤمنني عي  أمي  املوىل   رسول اهلل

أيب طالب بقوله:
تطفأ  نورًا ال  الكتاب  أنزل عليه  ))ثم 
وبحرًا  توّقده،  الخيبو  ورساجًا  مصابيحه، 
هنجه،  يضل  ال  ومنهاجًا  قعره،  ُيدرك  ال 
الخيمد  فرقانًا  و  ضؤه،  اليظلم  وشعاعًا 
ال  وشفاًء  أركانه،  هتدم  ال  وتبيانًا  برهانه، 
اإلمام  عنه  ويقول  أسقامه...(()1(  ختشى 
القرآن  ))إن   :الصادق حممد  بن  جعفر 
الليل  جيري  كام  جيري  وإّنه  يمت،  مل  حٌي 
والقمر،  الشمس  جتــري  وكــام  والنهار، 
وجيري عىل آخرنا كام جيري عىل أولنا(()2(.

 1( هنج البالغة، خطب و كلامت اإلمام عي(
بجمع الرشيف الريض. اخلطبة 198 أوهلا: 

يعلم عجيج الوحوش يف الفلوات. 
)2( بحار األنوار، املجليس. ج 35، ص 403. 

وإنَّ أجلَّ علم رصفت فيه اهلمم، هو 
علم الكتاب املنزل، إذ هو كالم اهلل الذي 
ال يأتيه الباطل من بني يديه وال من خلفه، 
املسلمني  عزُّ  تنزيل من حكيم محيد. وهو 
كلمة  اجتمعت  هنا  ومن  دينهم،  ومصدر 
علامء األمة -إقتداًء بالنبي والصاحلني 
بتفسيه،  العناية  -عــىل  علمه  ورثــة  من 
وبيانه ودراسته، واستدرار كنوزه، والنهل 
عىل  انكباهبم  وألجل  معارفه،  معني  من 
عرض  يف  طرائقهم  تنوعت  ــه،  ــت دراس
إيضاح  يف  مشاريعهم  واختلفت  علومه، 
تفسيه،  يف  منهاهجم  فتعددت  مكنوناته، 
غوامضـــه،  كشف  يف  إجتاهاهتم  وتنوعت 
تفسيه،  يف  أساليب  عدة  املفرسون  واختذ 
وبمرور الزمان أصبحت أشهر األساليب 
هي  العزيز  اهلل  كتاب  تفسي  يف  )األنامط( 

أساليب أربعة:
وهو  التحليي،  التفسي  اسلوب  األول: 
األسلوب الذي يتوىل فيه املفرسِّ بيان معنى 
والنظم،  الركيب  وبالغة  اآلية،  مفردات 
املفرسين،  واختالف  النزول،  وأسباب 
عرض  و  القرآن،  يف  نظائرها  إىل  والنظر 
من  واألهم  املحكامت،  عىل  منها  املجمل 
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تفسيها  يف  ورد  ما  إىل  الرجوع  ذلك  كل 
لتبيني  تعاىل  اهلل  عند  من  املصوبني  عن 
من  اإلستفادة  وكذلك  وتفسيه،  الذكر 

برهان العقل السليم.
وهذا اللون من التفسي هو أسبق أنواع 
التفسي وعليه تعتمد بقيتها، ويتفاوت فيه 
املفرسون إطنابًا وإجيازًا، ويتباينون فيه من 
حيث املنهج واإلجتاه وأولويات كل مفرس 

وتأثره بثوابته ومسلامته.
التفسي  من  النوع  هذا  عن  يعربَّ  وقد 
وهذا  التجزيئي)3(،  أو  الرتيبي  بالتفسي 
األسلوب يف حد نفسه ينقسم إىل قسمني: 
بيان  هو:  منه  واإلمجــايل  وإمجــايل،  تفصيي 
إمجااًل  ملعانيها  بالتعرض  القرآنية  اآليات 
مع بيان غريب األلفاظ والربط بني املعاين 
يف اآليات، متوخيًا يف عرضها وضعها يف 
إطار من العبارات التي يصوغها من لفظه، 
وقد  مقاصدها،  وتتضح  فهمها  ليسهل 
سبب  من  إليه  الرضورة  تدعو  ما  يضيف 
ذلك)4(.  ونحو  حديث  أو  قصة  أو  نزول 

الصدر.  باقر  حممد  السيد  القرآنية.  املدرسة   )3(
املحارضة الثانية ص 29. 

)4( مقدمة يف التفسي املوضوعي، حممد بن عبد 
العزيز اخلضيي. 

وهذا التفسي )اإلمجايل( له أنحاء: فبعضه 
يتخذ اسلوبًا مزجّيًا كتفسي السيد عبداهلل 
له  اآلخر  وبعضه  اجلاللني،  وتفسي  شرب 
طابع التفسي الرتيبي املعهود لكن املفرسِّ 

ال ُيسهب يف املباحث.
املوضوعي،  التفسي  اســلــوب  ــاين:  ــث ال
عىل  يقوم  الذي  )النمط(  األسلوب  وهو 
القرآنية  النظرية  استكشاف  حماولة  أساس 
والفكرية  العقيدية  املــجــاالت  مجيع  يف 
من  والسلوكية،  والترشيعية  والثقافية 
فُيبحث  مواضعها  يف  عرضها  ــالل  خ
أو  التقوى  أو  التارخيّية  السنن  عن  مثاًل 
أو غي  املنكر  باملعروف والنهي عن  األمر 
فالتفسي  القرآنية،  املوضوعات  من  ذلك 
املوضوعي-إذن -يقوم عىل أساس دراسة 
القرآن  هلــا  تعرض  معينة  مــوضــوعــات 
موضع  يف  أو  متعددة  مواضع  يف  الكريم 
النظرية  حتديد  أجــل  من  وذلــك  ــد،  واح
املوضوع  يف  وحدودها  بمالحمها  القرآنية 
املعني)5(. وقد عربَّ السيد حممد باقر الصدر 
بالتفسي  التفسي،  مــن  الــنــوع  هــذا  عــن 

)5( التفسي الفقهي بني اإلمامية واحلنفية، طاهر 
الغرباوي، ص 142 -143. 
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ُيوّحد  أْن  يريد  املفرسِّ  ألنَّ  التوحيدي، 
بمعنى  ال  والقرآن،  البرشّية  التجربة  بني 
القرآن، بل  البرشّية عىل  التجربة  أْن حُيّمل 
بمعنى حتديد املوقف القرآين يف القضّية)6(.
وهو  املقاَرن،  التفسي  اسلوب  الثالث: 
تبيني  بصدد  البحث  هذا  الذي  األسلوب 
معامله، وحتديد ضوابطه وحيثّياته. وذلك 

يف ضمن حماور:
املحور األول:

تعريف التفسي املقاَرن والرأي املختار فيه:
قد  التفسي  مفهوم  أنَّ  الواضح  من 
القرآنية،  الدراسات  يف  فيه  البحث  ُأشبع 
عن  البحث  ر  ُيصدَّ حينام  مماّلً  صار  ولعّله 
هذا  أصبح  وقد  لغًة وإصطالحًا،  التفسي 

املفهوم اليوم من الواضحات البدهيية)7(.
أّما املقاَرنة سواٌء أكانت يف التفسي  و 
مادة  من  فقدُأخذت  آخر،  علم  أّي  يف  أو 
)أصل( ق ر ن، وعليه فالبد قبل اخلوض 

الصدر.  باقر  حممد  السيد  القرآنية.  املدرسة   )6(
املحارضة الثانية. ص 30. 

إصطالحًا،  للتفسي  التعاريف  أنسب  ولعلَّ   )7(
من  العرفان،  مناهل  يف  الزرقاين  أفــاده  ما 
: التفسي: هو العلم الذي ُيبحث فيه عن  أنَّ
القرآن الكريم من حيث داللته عىل مراد اهلل 

تعاىل، بقدر الطاقة البرشية. 

التعاريف اإلصطالحية للمقارَنة،  يف ذكر 
وإختيار التعريف األنسب منها، أن ُنمّهد 
للتعريف اللغوي هلذه املادة وما قيل فيها:

"قرن"وقد  مادة  من  ُمفاَعلة  املقاَرنة 
جاءت يف اللغة بمعنى: ))مجع شئ اىل شئ 
اللغويني  بعض  ذكر  وقد  بــه(()8(،  وربطه 
))شــئ  وهـــو:  ــر  آخ معنًى  األصـــل  ــذا  هل
األول  املعنى  فعىل  ــدة(()9(.  وش بقوة  ينتأ 
به،  وصلته  إذا  بالشئ  الشئ  قرنت  يقال: 
و))الِقران اجلمع بني احلج والعمرة(()10( 
قرانًا:  وقارنته  املصاحب،  و))القرين 
ملقارنته  إمرأته  الرجل:  وقرينة  صاحبته، 
ملالزمتها  نفسه  اإلنسان:  وقرينة  إياها، 

ومصاحبتها(()11(.
املعنى  هبذا  املفردة  هذه  وردت  وقد 
تعاىل  كقوله  آيــة،  من  أكثر  يف  القرآن  يف 

ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  چ 

ڱچ ]سورة  ڱ  ڱ 
يت  ىت  چ  تعاىل:  وقوله   ]53 الزخرف: 
جث مث ىث يث حج چ ]سورة الصافات: 

)8( الصحاح. اجلوهري مادة: قرن. 
)9( معجم مقاييس اللغة. ابن فارس. مادة قرن. 

)10( الصحاح. اجلوهري مادة: قرن. 
)11( لسان العرب. ابن منظور مادة: قرن. 
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ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  چ  تعاىل:  وقوله   ]51
چ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ 

]سورة الزخرف:  36[.
لكل  اجلــامــع  األصـــل  يف  قيل  ــد  وق
األصل  ))إّن  القرآنية:  اإلستعامالت  هذه 

جنب  يش ء  وقــوع  هو  املــاّدة:  يف  الواحد 
يف  منهام  ــّل  ك استقالل  مــع  آخـــر،  يش ء 
نفسه. وهبذا املعنى تفرق عن مواّد اجلمع 
والُقرب، ومن مصاديقه: التقارن بني احلّج 
والعمرة، وبني البعيين، وبني قرين الشاة 
املعّينني،  الزمانني  اجليلني يف  والبقر، وبني 
احلاجبني،  ويف  املــرأة،  يف  الذؤابتني  وبني 
الرجلني  وبــني  واملــدخــل،  العفلة  وبــني 
الشجاعني، وهكذا القرين من جهة السّن 

أو يف الزواج او غيمها(()12(.
"قرن"  أنَّ  ُذكر:  ما  كل  من  ل  وامُلحصَّ
والوصل  والربط  اجلمع  بمعنى  اللغة  يف 
عىل  املــادة  هذه  صيغت  وإذا  واملصاحبة. 
املعارصة  العربية  يف  دّلت  امُلفاَعَلة،  وزن 
عىل معنى املواَزنة واملقاَيسة، ألن يف املوازنة 
واملقايسة مجعًا وربطًا بني شيئني أو أشياء، 

حسن  الكريم.  القرآن  كلامت  يف  التحقيق   )12(
مصطفوي. مادة قرن. 

إذ أنَّ هيئة املفاَعلة موضوعة لصدور املبدء 
من إثنني)13(، أو وقوع احلدث عىل إثنني، 
العني:  كتابه  يف  الفراهيدي  اخلليل  قال 
ـ  الزوجني  أي  ـ  بينهام  ُيالعن  ))واحلاكم 
املبدأ  ُاخرى: قوام  ُيفّرق(()14( وبعبارٍة  ثمَّ 
مل  املقارنة  أن  حيث  هنا،  هو  كام  بإثنني، 
بل وقعت  أطراف موضوعها،  تصدر من 

عليهام.
وجود  منها:  امــورًا:  يستدعي  وذلك 
طرفني أو أطراٍف من أجل عملية املوازنة 
إشراك  نقاط  وجــود  ومنها:  واملقايسة، 
إنتفاء  مــع  إذ  األطــــراف،  بــني  ـــراق  وإف
ومع  المتكن،  أو  املقايسة  الجُتدي  األول 
بل  أطرافًا  تصبح  مل  الثاين  الرشط  إنتفاء 
املقايسة  عملية  أن  ومنها:  ــدًا،  واح شيئًا 
ِقَبل من يقوم هبا  حتصل بني األطراف من 
ما  أهم  ومن   " "املقاِرن  بـ  عنه  ر  املعَّ وهو 
بني  اإلشــراك  حصول  يف  حُيَقق  أن  جيب 
األطراف، هو الوحدة يف املوضوع، وهذا 
املقارنة  املوضوع اجلامع هو ما ُيضاف اىل 

)13( كام هو املشهور عند علامء الفن. 
مادة  الفراهيدي.  العني. اخلليل  كتــــــاب   )14(

لعن. 
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الفقه  مثاًل:  فيقال  اإلضايف،  الركيب  عند 
القانون  أو  املــقــاَرن  التفسي  أو  املــقــاَرن 

املقاَرن.
هلذا  اإلصطالحي  التعريف  يف  وأّمــا 
قّدم  فقد  التفسي-،  علم  -يف  املفهوم 
أواًل  نستعرضها  تعاريف،  عدة  الباحثون 

ثم ننحاز إىل الرأي املختار فيها:
هو:  املقاَرن  التفسي  األول:  التعريف 
ما  بإستعراض  القرآنية  ــات  اآلي ))بيان 
كتبه املفرسون يف اآلية أو جمموعة اآليات 
وعرض  آرائهم،  بني  واملوازنة  املرابطة، 
املرجوح  القول  عىل  والكّر  استدالالهتم، 
بالنقض وبيان وجهه، وتوجيه أدلته، وبيان 

الراجح وحشد األدلة وغي ذلك(()15(.
هو:  املقاَرن  التفسي  الثاين:  التعريف 
مجٌع  كتبه  ما  عىل  القرآنية  اآليــات  ))بيان 
واملقارنة  آرائهم،  بموازنة  املفرسين،  من 
عساه  عاّم  والبحث  إجتاهاهتم،  خمتلف  بني 
خمتلف  ظاهره  ما  بني  التوفيق  من  يكون 
يكون  وما  واألحاديث،  القرآن  آيات  من 
ذلك مؤتلفًا أو خمتلفًا من الكتب الساموية 

)15( مقدمة يف التفسي املوضوعي، حممد بن عبد 
العزيز اخلضيي. 

األخرى(()16(.
التعريف الثالث: التفسَي املقارن هو: 
الشيعة  مفرسي  آراء  ومقايسة  ))موازنة 
والسنة يف تفسي النص القرآين الواحد ويف 

املوضوع الواحد(()17(.
هو:  املقارن  التفسَي  الرابع:  التعريف 
اآليــات  من  مجلة  اىل  املفرس  يعمد  ))أن 
آراء  ويستطلع  واحــد،  مكان  يف  القرآنية 
تلك  تفسي  يف  كتب  ما  متتبعًا  املفرسين 
من  كــانــوا  -ســـواء  ـــات  اآلي مــن  اجلملة 
وســواء  اخللف،  من  كانوا  ام  السلف، 
كان  أم  النقي  التفسي  من  تفسيهم  أكان 
أخر  وألوان  وجوه  أو  العقي  التفسي  من 
من التفسي -ويوازن بني املناهج والطرق 
وجوههم  وذكر  القرآن،  معاين  كشف  يف 
واحــتــامالهتــم، ويــقــارن بــني االجتــاهــات 
يسلكه  فيام  املتنوعـــة،  واملشارب  املتباينة 
يف  انتهجـــــــه  وما  تفسيه،  يف  منهم  كل 

أمحد  الكريم.  للقرآن  املوضوعي  التفسي   )16(
الكومي. 

قرآن  تفسيـــــــر  مباين  تطبيقي  برريس   )17(
نجارزادگان.  اهلل  فتح  )بالفارسيـــــــة(. 

ص1. 
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مسلكه(()18(.
التعــــــريف اخلامس: التفسَي املقارن 
هو: ))التفسي الذي ُيعنى باملوازنة بني آراء 
املفرسين وأقواهلم يف معاين اآليات القرآنية 
بني  واملقارنة  ودالالهتـــا،  وموضوعاهتا 
وفنوهنم  ثقافاهتم  تباين  املفرسين يف ضوء 
وتعدد  مناهجهم  وإختالف  ومعارفهم، 
التفسي، ومناقشة  إجتاهاهتم وطرائقهم يف 
موضوعّية،  علمية  منهجّية  ضمن  ذلك 
ثم إعتامد الرأي الراجح إستنادًا إىل األدلة 

املعتربة يف الرجيح(()19(.
له  املقــــــــاَرن  التفسي  أنَّ  وال خيفى: 
اصطالح آخر وقديم، وهو أن يعمد املفرس 
اىل مجلة من اآليات القرآنية والعهد القديم 
ويستطلع  املقدس،  الكتاب  من  واجلديد 
آراء اليهوديني واملسيحيني، متتبعًا ما كتب 
والكتاب  القرآن  من  اآليــة  تفسي  حول 
ويقارن بني  األقوال  بني  ويوازن  املقدس، 
أو  التقريب  بقصد  واملشارب،  االجتاهات 

عي  حممد  ومنهجهم،  حياهتم  املفرسون   )18(
ايازي، ج1 ص 68. 

)19( التفســي املقـــــــــــارن. مصطفى املشني. 
ص12. 

اهليمنة)20(.
التعريف املختار:

أشمل  اخلامس  التعريف  أن  الظاهر 
من التعاريف األربعة اأُلَول، إذ هو يضم 
تلك  يف  تُوجد  ال  املقارنة،  عن  تفاصيل 

التعاريف، وهي:
املوازنة بني اآلراء التفسيية يف القضايا . 1

اجلزئية.
ناحية . 2 مــن  املــفــرسيــن  بــني  املقايسة 

شخصيتهم وبيئتهم العلمية.
ــج املــفــرسيــن . 3 ــاه ــن املــــوازنــــة بـــني م

وإجتاهاهتم وأساليبهم يف التفسي. 
اإلعتامد عىل أصول وضوابط معينة يف . 4

عملية املقايسة.
الرأي . 5 اىل  باإلنحياز  املوقف  إختـــــاذ 

الراجح عىل ضوء أدلة الرجيح.
املختــــار  التعريف  هــذا  ضــوء  ويف 

ستكون للمقاَرنة يف التفسي أنواٌع:
األول: املقارنة بني آراء عدة أشخاص 
عنها  ــعــربَّ  امُل ــد،  ــواح ال النص  تفسي  يف 

باملقارنة التحليلية.

عي  حممد  ومنهجهم،  حياهتم  املفرسون   )20(
ايازي، ج1 ص 68.
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أنفسهم  املفرسين  بني  املقاَرنة  الثاين: 
وثقافاهتم  العلمية  شخصيتهم  جهة  من 

ومبادئهم.
بمعنى  التفاسي  بني  املقاَرنة  الثالث: 
تعكس  والتي  التفسي،  يف  املفرسين  كتب 

مدرستهم التفرسية.
التفرسيــة  املناهج  يف  املقارنة  الرابع: 

واإلجتاهات أو األساليب املختلفة.
اخلامس: املقارنة بني األديان أو الكتب 
الساموية وغي ذلك، أو بني مذاهب الدين 
األخي  النوع  هــذا  كــان  )وإن  الــواحــد. 

مستفادًا من خارج التعريف املختار(.
املحور الثاين: 

ماهّية التفسي املقاَرن:
علم  يف  ُقدمت  التي  الــدراســات  يف 
الراهن،  العر  يف  معامله  وتبيني  التفسي 
أحد  بأنه  املقاَرن  التفسي  ُيعنون  ما  عادًة 
من  قساًم  وُعــَد  وأساليبه،  التفسي  أنــامط 
التفسي  التفسيــــــــــــــر بجنب  أقســــــام 
التحليي-بقسميــــــه التفصيي واإلمجايل- 
والتفسي املوضوعي. وما اكثر الدراسات 
تقدم  التي  القرآنية  التفسيية  والبحوث 
عنوان  حتت  املختلفة  املواضيع  يف  اليوم 

وأمثال  كذا"  لتفسيآية  مقارنة  "دراسة 

أو  "املقاَرن"  مفردة  تقع  كلها  ويف  ذلك، 
ُترى  يا  ولكن  للتفسي،  وصفًا  "املقاَرنة" 
هو  ــدراســات  ال من  النمط  ــذا  َّه أن  هل 

تفسي للقرآن الكريم؟.
أنَّ  الواضــح  مــن  اخــرى:  وبعبــارٍة 
موضوع التفســي التحليــــــي )الرتيبي( 
القــرآين، وأنَّ  النــص  هــو  واملوضوعــي 
املفــرس هناك يقوم بمحاولــة الوصول إىل 
املراد اجلدي هلل تعاىل من اآلية أو اآليات، 
فهــل أنَّ موضــوع التفســي املقــاَرن هــو 

كذلــك؟.
باألحرى  أو  السؤال  والسبب يف هذا 
يف نشوء هذه الشبهة، هو أن التفسي املقاَرن 
آراء  ومقايسة  موازنة  عن  فيه  البحث  يقع 
األفراد من بني البرش يف فهمهم وتفسيهم 

للقرآن، وليس يف تفسي القرآن مبارشًة؟.
تستدعي  السؤال  هذا  عىل  واإلجابة 
التأمل يف التعريف املختار للتفسي املقاَرن 
األنسب  التعريف  أن  مرَّ  وقد  وحتليله، 
الذي  ))التفسي  أنَّه:  هو  املقاَرن  للتفسي 
وأقواهلم  املفرسين  آراء  بني  باملوازنة  ُيعنى 
وموضوعاهتا  القرآنية  اآليــات  معاين  يف 
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يف  املفرسين  بــني  واملــقــارنــة  ودالالهتــــا، 
ومعارفهم،  وفنوهنم  ثقافاهتم  تباين  ضوء 
إجتاهاهتم  وتعدد  مناهجهم  وإخــتــالف 
ذلك  ومناقشة  التفسي،  يف  وطرائقهم 
ضمن منهجّية علمية موضوعّية، ثم إعتامد 
الرأي الراجح إستنادًا إىل األدلة املعتربة يف 

الرجيح(()21(.
التعريف قد تّكون من عدة  أنَّ  ونرى 

مقومات وهي: 
يف  املفرسين  آراء  بني  املوازنة  أواًل: 

معاين اآليات. 
ضوء  يف  املفرسين  بني  املقارنة  ثانيًا: 

تباين ثقافاهتم.
مناهح  يف  واملقايسة  املــوازنــة  ثالثًا: 

املفرسين وطرائقهم يف تفسي القرآن. 
والفوارق  املشركات  مناقشة  رابعًا: 
ضمن منهجية علمية وموضوعية من أجل 

إعتامد الرأي الراجح.
يف  األســـاس  أنَّ  نجد  التأمل  وعند 
املقاَرن  التفسي  عنوان  وصدق  التعريف 
آراء  بني  املوازنة  وهو:  األول،  املّقوم  هو 
املفرسين يف معاين اآليات، وأّما املوقومات 

)21( التفسي املقارن. مصطفى املشني ص 12. 

األول  هذا  بخدمة  فهي  األخــرى  الثالثة 
املفرسين  ثقافات  بني  فاملوازنة  له،  ومُمهدة 
تبيني  وكذلك  التفسي،  يف  ومناهجهم 
معامل املقارنة، كلُّ ذلك من أجل الوصول 
اىل الرأي املختار يف تفسي النص القرآين، 
بناًء عىل  املقاَرن وإن كان يشمل  فالتفسي 
يف  املفرسين  بني  املقارنة  التعريف  هــذا 
بيت  املقارنة  وكذلك  التفسيية  ثقافتهم 
وأساليبها،  وقواعدها  أصوهلا  يف  التفاسي 
آراء  مقارنة  هو:  األســاس  موطنه  ولكن 

املفرسين يف تفسي القرآن الكريم.
هي  ليست  ــة  ــارن ــق امل هـــذه  ــكــن  ول
اهلدف  هي  وليست  بالذات،  املقصودة 
األساس، بل هي طريق من أجل الوصول 
أو  ــة  اآلي تفسي  يف  الصائب  الـــرأي  إىل 
اآليات، ذلك الرأي الذي يرجع أخيًا إىل 
التفسي  هو  ويكون  نفسه،  املقاِرن  املفرسِّ 

الذي ُينسب إىل صاحبه.
بني  الفرق  سيكون  ذلك  عىل  وبناًء 
الرتيبي  من  وصاحبيه  املقاَرن  التفسي 
واملوضوعي، هو أنَّ الرتيبي واملوضوعي 
وأّما  القرآين،  للنص  املبارش  التفسي  هو 
التفسي املقاَرن فهو التفسي غي املباشــر، 
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بل بواسطة حتليل تفسي اآلخرين والقيام 
بالرجيح بينها، وذلك ألنَّ التفسي املقاَرن 
هو القيام بعملية املوازنة بني آراء املفرسين 
إختالفهم،  أسباب  وبيان  أدلتهم  وعرض 
كــلُّ ذلــك لكشف الــصــواب واخلــطــأ يف 
تفسيهم، فقد ينحاز املفرس املقاِرن لبعض 
رأيه  له  ويكون  يرفضها  وقد  اآلراء  هذه 

اخلاص به يف تفسي النص القرآين.
وإمتياز  قوة  نقطة  هذه  أنَّ  ُيّدعى  وقد 
املفرس  أنَّ  إذ  التفسي،  من  النوع  هذا  يف 
إىل  بالقياس  إجيابيًا  موقفه  سيكون  املقاِرن 
صاحبيه من املفرس الرتيبي واملوضوعي، 
هو  املوضوعي  التفسي  أن  قلنا  إذا  السيام 
تفسي جمموع اآليات القرآنية يف املوضوع 

الواحد.
ــا الــتــهــّيــؤ  ــة هــن ــي ــاب ــاإلجي ونــقــصــد ب
واألقـــوى  األكــثــر  للفهم  ــعــداد  واإلســت
بتجربة  مرَّ  قد  يكون  املقاِرن  ألن  للنص، 
أنه  غنية يف الكشف عن مفهوم اآلية، أي 
فهمه، وكأنه  إىل  اآلخرين  فهم  قد أضاف 
يف  خربهتم  من  واستفاد  استشارهم  قد 
تفسي النص قبل أن يفرسه، وقد قال املوىل 
أمي املؤمنني عي بن أيب طالب: ))من 

شاور الرجال شاركهم فی عقوهلم(()22(.
يمكن اإلستشهاد عىل مرشوعية  وقد 
عىل  وإمتيازه  أولويته  بل  املقاَرن  التفسي 
تعاىل:  قوله  بعموم  التفسي  أنــامط  سائر 

ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  چڱ 

ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀۀ  ڻ  ڻ 

ۓ  ے  ھے  ھ  ھ 

ۇچ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭڭ  ۓ 

وإن  اآلية  فإن   ]18-  17 الزمر:  ]سورة 
الذي  األحسن  بالقول  األخــذ  يف  كانت 
ألصل  تؤسس  ولكنها  العمل،  إىل  يؤدي 
عقالئي وهو: اإلستامع لآلراء املختلفة ثم 

إتباع أحسن اآلراء وأتقنها.
الطباطبائي  حسني  حممد  السيد  قال 
يف تفسي اآلية الكريمة: ))و املراد بالقول 
بقرينة ما ذكر من االتباع، ماله نوع ارتباط 
أرشده  القول  فأحسن  بالعمل،  مساس  و 
و  لإلنسان،  أنصحه  و  احلــق  إصــابــة  يف 
ــان إذا كــان ممــن حيــب احلــســن و  ــس اإلن
ينجذب إىل اجلامل كان كلام زاد احلسن زاد 
انجذابا، فإذا وجد قبيحًا و حسنًا مال إىل 

 22( هنج البالغة، خطب و كلامت اإلمام عي(
بجمع الرشيف الريض، احلكمة رقم 161. 
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و أحسن قصد  إذا وجد حسنًا  و  احلسن، 
ما هو أحسن، و أما لو مل يمل إىل األحسن 
أنه  انجمد عىل احلسن كشف ذلك عن  و 
إال  و  حسنه،  حيث  من  إليه  ينجذب  ال 
احلسن .فتوصيفهم  بزيادة  اإلنجذاب  زاد 
أهنم مطبوعون  معناه  القول  باتباع أحسن 
إصابة  و  الرشد  إرادة  و  احلق  طلب  عىل 
الواقع، فكلام دار األمر بني احلق و الباطل 
و  الرشد  و  احلق  اتبعوا  الغي  و  الرشد  و 
تركوا الباطل و الغي و كلام دار األمر بني 
احلق و األحق و الرشد و ما هو أكثر رشدا 
الرشد  و  فاحلق  األرشــد.  باألحق  أخذوا 
القول  يستمعون  لذلك  و  مطلوهبم،  هو 
سمعهم  قرع  ما  بمجرد  قواًل  يردون  ال  و 
اتباعا هلوى أنفسهم من غي أن يتدبروا فيه 

ھ  ہ  چ  تعاىل:  فقوله  يفقهوه.  و 
أهنــم  ــاده  ــف چ م ھ  ھ  ھ 

القول  يستمعون  الرشد  و  احلــق  طالبو 
رجاء أن جيدوا فيه حقا و خوفا أن يفوهتم 

يشء منه(()23(.
عىل  اإلســتــشــهــاد  يمكن  ــك  ــذل وك

حسني  حممد  الــقــرآن،  تفسي  يف  املــيــزان   )23(
الطباطبائي، ج 17ص 250. 

صوابية التفسي املقاَرن، بعموم الروايات 
من  اإلنسان  يستفيد  أن  ُحسن  عىل  الدالة 
روي  فقد  وخرباهتم،  اآلخرين  جتــارب 
عن النبي قوله: ))ما من رجل يشاور 
وعن  ــد(()24(  ــرش ال إيل  هــدي  إال  ــدًا  أح
املوىل أمي املؤمنني قال: ))َمِن اْسَتْقَبَل 
َطأ(()25(  اخْلَ َمَواِقَع  َعــَرَف  ااْلَراِء  ُوُجــوَه 
))االستشارة  ايضًا:   عي االمام  وقال 
استغني  خاطرمن  ــد  وق ــة،  ــداي اهل عــني 

برأيه(()26(.
اإلستشارة  حسن  يف  ــث  ــادي واألح
وخرباهتم  اآلخرين  آراء  من  واإلستفادة 
كثيٌة جدًا، و اإلطالع عىل رأي اآلخرين 
مع  بعضها  وموازنتها  ــة  اآلي تفسي  يف 
التعادل  ــن  ــوازي م يف  وصــّبــهــا  البعض 
الرأي  إىل  التقرب  أجل  من  والراجيح 
األصوب يف تفسي اآلية باإلمكان إعتباره 

الطربيس،  القرآن،  تفسي  فی  البيان  جممع   )24(
ج9 ص 51. 

اإلمــام  وكــلــامت  خطب  البالغة،  هنــج   )25(
احلكمة  الــريض،  الرشيف  بجمع   عي

رقم 173. 
اإلمــام  وكــلــامت  خطب  البالغة،  هنــج   )26(
احلكمة  الــريض،  الرشيف  بجمع   عي

رقم 211. 
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غي  كانت  وإن  اإلستشارة  مصاديق  من 
مبارشة وغي رصحية.

أيب  مسند  يف  البغاء  القاسم  أبو  ذكر 
سمعت  زيــاد:  بن  احلسن  ))قــال  حنيفة: 
أبا حنيفة وقد سئل: من أفقه من رأيت؟. 
املنصور  أقدمه  ملا  حممد،  بن  جعفر  قال: 
الناس  إن  حنيفة  أبــا  يا  فقال:  إيل  بعث 
من  يل  فهيئ  حممد،  بن  بجعفر  فتنوا  قد 
مسائلك الشداد، فهيأت له أربعني مسألة، 
ثم بعث إيل أبو جعفر وهو باحلية فأتيته، 
يمينه،  فدخلت عليه، وجعفر جالس عن 
جلعفر  اهليبة  من  دخلني  به،  برت  فلام 
عليه،  فسلمت  جعفر،  أليب  يدخلني  مل  ما 
فأومأ إيل فجلست، ثم التفت إليه فقال: يا 
أبا عبد اهلل هذا أبو حنيفة، قال: نعم أعرفه، 
عىل  ألق  حنيفة  أبا  يا  فقال:  إيل  التفت  ثم 
ألقي  فجعلت  مسائلك،  من  اهلل  عبد  أيب 
كذا،  تقولون  أنتم  فيقول:  فيجيبني  عليه 
نقول  ونحن  كذا،  يقولون  املدينة  وأهل 
كذا، فربام تابعنا وربام تابعهم وربام خالفنا 
مسألة،  األربعني  عىل  أتيت  حتى  مجيعا، 
حنيفة:  أبو  قال  ثم  بشئ،  منها  أخل  فام 
باختالف  أعلمهم  الناس  أعلم  أن  أليس 

الناس(()27(.
املحور الثالث: 

نشأة التفسي املقاَرن وتطوره 
يف تاريخ التفسي:

بــذوره  نجد  التفسي  من  النوع  هــذا 
القرآن  تفسي  بدايات  يف  األوىل  وجذوره 
األول  واملفرس  امُلبنيِّ  عهد  يف  أي  الكريم، 
النبي  أي  العزيز  اهلل  لكتاب  ــاس  واألس
واملفرسين  علمـــــــه  ومحلة   املصطفى
الطاهرة من  بعده أي عرته  احلقيقيني من 
علمه  وعاة  وكذلك   البيت أهل  أئمة 
كعبد  النبالء  صحابته  من  تفسيه  وَفَهمة 
اهلل بن عباس وعبداهلل بن مسعود وأيب بن 
استمر  وهكذا  عليهم،  اهلل  رضوان  كعب 
بشتى  تفاسيهم  خــالل  مــن  املــفــرسون 
مناهجهم وإجتاهاهتم يف القيام باملقارنة بني 

آراء املفرسين عند تفسي اآلية.
ولكن التفسي املقاَرن مل ُيؤصل ويتخذ 
نطامًا ومنهجًا وحتى متسيًة إال يف العصور 
الدراسات  عر  يف  فقط  ولعله  املتأخرة، 

التفسيية الراهنة يف القرن اخلامس عرش.

أسد  األربعة،  واملذاهب  الصادق  اإلمام   )27(
حيدر، ج 4 ص 335. 
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الذي  التفسي  يف  باملقارنة  نقصد  وال 
قيامهم   البيت أهل  وأئمة  النبي  به  قام 
آراء  بمقارنة  والسالم  الصالة  عليهم  ُهم 
صلوات  ألهنم  بينها،  والرجيح  اآلخرين 
الصايف،  ونبعه  العلم  مصدر  عليهم  اهلل 
عند  يتعلموا  مل  وهم  منهم  اجلميع  تعلم 
أيب  بن  اإلمــام عي  املــوىل  قال  وقد  أحــد، 
 ٍد مَّ حُمَ بِآِل  ُيَقاُس  اَل   ...((  :طالب
َمْن  هِبِْم  ى  ُيَسوَّ اَل  َو  َأَحٌد  ــةِ  مَّ اأْلُ َهِذِه  ِمْن 
يِن  َجَرْت نِْعَمُتُهْم َعَلْيِه َأَبدًا، ُهْم َأَساُس الدِّ
هِبِْم  َو  اْلَغايِل  َيِفي ُء  إَِلْيِهْم  اْلَيِقنِي  ِعــاَمُد  َو 
ْم َخَصائُِص َحقِّ اْلِواَلَيِة َو  ايِل َو هَلُ ُيْلَحُق التَّ
قُّ  ُة َو اْلِوَراَثُة. اآْلَن إِْذ َرَجَع احْلَ ِفيِهُم اْلَوِصيَّ
يف  وهذا  ُمْنَتَقِلِه(()28(  إىَِل  ُنِقَل  َو  َأْهِلِه  إىَِل 
تفسي  العلم السيام  كل شيئ ومنه كسب 

القرآن.
نــوٍع  مــن  ــقــاَرن  امل  تفسيهم نعم 
بعضه  تعاىل  اهلل  كالم  مقاَرنة  وهو  آخر، 
إىل  الوصول  أجل  من  اآلخر  البعض  إىل 
الصالة  عليهم  -ألهنم  املطلوبة،  النتيجة 
اهلل  من  علمهم  يأخذون  فقط  والسالم 

 28( هنج البالغة، خطب وكلامت اإلمام عي(
بجمع الرشيف الريض، اخلطبة رقم 2. 

عليه  املصطلح  -وهو  خلقه  من  ال  تعاىل 
بالقرآن،  القرآن  بتفسي  التنفسي  علم  يف 

ونامذجه كثية، منها:
بن  اهلل  عبد  حديث  من  روي  ــا  ))م

ٻ  ٻ  ٱ  چ  نــزلــت:  ملــا  مسعود: 
ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ 

شق   ]82 االنــعــام:  چ ]ســورة  ڀ 

ذلك عىل أصحاب رسول اهلل وقالوا: 
 اهلل رسول  فقال  نفسه؟.  يظلم  ال  أينا 
ليس هو كام تظنون، إنام هو كام قال لقامن 

ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  چ  إلبنه: 
ڄ  ڄ  ڦ  ڦڦ  ڦ  ڤ  ڤ 

ڄ چ)29( .

عّي  املوىل  اإلمام  ))استنتاج  وأيضًا: 
اآليــتــني:  خــالل  مــن   طالب أيب  بــن 

چ  ڃ  ڃ  ڃ  چڃ 

چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ 

لقامن:  ڎچ ]ســورة  ڌ  ڌ  ڍ 

ٻٻ  ٻ  ٻ  ٱ  چ  و   ]14
ڀ  ڀڀ  پ  پ  پ  پ 

ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺٺ  ٺ  ڀ 

)29( صحيح مسلـــــــم. ج 1. ص 114. رقم 
.197
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ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ 

ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ 

چچ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ 

ڇچ ]ســورة  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ 

بأّن أقّل مّدة للحمل هي  االحقاف: 15[ 

الرضاع  مّدة  أّن  بإعتبار  أشهر(()30(  سّتة 
سنتني كام تشي اآلية األوىل، ومّدة احلمل 
والرضاع معًا ثالثون شهرًا، كام تشي اآلية 
أقّل  كون  يقتيض  بينهام  واجلمع  الثانية، 
تفسي  من  نوع  وهذا  أشهر.  سّتة  احلمل 

القرآن بالقرآن.
التفسييـــة- باملقارنة  نقصد  ال  نعم 
باملعنى الذي هو موضوع هذا البحث-يف 
نقصد  بل  بذلك،  ُهم  قيامهم   عهدهم
يف  زماهنم  يف  والتابعني  الصحابة  ســية 
القيام  ثم  البعض  بعضهم  آراء  مقايسة 
وهذه  عندهم،  األدلــة  حسب  بالرجيح 
السية بينهم مل يصل الينا دليٌل حول ردع 

املعصوم عنها.
بني  املقارنـــــة  حصول  عىل  والشاهد 
الصحابة يف فهم القرآن، أن اختالف أفهام 
بعدهم،  الصحابة ومن جاء  من  املفرسين 

)30( بحار االنوار. املجليس. ج 40. ص 180. 

وتفاوت مداركهم، وتعدد مصادر التفسي 
أّدى  ذلك  كل  والعقلية،  النقلية  وطرقه 
وهذا  اآلراء،  يف  واإلختالف  التباين  إىل 
يف  والنطر  األقــوال  عرض  اقتىض  بــدوره 
استنادًا إىل  الرجيح  أدلتها، ومناقشتها ثم 

الدليل)31(.
ــات  اآلي ألــفــاط  تفسي  يف  كله  ــذا  ه
األســاس  املــوطــن  أي  ـ  ومــوضــوعــاهتــا 
يف  -وأمــا  للتفسياملقاَرن  األول  واملعنى 
املقاَرن-ـ  للتفسي  والتبعي  الثاين  املعنى 
أي  ـ  املقاَرنة  ــواع  أن بيان  عند  سيأيت  كام 
ومناهجهم  أنفسهم  املفرسين  بني  املقارنة 
قدراهتم  حيث  من  وأدلتهم  وإجتاهاهتم 
كله  فهذا  التفسي،  يف  مراتبهم  وتفاوت 

حاصٌل من قديم األيام)32(.
الصحابة:  بني  مقارنًا  عطية  إبن  قال 
فعي  فيهم  واملؤيد  املفرسين  صدر  ))فأما 
حينام  وكــذلــك   )33())طالب أيب  بــن 
يقارنون بني عبد اهلل بن عباس وعبد اهلل بن 

مسعود وغيهم من الصحابة يف التفسي.

)31( التفسي املقارن، مصطفى املشني. ص 15. 
)32( املصدر السابق. 

)33( املحرر الوجيز، إبن عطية. ج 1 ص 29. 
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يف  التفسي  نــشــأة  ــرة  ف يف  كله  ــذا  ه
فام  التدوين  اأُلوىل، وأّما يف عر  مراحله 
القرآن  بتفسي  قام  مفرسًا  جتد  فقّلام  بعد، 
يف  سبقه  من  آراء  عــرض  عن  واستغنى 
التفسي  تاريخ  طــول  ففي  ــة،  اآلي تفسي 
اإلجتهادي اجلامع ترى ظاهرة عرض آراء 
والسيام  التفاسي،  يف  مشهودة  اآلخرين 
الكالمي  ــاه(  )اإلجت بالطابع  التفاسي  يف 
املفرسين  بعض  ــرف  ُع وقــد  والفقهي، 
اآلخرين،  آراء  بعرض  اجلدي  باإلهتامم 
كمحمد بن جرير الطربي املتوىف يف 270 
من اهلجرة يف تفسيه الشهي "جامع البيان 
حسن  بــن  والفضل  القرآن"  تــأويــل  يف 
اهلجرة  من   548 سنة  يف  املتوىف  الطربيس 
تفسي  يف  البيان  "جممع  القّيم  تفسيه  يف 
القرآن" و الرازي اجلّصاص احلنفي املتوىف 
آليــات  تفسيه  يف  اهلــجــرة  مــن   370 يف 
القرآن"  "أحكام  بـــ  املــوســوم  األحــكــام 
واملحقق األردبيي املتوىف يف 993 هجرية 
براهني  البيان يف  "زبدة  الفقهي  تفسيه  يف 
األخي:  يف  ُيالحظ  حيث  القرآن"  أحكام 
والكّشاف  البيان  بمجمع  الكثي  تأثره 
والزخمرشي، وكذلك النظر إىل آراء فقهاء 

اإلستشهاد  وحتى  ـــرى،  ااُلخ املــذاهــب 
بأخبار كتب الصحاح عند العاّمة، مّما ُيعزز 

الُبعد املقاَرين يف زبدة البيان.
ُينظر  مل  التفاسي  هذه  كّل  يف  ولكن 
للمقارنة، ومل ُتأطر بنظام وضوابط حمددة، 
فهي واقع حاصل لكن من دون أن تكون 

تطبيقًا لنمط تفسيي خاص ومعهود.
كثرت  حيث  املــعــارصة،  الفرة  ويف 
املعرفية  احلقول  يف  املقارنية  الــدراســات 
ــون، نشطت  ــان ــق وال ـــاألدب  ك املــتــعــددة 
الدراسات القرآنية والتفسيية باألسلوب 
هو  الدراسات  هذه  يف  واألغلب  املقاَرن، 
نص  أو  معني  موضوع  يف  املقارنة  حمورية 
القرآن  بني  املقارنة  وكذلك  خاص،  قرآين 
وكتب العهدين، سواء من حيث املجموع 
أو يف موضوعات خمتلفة، ككتاب "القرآن 
والتوراة واإلنجيل والعلم" ملؤلفه موريس 
القصص كدراسة قصة  بوكاي، ويف جمال 
والــتــوراة  الــقــرآن  بــني   يوسف النبي 
بن  ملالك  القرآنية"  "الظاهرة  كتاب  يف 
املعارص  املحقق  كتب  وكــذلــك  نــبــي. 
حتت  تفسيًا  النارصي  باقر  حممد  الشيخ 
التفسي  ويف   " املقارن  التفسي   " عنوان 
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املوضوعات  أبواب  بعض  يف  املوضوعي 
الشيخ  املعارص  املحقق  كتب  اإلعتقادية، 
آيات  يف  املــقــارن  تفسيه  زادكـــان  نجار 
والشيعة(  )السنة  الفريقني  بني  اإلمامة 
ميبدي  فاكر  حممد  الشيخ  املحقق  وكذلك 
يف كتابه "التفسي املقارن آليات األحكام" 
وكذلك الشيخ طاهر الغرباوي )صاحب 
بني  الفقهي  "التفسي  كتابه  البحث(  هذا 
زبدة  بني  مقاَرنة  وهي  واحلنفية"  اإلمامية 
القرآن  وأحكام  اإلمامي  لألردبيي  البيان 
مّتت  حيث  احلنفي  اجلــصــاص  لــلــرازي 
وقواعدمها  أصوهلام  يف  التفسيين  مقارنة 
و  التفسيي  اسلوهبام  وكذلك  التفسيية 
للمقارنة  الكتاب  هذا  يف  باب  ختصيص 
العبادات،  أبـــواب  بعض  يف  التطبيقية 
"دروٌس  عنوان:  حتت  آخر  كتابًا  وكذلك 
تفسيية  دراسة  و  املقاَرن"  القرآن  فقه  يف 
حول  الفريقني  تفاسي  أشهر  بني  مقارنة 
آيات احلج والعمرة يف القرآن الكريم حتت 

عنوان "احلج يف ميزان الوحي".
وأّما يف جمال التأصيل للتفسي املقاَرن 
أخيًا  صدر  فقد  ومعامله،  ضوابطه  وبيان 
من  املشني  مصطفى  للباحث  قّيم  بحث 

"التفسي  عنوان  حتت  األردن،  جامعة 
املقارن، دراسة تأصيلية" وكذلك أطروحة 
معروف  عقيل  حممود  للباحث  دكتوراه 
عنوان  حتــت  بــغــداد  جامعة  مــن  الــعــاين 
"التفسي  كتاب  وايضًا  املقاَرن"  "التفسي 
للكاتبة  والتطبيق"  النظرية  بني  املقارن 
صاحب  وأنا  فرعون،  عبدالكريم  روضة 
حتت  كتاب  تدوين  حال  يف  البحث  هذا 
عنوان "التفسي املقاَرن، املعامل واألصول" 
ومفرسيه  القرآن  بربكة  تعاىل  اهلل  أســأل 
أن   بيت األطهار النبي املصطفى وأهل 

يرى النور إن شاء اهلل تعاىل.
كــثــيًا من  أنَّ  ــك،  ذل كــّل  اىل  اضــف 
التفسي  يف  العلمية  واملعاهد  اجلامعات 
والدراسات القرآنية يف الوقت الراهن، قد 
خصصت من ضمن فروعها وختصصاهتا 
الدراسات  يف  املقاَرن"  "التفسي  ختصص 
يف  ــقــاَرن  امل التفسي  كتخصص  العليا، 
جامعة املصطفى العامليــــــة يف مرحلة 

الدكتوراه.
املحور الرابع: 

اصول التفسي املقـــــــــاَرن:
اهلل  كتاب  فهم  يف  سيام  ال  املقارنة  إن 
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به  يقوم  ما  وأخطر  أدّق  من  هَلي  العزيز 
وقضاء  َحكمّية  عمليُة  هي  إذ  الباحث، 
طرفني  ومواقف  نظر  وجهات  بني  علمي 
وثوابت  مناهج  بني  وكذلك  أطــراف،  أو 
مدرستني أو مدارس، كل ذلك بموضوعّية 
وذاتّية، وهذا اليتحقق إال بوجود ضوابط 
اليها،  ُيرَجع  وأصول ومبادئ موضوعية، 
ِقَبل املقاِرن. والتي هي  حلسم املوقف من 
أم  كان  مفرسًا  ـ  املقاِرن  ومسلامت  ثوابت 
بتفسيه،  يبدأ  أن  قبل  امُلحَققة  آخرـ  باحثًا 
وهلا الدور األساس يف طريقة معاملته مع 
ُيعربَّ  وقد  تبيينه،  بصدد  هو  الذي  النص 
بحثه  ُأس  ألهنا  املباين،  أو  باأُلسس  عنها 
نتائج ما يتوصل  تبتني عليها  الذي  ومبناه 

إليه.
السليمة  املقارنة  لعملية  ُحددت  وقد 
ُتنتج  وال  تسلم  ال  وثوابت،  أصول  عدة 
-إال  التفسي  يف  املقاَرنة  -ومنها  املقارنة 

بمراعاهتا وتطبيقها)34(.
ومن أمهها:

العام:  التفسي  أصول  حتكيم  األول: 

واحلنفية،  اإلمامية  بني  الفقهي  التفسي   )34(
طاهر الغرباوي، ص 64. 

