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كلمة االفتتاح

بسم اهلل الرمحن الرحيم
احلمد هلل عىل ما أتم علينا من نعمه ،وحبانا ما جيل عن التعداد من كرمه ،نحمده

ونشكره ونستعينه ونتوكل عليه هو حسبنا وموالنا فنعم املوىل ونعم النصري ،ونصيل

ي األخيار وصحابته
ونسلم عىل خري خلقه ،املصطفى من بريته وعىل آله املصط َف نْ َ

املنتجبي األبرار ...وبعد.

وعدت به قراءها من رادة علوم
فعىل النهج الذي رسمته جملة املصباح لنفسها،
نْ

القرآن الكريم ،يفتتح هذا العدد (الثالث عـرش) سنتها الرابعة وهي عىل أحسن ما

يمكن أن يرجى ملن يريد أن ي ّطلع عىل كنوز كتاب اهلل العزيز وبيانه الوجيز الذي ال

يأتيه الباطل من بي يديه وال من خلفه و الذي ال نفاد لعجائبه وال انقضاء لغرائبه،
الوارد منه ظمآن مهام انتهل من معينه ،والطالب لعلومه منهوم ال يشبع من ِر ِ
فد ِه،
والغائص يف غمراته ال يصل اىل قراره ،ذلك النه (القرآن) وحسبك به اس ًام قدسي ًا

هدى ونور ًا وطريق ًا مهيعا اىل حيث اهلداية و سواء السبيل.
جعله اهلل –سبحانهً -

لقد أخذت العتبة احلسينية املقدسة نفسها بأن تكون هذه املجلة موسوعة شاملة

كاملة لعلوم القرآن الكريم بجهود من يوفقهم اهلل-سبحانه–لالسهام يف حتريرها بام
آتاهم اهلل من وعي ملكنون ما فيه ...وهكذا كان ..اذ اهنالت علينا أبحاث مل تكن

موضوعات بعضها يف حسبان أحد ممن يريد أن يتصور هذا السفر املقدس بام له من
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كلمة اإلفتتاح

عظمة وحكمة وحبكة ..حتى لقد تكلفنا اختيار األفضل منها مما يتسم ِ
باجلدة يف املوضوع
واملنهجية يف العرض والرصانة يف االسلوب واملوضوعية يف الطرح ،وكانت تلك كلفة

باهظة الثمن ملا حتمل من رصاحة يف الرد ورصامة يف القبول إزاء اناس شاركونا بجهودهم
واقالمهم ولكنهم مل يكونوا موفقي يف إصابة املبتغى من سياسة املجلة ،وامثال هؤالء ِقلة–
واحلمد هلل ،-بينام أفلح األكثرية يف اصابة املفاصل املرجوة وبنسب متفاوتة ،مما اضطرنا

ونقوم ،بعيد ًا عن كل االعتبارات األنانية واالعتداد
ألن ن ّعدل ونضيف ونحذف ونصحح ِّ
بالرأي ...وما أمجل أن يقر اولئك الباحثون من أويل الباع الطويل يف ساحة البحث الرائد،

ومن محلة الشهادات العليا ذلك اإلجراء بكل رحابة صدر وتؤدة ،بينام يأخذها من هو
دوهنم بمراحل كثرية ،مأخذ ًا سلبيا بوصف اإلجراء انتقاص ًا ملكانته العلمية و استهانة

بشهادته التحصيلية ،برغم اعرتاف القايص والداين من أهل العلم واملعرفة بان تلكم الورقة

ال تسمن وال تغني من جوع.!..

ان ازدحام أدراج املجلة باألبحاث املؤهلة للنـرش ،ملا حتمل من مقومات األبحاث

الرصينة ،اضطرنا ألن نزيد من عدد صحائف املجلة الستيعاهبا وعدم تأخري نشـرها،
وهو أمر يزيد ،بطبيعته ،أعباء العمل وضمن النسق الذي سبق ذكره .والندري ما ا ذا كان

ُطمئ ُن كل
السادة الباحثون من العلامء والدارسي ،يقدّ رون حرج املوقف أم ال! .بيد أننا ن نْ
الذين وافونا بنتاجهم الفكري ،أن أبحاثهم قد صارت ملك ًا للمجلة واهنا تعدّ للنرش الحق ًا

الحمالة ...اللهم اال تلك التي ال سبيل اىل نرشها بسبب تعارضها وسياسة املجلة أو التي
10

ال يمكن تقويمها الهنا موغلة يف االنحراف عن تلك السياسة أو املنهجية أو املوضوعية يف

البسط ،اولئك الذين نرجو هلم اعادة املحاولة من دون أن تأخذهم العزة باإلثم ..فالقربة

اىل اهلل–تعاىل -هي هدفنا ،وخدمة القرآن الكريم هو عملنا ال نريد بذلك علو ًا يف االرض

ﮋﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲﯳ ﯴ ﯵﮊ.