القرآن  تفسي  ــواز  وج بإمكان  كاإليامن 
الكريم، وحجية الظهور القرآين، ومرجعية 
السنة  هو  املتيقن  )والقدر  املطهرة  السنة 
بقرائن  املحفوف  باخلرب  أو  بالتواتر  الثابتة 
الصحة واإلعتبار( وكذلك مرجعية العقل 
الربهاين والسليم، وكذلك قواعد التفسي 
واإلهتامم  بالسياق،  األخــذ  من  ــه  وأدوات
بدليل  ــروي  امل الــنــزول  أسباب  و  بشأن 

معترب، وأمثال ذلك من قواعد تفسيّية.
الثاين: التسليم واإليامن بقدسية النص 
القرآين وعصمته وسالمته من التحريف، 
فهم  وبني  بينــه  التمييز  ذلك  يف  واملهم 
يف   ) )املفرسِّ اإلنسان  خيطأ  فقد  له،  املفرسِّ 
يعترب  أاّل  املقاِرن  عىل  ولكن  القرآن،  فهم 
ذلك النقص حمسوبًا عىل القرآن نفسه بل 
عىل  ولذا  البشـري،  الفهم  يف  قصور  هو 
تفسي  الصواب يف  يبحث عن  أن  املقاِرن 
مرحلة  يف  ــة  األدل ذلــك  يف  متبعًا  النص 

الرجيح وإختاذ املوقف العلمي.
الثالث: معرفة أسباب اإلختالف)35(: 
أي أنَّ املقارن بني طرفني أو أطراف، ال بد 
وأن يعرف سبب حصول نقاط اإلفراق، 

)35( املصدر السابق. 
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عند  موضوعيًا  موقفًا  يأخذ  أن  أجل  من 
اإلختالف  وأسباب  احلكم.  ثم  املوازنة 
يف  اإلختالف  إىل  يعــود  فبعضها  كثية، 
يف  اإلختالف  إىل  يعود  وبعضها  املنهج، 
العلمية  املفرسِّ  ببيئة  يتأثر  والذي  اإلجتاه 
الظروف  وحتى  واملذهبّيـــــة  والعقائدية 

اإلجتامعية.
اإلحتجاج:  بإصول  اإلحاطة  الرابع: 
أي معرفة مفاهيم احلجج وأدلتها، ومواقع 

تقديم بعضها عىل بعض)36(.
األصيلة:  املصادر  إختيار  اخلامس: 
من أجل معرفة رأي وموقف الشخص أو 
املقارنة، البد من احلصول  املدرسة طرِف 
دون  واالصــلــيــة،  األوىل  ــادر  ــص امل عــىل 

اإلعتامد عىل املصادر يف ُرتب متأخرة.
تسلم  ال  اآلراء:  استقصاء  السادس: 
األطراف  آراء  بإستقصــــــــاء  إال  املقارنة 
الــتــرسع  ــة، وال جيـــوز  ــارن ــق امل ــوع  ــوض م
ص أو  باحلكم، إذ قد يوجد املقيِّد أو املخصِّ

الناسخ يف موضٍع آخر.
هبذا  وُيقصد  الثوابت:  حتقيق  السابع: 
بمعرفة  إال  تنجح،  املقارنة ال  أن  األصل، 

)36( املصدر السابق. ص 48. 

األصول والثوابت العقائدية والعلمية وما 
املقارنة،  موضوع  ألطــراف  ذلــك،  شابه 
أو  مدارسًا  أو  مناهجًا  أو  كانوا  أشخاصًا 

مصادرًا )كتبًا تفسيية( أو غيها.
الثامن: حتقيق أدلة الرجيح يف املقارنة: 
قامت  التي  والثوابت  االصول  ُتعد  حيث 
احلجة عىل مرجعيتها وفصلها للنزاع، هي 
بني  املقارنة  يف  فمثاًل  للرجيح،  املرجع 
املوضوعات الدينّية، يكون القرآن الكريم 
أدلة  من  الثابتة،  الرشيفة  السنة  بعده  وِمن 
الرجيح األساسّيـــــــة، وكذلك الرجيح 

باللغة والدليل العقي مثاًل)37(.
وهي  املقاَرنة:  آداب  مراعاة  التاسع 
أن  ينبغي  التي  والبحثية  العلمية  السجايا 
وهي  املوضوعية:  مثل:  املقاِرن  هبا  يتحىل 
نفسيـة  وجهة  من  مهّيًأ  املقاِرن  يكون  أن 
واخلضـــوع  رواسبه،  تأثي  من  للتحلل 
سواٌء  املقارنـة،  عند  احلجة  اليه  تدعو  ملا 
وافق ما تدعو اليه ما يملكه من مسبقات، 
والدقـــة  األمانة  وكذلك  خالفها)38(.  أم 

)37( التفسي املقارن. مصطفى املشني. ص50–
 .53

تقي  حممد  املقارن.  للفه  العامة  األصــول   )38(
احلكيم. ج1 ص 45. 
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اآلخــر  الــطــرف  رأي  نقل  يف  والتحري 
واإلنصاف يف حتليله ونقده.

ــرى،  ـــول أخ وهــنــاك ضــوابــط وأص
البد من حتققها من أجل أن تكون عملية 

املقارنة موضوعية وعلمية ناجحة.
هذا هو إمجال هذه األصول بام ُيناسب 
األصول  هذه  تفصيل  وأّمــا  بحث،  كتابة 
من  عليها  والتأكيد  عليها،  واإلستدالل 
جمااًل  فيستدعي  التطبيقية،  النامذج  خالل 
مضمون  عمدة  هي  بل  بحث،  من  أوسع 

كتاب يف هذا املجال بكامله.
املحور اخلامس: 

خطوات املقاَرنة يف التفسي:
اآلراء  موازنة  أي  التفسي،  يف  املقاَرنة 
القرآين، وكذلك  النص  تفسي  املتعددة يف 
املقاَرنة بني املفرسين أنفسهم يف مناهجهم 
ال  املدونة،  بتفاسيهم  املتمثلة  وإجتاهاهتم 
مراعاة  من  البد  بل  واحدة،  دفعًة  حتصل 
املرحلّية  ومواظبة  فيها  املنطقي  السي 
التي جيب  والتدّرج، ولعلَّ أهم اخلطوات 

أن يتبعها املقاِرن هي اخلطوات التالية:
تنقيح موضوع )حمل( اخلطوة األوىل: 

املقارنة بتيني املسألة ومفرداهتا

القيام  يف  األوىل  ــذرة  ــب ال هــي  ــذه  ه
باملقارنة يف التفسي، ألن املقاِرن هو بصدد 
إليه اآلخرون يف  معرفة وحتليل ما توصل 
املنطلق  ليجعله  اآليــات،  أو  اآلية  تفسي 
وهذا  الــقــرآين،  للنص  النهائي  للتفسي 
رأي  َفَهم  قد  املقاِرن  يكون  أن  يستدعي 
مفاهيمه  ــّدد  وح املقاَرنة،  طــرف  املفرّس 
يف  هــذا  واإللتزامية،  املنطوقية  الداللية 
هي  وقلنا  النص،  تفسي  يف  املقاَرنة  نوع 
األســـاس يف املــقــارنــة، وأّمـــا املــقــاَرنــات 
أنفسهم  املفرسين  بني  كاملقارنة  األخرى 
املقارنة  وكذلك  ومبادئهم،  ثقافاهتم  يف 
التفسي  يف  كتبهـــم  )بمعنى  تفاسيهم  يف 
التي ُتعرب عن مدرستهم التفسيية( والتي 
إعتربناها مقاَرنة تبعية تقع يف خدمة املقاَرنة 
اأُلم، فهذه ايضًا تقتيض تنقيح شخصيات 
فهم  وكذلك  العلمية  وهويتهم  املفرسين 
ثقافاهتم ومبادئهم ومناهجهم وإجتاهاهتم، 
عىل  احلاكم  واألسلوب  النظام  وكذلك 

كتبهم التفسيية، بشكٍل صحيح ودقيق.
املقارنة يف  بيان حدود  الثانية:  اخلطوة 

املوضوع بني األطراف.
عىل  ــالع  اإلط اخلطوة  هبــذه  وُيقصد 
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املحيطة  والقرائن  واملالبسات  الظروف 
ــة، ســـواء أكــان  ــاَرن ــق بــاملــوضــوع حمــل امل
التفسيي  الــرأي  هو  املقارنة  موضوع 
للنص القرآين، أو شخصية املفرس وثقافته 
يعكس  الذي  التفسيي  كتابه  أو  العلمية، 
مدرسته ومنهجه واسلوبه يف معاجلة وفهم 
حدود  ليبنّي  ذلــك  كــلُّ  الكريم،  القرآن 

مقارنته ومساحة مقارنته ضيقًا وإتساعًا.
النتيجــــــة  إفراض  الثالثة:  اخلطوة 

والرجيح يف مرحلة التصور.
ويف هذه املرحلة يفرض املقاِرن لنفسه 
إىل  ستؤدي  مقارنته  أن  حيتمل  مفرضات 
باألدلة  ُيثبت  سوف  أو  إليها،  الوصول 
عىل  احلصول  أجــل  من  صوابيتها  عــدم 

الرأي الصحيح غيها.
اخلــطــوة الــرابــعــة: الــقــيــام بــاملــوازنــة 

واحلصول عىل نقاط اإللتقاء واإلفراق.
املرحلة األساس  املقاِرن يف  يبدأ  وهنا 
يقوم  حيث  التفسييــة،  املــقــاَرنــة  مــن 
اآليــــة  تفسي  يف  املتعددة  اآلراء  بدراسة 
نقاط  فرز  أجل  من  وحتليلها،  اآليات  أو 
وكذلك  اإلفــراق،  نقاط  عن  ــراك  اإلش
يقوم بدراسة مشركات وفوارق شخصية 

وايضًا  املقاَرنة،  أطراِف  املفرسين  من  كل 
التفسيين  من  كل  وفــوارق  مشركات 
األصول  يف  املقارنة،  أطراِف  التفاسي  أو 

والقواعد واملنهجية.
نقاط  وتنقيح  تبيني  اخلامسة:  اخلطوة 
اإلشراك واإلفراق والوصول اىل عللها.

املقاَرنة  عملّية  يف  مهمة  خطوة  وهي 
اإلشــراك  نقاط  تنقيح  ألنَّ  التفسيية، 
ــم من كــِل ذلــك بيان  ـــراق، واأله واإلف
يمّهُد  واإلفراق،  اإلشراك  وأدلة  أسباب 
إّما  الصائب  التفسيي  املوقف  ــاذ  إلخت

امضاًء أو تأسيسًا.
بعملية  الــقــيــام  الــســادســة:  اخلــطــوة 

الرجيح وإختاذ املوقف.
ُتعترب  والتي  ــية  األخ اخلطوة  وهــي 
وبتحقق  األساس،  وثمرهتا  املقاَرنة  روح 
تفسيًا  املقاَرن  التفسي  ُيعد  اخلطوة  هذه 
للقرآن الكريم، ألنه لوالها لكانت املقاَرنة 

جمرد نقِل آلراء اآلخرين وتقليد رأهيم.
اخلــطــوات  هـــذه  ــىل  ع وسنستشهد 
من  واألخي  الســـــادس  املحور  يف  الستة 
حينام  تعاىل،  اهلل  شــاء  -إن  البحث  هــذا 
بقسميها  للمقاَرنة  التطبيقية  النامذج  نذكر 
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)املقاَرنة يف املنهج واملقاَرنة يف املحتوى(.
املحور السادس:

 نامذج تطبيقّيـــــــــة.
بني  ــة  ــقــاَرن امل يف  األول:  الــنــمــوذج 

تفسيين )أي كتابني يف التفسي(:
القيام  بصدد  هو  مقاِرنًا  أنَّ  فلنفرض 
للشيخ  البيان  زبدة  تفسيي  بني  باملقاَرنة 
وبني  جهة،  من  األردبيي  حممد  بن  امحد 
ــرازي  ال بكر  أيب  للشيخ  القرآن  أحكام 
اّلَذين  ُأخرى،  احلنفي من جهة  اجلّصاص 
مها تفسيان فقهيان يمثالن مدرستني من 
آيات  )تفسي  الفقهي  التفسي  ــدراس  م
األحكام( األوىل املدرسة اإلمامية والثانية 
أن  فعليه  القرآن،  فقه  يف  احلنفية  املدرسة 
التي  )املباين(  األصول  بني  باملقايسة  يقوم 
كإمكانية  التفسيين،  من  كٌل  عليها  ابتنى 
فهم وتفسي القرآن، حجّيـــــــــــــة ظهور 
دور  التفسي،  يف  السنة  مرجعية  القرآن، 
ُمستشهٌد  ذلــك  كل  التفسي،  يف  العقل 
التفسيين،  كال  من  تطبيقّية  بنامذج  عليه، 
األحكام  ــات  آي من  متعددة  ــواب  أب من 
أدلــة  بــني  املــقــاَرنــة  وكــذلــك  وتفسيها، 
آية  إىل  كالرجوع  التفسيين،  وقــواعــد 

شأن  تأثي  الــقــرآين،  النص  لفهم  ــرى  ُاخ
تأثي  السياق،  تأثي  النزول،  ومناسبات 
وأخواته  القياس  دور  الــقــراءات،  تعدد 
وسد  املرسلة  واملصالح  اإلستحسان  من 
يف  وبعكسه  اجلّصاص  تفسي  يف  الذرائع 
بنامذج  اإلستشهاد  مع  األردبيي،  تفسي 

تطبيقية أيضًا.
آراء  بني  املقاَرنة  يف  الثاين:  النموذج 

التفسَيين يف تفسي اآلية أو اآليات:
يف مقدمات الصالة:

سوريت  يف  الصالة  أوقات  األول:  املطلب 
اإلرساء و هود:

ڤ  چ  تعاىل:  اهلل  قال  األوىل:  اآليــة 
ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ 
چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄڃ  ڄ 

چچ ]سورة اإلرساء: 78[. 
النقطة األوىل: األربييل وتفسري اآليتني:

متهيٌد:
هي  اإلرساء،  ــورة  س من  ــة  اآلي هــذه 
لبيــــــان  تعرضتا  اللتني  اآليتني  إحــدى 
والثانية  رصيــح،  بشكٍل  الصالة  أوقــات 
 هود ســورة  من   114 رقــم  اآليــة  هي 
نعم  تعاىل(  اهلل  شــاء  إن  بحثها  )وسيأيت 
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الصالة  ألوقات  إشارات  هناك  تكون  قد 
ڀ  چ  تعاىل:  كقوله  ُاخرى؛  بآيات 
ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ 
ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ 
ڤ چ ]سورة الروم: 17 -18[  ففي 
روايٍة عن إبن عباس: أنه إعتربها دالة عىل 
أوقات الصلوات اخلمس)39(. وعىل ضوء 
ضمن  يف  األردبيي  املحقق  بحثها  ذلك 
اآلية  وكذلك  الصالة)40(.  أوقــات  آيات 
104 من سورة طه)41( وأيضًا اآليتني 39 

و40 من سورة ق)42(.
تفسري  يف  األردبــيــيل  املقدس  آراء  جُممل 

اآليتني:
آية سورة هود:أ. 

األردبيي  املحقـــــــق  ُيرّجح  األول: 
زوال  ــو  ــةه اآلي يف  ــوك  ــدل ال يــكــون  أن 

الشمس)43(؛ ويستدل عىل قوله هذا بـ:

 471 ص  ث.  ج  الزخمرشي.  الكشاف.   )39(
و472. 

القرآن.  أحكام  براهني  يف  البيان  ــدة  زب  )40(
األردبيي. ص 96. 

)41( املصدر السابق. ص 96 و97. 
)42( املصدر السابق. ص 98 -100. 

القرآن.  أحكام  براهني  يف  البيان  ــدة  زب  )43(
األردبيي. ص 91. 

يدلك أ.  اإلنسان  ألن  الُلغة)44(؛  داللة 
عينيه عند النظر إىل الشمس.

))أتاين ب.  القائلة:  النبوّيــــــــة  الرواية 
الشمس ]حني  لــدلــوك   جربئيل
زالت الشمس[ فصىّل يب الظهر(()45(.

ــة عــن أئــمــة أهل ج.  ــروّي الـــروايـــات امل
اآلية  يف  للدلوك  وامُلفرّسة   البيت
ــة:  ــرواي بـــزوال الــشــمــس؛ كــهــذه ال
 :ِ اهللَّ ِل  َقــوْ يِف   :ِ اهللَّ َعْبِد  َأيِب  ))َعــْن 

ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  چڤ 

َض  َ اْفــرَ  َ اهللَّ »إِنَّ  ــاَل:  چ َق ڄ  ڄ 
َزَواِل  ِمْن  َوْقتَِها  ُل  َأوَّ َصَلَواٍت،  َأْرَبَع 
ِمْنَها  ْيِل،  اللَّ اْنتَِصاِف  إىَِل  ْمِس  الشَّ
َزَواِل  ِعْنِد  ِمْن  َوْقتِِهاَم  ُل  َأوَّ َصاَلَتاِن 
َقْبَل  َهِذِه  َأنَّ  إاِلَّ  ا،  ُغُروهِبَ إىَِل  ْمِس  الشَّ

ِمْن  َوْقتِِهاَم  ُل  َأوَّ َصاَلَتاِن  ِمْنَها  َو  َهِذِه، 
ْيِل،  اللَّ اْنتَِصاِف  إىَِل  ْمِس  الشَّ ُغُروِب 

إاِلَّ َأنَّ َهِذِه َقْبَل َهِذِه«)46(.
غايًة  ــذ  ُأخ ــذي  ال الغسق  يف  الــثــاين: 
إلقــامــة الــصــالة؛ قـــوالن: أحــدمهــا: أّنــه 

)44( املصباح املني. الفيومي. مادة دلك. 
)45( سنن أيب داوود. ج1 ص 107. 

)46( تفسي الربهان. البحراين. ج 2 ص 437. 
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الظلمة الشديدة املتحققة بمنتصف الّليل، 
وهو امُلؤيَّد بالروايات املروية عن أئمة أهل 
البيت)47(؛ وعليه يرى الشيخ األردبيي 
أوقات  عىل  ــة  داّل تكون  حينئٍذ  اآليــة  أنَّ 
عىل  داللة  وفيها  اخلمس)48(.  الصلوات 
عىل  اخلمس  الصلوات  مجيع  وقت  سعة 
األخبار  بضم  ويتعني  فُيخّصص  اإلمجال، 

أو اإلمجاع عىل الوجه امُلقرر)49(.
إهتمَّ  التي  التفاسي  أهمُّ  الثــــــــالث: 
أقواهلا  ونقل  هبا  كثيًا  األردبيي  املحقق 
للبيضاوي،  التنزيل  أنوار  هي:  وناقشها 
البيان  وجمــمــع  لــلــزخمــرشي  ــاف  ــّش ــك ال
األردبيي  الشيخ  نجـــــد  ولذا  للطربيس؛ 
آراء  يذكر  هنا؛  الصالة  أوقــات  آيــات  يف 
من  واملحصل  ــرشي،  ــزخم وال الــطــربيس 
أن  عىل  اإلتفاق  عنهام:  املنقولة  ــوال  األق
الثالثة: )األردبيي، الطربيس  الدلوك عند 
والزخمرشي( هو زوال الشمس من وسط 
وقت  األول:  قوالن:  الغسق  ويف  النهار، 
الظلمة  ــدة  ــاين: ش ــث وال الــعــشــاء،  ــالة  ص

)47( تفسي العّيايش. ج 2 ص 309 . 
القرآن.  أحكام  براهني  يف  البيان  ــدة  زب  )48(

األردبيي. ص 93. 
)49( املصدر السابق . 

الكّشاف:  وعند  الّليل،  بنصف  املتحققة 
وعند  العشاء،  صالة  وقت  هو  ح  امُلرجَّ
األردبيي والطربيس: املرجح يف الغسق هو 
أهل  أئمة  بروايات  أخذًا  الليل،  منتصف 

.)50(البيت
كام  ــيــي  األردب الشيخ  ــرى  ي ــع:  ــراب ال
لو  الدلوك  أن  البيان:  جممع  يف  الطربيس 
الليل،  بمنتصف  والغسق  بالزوال  ُفرسِّ 
فاآلية   )األئمة روايات  مؤدى  هو  )كام 
عىل  اخلمس؛  الصلوات  أوقات  عىل  تدل 
اإلمامي،  الفقه  يف  به  املعمول  التفصيل 
ــروب وقت  ــغ ال إىل  الــــزوال  مــن  وهـــو: 
للظهرين، ومن الغروب إىل منتصف الّليل 
وقتها  الصبح  وصــالة  للعشاءين،  وقت 

الفجر.
ـــك بــعــد ضم  طــبــعــًا ُيــســتــخــرج ذل
عدم  وهــي:  ــة،  اآلي خــارج  من  املسلامت 
الزوال، وعدم  الظهرين عىل  تقديم  جواز 
جواز تأخيمها عن الغروب، وعدم جواز 
وعــدم  الــغــروب  عــىل  العشاءين  تقديم 
إاّل  الّليل  منتصف  عن  تأخيمها  جــواز 

)50( املصدر السابق. 
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للمضطر)51(.
األردبيي  الشيُخ  ُيناقش  اخلــامــس: 
يناقشهام  الكّشاف،  وصاحَب  الــزّجــاَج 

ڄ  چ  تعاىل:  قوله  من  استفادهتام  يف 
إال  ــون  ــك ت ال  ــالة  ــص ال أنَّ  ڄچ؛ 
قوله  ))ألن  الزجاج:  يقول  حيث  بقراءة؛ 
الفجر،  ــرآن  ق وأقــم  الصالة  أقــم  تعاىل: 
حّتى  بالقراءة  الصالة  ُيقيم  أن  فيه  أمر  قد 
سميت الصالة ُقرانًا، فال تكون صالة إال 
الكّشاف:  صاحب  ويقــــول  بقرآن(()52( 
وهو  قــرآنــًا  سميت  الفجـر،  ))}وقرآن 
ركوعًا  ُسميت  كام   ، ركــنٌ ألهنا  القراءة، 
الشيخ  ومناقشة  ــًا)53(  وقــنــوت وســجــودًا 
األردبيي هي قوله: ))فيه تأمل، خصوصًا 
بمرشوٍع  ليس  فإّنه  ))وقنوتًا((  قوله:  يف 
الوتر  عندهم؛  الصلوات  بعض  يف  إال 

والصبح، وجزء مستحب(()54(.

القرآن.  أحكام  براهني  يف  البيان  ــدة  زب  )51(
األردبيي. ص 93 )اقتباس(. 

 .6 البيان. ج  بنقل صاحب جممـــــــــــــع   )52(
ص434. 

)53( الكّشاف. الزخمرشي. ج 2 ص.687.
القرآن.  أحكام  براهني  يف  البيان  ــدة  زب  )54(

األردبيي. ص 94.

آية سورة هود:ب. 
قال اهلل تعاىل: چ ہ ھ ھ 
ڭ  ڭ  ۓ  ےۓ  ے  ھ  ھ 
چ ]ســـورة  ۆ  ۇ  ۇ  ڭڭ 

هود: 411[.
رأي  األردبيي  للمقدس  ليس  األول: 
رصيح يف تفسي اآلية هذه من سورة هود، 

بل ينقل أقوااًل ثالثة، هي:
إن طريف النهـــــار وقت صالة الفجر . 1

واملغرب.
إن طريف النهار الغدوة والعشّية وهي . 2

صالتا الصبح والعر وأضاف.
الزوال 3.  بعد  ألن  أيضًا  الظهر  ))وقيل 

فتدل  العرب،  عند  ومساًء  عشّيًة  كله 
وينبغي  اجلملة،  يف  وقتهام  سعة  عىل 

إدخال العشائني أيضًا(()55(.
الثاين: ينقل أقوااًل ثالثة أيضًا يف قوله 

تعاىل: چ ھ ے ےۓ چ وهي: 
العشاءان.. 1
ساعات من الّليل وهي ساعاته القريبة . 2

من آخر النهار.

القرآن.  أحكام  براهني  يف  البيان  ــدة  زب  )55(
األردبيي. ص 94 -95. 
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زلفًا من الليل أي قربًا من الليــــــــل، . 3
وقال: ))وحّقها عىل هذا التفسي؛ ان 
الصالة  أقم  أي  الصالة،  عىل  يعطف 
الليل عىل معنى، وأقم  وأقم زلفًا من 
صلوات يتقرب هبا إىل اهلل عزَّ وجلَّ يف 
الليل، فيمكن إشارة إىل صالة  بعض 

الّليل املشهورة(()56(.
النقطة الثانيــــة: اجلّصاص وتفسري آية 

اإلرساء:
جُممل آراء اجلّصاص يف تفسري اآلية:

الدلوك  تفسي  يف  اآلراء  ينقل  األول: 
وملخص  وتابعني،  صحابٍة  عن  والغسق 

ما نقله عنهم: يف الدلوك قوالن:
الغروب.أ. 
امليل.ب. 

ويف الغسق مخسة أقوال:
إجتامع الليل وظلمته.أ. 
غياب الشفق.ب. 
غروب الشمس.ج. 
صالة املغرب والعشاء.د. 
انتصاف الليل، ويروي اجلّصاص هذا ه. 

القول )إنتصاف الّليل( عن أيب جعفر، 

)56( املصدر السابق. 

.)57(والظاهر أنه اإلمام الباقر
ــؤالء  ))ه اجلــّصــاص:  يقول  الــثــاين: 
وقوهلم  امليل،  الدلوك  إن  قالوا:  الصحابة 
كان  وإذا  اللغة،  أهل  من  ألهنم  مقبول؛ 
كذلك، جاز أن ُيراد به امليل للزوال وامليل 
انتظم  فقد  الـــزوال  كــان  فــإن  للغروب، 
والعشاء  واملغرب  والعر  الظهر  صالة 
متصلة  أوقــات  هــذه  كانت  إذ  اآلخـــرة؛ 
الغسق  يكون  أن  فجاز  الفروض،  هبذه 
غاية لفعل هذه الصلوات يف مواقيتها،... 
وحيتمل أن ُيراد به )امليل( غروب الشمس، 
من  أنه  املغرب  وقت  بيان  املــراد  فيكون 

غروب الشمس إىل غسق الّليل(()58(.
يف  األقــوال  من  ل  امُلحصَّ يف  الثالث: 

غسق الّليل: 
بالغروب  )امليل(  الدلوك  فرّس  من  أ: 
أيضًا  الغسق  يكون  أن  عنده  جيــوز  ال 
اإلبــتــداء  سيكون  ــه  ألن ــروب؛  ــغ ال هــو 
الجيوز.  وهذا  واحــد،  يشء  والغايــــــة 

)57( حيث ينقل عنه القول هذا يف سياق وِعداد 
لإلمام  املعارصين  التابعني  بعض  عن  نقله 

الباقر ، كمجاهد. 
ج5  اجلّصاص.  الــرازي  القرآن.  أحكام   )58(

ص31 . 
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الدلوك  تفسي  )عند  حينئـــــــــٍذ  واملتبقي 
الشفق  غيبوبة  إّما  الغسق:  يف  بالغروب( 

وإّما منتصف الّليل.
بــنــاًء عــىل مــا روي عــن أيب  ــع:  ــراب ال
بمنتصف  الغســـــق  تفسي  من   جعفر
الّليل، وعند تفسي الدلوك بزوال الشمس 
احلّدان  يكـــون  النهار،  وسط  من  وميلها 
العر،  الظهــــــــــر،  األربعة:  للصلوات 

واملغرب والعشاء.
چ ڄ  ــاىل:  ــع قــولــه ت ــس:  ــام اخل
}أقم  قولــــه:  عىل  معطوٌف  هو  ڄچ 
أقم  وتقديره:  الشمس{  لدلوك  الصالة 
وجوب  عىل  الداللة  وفيه  الفجر،  قــرآن 
عىل  األمــر  ألن  الفجر؛  صالة  يف  القراءة 
الوقت  ــك  ذل يف  قـــراءة  وال  ــوب،  ــوج ال
ُيراد  أن  يصح  وال  الصالة،  يف  إال  واجبة 
بقرآن الفجر صالة الصبح؛ ألنه غي جائز 
ألنه  الصالة،  عن  عبارة  القراءة  جُتعل  أن 
املجاز بغي  الكالم عن حقيقته إىل  رصف 

دليل)59(.
اجلّصاص  الرازي  الشيخ  يتطرق  ومل 
هود؛  سورة  من   114 رقم  اآلية  لتفسي 

)59( املصدر السابق. 

ولعله اكتفى ببيانه بحَث أوقات الصالة يف 

آية سورة اإلرساء.

ــات بني  ــرتك ــش ــثــالــثــة: امل الــنــقــطــة ال

التفسريين:

بيان  عــىل  ـــزا  رّك التفسيين  أنَّ  بــام 

مفردات اآلية من الدلوك والَغسق وقرآن 

خاّصًا  تفسيّيًا  بحثًا  نشاهد  مل  الفجر، 

آية  تفسي  يف  شاهدناه  كــام  قبلهام،  مــن 

ه  الطهارات الثالث من سورة املائدة، ولعلَّ

لعدم وجود اهباٌم يف معنى اآلية إال يف بيان 

املفردات  يف  واملصداقي  اللغوي  اخلالف 

الثالثة املذكورة. ولكن مع ذلك ُنشي إىل 

بعض اآلراء املشركة واملختلف فيها، ولو 

كانت قليلة:

لدى  بالزوال  الدلوك  تفسي  األول: 

التفسيين يف اجلملة، وسيأيت يف الفوارق: 

أن اجلّصاص مل َيُبّت األمر فيه بل يراه أحد 

اإلحتاملني، يف حني أنَّ األردبيي رّجح هذا 

املعنى.

تفسي الَغسق بشدة الظلمـــــة  الثاين: 

الصادقة عىل منتصف الّليل عندمهـــــا يف 

اجلملة، وروايــــة الغسق بمعنى منتصف 
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الّليل من ِقَبل اجلّصاص عن أيب جعفر)60( 
الغسق  تفسي  األردبيي  روايــة  مع  تتفق 

الليل. بمنصف 
أوقــات  عــىل  ــة  اآلي اشــتــامل  الثالث: 
يف  التفسيين  عند  اخلمســـــــة  الصلوات 
اجلملة، بنفس التوضيح الذي مرَّ يف النقطة 

األوىل والثانية.
ـــوارق بني  ـــف الــنــقــطــة الـــرابـــعـــة: ال

التفسريين:
فيه  والبّت  األمر  حسم  عدم  األول: 
الدلوك  مفرديت  يف  اجلــّصــاص  ِقَبل  من 
ُيبِد  يذكر اإلحتامالت ومل  والغسق؛ حيث 
أن  حني  يف  عنده،  املختار  للرأي  انحيازه 
األردبيي حسم موقفه بإنحيازه إىل تفسيه 
الدلوك بالزوال والغسق بمنتصف الّليل؛ 
أهل  أئمة  تفسي  يف  املعنيني  لورود  وذلك 

.البيت
تعاىل:  قوَله  األردبيي  تفسي  الثاين: 
الــصــبــح؛  ــالة  ــص ب ڄچ  چڄ 

بعض  بذكر  الــيشء  عن  التعبي  باب  من 

بأيب جعفر يف روايته هذه،  يقصد  أنه  أرى   )60(
يذكر  حيث   الباقر عي  بن  حممد  اإلمام 
 لإلمام املعارصين  أقوال  عداد  يف  قوله 

كقتادة وجماهد. 

أجزاءه، كام ُيقال عن الصالة أهنا ركوٌع أو 
سجود، يف حني أن اجلّصاص يفرّس }قرآن 
ُيراد  أن  بالقراءة، وال يصح عنده  الفجر{ 
بقرآن الفجر صالة الصبح؛ ألنه غي جائز 
ألنه  الصالة،  عن  عبارة  القراءة  جُتعل  أن 
املجاز بغي  الكالم عن حقيقته إىل  رصف 

دليل)61(.
خالل  من  الرتجيح  اخلامسة:  النقطة 

املقارنة:
عمدة  أن  الرابعة:  النقطة  يف  مرَّ  كام 
اإلختالف يف تفسي اآلية، هو اإلختالف 
يف املراد بمفرداهتا األساسّية من جهة اللغة 
الغسق،  الدلوك،  وهي:  املفرسين،  وفهم 

وقرآن الفجر.
وملّخص اآلراء: أنَّ الدلوك هو: 

)وســـط( أ.  كــبــد  ــن  م الــشــمــس  زوال 
السامء،)62(.

الغروب، )63(.ب. 

 5 ج  اجلّصاص.  الــرازي  القرآن.  أحكام   )61(
ص 31. 

القرطبي عن: عمر وابنه وأبو هريرة  )62( رواه 
علامء  مــن  ســواهــم  وطائفة  عباس  ــن  واب

التابعني وغيهم. 
القرطبي: قاله عي وابن مسعود وأيب  )63( قال 
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الزوال والغروب ج.  فيشمل  امليل  مطلق 
)من الزوال إىل الغروب()64(.

الليل وظلمته  أ: اجتامع  والغسق هو: 
ب:  الليل()65(.  بمنتصف  املتحقق  )وهو 

سواد الليل، ج: مغيب الشفق.
الليل)66(. وقالوا يف قرآن د.  إقبال ظلمة 

الصبح)67(  صالة  به  املراد  أ:  الفجر: 
ب: املراد به القراءة.

هو:  هنا  املختار  ــرأي  ال فــإن  وعليه 
اللغوية  اآلراء  هذه  ترجيح  يف  املرجع  إن 
هو  البعض؛  عىل  بعضها  واإلجتهادية 
البحث عن السنة الرشيفة؛ ألن أحد أدوار 
وتعيني  املجمل  تبيني  هو  السنة:  تفسي 
عىل  املفهوم  صدق  احتامل  عند  املصداق 
قد  الــشــأن  هــذا  ويف  مــصــداق،  مــن  أكثر 
بيتــــه  وأهل   النبي عن  أخبار  وردت 
علمه  ورثـــة  هــم  ــن  ــذي اّل  املعصومني
ومنها  املوقف،  حتسم  حكمته،  ومستودع 

عىل سبيل املثال ال احلر:

بن كعب، وروي عن ابن عباس. 
)64( رواه القرطبي عن إبن عطّية. 

 .65( وهو املروي عن أئمة أهل البيت(
)66( كل ذلك عن تفسي القرطبي. 

)67( قاهلا الفراء بنقل القرطبي. 

1 . روى أبو داوود يف سننه عن النبي
لدلوك   جربئيل ))أتـــاين  قــولــه: 
الشمس ]حني زالت الشمس[ فصىّل 

يب الظهر(()68(.
ــة عــن أئــمــة أهل . 2 ــروّي الـــروايـــات امل

اآلية  يف  للدلوك  وامُلفرّسة   البيت
بمنتصف  والغسق  الشمس  ــزوال  ب
َعْبِد  َأيِب  ))َعــْن  الرواية  كهذه  الليل، 

ڤ  چ  تعاىل:   ِ اهللَّ ِل  َقـــوْ يِف   :ِ اهللَّ
ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ 
َأْرَبــَع  َض  َ ــرَ اْف  َ َقــاَل: »إِنَّ اهللَّ چ  ڄ 
َزَواِل  ــْن  ِم َوْقــتِــَهــا  ُل  َأوَّ ــَواٍت،  ــَل َص
ِمْنَها  ْيِل،  اللَّ اْنتَِصاِف  إىَِل  ْمِس  الشَّ
َزَواِل  ِعْنِد  ِمْن  َوْقتِِهاَم  ُل  َأوَّ َصاَلَتاِن 
َقْبَل  َهِذِه  َأنَّ  إاِلَّ  ا،  ُغُروهِبَ إىَِل  ْمِس  الشَّ

ِمْن  َوْقتِِهاَم  ُل  َأوَّ َصاَلَتاِن  وِمْنَها  َهِذِه، 
ْيِل،  اللَّ اْنتَِصاِف  إىَِل  ْمِس  الشَّ ُغُروِب 

إاِلَّ َأنَّ َهِذِه َقْبَل َهِذِه«)69(.
متكفلة  الكريمة  اآليــة  تكون  وعليه 
ألن  اخلمسة؛  الصلوات  أوقــات  لبيان 
ظهرًا،  الشمس  زوال  هو  كان  ملّا  الدلوك 

)68( سنن أيب داوود. ج1 ص 107. 
)69( تفسي الربهان. البحراين. ج 2 ص 437. 
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بني  ما  فيكون  انتصافه،  هو  الليل  وغسق 
للصلوات  أوقاتًا  الليل  وغسق  الدلوك 
خروج  عىل  دلَّ  الدليل  أن  غي  ــع،  األرب
فيكون  الشمس،  بغروب  الظهرين  وقت 
مشركًا  وقتًا  والــغــروب  الدلوك  بني  ما 
للظهرين، كام يكون ما بني الغروب وغسق 

الليل وقتًا مشركًا للمغرب والعشاء)70(.
جواز  عىل  اإلستدالل  يمكن  وهبــذا 
ورود  مع  سّيام  ال  الصالتني،  بني  اجلمع 
أخبار تدلُّ عىل مجع النبي بني الصالتني 

اخلــالف.  فيها  دام  مسائل  يف  اإلنصاف   )70(
جعفر السبحاين. ج 1 ص 291. 

من دون رضورة اخلوف أو السفر واملطر.
فقد روى الرمذي يف سننه عن سعيد 
بن جبي عن إبن عباس قال: ))مجع رسول 
املغرب  وبني  والعر  الظهر  بني   اهلل
والعشاء باملدينة من غي خوف وال مطر، 
بذلك؟.  أراد  ما  عباس:  إلبن  فقيل  قال: 

قال: أراد أن الحُيرج ُأمته(()71(.

)71( سنن الرمذي. ج 1 ص354 رقم احلديث 
187 باب ما جاء يف اجلمع يف احلرض. 
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املباركة وقد ذكرها- الحمد  املفرسون- هي سورة  أجمع  الكتاب -كام  أم   

سبحانه- يف قوله: زب \ [ ^ _ ` b  a رب [سورة الزخرف: 4]. 

وقد ابرز السيد الباحث يف هذه السورة الكرمية من مضامني تبني ما يجب ان 

يكون عليه املجتمع املسلم من حمد الله وشكره وإفراده بالعبادة واالستعانة 

وطلب الهداية يف بحث بياين اعتمد فهم الباحث وتقديره واستقصاءه.

السيد منذر الحكيم
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متهيد:
قد  الكريم  القرآن  كنوز  مفاتيح  إن 
مجعت يف فاحتة القرآن احلكيم وام الكتاب 
املجيد وقدمت صورة كلية رائعة ملن يروم 
االهلي  الكتاب  هــذا  خــالل  من  املعرفة 
السامي، و رسمت خطوطًا عريضة جلميع 
العظيم، وهي تشتمل عىل  القرآن  مفاهيم 
وتتصف  تعاليمه  وأســس  الكتاب  روح 

باالعجاز والوضوح واجلامل.
وأساسه.  ومفتاحه  الكتاب«  »ام  إهنا 
اليهــــــا  يتوجه  أن  اختصاص  ذي  فلكل 
ناشدًا ضالته، ليحصل منها عىل ما يروي 

ظمأه.
رب  كــالم  هي  الكتاب«  »فاحتة  إن 
العاملني وأدبه الذي أراد منه تأديب عباده 
مسلم  كل  عىل  قراءهتا  اجياب  أن  و  عليه، 
عرش مرات عىل االقل يف كل يوم، و لكل 
فريضة مرتني عىل االقل، يشي اىل رضورة 
روح  يف  لتغرس  مفاهيمها  عىل  التأكيد 
عمليًا  جتسيدها  ورضورة  اصوهلا،  املسلم 
يف واقع احلياة، والتحي بجامل مافيها من 
قيم مثىل. وربام هلذا قد وجبت تالوهتا يف 
عىل  والسلم،  واحلــرب  واحلــرض،  السفر 

الرجال والنســـــــاء، والشباب والكهول، 
لزومًا  وإخفاتًا،  جهرًا  ومجاعة،  فــرادى 
الرباين واالستهداء هبديه  باالدب  للتأدب 

السامي.
وهو  فقط  واحد  بطلب  التريح  ان 
سبحانه  اهلـــادي  اهلل  مــن  ــة  اهلــداي طلب 
وتعاىل و بصيغة اجلمع »اهدنا« وباسلوب 
السورة  هــذِه  ان  يعني  والترضع  الدعاء 
اهنا  مجيعا  العاملني  رب  بأنه  رصحت  التي 
ختاطب االنسانية بأمجعها، وترشدها لتتجه 
اىل مصدر اهلداية التي هي احوج مايكون 
وكل  احلياة  جوانب  كل  يف  االنسان  اليها 
العاملني  من  اهلــدايــة  فطالب  مراحلها، 
معرفة  طلب  يعني  املستقيم  الــراط  اىل 
واملعونة  التوفيق  وطلب  ــراط،  ال هذا 
ماحيتاجه  أهم  الهنا  عليه،  والثبات  للسي 
السبل،  فيها  تتشعب  حياة  يف  االنــســان 
وتتعدد الطرق، وحييط اجلهل بكل جانب، 
رسب،  كل  عىل  الضالل  قــوى  وتسيطر 
وهتيمن عوامل اهلدم عىل عامل يموج بركام 
ُفطر  الذي  االنسان  متسخ  التي  اجلاهلية، 
وتكيد  الفضيلة،  ســامء  اىل  العروج  عىل 
الباطل  وإلباس  بإغرائه  له  الرش  عنارص 
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بلباس  احلق  عىل  التمويه  و  احلق،  لباس 
الباطل.

جتعل  املمسوخة  ــقــوى  ال هـــذِه  إن 
االنسان يف ظرف حالك و يف مأزق شديد. 
واجلامل  النور  اىل  التطلع  اىل  أحوجه  فام 
والكامل واالستعانة بمصدر اخلي واهلدى 
والقدرة والغنى. وما احوجنا ملعرفة احلق  

والعمل به والثبات عليه.
هلذا  األم  الفاحتــــــــة  سورة  وتتكفل 
االمــر،  هلــذا  باإليضاح  العظيم  الكتاب 
الواضحة  املعامل  املسلم  لالنسان  وحتــدد 
االبعاد للمجتمع الذي ينبغي له ان يصنعُه 

ويعيش فيه.
معامل املجتمع املسلم هلل يف فاحتة الكتاب:

املجتمع  معامل  أهم  تلخيص  ويمكن 
النقاط  املباركة يف  الفاحتة  املسلم يف سورة 

التالية:
الرؤية التوحيدية الناصعة: چ ٱ ٻ . 1

ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ 

ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺچ.

املعربة عن . 2 املستمرة و هي  العبــــــادة 
يف  االهلــي  للقانون  املطلق  اخلضوع 

احلياة: )اياك نعبد(.

والقـــــــــدرة . 3 القوة  بمصدر  االعتزاز 
و  غيه  عن  العزيز  باهلل  واالستغنـــاء 
هبا:  واالعتزاز  باهلل  املطلقة  االستعانة 

)واياك نستعني(.
واحلياة . 4 للعاطفـــــــة  السليم  التوجيه 

ــادي:  اهلــادفــة مــن خــالل الــدعــاء اهل
)اهدنا الراط املستقيم(.

واالرسة . 5 للفــــــــرد  الصاحلة  القدوة 
واملجتمع الصالـــــــح: )رصاط الذين 

انعمت عليهم(.
معرفة اآلفــــــات واالعداء احلقيقيني . 6

واحلذر منهم وجتنبهم: )غي املغضوب 
عليهم وال الضاّلني(. 

الناصعة )وسالمة . 1 التوحيديـــة  الرؤية 
العقيدة(:

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ  چ   
ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ 

ٺچ.

 لقد نص القرآن الكريم عىل أنه »ذكر 1. 
للعاملني« و »ذكرى للبرش« فهو كتاب 
واملجتمع  )للفرد  مجعاء  للبرشية  اهلل 

مجيعا(.
الــرمحــن . 2 ربـــه  ــع  م ــرد  ــف ال تكلم  ان 
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اجلمع  بضمي  له  وخماطبته  الرحيم 
الطابع  -عىل  للنظـــــر  -الفت  تأكيٌد 
االجتامعي ملحتوى آيات سورة احلمد 

)نعبُد، نستعني، اهدنا(.
إن الرؤية الكونيــــــــة لالنسان الفرد . 3

كل  يف  تتجسد  واملجتمـــــع  ولالمة 
مفردات السلوك اليومي لالنسان.

وقد جتسدت الرؤية التوحيدية يف كل 
مقاطع هذِه السورة:

 من ابتداء القراءة، وهي سلوك يومي 
مستمر، باهلل وحده دون غيه.

به  والثناء  احلمد  كل  ختصيص  من  و   
سبحانه.

 ومصدريته وربوبيته تعاىل لكل عوامل 
الوجود.

رمحته  من  الرمحة  ــواع  ان كل  ونشوء   
املطلقة.

 ومالكيته لكل يشء وانتهاء مصي كل 
املطلقة  وهيمنته  تعاىل  اليه  وموجود  كائن 

عليه بدءًا وانتهاًء.
تعاىل  به  املعبودية  استحقاق  وحر   
له  العباد  من  الدائمة  العبادة  وختصيص 

تعاىل.

وحر  فيه  املطلقة  القدرة  وحــر   
االستعانة احلقيقية به.

 وختصيصه بالدعاء وطلب اهلداية منه 
تعاىل دون سواه.

بالنِعم كلها  املنعم  وختصيصه بكونه   
عىل املنَعم عليهم.

وغيه  اهلــدى،  ومنه  احلق  هو  وأنــه   
الباطل وطريقه الضالل.

ينبغي  الذي  الغضب  إن  النهاية  ويف   
اتقاؤه والفرار منه إنام هو غضبه دون من 

سواه.
من  مفردة  -وهــي  التالوة  ابتداء  إن 
اهلل  -بــاســم  الــبــرشي  السلوك  مــفــردات 
الرمحن الرحيم، نموذج من سلوك انساين 
مريّض هلل سبحانه، بل هو أدب من آداب 
به  االقــتــداء  يلزم  سبحانه،  هلل  العبودية 
أو  فــردّي  برشي  اختياري  سلوك  كل  يف 
شعارًا  للمسلم  هــذا  وليس  اجتامعي، 
بل  فحسب،  التوحيدية  رؤيته  عن  كاشفًا 
هو متثيل لقيمة ُعليا من قيم احلياة البرشية، 
وهي رضورة التحرك يف كل عمل إرادي 
اختياري عن داع إهلي ال يشوبه أدنى شك 
َمثل  له من  انسان البّد  أو رشك، الن كل 
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كل  يف  اساسه  عىل  ويتحرك  خيتاره  أعىل 
الوصول  بأمل  حياته  خطى  من  خطوة 
-أعىل  االعــىل  املثل  هــذا  كــان  فــإن  إليه. 
يرتقي  ُسَلاًم  االنسان  سلوك  -كان  بحق 
هذا  يكن  مل  وإن  االعىل  املثل  ذلك  اىل  بِه 
املثل مثاًل أعىل بحق بل توهم االنسان أنه 
كذلك كانت رؤيته رسابًا حتى إذا جاءه مل 

جيده شيئًا.
ومن هنا نفهم رس قوله: »كل أمر 
ومن  أبر«.  فهو  اهلل  باسم  ُيبدأ  مل  بال  ذي 
تعاىل:  قوله  مثل  عىل  الضوء  ُيلقى  هنا 

چ  ڃ  ڃ  ڃ  چڃ 

ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ 
وقوله:   ،]39 ــنــور:  ال ڍچ ]ســـورة 

ى  ېى  ې  ې  چې 

ۇئچ  وئ  وئ  ەئ  ەئ  ائ  ائ 
]سورة ابراهيم: 18[.

فإن صدور كل عمل اختياري عن نية 
هو أمر البد منه، وهذِه النية هي كينونة هذا 
العمل وهويته، وهي روحُه وحقيقته، كام 
بالنيات  االعامل  »انام   :النبي عن  ورد 

وانام لكل امرئ مانوى«.
عمله  ثمرة  عىل  االنسان  حيصل  وال 

هذِه إاّل بمقدار ماينطوي عليه هذا العمل 
أي  القصد،  وخلوص  النية  سالمة  من 
بمقدار ماحيتوي عليه من داع مَقِرب نحو 
تعاىل:  قال  لالنسان.  االعىل  اهلدف  ذلك 

ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  چٿ 

 ،]19 االرساء:  ـــورة  ڤچ ]س ڤ 
فصدور كل عمل عن داع أمثل يرفع هذا 
حصاد  فيكون  االثامر،  مستوى  اىل  العمل 
كام  متنامية  أيضًا  صاحلة  ثامرًا  الزرع  هذا 

گ  ک  ک  ک  ک  چ  تعاىل:  قــال 
گ چ ]سورة االنعام: 160[، ولذلك 
يلزم اقران هذا الداعي بالعمل طيلة مدة 
العمل، وكلام ازداد التوجه إليه ازداد تأثيًا 
بـ  العمل  وإقــران  وتوهجًا.  نــورًا  واشتد 
»اسم اهلل تعاىل« إن هو إاّل تصعيد للحالة 
الشعورية الالزمة الثراء العمل، وتصعيد 
 :عنه ورد  فقد  واثامره.  إنتاجه  لدرجة 
ماعقل  صالته  مــن  للعبد  يكتب  »إنــام 

منها«)1(.
ثم إن استشعار املسلم أَن َمثله األعىل 
الكامل  صفات  جلميع  مستجمع  احلياة  يف 
التنصيص  ثم  سبحانه،  اهلل  وهو  واجلامل 

)1( بحار االنوار84: 249. 
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ودوامــهــا  الــرمحــة  بشمول  اتصافه  عــىل 
الفرد  نظرة  أن  يعني  قد  الرحيم«  »الرمحن 
بل  احلــيــاة  اىل  املسلم  واملجتمع  املسلم 
والرمحة.  باخلي  متفائلة  نظرة  كله  الوجود 
إنُه األمل الذي ُيرسع بعجلة حياة االنسان 
الذي  والرجاء  الكامل،  قمة  اىل  به  للسي 
بالنر  االنسانية  احلــيــاة  معركة  ُيــتــّوج 

والفالح.
شاملة،  رؤيــة  التوحيدية  الرؤية  إن 
عن  باهلل  املؤمن  لالنسان  سلوك  يشذ  فال 
ال  كام  الناصعة،  الرؤية  هذِه  من  صدورِه 
يشذ يشء يف الوجود عن فاعليته سبحانه 
وتعاىل، وحضوره والقيمومة عليه كام قال 
تعاىل: چ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہچ)2( 
فاحلمُد والثناء سلوك اختياري يصدر عن 
االنسان، وينشأ من توجهه جلامل أو كامل 
فيلَهُج  والتثمني،  للتقدير  استحقاقه  يرى 

بذكره مدحًا وثناًء.
وإذا تعمق االنسان يف كل مجيل أو ذي 
كامل، َوَجدُه كاماًل مستعارًا ومجااًل عارضًا 
له وناشئا من مصدر الكامل واجلامل، فإذا 

عمران:  آل  ]سورة   ]255 البقرة:  ]سورة   )2(
 .]2

يثني عىل  أن  به  كان حريًا  عليه  الثناء  أراد 
مصدر اجلامل والكامل كله.

فآمن  احلق  عرف  الــذي  هو  فاملسلم 
به، وعرف الكامل املطلق الذي ال يتعدى 
يشء،  كل  يف  يتجىل  وإنــام  غــيه،  اىل  عنه 
فكل مجال ينشأ منه ويعود إليه، وكل ثناء 
احلقيقة  ويف  هو،  يستحقُه  إنام  الوجود  يف 

خيتص به.
تفيدان  املعرفة  وهذِه  الرؤية  هذِه  إن 
االنسان نظرة جديدة اىل ظاهر هذِه احلياة 
مجاله  غي  بجامل  ينبهر  ال  فهو  وباطنها، 
وصف  يف  يستغرق  وال  وتعاىل،  سبحانه 
يشء والثناء عليه إاّل إذا كان وصفه وصفًا 

له تعاىل، وثناًء عليه ومحدًا له.
ــة  ــرؤي ـــالل ال ـــِرُف ظ ـــرف وهـــكـــذا ت
ساحات  من  ساحة  كل  عىل  التوحيدية 
ــســان، وعــىل كــل جانب من  االن ــود  وج
ونظرة  ــة  رؤي كل  وعــىل  حياته،  جوانب 

وسلوك.
النص  ــذا  ه دالالت  إحــدى  وهـــذِه 
كل  اي  العاملني(  رب  هلل  )احلمد  املعجز: 
سبحانه،  ــاهلل  ب خيتص  ــوجــود  ال يف  محــد 
الوجود،  عوامل  لكل  املطلقة  الربوبية  إهنا 
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خاضعة  -كّلها  -بالذات  العقالء  فعوامل 
سواء  والترشيعيـــــــــة  التكوينية  لربوبيتِه 
بسواء. والربوبية تستبطن االنشاء وامللكية 
للمربوب،  الدائمـــــة  واهليمنة  والرعاية 
فالربوبية تستدعي خضوع املربوب للرب 
خضوعًا ناشئًا عن االفتقار والتعلق بالرب 
املنشئ، واملالك الذي يرعى مملوكه ويربيه 
الوجود.  به يف مراحل تكامله يف  ويتدرج 
أبى،  أم  لربِه شاء  البرشي مدين  فاملجتمع 
بكل  احلقيقة  هذِه  يدرك  املسلم  واملجتمع 

عمق ويؤمن هبا أشد اإليامن.
أهم عوامل  املنشأ هذه هي  ان وحدة 
وحدة املجتمع البرشي، عىل الرغم من كل 
والشعوب  االمم  هبا  تتميز  التي  الفوارق 

ڇ  چ  چ  چ  تــعــاىل:  قــال  كــام 
ڌچ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇڇ 

]سورة احلجرات: 13[.
اساس  عىل  تكــــــون  التي  والربوبية 
االنشاء واملالكيـــــــــة تستلـــزم السيطرة، 
أو  بالتجرب،  والسيطرة قد تكون مقرونـــة 
وهبذا  والرمحــــــة.  باللطف  مفعمة  تكون 
املنظار يمكن مالحظة القيــــم واالهداف 
وعوامل  الوسائل،  وبني  بينهــا  واملوازنة 

التقدم  وعوامل  البقاء،  وعوامل  اهلــدم، 
الدفاع  فتستدعي  العليا،  االهــداف  نحو 
واجلــهــاد واقــامــة احلــدود ومحــل السيف 
بعد  احلق  الحقاق  وسيلة  السيف  دام  ما 
واالرشادية.  السلمية  السبل  كل  انسداد 

قال تعاىل: چ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ 
 .]25 احلديد:  ٿچ ]ســورة  ٿ 
وسيده  األعىل  ملثله  تبع  املسلم  فاملجتمع 
تبع  وغضُبه  َغَضبه،  رمحته  سبقت  الذي 

لرمحته الشاملة والدائمة.
املنشأ،  كــوحــدة  املــرجــع  وحـــدة  إن 
جديرة بأن تكون عاماًل من عوامل تعاضد 
والتفافه  املسلم،  املجتمع  ابناء  توافق  و 
تتهاوى عنده كل  الذي  املحور  حول هذا 

عوامل التفرقة والتنازع.  
املطلق( . 2 )واخلضوع  املستمرة  العبادة 

للقانون الرباين يف احلياة: )إياك نعبد(.
إن رؤية االنسان للوجود واحلياة تتجىل 
التوحيدية  والرؤية  ريب،  بال  سلوكه  يف 
تستدعي التوّجه الدائم، والركون املطلق، 
واخلضوع واالنصياع املستمر لصـــــاحب 
الشـــــــــاملة  والقيمومة  املطلقة،  الوالية 
املستمرة  والرعاية  الدائمـــــــة،  والربوبية 
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للكون ولالنسان بالذات.
صفات  جممع  يف  احلــق  انحصار  إن 
لغيه  يكون  ال  أن  يلزمه  واجلامل،  الكامل 
بمقدار  إاّل  واحلقانية  والدوام  الثبات  من 
حتققه ومتثيله وارتباطه باحلق الدائم الذي 

ال ولن يزول. قال تعاىل: چ ڳ ڳ ڳ 
 .]88 القصص:  ڱچ ]ســـورة  ڳ 
وهذِه الرؤية تستلزم نفي كل توجه أصيل 
اهلل  عىل  النظـــر  وقر  سبحانه،  اهلل  لغي 
إليه بصلة، ويكون  يمُت  ما  سبحانه وكل 

وسيلة لبلوغ الغاية إليه.
املحور  هي  ــىل  االع املثل  ــدة  وح إن 
يستحق  الذي  والدائم،  واالصيل  الثابت 
وتتمحور  اساسه  عىل  البرشية  جتتمع  أن 
عليه. وهذا يعني االنصياع للهيمنة االهلية 
يف كل شؤون احلياة. وهذا االنقياد يستلزم 
يف  االنسان  عىل  اهليمنة  أنواع  سائر  رفض 
حياته. فنظام احلكم يف املجتمع االسالمي، 
بل نظام احلياة هو نظام الوالية االهلية من 
جانب، وعبودية االنسان ـ فردًا وجمتمعًا ـ 
عبودية اختيارية بالنسبة هلل سبحانه وتعاىل 

من جانب آخر.
إن هذِه العبودية االختيارية بالنسبة هلل 

سبحانه هي التي تضمُن لالنسان انسانيتُه 
الوجود. وكل  وتكامله وصعوده يف سَلم 
انسانيته  من  خترجه  سوف  سواها  عبودية 
هاوية  يف  به  والردي  احليوانية،  مهبط  اىل 

اخلرسان، كام قال اهلل جل ذكره: چ ٱ 
پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ 
ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ 

ٺ ٺ چ ]سورة العر[.
أن  ينبغي  العبادية  الصيغة  هــذِه  إن 
تطغى عىل املجتمع وال تقتر عىل الفرد، 
تغطي  بحيث  فاعليتها وشموليتها  فتكون 
املجتمع  احلياة، وكل طبقات  كل جوانب 

ورشائحه.
ومن هنا نجد أن القرآن الكريم يؤكد 
عن  فضاًل  لاليامن  االجتامعي  الطابع  عىل 
أو  االجتامعي  فالطابع  الفردي،  طابعه 
بل  العابد،  املجتمع  يعني  للعبادة  اجلمعي 
املستمر يف العبادة مع محله لشعار عبادة اهلل 
االنسان  لييب  االسالم  جاء  وقد  وحده. 
وال  البرشي،  للكامل  مثااًل  منه  وليصوغ 
يتامشى  واقعيًا  منهجًا  يكون منهجه  أن  بد 
ال  وهلذا  وتطوراهتا.  احلياة  رضورات  مع 
يمكن جتريد الفرد عن املجتمع النه خالف 
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الطبيعة البرشية والرضورات احليوية.
إذن ال بد من تربية االنسان وصياغته 
الــذي  املجتمع  هــو  فــام  جمتمع.  يف  وهــو 
الالئق  كامله  لالنسان  حيقق  أن  يستطيع 
به؟. إنه املجتمع العابد هلل سبحانه، الكافر 

بعبادة غيه.
حت  جت  يب  چ  تعاىل:  قال 
جث  يت  ىت  مت  خت 
مث چ ]سورة البقرة: 256[ فال بد من 
رفض كل هيمنة غي إهلية، إذن كل هيمنة 
تكون  فإهنا  حقيقية  بصلة  اهلل  اىل  متُت  ال 
الردي  اىل  االنسان  جتر  طاغوتية،  هيمنة 

واخلرسان.
ومتثيلها  سبحانه  هلل  العبودية  تقّبل  إن 
هلا  والتهيؤ  املعبود  يقرها  التي  بالعبادة 
واالستمرار عليها، والتصميم والعزم عىل 
احلياة  اهلذه  يف  االهلي  املنهج  هذا  انتهاج 
رضورة ملحة، وال يستطيع االنسان بدون 
يف  االستمرار  وبدون  الراسخ،  العزم  هذا 
يضمن  حتى  ثامرها  جيني  أن  العبادة  هذِه 

بلوغه مرحلة اليقني. قال تعاىل: چڍ 
ڍ ڌ ڌ ڎچ ]سورة احلجر: 

.]99

يرفع  حــني  االســالمــي  املجتمع  ان 
يريد  انــه  يعني  ــده  وح هلل  العبادة  شعار 
الرباين  والقانون  االهلية،  الرشيعة  حتكيم 
عىل كل فصائل احلياة وجماالهتا يف املجتمع 
نصوص  بذلك  رصحــت  وقــد  البرشي. 
اساسيًا  هدفًا  وجعلتـــــــه  الكريم  القرآن 
يسعى اليه املجتمع االسالمي. قال تعاىل: 

چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  چڃ 

چچ ]سورة البقرة: 193[ و قال: چٺ 
ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ 
ڤچ ]سورة  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ 
التوبة: 33[. وهذه الرؤية هي التي دعت 
بوجه  للوقوف  املسلمني  جيش  قادة  أحد 
»جئنا  لــه:  قائاًل  اجلاهليني  الــقــادة  أحــد 
لنخرج العباد من عبادة العباد اىل عبادة اهلل 
تلبسوا  سواء  ـ  اجلاهليني  ولكن  سبحانه« 
انام  ـ  الفسق  أو  النفاق  أو  الكفر  بلباس 
يشكلون جبهة واحدة. وقد تكون متالمحة 
تستهدف انقاذ أوضاعها اآلخذة بالردي، 

وقد قال تعاىل خمربًا عن هذِه احلقيقة: چ ک 
ک ک ک گ گ گ گ 

ڳ چ ]سورة البقرة: 217[.

ومن هنا يشعر املجتمع العابد باحلاجة 
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االهلي  والدعم  الفائقة  القدرة  اىل  املاسة 
تنطلق  أن  بد  الدعم ال  الكامل. لكن هذا 
الشعور  بعد  نفســـه،  املجتمع  من  بذرته 
العدة  بإعداد  ليتحرك  وبالفاقة،  باحلاجة 

وحتصيل القدرة من مصدرها االصيل.
االستغناء باهلل عن ما سواه واالستعانة . 3

ـــاك  ــه واالعـــتـــزاز هبــا: )واي الــتــامــة ب
نستعني(.

إن اجلهل ال يرتفع إاّل بالعلم، والعجز 
سالح  والعلم  بــالــقــدرة،  إاّل  يندفع  ال 
اىل  الــفــرد  حيتاج  وكــام  ــقــدرة.  ال حتصيل 
يكون  ما  أحوج  كذلك  فاملجتمع  العون، 
نحو  اجلميع  توجه  من  بد  وال  العون،  اىل 
هذا املحور، وال بد من االيامن هبذا املحور 
إفاضة  عىل  قــادرًا  يكون  أن  ينبغي  الذي 
العاجز  ليستغني  والغنى،  والعزة  القدرة 
التوحيد  بروح  وحيتفظ  سواه،  من  عن  به 
التمزق  ـــوان  ال كــل  عــن  بذلك  ويبتعد 

واالضطراب.
بكل  املحيط  املصدر  هبذا  االيــامن  إن 
بأن  جلديٌر  يعجز  ال  الذي  والعزيز  يشء، 
املؤمن  والفرد  املؤمن  للمجتمع  يعطي 
فالضعيف  العزة،  بمصدر  االعتزاز  حالة 

ال بد أن يعتز بيشء جيرب ضعفه.
الــعــون،  اىل  بــاحلــاجــة  ــــرار  االق إن 
االهلي،  العون  اىل  حمتاجون  بأننا  واالقرار 
وأن هذا العون يتقدمه طلب العباد بشكل 
أكيد من مصدر القدرة، وهو اهلل سبحانه، 
طول  عىل  هي  إنــام  االستعانة  هــذِه  وأن 
اخلط وال ختتص بحقبة زمنية خاصة، كل 
مجلة  يف  الكريم  القرآن  لنا  خلصه  قد  هذا 
واحدة فقط هي: )واياك نستعني( بصيغة 
املفيد  املضارع  والفعل  احلر  مع  اجلمع 

لالستمرار.
إن تكرار هذِه اجلملة وتلقني االنسان 
عالمة  واجلمع  مجــع،  يف  كونه  رغــم  بأنه 
ال  القدرة  هذِه  فإن  عادة،  والقوة  القدرة 
اجلمع  بل  سبحانه،  اهلل  قــدرة  عن  تغني 
دائمة  بحاجة  طاقات  من  يملك  بام  كله 
منــــــه  العون  وطلب  للتوجه  ومستمرة 
سبحانه، فإن هذا االقرار هو رمز االنشداد 
االنسان  يغر  ال  بأن  الكفيل  وهو  الدائم، 
يغر  بل ال  االجتامعية.  أو  الفردية  بقدرته 
املجتمع مهام حصل عىل طاقات وقدرات 
بل يقول معتقدا: »إهلي أنا الفقي يف غناي، 
أنا  إهلي  فقري؟.  فقيًا يف  أكون  فكيف ال 
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اجلاهل يف علمي، فكيف ال أكون جهواًل 
تدبيك،  اخــتــالف  إن  إهلــي  جــهــي؟.  يف 
عبادك  منعا  مــقــاديــرك،  طـــواء  ورسعـــة 
عطاء،  اىل  السكون  عــن  بــك  العارفني 

واليأس منك يف بالء«)3(.
إنه منتهى املعرفة وقمة الكامل العرفاين 
القدرة،  عند  الواقعي  بالعجز  الشعور  هو 
وبالرعاية  العلم،  عند  ــذايت  ال وباجلهل 
وأحرج  قساوة  الظروف  أشد  يف  االهلية 

اللحظات.
تعني  وحـــده  بـــاهلل  االســتــعــانــة  إن 
االستقالل التام يف كل اجلوانب التي حتكم 
نتيجة طبيعية  الفرد واملجتمع، وهذا  حياة 
وحر  القوة،  بمصدر  التامة  لالستعانة 
لذلك  االهلي،  والتسديد  بالرعاية  العون 
فإن املجتمع إذا متتع هبذِه الرؤية العميقة، 
فإنه سوف يصمد امام أي اخراق ثقايف أو 
سيايس أو عسكري أو اقتصادي، من أي 
قوة ال تبتني عىل اصول الرؤية التوحيدية 
اخلالصة. ففي املجتمع املسلم جتد جتسيدًا 

حقيقيًا لقوله تعاىل: )وإياك نستعني(.

عرفات  يف   احلسني االمام  دعــــــاء  من   )3(
)مفاتيح اجلنان(.  

اهلل،  إىل  بالتوجه  التوجه  فحر  إذن 
تعاىل  باهلل  باالستعانة  االستعانة  وحر 
ركنان اساسيان ال يستغني املجتمع املسلم 

عن أحدمها بتاتًا. 
نحو)احلياة . 4 للعاطفة  السليم  التوجيه 

اهلادفة(: )اهدنا الرصاط املستقيم(.
بحاجة  فهو  بطبيعته،  عاجز  االنسان 
اىل القدرة وال بد أن يستعني بذي القدرة، 
يكون  من  وأوىل  به  يستعان  من  وأحسن 
انواع  كل  مصدر  هو  االعانة،  عىل  قــادرًا 
اهلل  وهو  يفنى،  ال  الذي  وينبوعها  القدرة 
سنة  تأخذه  ال  الذي  القيوم  احلي  سبحانه 

وال نوم.
بحاجة  فهو  بطبيعته  جاهل  واالنسان 
اىل العلم، بل بحاجة اىل اهلداية واالرشاد، 
وُرب علم ال  قتله جهله،  قد  عامل  ُرب  إذ 
إنام  بحق  االنسان  حيتاجه  فالذي  ينفع، 
الرب تعاىل ملربوبيه:  هو اهلدى، ولذا قال 

ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  چپ 

ٿچ ]ســورة  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ 

البقرة: 38[.
حاجة  بل  الفرد  االنسان  فحاجة  إذن 
التي  اهلداية  اىل  هي  إنام  البرشي  املجتمع 
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املجتمعات  من  وكــم  العلم،  فــوق  هي 
التي ينترش فيها العلم وتنترش معه الغواية 

والردي والضالل والطغيان والدمار؟.
احلياة  أهم حاجة لالنسان يف هذِه  إن 
هي  إنام  واهلداية  اهلداية،  اىل  حاجته  هي 
املطلوب.  اىل  للوصول  اهلــدف،  بمعرفة 
واذا عرف اهلدف فقد ال يؤمن به االنسان، 
اليه،  الطريق  يــدرك  ال  فقد  به  آمن  واذا 
به،  يؤمن  ال  فقد  اليه  الطريق  أدرك  واذا 
تفاصيل  يعرف  فقد ال  أدرك وجوده  واذا 
واالفات،  العقبات  يعرف  ال  وقد  االمور 
عدة  اهلـــدف  نحو  ــان  ــس االن خيطو  ــد  وق
الضعف  خالهلا  من  يستشعر  ثم  خطوات 

واالهنيار.
نحو  اهلداية  اىل  حيتاج  فهو  كله  وهلذا 
هو  الــذي  املستقيم  الــراط  واىل  النور، 
اقرب الطرق للوفود عىل اهلل سبحانه-وهو 
خملوق- كل  ينشده  الذي  املطلق  الكامل 
املتتابع،  والتسديد  املستمرة  اهلداية  وهي 
باهلدف  ـــامن  االي مشعل  ُيبقي  تــســديــدًا 
وبالطريق متوهجًا، ويدفع كل وحشة تنال 

االنسان إذا شعر بوعورة الطريق.
وطريق اهلدى يمتاز بقلة أهله، فينبغي 

فهو  وهلذا  فيه،  يستوحش  ال  أن  للمؤمن 
اهلل  من  اهلداية  طلب  اىل  يكون  ما  أحوج 
مبارشة، وهي اهلداية املستمرة اىل الراط 
احلق  الراط  هذا  عىل  والثبات  املستقيم 

الذي ال معدل لالنسانية عنه.
وهذا الطلب ال يكون فرديًا فحسب، 
وال  اجتامعية،  ظاهرة  يشكل  أن  البد  بل 
أفــراد  عامة  شعر  اذا  إال  كذلك  يكون 
والتعاون  لذلك  املاسة  باحلاجة  املجتمع 

عليه.
العابد  املجتمع  من  الدائم  الطلب  إّن 
االهلــي-عــن  التسديد  طلب  هــو  هلل-و 
والدعاء  املستقيم،  لراطِه  هدايته  طريق 
لذلك  وابــراز  شعور  أو  وتوجه،  طلب 
بالعجز  الشعور يف عاطفة جياشة، واقرار 
املطلق  الغني  والفقراىل  واحلاجة  واجلهل 
عىل  هتيمن  التي  بالعظمــة  يقرن  ــرارًا  إق
الداعي لتوجهه نحو مصدر اخلي واهلدى 
يف  للحب  توجيهًا  هذا  فيكون  والقدرة، 
تعاىل:  قال  كام  ينضب،  وال  ينفد  ال  مسار 
البقرة:  ــورة  ڑچ ]س ڑ  ژ  ژ  چ  

من  وأعظم  أثبت  هلل  املؤمن  فحب   ]165
أي حب وألِي حمبوب.



السيد منذر احلكيم

335

هـ(
14

41
 - 

2م
01

9(
ف 

صي
 - 

ون
الث

الث
 و

ن
ام

الث
د 

عد
ال

الصالح: . 5 للمجتمع  الصاحلة  القدوة 
)رصاط الذين انعمت عليهم(.

-حاجات  احلياة  هــذِه  -يف  لالنسان 
كلها  وليست  متنوعة  واحلاجات  كثية، 
والــرضورة.  االمهية  من  واحدة  درجة  يف 

فبعضها كاملية وبعضها اساسية.
واحلاجات االساسية بعضها أهم من 
التغافل  يمكن  ال  بعضها  إن  حتى  بعض، 

عنه حلظة واحدة.
من  بأهم  ليست  اجلسم  وحــاجــات 
حاجات الروح، ما دامت الروح هي حمور 
الروح  حاجات  وأهم  والشقاء.  السعادة 
اىل  السالمة من االنحراف واالهتداء  هي 
وتتعاىل  الــروح  لتتزن  املستقيم،  الــراط 
الطني  وثقل  واهلوى  اجلهل  جذبات  عىل 
من  االهلية  النعم  فتتنوع  املــادة.  وظلامت 
حيث امهيتها هلذا االنسان، ومدخليتها يف 
املنشود من حياته عىل  الغرض  ايصاله اىل 

هذِه االرض.
وأهم النعم وأجدرها باالهتامم -التي 
نعمة  -هــي  بغيها  استبداهلا  يمكن  ال 
اهلداية اىل الراط املستقيم، بل هي النعمة 
حياته  -يف  لالنسان  ينبغي  التي  الوحيدة 

هذه -أن يسعى اليها حتصياًل وطلبًا.
هذِه  يف  ذكرها  لنا  يوحيه  ما  ــذا  وه
ــات  ــاج احل مــن  ــا  ــيه غ دون  الـــســـورة 
وعدم  امهيتها  االنسان  ليعلم  والطلبات، 
ــل  هــي الــتــي جتمع  ــا، ب وجـــود بــديــل هل
أشار  كام  والدنيا،  االخــرة  خي  لالنسان 

اىل  هذِه احلقيقة قوله تعاىل: چ ٱ ٻ ٻ 
پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ 
االعــراف:  چ ]ســورة  ڀ ڀ ڀ 

.]96
لالنسان  اهلداية ال حتصل  ولكن هذِه 
حني  ــك  وذل هلــا،  مستعدًا  يكون  أن  إاّل 
يف  ــادًا  ج ويكون  مصدرها،  من  يطلبها 
طلبها وال يتوانى حلظة عن إرادهتا، فيكون 
ويف  وجوده  بكل  فيقول  هلا،  الطلب  دائم 
كل حلظة قائال: )اهدنا الراط املستقيم(، 
ويسعى بجد لتحصيلها بتوفي ما تستلزمه 

هذِه احلاجة املهمة.
تعاىل:  قوله  يف  ذلــك  عــن  عــرب  وقــد 

ۀچ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  چ 

الربية  ولكن   .]69  : العنكبوت  ]سورة 
النظرية  اقرنت  إذا  مقوماهتــــا  تتوفر  انام 
واملفاهيم  بالعمــــــــل،  والعلم  بالتطبيق، 
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املفاهيم  هلــذه  املجسدة  بالقدوة  والقيم 
وتلك القيم.

احلقيقة  هذِه  يؤكد  الكريم  القرآن  إن 
الالزمة لربية الفرد واملجتمع، وقد أوالها 

پ  پ  چ  قــال:  حيث  كربى  أمهية 
پ پ چ ]سورة البقرة: 38[.

ڎ  ڌ  ڌ  چ  ايــضــًا:  ــال  ق كــام 
ژچ ]ســورة  ڈ  ڈ  ڎ 

االعراف: 181[.
ٿ  ٿ  ٺ  چ  ــًا:  ــض اي وقـــال 
ــورة  ٹچ ]س ٹ  ٿ  ٿ 

التوبة: 33[.
أن  قبل  مهديني  الرسل  اعترب  وقــد 

يكونوا هداة، فقال عز من قائل: چەئ 
ۆئچ  ۇئ  وئۇئ  وئ  ەئ 

الرسل  وجعل   ،]90 االنــعــام:  ]ســورة 
اىل  الوصول  يريدون  الذين  لعباده  ُاسوة 
نعمة الكامل االنساين الالئق، فقال تعاىل: 

چڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ 

ھ چ ]سورة املمتحنة: 4[.
وقد اعترب القرآن الكريم نعمة اهلداية 
اهم النعم االهلية، بل اعترب النعمة احلقيقية 

ڇ  چ  چ  فقال:  اهلــدايــة  نعمة  هي 

ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ 
ژ  ڈ  ڎڈ  ڎ 

ژ چ ]سورة النساء: 69[.
الــراط  هو  املستقيم  ــراط  ال اذن 
الذي جتسد يف سلوك االنبياء والصديقني 

القدوة  ــة  ودالل والصاحلني،  والشهداء 
الطريق  عىل  احلسنة  وااُلســـوة  الصاحلة 
النفس  داللة حسية عملية، وهي أوقع يف 
حيث  من  وأهــدى  املقصود  عىل  وأدّل 

الوصول اىل املطلوب.
اهلـــداة  ــن  م بـــرشي  جمتمع  ــل  خي ومل 

ڄڄ  ڄ  ڄ  چ  تعاىل:  قال  اذ  املهديني، 
ڃ ڃ ڃ چ ]سورة الرعد: 7[.

ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  چ  ـــال:  وق
ڇچ ]سورة  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ 

يونس: 35[.
ذي  بــادئ  اهتدوا  الذين  هم  فاهلداة 
بدء وازدادوا هدًى، فهم قد سلكوا طريق 
وهو  املستقيم،  ــي  االهل والـــراط  احلــق 

رصاط العبودية التامة هلل سبحانه.
وهكذا تتضح معامل النظرية االسالمية 
مع  النظرية  وتنسجم  للحياة،  القرآنية 
دورها  الصاحلة  القدوة  وتؤدي  التطبيق، 
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الصالح، وتتحقق  املجتمع  لبناء  االسايس 
عىل  االنسانية  للحياة  املثىل  ـــداف  االه
االهلي  اجلــواب  ويتحقق  االرض،  وجه 

ٺ  ڀ  ڀ  چ  قالوا:  حني  للمالئكة 
ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  چ  ٺچ فــقــال:  ٺ 

ڦ چ.  
الزيغ: . 6 واالبتعادعن  اآلفــات  معرفة 

)غري املغضوب عليهم وال الّضالني(.
من هم املغضوب عليهم؟.

ومن هم الضالون؟.
وملاذا جيب متييزهم؟.

بل ملاذا جتب معرفتهم؟.
أن  إمــا  االنــســان  أن  فيه  شــك  ال  ممــا 
فيسلكُه  املستقيم  ــراط  ال عىل  يتعرف 
وال  عليه  يتعرف  أن  وإمــا  عليه،  ويسي 
بتاتًا،  عليه  يتعرف  ال  أن  وإمــا  يسلكه، 
الفاسق  هو  والثاين  املهتدي  هو  فــاالول 
الذي جيحد احلق بفسقه، واحلجة عليه آكد 
عليه  ينّجز  الذي  وعلمه  لعرفانه  وأشد، 
للحق  فركه  احلجة،  عليه  ويتم  التكليف 
مع علمه به جيعله مستحقًا للغضب عليه، 
فهو أبعد عن احلق لوجود حاجز نفيس بينه 

وبني احلق الذي عرفه.

يتعرف  مل  الذي  الضال  هو  والثالث 
عىل احلق ويكون مقرًا يف التعرف عليه. 
ــراط  ال عــن  الفريقني  كــال  ــراف  ــح وان

املستقيم أمر بنّي.
والباطل  احلــق  خطي  متييز  وينبغي 
واهلدى والضالل متييزًا كاماًل، لئال يلتبس 
غامر  االنــســان  وخيــوض  بالباطل  ــق  احل

الباطل متصورًا أنه احلق.
بناء  يف  الصاحلة  الــقــدوة  تؤثر  وكــام 
الفاسدة  القدوة  تؤثر  الصالح،  املجتمع 
املجتمع  إجياد  يف  الرسيع  تأثيها  كذلك 

الفاسد واملنحرف.
احلق  وأهــل  احلق  ينبغي معرفة  وكام 
الباطل كذلك،  الباطل وأهل  جيب معرفة 
مكائدهم وخططهم  ومن  منهم  للحذر 

الشيطانية والتربؤ منهم عىل كل حال.
وهكذا تتضح اآلفات التي تسيطرعىل 
ــه وتــدعــوهــم  ــالب ـــدى وط ــاب اهل ــح أص
منها  ملعرفتها ومتييزها والسعي لالجتناب 

واالبتعاد عنها.
وآخر دعوانا أن احلمدهلل رب العاملني
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جمهورية العراق

إن الباحث يف رحاب القرآن الكريم ليقف حائراً فيام يكتب، ويحلل؛ النه 

يدرس يف أعظم كتاب انزله الله اىل الناس، وألنه املعجزة الكربى الخالدة.

يحلل الباحث قسامً من الفاظ املرض الواردة يف القرآن الكريم، فتبني أنها 

قد اكتسبت داللة املرض من تحول عن اصل معناها؛ إذ طرأ عليها التحّول 

من جذر معناها إىل معناها الجديد، وقد تحصلت استنتاجات البحث بداللة 

السياق الذي ضم تلك االلفاظ، فأبان التغري الطارئ عليها. وإن االيحاء بهذه 

املعاين قد يكون حاصال لإلنسان يف الدنيا، أو يف اآلخرة.

ومن تلك الجذور ما دل اللون فيها عىل املرض نحو: "البياض"، و "الزرقة". 

ومنها كانت امراضاً جسدية، مثل: "الحرص"، و"العشو"، و "النزف". ومنها ما 

كانت موحية مبرض نفيس، مثل "الصدع".
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مـقـدمـة:
البحث  َيِلُجون  الذين  العلامء  يتوافق 
– القرآين  بحثهم  –يف  أهنم  عىل  القرآين 
ُقوا يف  مهام حّلُلوا، وتدّبُروا، ومتَّعنوا، ودقَّ
بحوثِهم هذه، ويف أي جانب من جوانب 
القطع  يمكنهم  ال  وتفسيه  القرآن  علوم 
برأي معنّي، أو حمّدد بعينه فيام ذهبوا إليه، 
أو استنتجوه من حصيلة بحوثهم القرآنية، 
ودراساهتم. غي أّن هذا ال يمنع من ولوج 
املزيد من  القرآين، وحماولة  البحث  أبواب 
املعجز  اهلل  كتاب  خدمة  يف  ــادًة  زي القول 
اجلليلة،  اخلدمة  ولِنَيل رشف هذه  اخلالد، 
أمرنا  –كام  الــتــدّبــر  مــن  املــزيــد  وحمــاولــة 

گ  گ  ک  چ  وتعاىل:  سبحانه 
حممــــــد:  ]ســورة  ڳچ  ڳ  گ  گ 
–بحسب  بيانية  إضاءات  24[.–لتقديم 
طاقتنا البرشية –يف البحث والتحليل آلِي 

كتاب اهلل املجيد.
الداليل  التطور  بـ:  املوسوم  بحثي  إن 
يف ألفاظ املرض الواردة يف القرآن الكريم، 
ألفاظ  داللة  يف  تطّور  من  طرأ  ما  يدرس 
املرض هذه؛ كون هذه األلفاظ قد حتّولت 
وإن  جديدة،  معايَن  إىل  معناها  أصل  عن 

استعملتها  التي  املعاين  من  ُمنَتَزعة  كانت 
فيها اللغة، وثمة وشيجة ظاهرة بني داللة 
به  جاء  الذي  املعنى  وبني  الكلمة،  جذر 
التعبي القرآين، واستعمله فيه، وال يمكن 
–من  –متاًما  األلفاظ  هذه  بانسالخ  القول 

أصل معناها.
األكاديمي  البحث  منهج  اقتىض  وقد 
– مباحث  أربعـة  عىل  البحث  تقسيــم 
املبحث  تناول  إذ  -؛  املقدمة  هــذه  بعد 
وداللته  اللغوي،  »التطور«  معنى  األول: 

االصطالحية.
ألفاظ  فتناول  الــثــاين  املبحث  ــا  وأم
املرض بداللة اللون. وأما املبحث الثالث 
)اجلسدية(.  احلسّية  املرض  ألفاظ  فدرس 
عىل  الدال  اللفظ  يف  الرابع  املبحث  وجاء 
)نتائج  اخلامتة  وبعده  املعنوي،  املــرض 

البحث(، فمراجع البحث ومصادره.
والتوفيق  النُّْجَح والصواب  اهلل  أسأل 
ومنه  توكلت،  فعليه  إلــيــه،  ذهبت  فيام 
املوىل،  نعم  إّنــه  والسداد،  العون  أستمد 

ونعم املستعان.
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املبحث األول:
داللة التطّور يف ألفاظ املرض الواردة يف 

القرآن الكريم:
الداليل  التطور  ظاهرة  رصد  يمكن 
يف األلفاظ القرآنية عامة، واأللفاظ الدالة 
الكريم  الــقــرآن  يف  ـــواردة  ال ــرض  امل عىل 
جذروها  خالل  من  معانيها  بتتبع  بخاّصة 
اللغوية، ومن خالل السياق القرآين الذي 
يضم كل كلمة تدل عىل املرض باستعامهلا 
جديدة  معانًيا  هلا  نتبنّي  وكذلك  اللغوي، 
اآليات  نزول  مناسبة  نحو  لغوية،  بقرائن 
التي ضّمتها، وحتى دالالت اآليات التي 
قبلها، والتي بعدها، وهذا –أيًضا –جانب 

من السياق بيشء من التوّسع.
مزيد  –تطّور:  لغة)1(  التطور  أّوالً: 
مزيد  من  و»التضعيف«  »التاء«  بحرفني 
وَطــَواًرا،  –َطْوًرا،  –َيُطور  طار  الثالثي: 
أو  اليشء،  حول  حاَم  بمعنى:  وطَوراًنا، 
حتول من حال إىل أخرى مغايرة مع وجود 

وشيجة بني احلالني، قال النابغة الذبياين:

–دكتور رمضان عبد  اللغوي  التطور  ينظر:   )1(
– وتطور  تاريخ  والعربية   .20 التواب/ 

الدكتور إبراهيم السامرائي/ 152. 

فإن أفاَق، لقد طالْت عاميتُه 
واملرُء ُيْلُِق طوًرا بعد أطواِر

وقال أيًضا:
تناذَرها الّراُقون ِمْن سوء ُسّمها

 ُتطّلُقُه َطورا، وَطورًا ُتراِجُع)2(

ٹ  ٹ  چ  ــاىل:  ــع ت ــه  قــول ــحــو  ون
ٹچ ]سورة نوح: 14[.

)الطَّْور:  )ت175هــــ(:  اخلليل  قال 
التارُة، يقال: َطْوَرا بعد َطْور، أي: تارًة بعد 
عىل  أصناف،  أي:  أطوار،  والناس  تارة، 
حاالٍت شتًّى، قال: واملرُء خُيَْلق َطْوًرا بعد 

كأّنه  أي:  َطْوًرا،  َيُطور  فالن  وطار  أطوار 
حَيُوم حوله، ويدنو منه( )3(.

)ت395هـــ(،  فــارس  بن  أمحد  وزاد 
فقال: )الطاء والواو والراء أصل صحيح 
يف  االمتداد  وهو  واحــد،  معنى  عىل  يدل 

يشء ِمن مكاٍن أو زمان( )4(.
مــادة  داللــة  أّن  إليه  نخلص  الــذي 
والتحّول،  التغيي،  تعني  اللغوية  »طور« 
عام  خمتلفة  ُأخرى  إىل  حال  من  واالنتقال 

)2( لسان العرب5/ 658، مادة »طور«. 
مادة »طور«. وينظر: مجهرة   ،446 العني7/   )3(
اللغة2/ 78. وهتذيب اللغة14/ 11-10. 

)4( مقاييس اللغة3/ 430. 
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يف  حوله  مما  غيه  ويف  اإلنسان،  يف  قبلها 
احلياة.

»الــتــاء«  يَف  بحر  املــزيــد  املــصــدر  ــا  أم
التغيي  عىل  فيدّل  تــطــّور:  والتضعيف: 
األشياء،  يف  البطيء  والتحّول  التدرجيي، 
اللفظ،  معنى  يف  التحّول  به  ــراد  ُي وهنا 
مقولة  وبحسب  املعنى،  يف  زيادة  ثمة  أي 

العلامء: زيادة يف املبنى زيادة يف املعنى.
نقصد  اصطالًحــــا)5(:  التطّور  ثانًيا: 
سيام  وال  اللفظ،  معنى  يف  التغيي  بذلك 
وهو  خمتلفة،  املادة  من  صيغ  استعامل  عند 
لغتنا  ومنها  كافة،  اللغات  يف  طبيعي  أمٌر 
وهي  كثية.  وألسباب  الكريمة،  العربية 

سمة تدّل عىل حيوية اللغة.
ر: حتّول  جاء يف املعجم الوسيط: )َتَطوَّ
اللغة  جممع  أقّره  –لفظ  آخر  إىل  طوٍر  من 
التغّي  والتطّور:   .- القاهرة  يف  العربية 
الكائنات  بنية  يف  حيدث  الذي  التدرجيي 
– اللغة  كانت  وملا  وسلوكها()6(.  احلّية، 
فقد حلقها  –كائنًا حيًّا  العربية  اللغة  ومنها 

عبد  رمضان  –دكتور  اللغــــــوي  التطور   )5(
التواب/ 20 -21. 

مادة   ،570-  569  /2 الوسيط  املعجم   )6(
»طور«. 

معانيها،  وجتدد  ألفاظها،  بنية  يف  التطّور 
وزيادهتا.

–التحّول  –هنا  البحث  والذي خيص 
يف دالالت ألفاظ املرض الواردة يف القرآن 
الذي  التغيي  حصول  تبنّي  فقد  الكريم، 
الصورة،  ناحية  اللفظ سواء من  ِمن  ُيفَهم 
يلحق  جديٌد  معنًى  فيتَوّلد  الداللة،  أو 
ال  ولكنه  نفسها،  للكلمة  األصل  باملعنى 
بل  للامدة،  املعنى  أصل  عن  متاًما  ينسلخ 

يزيد معنًى إىل معناه، أو معانيه.
والذي يتنخل من داللة صيغة »تطّور« 
االصطالحي أّنـه جاء موافًقا ملا أفادته املادة 
وكأّن  اللغوي،  االستعامل  يف  املعاين  من 

االصطالح جاء مواضًعا املعنى اللغوي.
معاٍن  فثمة  القرآين  االستعامل  يف  أما 
املرض،  عىل  الدالة  لأللفاظ  استجّدت 
وزيَدت تلك الدالالت عىل ما أفاده جذر 
تلك األلفاظ من معاٍن، وتأتَّى هذا القول 
ممّا يتبّينه الباحث يف الداللة القرآنية عامة، 

ويف األلفاظ الدالة عىل املرض بخاصة.
املبحث الثاين:

ألفاظ املرض بداللة اللون:
بالعالمات  مـــيٌء  الــكــريــم  ــرآن  ــق ال
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األبيض  اللون  كداللة  اللونية  السيميائية 
عىل السعادة واللون األسود عىل الشقاوة، 
الكريم  القرآن  يف  وردت  وقد  وغيمها. 
اللون،  بداللة  ــرض  امل عىل  ــة  دال ألفاظ 

وذلك:
فاللـــــون . 1 األبيض،  اللون  من  بيض: 

يف  ويكون  الــســواد،  ضد  هو  ــذي  ال
واجلامد،  والنبات،  واحليوان  اإلنسان 
الدنيا  ويف  واملعنويات،  املاديات  ويف 
والصفاء  النقاء  عىل  ويدل  واآلخــرة، 
وشّبـــــه  منه،  اشُتّق  ثم  النية  وحسن 

منه)7(.
صيًغا  الكريم  القرآن  استعمــــل  وقد 
عىل  للداللة  ــض«  ــْي »َب مــادة  مــن  خمتلفة 
هنا  نريده  ــذي  وال ــرض، وعــىل غــيه.  امل
الداللة هبذا اللون عىل املرض –اجلسدي، 
يرتبط  ــد  وق  .- واألخـــروي  الــدنــيــوي، 

باملعجزة كام يأيت بعون اهلل.
اللون األبيض عىل  وقد جاءت داللة 
الفعل  صيغة  باختيار  الدنيا،  يف  املــرض 
املايض املزيد باهلمزة والتضعيف »ابَيّض«، 

ومقاييس  »بــيــض«.  ــادة  م الــعــني،  ينظر:   )7(
اللغة1/ 326. 

 يعقوب حـــزن  صــفــة  يف  تــعــاىل  قـــال 
ۅ  ۋ  ۋ  چ  عينيه:  بابِيضاض 
ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ 
يوسف:  ]ســـورة  چ  ى  ى  ې 

.]84
قــال الــزخمــرشي )ت538هـــــ(: )إذا 
العني،  سواد  العرَبُة  حَمََقت  االستعبار  كُثر 

وقلبته إىل بياض كدر()8(.
عني  مرض  عىل  اللون  داللــة  نلحظ 
الداللة،  يف  ا  ً َتغيُّ هذا  وُيعّد   ،يعقوب

وتطّوًرا.
 وكذا جاء ذلك يف صفة يد موسى
»بيضاء«،  امُلشّبه  الصفة  صيغة  باستعامل 
اهلل  لنبي  معجزًة  ليكون  ُأريــد  فعل  وهو 
موسى، وذلك يف )5( مخسة مواضع)9(، 

چ  ڃ  چڃ  سبحانه:  قوله  منها)10( 
األعـــراف:  ]ســـورة  چچ  چ  چ 

.]108
)أخرج  )ت210هـــ(:  عبيدة  أبو  قال 

)8( الكشاف2/ 553. 
)9( املعجم املفهرس/ 194، مادة »بيض«. 