م
لخ
ص ال
بح
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ث

(املعرب) من األلفاظ اليت وردت
يدور البحث حول مسألة َّ
كمسميات لبعض األشياء يف القرآن الكريم ،ومدى صحة اقرتاضه
هلذه األلفاظ واملسميات واليت جند هناك من املتتبعني من حاول
حصرها وإحصاءها .وقد عرض السيد الباحث ،ومبا أوتي من
قدرة على البحث العلمي الرصني ،آلراء القائلني بامكان وقوع ذلك
االقرتاض يف القرآن الكريم من القدامى وعرض ألدلتهم ومدَّعياتهم،
كما ذكر الكلمات اليت حاولوا نسبتها اىل لغات آخرى كالفارسية
و النبطية والعربية والسرييانية واحلبشية .كما عرض آلراء العلماء
الذين وقفوا موقف الشك والريبة إزاء هذه املسألة ،ثم راح يفندها
رواية رواية وكلمة كلمة ورأيا رأيا بل عمد اىل تسفيه بعض القائلني
بها حني أثبت انهم مل يكونوا حيسنون تلك اللغات واليت عفا الزمن
على اكثرها فاندثرت مع اندثار حضاراتها.

دعوى إقرتاض األلفاظ من غري العربية يف القرآن الكريم

«أصل الدعوى»

هــذا اإلقـــرتاض الــذي يــدور حوله

«املعرب» واملراد به تلك
البحث يقال له
ّ
األلفاظ األعجمية التي دخلت عىل القرآن

والعربية من لغات شتى.

والرأي بالالزم ينفي ورود ألفاظ غري

عربية يف القرآن ،ويعلل ذلك تعلي ً
ال جيد ًا
جد ًا بحدود ر ّد بعض املزاعم املتطرفة.

وكان رأي إبن جرير الطربي وسطي ًا؛

وقد ذهب بدر الدين الزركيش (ت

بأن ما ورد عن إبن عباس وغريه يف تفسري

(ت 911هـــ) اىل عدم وقوعه يف القرآن

والنبطية أو نحو ذلك ،إنام إتفق فيها توارد

794هـــ) وتبعه جالل الدين السيوطي

ألفاظ من القرآن أهنا بالفارسية واحلبشية

بحدود معينة؛ ووجود بعض الكلامت من

اللغات ،فتكلمت هبا العرب والفرس

وكون القرآن ،عربي ًا خالص ًا يمثل

وهذا يوحى بأن هنالك ألفاظ ًا شائعة

معمر بن
ويعضده رأي كل من أيب عبيدة ّ

عربية ،ولكنها معروفة يف لغات أخرى

(ت 310هـــ) وإبـــن فـــارس (ت395

بينام يــذهــب الــبــحــث اىل أن تلك

و َع َلم اهلــدى السيد املرتىض (ت 436

التي إقرتضتها من اللغة العربية ،والعربية

غري العربية ال خيرجه عن عربيته.
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بلغات اليعرفوهنا))(.)1

واحلبشة بلفظ واحد(.)2

رأي األمــامــيــة األثــنــي عــرشيــة بعامة،

بي اللغات إستعملت يف القرآن وهي

املثنى (ت 210هـ) وإبن جرير الطربي

باللفظ نفسه.

هـ) والشيخ األكرب املفيد (ت  413هـ)

اللغات التي إستعملت تلك األلفاظ هي

هـ) والشيخ أيب جعفر حممد بن احلسن

الطويس (ت 460هـ).

وقــد أيــده إبــن أوس القائل(( :لو

كــان فيه –يعني القرآن –من لغة غري

متوهم أن العرب
العرب يشء لتوهم
ٌ

إنام عجزت عن اإلتيان بمثله ألنه أتى

ال حدود ألتساعها ،حتى قال الشافعي

نبي))(.)3
(( :الحييط باللغة إالّ ٌّ

( )1السيوطي /األتقان  /288 /1طبعة دار
الكتب العلمية /بريوت /د .ت.
( )2املصدر نفسه والصفحة.
( )3الشافعي /الرسالة 67 /حتقيق :امحد حممد
شاكر /مطبعة احللبي /القاهرة.1940 /

أ.د .حممد حسي الصغري

احلق أن هناك وجهات نظر متباينة يف

هذا املوضوع ..بعضها متطرف ،واآلخر
معتدل ،وفريق بي بي.

هــذا االخــتــالف مــصــدره النقل غري

املتوازن ...وأصله من جعل نفسه من الرواة

بموضع احلجة العارف باللغات األجنبية...
ونتيجته وقوع املتأخرين بفوىض ما سنّه

ذلــك قوله تعاىل :ﮋﮩ ﮪ ﮫ ﮬ
ﮭ ﮮﮊ [ســورة يوسف]2 :

وإىل قوله تعاىل ﮋﯖ ﯗ ﯘ ﯙ

ﯚ ﯛ ﯜ ﯝﯞ ﯟ ﯠﯡ ﯢ

ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ...ﮊ
[سورة فصلت.]44 :

أ .وكان األمام الشافعي (ت 204هـ) من

املتقدمون ...حتى إختلط احلابل بالنابل..

أوائل من أنكروا القول بوقوع ألفاظ

رقيق وراء اآلراء املتضاربة.

القائل به ،ور ّد زعم من قال(( :إن يف

وإنطمست آثار احلقيقة بستار ضعيف أو

أعجمية يف القرآن ،وشدّ د النكري عىل

وكــان لــزامـ ًا عىل البحث أن يقرب

القرآن عربي ًا وعجمي ًا ،والقرآن ُّ
يدل

وجهات النظر ..فينفي املتطرف ..ويؤيد

املتوازن ..ويرجح ما يراه راجح ًا يف ضوء

البحث العلمي املجرد.

وباألمكان تقليب وجهات النظر

لدى األعالم يف هذا اإلفرتاض عىل ثالث
طوائف هي األبرز يف هذا املضامر:

الطائفة األوىل :وهي القائلة بعدم وقوع

أي لفظ غري عريب يف القرآن ،ويتبناه كل من

الشافعي (ت 204هـ) والطربي (ت310

هـ) والباقالين (ت 403هـ) والسيد املرتىض

(ت 436هـ) والشيخ املفيد (ت 413هـ)
وإبن فارس (ت 395هـ) وكان دليلهم عىل

عىل أنــه ليس يف كتاب اهلل يشء إالّ
بلسان العرب))(.)4

ب .قال أبو عبيدة (ت 210هـ)(( :إنام أنزل
القرآن بلسان عريب مبي ،فمن زعم أن
فيه غري العربية ،فقد أعظم القول))(.)5

ت .ويرى إبن فارس (ت 395هـ) وقد
حكى قــول إيب عبيدة مــؤيــد ًا إيــاه:

((أن القرآن –كام زعم أهل العربية-

ليس فيه من كالم العجم ،وأنه ك ّله

( )4الشافعي /الرسالة 41 /حتقيق :امحد شاكر/
مطبعة البايب احللبي /القاهرة.1940 /
( )5الزركيش /الربهان يف علوم القرآن .287 /1
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دعوى إقرتاض األلفاظ من غري العربية يف القرآن الكريم

بلسان عــريب ...وذلك إن القرآن لو

العريب الفصيح ،ووقع هبا البيان ،وعىل

متوهم أن العرب إنام عجزت
لتوهم
ّ

وهـــذا االقـــــرتاض قــد يــصــح َمعه

كــان فيه مــن غــري لغة الــعــرب يشء
عن األتيان بمثله ألنه أتى بلغات ال

يعرفوهنا ،ويف ذلك مافيه))(.)6

البحث عن الداللة األقرتاضية بحدود.

وقد أ َّيدت الدكتورة بنت الشاطيء هذا

الطائفة الثانية :وهي التي ذهبت اىل

األجتاه ،وإعتذرت عن العرب بأستعامهلم

األول :توافق اللغتي أو اللغات يف

((وال يعنون بذلك أن هذه األلفاظ مل

يف لغات شتى ،وهو أمر يرجحه الطربى:

أو حبشية أو فارسية ،ولكنهم يعنون أن

وجوده يف القرآن ،ولكن عىل نحوين-:

معي
توارد بعض األلفاظ يف داللتها عىل ّ
((ما ورد عن ابن عباس وغريه من تفسري

ألفاظ من القرآن أهنا بالفارسية أو احلبشية
أو النبطية أو نحو ذلك ،إنام اتفق فيها توارد
اللغات ،فتكلمت هبا العرب والفرس
واحلبشة بلفظ واحد))(.)7

الثاين :ما حاوله إبن عطية من ربط

اجلــانــب األجــتــامعــي واألقــتــصــادي يف
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هذا احلدّ نزل هبا القرآن))(.)8

رحالت العرب وخمالطتهم بغريهم من

الشعوب بنقل ألفاظ أعجمية اىل العربية،
وقرهبا العرب حتى جرت عندهم جمرى
َّ

( )6الصاحبي /فقه اللغة.59 /
( )7ظ :السيوطي /األتقان يف علوم القرآن
.105 /2

املعربة فقالت:
هذه األلفاظ ّ

تكن يف أصوهلا من لغات رومية أو رسيانية
عربتها بألسنتها وحولتها عن
العرب َّ

ألفاظ العجم اىل ألفاظها فصارت عربية،
ثم نزل القرآن الكريم وقد دخلت هذه
احلروف يف كالم العرب))(.)9

وهذه الرأي قديم ويميل اىل جتويزه

أبو املعايل عزيزي بن عبد امللك فيام نقله

عنه السيوطي:
((إنام ُو ِجدت هذه األلفاظ يف لغة العرب
ألهنا أوسع اللغات ،واكثرها ألفاظ ًا ،وجيوز
أن يكونوا سبقوا اىل هذه االلفاظ))(.)10

( )8ظ :إبن عط َّية /املقدمة.1 /
( )9بنت الشاطي /لغتنا واحلياة.45 /
( )10السيوطي /األتقان .106 /2