ويف   .22 طــه:  ســورة  يف  املواضع  وبقية   )10(
النمل:  ســورة  ويف   .33 الشعراء:  ســورة 

12. ويف سورة القصص: 32. 
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ــن غــي ســوء،  ِم بيضاء(  )فـــإذا هــي  ــَده  ي
ولكنها كانت آية؛ ألّنه كان آَدَم()11(. وقال 
الطربي )ت310هـ(: )كان موسى فيام 
ُذكر لنا آَدَم، فجعل اهلل حتّول يده بيضاء من 

چۈئ  غي برص، له آية عىل صدق قوله: 
الــزخــرف:  ]ســـورة  چ  ېئ  ېئ  ۈئ 

.)12()]46
ــضــاض صفة  ــِي ـــاءت داللـــة االب وج
لوجوه الفائزين برضا اهلل، وليس للداللة 
االستبشار  عىل  للداللة  بل  املــرض،  عىل 
باملكافأة التي ما بعدها ُمكافأة يوم اجلزاء، 
نعيمه،  ونيل  اهلل،  برضا  بالفوز  والفرح 
يف  الكافرين،  وجــوه  ـــوداد  اس بخالف 
الفعل املضارع املزيد بالتضعيف »تبَيّض«، 
وبالفعل املايض املزيد باهلمزة والتضعيف 
– ــرة،  اآلخ يف  كائن  وذلــك  ت«،  »ابَيضَّ
ۇ  چ  تعاىل:  –قال  ُأخَرِوي  فاالستعامل 
ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈۈ  ۆ  ۆ  ۇ 
ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې 
ەئ  ائ  ائ  ى  ى  ې  ې 

)11( جماز القرآن1/ 225. 
16 -17. وينظر: التبيان  )12( جامع البيان6/ 
يف  واللباب   .492 الــقــرآن4/  تفسي  يف 

علوم الكتاب3/ 366. 

ۆئچ  ۆئ  ۇئ  ۇئ  وئ  وئ  ەئ 
]سورة آل عمران: 106 -107[.

وما  العلامء،  أقوال  من  يتنّخل  الذي 
ُيفصح عنه السياق أّن لون البياض قد دّل 
عىل املرض، يف موضَعني –كام مّر –األول: 

« يف صفة حال عينّي نبي  يف صيغة »ابَيضَّ
اهلل يعقوب. والثاين: يف صيغة »بيضاء« 

.معجزًة يف صفة يد نبي اهلل موسى
عني  وصف  يف  األبيض  اللون  وذكر 
يعقوب، ويف حكايــــــــة موسى يف 
اهلل،  –بقضاء  –كمعجزة  بيضاء  يده  جعل 
ومعجزًة  واضحة  داللة  ليكون  وحكمته؛ 
ملا أعطاه  قاطعة عىل صحة رسالته، وبياًنا 
وإفحام  نبوته،  إلثبات  القدرة  من  له  اهلل 
شديد  أسمَر   موسى كان  إذ  املنكرين؛ 
عن  ناجًتا  ليده  البياض  كان  وما  السمرة، 
رضر، وال عن سوء من »برص«، أو غيه، 
إىل  أعادها  مّلا  إذ  إعجازّية؛  حال  تلك  بل 

جيبه عادت للوهنا النقي.
ْرقة: ِمن األلوان، بني البياض . 2 زرق: الزُّ

والسواد. وقد توصف السامء بالزرقة 
لصفائها )وُيقال للمياه الصافية ُزرًقا، 

قال زهي:
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فلام وردن املاَء ُزرًقا مِجاُمُه()13(.
)رجل  )ت398هـ(:  اجلوهري  وقال 
َرق،  الــزَّ بّينة  زرقــاُء  واملــرأة  العنِي،  أزَرق 
– ـــت عينُه  َزِرَق ــة. وقــد  ْرَق ــزُّ ال واالســم 

بالكرس–، قال الشاعر:
لقد َزِرَقت عيناك يا ابن ُمَكْعرَبٍ 

كام كلُّ َضْبٍي ِمن اللؤم أزَرُق()14(.
املرض؛  عىل  داالًّ  رقة«  »الزُّ لون  جاء 
الداللة  اللون إىل  الً من داللته عىل  ُمتحوِّ

ڄ  چ  سبحانه:  قوله  يف  املرض)15(،  عىل 
چچ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄڃ  ڄ  ڄ 
الــزخمــرشي  ــال  ق  .]102 ــه:  ط ]ســـورة 
قــوالن:  ــزرق  ال يف  )قيل  ــــ(:  )ت538ه
أحدمها: أّن الزرقة أبغض يشء من ألوان 
العيون إىل العرب؛ ألّن الروم أعداءهم، 
يف  قــالــوا  ولــذلــك  العيون؛  زرق  وهــم 
أصهب  الكبد،  أسود  العدو:  صفــــــــة 
امُلراد  أّن  والثاين:  العني.  أزرق  السبال، 
نور بره  يذهب  َمن  الَعَمى؛ ألّن حدقة 

)13( هتذيب اللغة 8/ 428، مادة »زرق«. 
)14( الصحاح3/ 906، مادة »زرق«. 

ومقاييس  »بيض«.  مادة  العني،  ينظــــر:   )15(
اللغة1/ 326. 

َتْزراّق()16(.
ا  ونلحظ أّن لفظ »زرًقا« كأّنه جاء عامًّ
ُيعنّي  ومل  امُلعاَقبنِي،  الكافرين  حال  شاماًل 
حيره  ومل  عيوهنم،  يف  ــرض  امل هــذا  أن 
وهتويل  التخويف،  قوة  قصد  ألّنه  عليها؛ 

العقاب –واهلل وحده أعلم –.
الذي نخلص إليه أّن ثّمة تطّوًرا ظاهًرا 
يف داللة لون »زرق«، فقد جاء معنًى جديٌد 
ُفِهم ِمن السياق الذي ضّم الصيغة، أال هو 
الداللة عىل العمى، أو ما يمكن أن ُيصيَب 
الصحيحة،  الــرؤيــة  يف  ســوء  مــن  الــعــنَي 
فيكون ذلك عقاًبا آخر للكافرين، ُمصاحًبا 

حرشهم يف النار.
املبحث الثالث:

األلفاظ الدالة عى املرض اجلسدي:
تتنّوع األمراض التي تصيب اإلنسان، 
النفسية،  فمنها األمراض اجلسدية، ومنها 
وسنقف عند األمراض النفسية يف املبحث 
ُأخــرى،  ــراض  أم وثمة  اهلل.  ــإذن  ب التايل 

ولكنها ال تدخل ضمن بحثنا هذا.
دّلت  أهّنا  األلفاظ  من  قساًم  تبّينا  وقد 

التفسي  وينظــــــر:   .717  /2 الكشاف   )16(
الكبي22/ 112. 
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جذرها  عىل  طرأ  بام  اجلسدي  املرض  عىل 
من تطّور يف االستعامل؛ فُتُوّسع يف معناها، 
املعنى  إىل  األصــل  معناها  من  وحتّولت 
الداللة  تربط  وشيجة  حلاظ  مع  اجلديد، 

اجلديدة بالداللة األصل، من ذلك:
خبل: فساد يف أعضاء اجلسم، حتى ال . 1

يدري امُلبتىل بذلك كيف يميش؟. فهو 
ُمَتَخبٌَّل، َخبٌِل، وخُمَتَبل.

قال اخلليل )175هـ(: )اخلبل: جنون 
أو شبهه يف القلب، ورجل خمبول به َخَبل، 
َخَبله  وقد  له،  فــؤاد  ال  أي:  خُمَبَّل،  وهو 
الّدهر واحلُزن والشيطاُن، واحلب، والداء 
أخبل.  ورجل  –َخباالً  َخبِل  وقد  َخباًل. 
فيه  يرون  ال  أهله،  عىل  ُمْلَتٍو  َخبِل:  ودهٌر 
حتى  القوائـــم  يف  فساد  واخلَْبل:  رسوًرا. 
ُمَتَخبٌِّل  فهو  يــمــيش؟.  كيف  ــدري  ي ال 

َخبِل()17(.
فقال:  ـــ(،  األزهــري )ت370ه وزاد 
اهلل  أطعمه  الربا  أكل  )َمن  احلديث:  )ويف 
وقيل:  القيامة(.  يوم  اخلَبال)18(  طينة  ِمن 

وينظر:  »خبل«.  مــادة   ،272 العني4/   )17(
مقاييس اللغة2/ 242. 

)18( طني اخَلبال: ما ذاب من أجساد أهل النار–
ينظر: العني4/ 273، مادة »خبل«. 

األشياء  يف  الفســــــــاد  مطلق  هو  اخلبل: 
وذهاهبا.

اليد يف قول أوس بن  ومنه قطــــــــع 
حجر:

أَبني ُلَبينَى لسُتم بيٍد 
إال يًدا َمْبولَة العُضِد

الشـــريف:  احلديث  يف  جاء  ما  ومنه 
فساَد  يعني  ــٌل(،  َخــْب الساعة  ــَدي  ي )بــني 

الفتنة، واهلَْرج والَقْتل()19(.
وقد طرأ تطّور يف داللة مادة »خبل«؛ 
األصي  معناها  من  استعامهلا  انتقل  إذ 
»الفساد« إىل معنى: وقوع االضطـــــراب 
ونفوسهم،  املسلمني،  صفوف  يف  والرّش 
صيغتهــــــا  باستعامل  وقلوهبم،  وعقوهلم 
تعاىل:  قــولــه  يف  ـــك  وذل »خـــبـــاال«)20(، 

ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  چڇ 

آل  ]سورة  چ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ 
عمران: 118[.

إليه  ذهبنا  الذي  نفسه  املعنى  ونتبنّي 
آية سورة آل عمران يف استعامل صيغة  يف 

مادة   ،427-  424  /7 اللغة  هتذيب   )19(
»خبل«. 

يف  والتبيان   .406 البيان3/  جامع  ينظر:   )20(
تفسي القرآن2/ 572. 
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من أّنه جاء –أيًضــــــا –يف قوله  "خباال"، 

ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ  چ  حكمته:  جــّلــت 
ۉچ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ 

]سورة التوبة: 47[.
نستدل من ذلك أن لفظة اخلَبل ما هي 
إال فساد يف األعضاء مما ُيؤدِّي إىل اختالل 
يف العقل، والقلب، فيقود إىل االضطراب 
يف الترف والسلوك واملواقف –بَمن يقع 
بَمن حصل هلم ذلك  –أو يصل  هلم ذلك 

درجة اجلنون.
–َصدًعا. . 2 –َيْصَدع  صَدع  صــــــدع: 

صلب،  يشء  يف  شـــقٌّ  ـــْدع:  ـــصَّ وال
مما  يؤخذ  وقــد  ونحوها،  كــاألرض 
أو  للموضع،  اســم  ــدٌع  ص فيه  يقع 
صفة لقّوته، فيوصف بذلك ما يقع له 

دع«، )نحو قول األعشى: »الصَّ
هُر يف خلقاَء راسيٍة  قد َيرُتك الدَّ

َدعا َوْهًيا، وُينِزُل منها األعَصَم الصَّ
به  يتكّلم   ، َيْصَدُع باحلقِّ الرجل  ومنه: 

جهاًرا، قال أبو ذؤيب:
ُّن ِربابٌة، وكأّنه  فكأهنَّ

َيَسٌ ُيفيُض عى الِقداِح وَيْصَدُع

َيْصَدع  ألّنه  األرض؛  نباُت  ْدع:  والصَّ

قصد  عنه،  تتصّدع  واألرض  األرَض، 
تتشقق.

ع الرجل  داع: وجع الرأس. ُصدِّ والصُّ
تصديًعا. وجيوز ُصِدع..

عوا، أي:  فتَصدَّ ومنـــــــه: صّدعتهم، 
ُقوا( )21(. تفرَّ

ملادة  الكريم  القرآن  استعامل  وجــاء 
وعىل  مواضع)22(،  مخسة   )5( يف  »صدع« 
التشقق،  هو  الــذي  معناها،  أصــِل  وفــق 
فعل  منها:  خمتلفة،  وبصيٍغ  والــتــفــّرق، 
وأظِهر،  اِجَهر،  بمعنى:  »فاْصَدع«  األمر 

ٺ  ٺ  ٺ  چ  تعاىل:  قــال  واصـــَدح، 
احلــجــر:  ]ســــورة  ٿچ  ٿ  ٺ 

94[. قال أبو عبيدة: ))َفاْصَدْع باَِم ُتْؤَمُر(: 
أي: افُرق، وامِضه()23(.

ًقـــــــــــا)24(  ا، وُمتشقِّ وجاء معنى: مهتزًّ
بالتاء  املــزيــد  مــن  الفاعل  ــم  اس بصيغة 

»صدع«.  مادة   ،292-  291  /1 العني   )21(
وينظر: هتذيب اللغة2/ 4 -5. واملفردات 
يف غريب القرآن/ 276. وأساس البالغة/ 

 .251- 250
)22( املعجم املفهرس/ 548، مادة »صدع«. 

)23( جماز القرآن1/ 355. 
)24( ينظر: التبيان يف تفسي القرآن9/ 572. 



التطور الداليل يف الفاظ املرض 

348

ف )2019م - 1441هـ(
صي

ن والثالثون - 
العدد الثام

جّلت  قوله  يف  ًعا«  َتَصدِّ »مُّ والتضعيف 
ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  چ  عظمته: 
چ  گ  گ  گ  ک  ک  ک 

]سورة احلرش: 21[.
بمعنى:  ْدع"،  "الصَّ املصدر  ــاء  وج
التشقق لإلنبات)25( يف قوله جّلت قدرته: 
الطارق:  ــورة  ]س چ  ڈ  ڈ  ڎ  چ 

.]12
بالتاء  املزيد  املــضــارع  الفعل  ــاء  وج
بمعنى:  ُعوَن"،  ـــــــــــدَّ "َيصَّ والتضــعيف 

ٿ  ٺ  چ  تعاىل:  قوله  يف  يتفّرقون، 
ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ 
الـــروم:  ـــورة  ]س چ  ڦ  ڦ  ڦڦ 
)ت210هـــــ(:  عبيدة  أبــو  قــال   .]43

عون: يتفرقون، ويتخاذلون()26(. دَّ )َيصَّ
ِمن  صيغٍة  معنى  يف  تطّوًرا  تبّينا  وقد 
مادة »صدع«، وذلك من خالل ما أوحى 
حتّول  والسيام  ضّمها،  الــذي  السياق  به 
داللتها عن أصل معناها إىل معنى املرض، 
وبوشيجة قادت إىل هذا االنتقال الداليل، 

 .540-  539 البيان12/  جامع  ينظر:   )25(
والتبيان يف تفسي القرآن10/ 326. 

)26( جماز القرآن2/ 123. وينظر: الكشاف3/ 
 .918

املزيد  من  املضارع  الفعل  صيغة  ذلك  من 
قوله  يف  ُعوَن«  »ُيَصدَّ والتضعيف  بالتاء 

ٺچ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  چ  وجــّل:  عّز 
]سورة الواقعة: 19[.

))ال  )ت210هـــــ(:  عبيدة  أبــو  قــال 
ـــــــــــــــداع يف  الصُّ َعنَْها(: ِمن  ُعوَن  ُيَصدَّ

الرأس()27(.
ومن  العلامء،  آراء  من  يتنّخل  الــذي 
تضمنت  التي  الكريمة  النصوص  حتليل 
عنه  ُيفِصح  وما  »صدع«،  مادة  من  صيًغا 
السياق أّن صيغ املادة قد جاءت عىل وفق 
أصل معناها يف موضع ورودها إال يف آية 
سورة الواقعة؛ إذ حتّول املعنى من التشقق، 
داع  والتفريق إىل الداللة عىل املرض )الصُّ
التحّول،  مــن  ــوع  ن وهــذا  الــــرأس(،  يف 
مادة  صيغ  من  صيغة  داللــة  يف  والتطّور 

»صدع«.
ما،  أو مرٍض  امُلتدفق من جرٍح،  الدم 
من  للدم  الناقلة  األوعية  يصيب  قد  ما  أو 
ضيق، أو من تكلس فيها؛ فيصُعب جريان 

جامع  وينظر:   .249 ــرآن2/  ــق ال جمــاز   )27(
البيان11/ 631. والتبيان يف تفســــــــــــي 

القرآن9/ 493. 
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اجلسم،  أنحاء  إىل  ــرٍس  وُي بسالسة  ــدم  ال
نحو  بمرض،  فتصاب  الــرأس،  سيام  وال 

الصداع.
–َعشًوا، وُعْشًوا، . 3 –َيْعُشو  عشو: عشا 

القصد لياًل. قال اخلليل )ت175هـ(: 
عندها  ترجو  ــاًرا  ن إتيانك  )الَعْشو: 
– –أعشوها  َعَشْوهُتا  وُهــًدى.  َخًيا 

َعْشًوا، وُعشًوا، قال احلطيئة:
متى تأتِه َتْعُشو إىل ضوء ناره

 جَتِْد خرَي ناٍر عندها خرُي ُموِقِد

وُعْشَوًة– وِعْشَوًة،  َعْشَوًة،  وأوطأته 

–، وذلك يف معنى أن حتمله  ثالث لغات 
بــيــان..  غــي  عــىل  معنًى  يــركــب  أن  عــىل 
الليل:  وَعْشواء  الظلامء،  بمنزلة  والعشواء 
الليل..  ظــالم  أول  والِعشاء:  ُظلمُته.. 
والَعشاء: –ممدود مهموز –األكل يف وقت 
–مصدر  –مقصوًرا  والَعَشى:   .. الَعيِشّ
واألعَشى:  َعْشواء..  ــرأة:  وامل األعَشى، 
بالنهار  وهو  بالليل،  ُيبِر  ال  الــذي  هو 
ه من غي  بصي. وقد يكون الذي ساء بَرُ
ُتبِر ما أمامها،  عًمى.. وناقة عشواء: ال 
فَتْخبُِط كل يشٍء بيدها، أو تقع يف بئر، أو 

َوْهَدٍة.. قال زهي:

رأيُت املنايا َخْبَط عشواَء َمن ُتِصب 
ْر َفَيْهَرِم مُتِْته، وَمن خُتطِئ ُيَعمَّ
م لفي عشواء من أمرهم،  وتقول: إهنَّ

أو يف عمياء()28(.
بيان  يف  )ت395هـ(  فارس  ابن  وزاد 
داللة مادة »عشو«، فقال: )العني والشني 
عىل  يدّل  صحيٌح،  أصٌل  املعتل  واحلرف 
ظالٍم، وقلة وضوٍح يف يشء، ثم ُيفّرع منه 

ما ُيقارُبه()29(.
وجاء يف أمثال العرب قوهلم: )َأْوَطَأُه 
ُيقِحم غيه فيام  َعْشَوًة()30(. ُيرَضب فيمن 
ال  فيام  أو  عليه،  له  طاقة  ال  فيام  أو  يكره، 

بصية له فيه.
ــُط من َعــْشــَواَء()31(.  ــَب وقــالــوا: )َأْخ
األمور،  بتمييز  له  فيمن ال بصية  ُيرَضب 

فيفسدها.
وجاء اسم الفاعل من املادة »عاشية«، 
احلديث:  يف  العشاء،  طعام  طالبة  بمعنى: 

وينظر:  »َعشو«.  مــادة   ،187 العني2/   )28(
مجهرة اللغة2/ 25 -226. والصحاح5/ 
1437 -1438. وأساس البالغة/ 302. 

)29( مقاييس اللغة4/ 322، مادة »َعشو«. 
)30( املستقىص يف أمثال العرب1/ 431. 

)31( املستقىص يف أمثال العرب1/ 94. وجممع 
األمثال1/ 261. 
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)ما ِمن عاشيٍة أدَوَم أنًقا، وال أبطأ ِشَبًعا ِمن 
عاِشَيِة علٍم()32(.

خمتلفة  صيٌغ  الكريم  القرآن  يف  وجاء 
من املادة يف )14( أربعة عرش موضًعا)33(. 
عرش  ثالثة   )13( يف  اسمّيًة  جاءت  وقد 
أو  لياًل،  الوقت  عىل  وداّلًة  منها،  موضًعا 
ُظلَمة  أو  وعتمُته،  الليل  ظلمُة  تعّم  حني 

ڱ  ڱ  چ  تــعــاىل:  قوله  نحو  املــكــاَن، 
ڻچ  ں  ں  ڱ 
جاء  وكذا   .)34(]41 عمران:  آل  ]ســورة 
اللفظ بمعناه يف سورة األنعام/ 52. ويف 
ص/  ســورة  ويف   .28 الكهف/  ســورة 
وجاء   .55 غافر/  سورة  ويف  و21.   ،18
 ،11 مريم/  ســورة  يف  »عشيًّا«  بالنصب 
الروم/ 18. ويف سورة  و62. ويف سورة 
وبالتاء  بالنصب  ــاء  وج و   .46 غافر/ 
وجاء   .46 النازعات/  سورة  يف  »عشيًَّة« 
بالنصب »ِعشاًء« يف سورة يوسف/ 16. 

ويف سورة النور/ 58[.

أساس  باحلديث،  الــزخمــرشي  استشهد   )32(
البالغة/ 302، مادة »عشو«. 

)33( املعجم املفهرس/ 620، مادة »عشو«. 
 .261 البيان3/  جامع  يف:  املعنى  ينظر   )34(

والتبيان يف تفسي القرآن2/ 455. 

وجاء الفعل املضارع يف موضٍع واحٍد 
من تلك املواضع »َيْعُش«، بمعنى: انعدام 
البر، والبصية، وذلك يف قوله سبحانه: 

چ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ 

 .]36 الزخرف:  ]ســورة  چ  ڦ  ڦ  ڦ 

قال أبو عبيدة )ت210هـ( يف معنى ذلك: 
)ُتظِلُم عينه عنه، كأّن عليها غشاوة. يقول: 
َمن يمل عنه عاِشًيا إىل غيه، وهو أن يرَكَبه 

.)35() عىل غي تبنّيٍ
العلامء،  آراء  من  إليه  نخلص  الــذي 
وردت  التي  الكريمة  اآليــة  سياق  ومــن 
قد حتّولت  الداللة  أّن  »َيْعُش«  صيغة  فيها 
ما  أو  وعتمته،  الليل،  ظلمة  معنى:  من 
تناول  وقــت  تعيني  من  بذلك  يقرن  قد 
مرض  عىل  الداللة  إىل  »الَعشاء«،  الطعام 
العمى يف البر والبصية؛ النعدام الرؤية 
لألمور بحقيقتها امللموسة بحاسة البر، 
َة تطّوٌر يف  أو بإدراكها بالبرة؛ فيكون ثمَّ
»عشو«،  مادة  يف  هذا  القرآين  االستعامل 

وبصيغة الفعل املضارع »َيْعُش«، منها.

جامع  وينظر:   .204 ــرآن2/  ــق ال جمــاز   )35(
البيان11/ 188. والتبيان يف تفسي القرآن 

9/ 198 -199. والكشاف3/ 1115. 
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حّد . 4 يصل  ــد  وق يشٍء،  نــفــاد  نـــزف: 
الدم  َتَدفُّق  ومنه  منه.  املنزوف  انتهاء 
ما.  لعّلة  أو  من جسم احليوان؛ جلرٍح 
دُم  )ُنــِزف  ـــ(:  )ت175ه اخلليل  قال 
فالن، فهو نزيف منزوف، أي: انقطع 
منه:  والقليل  َينِْزف،  والنَّْزف:  عنه.. 

َنْزفة()36(.
مادة  من  الكريم  القرآن  يف  ورد  وقد 
»نزف« الفعل امُلضارع »ُينِزُفوَن«، يف قوله 

تعاىل:
چ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ چ ]سورة 

الواقعة: 19[، قال أبو عبيدة )ت210هـ(: 
))َوال ُينِزُفوَن(: ال يسكرون()37(.

ــوَن«  ــَزُف ــن »ُي املــضــارع  الفعل  وجــاء 
حكمتــــه:  جّلت  قوله  يف  ْكر  السُّ بمعنى: 
]سورة  یچ  ی  ی  ىئ  ىئ  ىئ  چېئ 

الصافات: 47[.
538هــــــ(:  )ت  ـــزخمـــرشي  ال ـــال  ق
))ُينَزُفوَن(: عىل البناء للمفعول، من نِزف 
ال  واملعنى:  عقُله..  ذهب  إذا  الشارُب، 

)36( العني7/ 373، مادة »نزف«. 
جامع  وينظر:   .249 ــرآن2/  ــق ال جمــاز   )37(
تفسي  يف  والتبيان   .631 ــان11/  ــي ــب ال

القرآن9/ 493. 

فيها فساد قط من أنواع الفساد التي تكون 
صداع،  أو  مغٍص،  من  اخلمر،  رشب  يف 
أو  تأثيم،  أو  لغو  أو  عربدة،  أو  مخار،  أو 
أعظم  وهو  يسكرون،  هم  وال  ذلك،  غي 

مفاسدها()38(.
مادة  داللــة  يف  تطّوٍر  حصوَل  نلحظ 
»نزف« التي وردت بصيغة الفعل املضارع 
–كام  موِضَعني  يف  جاء  والذي  »ينزفون«، 
مّر يف البحث –وبقراَءتيه؛ فقد أفاد الداللة 
عىل املرض، فيكون بذلك قد جتاوز أصل 
معناه اللغوي الذي هو نفاد يشٍء وذهابه، 
باإلصابة  الداللة  هو  جديد،  معنًى  إىل 
املعنى  وهــذا  العقل(،  )فقدان  بمرض، 
خالل  من  القرآين،  االستعامل  به  ُيوحي 

السياق الذي َضّم املضارع يف موِضَعيه.
املبحث الرابع:

اللفظ الدال عىل املرض النفيس )حر(:
وَمنْع  وَحْبس  ــٌع  مَجْ ــَر:  احلَ حر: 
وَتْضِييق حيصل لإلنسان رغاًم منه، وفرًضا 
الِعّي،  ِمــن  ــا  رَضًب يكون  ما  ومنه  عليه. 
يف  الِعّي  فمعناه:  ا،  –َحَرً حر–حَيَْر 
الكالم واملنطق. )واحِلصار: موضٌع حُيَر 

)38( الكشاف3/ 1010 –1011. 
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فيه املرء، قال رؤبة:
ى احَلرصا  ِمْدَحَة حَمْصوٍر َتَشكَّ

َدْجراَن مل يرشب هناك اخلمرا()39(.
وقيل: )كّل َمن ضاق صدُره بأمٍر فقد 

َحِر، ومنه قول لبيد:
اُمها()40(. جرداَء َيْرَصُ دوهنا ُجرَّ

وزاد ابن فارس )ت395هـ( يف معنى 
والصاد  )احلــاء  فقال:  »حــر«،  الـ  مــادة 
والراء: أصٌل واحد، وهو اجلمع واحلبس 
؛ كأّن الكالم ُحبِس  واملنع.. واحلَِر: الَعيُّ
ْدر..  الصَّ ضيق  واحلََر:  منه.  وُمنِع  عنه، 
ين، إذا َحَبَسنِي،  يِن اليشُء، وأحَرَ وَحَرَ

قال ابن مّيادة:
وما هجُر ليَى أن تكوَن تباَعَدت

ْتك ُشُغوُل عليَك، وال أْن أْحرَصَ
، وهو  ّ ــرسِّ ــال ـــِر ب ومــن الــبــاب: احلَ

الكتوم به، قال جرير:
َطنِي الُوشاُة، َفصاَدُفوا ولقد َتَسقَّ

ك يا ُأَمْيَم َضنينا()41( ا بِسِّ  َحرِصً
التضييق  »حــر«  الـ  معنى  كان  وملا 

)39( العني3/ 113، مادة »حر«. 
»حــر«.  مــادة   ،231 اللغة4/  هتذيب   )40(

وينظر: الصحاح2/ 393. 
)41( مقاييس اللغة2/ 72 -73، مادة »حر«. 

أمور  من  لإلنسان  يقع  ما  ومنه  احلياة،  يف 
وتكون  فيه،  يرغب  ما  بلوغ  عن  تصّده 
يف  االحتباس  ومنه  ــه،  إرادت عن  خارجًة 
من  للناس  يقع  ما  أو  اجلسم،  من  اإلفراز 
ما  فعل  عن  ومنعهم  ما،  أمر  عن  حبسهم 
املبني  املايض  الفعل  بصيغة  جاء  ما  نحو 
للمجهول »ُأْحِرُتم«، بمعنى: ُمنِعُتم، أو 
ُحبِستم عن وجهتكم، يف قوله جّل وعّز: 

چ ۓ ڭ ڭ ڭڭ ۇ ۇ ۆ ۆ 

قال   .]196 البقرة:  ]سورة  چ  ۈ  ۈ 
ُتــْم(..  ))ُأْحــِرْ ـــ(:  )ت210ه عبيدة  أبو 
فاتكم  أو  نفقتكم،  أو ذهبت  أي مرضُتم، 
الذي  واملحصور  حُمَر،  كله  فهذا  احلج، 

ُجِعل يف بيٍت، أو دار، أو سجن()42(.
فيه  أَخذ  قد  عبيدة  أبو  إليه  ذهب  ما 
النص  سياق  ولكّن  ــادة،  امل معنى  تعميم 
فإذا  مــا.  ملـِـانــٍع  باملنع  ــر  احلَ ِعلَّة  يعنّي 
من  فيكون  باملرض  اإلصابة  املانع  كان 
من  التحّول  داللة  وفيه  بحثنا،  موضوع 
احلبس واملنع والتضييق إىل داللة اإلصابة 

باملرض، فيكون تطّوًرا دالليًّا.
الفعل  اســتــعــامل  يف  ــول  ــق ال ـــذا  وك

)42( مقاييس اللغة2/ 72 -73، مادة »حر«. 
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وا«  »ُأْحـــــِرُ للمجهول  املبني  املـــايض 
من  ملانٍع  أو  لعّلٍة،  املنع  هلم  وقع  بمعنى: 

اخلروج)43(، يف قوله عّز شأُنه: چ ڱ 
ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ 
چ  ۀ  ڻ ڻ ۀ 

]سورة البقرة: 273[.
وجاء من مادة »حر« معنى التحّول 
النفيس،  املــرض  عن  للتعبي  واالنتقال 
عنه  وامُلَعربَّ  شعوًرا،  وامُلــدَرك  س،  امُلَتَحسَّ
نحو  يف  ْت«  »َحــِرَ املايض  الفعل  بصيغة 

ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  چ  تــعــاىل:  قوله 
ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ 
ےچ  ے  ھ  ھ  ھ  ھ 
عبيدة  ــو  أب ــال  ق  ،]90 النساء:  ]ســـورة 
ِمن  صدورهم:  )حرت  ـــ(:  )ت210ه

يق، وهي من احلصور()44(. الضِّ
ـــ( إىل:  وذهــب ابن عــادل )ت880ه
)أّن احلَر عبارة عن الكيفية احلاصلة عن 
وذلك  األعضاء،  وسالمة  املزاج،  اعتدال 

يف  والتبيان   .96 البيان3/  جامع  ينظر:   )43(
تفسي القرآن2/ 355. 

جامع  ينظر:  و   .136 الــقــرآن1/  جمــاز   )44(
البيان3/ 96. والتبيان يف تفسي القرآن2/ 

 .355

مفقود يف حق املريض؛ ألنه غي قادر عىل 
الفعل البتة؛ فال حيكم عليه بأنه ممنوع؛ ألن 
حصول  تستدعي  املانع  عىل  احلكم  حالة 

املقتىض()45(.
يتبني لنا من آراء العلامء، ومن السياق 
عىل  الداللة  أفادت  قد  )حر(  لفظة  أن 
مرٍض من األمراض النفسية؛ إذ دلت عىل 
حصول ضيق الصدر يف اإلنسان، وحبس 
ويف  احلــركــة،  يف  حريتها  وكبت  نفسه، 
والتغيي واالنتقال  التحّول  راحتها، وهذا 
من معنى إىل آخر، والتوّسع يف املعنى ُيعّد 

كّله تطّوًرا يف داللة املادة.
نتائج البحث )اخلامتة(:

توّصل البحث يف التطّور الذي جرى 
إىل  املــرض  عىل  الدالة  األلفاظ  معاين  يف 

اآليت:
ا، ومعينًا . 1 القرآين يبقى طِريًّ البحث  إّن 

ال َينُضب للباحثني، وال يمكن القول 
أن الباحث الفالين قد جاء بام ال يمكن 
الزيادة عليه، فيام ذهب إليه، وتلك من 

عظمة كتاب اهلل امُلعجز.
عرض . 2 قد  الكريم  القرآن  أّن  يل  تبنّي 

)45( اللباب يف علوم الكتاب3/ 366.
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بألفاظ  وعــرّب  بأنواعها،  لــألمــراض 
وبــراعــة،  بــدقــة،  معانيها  عــىل  ــت  دّل
القرآين  التعبي  فهو  وبداعة، وال غرو 

امُلعجز وكفى.
الدالة . 3 األلفاظ  هذه  من  قساًم  أّن  ظهر 

عىل املرض قد استمّدت داللتها هذه 
من التطّور يف االستعامل، ونقصـــــــد 
تلك  عنّي  الــذي  القرآين،  السياق  به 

املعاين، وأوَحى بتلك الدالالت.
األلفاظ . 4 معاين  يف  التطّور  تنّوع  لقد 

ذلك  جــاء  فقد  املــرض،  عىل  الــدالــة 
اللون  من  اجلديد  بمعناها  باإلحياء 
وجاء  والزرقة.  البياض  يف  مّر  –كام 

معناها  قُرب  بظاهرة،  االتصاف  من 
بــه مــن مرض  ــت  مــا أوح مــن معنى 
مثلام جاء ذلك بامدة »صدع«. أو جاء 
فتحّولت  للجسم،  طارئة  ظاهرة  من 
باإلصابة  اإلحيـــاء  إىل  منها  الــداللــة 
باملرض نحو »عشو«، وكذلك يف نحو 

مادة »نزف«.
تبنّي انتقــــــال معنى اللفظ من داللته . 5

ما  حيايّت  لسبب  جســـــدّية  حال  عىل 
حاصل  نفيّس  مرٍض  عن  التعبي  إىل 

»حرْت  تعبي  يف  كام  ذلك،  بسبب 
صدوُرهم«.

اللهم هذا جهد امُلِقل الراجي رضاك، 
ــواب فــمــن عــنــدك،  ــص فـــإن كـــان فــيــه ال
عند  فمن  األخرى  كانت  وإن  وبعونك، 
كرم  إىل  امُلتطّلعة  بالنقص،  امُلقّرة  نفيس 

عفوك، وفضل تسديدك، ومنّة توفيقك.
ثبت املراجع واملصادر:

القرآن الكريم.
القاسم . 1 أبو  اهلل  جار  البالغة،  أساس 

ــن عــمــر الــزخمــشـــــري )ت  حمــمــود ب
حممود،  الرحيم  عبد  حتـ.  ـــ(،  538ه
تعريف أمني اخلويل، ط1، مطبعة أوالد 
اوفست(  الفوتو  )بطريقة  فاند  أور 

القاهرة 1372هـ- 1953م.
ـــاح الــعــربــيــة . 2 ـــح ــة وص ــغ ــل ــــاج ال ت

بن  إسامعيل  نر  أبــو  )الصحاح(، 
اعتنى  398هـــ(،  )ت  اجلوهري  محاد 
به مكتب التحقيق بدار إحياء الراث 
العريب، ط5، دار إحياء الراث العريب، 

بيوت، لبنان 1430هـ، 2009م.
بن . 3 حممد  الــقــرآن،  تفسي  يف  التبيان 

حتـ.  ــــ(،  )ت460ه الطويس  احلسن 
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ط1،  الــعــامــي،  قير  حبيب  ــد  أمح
إيــران  قــم،  زاده،  سليامن  مطبعــــة 

1431هـ.
عبد . 4 رمضان  دكتور  اللغوي،  التطور 

التواب، طبع مكتبة اخلانجي بالقاهرة 
)د. ت(.

التفسي الكبي )مفاتيح الغيب(، فخر . 5
الدين حممد بن عمر بن احلسن الرازي 
عليه  وعــلــق  حققه  ــــــ(،  )ت604ه
البارودي،  زكي  عامد  أحاديثه  وخرج 
القاهرة، مر  التوفيقية،  املكتبة  ط1، 

)د. ت(.
بن . 6 حممد  منصور  أبو  اللغة،  هتذيب 

عبد  حتـ.  )ت370هـ(  األزهري  أمحد 
العربية  القومية  الدار  السالم هارون، 
للطباعة، القاهرة 1384هـ، 1964م.

بن . 7 حممد  جعفر  أبــو  البيان،  جامع 
ط3،  )ت310هـــــ(،  الطربي  جرير 
لبنان  بــيوت،  العلمية،  الكتب  دار 

1420هـ- 1999م.
مجهرة اللغة، أبو بكر حممد بن احلسن . 8

علق  )ت321هـــ(،  األزدي  دريد  بن 
وفهارسه  حــواشــيــه  ووضـــع  عليه 

دار  ط1،  ــديــن،  ال شمس  إبــراهــيــم 
العلمية، منشورات حممد عي  الكتب 
ـــ،  1426ه لبنان  ــيوت،  ب بيضون، 

2005م.
الدكتور . 9 وتطور،  تاريخ  العربيـــــــة 

مطبعة  ط1،  الســــــامرائي،  إبراهيم 
1412هـــ،  لبنان  بــيوت،  املعارف، 

1992م.
العني، اخلليل بن أمحد الفراهيدي )ت . 10

املخزومي،  مهدي  د.  حتـ.  175هـــ( 
اجلمهورية  السامرائي،  إبراهيم  ود. 
واإلعــالم،  الثقافة  وزارة  العراقية، 
بغداد  للطباعة،  احلــريــة  دار  ط1، 

1404هـ- 1984م.
وعيون . 11 التنزيل  حقائق  عن  الكشاف 

أبو  الــتــأويــل،  ــل يف وجــوه  ــاوي األق
الزخمرشي  عمر  بن  حممود  القاسم 
نسخة  عىل  مصححة  )ت538هـــ(، 
ط،  املهدي،  الــرزاق  عبد  د.  خطية، 
للطباعة  العريب  ــراث  ال إحياء  دار 
لبنان  بــيوت،  والــتــوزيــع،  والنرش 

1424هـ- 2003م.
الكتاب، أبو حفص . 12 اللباب يف علوم 
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بن عادل )ت880هـ(،  بن عي  عمر 
وعي  احلميد  عبد  أمحــد  ــادل  ع حتـــ. 
الكتب  دار  ط1،  مــعــوض،  حممد 
ــورات حمــمــد عي  ــش ــن الــعــلــمــيــة، م
1419هـــ،  لبنان  بــيوت،  بيضون، 

1998م.
حممد . 13 الفضل  ــو  أب ــعــرب،  ال لــســان 

منظور  بن  مجــال  عي  بن  مكرم  بن 
صــادر،  دار  ط3،  ــــــ(،  )ت711ه

بيوت، لبنان 1414هـ.
جماز القرآن، أبو عبيدة معمر بن املثنى . 14

حممد  د.  التميمي )ت210هـــ(، حتـ. 
اخلانجي،  مكتبة  ط1،  رسكني،  فؤاد 

القاهرة )د. ت(.
بن . 15 أمحد  الفضل  أبو  األمثال،  جممع 

له  قدم  518هـــ(،  )ت  امليداين  حممد 
وعلق عليه نعيم حسون زرزور، دار 
الكتب العلمية، منشورات حممد عي 

بيضون، بيوت، لبنان )د. ت(.
أبو . 16 ــرب،  ــع ال أمــثــال  يف  املستقىَص 

الزخمرشي  عمر  بن  حممود  القاسم 

الكتب  دار  ط2،  538هـــــ(،  )ت 
العلمية، بيوت، لبنان 1987م.

الــقــرآن . 17 أللــفــاظ  املفهرس  املعجم 
الكريم، حممد فؤاد عبد الباقي، ط1، 
مكتبة املظفر الثقافية، طهران )د.ت(.

بإخراجه: . 18 ــام  ق الــوســيــط،  املعجم 
حسن  وأمحـــد  مصطفى،  إبــراهــيــم 
وحممد  القادر،  عبد  وحامد  الزيات، 
باقري،  مطبعة  ط2،  النجــــار،  عي 

طهران 1427 هـ.
أبو . 19 ــرآن،  ــق ال غــريــب  ــردات يف  ــف امل

املعروف  حممد،  بن  احلسني  القاسم 
بـ: الراغب األصفهاين )ت502هـ(، 
ط4،  داودي،  عدنان  صفوان  حتـــ. 
دمشق  الشاميــــة،  الدار  القلم،  دار 

1430هـ، 2009م.
أمحد . 20 احلسني  أبو  اللغــــــة،  مقاييس 

)ت395هـــ(،  زكريا  بن  فــارس  بن 
هارون، ط1،  السالم حممد  عبد  حتـ. 
طباعة دار الكتب العلمية )اسامعيليان 

نجفي(، قم، إيران )د.ت(. 
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اخلالصة:
هيدف هذا البحث اىل توضيح أسلوب متميز وفريد من أساليب الكتابة والتأليف يف 
احلجاز،  وبعض  ومكة  اليمن  بالد  صفة  كتاب:  هبا  تفرد  التي  –االسالمي،  العريب  تراثنا 
املسامة: )تاريخ املستبر(، إلبن املجاور البغدادي النيسابوري، املتوىف بعد عام 626هـ/ 
1228م، وهو إدخال ألفاظ ومفردات من القرآن الكريـــم يف الكالم النثري، عند عرض 
املنقولة  تلك  سواء  كتابه،  يف  سجلها  التي  واألخبار  والقصص  والروايات  احلكايــــــات 
من املصادر وأفواه الرواة وامُلحدثني، او ربام أن ابن املجاور هو الذي أدخل تلك األلفاظ 
واملفردات القرآنية يف صياغته لتلك احلكايات والروايات والقصص عند توثيقها وتدوينها، 
وهي عمومًا متثل لونًا من ألوان الكتابة النثرية التي تأثرت بألفاظ ومفردات القرآن الكريم، 

فضاًل عن اإلقتباس منه؛ هبدف العربة والدرس واملوعظة، انطالقًا من قوله تعاىل: چ ائ 
 Ì  Ë  Ê  É  È  Ç  Æ  Å  Äۇئ ۇئ  وئ  وئ  ەئ  ەئ 

Í ی ی ی ی جئ حئ مئچ ]سورة يوسف: 111[.

اإلقتباس و اإلستشهاد بألفـاظ ومفردات القرآن 
الكريم في الكالم المنثور البن المجاور البغدادي 

النيسابوري في كتابه: تاريخ المستبصر.

األستاذ املتمرس الدكتور

محمد كريم إبراهيم الشمري
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املؤلف والكتاب:
ُينسب تأليف كتاب: صفة بالد اليمن ومكة وبعض احلجاز، املسامة: تاريخ املستبر، 
خطًأ اىل مجال الدين أيب الفتح يوسف بن يعقوب بن حممـــد الشيباين الدمشقي املتوىف عام 
690هـ/ 1291م، واملرجح ان مؤلفه الصحيح هو: أبو بكر بن حممد بن مسعود بن عي 

)املجاور( بن أمحد البغدادي النيسابوري، املتوىف بعد عام 626هـ/ 1228م.
يزخر كتاب تاريخ املستبصـــر بثروة علمية متنوعة، لغوية وأدبية واقتصادية واجتامعية، 
وغزارهتا  معلوماته  تنوع  خالل  من  باعه،  وطول  نظره  وُبعد  الواسعة  ثقافته  عىل  تدل 
وتوزيعها عىل معلومات تارخيية وجغرافية وأثنوغرافية واقتصادية، فضاًل عن رصده كثيًا 
من ظواهر احلياة املتنوعة يف بالد اليمن خصوصًا، وبالد احلجاز واهلند والديبول وجاوة 
وغيها من البلدان التي زارها وسّجل لنا مالحظاته عنها، فكان شاهد عيان معارص مدققًا 
لكثي من شؤون احلياة، ونستدل من ذلك انه كان تاجرًا يمتلك مركبًا بحريًا، طاف كثيًا 
من البلدان وزودنا بمعلومات وافية عنها، وسجل لنا رواته وحمدثيه وأماكن لقاءاته هبم يف 

متن كتابه.
سيكون منهجنــــا يف هذا البحث ذكر النصوص التي وردت فيها ألفــــاظ ومفردات 
القرآن الكريم يف الكالم املنثور البن املجاور البغدادي النيسابوري، من خالل حديثه أو 
روايته حكاية أو قصــــة أو حادثة ما، ووضع خطوط حتت ألفاظ وُمفردات القرآن الكريم، 
ُثّم نقوم بتخريج اآلية القرآنية كاملة التي تضمنت املفردة واللفظ القرآين الوارد يف كالم 
ابن املجاور النثري وتوثيقها يف املتن ُثّم يف اهلامش، وعرض تلك احلكايات والقصص و 
الروايات وفق تسلسل ذكرها يف كتاب: صفة بالد اليمن... )تاريخ املستبر(، عىل شكل 

فقرات مرقمة بالتسلسل.
)1(

السمـاء  رفع  الذي  هلل  ))احلمد   :– البسملة  كتابه–بعد  افتتاح  يف  املجاور)1(  ابن  قال 

اليمن  بالد  صفة  النيسابوري.  البغدادي  أمحد  بن  )املجاور(  عي  بن  مسعود  بن  حممد  بن  بكر  أبو   )1(
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األلسن  اختالف  يف  وأودع  للموقنني،  آيات  فيها  وجعل  األرض  وبسط  للناظرين،  عربة 
واأللــوان، باختالف األقـاليم والبلدان، بصائر املستبرين((.

آيات  وَضّمنها  عليـــه،  والثناء  اهلل  بحمد  هذه  البليغة  كتابه  مقدمة  املجاور  ابن  بدأ 
مباركات من القرآن الكريم، توحي باختيار عنوان كتابه: تاريخ املستبر، ففي النص قاَل: 
))رفع السامء عربة للناظرين((، مصداقًا لقولـــــــه تعاىل يف كتابه العزيز، بسم اهلل الرمحن 

ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  چ  وقوله:  چ)2(،   ]  \  [  Zچ الرحيم: 
 U T S R Q P چ  پ پچ ]سورة احلجر: 16[، وقوله: 
W V چ ]سورة ق: 6[ ويف قول ابن املجاور –عن االرض–: ))وجعل فيها آيات 

للموقنني((، مصداقًا لقوله تعاىل: چ p o n mچ)3(.
األقاليم  باختالف  واأللــوان،  األلســـن  اختالف  يف  ))وأودع  املجاور:  ابن  قول  أما 
والبلدان، بصائر املستبرين((، فلعّله سبب اختيار عنوان كتابه: تاريخ املستبر، تأسيًا 
ومعنى  ومصطلح  لفظ  حول  الكريمـــة،  القرآنية  اآليات  من  العديد  يف  تعــــاىل  بقوله 

املستبر ومفرداهتـــا، مثل: األبصار، والبصائر، من ذلك قوله عّز َو َجل چ 5 6 
چ ]سورة   D  C  B  A  @  ?  >  =  <  ;:  9  8  7

 ¼  »  º  ¹  ¸  ¶ چ  تعاىل:  وقوله   ،]104-103 األنعام: 
½ ¾ ¿چ ]سورة العنكبوت: 38[، كام وردت كلمة )بصائر( يف العديد 
من اآليات القرآنية الكريمة)4(، مما يوضح ان املؤلف استوحى فكرة إختيار و حتديد عنوان 

القسم 1 -2، اعتنى بتصحيحها وضبطهـــــــا:  ومكة وبعض احلجاز، املسامة: تاريخ املستبصـر، 
أوسكر لوفغرين، مطبعة بريل، )ليدن، 1951، 1954م(، ص 1.

وصدرت طبعــة ثانية هي صورة طبق األصل للطبعة األوىل، ليس فيها تغيي باستثناء غالف الكتاب 
فقط!. منشورات املدينة، توزيع رشكة دار التنوير للطباعة والنرش، )بيوت، 1407هـ/ 1986م(. 

z y x } | { ~ ے ¡ ¢ £ چ  )2( ]سورة الرمحن: 7[، وقوله تعاىل: چ 
]سورة الغاشية: 18-17[. 

)3( ]سور الذاريات: 20[، راجع أيضًا: ]سور الشعراء: 24[، ]سور الدخان: 7[. 
)4( ]سور األعراف: 203[، ]سور االرساء: 102[، ]سور القصص: 43[، ]سور اجلاثية: 20[. 
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كتابه مما ورد يف القرآن الكريم حول مفردة املستبر، ومجعها: املستبرين، أي أصحاب 
–كام ذكرنا، مثل:  املفردة  والَفهم، فضاًل عن مشتقات ومرادفات هذه  العقول واإلدراك 
القرآن  ألفاظ ومفردات من  املجاور مقدمته ثالثة  ابن  َن  البصائر... لذلك ضمَّ األبصار، 

الكريم، كام يتضح جليًا من خترجينا هلا يف اآليات القرآنية الكريمة.
)2(

يف حديث ابن املجاور)5( عن اشتقاق اسم مكة، ذكرأن مكة سميت هبذا االسم ألربعة 
أقوال، أحدها أهنا مسافة يأتوها الناس من كل فج عميق، فكأهنا هي التي جتذهبم إليها.

الكريم  القرآن  ملا ورد عنها يف  إقتباس  املجاور حول اشتقاق إسم مكة  ابن  ويف قول 
 c  b  a  `  _  ^  ]  \  [  Z  Y  X  W چ  تعاىل:  قوله  يف 
dچ)6(، ومازال الناس –اىل يومنا هذا –يأتون اىل مكة ألداء فريضة احلج، فضاًل عن 
العمرة إىل بيت اهلل احلرام فيها، من كل أصقاع األرض القريبة منها والبعيدة عنها، فكأهنا 
)مكة( أصبحت عامل جذٍب واستقطاب هلم اىل هذه األرض املقدسة، وهي ظاهرة خي 

مستمرة طوال أيام العام.
)3(

حتدث ابن املجاور)7( عن قصة حياة قيس بن منبه، الذي اشتهر فيام بعد باسم: ثقيف، 
وثقيف(  )النخع  ومها  النخع،  عن  افراقه  اىل  مشيًا  الطائف،  مدينة  ببناء  اسمه  واقرن 
رُجالن من قبيلة إياد بن نزار، فاجته ثقيف اىل موضع قريب من الطائف ونزل فيه، فاذا 
أمرًا  )أخفى(  أضمر  أي  فيها،  طمعًا  فأرَسَّ  ملوالها،  شاة  مائة  ترعى  حبشية  بجارية  هو 
نواياه  أدركت  اجلارية  أن  ويبدو  الغنم!.((،  وآخذ  ))أقتلها  وقال:  داخله،  يف  جتاهها 
فأجاهبا:  غنمي((،  وتأخذ  تقتلني  أن  نفسك  طمعت  كأنك  ))ياهذا  له:  فقالت  جتاهها، 

)5( تاريخ املستبر ص 2 -3. 
)6( ]سور احلج: 27[، راجع اإلحاالت: 30-31، 64 -65 وهوامشها من بحثنا هذا. 

)7( تاريخ املستبر ص 18 -20. 
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بن  عامر  موالها  اىل  بالذهـاب  ونصحته  هذا  عمله  مغبة  من  اجلارية  حذرته  لذا  نعم؛ 
الَظرب بن عمرو بن عبـــاد بن يشكــر بن عدوان بن عمرو بن قيس بن عيالن بن مرض، 
وهو سيد أهل ذلك الوادي، وطلب املساعدة منه، وفعاًل ذهب ذلك الرجل إليه فـأكرمه 
الكرم  وغرس  بالطائف  وأقام   ، وسالمة  ودارس  عوف  له:  فولدت  ابنته،  من  وزّوجه 

)العنب(، وبنى املكان الذي سمي: الطائف؛ ألنه طاف البالد وسكن فيها.
مستوحاة  فيها((،  طمعــًا  ))فأرسَّ  القصة:  هذه  يف  وردت  التي  املجاور  ابن  عبارة  ان 

من ألفــــاظ ومفردات القرآن الكريم، منها قوله تعاىل: چ ® ¯ ° ± ² 
º ¹ ¸¶ µ ´ ³ « ¼ ½ ¾ ¿چ ]سورة يوسف: 77[، وقال عز 
ورود  عن  فضاًل   ،]10 الرعد:  hچ ]سور   g  f  e  d  c  b  a چ  وجل: 

هذه اللفظة يف آيات قرآنية عديدة)8(، ومعناها: أخفى وسر وأضمر يف نفسه رسًا.
)4(

وقال  سبعة،  وقيل  ثالثـــة  اهنا  فذكر  الصواعق،  سيوف  عن  املجاور)9(  ابن  حتدث 
آخرون بل هي أربعـة عرش سيفًا، رُضبت أيام يافث بن نوح، وأسهب يف وصف تلك 
السيوف، ثم حتدث عن أشهر أنواعــــها وهي اربعة أصناف: الصنعاين ويرضب يف صنعاء، 
وهو متقدم قصي ألنه سيف الرّجالة، والكرماين قديم رُضب أيام دولة ملوك العجم يف 
كرمان، واإلفرنجي سيف طويل؛ ُيطولونه ألجل الُفرسان، واهلندي منه عدة أصناف، قال 
ابن املجاور)10(: ))وأما السيوف يف العامل فكثية األصناف وترضب يف كل بلد وإقليم إال 
هذه األربعة األصناف الذين ارتفعوا دون غيهم وعرفوا من بني جنسهم ورفعنا بعضهم 

فوق بعض درجات((.
عدَّ ابن املجاور هذه السيوف األربعة: )الصنعاين والكرماين واالفرنجي واهلندي( من 

)8( ]سور املائدة: 52[، ]سور يونس: 54[، ]سور يوسف: 19، ]سور طه: 62[، ]سور األنبياء: 3[، 
]سور سبأ: 33[، ]سور التحريم: 3[، ]سور نوح: 9[. 

)9( تاريخ املستبر ص 28 –31. 
)10( املصدر نفسه ص 31. 
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أرقى سيوف العامل وأعالها درجة أي مرتبة متقدمة، نظرًا ملا اشتهرت به من جودة األداء 
السيوف، وُعرفت  وُحسن الصناعة، فكانت مستوياهتا متقدمة عىل مثيالهتا االخرى من 
املوضوع  هذا  مضمنًا  عليها،  الطلب  وكثرة  العليـــــا  بقيمتها  السيوف  تلك  أصناف  بني 

 ± ° ¯ ®¬ « ª ©اقتباســــًا مماورد يف القرآن الكريم يف قوله تعاىل: چ
 Â ÁÀ ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹ ¸ ¶µ ´ ³ ²

Æ Å Ä Ãچ ]سورة الزخرف: 32[.
والدرجة هنا تعني مرتبة تفضيل يشء عىل يشء آخر، كام هو احلال بالنسبة اىل الرسل، 
فضاًل عن أمور أخرى يف احلياة، كام ذكر ابن املجاور هنا أنواع السيوف ومراتبها وأصنافها 
ودرجاهتا، التي متيزت بارتفاع أي علو وتفضيــــل بعضها عىل بعض، وقد وردت اشارات 

واضحة عن هذه االمور يف العديد من اآليات القرآنية الكريمة)11(.
)5(

ذكر ابن املجاور)12( انه ُوجد يف مدينة زبيد باليمن سطر مكتوب: َبّدلنا محل ُدْر بحمل 
ُبر )قمح( ومامسنا رُض واهلل املستعان، وُوِجَد مكتوب أيضًا يف مدينة أيب سيار من أعامل 

حران: طلبنا الرُب بالدر )حجر كريم( فام وجدناه.
أشار ابن املجاور اىل االطالع عىل كتابات فيها تبادل مادة الُدر بامدة القمح )احلنطة(، 
ولعلهــــا إشارة اىل استخدام طريقة املقايضـــــة يف التبادل بني بضائع معروفــــة، ويف النص 

 = < ; : 9 8 7 چ  االول إقتباس من القرآن الكريم، يف قوله تعاىل: 
قوله  يف  الكريم  القرآن  من  إقتباس  فهي  املستعان((،  ))واهلل  عبارة  اما  ?چ)13(،   >

)11( قال تعاىل: چ " # $ % & ') ( * + ,- . / 0چ ]سور البقرة: 
253[، وقوله: چ ã â á à ß Þ Ý Ü Û Úچ ]سور األنعام: 
165[، وقال: چ ¡ ¢ £ ¤¥ ¦ § ¨ © ª چ ]سورة يوسف: 76[، وقال: 

چ ç æ å ä ãâ á à ß Þ Ý Ü Û Úچ ]سورة املجادلة: 11[. 
)12( تاريخ املستبر ص55، راجع: إبراهيم. مأثور الكالم العريب يف كتاب صفة بالد اليمن ص 244. 
 ،]67 االرساء:  ]سورة   ،]53 النحل:  ]سورة   :) )الرضُّ عن  أيضًا  راجع   .]88 يوسف:  ]سورة   )13(

]سورة األنبياء: 83[. 
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تعاىل: چ [ ^ _ ` aچ)14(.
)6(

معاذ  مسجد  ناحية  يف  يطلع  شجر  وهو  الكاذي،  شجر  عن  املجاور)15(  ابن  حتدث 
بن جبل يشبه النخل، وهو ورد عىل هيئة الَصرِبة التي ُتزرع يف العراق واهلند، لكن ورق 
الكاذي رقيق شبه خوص النخل ذات شوك خشن، مل ينعقد ورقه إال من برق الربق، فإذا 
الربق مل يكن منه يشء. وهذا يشء عجيب،  باملرة، وان مل يكن  منه كثي  الربق طلع  برق 

وخيلق ماالتعلمون.
يدلل  الربق،  بسبب  ويكثر  ورقه  ينبت  الذي  الكاذي  لشجر  املجاور  ابن  وصف  ان 
عىل قدرة اهلل عزوجل ومشيئته؛ لذا عّد ذلك أمرًا عجيبًا، فاستشهد بمفردة من آيات اهلل 

سبحانه وتعاىل، هي أنه خيلق مااليعرفه االنسان، وقد ورد ذلك يف قوله تعاىل: چ ٺ 
عن  فضاًل   ،]8 النحل:  ڤچ ]سورة  ٹ  ٹ  ٹ  ٿٹ  ٿ  ٿ  ٿ 
آيات قرآنية عديدة تبني قدرة اهلل عىل اخللق، فقد خلق االنسان واحليوان والنبات، فضاًل 
عن ظواهر وشواهد كثية جدًا يف احلياة، مثل خلق السموات واالرض والبحار واالمطار 
والعواصف والرياح واحلرارة والربودة والربق والرعد... وغيها من املعجزات والدالئل 

التي تبني آالئه وقدرته سبحانه وتعاىل.
)7(

والفرضة  القرب  من  كخروجه  البحر  من  االنسان  ))وخــروج  املجاور)16(:  ابن  قال 
كان  وإن  قلبه  طاب)17(  رابحًا  كان  فإن  والعدد،  والوزن  واملحاسبة  املناقشة  فيه  كاملحرش 
خارسًا إغتم، فإن سافر يف الرب فهو من أهل ذات اليمني وإن رجع يف البحر فهو من أهل 

)14( ]سورة يوسف: 18[. راجع: إبراهيم. مأثور الكالم العريب ص244. 
)15( تاريخ املستبر ص 81. 

)16( تاريخ املستبر ص 128 -130. )وعىل ص129خارطة قديمة لطبوغرافية مدينة عدن(، راجع 
أيضًا: إبراهيم. مأثور الكالم العريب ص 239. 

)17( إىل ُهنا هناية ص128 وبعدهــــا بداية ص130، بكلمة: )قلُبُه(. 
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ذات الشامل. فإذا كان هذا حال املخلوق يف عامل الكون والفساد مع خملوق كذا فكيف حال 
املخلوق بني يدي اخلالق غدًا يف هول العرض األكرب اللهم التناقشنا ياكريم!.((.

يف هذا النص وصف وتصوير دقيق حلال االنسان عندما خيرج من البحــــر، هو أشبه 
بخروجــه من القرب، نظرًا للخطورة والصعوبة التي يواجهها يف البحر، والفرضـة أي دائرة 
إستيفاء الرسوم واملكوس )اجلمرك( عىل البضائع التجارية، تتم فيها املحاسبة عىل الوزن 
اهلل  أمام  موته ومثوله  بعد  القيامة  يوم  االنسان  فكيف حال  والعدد، وهي حماسبة عسية 
سبحانه وتعاىل يوم املحرش؟. عندما حُيرش أي جُيمع الناس وحُياسبوا وُيساقوا اىل مصيهم 
أبدًا، جزاًء وفاقًا  النعيم وإما اىل جهنم خالدين فيها  إما اىل اجلنة واخللود يف دار  األخي، 
يوم  احلرش  خيص  فيام  الكريم  القرآن  من  ُمقتبس  و  مستوحًى  النص  وهذا  أعامهلم،  عىل 
خصص  فقد  الشامل،  وذات  اليمني  ذات  ومفردات  ألفاظ  عن  فضاًل  واملحاسبة،  القيامة 
احلرش،  سورة  هي  خاصة،  سورة  الكريم(  )القرآن  العزيز  كتابه  يف  وتعاىل  سبحانه  اهلل 

 v u t sr q p o n m l k j i h gچ اآلية:  منها هذه 
z y xw } | { ~چ)18(، كام وردت مفردات احلرش، حيرشهم، 
حترشون،...)19(، فضاًل عن ذكر أصحاب اليمني وأصحاب الشامل يف القرآن الكريم)20(، 
واملواعظ،  والدروس  العرب  من  الحتىص  عظيمة  فوائد  الكريمة  القرآنية  اآليات  هذه  ويف 
فضاًل عن تقويم مسية اإلنسان يف احلياة الدنيا، من خالل التمييز بني الصاحلني والطاحلني، 
وبني أصحاب القيم واملثل واملبادىء امللتزمني بقواعد وأسس دينهم احلنيف، وبني أولئك 
الذين غرهتم احليــــاة الدنيا فابتعـــــدوا عن الطريق القويم وسلكوا طريق اإلثم والضاللة 
وأغواهم الشيطان، فخرسوا دورهم اإلنساين يف الدنيا، ومل يوظفوا عقلهم يف طريق اخلي 

والعمـــل الصالح؛ للنجاة من الكبائر.

)18( ]سورة احلرش: 2[، راجع أيضًا: ]سورة القيامة: 1 -16[.
)19( عبد الباقي. املعجم املفهرس ص 261-260. 

)20( ]سورة الواقعة: 8 ، 27 ، 38 ، 41 ، 91-90[. 
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)8(
فيها، يف  العامرة والبناء  اىل تطور مدينة عدن واتساعها وانتشار  املجاور)21(  ابن  أشار 
الدور واألمالك  فبنوا  هبا  اخللق  ))وكثر  فقال:  عليها،  ونواهبم  أيوب  بني  عر سالطني 

وتوطن هبا مجاعة عرب من كل فج عميق((.
يف النص اشارة وإقتباس من القرآن الكريم حول تطور مدينة مكة وكيف ان الناس 
وممارسة  احلرام  اهلل  بيت  اىل  احلج  فريضة  ألداء  املعمورة؛  أرجاء  كل  من  تقصدها  كانت 
التجارة فيها، ويف نص ابن املجاور هذا إقتباس من القرآن الكريم وتشبيه عدن بمكة، يف 
توافد الناس عليها للعمل يف التجارة ويف البناء، وماصاَحَب ذلك من توسع املدينة وانتشار 

 _  ^  ]  \  [  Z  Y  X  W چ  تعاىل:  قال  فيها،  والبناء  العامرة 
أماكن  من  احلج  فريضة  ألداء  مكة  اىل  أتوا  الناس  ان  أي  dچ)22( ،   c  b  a  `
متباينة بعيدة وقريبة عن مكة، فضاًل عن قدوم التجار العاملني يف موسم احلج اليها وخالل 

أيام السنة باستمرار، نظرًا ملوقعها التجاري ونشاطها يف هذا املجال.
)9(

املغادرين ميناء  بالنسبة اىل املسافرين  السفر  العمل بجواز  ابن املجاور)23( بذكر  انفرد 
اخلروج  الناس  بعض  أراد  ))ولو  يقول:  إذ  للمسافر،  الضامن  الكفيل  عن  فضاًل  عدن، 
لوداع مسافر من الباب ملا َقِدَر إن مل يكن معه خط جواز وضامن يضمنه بام يظهر عليه بعد 
وقت من مال أو عشور وُيكتب يف الرقعة عالمة الوايل وخيرج بعد ذلك. وان مل يكن له 
ضامن وإال أخذ منادي ]مناٍد[ ينادي عليه يف األسواق: ان فالن بن فالن خارج من الباب 
فكل من له عليه شيىء يطالبه!.فإن ظهر عليه شيىء كفى اهلل املؤمنني القتـــــــال، وإن مل 

يظهر عليه شيىء خرج اىل أي موضع شاء، كام قيل يف املثل: املفلس يف أمان اهلل((.

)21( تاريخ املستبر ص 130. راجع: املصدر نفسه ص 204 حول مدينة صعدة، إذ يقول: ))فلامَّ تمَّ 
ر ُكّل منزلُه ومسكنُه وسكن فيِه((.  عىل أهل صعدة ماتم تراجعت اخللق من كلِّ فجٍّ فعمَّ

)22( احلج: 27 ، راجع اإلحالة رقم )10( وهامشها من بحثنا هذا. 
)23( تاريخ املستبر ص 146. 
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النص واضح جدًا ورصيح بخصوص استخدام جواز السفر والعمل به يف مدينة عدن 
ومينائها، بالنسبة للمسافر اخلارج من باب الرب أو باب البحر فضاًل عن الكفيل الضامن، 
وبخصوص استخدام الكفيل الضامن للمسافر اذا ظهر عليه شيىء بعد سفره من ديون أو 
رسوم... فالكفيل هو الذي يتكفل تسديد ماعىل املسافر، أما بالنسبة اىل الغرباء املسافرين 
ممن ليس لدهيم كفيل يعرفهم، فالطريقة هي املناداة بسفر فالن بن فالن يف االسواق فكل 
أداء  بعد  السفرإال  من  منعه  اىل  ذلك  يؤدي  وقد  سفره،  قبل  به  يطالبه  شيىء  عليه  له  من 
اي  القتال،  املؤمنني  اهلل  كفى  تعاىل:  بقوله  املجاور  ابن  استشهد  لذا  حقوق،  من  مابذمته 
عليه شيىء  يظهر  مل  من  أما  وتدقيق،  دون حماسبة  الوقوع يف مشكالت جراء سفره  عدم 
فبإمكانه السفر اىل أي مكان يشاء، كام قيل يف املثل: املفلس يف أمان اهلل، وقد وردت صيغة 

 Q PO N M L K J I Hالتضمني من القرآن الكريم يف قوله تعاىل: چ
Y X W V UT S Rچ)24(.
)10(

وصف ابن املجاور)25( أوضاع عدن أواخر العر األيويب يف اليمن وبداية عر بني 
رسول بالفوىض واالضطراب، وروى ان عدن خترب سنة 627هـ/ 1229م، مستداًل عىل 
ذلك بدخول أول أمراء بني رسول اليها وحكمها، وهو نور الدين عمر بن عي بن رسول 
االقتصادية  مقدراهتم  عىل  سيطرته  عن  فضاًل  سكاهنا،  بني  واخلوف  الرعب  أشاع  الذي 
وحتكمه بحياهتم ومعيشتهم؛ بسبب احتكار بعض املواد التجارية وبيعها بأسعار عالية، اذ 

يقول: ))وكانت االيام شبه أيام املحرش كل منهم ينادي أين املفر؟.((.
يف نص ابن املجاور تشبيه بيوم املحرش ومايصاحبه من خوف وُرعب وَهول، يف ذلك 
املشهد الذي يقف فيه االنسان بني يدي اخلالق العظيم ، وجيري تقويمه من خالل أعامله 
فتوزن حسناته مقابل سيئاته، وماورد يف هذا النص هو إقتباس من آيات القرآن الكريم، يف 

)24( ]سورة األحزاب: 25[. راجع عن القتال ومفرداهتا: عبد الباقي. املعجم املفهرس ص 680. 
)25( تاريخ املستبر ص 147. 



اإلقتباس واإلستشهاد بألفاظ ومفردات القرآن

368

ف )2019م - 1441هـ(
صي

ن والثالثون - 
العدد الثام

قوله عز وجل: چ̈  © µ ´ ³ ² ± ° ¯ ® ¬ « ª ¶ چ)26( .
)11(

حتدث ابن املجاور)27( عن مسجد اجَلَند وفضائله، ومنها زيارة الناس له سنويًا يف أول 
مجعة من شهر رجب، وروى ان صفي الدين حاتم بن عي بن حممد بن املعلم، أخذ أبرة 
مسمومة وغرز فيها خيطًا مسمومًا، وصار يغرز االبرة يف جوانب البطيخة وجيرها واخليط 
معًا، وجاء هبا اىل السلطان سيف االسالم طغتكني بن أيوب وهو قائم عىل بناية املنصورة 
وأكل  فقطع  البطيخة  االسالم  سيف  منه  فتناول  منها،  ليأكل  البطيخة  فوق  سكينًا  فجال 
وشعر بالرش، فقال لعي بن حاتم: اهلل املستعان عىل ماتصفون)28(، فقال له: كل ياموالي 
ماهو إاّل خي، وغاب الشيخ حاتم بن عي بن حممد بن املعلم من ساعته، فأوجعه فؤاده 

ومات.
روى ابن املجاور عن عبد اهلل بن حممد، قال انه كان يقرأ يف النزع )اللحظات األخية 

 Ö Õ Ô Ó Ò Ñ Ð Ï Î Í Ì Ë Ê É ÈÇ Æ Å Ä قبل موته(: چ
× Û Ú Ù Ø چ ]سورة احلاقة: 28-32[، اىل متام اآلية.

 9  8  7 چ  قرأ:  انه  قال:  الصليحي  آل  من  رجل  عن  املجاور)29(  ابن  وروى 
: ; > = < ? @ ڦڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ 
چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ Z Y X W V U T ] چ ]سورة 
اهُلَمزة: 2 –9[، وصار يكررها اىل ان مات، وبقيت البناية عىل حاهلا اىل وفاة امللك املعز 

اسامعيل بن طغتكني بن أيوب، فأعاَد األرايض إىل أصحاهبا.
يف رواية وفاة السلطان طغتكني بن أيوب، إقتبس ابن املجاور عددًا من آيات القرآن 

)26( ]سورة القيامة: 10 -12[، راجع: ]سورة احلرش: 2[. 
)27( تاريخ املستبر ص 166. 

)28( ]سورة يوسف: 18[، واآلية الصحيحة: چ [̂  _ ` a چ. راجع إحالة رقم )21( 
وهامشها من بحثنا هذا. 

)29( تاريخ املستبر ص 166 -167. 
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الكريم يف ثالث سور؛ هبدف العربة واملوعظة، وكيف أن هؤالء السالطني أصحاب القوة 
الذي مجعوه بشتى  املوت، وبذلك الينفعهم ماهلم  املحتوم وهو  والثروة يالقوا مصيهم 
الطرق والوسائل غي الرشعية، بل سوف خيلدهم يف النار، فيندموا عىل مامجعوا من تلك 
األموال التي حرموا الناس منها وظلموهم رش الظلم، بمصادرة حقوقهم وحرماهنم من 

أبسط مستلزمات العيش واحلياة.
)12(

املتنوعة، وأضاف  والثامر  بالفواكه  املجاور)30( عن صفة صنعاء وشهرهتا  ابن  حتدث 
دولة  والقيود يف  احلبوس  من  خرجوا  العجم  نسل  من  خليط  فيهم  أي سكاهنا  اهلها  أن 
يزدجرد بن شهريار بن هبرام، ويقال كرسى بن قباذ مع سيف بن ذي يزن لتحرير اليمن 

من األحباش، ثم قال: ))وحكايتهم مشهورة مذكورة يف كتاب مسطور((.
 p o n چ  الكريم، يف قوله عز وجل:  القرآن  إقتباس من  فيه  النص  وهذا 
u t s r q چ ]سورة الطور: 1 -3[. أي أن تارخيهم مشهور مدون يف كتاب 
مسطور، أي يف روايات منتظمة موثقة يف صدور الناس وذاكرهتم، ثم يف املؤلفات املدونة 
عىل لسان الرواة وأهل األخبار؛ لتوضيح الراع بني الفرس واألحباش من أجل السيطرة 
والتحكم  العاملية  املواصالت  طرق  عىل  التجاري  موقعها  من  لإلفادة  اليمن؛  بالد  عىل 

بمقدراهتا.
)13(

روى ابن املجاور)31( حديثًا عن منصور بن حممد الواسطي حول ظهور قضبان تسمى: 
شوحط يف أعامل تعز وصنعاء، اذا ُأشعل رأس القضيب اشتعل شبه الشمع وهي ُتستخدم 
عوضًا عن الرِساج والُفَتل، وأضاف أن هؤالء القوم مأكوهلم احلنطة واحللبة واللحم صيفًا 
القوم يف  الُعطب والعطر واهلندوان، وغاية اشتغال  وشتاًء، وسفرهم اىل عدن ورشاؤهم 

)30( تاريخ املستبر ص 185 -186. 
)31( تاريخ املستبر ص 192. 
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واهلندسة  واهليئة  والفلسفة  واملنطق  والنحو  النجوم  الكيمياء وعلم  اجلواهر وعلم  معرفة 
اخلطاب((.  وفصل  احلكمة  يدعون  ))وقوم  قائاًل:  وأضاف  واجُلَمل،  الرضب  وحساب 

وبناؤهم باحلجر القديم.
يف النص إقتباس من القرآن الكريم يف وصف النبي داُود يف قوله تعاىل: چ = 
< ? @ B A چ)32( ، وهذا يعني أن هؤالء القوم كان هلم اهتامم كبي 
بالعلم والعمل من خالل إشتغاهلم بالعلوم املتنوعة املذكورة أعاله، فوصفهم ابن املجاور 
بأهنم قوم يدعون احلكمة وفصل اخلطاب، أي هلم عقول تعمل هبدف االطالع عىل أرسار 

العلوم واالفادة منها وتسخيها خلدمة البرشية.
عون احلكمة ومعرفة  ووصف ابن املجاور)33( سكان مدينة صعدة، بأهنم قوم أخيار َيدَّ
اجلواهر والعلوم الُعلوية، وهم عىل مذهب اإلمام زيد بن عي بن احلسني بن عي بن ايب 
أن  النص  من  ونستنتج  الزيدي،  املذهب  يف  ومقدميهــــم  القوم  أصل  وهم   ،طالب
هؤالء القوم سخروا عقوهلم يف العلم واملعرفة، بسبب مؤهالهتم العقلية التي وظفوها يف 

دراسة علوم الطبيعة خلدمة االنسانية.
)14(

بناؤهم  ووصف  اجلبابرة،  والتبابعة  وعاد  شداد  مساكن  عن  املجاور)34(  ابن  حتدث 
باحلجر والرخام والرصاص، وبعضها ُحفرت يف اجلبال أي ُنقرت )ُنحتت(، كام قال اهلل 
عزَّ وّجْل: وتنحتوَن)35( من اجلبال بيوتًا آمنني، فلام كفروا بنعمة اهلل عزوجل ُخِسَف هبم 
وتفرق شملهم وتشتتوا يف األقايص، فأصبحت الدور قبور، واملساكُن مساكَن فارتدمت 
بعضها عىل بعض، وتُقلعت النخيل واألشجار، وطلع بداًل منها الُعرش واألراك )الشوك(، 

)32( ]سورة ص: 20[، راجع عن احلكمة يف القرآن الكريم: عبد الباقي. املعجم املفهرس ص 271. 
)33( تاريخ املستبر ص 206. 

)34( املصدر نفسه ص 200 -201. 
 p oچ. وقال تعاىل: چh g f e d c 35( ونص اآلية الصحيحـــــــة: چ(

s r qچ. ]سورة الشعراء: 149[. 
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وسكنت البدو يف بيوت الشعر، وصارت اإلبل ترعى بني عامر اخلراب وترشب ظباؤها 
من الندا والرساب لبئس الرشاب، وساءت ُمرتفقا.

تضمن النص األخي إلبن املجاور إقتباسًا من القرآن الكريم يف وصف حال هؤالء 
قوله  يف  جاء  كام  ألياًم  عذابًا  يعذهبم  وتعاىل  سبحانه  اهلل  ان  وكيف  الظاملني،  الكافرين 

 Q  P  O  N  ML  K  J  I  H  G  FE  D  C  B چ  تــعــاىل: 
 `  _  ^  ]\  [  Z  Y  X  W  V  UT  S  R
وقد  الظاملني  الكافرين  ملصي  جدًا  واضح  وصف  الكريمة  اآلية  هذه  ويف  aچ)36(، 
َه ابن املجاور قوم شداد وعاد والتبابعة هبؤالء الذين وصفهم القرآن الكريم يف حاهلم  َشبَّ
املأساوي بعد موهتم، جزاًء وفاقًا عىل كفرهم وظلمهم وكيف انتقم اهلل منهم، من خالل 

هذا الوصف الواضح يف القرآن الكريم ويف نص ابن املجاور أيضًا.
)15(

قديم  هنالك طريــق  ان  النجراين،  بن مسعود  حُمدثِه هشام  املجاور)37( عن  ابن  روى 
ى: طريق الررضاض يصل اىل الكوفة مما يي َظهراليمن، ويقال انه يصل اىل البرة،  يسمَّ
وكان أهل اليمن يسافرون فيه عىل احلمي وعليهم األديم اىل إحدى هاتني املدينتني )البرة 
والكوفة(، مرتني يف العام، وملا سأل ابن املجاور حمدثِه: عىل أي األماكن كان مسلكهم؟. 
قال: ))عىل الياممة واحلساء ]اإلحساء[ والبرة، قلت: ومتى كان عهدكم بعمرانه؟. قال: 

سنة عرشين ومخسامئة ]520هـ/ 1126م[((. وقال: ]بسيط[:
ملا رايت ُسلوي غري متجٍه 

وأنَّ َغْرب ِشفاري عاَد مفلواًل 
دخلُت بالرغم مني حتت طاعتكم

)36( ]سورة الكهف: 29[، راجع عن مفردات: ساء وساءت: عبد الباقي. املعجم املفهرس ص 467، 
وعن: الرشاب ص 479. 

األوطان  اىل  واحلنني  الغربة  أشعار  مع  رحلة  ابراهيم.  أيضًا:  راجع   ،217 ص  املستبر  تاريخ   )37(
ص43. 
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 ليقيض اهلل امرًا كان مفعواًل
ڈ  ڈ  ڎ  چ  تعاىل:  قوله  يف  الكريم،  القرآن  من  اقتباس  الثاين  البيت  عجز  يف 
نقاًل  إما  الشعر  البيتني من  املجاور استشهد هبذين  ابن  أن  ژ ژچ)38(  ويبدو 
عن حمدثه النجراين، او أنه –كعادته –يستشهد بالشعر دون مقدمات أو تسمية الشاعر يف 
أغلب األحيان، ويسبق ذلك فجأة بكلمة: قال، ثمَّ يذكر بحر الشعر، كام ذكره هنا وهو: 
العبارات  إيراد  عىل  احلرص  كل  حريصًا  كان  املجاور  ابن  أن  لنا  يتضح  وهكذا  البسيط، 
املرة  وهذه  ورواياته،  وحكاياته  قصصه  يضمنها  لكي  الكريم،  القرآن  من  واملفردات 

الوحيدة التي يستشهد ببيت شعر فيه اقتباس من القرآن العظيم.
)16(

أطعم  من  أول  أن  ويقال  العرب،  خصائص  من  الكرم  أن  إىل  املجاور)39(  ابن  أشاَر 
الِكرسة )ِكرسة اخلبزة(، هو ابراهيم اخلليل فهي ُسنته، وروى أن أصحاب األعراف هم 

ثالثة: ابو طالب لربيته رسول اهلل، وأنو رشوان لعدله، وحاتم الطائي لكرمِه.
الكريم حول أصحاب األعراف  القرآن  إقتباسًا من  املجاور هذه  ابن  تضمنت رواية 

 TS  R  Q  P  O  N  ML  K چ  بقولِه:   ، عزوجل  اهلل  وصفهم  الذين 
 f  e  d  c  b  a  `  _  ^  ]  \  [Z  Y  X  W  V  U
 x  w  v  u  t  s  r  q  p  o  n  m  l  k  j  i  h  g

z y } | { چ)40( .
روادهم  وأول  الفائقة،  ومنزلتهم  الكرم  أهل  مكانة  املجاور  ابن  ذكره  مما  لنا  تتضح 
طريقته  أي  ُسّنُتُه  وأصبحت  اخلبز،  ِكرسة  أطعَم  من  أول  فهو   ،اخلليل إبراهيم  سيدنا 
وشهرته يف زمانه، فضاًل عن بيان مكانة أهل األعراف الوارد ذكرهم يف القرآن الكريم، 

)38( ]سورة األنفال: 44، 42[. راجع ايضًا: ]سورة النساء: 47[، ]سورة اإلرساء: 5، 108[، ]سورة 
املزمل: 18[، عبد الباقي: املعجم املفهرس ص 666. 

)39( تاريخ املستبر ص 221. 
)40( ]سورة األعراف: 46 -48[، راجع: إبراهيم. مأثور الكالم العريب ص241. 



أ.د. حممد كريم ابراهيم الشمري

373

هـ(
14

41
 - 

2م
01

9(
ف 

صي
 - 

ون
الث

الث
 و

ن
ام

الث
د 

عد
ال

طالب  أيب  تربية  عن  فضاًل  بالكرم،  ُشهرهتم  بسبب  صنيعهم  وُحسن  هؤالء  ملآثر  ولعل 
أثره يف ختليد ذكراهم، فالكريم قريب من اهلل تعاىل قريب من   الكريم حممد للرسول 

اجلنة قريب من الناس.
)17(

روى ابن املجاور)41(. حكايًة عن ِذمام العرب مفاُدها ان دعبل بن عي اخلزاعي هجا 
املطلب بن عبد اهلل اخلزاعي بشعر، فلقيه املطلب يف طريق فقال له: رِسْ معي اىل منزيل!. 
فذهب معه، فلام دخل دعبل قال املطلب: واهلل ألقتلنك رش قتلٍة، فقال له دعبل: التقتلني 
املطلب:  له  فقال  الصابرين،  مَن  اهلل  شاء  إن  ستجُدين  ماشئت  وافعل  أشبعني  جائع  وانا 
ماأحسن ماطلبت النجاة!. إن اطعمُتَك َوَجَبْت احُلرمة، وإن مل ُأطعُمَك بخلُت أَي ُبخٍل، 

فقال دعبل: واهلل الذكرتك بعدها بسوء أبدًا، فأطلقُه وأحَسَن جائزُتُه.
َالترف  الشاعر دعبل اخلزاعي أحَسن  ان  الطريفة كيف  لنا من هذه احلكاية  يتضح 
من  إقتباس  القصة  يف  وورد  مجيل،  باسلوب  وغضبه،  روعه  من  وهتدأته  عدوه  بكسب 
القرآن الكريم يف قصة النبي إبراهيم مع إبنه إسامعيل، وكيف انه رأى يف املنام أنه 
يذبحه، فاستجاب اسامعيل لطلب والده ابراهيم طاعة له، لكن اهلل فداه بكبش عظيم، كام 

 Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì  Ë  Ê  É  È  Ç چ  تعاىل:  قوله  يف 
Û ÚÙ Ø × Ö Õ يب جت حت ختمت ىت يت جث مث ىث يثچ ]سورة 
الصافات: 101 –102[، ولعل ماورد من قول دعبل اخلزاعي مع غريمه املطلب اخلزاعي 
كان سببًا يف العفو عنه، إذ طلب دعبل من املطلب أن يشبعه ألنه جائع ثم يقتله، وهذاغي 

ممكن أن يطعم العريب ضيفه ثمَّ يقتله، ألنَّ ذلك ليس من شيم العرب وذمامهم، فمن يطعم 
ضيفه حيرم عليه قتله، وإن مل يطعمه يوصف بالبخل والعرب تأبى أن توصف هبذه الصفة 
الذميمة؛ لذلك أطلق دعبل وأكرمه، ويف هذه القصة كثٌي من العرب والدروس واملواعظ 
، التي تؤكد ِذمام العرب و عدم غدرهم وعدم إقدامهم عىل قتل عدوهم إذا كان يف بيتهم 

)41( تاريخ املستبر ص 224 -225، راجع بحثنا: مأثور الكالم العريب ص 242. 
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ويف ضيافتهم؛ ألنَّ الكرم يوجب احُلرمة، ومنها حرمة القتل.
)18(

ته،  لقلَّ الِدالء  املاء يف  منه  ُيربح  بئرًا يف طريق مكة  نزل  أن سقاًء  املجاور)42(  ابن  روى 
انتهاء هذه األيام  بلياليها، وبعد  أيام  السقاء يف مكانه ثالثة  فرحل احلاج عىل غفلة وبقي 
قدم رجل من وجوه العرب فأدىل دلوه، فنظر األعرايب السقاء يف قرار البئر فاستقى وسقى 
حصانه ورشب، وإستخرج السقاء من البئر وأردفه وراءه وسار به غي بعيد، اىل أن وصل 
خبت قفر ليس به مما خلق اهلل عزوجل من املخلوقات، سوى بيِت َشعٍر فيِه رجٌل وزوجُتُه 

فأكَرموُه.
أنزل  فأدىل دلوه، أي  الكريم يف عبارة:  القرآن  إقتباس من  املجاور هذه  ابن  يف رواية 

الدلو يف البئر، كام تأيت بمعنى أبدى أو عرض وجهة نظره، كام ورد يف قوله تعاىل: چ گ 
گ گ ڳ ڳ ڳڳ ڱ ڱ ڱ ڱں ں ڻڻ ڻ ڻ ۀ ۀچ 

]سورة يوسف: 19[.
وهذا النص منقول عن سورة النبي يوسف وقصته املشهورة مع اخوته، وماحتمله 
من العرب والدروس البليغة التي تبني قدرة اهلل عز وجل وإرادته يف محاية أنبيائه ورسله اىل 

بني آدم.
)19(

األهوية  أطيب  ويشم  احلشائش  اليأكل  بأنه  النجدي  اجلراد  املجاور)43(  ابن  وصف 
ويرشب أطيب املياه ويربى يف أطيب األمكنة، ويرجع دواء لكل داء، وروى أنه يظهر يف 
نجد من أعامل تسمى: الدهناء، واملوضع هو مرشق البحر، وقيل بل هو خيرج من البحر 
بإذن اهلل تعاىل عز وجل، قال ابن املجاور: ))وهو قريب من املن والسلوى ينزل عىل شجر 
الروم وغيها. والسلوى هو طي جييىء اىل دمياط عىل وجه األرض((.  الزيتون بجبال 

)42( تاريخ املستبر ص 225. 
)43( تاريخ املستبر ص 227 -228، راجع: إبراهيم. أشعار احلكم واملواعظ ص80. 
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َه ابن املجاور طي السلوى باجلراد النجدي من حيث أوصافه التي ذكرها أواًل فهو  وَشبَّ
طيب يف األكل والرائحة.

بني  النبي موسى مع  الكريم يف قصة  القرآن  إقتباسًا من  املجاور  ابن  تضمن نص 
 ¾ ½ ¼ »º ¹ ¸ ¶ µ ´ ³ چ ارسائيل، قال تعاىل: 

¿ Ç Æ Å Ä Ã Â ÁÀچ )44(.

)20(
وهلك  جزيرة  بني  موقعها  حدد  ـَرسان،  ف جزيرة  عن  املجاور)45(  ابن  حديث  ويف 
وحىل ابن يعقوب يف البحر األمحر، وأشار اىل نَِعم اهلل سبحانه وتعاىل التي خص هبا أهل 
اجلزيرة، فبعد طلوع الشمس يدوي اجلو بطيور كثية تصطف عىل شاطىء البحر، وتنزل 
مائة  زهاء  عددها  يبلغ  الُسامن،  تشبه  ويقال  اخُلُرق،  تشبه  طيور  ساعة  بعد  السكان  عىل 
ألف طي!. وعند نزوهلا عىل شاطىء البحر التستطيع الطيان فتأخذ الناس كفايتها منها 
الناس منه؛ بسبب  الطي بغزارة حلمه وشحمه واليمل  الذبح والطبخ، ويتصف هذا  يف 
حلمه اخلفيف الطيب املريء، وقد سأل ابن املجاور عنه بقوله: ومايسمى؟–واحلديث اىل 
بدر موىل برش الصويف –، قال: السلوى، وهو الذي قال اهلل عزوجل فيه: وأنزلنا عليهم 
املنَّ والسلوى)46(، فقلت للراوي: كم يكون َدور اجلزيرة؟. قال: مسية يوم كامل لرجل 
طّراد، أي رجل فارس يمتطي جوادًا، ويف حديث ابن املجاور اقتباس من القرآن الكريم 

ة النبي موسى مع بني إرسائيل –كام ذكرنا. ق بقصَّ تمَّ خترجيه وتوثيقه، يتعلَّ

)44( ]سورة البقرة: 57[، راجع أيضًا عن )املن والسلوى(: ]سورة األعراف: 160[، ]سورة طه: 80[، 
عبد الباقي. املعجم املفهرس ص 454. 

)45( تاريخ املستبر ص 244. 
 (  '  &%  $  #  "  ! چ  كاملة:  اآلية  وختريج   ،]160 األعراف:  ]سورة   )46(
 9  8  76  5  4  3  2  10  /  .  -  ,  +  *  )
 I  H  G  F  ED  C  B  A  @  ?  >  =<  ;  :

Q P O N M L KJ چ. 
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)21(
حتدث ابن املجاور)47( عن األسامء التي يسمي الناس هبا أبناَءهم، مقرنة بصفات وآالء 
اهلل سبحانه وتعاىل، لكن بصيغة املبالغة، ففي رواية أنَّ رجاًل من احلاكة ُرزق ولدًا، فقيل 
له اخر له كنية، فقال: كنوه عبد رب السموات السبع ورب العرش العظيم)48( فقال له 
الرجل: ابن من؟. قال: ابن عبد الكريم ]اهلل[ الذي ُيمسك السامء أن تقع عىل األرض إال 

بإذنه)49(، فقال: مرحبًا يانصف القرآن.
وأعجُب من ذلك أن رجاًل من العجم مسكنه أذربيجان سمى ابنه َعبُد من األرض 
األسامء  هذه  أن  لنا  يتضح  وهكذا  بيمينه)50(.  مطويات  والسموات  القيامة  يوم  قبضته 
الطويلة ُأطلقت عىل خلق اهلل من عباده، فهم عبيده ألنه خالقهم، ومع ذلك فهي أسامء 
ابن  ذكر  فقد  تعاىل،  و  سبحانه  اهلل  اىل  التقرب  بقصد  جدًا،  واضحة  مبالغة  فيها  طويلة 
املجاور حديثًا عن منصور بن املقرب بن عي الدمشقي، حول أذربيجان أن أصل أهلها 
عبيد وموايل؛ لذلك فيهم محاقة وِكرْب خارج، ونفوسهم شحيحة ومهتهم قليلة، وماذكره 
ابن املجاور يف روايتيه عن كنية املولود واسم الَوَلد يف أذربيجان، املقرنني بكنى وأسامء اهلل 

عزَّ وجّل، مها مقتبسان من القرآن الكريم يف اآليتني اللتني تمَّ خترجيهام.
)22(

روى ابن املجاور)51( يف حديثِه عن بناء مدينة قلهات، أن أول من سكن الساحل يف 
وسكن  واستأنسوا،  القوم  تكاثر  ثم  اهلل،  يرزقون  ضعفاء  قوم  وهم  الصيادون،  قلهات 
يف  كبي  دور  له  كان  فهم،  بن  مالك  اسمه:  العرب  مشايخ  من  شيخ  الصيادين  مجلة  من 

)47( تاريخ املستبر ص 255. 
)48( چ º ¹ ¸ ¶ µ ´ ³ « چ ]سورة املؤمنون: 86[. 

)49( چ / 0 1 2 3 4 5 76 8 9 : ; >چ ]سورة احلج: 65[.
ۆئۆئ  ۇئ  ۇئ  وئ  وئ  ەئ  ەئ  ائ  ائ  ى  ى  ې  ې  چ   )50(

ۈئ ۈئ ېئ ېئ چ ]سورة الزمر: 67[. 
)51( تاريخ املستبر ص 272 –274 )بني الصفحتني ص273خمطط مدينة قلهات(. 
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تطور مدينة قلهات ونشاطها التجاري، فقد أدار عليها سورًا من احلجر واجلص ودخلتها 
املدينة ذات مكانة  الزمن أصبحت  املراكب من كل فج وخور وسائر اجلهات، وبمرور 

وَهيبة عظيمة.
يف رواية ابن املجاور استشهاد و إقتباس من القرآن الكريم يف كلمة: فج، التي وردت 
األماكن)52(.  بني  توصل  التي  والطرق  املسالك  تعني:  فجاج  وكلمة  العزيز،  الكتاب  يف 

وجاءت يف وصف مكة التي قصدها الناس من كلِّ فجٍّ عميق –كام ذكرنا.
)23(

اىل  املنصورة  بدءًا من   ، اىل عدن راجعًا  املنصورة  الطريق من  املجاور)53(  ابن  وصف 
ريسوت، وذكر خروج اإلمام عي بن أيب طالب ملواجهة اخلوارج بالنهرين، فكرّسهم 
القنطرة  اىل  البغلة  َوَردَّ  اجلميع،  أفنى  أن  اىل  فيهم  يقتل  ومازال  السيف،  عليهم  ــَب  َوَركَّ

فوقعت البغلة عىل نصف القنطرة.
قال عي بن أيب طالب: أنظروا َمْن حتت القنطرة!. فإذا هم بـ: أيب الثديني، فقال له 
أمي املؤمنني عي بن أيب طالب: جاء احلق وزهق الباطل أسِلم تسَلم، فقال: كيف ُأسِلم 
السيف   أيب طالب بن  د عي  َجرَّ فحينئٍذ  القنطرة؟.  أين حتت  الغيب  تعلم علم  والبغلة 

ورضب عنقه وهرب من سلم من القوم.
يف هذه القصة إقتباس من القرآن الكريم يف قول اإلمام عي بن أيب طالب: جاء احلق 
وزهق الباطل، ويقصد باحلق هنا اإليامن واإلسالم والتوحيد، والباطل هو الكفر والرِشك 

والظالل، كام يف قوله تعاىل: چ r q p o nm l k j iچ)54(.