أ.د .حممد حسي الصغري

ويبدو أن أبا عبيد القاسم بن سالم

ليتم إحاطته بكل يشء ،فأختري له من كل
ٍ
لغة أعذهبا وأخ ّفها واكثرها إستعامالً(.)12

تصديق القولي مجيع ًا ،وذلــك أن هذه

مجلة من أراء القدامى ،ويف طليعتهم إبن

(ت224هـــ) من أنصار هذا الرأي ،فهو

يقول(( :والــصــواب عندي مذهب فيه
األحرف أصوهلا أعجمية ،إالّ أهنا سقطت

فعربتها بألسنتها ،وحو ّلتها
اىل العرب َّ

عن ألفاظ العجم اىل ألفاظها فصارت
عربية ،ثم نزل القرآن وقد إختلطت هذه
احلــروف بكالم الــعــرب ،فمن قــال إهنا

عربية فهو صادق ،ومن قال إهنا أعجمية
فهو صادق))(.)11

وقد إتكأ السيوطي يف هذا الرأي عىل

النقيب القائل:

((ومــن خصائص القرآن عىل سائر

كتب اهلل تعاىل املنزلة أهنا نزلت بلغة القوم
الذين أنزلت عليهم ،ومل ينزل فيها يشء

بلغة غريهم ،والقرآن إحتوى عىل مجيع
لغات العرب ،وأنزل فيه بلغات غريهم من
الروم والفرس واحلبشة يشء كثري))(.)13

وعىل هذا فعنده أن القرآن مل يقرتضها،

وهــذه الدعوى الفضفاضة ال تتسم

الطائفة الثالثة :وهــي التي ذهبت

فيه من غري لغات العرب باليشء القليل!!

وإنام إستعملها يف ضوء مافهمته العرب.

املعرب يف الــقــرآن ،ورأوا أن
اىل وقــوع ّ

الكلامت اليسرية بغري العربية ال خترجه عن

كونه عربي ًا ،وهو رأي يميل إليه السيوطي
( 911هـــ) ،ويستند فيه اىل ما أخرجه

الطربي عن أيب ميرسة التابعي ،قال:

((يف القرآن من كل لسان)) فال بد أن

تقع فيه اإلشارة اىل أنواع اللغات واأللسن
( )11الصاحبي /فقه اللغة + 29 /الزركيش/
الربهان .290 /1

بالدقةواملوضوعية!!والبحثيناقشمازعم
فأين هو اليشء الكثري؟ وما يدرهيم هبذا؟
وما مدى معرفتهم باللغات األخرى؟.

وقـــد ذكـــر شــمــس الــديــن اخلــويب

(ت637هـ) :أن العرب قد إقتبست بعض

األلفاظ وعربتها وأدرجتها يف لغتها ،فوقع
إختيار القرآن عليها كـ (إستربق)) فقال:

((لو إجتمع فصحاء العامل وأرادوا

( )12ظ :السيوطي /األتقان .106 /2
( )13ظ :السيوطي /األتقان .106 /2
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أن يرتكوا هذه اللفظة ويأتوا بلفظ يقوم

ب عنها إجابة
جي نْ
هذه األسئلة وغريها مل ُ َ

وأي فصاحة أبلغ من أن ال يوجد غريه

تزال الدراسات اللغوية غري دقيقة ،ففي

مقامها يف الفصاحة لعجزوا عن ذلك..

مثله))(.)14

تغري ما قيل،
كل حي تظهر دعوات جديدة ّ

وقد تع ّقب الدكتور أمحد مطلوب هذه

وهناك إجتاه يقول :إن العربية أ ٌم ملا يسمى
ِ
السامية!! بل ليس هناك لغات
باللغات

اهلل؛ فتح الطريق أمام القدماء واملعارصين

جزيرة العرب التي إنبثقت منها اهلجرات

بالرد فقال:
الدعوى ّ

((ودعوى األلفاظ األعجمية يف كتاب

سامية!! وإنام هناك لغات جزرية ترجع اىل

باملعرب أو أقتباس األعجمي،
لألخذ
ّ
وهي دعوى إذا ُأ ِخ َذ هبا ُأ ِذ َن اىل غزو كبري

فاملسألة بعد غري منتهية من التدقيق

إن احلكم عىل املعرب يف القرآن مل ِ
ينته
ّ

املعرب اىل العربية من
القائلي بأن بانتقال ّ

للغة العربية ،ويف ذلك فسا ٌد عظيم)).

رجم بالغيب،
بعد ،فمعظم ما قاله القدماء ٌ

وكثري مما كتبه املعارصون متابعة للقدماء
أو املسترشقي ،واملسألة بعد ذلك تثري
كثري ًا من األسئلة-:

باملعرب يف القرآن؟.
فمن َّأو ُل قائل ّ
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علمية ال يف القديم وال يف احلديث ،وما

ويف أي بيئة ظهر ذلك القول؟.

باملعرب يف القرآن
ومن الذين متسكوا
ّ
وبرشوا به؟.
َّ

وهل كان القائلون به يعرفون اللغات
األجنبية؟.