)52( راجع عن كلمة: فج، ]سورة احلج: 27[، و بخصوص كلمة فجاج، قال تعاىل: چہ ہ ھ 
 Xھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭچ ]سورة األنبياء: 31[، وقال: چ
الباقي.  عبد  راجع:   ،]20-  19 نوح:  aچ ]سورة   `  _  ^  ]  \  [  Z  Y

املعجم املفهرس ص 651. 
)53( تاريخ املستبر ص 275 -276. 

)54( ]سورة اإلرساء: 81[، راجع: عبد الباقي. املعجم املفهرس ص 157. 
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ومعنى ذلك أنَّ اإلسالم واإليامن مها املنتران عىل الكفر والرشك، وهو انتصار احلق 
عىل الباطل.

)24(
معُه  ومافعل  العريب  البحر  يف  )كيش(  قيس  جزيرة  ملك  مافعل  املجاور)55(  ابن  ذكر 
صاحب مكران، الذي أرسل امللك تاج الدين أبو املكارم بن احلسن وابن احلسني كهرو، 
بامل جزيل فاشريا له من مسقط حصانًا قيمته ألف مثقال، وُركب )ُنقل( احلصان يف مركب 
إجتاز به من بر العرب اىل بر العجم، فلاّم عِلَم بخرب احلصان ملك قيس أرسَل عدة مراكب 

)دوانيج وبومات( قطعوا عليه طريق البحر وصادروا احلصان.
اق وَمّيلها عىل منادخ  وملا سمع تاج الدين أبو املكارم قصة احلصان أخذ مراكب الرُسّ
القييس، وقال هلم: ))كل مركب ترونه لصاحب قيس خذوه أخذ عزيز مقتدر!.((، فأخذوا 
من ذلك املوسم إثني عرش مركبًا موسوقًا من خمتلف األمتعة والُطُرف والتحف واألموال، 
أن صاحب مكران أحلَق الرضر بصاحب جزيرة قيس وطالب بمصادرة أي  يعني  وهذا 

چ ¢  مركب له وأخذه أخذ عزيز مقتدر، إقتباسًا من القرآن الكريم يف قوله عز وجل: 
£ ¤ ¥ ¦ § ¨ © ª » ¬ ® ¯ چ ]سورة القمر: 41 -42[.

كان من نتائج مصادرة ملك جزيرة قيس للحصان الذي اشراه صاحب مكران، أن 
األخي استطاع مصادرة إثني عرش مركبًا لصاحب جزيرة قيس بام حتمل من البضائع الغالية، 
مما إضطر األخي أن يرسل اىل امللك تاج الدين أبو املكارم صاحب مكران رسواًل يقول 
اقًا  له: ))ُقل احلمُد هلّل عىل نعمِه واهلل املستعان عىل أهل هذا الزمان، كيف رجع امللوك رُسّ
قطع  ماعلمني  ))واهلل  للرسول:  الدين  تاج  فقال  ُسالكه؟.((،  عىل  البحر  طرق  يقطعون 
الطريق إال ملككم((. ونجد يف كالم رسول ملك جزيرة قيس إقتباسًا من القرآن الكريم 

يف عبارة: واهلل املستعان، إذ وردت يف الكتاب العزيز يف قوله تعاىل: چ [ ^ _ ` 
 ¿ ¾ ½ ¼ »º ¹ ¸ ¶ چ ]سورة يوسف: 18[، وقوله تعاىل: چa

)55( تاريخ املستبر ص 298 -299، راجع أيضًا: إبراهيم. أشعار احلكم واملواعظ ص84 -85. 
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Á À چ)56( .
لقد تضمنت هذه القصة َنصنَي من القرآن الكريم إقتبسهام ابن املجاور يف أسلوبه النثري 
اخلاص، وربام نقلهام من حكاية الرواة نقاًل عن تاج الدين أبو املكارم صاحب مكران، ثم 

نقاًل عن رسول صاحب جزيرة قيس الذي بعث برسالة اىل صاحب مكران محلها إليه.
مصادر البحث ومراجعه:

القرآن الكريم.
• ابراهيم. أ. د. حممد كريم )الشمري(.	

)تاريخ . 1 اليمن...  بالد  صفة  كتاب:  يف  والــدروس  والعرب  واملواعظ  احِلَكم  أشعار 
العدد: 10، إصدار:  التواصل،  النيسابوري، جملة  البغدادي  املجاور  املستبر( البن 
عدن  جامعة  دار  منشورات  عدن،  بجامعة  العلمي  والبحث  العليا  الدراسات  نيابة 

للطباعة والنرش، )عدن، يوليو 2003م(.
)يف . 2 واخلالن  والديار  باملنازل  والتغني  األوطان  اىل  واحلنني  الغربة  أشعار:  مع  رحلة 

كتاب: تاريخ املستبر( البن املجاور البغدادي النيسابوري املتوىف بعد عام 626هـ/ 
والنرش،  للطباعة  عدن  جامعة  دار  منشورات   ،8 العدد:  التواصل،  جملة  1228م، 

)عدن، يوليو 2002م(.
املجاور . 3 البن  املستبر(  )تاريخ  اليمن...  بالد  صفة  كتاب:  يف  العريب  الكالم  مأثور 

 ،20 العدد:  اليمن،  جملة  1228م،  626هـ/  عام  بعد  املتوىف  النيسابوري  البغدادي 
إصدار: مركز البحوث والدراسات اليمنية بجامعة عدن، منشورات دار جامعة عدن 

للطباعة والنرش، )عدن، شوال 1425هـ/ نوفمرب 2004م(.
• ابن املجاور البغدادي النيسابوري، ابو بكر بن حممد بن مسعود بن عي )املجاور( بن 	

امحد، )ت0د: 626هـ/ 1228م(.
صفة بالد اليمن ومكة وبعض احلجاز، املسامة: تاريخ املستبر، قسم 1 -2، اعتنى . 4

)56( ]سورة األنبياء: 112[، راجع عن )َتِصفون(: عبد الباقي. املعجم املفهرس ص 919. 
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بتصحيحها وضبطها: أوسكر لوفغرين، مطبعة بريل، )ليدن: 1951، 1954م(.
• عبد الباقي، حممد فؤاد.	

القرآن الكريم بحاشية املصحف الرشيف، منشورات ذوي . 5 املعجم املفهرس أللفاظ 
القربى، الطبعة الثالثة، مطبعة ظهور، )قم، 1384هـ(.
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 اخلالصة:
من القضايا واملسائل التي غالبًا ما يتم اخللط والغلط فيها مسالة مزاوجة االختصاص 
ِقبل اشخاص  الديني بصورة عامة واالسالمي بصور خاصة من  الفكر  العلمي ملواضيع 
غي خمتصني يف هذا املجال، كام ال تعترب مسالة احلجاب مسالة جديدة، ولالسف فان اكثر 
شعار  حيمل  وجّلهم  ذلك،  يف  القرآن  اىل  يستندون  احلجاب  وجوب  عدم  يدعون  الذين 
التجديد يف الفكر االسالمي واحلرص عىل قراءة الراث قراءة معارصة تعيد لالسالم جمده 

وصدارته ومنهم الباحث حممد شحرور.
وسوف نقتر يف نقدنا آلراء حممد شحرور عىل فهمه لتعاليم وأحكام االسالم حول 
املرأة؛ ألنه جيده من أهم املواضيع حساسية، ويعتقد أنه مل يتم إىل اليوم تقديم بحث أصيل 

حول املرأة يف اإلسالم انطالقا من اجلدل بني احلنيفية والفطرة اإلنسانية التي تعترب حدود 
اهلل هي العمود الفقري هلذا املنطلق، وال يمكن -حسب رأيه -حل مشاكل املرأة العربية 
إن  ويرى  الكريم،  القران  يف  ورد  ملا  للمراة  أصيل  إسالمي  فهم  خالل  من  إال  املعارصة 
األخطاء األساسية التي ارتكبت يف احلقبة التارخيية السابقة عند تقييم وضع املرأة، والتي 
تعترب أخطاء يف املنهج، هي عدم التفريق بني اآليات التي وردت بحق املرأة يف القران والتي 

النسوية المعاصرة
 نقد آراء محمد شحرور حول حجاب المرأة 

فاطمة العقييل

جامعة االديان واملذاهب
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يعترب جزء منها حدودا واجلزء اآلخر تعليامت، وكذلك مل يتم التفريق يف األحاديث النبوية 
بني أحاديث احلدود وأحاديث التعليامت.

وال يمكن يف مقالة خمترة كهذه بحث كل آراءه حول املرأة لذلك سنقتر عىل بحث 
مسالة اللباس التي طاملا أشتهر فيها بنظرته املنفتحة حول لباس املرأة–احلجاب -وما تركه 

من تأثي سلبي عىل أفكار وسلوكيات النساء يف املجتمع العريب عمومًا.
اوال: مترص عن حياة حممد شحرور:

الثانوي يف دمشق  تعليمه  أتم  م،   1938 بن ديب يف دمشق عام  ولد حممد شحرور 
الثانوية العامة 1958م وسافر بعد ذلك إىل االحتاد السوفييتي ليتابع دراسته  وحاز عىل 
عاد  ثم  آنذاك  موسكو  جامعة  من  1964م  دبلوم  بدرجة  وخترج  املدنية،  اهلندسة  يف 
1968م،  عام  حتى  دمشق  جامعة  يف  املدنية  اهلندسة  كلية  يف  عميدًا  فيها  ليعني  لدمشق 
أوفد إىل جامعة دبلن بإيرلندا عام 1968م للحصول عىل شهاديت املاجستي عام 1969م 
عني  وأساسات،  تربة  ميكانيك  –اختصاص  املدنية  اهلندسة  يف   1972 عام  والدكتوراه 
مدرسًا يف كلية اهلندسة املدنية–جامعة دمشق عام 1972 ملادة ميكانيك الربة، ثم أستاذا 

مساعدًا.
واألساسات،  الربة  مليكانيك  هامة  كمراجع  تؤخذ  اختصاصه  جمال  يف  كتب  عدة  له 
املنطق  أيرلندا وذلك يف عام 1970م، وقد ساعده  التنزيل احلكيم وهو يف  بدأ يف دراسة 
سلسلة  أصدر  حيث   ،1990 عام  حتى  بالدراسة  واستمر  الدراسة،  هذه  عىل  الريايض 

)دراسات إسالمية معارصة( الصادرة عن دار األهايل للطباعة والنرش يف دمشق)1(. 
ثانيا: أهم املباين الفكرية ملحمد شحرور:

هناك بعض املباين الفكرية املهمة لدى حممد شحرور هي التي دفعته اىل أعتامد وقبول 
بل  الرشيفة،  والسنّة  الكريم  للقران  واملفرسين  العلامء  لفهم  املخالفة  الشاذة  االراء  بعض 
واصدار الفتوى أحيانًا من خالل تفسي االيات الكريمة بام يرتضيه من دون الرجوع اىل 

 .www. shahrour. org1( السية الذاتية للدكتور حممد شحرور، املوقع الرسمي للدكتور(
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فاطمة العقيي

االدوات الالزمة للتفسي، ومن الرضوري الوقوف عندها قبل الرشوع يف بيان رأيه حول 
لباس املراة ونقده.

االسالم رسالته خالدة فيجب ان تتالءم تعاليمه مع التطور البرشي.. 1
يف بداية كتابه »نحو أصول جديدة للفقه االسالمي« يشي شحرور اىل أعتقاد املسلمني 
بان رسالة النبي هي خامتة لكل الرساالت الساموية، ومنها ينطلق اىل القول اىل اهنا جيب 

ان تتوافر فيها اخلصائص التالية:
هي الرسالة اخلامتة لالسالم كدين، والذي بدأ من نوح وانتهى بالنبي اخلاتم.أ. 
الرسالة املحمدية هي رسالة اىل أهل االرض قاطبة ولكل االقوام البرشية.ب. 
الرسالة املحمدية صاحلة لكل زمان ومكان مهام تطورت احلياة البرشية.ج. 

ويثرب  مكة  يف  ال  الرسالة،  هذه  مصداقية  إن  فيقول«  يتساءل  املنطلقات  هذه  ومن 
فقط، بل يف طوكيو وباريس ومونريال، وليس يف القرن السابع فقط، بل يف القرن العارش 
والعرشين والتسعني؟.«)2(، فالقرآن رسالته عاملية، وجيب أن يالئم كل الشعوب واالقوام، 

وجيب أن يكون مواكبا لكل التطّورات البرشية.
نعم، أعتقد ان القران الكريم هو رسالة نظام احلياة اخلالد الذي بتعاليمه السامية قادر 
عىل تربية االنسان وهدايته للوصول اىل كامله املنشود، وأرى كذلك ان ماقاله شحرور من 
الكريم غي جمانب للصواب حيث  القران  السلف يف فهم  آراء  رضورة عدم اجلمود عىل 
يقول« ال جييزون اي قول مل يقله السلف، وال يسمحون بأي فهم للكتاب خارج عام فهمه 
الطربي وابن كثي والسيوطي، وال يقرون بأي رأي أو اجتهاد مل يرد يف كتب الراث«)3(، 
ولكن يف نفس الوقت أعتقد ان هذا االجتهاد والرأي يف فهم القران الكريم جيب ان يكون 
وفق قواعد صحيحة وسليمة ومن خالل االدوات التي يمكن من خالهلا فهم هذا النص 
االهلي بشكل صحيح، وايضا عدم االنتقائية يف فهم االيات، بل النظر اىل القران كمنظومة 

)2( حممد شحرور، نحو أصول جديدة للفقه االسالمي، ص21. 
)3( املصدر السابق، ص 22. 
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الفهم  العقيدة والترشيع واالخالق، واالّ سيكون هذا  تعاليمها بني  متكاملة منسجمة يف 
واالجتهاد عرضة للخطأ والتحريف ويشوبه النقص.

االعتامد عىل اللغة يف فهم القران.. 2
فالضابط الوحيد عنده يف تفسي القرآن هو »اجلذر اللغوي«، وعندما يريد تفسي كلمة 
معينة يف القرآن يلجأ إىل القواميس يبحث فيها عن معنى جيده أكثر توافقا مع القيم العلامنية 
أمام حتريف كتاب  الباب ُمرشًعا  يفتح  املعارصة!. وهذه هي خالصة منهجه. فهو منهج 
اهلل وإبطال مفعول آياته، وُيفقد كتاَب اهلل مضموَنه التغيييَّ الفاعَل باعتباره كتاًبا هادًيا، 

فيجعله تابعا ملا تواضع عليه البرش يف أشّد العصور ابتعادا عن هدى الوحي.
نزع صفة القدسية عن الراث.. 3

من مبانيه أيضًا نزع صفة العصمة والقدسية عن أهل الراث، فالقدسية هلل ولكتابه، 
والعصمة هلل وللرسل يف حدود الرسالة، وال جيوز –بل ال يمكن عقاًل –سحبها عىل أحد 
غي اهلل والرسل ألي سبب كان، وحتت أي عنوان كان، فكل ما هو من صنع اإلنسان قابل 

للخطأ والصواب، وللسهو والنسيان، وقابل بالتايل للنقاش واملراجعة.
ثالثا: آراء شحرور حول لباس املراة:

لقد تناول الشحرور مسالة لباس املراة يف بعض بحوثه وكتبه، ولكن يبقى كتابه نحو 
لذا  املسالة،  هذه  يف  وإسهابا  تفصيال  أكثرها  املراة"  "فقه  االسالمي  للفقه  جديدة  أصول 

سيكون أكثر اعتامدنا عىل آرائه مقتبسة منه.
ويمكن تلخيص آراء شحرور حول لباس املراة فيام يي:

معنى احلجاب واللباس واملصطلحات املرتبطة يف اللغة.. 1
غالبٌا مايستعمل الشحرور مصطلح اللباس عوضا عن املصطلح الشائع )احلجاب( أو 
ما يسمى أحيانا باحلجاب الرشعي؛ ألنه يرى إن كلمة احلجاب وردت يف القران الكريم 
ثامين مرات، ومل متت يف كل استعامالهتا إىل اللباس بأية صلة من قريب وال من بعيد، فكانت 

األلفاظ التي تدل عىل اللباس هي الثياب واجلالبيب واخلُمر.
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هو  واحلجاب  سر،  معناها:  )حجب(  أن  لوجدنا  اللغة  معجم  إىل  عدنا  "إذا  فيقول 
السر، واحلاجب هو البواب، وحجبه: منعه من الدخول، وحجابة الكعبة: سدانتها وتويل 
حفظها، وكل ما حال بني شيئني يسمى حجابا، ويف قوله تعاىل }ومن بيننا وبينك حجاب{ 
معناه: من بيننا وبينك حاجز يف النحلة والدين. واألخوة حيجبون األم عن فريضتها، أي 
أن األخوة حيجبون األم عن الثلث إىل السدس، واحلاجبان مها العظامن فوق العينني وقيل 
الشعر، وإذا نظرنا للتنزيل احلكيم وجدنا أن كلمة )حجاب( وردت يف ثامين مرات" )4( لذا 
فهو يرى أن مصطلح اللباس هو مصطلح أدق من مصطلح احلجاب وتتناسب أكثر مع 

مصطلحات التنزيل احلكيم.
معنى اللباس والسوأة اجللباب واخلامر يف القران الكريم.. 2

اللباس:أ. 
اللغة من  اللباس واستعامالته يف  اللغوي ملصطلح  املعنى  بيان  الشحرور أوال يف  يبدأ 
حيث احلقيقة واملجاز، فيقول"الالم والباء والسني أصل صحيح يدل عىل السر والتغطية. 

وإن انرف عىل احلقيقة دّل عىل اللباس واللبوس، كام يف قوله تعاىلچ ~ ے ¡ 
¢ £ چ ]سورة الكهف: 31[، إما إن انرف عىل املجاز دّل عىل اللبس وااللتباس، 
كام يف قوله تعاىل چ i h g f e d c b چ ]سورة البقرة: 

42[ فهل نفهم اللباس الذي تشي إليه اآلية عىل وجهه احلقيقي أم عىل وجهه املجازي؟.
نحن نرى أن يف اآلية ما يوجهنا لرجيح اجلانب املجازي يف اللباس، فاهلل تعاىل يقول 
إن آدم وزوجه طفقا خيصفان عليهام من ورق اجلنة بعد أن بدت هلام سوآهتام)5(، أي أهنام 
كانا عاريني، ثم خصفا عليهام ثوبًا عىل وجه احلقيقة من ورق اجلنة، لكنه تعاىل يقول هنا إن 
الشيطان ينزع عن آدم وزوجه چ h g f چ ]سورة األعراف: 27[، أي 
أهنام ما كانا عاريني عىل وجه احلقيقة حني وسوس هلام الشيطان ليبدي هلام ما ووري عنهام، 

)4( حممد شحرور، نحو أصول جديدة للفقه االسالمي، ص21. 
)5( ]سورة طه: 121[، ]سورة األعراف: 22[.
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وهذا يناقض قوله األول، وحاشا هلل أن تتناقض أقواله وعباراته، وال يرتفع التناقض إال 
ابن عباس وابن جريج وقتادة  إليه  اللباس هنا بمعناه املجازي، وهو ما ذهب  إذا اعتربنا 
وغيهم. األمر اآلخر هو أن اعتبار اجلانب املجازي يف اللباس جيعلنا نفهم لباس التقوى 

الذي ذكرته اآلية، إذ ال يمكن أن يكون لباس التقوى ثوبًا عىل احلقيقة")6(.
السوأة:ب. 

وجه  هلا  كاللباس،  السوأة  فيقول  السوأة،  معنى  بيان  اىل  ذلك  بعد  الشحرور  ينتقل 
"سوآء ولود  حقيقي ووجه جمازي. فأما عىل احلقيقة فتعني القبح، كام جاء يف كتب اللغة 

 s r q p o خي من حسناء عقيم")7( وتعني الربص كام يف قوله تعاىل چ
w v u t چ ]سورة طه: 22[، وهو قول اجلاحظ كام ذكره الزخمرشي)8(، وأما عىل 

العورة وهي ماال جيوز أن ينكشف من اجلسد، ومن هنا قيل إهنا كناية عن  املجاز فتعني 
فرج الرجل واملرأة، ألن يف انكشافه ما ييسء. وتعني الفضيحة واجليفة، كام عند الرازي)9( 

يف تفسي قوله تعاىل چ ½ ¾ ¿ Ç Æ Å Ä Ã Â Á À چ 
]سورة املائدة: 31[.

للسوأة كام  املجازي  إىل ترجيح اجلانب  نميل  "ومرة أخرى جتدنا  الشحرور  يقول  ثم 
وردت يف اآلية؛ ألننا افرضنا يف اللباس أن آدم وزوجه كانا عاريني يف اجلنة قبل وسوسة 
الشيطان وأكل الثمرة املنهي عن أكلها. فإذا فهمنا السوأة بمعنى الفرج عند الرجل واملرأة 
عىل احلقيقة، حق ملعرض أن يقول: لكن الفروج كانت موجودة ومكشوفة قبل املعصية ومل 
يكن يف انكشافها ما ييسء، ألن اإلحساس باحلرج لدى انكشاف العورة إحساس اجتامعي 
يرون  آخرين  بغياب  وقوعه  يمكن  وال  الربية،  يف  وحيدًا  املرء  بوجود  حصوله  يمكن  ال 
السوأة ويطلعون عىل العورة. واهلل تعاىل حيدد أن ظهور السوآت يف عني آدم وزوجه كان 

)6( حممد الشحرور، نحو أصول جديدة للفقه االسالمي، ص23. 
)7( ابن هشام، مغني اللبيب، ص613. 

)8( الزخمرشي، تفسي الكشاف، ج3، ص59. 
)9( الرازي، التفسي الكبي، ج11، ص215. 



387

هـ(
14

41
 - 

2م
01

9(
ف 

صي
 - 

ون
الث

الث
 و

ن
ام

الث
د 

عد
ال

فاطمة العقيي

إذا اعتمدنا اجلانب  يتفق هذا مع كوهنام عاريني قبلها إال  بعد املعصية وأكل الشجرة وال 
املجازي للفظ. أما القول بأن خصف ورق اجلنة كان ملواراة الفروج والعورات فليس عندنا 
بيشء؛ ألن ظهور العورات وإبداء السوآت عىل احلقيقة أمر مستهجن طبعًا ومستقبح عقاًل، 

إنام ضمن وسط اجتامعي يضم آخرين، وليس يف جنة أرضية أو ساموية ال آخر فيها)10(.
جللباب واخلامر:ج. 

يوضح الشحرور ان القرآن الكريم تعرض للحجاب واجللباب واخلامر يف آيات ثالث 
فقط، األوىل آية احلجاب والتي تتعلق بنساء النبي حرًا، ومل يرش ال تلميحا وال ترحيًا 

أهنا تتعلق بنساء املؤمنني، وهي قوله تعاىل: چ k j i h g f e چ 
]سورة االحزاب: 53[، وقد روى السيوطي يف تفسي اجلاللني أن أسباب نزول اآلية هي 
أنه ملا تزوج النبي زينب بنت جحش دعا القوم فطعموا ثم جلسوا يتحدثون، فأخذ كأنه 
يتهيأ للقيام فلم يقوموا، فلام رأى ذلك قام وقام من القوم من قام، وقعد ثالثة ثم انطلقوا، 
فجئت فأخربت النبي أهنم انطلقوا، فجاء حتى دخل، وذهبت أدخل فألقى احلجاب بيني 

وبينه، وأنزل اهلل اآلية)11(.
ويف رواية عن عائشة زوج الرسول حول أسباب نزول هذه اآلية )أخرجها الطرباين( 
قالت: كنت آكل مع النبي يف قعب فمر عمر، فدعاه فأكل فأصابت إصبعه إصبعي فقال: 
عباس  ابن  عن  ثالثة  رواية  ويف  احلجاب.  آية  فنزلت  عني،  رأتكن  ما  فيكن  أطاع  لو  أوه 
حول نزول هذه اآلية قال: دخل رجل عىل النبي فأطال اجللوس فخرج النبي ثالث مرات 
ليخرج فلم يفعل، فدخل عمر فرأى الكراهية يف وجهه، فقال للرجل: لعلك آذيت النبي 
فقال النبي لقد قمت ثالثًا لكي يتبعني فلم يفعل، فقال له عمر: يا رسول اهلل لو اختذت 

حجابًا فإن نساءك لسن كسائر النساء، وذلك أطهر لقلوهبن، فنزلت آية احلجاب)12(.

)10( الشحرور، نحو أصول جديدة للفقه االسالمي، ص345. 
)11( الشحرور، نحو أصول جديدة للفقه االسالمي، ص346. 

)12( املصدر السابق. 
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 m چ  وهي  املؤمنني  ولنساء  الرسول  لنساء  جاءت  اجللباب  آية  هي  الثانية  واآلية 
عائشة  عن  نزوهلا  أسباب  يف  وجاء   ]59 االحــزاب:  ]سورة  qچ   p  o  n
قالت" خرجت سودة بعدما رضب احلجاب عىل نساء النبي حلاجتها )كانت النساء يقضني 
حاجتهن خارج املدينة ومساًء( وكانت امرأة جسيمة ال ختفى عىل من يعرفها، فرآها عمر 
فانكفأت راجعة ورسول  فانظري كيف خترجني،  أما واهلل ما ختفني علينا  يا سودة  فقال: 
اهلل يف بيتي وإنه ليتعشى ويف يده ِعرق )عظم عليه بعض اللحم( فقالت: يا رسول اهلل إين 
خرجت لبعض حاجتي، فقال يل عمر كذا وكذا، فأوحى اهلل إليه ثم رفع عنه وإن الِعرق يف 

يده ما وضعه، فقال: إنه قد أذن لكن أن خترجن حلاجتكن")13(.
بالليل  خيرجن  النبي  نساء  كانت  قال:  مالك  أيب  عن  الطبقات  يف  سعد  ابن  وأخرج 
ذلك  فقيل  ذلك،  فشكون  فيؤذين،  هلن  يتعرضون  املنافقني  من  ناس  وكان  حلاجتهن، 
للمنافقني فقالوا إنام نفعله باإلماء، فنزلت اآلية. وهنا أيضًا نالحظ ناحية مهمة جدًا وهي 
ألهنا جاءت لرشوط موضوعية  النبي{  }يا أهيا  النبوة  الرسول من مقام  أن اآلية خاطبت 
سادت يف عهد النبي لذا فهي آية تعليمية ال ترشيعية وإسقاطها اآلن هو اخلروج حسب 

األعراف لتفادي أذى املجتمع.
 a  ` چ  املؤمنات:  لعموم  موجهة  وهي  والزينة  باخلامر  تتعلق  الثالثة  اآلية 
d c b.. اآلية چ ]سورة النور 31[ وجاء يف أسباب نزوهلا عن مقاتل قال: 
بلغنا أن جابر بن عبد اهلل حدث أن أسامء بنت مرتد كانت يف نخل هلا، فجعل النساء يدخلن 
وتبدو صدورهن وذوائبهن،  يعني اخلالخيل،  أرجلهن  ما يف  فيبدو  مؤتزرات  عليها غي 

فقالت أسامء ما أقبح هذا. فأنزل يف ذلك اآلية«)14(.
احلكم  اختالف  وهي  احلجاب  مسالة  يف  مهمة  نكتة  بيان  من  الشحرور  يفوت  وال 
بني احلرة واألمة، وهذا ما سارت عليه سية الصحابة بعد النبي وما افتى به الفقهاء، 

)13( البخاري، صحيح البخاري، احلديث رقم 4421. 
)14( الشحرور، نحو أصول جديدة للفقه االسالمي، ص347. 



389

هـ(
14

41
 - 

2م
01

9(
ف 

صي
 - 

ون
الث

الث
 و

ن
ام

الث
د 

عد
ال

فاطمة العقيي

فيقول: »كان العرب قبل وإبان البعثة املحمدية يتألفون من طبقتني، طبقة األحرار وطبقة 
العبيد. فقد كان الرق نظامًا معموالً به عند العرب قبل وبعد البعثة املحمدية. وكان للرق 
والعبيد مصدران، أسواق النخاسة والغزو. ومل خترج الغزوات يف العر النبوي عن كوهنا 
تعاىل:  قوله  نزول  يربط  النزول،  أسباب  يف  الواحدي  فاإلمام  الرق،  مصادر  من  مصدرًا 
 ]24 النساء  ]سورة  چ   ,  +  *  )(  '  &  %  $  #  " چ 

أنساهبن  نعرف  أوطاس  يوم  سبايا  أصبنا  اخلدري:  سعيد  أيب  عن  فيقول  أوطاس  بغزوة 
وأزواجهن فكرهنا أن نقع عليهن فسألنا النبي فنزلت اآلية فاستحللناهن)15(.

واإلمام الرازي يف تفسيه الكبي يرى لإلحصان أربعة وجوه أحدها احلرية. فاملحصنة 
ملك  من  أصبحت  فقد  الغزو،  يف  املسبية  املرأة  عن  الصفة  هذه  سقطت  وملا  احلرة.  هي 

 X  W  V  U  T  S  R چ  تعاىل  بقوله  ويستشهد  وطؤها.  فحّل  اليمني 
Yچ أي احلرائر)16(.

ة واألََمة من فرق يف اللباس  ويضيف الشحرور »كان البد من هذه التوطئة، ملا بني احلرَّ
واحلجاب، وتأكيدًا ملا قلناه وقاله كثيون من أن اللباس واحلجاب عند املرأة ليس تكليفًا 
ق  رشعيًا بقدر ما هو سلوك تقتضيه احلياة االجتامعية والبيئة، يتغي بتغيها. ومن هنا فقد فرَّ
العرب، قبل البعثة املحمدية وأثناءها وبعدها، بني لباس احلرة ولباس األمة. فلباس احلرة 

العربية هو لباس السيدة خدجية، التي تزوجها النبي قبل البعثة«)17(.
ولباس املراة عند العرب كام يصفه الشحرور هو »غطاء للرأس يقي من احلر وجيمع 
الشعر أن يتبعثر، وثوب طويل يسر القسم األسفل من اجلسد، لعدم جود ألبسة داخلية 
وقتها، وفضفاض يسمح هلا بحرية احلركة يف أعامهلا وحتركاهتا داخل البيت وخارجه، ومل 
يكن يف الثوب فتحات أو جيوب إال فتحة يف الصدر، تبدو منها هنود املرأة حني تنحني إىل 

)15( أسباب النزول، عي بن أمحد الواحدي، ص 85. 
)16( التفسي الكبي، فخر الدين الرازي، ج9 ص32.

)17( الشحرور، نحو أصول جديدة للفقه االسالمي، ص354. 
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األمام، وهو اجليب الذي رضبت عليه املرأة املؤمنة مخارها حني نزلت آية النور، ومل يكن 
لباس الرجل خيتلف من هذه الزاوية البيئية االجتامعية عن لباس املرأة، فقد كان يغطي رأسه 
من احلر، ويلبس ثوبًا طوياًل كيال تظهر عورته حني يقعد لعدم وجود ألبسة داخلية وقتها. 
باإلضافة إىل حلية كان يطلقها الرجل، حتى ال يعاب بني قومه. وتروي لنا السية أن النبي 
القاعدين:  فيسأل  املسجد  الرجل يدخل  أن  الناس من حوله، حتى  يلبس  يلبس كام  كان 

أيكم حممد؟)18(.
التي اعتربوها تارخييًا ملك يمني، فقد كان أمرًا آخر خمتلفًا متامًا عام  أما لباس األَمة، 
الطعام  عىل  أسيادها  عند  تعمل  األَمة  أن  األول  جانبني.  من  طبيعي  بدهيي  وهذا  ذكرنا. 
والرشاب وكافة األعامل املنزلية إضافة إىل جلب اللوازم واحلاجيات من السوق. والثاين 
اختالف املكانة االجتامعية بني احلرائر واإلماء، األمر الذي اقتىض وجود فارق يف اللباس 

للتمييز بينهن.
أما يف مسألة احلجاب فقد كان التفريق واضحًا عىل الصعيد التطبيقي الفقهي بني احلّرة 
واألَمة. ينقل الشحرور عن الدكتور نجامن ياسني قوله »أما احلجاب الذي رضب عىل املرأة، 

 r q p o n m چ  والذي كان يعني إدناء اجللباب وفقًا لقوله تعاىل: 
¤چ   £  ¢  ¡ ~ے   }  |  {  z  y  xw  v  u  t  s
]سورة األحزاب: 59[، فالقصد منه أال يتشبهن باإلماء يف لباسهن إذا خرجن من بيوهتن 
لئال  جالبيبهن،  من  عليهن  يدنني  ولكن  ووجوههن،  شعورهن  عن  فيكشفن  حلاجتهن، 
يعرض هلن فاسق بأذى إذا علم أهنن حرائر، فقد كانت احلرة تلبس لباس األمة ذاته، فأمر 
اهلل نساء املؤمنني بإدناء جالبيبهن عليهن، وإدناء اجللباب أن تتقنع وتشد عىل جبينها، وهذا 
يعني أن اجللباب اختذ كإجراء وتدبي ملعاجلة حالة استثنائية دخلت عىل جمتمع املدينة، وأن 
الرسول قد خيش أال يميز الفّساق من الشباب بني األَمة التي يستلزم وضعها باعتبارها 
مملوكة أن تظهر مكشوفة، وأن تظهر حماسنها بأنواع الزينة للرغيب يف رشائها وبني احلرة، 

)18( املصدر السابق. 
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فيتبعها الغواة وقد يصيبها منهم مكروه")19(، ويعلق الشحرور عىل كالمه بقوله« واحلق أن 
املفرسين قد وضعوا اليد عىل سبب إدناء اجلالبيب، ووجدوا عالقة بني اجللباب والوضع 
االجتامعي األخالقي يف املدينة ويضيف: كذلك نرى أن اخلليفة عمر بن اخلطاب قد أخذ 
إجراءات احرازية للحيلولة دون اخللط بني احلرائر واإلماء، فلم يكن يسمح للجواري 
باخلروج يف هيئة احلرائر)20(، ولقد سار اخلليفة عمر بن عبد العزيز عىل املنهج ذاته فدعا إىل 

»أن ال تلبس األمة مخارًا وال يتشبهن باحلرائر«)21(.
يف  األَمة  لباس  عنوان  حتت  معينًا،  لباسًا  لألَمة  الفقهاء  أجاز  فقد  للفقه،  بالنسبة  أما 
الصالة، فرشط الصالة الثاين هو سر العورة، وخيتلف حد العورة بالنسبة للرجل واحلرة 
واألمة، أما احلكم خارج الصالة فيستدل الشحرور عىل ذلك من خالل كتاب الفقه عىل 
املذاهب األربعة الذي يقول »جيب عىل املكلف سر عورته خارج الصالة عن نفسه وعن 
احلرة  للمرأة  العورة  حد  كالتداوي.  لرضورة  إال  عورته  إىل  النظر  هلم  حيل  ال  ممن  غيه، 
خارج الصالة هو ما بني الرسة والركبة، إذا كانت يف خلوة، أو يف حرضة حمارمها، أو يف 
حرضة نساء مسلامت. أما إذا كانت بحرضة رجل أجنبي أو امرأة غي مسلمة فعورهتا مجيع 
بدهنا عدا الوجه والكفني. أما عورة الرجل خارج الصالة فهي ما بني رسته وركبته وحيل 

النظر إىل ما عدا ذلك من بدنه مطلقًا عند أمن الفتنة«)22(.
-385( الطويس  الشيخ  أورد  فقد  الرجل،  كعورة  األمة  عورة  فإن  الشيعة  فقه  ويف 
الوجه والكفني والقدمني،  النساء ماعدا  العورة من  )التبيان(: »قيل:  460هـ( يف تفسيه 
من  العورة  وهو  الركبة  أعىل  من  الفخذ  مستغلظ  إىل  العانة  الرُجل  من  العورة  وقيل 

)19( اإلسالم واجلنس يف القرن األول اهلجري، ص 63، 64 نقاًل عن الشحرور، نحو أصول جديدة 
للفقه االسالمي، ص355. 

)20( مالك، موطأ مالك ص 836. 
)21( طبقات ابن سعد ج5 ص 281. 

)22( الشحرور، نحو أصول جديدة للفقه االسالمي، ص355. 
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اإلماء«)23(.
أن  الصالة كام ذكرنا، فلك  لباس األمة يف  »فإذا كان  قائال  الشحرور  يعّلق  بعد ذلك 
املدينة ودمشق وبغداد  للبيع يف أسواق  النخاسة، وهي تعرض  لباسها يف أسواق  تتصور 
والقاهرة، وهذا األمر الذي بلغ ذروته يف العر العبايس ثم اململوكي فالعثامين. حيث كان 
الرجال خيافون عىل حرائر النساء من االختالط، فعمدوا إىل منعهن من مغادرة البيوت، 
وإىل إجبارهن عىل تغطية وجوههن بسبب التسيب اجلنيس، ونرى فيه سببًا تارخييًا اقتضاه 
الثديني  عارية  الصالة  الطرقات وتقف يف  تسي يف  اإلماء  كانت  االجتامعي. حني  الواقع 
وذهب  والرسة،  الركبة  بني  ما  السفلية  جيوهبا  سوى  تسر  ال  الرأس،  حارسة  واإلبطني 
الرق، وانتهى عهد العبودية، وطوى التاريخ لباس األمة، وبقي لباس احلرة عىل أنه لباس 
اإلسالم الرشعي، بينام هو لباس اجتامعي بحت ال عالقة له باإلسالم أو باإليامن ال من 

قريب وال من بعيد«)24(.
مسالة  يف  قوله  تيمية  ابن  عن  فينقل  السنّة  علامء  لبعض  االقوال  ببعض  يستشهد  ثم 
 النبي احلجاب »احلجاب خمتص باحلرائر دون اإلماء، كام كانت سنة املؤمنني يف زمن 
وخلفائه، أن احلرة حتتجب واألمة تربز، وكان عمر إذا رأى خمتمرة رضهبا وقال: أتتشبهني 
متكشفات  الطرقات  يف  يمشني  الصحابة  عهد  يف  اإلماء  كانت  وقد  لكاع،  أي  باحلرائر 

الرؤوس وخيدمن الرجال مع سالمة القلوب)25(.
هو  للمراة  السبب حلجاب  ان  من  بعضهم  إليه  يستند  ما  الشحرور  يستنتج  هنا  ومن 
أن أطروحة  قاطع  لنا بشكل  يظهر  فيقول »هذا  له إطالقا،  الرجل ال صحة  افتتان  خشية 
احلجاب التي تقوم عىل فتنة املرأة للرجل ليس هلا أساس رشعي أو ديني، وال تتفق حتى 
مع املنطق، إذ كيف نأمر بتحجيب احلرائر ونسمح بسفور اإلماء، ويتفق هذا مع مفهوم أن 

)23( السر والنظر، مهدي شمس الدين، ص 192. 
)24( الشحرور، نحو أصول جديدة للفقه االسالمي، ص356. 

)25( ابن تيمية، حجاب املرأة ولباسها يف الصالة، حتقيق حممد نارص الدين األلباين، املكتب اإلسالمي، 
ص37. 
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أن  نفهم  امرأة؟. وكيف  للرجل وأهنا كلها عورة وأهنا كلها رش، واألمة أصاًل  فتنة  املرأة 
احلرة القبيحة جيب أن تتحجب، وال بأس بسفور األمة ولو كانت شقراء حوراء يف الثامنة 
التورايت  التفسي  الرجل( جاء من  فتنة  )املرأة  أن مفهوم  فهمنا  إذا  إال  العمر؟.  عرشة من 

لقصة اخلطيئة األوىل«)26(.
وهبذا يصل اىل نتيجة هنائية بخصوص مسالة احلجاب واهنا قضية تارخيية فيقول«بعد 
هذا كله، وبعد أن تبني لنا من هذه املقدمة أن لباس املرأة ومفهوم احلجاب الرشعي أمر 
آيات  قراءة  إلعادة  ننتقل  والتدليس،  االلتباس  من  خيلو  وال  حمسوم،  غي  بحت  تارخيي 
الزينة، وماذا يظهر منها وماذا خيفى بالنسبة للمرأة والرجل عىل حد سواء، السيام بعد أن 
اتضح أمامنا أن احلجاب جاء يف كتاب اهلل خاصًا بنساء النبي بمعناه املكاين يف ضوء قوله 
تعاىل چ ° ± µ ´ ³ ² ¶ چ، وأننا ال عالقة لنا به خلصوصيته 

.)27(حرًا بنساء النبي
زينة املرأة:د. 

بعد ان ينتهي الشحرور من بيان املعنى اللغوي والقرآين حسب فهمه للباس واحلجاب 
يتناول موضوع زينة املراة ويقسمها إىل قسمني:

القسم األول: الزينة الظاهرة.
القسم الثاين: الزينة املخفية.

ايضا  وهنا  الكريم؟.  القران  يف  الواردة  اآليات  يف  املقصودة  املرأة  زينة  ماهي  ولكن 
جيعلها عىل انواع ثالثة هي:)28(

زينة األشياء: إن زينة األشياء هي إضافة أشياء ليشء أو ملكان ما لتزيينه، مثال عىل ذلك أ. 
واملرأة  للرجل  الشعر  وترسحية  واملالبس  والدهان  والنجف  الغرف  يف  الديكورات 

)26( الشحرور، نحو أصول جديدة للفقه االسالمي، ص357. 
)27( الشحرور، نحو أصول جديدة للفقه االسالمي، ص357. 

)28( املصدر السابق. 
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واحلي واملكياج للنساء. كل هذه أشياء تضاف للتزيني، وقد جاءت الزينة الشيئية يف 
 " چ  تعاىل:  النحل 8. وقوله  تعاىل: واخليل والبغال واحلمي لركبوها وزينة  قوله 

# $ % & ' ) چ ]سورة االعراف: 31[.
عىل ب.  تبقي  املدن  يف  فالبلديات  املدن،  يف  واضح  وهذا  املكانية:  الزينة  أو  املواقع  زينة 

ساحات خرضاء تسمى حدائق. هذه األماكن للزينة يقصدها الناس وهي تنتسب إىل 
الزينة املكانية، أي أن تبقى أماكن عىل طبيعتها أو نضيف عليها أشياء طبيعية كالشجر 
والورد وهذا ما جاء يف اآلية 31 يف سورة النور أي حتى تنسجم هذه اآلية مع آيات 

املحارم يف سورة النساء جيب أن تكون الزينة مكانية ال شيئية.
الزينة املكانية والشيئية معًا جاءت يف قوله تعاىل: چ 3 4 5 6 7 8 9 : ج. 