( )14املصدر نفسه .107 /2

وانتقلت معها اللغة العربية.)15())...

ـت حتى عند أولئك
والتمحيص والــبـ ّ
اللغات األجنبية ،فض ً
ال عن الالهثي وراء
األدعاء بأقرتاض القرآن منها.

إذ كيف إستنبط القدامى أن هذه األلفاظ

أعجمية ال عربية؟.

ومن كان فيهم حيسن هذه اللغات

األعجمية ليقول بأعجمية األلفاظ؟.

ومــتــى إنتقلت هـــذه األلــفــاظ اىل

العرب؟ وأين؟ وكيف؟.

إن تـــســـاؤالت الــبــحــث عــن هــذه

( )15الدكتور أمحد مطلوب /حركة التعريب يف
العراق.39 /

أ.د .حممد حسي الصغري

املفردات املوضوعية تبقى من دون إجابة

 .1وردت يف القرآن العظيم أسامء لألعالم

قد توجد هلا احلــلــول!! فهل هي رموز

والقبائل واألماكن والبقاع والديار

تأرخيية مقنعة ،والجتد هلا حالً!! والرموز
غامضة وألغاز معامة؟؟.

مــن األشــخــاص والشعوب واألمــم

املــقــدســة ،ودقـــة األمــانــة يف العرض

إن ما ا َّدعـــوا وروده يف الــقــرآن من

وأصــول اللغة فني ًا تقتضيان إيرادها

ثم إستعملها القرأن العظيم تبقى هبا حاجة

حالتها وال ترتجم ألهنا هي هي يف كل
ِ
اللغات سوا َء أكانت عربية أم أعجمية،

ألفاظ غري عربية إقرتضتها اللغة العربية،
ماسة اىل التفسري والتعليل والتأرخيية
الصادقة يف األقل!!.

واألجــابــة عن ذلــك جيب أن تكون

كافة كام هي ،ألهنا يف األغلب تبقى عىل

ألهنا أســامء أعيان وذوات وماهيات
وأماكن وبقاع ،ولو قدّ ر هلا ان ترتجم

حمــور ًا دقيق ًا واســع األطــالع يف اإلقناع

فأهنا تبقى كام هي يف لغات العامل أمجع إالّ

انتقاهلا وإقرتاضها تارة أخرى ،ومن حيث

ومراعاة لغات األمم األخــرى ،وعىل

من حيث تلك األلفاظ تارة ،ومن حيث
حدوث ذلك زماني ًا ومكاني ًا ،ومن حيث

يف جزء من بعضها يف التحوير والتطوير

هذا فهي مجيع ًا أصيلة النطق والتلفظ،

إطــالق األحــكــام حوهلا من دون تقييد

ويف مثل هــذه احلــال اليصح أن تعدّ

وبـــأزاء تلك املفارقات القائمة عىل

بل هي ألفاظ ذات تلفظ واحد يف مجيع

وفقدان املوضوعية نضع بي يدي املجامع

 .2إننا نرى من دون تعصب أو حماباة،

بأعراف ومواصفات البحث العلمي!!.

أســاس األحكام املرجتلة واأل ّدعـــاء الفج
العلمية واللغوية يف الوطن العريب ،وأمام

الباحثي املنصفي يف شؤون القرآن واللغة؛
نضع األطروحات الفنية والرتاثية اآلتية بغية
الوصول اىل القول الفصل يف هذه اإلشكالية:

بعضها أسام ًء مفرتضة من لغات أخرى،
لغات العامل إال نادر ًا.

أن األصل السامي للغات هو األصل

العريب ،وأن اللغة العربية هي األوىل يف
اللغات السامية ِقدَ م ًا عىل فرض وجود
السامية يف اللغات!! وعىل هذا فأننا نعدّ
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األلفاظ املشرتكة بي هذه اللغات هي

اإلقــرتاض ،ولعله نفسه هو ما يشري إليه

وإذا كان األمر كذلك فهو وحده كفيل

 .4مع القطع بــأن الــقــرآن عــريب النص

أو عربية أو فارسية يف القرآن ،ويرتشح

إستعامل بعض األلفاظ التي تداوهلا

املقرتضة من اللغة األم وهي العربية.

بتفنيد دعوى وجود كلامت نبطية أو حبشية

عىل هذا أن تلك األلفاظ ا ُملدَّ عى إقرتاضها
قد ر َّدت اىل أصلها العريب ،وكان إستعامهلا
القرآين إستعامالً للعربية اللسواها ،وهو ما
يرصح به القرآن الكريم:

ﮋﭙﭚﭛﭜ ﭝ

يف مجيع ألفاظه ،فال يعارض ذلك
العرب أنفسهم ،وهي عندهم ذات

داللة معرفية خاصة تتحد مع بعض
اللغات ،بدون القطع أو القول بأهنا

من أصول أجنبية.