; > = چ ]سورة االعراف: 32[ فإذا كانت الزينة مكانية فجسد املرأة كله 
زينة والزينة هنا حتاًم ليست املكياج واحلي وما شابه ذلك، وإنام هي جسد املرأة كله، 

هذا اجلسد يقسم إىل قسمني:
قسم ظاهر باخللق، لذا قال تعاىلچ m l k j i h gچ فهذا يعني 
أن هناك بالرضورة زينة خمفية يف جسد املرأة. فالزينة الظاهرة هي ما ظهر من جسد املرأة 
والرجلني  والظهر  والبطن  كالرأس  خلقها  يف  وتعاىل  سبحانه  اهلل  أظهره  ما  أي  باخللق 

واليدين، ونحن نعلم أن اهلل سبحانه وتعاىل خلق الرجل واملرأة عراة دون مالبس.
قسم غي ظاهر باخللق، أي أخفاه اهلل يف بنية املرأة وتصميمها، هذا القسم املخفي هو 
اجليوب. واجليب جاء من "َجَيَب" كقولنا جبت القميص أي قورت جيبه وجيبته أي جعلت 
"جيب"  له جيبًا، واجليب كام نعلم هو فتحة هلا طبقتان ال طبقة واحدة، ألن األساس يف 
هو فعل "جوب" يف اللسان العريب له أصل واحد وهو اخلرق يف اليشء ومراجعة الكالم 
"السؤال واجلواب" فاجليوب يف املرأة هلا طبقتان أو طبقتان مع خرق وهي ما بني الثديني 
وحتت الثديني وحتت اإلبطني والفرج واإلليتني هذه كلها جيوب، فهذه اجليوب جيب عىل 

املرأة املؤمنة أن تغطيها لذا قالچ ں ڻ ڻ ڻ چ ]سورة النور: 31[.
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واخلامر جاءت من "مخر"، وهو الغطاء، واخلمر سميت مخرًا؛ ألهنا تغطي العقل، وليس 
اخلامر هو مخار الرأس فقط، وإنام هو أيُّ غطاء للرأس وغي الرأس، لذا أمر اهلل سبحانه 
وتعاىل املؤمنات بتغطية اجليوب التي هي الزينة املخفية خلقًا وسمح هلن بإبداء هذه اجليوب 
بقوله: چ v u t چ ]سورة النور: 31[ هذا اإلبداء ال يكون إال ليشء خمفي 
أصاًل، ثم يضيف يف بيان مقصوده "قد يقول قائل: هذا يعني أنه ال جيوز للمرأة املؤمنة أن 
تظهر عارية متامًا أمام املذكورين يف آية 31 من سورة النور، أقول -والكالم للشحرور-

نعم ال جيوز ذلك إال عرضًا أو سهوًا أو اضطرارًا، فالزوج هو صاحب احلق الوحيد بأن 
يرى جيوهبا السفلية )العورة املغلظة(، أما اجليوب العلوية )الصدر وحتت اإلبطني( فيجوز 
هلا إظهارها للمذكورين يف اآلية، فإن فعلت، فال يسمى ذلك حرامًا بل يعترب عيبًا")29(، 
كاشفات  الطرقات  يف  يمشني  وكن  اإلماء،  يطل  مل  الصحابة  عهد  يف  واحلجاب  فاللباس 
شعورهن  عن  كاشفات  خيدمننا  »كنَّ  عمر  إماء  أن  أنس  روى  فقد  والصدور،  الرؤوس 
تضطرب ثدهين«)30( ثم يسرسل قائال »يبقى لقائل أن يقول: إن ما تقوله عن لباس املرأة 
املغلظة(  النور »الفرائض« هو تغطية نصف اجليوب املخفية )العورة  الذي جاء يف سورة 
عن كل الناس بام فيهم البعل ماعدا الزوج، والنصف اآلخر عن املذكورين يف اآلية. أقول: 
اللباس لذا سامه فريضة وهو فرق بني املسموح واملمنوع دون  نعم وهو احلد األدنى من 
عقوبات ومع التوبة فقط. ولكن هل للمؤمنة أن خترج هبذا اللباس الذي هو احلد األدنى؟. 
أقول: لقد جاء اللباس املتمم هلذا اللباس يف سورة األحزاب، وجاء اخلطاب يف مقام النبوة 

 p o n mالذي هو ليس ترشيعًا، وإنام تعليامت لدفع األذى وذلك يف قوله چ
 ¢  ¡ ~ے   }  |  {  z  y  xw  v  u  t  s  r  q
آية  فهي   } النَّبِيُّ َا  َأهيُّ }َيا  بقوله  اآلية  بدأت  هنا   ،]59 االحزاب:  ]سورة  ¤چ   £
املدينة  يف  اآلية  فهمت  فقد  أخرى  ناحية  ومن  ناحية،  من  هذا  ترشيع،  آية  وليست  تعليم 

)29( الشحرور، نحو أصول جديدة للفقه االسالمي، ص371. 
)30( البيهقي، سنن البيهقي، حديث رقم 3222. 
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فهاًم مرحليًا، فارتبطت بعدم تعرض املؤمنات لألذى من قبل بعض السفهاء، أثناء الذهاب 
لقضاء حاجتهن، وقد زالت هذه الرشوط والدواعي اآلن متامًا، ألن آلية تطبيق هذه اآلية 
إىل  اخلروج  لباس  أو  حرًا  اخلارجي  اللباس  املؤمنات  تعلم  اآلية  وهذه  أبدية،  تعترب  ال 
املجتمع وهو ما سامه باجللباب، فاجللباب جاء من األصل "جلب" وهذا الفعل يف اللسان 
يغيش  اليشء  واآلخر  موضع،  إىل  موضع  من  باليشء  اإلتيان  أحدمها  أصالن  له  العريب 
ويغطي شيئًا آخر، فاجللبة هي القرشة التي تغطي اجلرح عندما يربأ ويندمل وقبل أن يبدأ 
اجلرح باالندمال نضع له رباطًا من القامش املعقم لنحميه من األذى اخلارجي. ومن هنا 
جاء اجللباب للحامية وهو اللباس اخلارجي الذي يمكن أن يكون بنطاالً وقميصًا أو تايورًا 

أو روبًا أو مانطو، كل هذه املالبس تدخل حتت بند اجلالبيب«)31(.
وإذا قلنا للشحرور ان هذا الفهم خمالف للتفسي املوروث حول لباس املراة املستند عىل 
الروايات الصحيحة وفتاوى فقهاء االسالم وامجاعهم يقول »لنرشح اآلن أين يكمن خطأ 
التفسي املوروث حول لباس املرأة، فإذا أخذنا املرأة العربية يف شبه جزيرة العرب قبل نزول 

اآلية 31 يف سورة النور واآلية 59 يف سورة األحزاب فنرى ما يي:
مل تكن املرأة العربية حني نزول هاتني اآليتني عارية بدون مالبس.. 1
يف . 2 السائدة  األعــراف  حسب  القومي  الزي  يلبسون  كانوا  العرب  والنساء  الرجال 

قومه  لباس  يلبس من   النبي فكان  لأللبسة،  اإلنتاجي  املستوى  جمتمعهم وحسب 
متييزه من غيه يف  يستطيعون  للمدينة ال  يأتون  كانوا حني  العرب  كثيًا من  أن  حتى 
لباسًا حسب  العربية  املرأة  لباس  كان  منكم حممد؟. وكذلك  اللباس، ويسألون: من 
أعراف العرب ومناخ شبه جزيرة العرب فكانت تلبس ثوبًا طوياًل وتضع مخارًا عىل 
 رأسها ليقيها احلر كلباس نساء البادية اآلن، وهذا كان لباس أم املؤمنني خدجية
التي توفيت قبل نزول سورة النور وسورة األحزاب، حيث كان لباسها قوميًا متامًا، 
فعندما نزلت اآلية 31 من سورة النور نظرت املرأة العربية املسلمة إىل لباسها الذي 

)31( الشحرور، نحو أصول جديدة للفقه االسالمي، ص371. 
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فتحة  من  الثديني  جيوب  إظهار  إمكانية  وجدت  وإنام  شيئًا  منه  تغي  ومل  فعاًل  ترتديه 
الصدر يف ثوهبا اخلارجي فرضبت عىل صدرها بخامر رأسها، ألن بقية اجليوب أصاًل 
كانت مغطاة يف زهيا القومي، وهذا ما فعلته السيدة عائشة أم املؤمنني، حتى أننا ال 
نجد فرقًا بني لباس السيدة خدجية والسيدة عائشة، وخاصة فيام يتعلق بغطاء الرأس، 
باللباس  اليوم  نسميه  ما  فإن  لذا  فقط،  الصدر  هي  اجليوب  بأن  خطًأ  فهم  هنا  ومن 
القرن السابع امليالدي. إن احلد  العربية املؤمنة واملسيحية يف  املرأة  الرشعي هو لباس 
األدنى للباس املرأة املؤمنة فقط جاء يف سورة النور وجاء لكل مؤمنات األرض ولكل 
زمان، فعىل املرأة العربية املؤمنة أن تصحح هذا املفهوم اخلاطئ والذي نتج عن قياس 
الشاهد لباس مسلامت أهل األرض مجيعًا يف كل زمان ومكان عىل الغائب وهو اللباس 
القومي للمرأة العربية وليس املؤمنة فقط يف القرن السابع، وال يصح هذا القياس إال 
إذا افرضنا أن املرأة العربية قبل نزول آيتي النور واألحزاب كانت عارية متامًا بدون 
أي لباس ثم لبست ما لبست من جراء هاتني اآليتني وهذا موضوعيًا غي صحيح«)32(.

ان هذا . 3 فيعتقد  املرأة عورة،  التي ترى أن صوت  الفقهية  ببعض اآلراء  يتعلق  فيام  أما 
حمض وهم؛ ألن املرأة كانت حترض صالة اجلمعة يف املدينة وكانت تقف مع النبي يف 
طرقات املدينة وتسأله وجييب عىل أسئلتها، ثم أن العورة هي من احلياء ال من احلرام، 
الغناء فال يوجد  أنه إذا كان جمتمع ما، حيبذ صوت املرأة وال يعتربه عيبًا حتى يف  أي 
أي إثم يف ذلك. قد يقول البعض: وهل الفقهاء كانوا ال يعرفون اللغة العربية ونحن 
العربية  علامء  يقرأ  فعندما  املنهج،  يف  وإنام  لغويًا،  خطًأ  ليس  اخلطأ  إن  اآلن؟.  نعرفها 
احلديث  ويقرؤون  األحزاب  سورة  من   59 واآلية  النور  سورة  من   31 اآلية  كلهم 
شارح  هو  احلديث  هذا  بأن  ظانني  وكفيها«  وجهها  ماعدا  عورة  املرأة  »كل  النبوي 
احلالة ال  املقابل. ففي هذه  الطرف  املرأة، أي أعطى  للباس  لآلية وليس احلد األعىل 
إىل  وسيضطرون  بيشء  ورصفها  ونحوها  وفقهها  العربية  للغة  معرفتهم  كل  تفيدهم 

)32( الشحرور، نحو أصول جديدة للفقه االسالمي، ص372. 
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قبول املغالطات والدوران«)33(.
احلد األدنى للباس املرأة بشكل عام هو تغطية اجليوب العلوية )الثديني وحتت اإلبطني( . 4

باإلضافة إىل اجليوب السفلية وهو ليس لباس الظهور االجتامعي. وما مفهوم الرسة 
والركبة إال مفهوم اجتامعي فقهي بحت، ولباس اخلروج االجتامعي للمرأة هو ابتداًء 
من احلد األدنى وهو حسب أعراف املجتمع الذي تعيش فيه وحسب ظروف الزمان 
واملكان بحيث ال تتعرض لألذى االجتامعي، ويتدرج حتى يبلغ حده األعىل بإظهار 
الوجه والكفني فقط، فغطاء الرأس بالنسبة للرجل أو املرأة ليس له عالقة بإسالم وال 

بإيامن وهو يتبع أعراف املجتمع بشكل كامل«)34(.
رابعا: نقد آراء شحرور حول لباس املراة.

بعد ان أستعرضنا باختصار أهم آراء حممد الشحرور حول لباس املراة وحجاهبا نسجل 
يتناسب مع هذه املقالة، وسنشي أوال اىل بعض  هنا بعض املالحظات عىل ما أورده وبام 

املالحظات العامة ومن بعد ذلك نتناول بالنقد آراءه بشكل جزئي.
العامة عىل منهجية حممد الشحرور هي عدم كونه متخصصا يف . 1 من أهم املالحظات 

املجال الذي أفتى فيه، وهذا يعترب من املسائل التي ال يرتضيها املنطق والعقل، فلو ان 
باحثا يف اللغة او الفكر كتب يف ترشيح املباين اهلندسية اال يكون الدكتور شحرور اول 
املعرضني، ولعدم ختصصه يف الفقه االسالمي نراه مل يعتمد عىل النصوص االسالمية 
بمقدار ما اعمل العقل وجعل النص عاضدا مؤكدا له فمثال يف مسالة حجاب املرأة 
حسم الدكتور األمر بان احلجاب اليشمل الرأس، ومن هنا نقول ان املختص بعلوم 
الفيزياء والطب واهلندسة خيتلف بصورة واضحة عن املختص بعلوم االدب والفقه 
اختصاص  اىل  علمي  اختصاص  من  ينتقل  من  عىل  ينطبق  االمر  وهذا  والفسلفة، 
فكري مرتبط بالفكر الديني، ويسعى إىل سرب أغوار ترشيعاته املتشعبة التي حتتاج اىل 

)33( الشحرور، نحو أصول جديدة للفقه االسالمي، ص375. 
)34( املصدر السابق. 
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هذا  يف  االجتهاد  ملكة  حتصيل  إىل  حتتاج  والتي  فهمها،  يف  أستثنائي  وجهد  ختصص 
املجال، من هنا يبدء نقدنا للدكتور السوري حممد شحرور االستاذ يف اهلندسة املدنية 
اختصاص ميكانيك الربة، الذي أعترب كذلك من املفكرين احلداثويني يف الفكر الديني 
االسالمي، فهو ال ختصص له يف جمال الفقه االسالمي، نعم قد يكون قاريء ومطّلع، 

ولكن التخصص يشء أخر.
أن  من  بدال  إهنم  هي  الشحرور  ومنهم  احلداثويون  املفكرون  هبا  أبتىل  أخرى  ونقطة 
وأحكامه  وقيمه  مفاهيمه  الستخالص  الرشيفة  السنّة  وهي  وترمجانه  القرآن  إىل  يلجأوا 
بمعزل عن تأثي القيم العلامنية املعارصة، يقومون بعملية عكسية، وهي أهنم جيعلون القرآن 
تابًعا للقيم العلامنية املعارصة، ويقومون بّي أعناق النصوص ليخرجون بمفاهيم تتالءم مع 

هذه القيم التي يعتقدون بأهنا صحيحة وسليمة.
كام هو مشهور فان احلجاب يف اللغة هو الساتر، والوجوه التي ذكرت يف القران تقريبا . 2

يف  مانحتاجه  وهو  صحيح،  وهذا  وكثية،  خمتلفة  ايضا  شحرور  حممد  اوردها  والتي 
موضوع احلجاب والسر؛ الننا نحتاج اىل ساتر لنظر الرجل يمنع الرؤية عن مفاتنها 
وحماسنها، فلو امتنع وجود الرجل االجنبي عنها فلها ان تكشف هذا احلجاب عنها، 
بعكس اللباس فهو اليقرن بالرؤية، اما اللباس فهو: ما َيسُرُ اجلسم، وقد يايت ويقصد 
به الزوجة او الزوج لكل منهام كام قال تعاىل چ ( * + , - . چ ]سورة 
البقرة: 187[، وصحيح ايضًا أطالق كلمة اللباس ويقصد منها غي اللباس املتعارف 
]سورة  چ   Q  P  O  N چ  تعال  قال  الصالح)35(،  والعمل  التقوى  مثل 
فيه داللة عىل  فاللباس  للباس عىل معان خمتلفة،  الداللة  األعراف: 26[، وهنا تقف 
سر اجلسم فيشمل مناطق احلجاب وغيها، ونحتاج اىل ختصيص املعنى من اللباس 
اوال ثم حتديد اجلهة املراد تلبيسها، اما لو استعملنا احلجاب فداللته مبارشة عىل السر 
ويبقى عندنا حتديد ماهو املستور، والشحرور يؤكد بال دليل مقنع بعدم رضورة سر 

)35( انظر: املعجم الوسيط، جممع اللغة العربية بالقاهرة، مادة لباس. 
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غطاء الرأس؛ الن غطاء الرأس اليسمى لباسا وانام يسمى قناعا او برقعا او نقابا عىل 
اختالف فيه، فال عالقة لغطاء الرأس ال من قريب وال من بعيد بمسألة احلجاب، وإن 
يعاضده  دليل  اىل  حيتاج  القول  هذا  ولكن  العرب،  عادات  من  هو  املرأة  رأس  غطاء 
من  الكثي  هناك  فنقول  العرب،  عادات  من  إنه  بالقول  الشحرور  أكتفى  وقد  ويثبته 
االمور التي كانت من عادات العرب وجاء االسالم وأقر بعضها مع بعض التغيي يف 
أحكامها، وليكن احلجبا وغطاء الراس من تلك العادات التي أقرها االسالم، فيكون 

غطاء الراس أيضًا حجابًا ملزمًا للمراة.
العرف . 3 هي  املراة  لباس  عن  حديثه  معرض  يف  الشحرور  عليها  أّكد  التي  االمور  من 

بعد  ما  واىل  اجلاهلية،  املراة يف زمن  للباس  تارخيية  بنظرة  اجلاهلية، ويظهر  السائد يف 
جيوهبن  "كانت  الزخمرشي:  قال  السر،  بمسالة  كثيا  هتتم  تكن  مل  املراة  إن  اهل جرة، 
واسعة تبدو منها نحورهن وصدورهن وما حواليها، وكن يسدلن اخلمر من ورائهن 
فتبقى مكشوفة")36(، وقال الرازي: »ان نساء اجلاهلية كن يشددن مخرهن من خلفهن، 

وان جيوهبن كانت من قدام، فكان ينكشف نحورهن وقالئدهن«)37(.
ومن هنا يتضح كيفية اهتامم املراة يف اجلاهلية وقبل نزول أية احلجاب بالسر واللباس 
يف ذلك الوقت، باالضافة اىل ان اخلامر نفسه مل يكن امرا ملزمًا للمراة يف اجلاهلية، بل كانت 
او  اجلاهليني  دين  يف  مرشعًا  امرا  اخلامر  يكن  مل  حيث  مخار؛  دون  من  خترج  النساء  بعض 

عرفهم)38(.
چ  َنَزَلْت چ ں ڻ  مَلَّا  ويظهر، هذا االمر ايضا، مما نقل عن عائشة قوهلا: » 
ُمْرطِها  إىل  ِمنُْهّن  اْمرأة  ُكّل  َفَقاَمْت  َعليهن،  َيْتُلوهَنا  نَِسائهم  إىل  األنصار  ِمن  ِرَجال  اْنَقَلب 
ْبح وكأن عىل ُرؤوسهن الِغْرَبان")39(،  َفَصَدَعْت ِمنه َصْدَعة فاْخَتَمَرْت هِبا، فأْصَبْحَن ِمن الصُّ

)36( الزخمرشي، تفسي الكشاف، ج3، ص3، ص231. 
)37( الفخر الرازي، التفسي الكبي، ج23، ص206. 

)38( انظر: مهدي االمني، مسالة احلجاب يف القران، جملة املنهاج، العدد 26، ص 242. 
)39( انظر: العسقالين، فتح الباري برشح صحيح البخاري، ج8، ص 358. 
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وهذا يدل عىل ان بعض نساء االنصار مل يكن خمتمرات قبل نزول االية وترشيع احلجاب.
اما عىل املستوى املنهجي االستداليل فقد حاول شحرور ان يعكس وجهة نظر القرآن . 4

يف مسالة السر، واقتر عىل القرآن الكريم من دون التعرض للسنّة الرشيفة، وكان 
االحيان،  أغلب  يف  والسياق  والركيب  اللغة  يتعدى  ال  كذلك  التفسي  يف  منهجه 
من  االستفادة  المكان  السر  مسالة  يف  القرآين  البحث  عىل  باالقتصار  وهويّرح 
مبتور،  منهج  وهذا  الرشيفة،  بالسنّة  االستعانة  دون  من  اهلل،  كتاب  من  املسالة  هذه 
 البيت الواردة عن اهل  فإن االحاديث  املذهب االمامي االثنى عرشي،  السيام يف 
رصحية وواضحة يف مسالة احلجبا والسر ولباس املراة، وكذلك آراء الفقهاء والعلامء 
اغفل  فقد  املراة،  ولباس  احلجاب  مسالة  بخصوص  الرشعية  وفتاواهم  وإمجاعهم 
شحرور، يف قراءته لالحكام الرشعية، مجيع ما جاء يف تراثنا ومجيع اجلهود التي بذلت 
مل  اهنم  بحجة  الصحيح،  النحو  عىل  الرشيعة  يفهموا  مل  اهنم  وادعى  العلامء،  قبل  من 
يفهموا نظرية احلدود التي اوردها، حيث انه رمى بكل الراث االسالمي يف الفقه وراء 
ظهره ورّصح غي مرة بانه غي ذي قيمة يف بحث ال بد من ان يرتكز بشكل اسايس عىل 

مسية هذا الراث وطوره التارخيي. 



أّواًل: الكتب والدراسات:
كتابه •  خالل  من  )ت761هـ(  األنصاري  هشام  ابن  عند  القرآين  النص  دراسة  آليات 

"مغني اللبيب عن كتب األعاريب" دراسة وصفية حتليلية:

أسامء موسى، دار احلديث احلسنّية -الّرباط، 1438هـ.
األحكام الفقهّية املستمّدة من قصص القرآن أولو العزم أنموذًجا:• 

صالح مهدي صالح النعيمي، تقديم: أمحد حسن الطه، دار النفائس للنرش والتوزيع-
األردن/ دار الفجر للنرش والتوزيع/ العراق، 1439هـ.

والكتاب من إصدارات املجمع الفقهي العراقي لكبار العلامء للدعوة واإلفتاء.
أسامء التفضيل الداّلة عى الذّم يف القرآن الكريم دراسة سياقّية:• 

رعد هاشم العبودي، ط1، مؤسسة دار الصادق الثقافية –بابل، 2017م.
الصالة •  عليهام  والكليم  اخَلِرضِ  بني  جرى  ما  ضوء  يف  التعليم  آداب  إىل  احلليم  إرشاد 

والتسليم:
-بيوت،  املقتبس  دار  فاروق،  عمر  ترمجة:  األوركزئي،  أمني  حممد  موالنا  تأليف: 

1439هـ.

 ِمْن َجِديِد الدِّرَاَساِت القُرْآنِيَِّة
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املديرية العامة للرتبية- محافظة ميسان
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الربهان يف علوم القرآن:• 
تأليف: بدر الدين حممد بن هبادر الزركيش )ت794هـ(، حتقيق مصطفى عبد القادر 

عطا، دار الكتب العلمية -بيوت، 1439 هـ، 4ج يف 1مج.
حتليل النّص القرآين يف سياق احلمد والتسبيح دراسة يف مستويات اللغة:• 

الثقافية يف  حسن عبيد املعموري، ط1، دار الرضوان/ عاّمن، ومؤسسة دار الصادق 
بابل، 1440هـ/ 2018م.

الرتجيح النحوي يف تفسري البحر املحيط أليب حيان األندليّس )ت745هـ(:• 
حمسن حسني عي اخلفاجي، ط1، دار الرضوان/ عاّمن، ومؤسسة دار الصادق الثقافية 

يف بابل، 2018م.
تفسري ابن كامل باشا:• 

لشمس الدين أمحد بن سليامن بن كامل باشا )ت940هـ(، بإرشاف األستاذ ماهر أديب 
حبوش، دار اإلرشاد/ إستانبول –تركية، 9مج.

تفسري الفاحتة:• 
احلنبي )ت795هـ(، حتقيق سامي  بن أمحد بن رجب  الرمحن  الفرج عبد  أيب  تأليف: 
بن حممد بن جاد اهلل، ط2، مصّححة ومزّيدة تتضمن قطعة جديدة، مركز ثبت للبحوث 

والدراسات -الرياض، 1439هـ.
تفسري القرآن العظيم املسّمى تفسري ابن أيب حاتم:• 

والتوزيع- للنرش  ابن اجلوزي  دار  الرازي، ط1،  أيب حاتم  بن  الرمحن  أبو حممد عبد 
اململكة العربية السعودية، 1439هـ، 17مج.

وأصله رسائل علمية يف جامعة أّم القرى يف اململكة العربية السعودية.
التناسق املوضوعي يف سورة اإلرساء:• 

منصور عي العمراين، مكتبة املجتمع العريب -عاّمن، 1439هـ.
أصله رسالة دكتوراه من جامعة أم القرى يف اململكة العربية السعودية.
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جدلية اهتامات األنبياء يف النّص القرآين قراءة بمنطق حتليل النّص:• 
سيوان عبد الزهرة اجلنايب، ط1، قسم شؤون املعارف اإلسالمية واإلنسانية -العتبة 

العباسّية املقّدسة/ العراق، 1439هـ -2017م.
الدقائق املحكمة يف رشح املقّدمة يف علم التجويد:• 

دار  الصباغ،  غياث  حممد  به  اعتنى  )ت926هـ(،  األنصاري  زكريا  اإلسالم  شيخ 
السامن-استانبول، 1439هـ.

داللة القراءة القرآنية يف توجيه املعنى القرآين دراسة يف املستويات اللغوية:• 
حكيم سلامن السلطاين، ط1، مؤسسة دار الصادق الثقافّية –بابل، 2017م.

الدليل إىل القرآن سؤال وجواب:• 
عمرو الرشقاوي، مركز تفّكر للبحوث والدراسات، 1439 هـ.

رغبة التيسري يف رشح منظومة التفسري:• 
عبد الكريم بن عبد اهلل اخلُضي، ط1، معامل السنن/ دار ابن اجلوزي، 1439هـ.

الصحبة يف القرآن الكريم:• 
شومة بنت حممد البلوي، ط1، دار الصميعي -الرياض، 1439هـ.

طبقات القّراء واملقرئني بإفريقّية وتونس: من الفتح اإلسالمي إىل هناية عام 1436هـ، • 
2٠15م:

اهلادي روشو، دار سحنون/ جامعة الزيتونة -تونس، 1439هـ.
علم املناسبات القرآنية يف سورة مريم "دراسة تطبيقية":• 

منصور عي العمراين، مكتبة املجتمع العريب -عاّمن، 1438هـ.
الفتوحات اإلهلية ببيان ضابط القراءة القرآنية:• 

خالد بن سليم الرشاري، مكتبة دار احلجاز -القاهرة، 1439هـ.
يف نظم سورة املائدة: نظم آي القرآن يف ضوء منهج التحليل البالغي:• 

ميشيل كويربس، ط1، دار املرشق -بيوت، 1437هـ.
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كتاب معاين القرآن وإعرابه للزجاج دراسة معجمّية:• 
نوال بنت عي بن سليامن الفالح، ط1، دار كنوز املعرفة -عاّمن، 1439هـ.

الكشف والبيان عن ماءات القرآن:• 
أبو العالء احلسن بن أمحد اهلََمذاين العّطار )ت569هـ(، حتقيق: أمحد رجب أبو سامل، 

ط1، دار الضياء للنرش والتوزيع –الكويت، 1439هـ -2018م.
لغة اجلوارح ودالالهتا يف القرآن الكريم دراسة موضوعية:• 

عي عبد كنو عي اجلواري، ط1، دار املقتبس -بيوت، 1439هـ.
متار التبيان يف آداب محلة القرآن:• 

منيس  رياض  حتقيق:  -671هـ(،   631( النووي  رشف  بن  حييى  زكريا  أبو  تأليف: 
اإلسالمي،  الوعي  دار  –الكويت،  اإلسالمية  والشؤون  األوقــــــاف  وزارة  العيسى، 

1439هـ-2018م.
املرآة اجللّية عى املقّدمة اجَلَزرّية نثر منظومة املقّدمة يف ما يب عى قارئ القرآن أن يعلمه • 

لإلمام حممد بن حممد اجلزري:
رسكان أونال، ط1، دار الكتب العلمية -بيوت، 1439هـ.

معجم األفعال املزيدة يف القرآن الكريم:• 
– الثقافية  الصادق  دار  مؤسسة  ط1،  النّجار،  عي  حممد  وأسعد  عباس،  ياس  سهاد 

بابل، 2017م.
معجم اخلالف الريف يف ألفاظ القرآن الكريم تأثيل معجمي وحتليل داليل:

كاطع جار اهلل سّطام، ط1، مؤسسة دار الصادق الثقافية –بابل، 2017م.
معجم املؤلفات القرآنية:• 

اإلسالمية  املعارف  شؤون  قسم  وإرشاف  بعناية  ط1،  اإلشكوري،  احلسيني  أمحد 
واإلنسانية –العتبة العباسية املقّدسة )العراق(، 1440هـ/ 2018م.

مكر املسترشقني يف ترمجة الكتاب املبني:• 
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املكّرمة،  –مّكة  والدراسات  للبحوث  سلف  مركز  الرحيم،  عبد  إبراهيم  عالء 
1439هـ.

مواقع العلوم يف مواقع النجوم:• 
تأليف: جالل الدين عبد الرمحن بن عمر البلقيني )ت824هـ(، دراسة و حتقيق نبيل 
صابري؛ قرأه وراجعه وعلق عليه مشهور بن حسن آل سلامن، غراس للنرش -الكويت، 

1439هـ.
أصله رسالة ماجستي، جامعة اجلزائر، 1437هـ.

نرش القراءات العرش:• 
بابن  املعروف  يوسف  بن  عي  بن  حممد  بن  حممد  بن  حممد  اخلي  أبو  الدين  شمس 
اجلََزري )751 -833هـ(، حتقيق وتعليق أيمن رشدي سويد، ط1، دار الغوثاين -بيوت، 

1439هـ، 5مج.
النّص القرآين وعلوم اللغة:• 

الثقافية يف  رحيم جرب احلسناوي، ط1، دار الرضوان/ عاّمن، ومؤسسة دار الصادق 
بابل، 2018م.

النكت احلسان يف ضبط وجتويد آي القرآن:• 
–القاهرة،  والتوزيع  والنرش  للطباعة  السالم  دار  ط1،  كحيلة،  أمني  الدسوقي  حممد 

1439هـ -2018م.
ثانًيا: الرسائل واألطاريح:

آيات األحكام يف كتب مشكل القرآن الكريم كتاب )أسئلة القرآن املجيد وأجوبتها من • 
غرائب آي التنزيل( لألمام الرازي ت 666 هـ -دراسة تفسريية مقارنة:

آالء شوقي عبد الباقي، كّلّية اآلداب –اجلامعة العراقية، دكتوراه، 2018.
آيات األحكام يف كتب مشكل القرآن الكريم كتاب )تنزيه القرآن عن املطاعن( للقايض • 

عبد اجلبار اهلمداين أنموذًجا دراسة تفسريية مقارنة:
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إيامن حاجم جمباس، كّلّية اآلداب –اجلامعة العراقية، دكتوراه، 2018.
اختيارات سعيد حّوى وترجيحاته يف كتابه األساس يف التفسري:• 

رسول طه خلف، كّلّية اآلداب –اجلامعة العراقية، دكتوراه، 2018.
االنسجام النّيصّ يف سورة األنبياء:• 

سارة عباس كريم، كّلّية الربية للعلوم اإلنسانية -جامعة ذي قار، ماجستي، 2017م.
البحث اللغوي يف أحكام القرآن البن الفرس األندليس )ت597هـ(:• 

حممد مزهر نصيف، كّلّية اآلداب –اجلامعة العراقية، ماجستي، 2018م.
بالغة احلجاج يف اخلطاب القرآين سورة طه أنموذًجا:• 

بدر احلمري، كّلّية اآلداب والعلوم اإلنسانّية –جامعة عبد امللك السعدي يف تطوان، 
دكتوراه، 2017م.

الرتاكيب النحوية من الُوجهة البالغية يف القرآن الكريم )اخلمسة أجزاء الرابعة 16-• 
:(2٠

آية إسامعيل عطّية بحر، كّلّية اآلداب –اجلامعة اإلسالمية بغّزة، ماجستي، 1439هـ-
2017م.

بن •  بن عيل  احلسن  العراق أليب عيل  وأهل  والشاميني  احلجازيني  بني  واالتفاق  التفرد 
إبراهيم األهوازي املتوىف سنة )446هـ( دراسة وحتقيق:

ماجستي،  األزهر،  –جامعة  وعلومه  الكريم  القرآن  كّلّية  شحاتة،  عي  حممد  هاين 
2018م.

تفسري آيات األحكام يف كتاب املبسوط للسخيس من بداية سورة التوبة إىل هناية سورة • 
النحل –دراسة وحتليل:

مريم جميد ذياب، كّلّية اآلداب –اجلامعة العراقية، دكتوراه، 2018م.
العباس أمحد بن مّكي بن •  التوضيح واالنكشاف يف حّل قانون اجلمع واإلرداف أليب 

يرماق )ت1331هـ( حتقيق وتعليق:
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املهدي مدعن، معهد حممد السادس للقراءات والدراسات القرآنية –جامعة القرويني، 
1439هـ -2018.

أنموذًجا/ •  األحقاف  جزء  اهلجري  السادس  القرن  مفسي  بني  التفسريية  اخلالفات 
مجًعا ودراسة:

شيامء ياسني حسني، كّلّية اآلداب –اجلامعة العراقية، دكتوراه، 2018م.
الثاين أنموذًجا/ مجًعا •  القرن السادس اهلجري اجلزء  التفسريية بني مفسي  اخلالفات 

ودراسة:
نزار عبد اهلل فاضل، كّلّية اآلداب –اجلامعة العراقية، دكتوراه، 2018م.

والعرشون •  السابع  اجلزء  اهلجري/  السادس  القرن  مفسي  بني  التفسريية  اخلالفات 
أنموذًجا/ مجًعا ودراسة:

نور صالح مهدي، كّلّية اآلداب –اجلامعة العراقية، ماجستي، 2018م.
ة املتوىف سنة •  رَّ الدرس الداليل يف تفسري القرآن وإعرابه وبيانه للشيخ حممد عيل طه الدُّ

1428هـ:
أيمن عبد العال أمحد مهران، كّلّية اللغة العربية للبنني بجرجا –جامعة األزهر الرشيف، 

ماجستي، 2018م.
عمل اخلريات يف ضوء القرآن الكريم دراسة موضوعية:• 

ماجستي،  بغّزة،  اإلسالمية  –اجلامعة  الدين  أصول  كّلّية  مزيد،  مجعة  غازي  حممد 
1439هـ/ 2018م.

قضايا اإلصالح يف تفسري أوىل ما قيل يف آيات التنزيل لرشيد اخلطيب املوصيل دراسة • 
فكرية:

شيامء مرتىض حممد محد، كّلّية العلوم اإلسالمية –جامعة األنبار، ماجستي، 2018.
مباحث اإلهليات يف تفسري لباب التأويل يف معاين التنزيل للخازن مجع ودراسة:• 

االنبار،  –جامعة  اإلسالمية  العلوم  كّلّية  الكبييس،  نده  إبراهيم  أكرم  القادر  عبد 
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ماجستي، 2018.
املباحث العقدية يف جامع البيان يف تفسري القرآن ملحمد بن عبد الرمحن اإليي الشريازي • 

)ت9٠5هـ(:
ماجستي،  االنبار،  –جامعة  اإلسالمية  العلوم  كّلّية  القييس،  خلف  الدين  حمي  ماريا 

.2018
املبالغة عند املفسين حتى هناية القرن السابع للهجرة دراسة سياقية:• 

عامر كزار حسني الفتالوي، كّلّية الربية للعلوم اإلنسانية -جامعة كربالء، دكتوراه، 
2017م.

املراقبة ونظائرها يف القرآن الكريم دراسة موضوعية:• 
ماجستي،  بغّزة،  اإلسالمية  –اجلامعة  الدين  أصول  كّلّية  بحر،  حممود  النارص  عبد 

1439هـ/ 2018م.
)دراسة •  الكريم  القرآن  والسلطان يف ضوء  اجلاه  النساء وصاحبات  من  املستضعفات 

موضوعية(:
أسامء رياض دردس، كّلّية أصول الدين –اجلامعة اإلسالمية بغّزة، ماجستي، 2018م.

للفخر •  الغيب  مفاتيح  كتاب  فضائله  عن   عيل اإلمام  إقصاء  يف  وأثرهم  املفسون 
الرازي )ت606هـ( دراسة حتليلية:

أمحد فاضل عبد زيد الرشيفي، كّلّية الربية للعلوم اإلنسانّية –جامعة كربالء، دكتوراه، 
2018م.

املضامني الرتبوية املستنبطة من سورة الفتح وآثارها )دراسة موضوعية(:• 
بغّزة، ماجستي،  –اجلامعة اإلسالمّية  الدين  أبو هالل، كّلّية أصول  يارس فتحي أمحد 

1439هـ/ 2018م.
املضامني الرتبوية املستنبطة من سورة حممد وآثارها )دراسة موضوعية(:• 

ماجستي،  بغّزة،  اإلسالمّية  –اجلامعة  الدين  أصول  كّلّية  املقيد،  شعبان  عوين  أسامة 
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1439هـ/ 2018م.
املقاربات التداولية يف تفسري التحرير والتنوير البن عاشور:• 

ستار هويدي عي احلسناوي، كّلّية الربية للعلوم اإلنسانّية –جامعة كربالء، دكتوراه، 
2017م.

موّجهات التلقي يف اخلطاب التفسريي مواهب الرمحن اختياًرا:• 
علياء محيد حممد، كّلّية اآلداب –جامعة ذي قار، دكتوراه، 2018م.

املوصول لفًظا املفصول معنى يف القصص القرآين وأثره عى املعنى:• 
أمحد عبد الرمحن املاّلد، اجلامعة األردنية، دكتوراه، 1439 هـ.

نظرية معاين النحو بني املنهجية واإلجرائية يف فتوح الغيب للطِّيبِيِّ ت 743هـ:• 
أمحد جاسم حممد، كّلّية اآلداب –اجلامعة العراقية، دكتوراه، 2018م.

وسائل التعدية يف القرآن الكريم -دراسة وصفّية نحوّية:• 
حممود سالمة حممد الشاعر، كّلّية اآلداب –اجلامعة اإلسالمية بغّزة، دكتوراه، 1439هـ.

ثالًثا: البحوث والدراسات:
التبيان •  تفسري  منتخب  تفسرَيي  بني  موازنة  دراسة  احلّلة  عند علامء  التفسريّية  اآلليات 

البن إدريس احليّل )ت598هـ( ومترص تفسري القّمي البن العتائقي )ت79٠هـ(:
العتبة  احلّلة،  تراث  جمّلة  املسافري،  نّوار  حسني  أمل  و  اجلبوري  نعامن  عباس  حممد 

العّباسّية املقّدسة –مركز تراث احلّلة، العراق، مج3، ع7، س3: 1439هـ -2018م.
آيات لطف اهلل يف القرآن الكريم مناسباهتا، ومعانيها، واهلدايات املستنبطة منها:• 

حسن حممد عي آل أيوب عسيي، جملة اجلامعة اإلسالمية للعلوم الرشعية، اجلامعة 
اإلسالمية باملدينة املنّورة، ع184، س)51( 1439هـ.

أبو األسود الدؤيل )ت69ه( وإعجام القرآن الكريم:• 
عباس جاسم نارص، جملة دراسات البرة -جامعة البرة، ع27، س2018م.

إشكاليات وحلول ترمجة معاين النّص القرآين:• 
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عدي جواد احلجار، جملة مركز دراسات الكوفة –جامعة الكوفة، ع50، س2018م.
معاين •  كتب  يف  قراءة  النحوي  للجواز  القيمية  األحكام  ومرجعيات  الثقافية  األصول 

القرآن للفراء واألخفش والزجاج:
صاحب منشد عباس، جملة مركز دراسات الكوفة –جامعة الكوفة، ع48، س2018م.

اإلعجاز العلمّي يف القرآن الكريم دراسة نقدية:• 
حال كاظم سلومي غباش، جملة األستاذ –جامعة بغداد، مج2، ع225، س2018م.

مر:•  الُبنى الّصوتية يف سورة الزُّ
بيداء عبد نجم عزام، جملة األستاذ -جامعة بغداد، مج2، ع224، س2018م.

الرتبية القرآنية وأثرها عى أركان الدعوة:• 
ملياء بنت سليامن الطويل، جملة اجلامعة اإلسالمية للعلوم الرشعية، اجلامعة اإلسالمية 

باملدينة املنّورة، ع183، ج1، س)51( 1439هـ.
يوطي يف دفع ما ُيشكل من مسائل علوم القرآن من خالل كتابه )اإلتقان يف •  جهود السُّ

علوم القرآن(:
حييى بن صالح الطويان، جملة اجلامعة اإلسالمية للعلوم الرشعية، اجلامعة اإلسالمية 

باملدينة املنّورة، ع184، س)51( 1439هـ.
محلة أبرهة )أصحاب الفيل( يف القرآن الكريم ويف كتب التفاسري والتاريخ والسري:• 

ع224،  مج2،  بغداد،  –جامعة  األستاذ  جملة  احلسني،  عبد  الصاحب  عبد  شذى 
س2018م.

داللة )أو( العاطفة يف تأكيد وقوع ما قبلها وعدم وقوع ما بعدها ضمن السياق القرآين:• 
عي عبد الكريم شهوان، جملة اجلامعة اإلسالمية للعلوم الرشعية، اجلامعة اإلسالمية 

باملدينة املنّورة، ع184، س)51( 1439هـ.
ديناميكّية العالقة بني الّتوحيد والّشفاعة )الّتوحيد والّدعاء( يف القرآن الكريم:• 

جواد اخلامتي وسمّية اخلامتي، جملة األستاذ –جامعة بغداد، مج2، ع225، س2018م.
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من جديد الدراسات القرآنية

سورة الواقعة دراسة لغوية:• 
عبي حممد ماهر، جملة األستاذ –جامعة بغداد، مج2، ع224، س2018م.

صياغة القواعد الرتجيحّية يف التفسري )دراسة تطبيقّية(:• 
للعلوم الرشعية، اجلامعة اإلسالمية  السبت، جملة اجلامعة اإلسالمية  خالد بن عثامن 

باملدينة املنّورة، ع184، س)51( 1439هـ.
الظواهر الصوتّية والرصفّية يف قراءة حممد بن عبد الرمحن بن أيب لييل )ت148هـ(:• 

إبراهيم بن سامل الصاعدي، جملة اجلامعة اإلسالمية للعلوم الرشعية، اجلامعة اإلسالمية 
باملدينة املنّورة، ع183، ج1، س)51( 1439هـ.

القراءات القرآنية عند الراغب األصفهاين يف كتابه مفردات ألفاظ القرآن:• 
عي حممد عي شفيق الشيخ، جملة األستاذ –جامعة بغداد، مج2، ع224، س2018م.

قّراء الكوفة يف كتاب )غاية النهاية يف طبقات القّراء( البن اجلزري ت832هـ/ دراسة • 
منهجّية:

فاطمة زبار عنيزان، جملة الراث العلمي العريب )العراق(، ع4، س2017م.
املحبوبون يف القرآن الكريم دراسة موضوعية تأصيلّية:• 

رياض بن حممد املسيميي، جملة اجلامعة اإلسالمية للعلوم الرشعية، اجلامعة اإلسالمية 
باملدينة املنّورة، ع183، ج1، س)51( 1439هـ.

يد البطليويس )521هـ( توجيه •  مسالك دراسة الّداللة القرآنّية يف كتاب املثّلث البن السِّ
واستدراك:

وليد هناد عباس، جملة اآلداب –جامعة بغداد، ع124، س2018م.
مفهوم الضيق يف القرآن الكريم )دراسة موضوعية(:• 

ع224،  مج2،  بغداد،  –جامعة  األستاذ  جملة  الكبييس،  أمحد  صباح  عامــــــــــــر 
س2018م.

النص القرآين يف كالم اإلمام احلسني دراسة يف ضوء التداوليات اإلشارية:• 
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ع224،  مج1،  بغداد،  –جامعة  األستاذ  جملة  التميمي،  هادي  الزهرة  عبد  حيدر 
س2018م.

النقد القرآين لالنحراف العقيل والعقدي:• 
الكوفة،  –جامعة  اإلنسانّية  للعلوم  للبنات  الربية  كّلّية  جملة  الفتالوي،  كاظم  حممد 

ع21، س2018م .
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مقدمة املرجم:
األملاين  املسترشق  القاها  التي  الثالث  املحارضات  من  الثانية  املحارضة  هي  هذه 
شتيفان فيلد يف مركز دراسات الرشق االوسط بجامعة هارفرد يف عام 2010، ويتناول 
فيها فيلد )القرآن واللغة العربية( يعترب فيلد أنَّ حضور القرآن يف اآلونة األخية يف أملانيا 
بل ويف عمق أوروبا هو حضوٌر يتسم بالقوة الشديدة، فالقرآن هو أكثر الكتب حضورًا 
خمتلف  عىل  النقاش  موضوعات  أهم  أحد  ل  ويشكَّ اإلنجيل،  بعد  أملانيا  يف  وجاذبية 
األكاديمية  املستويات  خمتلف  عىل  النقاشات  وحتى  والسياسية  األكاديمية  املستويات 
يتزامن  القرآن،  جلاذبية  القوة  شديد  احلضور  هذا  العامة،  النقاشات  وحتى  والسياسية 
مع صعود )إسالموفوبيا( جتمع بني الغضب واخلوف جتاهه، تذكر فيلد بمعاداة السامية، 
حتى لكأن هذا التعامل الرهايب مع القرآن واإلسالم الخيتلف كثيًا، وفقًا له، عن تعامل 

حمارضة ألقاها املسترشق األملاين )شتيفان فيلد Stefan wild( يف مركز 

دراسات الرشق األوسط بجامعة هارفرد يف السنة 2010 وترمجها اىل اللغة 

القرآنية  للدراسات  تفسي  )مركز  موقع  عىل  ونرشت  صربي  حسام  العربية 

.)www. tafsir. net(  Tafsir for Quran i Studies

رأت املجلة، وبحكم أمهية فكرة املحارضة ورصانتها، نرش القسم األول 

منها مقتبسًا من املوقع املذكور بعد استئذان املركز النارش، إعاممًا للفائدة.. مع 

مالحظة ان مايف املحارضة من أفكار، إنام تعرب عن رأي املحارض...

ُلَغُة اْلقُرآِن
َوقْدِسّيُة اللَُّغِة الَعرَبيَّة
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احلكومة االشراكية األملانية مع التلمود أيام النازية.
حياول فيلد؛ انطالقًا من هذا التشخيص لواقع حضور القرآن يف السياق الغريب، ما بني 
جاذبيته وبني مايقابل به من خوف؛ أن يتساءل حول رّس هذه القوة التي يتمتع هبا النّص 
القرآين، فيى انَّ مركز هذه القوة يكمن يف )لغة القرآن( العربية، فاللغة العربية –كاميرى 

فيلد -ليست جمرد وسيط للقرآن، بل هي أحد موضوعاته املركزّية.
الذين اعتربوا قراءة  َيعيُب فيلد عىل بعض املسترشقني أمثال نولدكه،  يف هذا السياق 
، فضاًل عن هؤالء الذين يسخرون من حديث املسلمني عن مجال القرآن  القرآن فعاًل ممالَّ
والتأثي الكبي للغته، وعن )رصعى القرآن(، إنَّ هؤالء –وفقًا لفيلد -اليشاركون املسلمني 
أنه ليس  القرآن، وصحيح  الالهويت، كام أهنم حيّكمون معايي كتابية خاّصة عىل  موقفهم 
تأثرهم  املسلمني بسبب  ازدراء  أنَّ  إال  الالهويت،  املسلمني موقفهم  مطلوبًا منهم مشاركة 
يعاينه  مل  للقرآن  اجلامل  هذا  أنَّ  خصوصا  يعرب،  كام  منهجي  َفْهٍم  سوء  هو  القرآن  بجامل 
املسلمون العرب وحدهم، بل كذلك العرب غي املسلمني كام يشي، بل وكذلك بعض من 

ترجم القرآن للغات أخرى من غي املسلمني وغي العرب.
وتأثي لغة القرآن عىل قارئه وسامعه اليتوقف عند حّد ما يف هذه اللغة من )إعجاز( و 
)حتّد(؛ بل يمتد –وفقًا لفيلد -إىل طبيعة حضور هذه اللغة القرآنية، حيث التالوة الشفهية 
للقرآن هي احدى العنارص الرئيسة لقوته وجذبه وسعة حضوره؛ فالقرآن )ظاهرة شفهّية 
بروتوكول  هي  بل  الوحي،  عن  تقريرًا  ليست  القرآنية  )السورة  و  واالذن(،  بالفم  تتعلق 
مة )الشفاهية( متيز القرآن عن غيه من الكتب املقدسة، مثل التوراة، ومتنحه  له(، تلك السِّ
جاذبية وحضورًا أوسع، حيث ُيمكن لغي املبر قراءة القرآن وحفظه عىل خالف التوراة 

التي تشرط النظر يف الكتاب اثناء القراءة.
بعد تناول لغة القرآن، واإلعجاز، والتحدي، والتالوة الشفهية؛ ينتقل فيلد يف اجلزء 
–عىل  القوة  متتلك كل هذه  –التي  القرآن(  )لغة  تأثي  إىل بحث  املحارضة  الثاين من هذه 

السياسة العربية املعارصة واألدب العريب املعارص.
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إنَّ القرآن صان اللغة العربية، وأعاد تشكيلها وأعطاها خلودًا؛ مما مّكن هذه اللغة من 
القومي، والذيب كان رواده يف كثي من  الفكر  التي قام عليها  ان تكون أحد األساسات 
األحيان من املسيحيني العرب، كام أنَّ القرآن منح هذه اللغة أبعادًا دينية شديدة اخلصوبة، 
إليها  يلجؤون  املعارصين  األدباء  من  لكثي  الثراء  شديدة  أدبية  أدوات  توفي  استطاعت 

للتعبي عن أقىص احلدود البرشية الفردية والقومية.
إنَّ هذه السامت التي يذكرها فيلد للغة القرآن تدفع للسؤال عن ترمجة القرآن اىل لغات 
القرآن  قوة  عليها  ترتكز  التي  السامت  هذه  بكّل  االحتفاظ  الرمجة  تستطيع  وهل  أخرى، 
واملعنونة  واألخية  القادمة،  ملحارضته  السؤال  هذا  عن  اإلجابة  فيلد  يرك  وجاذبيته؟. 