ومع األخذ بنظر األعتبار ملا قدمناه من

ﭞ ﭟ ﭠ ﭡﮊ [ســـورة

فقرات إخترصنا جمملها ،فال يبقى إال القليل

 .3تتوافر يف كثري من لغات العامل قدي ًام

بعض القدماء أعجميتها .أما مع التشكيك

النحل.]103 :

من هذه األلفاظ عىل فرض صحة دعوى

وحديث ًا ألفاظ مشرتكة الداللة يف املعاين

يف جمموع األحــتــامالت غري املقطوع هبا.

تلك األلفاظ التي ُأدعــي أعجميتها

الدليل عليها من الواقع التطبيقي.

ومبنى ،والمانع من أن تكون
لفظ ًا
ً
هي من هذا الفصيل الشائع ،فأعطت
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القدماء بتوافق اللغات.

الداللة نفسها يف احلبشية أو النبطية

فتصبح هذه القضية مسألة نظرية رصفة

هلذا فأن ما أبداه العلامء املتثبتون من

القدامى واملحدثي ينبغي أن يكون هو

أو العربية أو الفارسية أو الكردية أو

األصــل يف املوضوع ،وهــذا األصــل :إن

هذا التأسيس السابق بي اللغات يف

للمعرب أو الدخيل فيه.
ّ

الرتكية ..فجاء إستعامهلا منسج ًام مع
مشرتكات شائعة.

ويف ضوء هذا اإلفرتاض تنتفي دعوى

النص عاملي الداللة ،المكان
القرآن عريب ّ
أ ّما دعوى بعض القدماء من وجوده

فهو مــرفــوض ،وهــو نــاجــم عــن بعض

أ.د .حممد حسي الصغري

األحتامالت يف مستويات متقاربة.

فــأ ّمــا أن يكون صـــادر ًا عــن اجلهل

بخصائص اللغة العربية وعامليتها وقدمها؛
وهو إحتامل بعيد ألضطالعهم بشؤون
العربية عادة.

وإ ّمـــا أن يكون نــاجتـ ًا عــن املحاكاة

الالمسؤولة دون دراية بام يرتتب عىل هذه

املحاكاة من أخطاء جسيمة.

وإ ّمـــا ان يــكــون نــابــعـ ًا مــن التقليد

األعتباطي لغريهم يف هذا املنظور اخلاطيء

من دون متحيص.

وقــد يكون يف هــذا الــرأي يشء من

الصواب بحدود صغرية جــد ًا ،ولكننا
نشكك بانطباقه عىل أم اللغات احل ّية؛

وهي لغة الضاد.

ويف هذا امللحظ الدقيق يرى األستاذ

مالك بن نبي:

أن اللغة العربية قد انتقل هبا القرآن

مــن املرحلة اللهجية اجلاهلية اىل لغة
من ّظمة فنّي ًا ،لكي تنقل فكر الثقافة اجلديدة
وحضارة األسالم الوليدة ،وبذلك يكون
القرآن العظيم قد إستحرض ثروته اللفظية

وهذه األحتامالت مجيع ًا التصلح أن

اخلاصة ،وأنشأها إنشا ّء بطريقة فجائية،

وأ ّما متابعة بعض املحدثي هلذا التيار

إستخدمها لتعيي مفاهيم توحيدية جديدة

بمنظار العصمة عن اخلطأ يف التقدير

واألسامء اخلاصة مثل (جالوت وهاروت

تكون معيار ًا علمي ًا يف قضية كربى كهذه.

فناجم عن تقديس القدامى ،والنظر إليهم
والتقرير ،وهنا ما يرفضه البحث العلمي،

وهو فوق األسامء الالمعة.

وقــد يقال بعد هــذا كله إن اللغات

مجيع ًا عبارة عن هلجات متعددة قد يكون

((وبخاصة تلك األلفاظ االرامية التي
من الناحية النوعية كلفظ (ملكوت)

وماروت) ...هذه الظاهرة قد خلقت من
الوجهتي األدبية و اللغوية فص ً
ال تام ًا بي
اللغة اجلاهلية واللغة االسالمية))(.)16

وقد نوافق األستاذ إبن نبي يف شطر من

بعضها غريب ًا عن أصــل اللغة ،وبتوايل

رأيه ،ونخالفه يف الشطر اآلخر .فالقرآن مما

يف وجه ما نتيجة األستعامل.

( )16مالك بن نبي /الظاهرة القرآنية.233 /

العصور وتق ّلب األزمان تصبح من اللغة

الشك فيه أنه أحدث نقل ًة نوعية يف املفاهيم
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واألنظمة والقواني والترشيع اإلهلي ،كام

مجيع لغات العرب ٌ
باطل ،ألنه نزل بلغة

العربية ،ولكنه مل ينقل ألفاظ ًا عن اآلرامية،

الــثــاين :االدعـــاء بــأن فيه مــن لغات

أحدث ثورة يف الداللة واللغة والبالغة
فامللكوت مث ً
ال تنحدر من احلروف (م .ل.

ك) وهو جذر يدل عىل امللك والتمليك

غــري الــعــرب الــيشء الكثري ال أصــل له،

عارض
فاأللفاظ ا ُملــدَّ عــاة قليلة ،وهــو ُم َ

واململكة وامللكوت وسواها بعد إعامله فيام

بقوله تعاىل :ﮋﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ

فهي أسامء أعالم ،وال َع َلم هو ال َع َلم يف كل

ﮣ ﮤ ﮥ ﮦﮧ ﮨ ﮩ

يراد فيه؛ أ ّما (جالوت وهاروت وماروت)

اللغات ،وإن جرى عليه بعض التحوير أو
اإلقالب أو اإلدغام ..الخ .فذلك كله ال

خيرجه من علميته يف لغات العامل.

وكان إبن النقيب مجال الدين ،حممد

بن سليامن املقديس احلنفي (ت698هـــ)
متناقض ًا شيئ ًا ما حينام قال(( :من خصائص
القرآن عىل سائر كتب اهلل تعاىل ا ُملنزلة أهنا

نزلت بلغة القوم الذين أنزلت عليهم ،ومل
ينزل فيها يشء من لغة غريهم ،والقرآن
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قريش وحدها ،وهي لغة القوم األدبية.

إحتوى عىل مجيع لغات العرب وأنزل فيه

بلغات غريهم من الروم والفرس واحلبشة
يشء كثري))(.)17

وهذا القول يناقش من وجهي:

األول :األدعاء بأن القرآن إحتوى عىل
( )17السيوطي /األتقان .289 /1

ﮛ ﮜ ﮝ ﮞﮟ ﮠ ﮡ ﮢ

ﮪﮊ [سورة ابراهيم.]4 :

وقــد ذهــب أبــو املــعــايل ،عبد امللك

اجلويني الشافعي (ت478هـــــ) مذهب ًا

املعرب إن صح فقال:
جديد ًا يف توجيه ّ

((إن قيل َّ
إن (إستربق) ليس بعريب،

وغــري الــعــريب دون الــعــريب يف الفصاحة
والبالغة فنقول:

((لو إجتمع فصحاء العامل وأرادوا أن

يرتكوا هذه اللفظة ،ويأتوا بلفظ يقوم مقامها
يف الفصاحة لعجزوا عن ذلك))(.)18

وقدإقتبسهذاالقولنفسهشمسالدين

اخلويب (ت637هـ) وزاد عليه قلي ً
ال .
()19

( )18ظ :السيوطي /األتقان .289 /1
( )19ظ :السيوطي /األتقان 107 /2مطبعة
املشهد احلسيني /القاهرة.

أ.د .حممد حسي الصغري

ومــهــام يــكــن مــن أمـــر ،فــقــد وقــف

عىل هــذه األلــفــاظ الشيخ جــالل الدين

السيوطي (ت 911هـ) وبذل جهد ًا قي ًام
يف مجعها وحرصها وفهرستها ،وقال :بعد
الفحص الشديد سني ،ومل جيتمع يف كتاب

قبل هذا))(.)20

وقد ملست الدقة واألحصاء لأللفاظ

فيام حرره السيوطي.

وقد إرتــأى البحث علمي ًا أن يورد

هذه األلفاظ املدّ عى تعريبها أو إقرتاضها

عىل شكل فهرست (ألفبائي) تسهي ً
ال عىل

القارئ .ومن ثم نعطي رأينا يف اجلزئيات
ونمحص األفكار يف مناقشة
الواردة ط ّيها،
ّ
النظرية ،لنخلص إىل نتيجة مقنعة.

((معجم ببلغرايف لأللفاظ ا ُملدّ عى تعريبها
يف القرآن))

(حرف األلف)

أب /إبــلــعــي /أخــلــد/
أبـــاريـــقّ /

األرائــــك /آزر /أســبــاط /إســتــربق/

( )20السيوطي /األتــقــان /297 /1مطبعة
دار الكتب العلمية /بريوت /د .ث وقد
إعتمدنا عىل هذه الطبعة يف هذا اجلزء من
البحث .زمان املتوافر عند الكتابة.

أسفار /إرصي /أكــواب /إل /أليم/

أويب /األوىل/
إنـــاهّ /أواهّ /أوابّ /

اآلخرة .فهذه تسعة عرش لفظ ًا
(حرف الباء)

بطائنها /بعري /بِ َي ٌع .فهذه ثالثة ألفاظ.
(حرف التاء)

تنور /تتبريا /حتت .فهذه ثالثة ألفاظ.
(حرف اجليم)

اجلبت /جهنم .لفظان فقط.
(حرف احلاء)

حرم /حصب /ح ّطة /حواريون/

حوب .فهذه مخسة ألفاظ.

(حرف الدال)

دري /دينار 3( .ألفاظ)
ُ
دارستًّ /
(حرف الراء)

ِ
راعنا /ر ّبانيون /رب ّيون /الرمحن/

الرس /الرقيم /رمز ًا /رهو ًا /الروم9( .

ألفاظ).