)القرآن اليوم، ملاذا نرجم مااليقبل الرمجة؟(. حسام صربي.
املحارضة:

أربعة  املقدمة  بعد  أتناول  وسوف  يسية،  مقدمة  عىل  املحارضة  هذه  تشتمــــــــــــل 
موضوعات؛

املوضوع األول: العالقة بني القرآن واللغة العربية.
املوضوع الثاين: عن دور القرآن يف تاريخ اللغة العربية.

به، وختامًا  تأثره  للقرآن، ومدى  املعارص كمرآة  العريب  الثالث: عن األدب  املوضوع 
املوضوع الرابع: عن القرآن بصفته أدبًا عاملّيًا)1(.

هبذا  غالفه   2007 ديسمرب  يف  األسبوعية  شبيجل(  )دير  من  الكريسامس  عدد  صّدر 
 Buch der welt der Koran -Das العامل(،  يف  كتاب  أقوى  )القرآن:  العنوان: 

.))machtigste

عادة ما تلتقط وسائل اإلعالم من أمثال: )دير شبيجل( الطابع العام وروح العر، 
السي  برغم  باجلدية  تتميز  التي  األكاديمية  األعامل  إىل  يشي  إعالمي  توجه  ة  ثمَّ ويكون 

الوئيد.

)1( اقترت )املصباح( عىل نرش املوضوعني األولني. 
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الشك أنَّ هذا النوع من االعاممات الكبية ينبغي أن ُيقابل بقدر من التحفظ، إال أن 
مفهوم )أقوى كتاب يف العامل( يعكس هذا االنطباع املتزايد بني كثي من املراقبني يف املانيا، 
وربام يف قلب أوربا، سواء بني املسلمني أم غيهم. فاإلسالم مع كتابه املقدس القرآن قد 
يكون أكثر األديان التي يدور الكالم حوهلا هذه اإليام، وهو بوجه ما أقوى األديان وأكثرها 
ظهورًا يف اوروبا، إال أنَّ )القوة( من التصنيفات الغامضة؛ فالقرآن كتاٌب واحٍد من األديان 
اجلمهور؛ ألنه  انتباه  ما، وهو جيذب  بالنفع بصورة  الناس  بالقوة، وتعود عىل  تتسم  التي 
يتنافس مع غيه من الكتب املقدسة، ودائاًم ماتنافست الكتب املقدسة املختلفة لالعراف 
بأهنا احلق، لكن يبدو أنَّ من وراء هذا التنافس حليازة احلقيقة منافسة أخرى حليازة القوة، 
ويف الوقت نفسه بدأت تنحرس املسيحية املنظمة التي تأسست يف أوروبا، كام بدأت تتقلص 
الكنائس  انحسار  أنَّ  يبدو  شتى،  بطرِق  والتهميش  العلامنية  طرقات  حتت  تأثيها  وتفقد 
املسيحية اليمكن إيقافه، ليس يف املانيا فحسب؛ بل يف أنحاء أوروبا. وتعدُّ خسارة املسيحية 
الديموقراطية  أملانيا  مجهورية   1989 عام  حتى  مثلت  التي  اجلغرافية  البقعة  يف  املؤسسية 

خسارة فادحة، ويمكن اعتبارها انتصارًا متأخرًا الشراكية الدولة.
اإلنجيل،  بعد  أملانيا  الثانية يف  املنزلة  اآلن  ويتبوأ  املقدس،  املسلمني  كتاب  القرآن هو 
وكام أنَّ املساجد ُتبنى إىل جوار الكنائس ومعابد اليهود؛ فإنِّ املآذن ترتفع إىل جوار أبراج 
هذا  ويتمثل  املسلمون،  ينترش  حيث  أوروبا،  أنحاء  يف  عام  حضور  ولإلسالم  الكنائس، 
احلضور يف رمزية احلجاب الظاهرة. وبعض الفنادق األوربية التي تستضيف نزالء أثرياء 
من اخلليج تستبدل ِخلسة القرآن باإلنجيل عىل الطاوالت جيوار األرّسة، ويوجد يف أملانيا 
وحدها اآلن أكثر من عرشين ترمجة خمتلفة للقرآن باللغة األملانية، كام أنَّ الكتب املؤلفة عن 

القرآن كثية، ونسخ القرآن تباع وتشرى يف أماكن عديدة.
الدول اآلوربية،  ازدراًء وهتميشًا وكراهية من قبل كثيين يف  القرآن  يلقى  ومع ذلك 
فان فوبيا اإلسالم يف أوروبا ليس رضبًا من اخليال، وهو يشتد بوجه خاّص عىل اإلنرنت، 
وجيمع رهاب اإلسالم يف أملانيا بني الغضب واخلوف، وكذا يف هولندا والدنامرك وسويرسا 
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واغلب الدول األوربية األخرى. ويبدو أنَّ هذا النوع من رهاب اإلسالم، عىل األقل من 
وجهة نظري، شبيهًا يف تركيبه بمعاداة السامية، وقد أشار مؤخرًا مدير مركز أبحاث معاداة 
يشبه  نحو  عىل  القرآن  مع  يتعامل  اليوم  أملانيا  يف  اإلسالم  رهاب  أنَّ  إىل  برلني  يف  السامية 

تعامل االشراكية القومية مع التلمود باألمس.
يقول السيايس اهلولندي جيت ويلدرز زعيم أحد األحزاب اهلولندية املهّمة: ببساطة 
بعبارة  اإلسالمية،  صورته  يف   )2()Mein kampf( )كفاحي(  كتاب  بمثابة  القرآن  إنَّ 
أخرى يقرآ كثي من غي املسلمني القرآن يف أوروبا هذه األيام عىل أنَّه الكتاب غي املقدس 

لعدوهم، ويرى كثي من العوام أن القرآن قنبلة موقوتة البد من نزع فتيلها.
عنه  تكلمت  -الذي  مستعار(  اسم  )وهذا  لكسنربج  كريستوف  األملاين  الكاتب  نرش 
بقراءة  للقرآن، وذلك  احلقيقي(  )املعنى  للكشف عن  يسعى  أمس يف حمارضايت)3( -كتابًا 
املوغلة  اقراحاته  ومن  خاطئ.  نحو  عىل  فهمت  آرامية  فقرات  ا  أهنَّ عىل  اآليات  من  كثي 
يف الغرابة إزالة الطابع األسطوري عن احلور العني، فيى أنَّ احلور العني الاليت ينتظرون 
املؤمنني يف اجلنة كام ورد يف القرآن؛ ماهن إال الِعنب األبيض، وهو هبذا الرآي اليعيد فتح 
جدل مسيحي قديم مناوئ لإلسالم يف ظّل ما ارتآه املسيحيون من أنَّ اآلخرة عند املسلمني 
ماهي إال متعة جنسية فاضحة، بل يعكُس بوعي أو بدون وعي ماُيقال من أنَّ التفجيات 
قراءة  إىل  األساس  يف  تستند  حديثة  ظاهرة  هي  املسلمني  بعض  هبا  يقوم  التي  االنتحارية 
القرآن عىل نحو معني، وأنَّ الطريقة التي ينبغي التعامل هبا مع األزمة احلالية يف العالقة مع 

املسلمني تتمثًل فحسب يف تكذيب تلك القراءة.
كان  التي  األحداث  نسوق  أن  فيكفي  القرآن  قوة  ُتثبت  أدّلة  إىل  ة رضورة  ثمَّ كان  إذا 
من  نسخ  حرق  اعتزامه  عن  أعلن  والذي  فلوريدا،  يف  املغمور  اإلنجيي  القسيس  بطلها 

)2( الذي يقال أن كاتبُه )اودلف هتلر(. 
)3( يمكن االطالع عىل املحارضة التي يشي إليها فيلد بعنوان )تاريخ القرآن، ملاذا النحرز تقدمًا؟.( من 

 :http .//bit. ly /2oNv3xq :خالل هذا الرابط
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القرآن يف الذكرى التاسعة ألحداث احلادي عرش من سبتمرب. ومعظم الذي تظاهروا يف 
حرق  عىل  وأقدموا  املحفوظ،  الكتاب  حرق  عىل  احتجاجُا  وأفغانستان  واهلند  باكستان 
األعالم وسفك الدماء وتعريض أنفسهم للقتل مل يقرؤوا القرآن عىل االرجح، إال أنَّ هذه 

احلرب كانت يف األساس حرب الرموز القوية.
الوحي  يف  مركزية  قضية  بصفتها  العربية  اللغة  األول:  املوضوع  أتناول  اآلن  دعوين 

القرآين:
وبعيدًا عن تلك املواقف املشينة التي نبهت عليها، يبقى السؤال: ما الذي يمثل بالضبط 

عنر اجلذب والقوة يف القرآن؟.
هناك ثقافات قليلة يف العامل تتجه إىل اللغة أكثر مما تفعل الثقافة العربية، لكن السبب 
املايض  العربية يف  اللغة  القرآن وأثره عىل  العرب هو  الفريد عند  التوجه  األساس يف هذا 
سة؛ فإين أوقن أن  واحلارض وكذا عىل تارخيها. وإذا كان من املقبول احلديث عن لغة مقدَّ
العربية هي أول ما يصدق بحّقها هذا القول، فليس هناك كتاب مقّدس غي القرآن استطاع 
الكتاب  نصيب  من  فهو  استثناء  ة  ثمَّ كان  وإن  مشابه،  نحو  عىل  به  الناطقني  ثقافة  بلورة 

العرباين.
إنَّ العالقة بني القرآن العريب وتاريخ اللغة العربية هي موضوع هذه املحارضة، والسؤال 

املتعلق بإمكان ترمجة القرآن وكيفيتها سوف يكون موضوع حمارضيت األخية غدًا)4(.
يعتقدُ  املسلمون أنَّ القرآن هو آخر وحي نزل، وبعده لن يكلِّم اهللُ البرَش إىل يوم الدين؛ 
لذا فإنَّ تاريخ العربية بعد نزول القرآن هو يف حقيقة احلال من الناحية العقدية تاريخ اللغة 

التي عرّبت عن أهم ماخيّص مستقبل اإلنسانية الروحي.
ة عنرًا فريدًا يف القرآن  توجد أفكار مماثلة يف كتب ديانات التوحيد األخرى، إال أن ثمًّ
ولغته، ويتمثل هذا العنر يف أنَّ عربية القرآن ليست هي فحسب أداته اللغوية -وسيطه 
اللغوي –؛ بل هي إحدى املوضوعات املهّمة يف الوحي القرآين، فالقرآن –فيام أعلم –هو 

)4( ستنرش املحارضة الثالثة قريبًا عىل قسم الرمجات. 
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القرآن، ويشي  الذي متثل واسطُة وحيِه مركَز رسالتِه، والقرآن هو ذات  الوحيد  الكتاب 
دائاًم إىل نفسه، أرى أن القرآن يف تاريخ الفكر الديني أكثر الكتب املقدسة إشارة إىل نفسه.

اللغة  ذكر  فيها  َيِرُد  عربية  وثيقة  أول  التارخيية  الناحية  من  القرآن  كان  أن  َجَرَم  فال 
العربية، فهو عريب مبني )عريب مبني(، وتشي كلمة )عريب( يف القرآن دائاًم إىل اللغة وليس 
إىل قبيلة أومنطقة، وتؤكد أجزاء مهّمة من القرآن عىل حقيقة أنَّ رسالة النبي حممد كانت 
باللغة العربية، وهذا هو الفرق الكبي بني الوحي اإلسالمي وماسبقه من الوحي اليهودي 
والنراين وغيمها، ويف الوقت الذي تلّقى حممد فيه الرسالة مل يكن جّل العرب مسلمني 

لكن كافة أتباع النبي كانوا عربًا.
كان الوحي املتلّو الذي جاء به النبي خُياطُب أصحاب اللسان العريب ابتداًء، فقد بدأت 
األمة من جمتمع قوامه أصحاب اللسان العريب، وكان اآلسالم دين العرب قبل أن يصبح 

دينًا عامليًا.
األخرى،  بالكتب  مقارنة  فريدة  دينية  منزلة  القرآن  منحتا  أساسيتان  فكرتان  برزت 
ى بـ)إعجاز القرآن(. وتؤكد ثانيهام عىل نفي خلق القرآن،  تؤكد أوىل الفكرتني عىل مايسمَّ
أفضل  آياته  أن  عىل  القرآن  ويؤكد  اهلل،  كقدم  قديم  اهلل  كالم  القرآن  أنَّ  عىل  التأكيد  أي 
فحسب  البالغي  اجلانب  كان  إذا  ما  متامًا  اليتضح  أنَّه  بيد  احلديث(،  )أحسن  احلديث، 
ة يشء واحد واضح، وهو أنَّ صوت القرآن المثيل له، فليست السورة  هو املقصود، ثمَّ
يف  اجلاميل  تفوقه  اليقرر  ذاته  والقرآن  له،  بروتوكول  هي  بل  الوحي  عن  تقريرًا  القرآنية 
يف  القرآن  إعجاز  من  جزءًا  القرآن  كلامت  يف  البالغي  اجلامل  أصبح  وإنَّام  األول،  املقام 

أزمنة ما بعد النزول.
تشي آيات كثية إىل طبيعتها اإلعجازية، إال أنَّه اليوجد يف القرآن مايدل ّ عىل املفهوم 
الثاين املتعلق بعقيدة عدم خلق القرآن، وقد ظهرت هذه الفكرة يف العقيدة اإلسالمية األوىل 
يف القرن التاسع)5(، عندما ُنقلت اخلالفة إىل بغداد؛ إذ مجع العلامء بني مفهومي إعجاز القرآن 

)5( القرن التاسع امليالدي –الثالث اهلجري.
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وِقدم القرآن يف خيال املسلمني اجلمعي، وهذا جعل الكتب اليهودية واملسيحية أقّل مكانة 
يف نظر املؤمنني مقارنة بمنزلة القرآن)6(.

ة عنر متميز يف اهليمنة الدينية والكتابية أرى أنه مل ُيدرس دراسة كافية، ففي هذا  ثمَّ
املنافسة بني الكتب املقدسة عىل حيازة اإلعجاب قد لعبت دورًا  السياق البد وأن تكون 
جوهريًا؛ فاجلنة يف القرآن أكثر جاذبية من نظيهتا يف الكتاب املسيحي، وعىل النقيض من 

ذلك، أنواع العذاب يف النار أكثر تصويرًا يف القرآن وأقسى من نظائرها يف املسيحية.
النبي اجلديد عن اآلخرة قد تكون أكثر جاذبية، وأكثر رعبًا يف  من املفهوم أنَّ رسالة 
الوقت نفسه، وقد مّثل هذان اجلانبان جزءًا من الراع لالستحواذ عىل عقول الفئة اجلديدة 
من أتباع النبي، وعىل عقول من ُيتوقع إيامهنم، وعىل هذا النهج أخرب القرآن عن نفسه بأنه 
التنافسية(، كام  القرآن منذ بدايته )نّصًا شديد  وثيقة هتيمن عىل الكتب األخرى؛ لذا كان 
كان مثار جدٍل كبٍي، وكان عىل أمة )املسلمني( الناشئة –لسنا متأكدين حّقًا من معنى كلمة 
)املسلمني( يف ذلك الوقت، وال إذا ما كانت تشي دائاًم إىل اليشء نفسه يف وثيقة القرآن)7(-

النّص  مكانة  تصوير  يتم  حيث  املسترشقني،  من  عدد  كتابات  يف  شائعة  لفكرة  تكرارًا  هاهنا  نلحظ   )6(
ذاته  للنّص  أو حتى سيايس الحقة  تثبيت جمتمعي  لعملية  نتاج  أهنا  املسلم عىل  املجتمع  القرآين يف 
وخارجة عنه متنحه قدسية ومكانة خاصة مل تكن له سابقًا، ويتم الركيز يف هذا السياق عىل قضية 
إعجاز القرآن بالذات فيتم تصويرها كفكرة الحقة عىل النّص تم هبا إضفاء القدسية عليه ومتييزه عن 
بقية الكتب كالتوراة واإلنجيل، وهو ماخيالف حقيقة األمور، حيث يتحدث القرآن ذاته -كام يقر 
فيلد نفسه ويسهب –عن إعجازه الذي هو فرع عن كونه كالم اهلل، وعن حتديه وهيمنته عىل الكتب 
السابقة؛ كونه كالم اهلل املحفوظ، مما يعني أن قداسة القرآن ومركزيته يف املجتمع املسلم وكونه احلََكم 
عىل غيه من الكتب راسخة منذ أول حلظة؛ كونه كالم اهلل اخلاتم املعجز، وأن ما حدث الحقًا هو 
يف  تفصيليًا  خالفّا  بالفعل  شهدت  ربام  التي  البلورة  وهي  العقيدة،  هلذه  الكالمية  البلورة  فحسب 
طبيعة اإلعجاز وقدره وموضعه وطبيعته، لكنا كلها خالفات التطال جوهر القول بإعجاز القرآن 
وكونه كالم اهلل املقدس، وأن هذا هو مايمنحه املكانة املركزية يف املجتمع املسلم منذ أول حلظة وأبدًا. 

)املرجم(. 
حيث  املعارص،  االسترشاقي  الدرس  ساحة  عىل  التنقيحي  االجتاه  ظهور  آثار  من  أثرًا  هاهنا  نلحظ   )7(
شكك هذا االجتاه يف هوية املسلمني األوائل، واعترب أن )االسالم( هو هوية الحقة متت صناعتها 
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الوثنية  أو  النرانية  أو  اليهودية  اخللفيات  أصحاب  بني  مجعت  التي  األمة  هذه  عىل  كان 
التنافسية. كام  الدينية والثقافية  امليول والقوى والنصوص  أو غيها، أن تنأى بنفسها عن 
كان عليها أن ُتدافع عن نفسها. ثّمة نامذج كثية مشهورة من القصص الديني التي ذاعت 
التعقيد وُنسجت يف الغالب حول بطل من األبطال، من ذلك قصة  البيئة شديدة  يف هذه 
الكهف )أهل الكهف(، وقصة اإلسكندر األكرب )ذي  يوسف وإخوته، وقصة أصحاب 

القرنني(، وغيها كثي.
تعايشت  الطوائف  أنَّ  إال  وإقصاًء،  الطوائف  بني  تنافسًا  الزمنية  احلقبة  تلك  شهدت 
بل وتفوقها. يرسد  أن تربهن عىل حضورها  الناشئة  األمة  بقدر من االحتواء، وكان عىل 
القصص  أكثر  هي  القصة  وهذه  عرشة،  الثانية  السورة  يف  بالتفصيل  يوسف  قصة  القرآن 
تفصياًل يف القرآن، ويف أوىل آيات السورة يوّجه ذلكم الصوت املميز خطابه إىل النبي قائاًل: 

چ ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ 

ۅ چ ]سورة يوسف: 3[، وباملناسبة تشي عبارة: )هذا القرآن( إىل أن كلمة )قرآن( 
التعني النص القرآين بأكمله، بل تعني دائاًم وعىل وجه التقريب جزءًا من النّص الذي نعتربه 
التعظيم )نحن( يف قوله: )نحن نقص عليك أحسن القصص( عىل  القرآن. وتدّل صيغة 
معنى التوكيد يف اللغة العربية، وتقول اآلية إنَّ اجلمهور سوف يستمع إىل قصة مشهورة، 

لكن هذه القصة يف نسختها القرآنية هي قصة بالعربية، وهي أحسن القصص.
تقييم  أبرز صورة هلا يف  القرآين، وتتجىل يف  اهليمنة عنرًا قوياًّ يف اخلطاب  متّثل هذه 
التحدي(،  )آيات  أسميها  التي  اآليات  من  عدد  ثّمة  العربية.  اللغة  اي  هو،  للغته  القرآن 

وإضفاؤها عىل مجاعات دينية هيودية ومسيحية يف إطار انفصال هذه اجلامعات عن املسيحية البيزنطية، 
للتوّسع حول هذا األمر يمكن مراجعة مادتني تم نرشها عىل قسم الرمجات ضمن مواد ملف االجتاه 
النصوص  تفسي  ومناهج  مصادر  القرآنية،  )الدراسات  وانسربوا  جون  لكتاب  عرض  التنقيحي: 
املقدسة( كتبه كارول كيستن، وعرض لكتاب جيد بوين وكارل أوليج )البدايات املبهمة: بحث 
 2Oamx16 جديد حول أصل اإلسالم وتارخيه املبكر( كتبه جيالد هوتنج، عىل هذين الرابطني

 :https //bit. ly /2o3pf0o :bit. lyhttps //-// bit. ly
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والتي تلخص هذه الفكرة حني كال خصوُم النبي له االهتامات، ومنها: أنه يفرى اآليات 
التي يتلوها، جاءهم الرد القرآين يف سورة يونس: چ ۓ ڭ ڭڭ ڭ ۇ ۇ ۆ 
ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ چ ]سورة يونس: 38[، ويبلغ التحدي ذروته 

ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ  چ  االرساء )17(:  يف سورة 
ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ چ ]سورة االرساء: 88[.

يتفوق  القرآن اليمكن أن  بأنَّ  التي عىل أساسها قام االعتقاد  الركيزة  كانت هذه هي 
عليه حتى أبلغ البلغاء، فأصبح القرآن كّله معجزة؛ فلم تقتر سامته عىل الصدق يف قصصه 
وأخباره، واحلكمة واحلزم يف أوامره ونواهيه، وصدقه يف أنباء املستقبل، بل كان أيضًا غاية 

يف نقاء العربية وبالغتها، متفوقًا عىل أسمى ما يمكن أن َيِصَل إليه البرش.
يتلوه حممد من آيات، واستندت  الدليل عىل األصل اإلهلي ملا  القرآن هو  كان وجود 
هذه العقيدة كغيها من العقائد الدينية الكثية إىل دائرة تفسيية تأويلية، مفادها أنَّ القرآن 

كالم اهلل، ومن َثّم فهو حق؛ وألن القرآن يقول إنه كالم اهلل، فهو حّقًا كالم اهلل.
ا اجلانب العقدي اآلخر فيام يتعلق بالقرآن فمحوره قضية خلق القرآن، فالقرآن كالم  أمَّ

اهلل غي خملوق، بل هو قديم كِقَدم اهلل.
وبفضل احلامية التي توفرت للقرآن عرب هاتني العقيدتني؛ بلغ القرآن أسمى منزلة يف 
املجتمع املسلم، فكان من املستحيل عقدّيًا أن يساوي يشء نّص القرآن فضاًل عن أن هييمن 
عليه، وكانت أية حماولة برشية للتنافس مع القرآن حيكم عليها باهلرطقة من منظور العقيدة 

اإلسالمية السنية )األرثوذكسية( عىل األقل.
ة آراء ُأخرى خمالفة؛ إذ زعم بعض فالسفة املسلمني يف بغداد أنَّ تأليف القرآن غي  ثمَّ
وهي  املعتزلة،  هم  وهؤالء  منه.  بأفضل  أو  بمثله  اإلتيان  عىل  قادرون  البرش  وأن  معجز، 
فرقة من الفالسفة الذين دارت بينهم هذه املناقشات، ولطاملا َرَمى كثٌي من املسلمني هؤالء 

املفكرين باهلرطقة، والزالوا يفعلون)8(.

تبنّاه بعض أهل االعتزال، وحاصله أن اهلل )رفع من أوهام  الذي  فة  بالَرْ )8( يشي فيلد هاهنا للقول 
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كان جلامل القرآن وتأثيه الطاغي يف أوائل الوحي املكي صدى يف كثي من الروايات 
الذاتية،  القرآن  رؤية  عىل  املبهرة  اجلوانب  هذه  أكدت  وقد  القرآن،  تالوة  عن  اإلسالمية 
الوحي  وهذا  متلّوه،  واحدة  آية  إىل  يستعمعوا  أن  بعد  اإلسالم  يف  يدخلون  الناس  فكان 
القرآين فوق ذلك بالغ التأثي والرهبة يف النفوس، فكانت تقشعر القلوب وتبكي العيون 
وتسجد اجلباه، وختتلج األعضاء عند سامع التالوات القرآنية املؤثرة، وكانوا يستحسنون 

من القارئ البكاء تأثرًا بقراءته.
ويف أزمنة الحقة ظهرت بعض الكتب التي تتحدث عن رَصَعى القرآن(، الذين ماتوا 
القرآنية وقع عظيم،  التالوة  كان لسحر  احلاالت  املتلو عليهم، ويف هذه  القرآن  تأثي  من 

ولبالغته اخلطابية أثر عميم، وكان هذا للتالوة وحدها دون الكتابة.
وهنا تظهر إحدى تناقضات الرسالة القرآنية الكثية التي مل حُتل بعد، وهي: أنَّ القرآن 
السياق  هذا  يف  والقراءة  قراءة،  يعني  ذلك  كّل  بعد  والقرآن  األول،  املقام  يف  وُيتىل  ُيقرأ 
التعني أبدُا قراءة كتاب يف ضوء املصباح، إنَّام هي ظاهرة شفهية تتعلق بالفم واألذن، فهي 
شفهية بكال املعنيني. إال أنَّ القرآن أيضًا كتاب، فيشار إليه بـ )الكتاب(وهو كتاب املسلمني، 

والعالقة اجلدلية بني املفهومني تقع صلب الدراسات احلديثة حول القرآن)9(.

العرب، ورصف نفوسهم عن املعارضة للقرآن، بعد أن حتّداهم الّرسول بنظمه؛ ولذلك مل نجد أحدًا 
305(. أي أن اإلعجاز مل يكن نابعًا من ذات القرآن وإنام المر خارجي  طمع فيه( )احليوان، 4/ 
وبيان  الرآي  لنقد هذا  العلامء  العديد من  بمثله. وقد تعرض  اإلتيان  العرب من  اهلل  منْع  عنه وهو 
الداخي  اإلعجاز  نفى  وإن  املعتزلة  من  القول  هذا  أن  األول:  أمران؛  هاهنا  وُيالحظ  إشكاالته. 
للقرآن إال أنه يثبت له يف الوقت نفسه إعجازًا من وجه آخر وهو عدم قدرة اخلليقة عىل معارضته 
وعجزها عن ذلك. الثاين: إن املعتزلة وإن كانت طائفة هلا العديد من اآلراء املشكلة والتي هامجها 
العديد من العلامء عىل مّر التاريخ، إال أن الزعم برميهم باهلرطقة كام يقول فيلد غي صحيح، فضاًل 
عن أن مصطلح اهلرطقة بام يستتبعه من محولة كنسّية تقيض باحلرمان واإلخراج عن مجاعة املؤمنني 
وحتريم املشاركة يف أداء الطقوس التي ترشف عليها الكنيسة هو أمر غي متصور يف املجتمع املسلم 
الذي مل يعرف وجود مؤسسات تضع العقائد وتتحكم يف الشأن الديني وتديره وتتوسط بني العباد 

ورهبم. )املرجم(. 
التفريق بني مرحلة شفهية ومرحلة كتابية يف حياة األمم واحلضارات  الثنائيات املعتادة يف  )9( ربام هذه 
أو يف حياة الكتب والنصوص غي فعالة بالصورة الكبية حني ينظر هبا إىل نّص ديني، أو حني ننظر 



426

ف )2019م - 1441هـ(
صي

ن والثالثون - 
العدد الثام

أفكار وآراء

إذ جيب عىل  اليهود؛  وِكَتاب  املسلمني  ِكَتاب  بني  ُيلحظ  ما  قليقاًل  مهاّمً  فرقًا  هنا  نجُد 
القارئ اليهودي الذي يقرآ التوراة يف الشعائر اليهودية أن يقرآ النّص املقدس املكتوب بني 
ا القارئ املسلم فيجوز له،  يديه، وأن يتابعه إن دعت الرضورة بإصبع اإلشارة التورايت، أمَّ
بل يستحب، أن يتلو القرآن من حفظه وعن ظهر قلب، دون أن ينظر يف النّص املكتوب؛ 
وهلذا ُوجد يف الثقافة اإلسالمية واليزال يوجد كثي من مشاهي القراء من غي املبرين، 
العرشين- القرن  يف  العرب  املثقفني  كبار  –أحد   )1973-  1889( حسني  كان طه  وقد 

أعمى منذ طفولته، وقد عّلمه أبواه أو مدرسوه أن حيفظ القرآن ويتلوه عن ظهر قلب؛ ألن 
هذه الوظيفة كانت إحدى الوظائف القليلة املتاحة للفتية مكفويف البر.

تشي التقديرات إىل أنَّ عرشة باملائة من قراء القرآن يف العصور الوسطى كانوا عميانًا، 
ومن املستبعد يف الراث اليهودي –فيام أعلم -أن يكون قارئ التوراة يف الشعائر اليهودية 

أعمى.
*     *     *

هبا حتديدًا إىل القرآن؛ حيث إنَّ النصوص الدينية كتبت أم مل تكتب تظّل نصوصًا شفهية، بمعنى أهنا 
نصوص جهرية تأيت قوهتا من تالوهتا جهرًا )تعبدّيًا( حيث هي إعالن دائم، و)حدث البد أن يسمع(، 

 ¾ ½ ¼ » º ¹ ¸ ولعل ّ هذا يتضح من بعض آي القرآن، مثل آية: زب
نفسه  الوقت  لكن يف  التوبه: 6[،  ¿ Ê É È Ç Æ ÅÄ Ã Â Á À رب ]سورة 
ن، وهذا ألن القرآن هو باألساس استعادة للكتاب األصي،  فالقرآن كتاب من سامته أن ُيكَتب وُيدوَّ
القائم يف )أم الكتاب( يف )اللوح املحفوظ(، بعد أن طالت كلامت اهلل املرسلة )األلواح( التحريف 
عىل يد اليهود، كام يكّرر القرآن دومًا، فهذ العالقة التي يقيمها القرآن بينه وبني التوراة وبني ألواحها 
وبني اللوح املحفوظ، تقيض بكون الكتابة هي إحدى سامت هذا النّص الذي هو وباألساس وقبل 
ن، والذي بعد تنزيله ومع احلفظ اآلهلي له ينتهج كّل ما يمكن له أن جيعله  التنزيل هو مكتوب وُمدوَّ
نًا هلدي من ُأورِسل إليهم حتى اليقعوا فيام وقع فيه سابقوهم الذين ضيعوا الكتاب  حمفوظًا وُمدوَّ
بعد أن جاءهم، لذا فإن التناقض ليس يف القرآن كام ُيعربَّ فيلد، بل هو ناتج عن قراءة القرآن عرب هذه 
الثنائية كأهنا ثنائية صلبة، وعدم االلتفات إىل )جدلية( العالقة بني الشفاهة والكتابة يف القرآن. انظر: 
دار  التأويل من أفالطون إىل جادمر، عادل مصطفى،  نظرية  اهلرمنيوطيقا،  إىل  الفهم، مدخل  فهم 

رؤية، القاهرة، ط1، 2007، ص42. )املرجم(. 
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من الغريب جدأ أن يوجد من غي املسلمني اليوم من يزدري إعجاب املسلمني بقوة 
املسلمني  يقاسموا  أن  املسلمني  غي  من  الُيتوقع  نعم،  البالغي.  ومجاله  القرآين  النّص 
غي  كتابات  به  تنضح  الذي  العداء  أنَّ  إال  اجلاملية،  بالقيم  يتعلق  فيام  السيام  معتقداهتم، 

املسلمني حيال فهم املسلمني ملنزلة كتاهبم املقدس الحدود له.
بعضًا، ويشتمل عىل أخطاء نحوية، وأغالط مضحكة،  يكرر بعضه  بأنه  القرآن  م  اهتُّ
وأخرى غي منطقية. فقد كان كثي من املسترشقني، )وأنا أشي إىل املسترشقني وفقًا ملفهوم 
إدوارد سعيد()10( مقتنعني بأن إعجاز القرآن يمكن الربهنة عىل خطئه من الناحية العلمية، 
الروعة واإلهلام، وأن  بالغ  القرآن  أنَّ  املسلمني وقعوا يف سوء فهم كبي حني زعموا  وأن 
الدراسات االسترشاقية العلمية اخلالية من األغراض يمكنها أن تبنّي وتربهن بموضوعية 
القرآن مماّلً وقبيحًا  النقيض من ذلك، كان  إهلّيًا وأنه غي معجز. وعىل  مل يكن  القرآن  أنَّ 
نولدكه)11(  ثيودور  ماكتبه  اليوم  نقرآ  عندما  نبكي  أو  نضحك  هل  للغثيان،  ومثيًا  وغبّيًا 

املقارب  واألدب  االنجليزية  اللغة  أستاذ  أمريكي،  فلسطيني   )2003-  1935( سعيد  إدوارد   )10(
الظاهرة  فيه  درس  والــذي  )االســتــرشاق(،  بكتابه  سعيد  أشتهر  االمريكية،  كولومبيا  بجامعة 
ميشيل  طّورها  التي  املفاهيم   ّ مستخدما  والسلطة؛  وباهليمنة  باالستعامر  عالقتها  يف  االسترشاقية 
فوكو يف كتبه )حفريات املعرفة( و )املراقبة والعقاب( عن )اخلطاب( وعالقته باحلقيقة كـ )متثيل( 
وبـ)السلطة(؛ لينظر لالسترشاق )كمؤسسة استعامرية( وأسلوب غريب للسيطرة عىل الرشق وإعادة 
تشكيله، والكتاب ربام غّي خارطة االسترشاق، وعقدت بعده املؤمترات والندوات والكتب ملحاولة 
استكشاف طريق االسترشاق بعد كتاب سعيد، ويعرف سعيد االسترشاق بكونه: )نمط من اإلسقاط 
الغريب عىل الرشق وإرادة السيطرة عليه(، وقد ُترٍجم كتاب سعيد )االسترشاق( للعربية عام 1978، 
ترمجه: كامل أبو ديب، وصدر عن مؤسسة األبحاث العربية، كام ترمجه: حممد عناين، وصدر عن دار 

رؤية، القاهرة، 2006. )املرجم(. 
)11( ثيودور نولدكه )1836 -1930(، شيخ املسترشقني األملان كام يصفه عبد الرمحن بدوي، درس 
عددًا من اللغات السامية: العربية، والعربية، والسييانية، وآرامية الكتاب املقدس، ثم درس –وهو 
الدكتوراه عن دراسته  العرشين من عمره حصل عىل  –الفارسية والركية، ويف  اجلامعة  طالب يف 
من  االول  اجلزء  صدر  وقد  تطويرها،  يف  عمره  قىض  التي  الدراسة  وهي  القرآن(،  )تاريخ  حول 
)تاريخ القرآن( يف 1909، وعمل عليه مع نولدكه تلميذه شفايل، ثم صدر اجلزء الثاين عن حترير 
تلميذه فيرش عام 1920، وصدر اجلزء الثالث عام 1937 عرب حترير تلميذه بي جسرارس ثم برتزل. 
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املسترشق األملاين العظيم يف القرن التاسع عرش، وأوائل القرن العرشين عندما قال حمذرًا: 
جيب أن ننتبه دائاًم إىل أنَّ النبي مل يكن خياطب قومًا من األوربيني نالوا تعلياًم أكاديمّيًا(، هذا 
سوء فهم عميق ومنهجي من نولدكه أن يزدري املسلمني؛ ألهنم يتأثرون تأثرًا عميقًا بقوة 
بالغة القرآن املتلو ال ليشء إال أن غي املسلمني ال يتأثرون؛ فإن ذلك ينّم عن سوء فهم 
لطبيعة األحكام اجلاملية، فالطالباين االفغاين قد اليعجب بموسيقى يوهان سبستيان باخ 
واسعة االنتشار يف الغرب، وللطالباين األفغاين ماخيتار من أحكام، فالذوق أمٌر شخص، 
وكذلك الذوق اجلامعي، واجلامل دائاًم يف عني الناظر أو –يف حالتنا هذه –يف أذن السامع. 
إال أنَّ املشكلة تكمن يف ان العلامء من غي املسلمني كانوا والزالوا يميلون إىل االعتقاد فيام 
يورنه بحثا مستنيًا وخاليًا من الغرض عن احلقائق األكاديمية، فهل عدم تقديرهم للغة 

القرآن يدل عىل )بحث موضوعي(؟.
لكن رونق اللغة القرآنية أثر عىل بعض العرب من غي املسلمني، يصف الروائي املري 
املعارص إدوار اخلراط )1926 -2015()12( يف سيته الذاتية مبلغ شعوره بالفخر، وهو 

كذلك درس نولدكه )املشنا( وتفاسي الكتاب املقدس أثناء عمله معيدًا يف جامعة جيتنجن، له إىل 
جانب كتابه الشهي )تاريخ القرآن( كتب حول اللغات السامية، منها: )يف نحو العربية الفصحى(، 
كتابه  اشراسبورج،  جامعة  ثم  كيل  جامعة  يف  أستاذًا  عمل  السامية(،  اللغات  علم  عن  وأبحاث 
)تاريخ القرآن( مرجم للعربية، حيث ترمجه: جورج تامر، وصدر عن منشورات اجلمل، بيوت، 

2008. )املرجم(. 
)12( ادوار اخلراط )1926 -2015( روائي مري اسكندري، اهم اعامله: حيطان عالية، 1959(، 
)رامه والتنني، 1980(، )تراهبا زعفران، 1986(، وقد ترجم عددًا من األعامل األدبية إىل العربية، 
أمهها )احلرب والسالم( للروائي الرويس تولستوي، و)الرؤى واالقنعة(، وهي قصص خمتارة من 
األدب العاملي، و)وردة إليمي( للروائي األمريكي وليام فوكنر، وله كذلك جهد نقدي برز يف عدد 
من الكتابات امهها: جائزة نجيب حمفوظ عام 1999، وجائزة الدولة التقديرية يف اآلداب يف نفس 
العام، ويعترب اخلراط بالنسبة للكثي من النقاد والروائيني والقراء أحد اصحاب االسلوب اللغوي 
املفردات؛ مما جيعل قراءته شاّقة أحيانًا لكن ممتعة،  فله قدرة فريدة عىل استخدام ونحت  اخلاص، 
هذا االستخدام اخلاص للغة يرجع فيام يرجع لتجريبية اخلراط وذاتيته ونظرته للجاملية اخلاصة للغة 
العربية، ورؤيته للعالقة بني األجناس األدبية التي عرب عنها يف تعبيه الشهي )الكتابة عرب النوعيه(.
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قطبي غي مسلم عندما يطلب منه أستاذه أن يتلو سوراًّ من القرآن، يصف اخلراط شعوره 
كتاباهتم  عىل  املسلمني  زمالءه  يغبط  كان  ووكيف  العبارات(،  بإيقاع  )ُيفًتن  كان  وكيف 

الرائع الذي يقوم عليه دينهم.
ا الناطقون بغي العربية، فيصعب بيان ما للغة القرآن واخلطاب الديني اإلسالمي من  أمَّ
سحر عليهم، أطلق نصي أبو زيد –بعضكم يعرفه أو سمع عنه، تويف يف يوليو هذا العام 
)2010( رجل شجاع، تعّرض زواجه للفّض بسبب اهتامه باهلرطقة، ورحل للبحث عن 
العاطفية  )الفتنة  بأهنا  القرآن  لغة  األمر يف هولندا -عىل سحر  به  أوروبا واستقر  ملجأ يف 
–)املتطرفني يعتمدون  –وأنا أقتبس  أنَّه يساء استخدامها؛ إذ إن  للغة العربية(، وأشار إىل 
جزئّيًا عىل توظيف أنامط مبتذلة من العربية الفصحى، وبغض النظر عام يقولون، فإنَّ لغتهم 
تبدو لغة علمية مألوفة رصينة وموثوقة إال أهنا شخصية، وسحرها يؤثر عىل العوام ممن ال 

يستطيعون التحدث هبذه اللغة العاملية(.
أستطيع وأنا لسُت عربيًا أن أالحظ ذلك يف كثي من الربامج احلوارية العربية عىل قناة 
اجلزيرة مثاًل، عندما يستشهد عامل مسلم بالقرآن أو يتناول موضوعًا إسالميًا، إذ تعلو طبقة 
صوته، ويتباطأ نطقه ويغدو درامّياً ، كام أن استخدام صيغة التعظيم والثناء بعد ذكر اسم اهلل 
أو اسم النبي، ومن ذلك قول هلا وقعها يف نفوس السامعني فتستدعي احرام السامعني 

وحتظى بقبوهلم، ويستحيل حينئذ أن يقاطع أحٌد املتكلم، كام يصعب جدًا أن خيالفه أحد.
*     *     *

دعوين انتقل إىل اجلزء الثاين من املحارضة حول دور القرآن يف تاريخ اللغة العربية:
يف  الطوىل  اليد  للعربية  أصبحت  العربية  بغي  الناطقني  بني  اإلسالم  انتشار  بداية  مع 
الثقافة اإلسالمية، ولقيت هذه اللغة من عناية النحويني واملعجميني، فحاربوا ما أسموه 
أخطاء يف اللغة وفسادًا يف الكالم العريب وهكذا، وإذا نظرنا لألمور من الناحية التارخيية؛ 
ة مفّر من ظهور عقيدة تقول بإعجاز القرآن العريب، وأن يشيع الرأي  ألدركنا أنه مل يكن ثمَّ
بسمّو العربية عىل غيها من اللغات، وبالرغم من هذا الربيق أصبحت العربية مع مرور 
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الزمن تنافسها لغات أخرى كالفارسية والركية العثامنية تدرجيّيًا إىل أن حلَّت حملها. إال أنَّ 
العربية ازدهرت كلغة عاملية للفقه والعقيدة والشعر واالدب، الذي بقي حّيًا يف املناطق التي 

تنطق بالعربية يف العامل اإلسالمي.
عندما انترشت األفكار واملعتقدات القومية يف النصف الثاين من القرن التاسع عرش يف 
اإلمرباطورية العثامنية؛ ظهرت القومية العربية، وتبني أنَّ اللغة كانت أقوى ما وّحد العرب.

درس ساطع احلري كبار القوميني العرب )تويف 1969( أعامل الفيلسوف األملاين 
فيشته )1762 -1814()13(، وكان مما توصل إليه أنَّ القرنني الثامن عرش والتاسع عرش 
اللغة  الرابطة يف  تلك  األملانية، متثلت  الدولة  تولد  أن  قبل  رابطة بني األملان  شهدا تشّكل 

األملانية.
وكان إدموند تالبوت، وهو مسيحي لبناين، حيتفي بعربية القرآن، يقول: )مل تتغي اللغة 
العريب  العامل  يف  املتعلمون  اليزال  ذاهتا  العربية  فهذه  األقل،  عىل  عام  ألفي  طوال  العربية 
يتخذوهنا وسيلة للتواصل، وال تزال القواعد النحوية ذاهتا حتكم العربية كام حتكم أسجاع 
ويقول:  العامل(،  هذا  يف  فريدة  ميزة  يعد  الذي  األبدي،  النضوج  ذلك  يالروعة  القرآن. 

)بفضل القرآن مل تفسد مبادئ العربية الصحيحة(.
واليوم حيذر اللغويون من اخللط بني التغيي اللغوي والفساد اللغوي، ومع أننا النتفق 
ا تعكس الفكرة التي حافظت عىل جاذبية العربية  مع إطالق تلك االحكام العامة، إال أهنَّ

إىل يومنا هذا.
قال ساطع احلري أنَّه جيب عىل العرب أن يستعملوا لغتهم املشركة؛ لبناء دولة عربية 

)13( فيشته )1762 -1814( هو يوهان غوتليب فيشته، فيلسوف أملاين ولد يف رانو، يعد من تالميذ 
كانط، وأن اعرض األخي عىل فلسفته، هو من أوائل تيار )املثالية األملانية(، ويقلبه حسن حنفي–

املفكر املري -بفيلسوف املقاومة، بسبب دوره يف املقاومة األملانية ضد االحتالل الفرنيس، وكثي 
من أفكاره الرومانتيكية ورؤاه للغة كانت أساسًا للبلورة الالحقة للقومية األملانية، وحلسن حنفي 
كتاب عنه بعنوان: )فشته، فيلسوف املقاومة(، صدر عن مركز الكتاب للنرش، القاهرة، يف أكثر من 

طبعة. )املرجم(. 
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موحدة، وهذه اللغة املشركة جيب أال تكون لغة اللهجات العربية، بل جيب أن تكون اللغة 
املكتوبة سلفًا من العربية الفصحى، وعقيدة النّص القرآين الذي يوّحد األمة اإلسالمية قد 

َعْلمنَها القوميون العرب، واستعملوها لبناء ما قد يسّمى باألمة اللغوية.
لقد كانت العربية الفصحى يف رداء ما أصبح يسّمى بالعربية القياسية املعارصة، هي 
ا كانت األمل الوحيد للوحدة  الضامنة الوحيدة املستدامة للوحدة القومية العربية، ويبدو أهنَّ

السياسية واالجتامعية والثقافية بني املجتمعات العربية املنقسمة عىل أشّدها.
العربية وبني  القومية  مهاّمً يف اجلمع بني فكرة  –دورًا  –باملناسبة  املسيحيون  أّدى  وقد 
العربية  هتيئة  العرب  واملسلمني  العرب  املسيحيني  عامة  هدف  فكان  اخلاّصة،  معتقداهتم 
نقاء  عىل  أبقى  ممَّا  والتوحيدية؛  الراثية  قوهتا  عىل  يعتدوا  أن  دون  احلداثة  ملواءمة  املكتوبة 

القواعد اإلساسية للنحو والرف يف العربية الفصحى ويف عربية القرآن.
زعم املؤرخ والفقيه األملاين كارل شميث )1888 -1985()14( يومًا أنَّ معظم األفكار 
األوربية املهّمة فيام يتعلق بالدولة احلديثة يمكن اعتبارها مفاهيم علامنية ترضب بجذورها 
إسالمية  رابطة  هي  القومية  العربية  اللغة  بأن  القول  باملثل  ويمكن  املسيحية،  العقيدة  يف 
هذا  يف  تصبُّ  املعارصة  العربية  السياسة  مفردات  يف  األساسية  األفكار  فبعض  علامنية، 
القرآنية  فاخللفية  أخرى؛  بعث، ومصطلحات  ملة، طائفة، حزب،  أمة، سلطان،  االجتاه: 

هلذه املفاهيم السياسية واضحه.

وقد  الليربالية،  نقاد  أهم  من  أملاين،  وقانوين  وسيايس  فيلسوف   )1985-  1888( شميث  كارل   )14(
السيايس(،  )الالهوت  كتاب  كتبه  أهم  من   ،1933 يف  النازي  االشراكي  القومي  للحزب  انضم 
والذي أرسى فيه تصوره للعالقة بني الالهوت والسياسة، حيث يعترب أنَّ املفاهيم االساسية التي 
علمنتها،  تمَّ  مسيحية  مفاهيم  هي  السيادة(  مفهوم  )خصوصا  الغريب  السيايس  الفكر  عليها  يقوم 
وقد بلور عددًا من املفاهيم شديدة األمهية يف الفلسفة السياسية احلديثة، مثل: مفهوم )السيايس(، 
ومفهوم )االستثناء(، ومؤخرًا تمَّ ترمجة كتابه )مفهوم السيايس(، حيث ترمجه: سومر املي حممود، 
وصدر عن دار مدارات، 2017، كام تم ترمجة كتابه )الالهوت السيايس(، ترمجة: رانيا السيي ويارس 

الصاروط، وصدر عن املركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات، 2018. 
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