(حرف الزاي)

زنجبيل( .لفظ واحد)
(حرف السي)

سجي /رسادق/
السجل /سج ّيلّ /

رس ّيــاَ /س َفرة /سقر /سجد ًاَ /سكَر ًا/
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سلسبيل /ســنــا /ســنــدس /سيدها/

(حرف الالم)

(حرف الشي)

(حرف امليم)

سيني /سيناء 15( .لفظ ًا)

(شطر املسجد) /شهر( .لفظان)
(حرف الصاد)

الرصاط /رصهن /صلوات( .ثالثة

ألفاظ).

متكأ /جمــوس /مــرجــان /مسك/

مشكاة /مقاليد /مرقومُ /م نْزجاة /السامء

منفطر به /مهل 10( .ألفاظ).
(حرف النون)

(حرف الطاء)

طــه /الــطــاغــوت /طفقا /طــور/

طوبى /طوى 6( .ألفاظ).

(حرف العي)

دت /عَدنْ ن /ال َع ِرم 3( .ألفاظ).
َع َّب َ
(حرف الغي)
يض( .لفظان)
غساقِ /غ َ
ّ
(حرف الفاء)

فردوس /فوم( .لفظان)
(حرف القاف)
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لينة( /لفظ واحد)

قراطيس /قسط /قسطاس /قسورة/

ِ
قمل /قنطار /القيوم9( .
ق َّطنا /قفلّ /

ألفاظ).

(حرف الكاف)

كورت.
كافور /ك ّفر /كفلي /كنزّ /

( 5ألفاظ).

ناشئة الليل /ن (لفظان)
(حرف اهلاء)

هدنا /هــود /هــون /هيت لك4( .

ألفاظ).

(حرف الواو)

وراء /وردة /وزر( .ثالثة ألفاظ)
(حرف الياء)

ـدون/
يــاقــوت /حيــور /يــس /يــصـ ّ

يصهر /ال َي نْم /اليهود 7( .ألفاظ).

فهذه مئة وعرشون لفظ ًا ،وقد نظرت

يف مــصــادر هــذه األلــفــاظ يف الــدعــوى
االقــرتاضــيــة ،فــوجــدهتــا غــري كــافــيــة يف
االستدالل عىل ذلك من وجوه شتى ،كام

يف املبحث اآليت.

(تفنيد دعوى األقرتاض يف القرآن)

أ -الدعوى بي الرواة واللغات :يف النظر

أ.د .حممد حسي الصغري

املنهجي لــلــرواة والتطلع اىل الكم

اهلائل بأسامء اللغات نجمل الر ّد عىل
ذلك باآليت:

وبعضهم خيبط خبط عشواء بال دراية،
وال إستناد اىل رواية.

رص ُت اللغات التي أد ّعوا األقرتاض
َ -4ح َ نْ

 -1األعم األغلب من هؤالء الرواة من

منها ،فكانت إحدى وعرشين لغة عىل

عــرب مجلة من
زعــمــوا أن الــقــرآن ّ

لغة أهل الغرب /اللغة العربية /اللغة

الباحثي ال يعرفون اللغات التي

ألفاظها ،كام سرتى يف موقعه.

النحو اآليت:

اليونانية /اللغة الفارسية /اللغة احلبشية/

 -2لقد حرشوا إحدى وعرشين لغة عاملية

اللغة اهلندية /اللغة الكلدانية /لغة

شيذلة!! فمن أين عرف هذه اللغات

اللغة الزنجية /لسان أهل املغرب /اللغة

وإقليمية وحملية روى أكثر من نصفها

حتى ساق رأيه إفتا ًء هبا من دون دليل

نص أو تأرخيي.
علمي أو ّ

العجم /اللغة الرسيانية /اللغة النبطية/
الرببرية /اللغة القبطية /لغة اليهود ولسان

اليهود /اللغة الرومية /اللغة األفريقية/

 -3رواة هــذه اللغات بعضهم متّهم

لسان هيود يثرب /اللغة الرتكية /اللغة

الـــرجـــالـــيـــي ،وبــعــضــهــم خلط

 -5يف هــذه األلفاظ املدعى تعريبها أو

بالكذب ،وليس بثقة عند العلامء
األرسائيليات بعلم الرشيعة الغراء

كوهب بــن منبه وكعب االحــبــار،

وبعضهم ال يؤخذ بروايته ألنحرافه

كعكرمة وأيب مــوســى األشــعــري،
وبعضهم من علامء العربية املحرتفي
واليريد أن يرصح بالرأي الصحيح،

ويقول :زعموا!! أو َ
قيل!! أو ذكروا!!

وكأنه يريد أن يتهرب من املوضوع،

الطحارية /اللغة احلورانية.

إقرتاضها من هــذه اللغات ،ما هو

عريب حمض ،أو هو َع َلم ال يعرفونه،

ولكنهم يضعونه يف جانب املعرب،
كام يف اجلدول اآليت:

ب .فهرسة األلفاظ من أصل َعريب أدعي
تعريبها-:

 -1إبلعي /قــال وهــب بــن منبه :أهنا
باحلبشية ،وليس األمر كذلك.
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 -2أخلد /ذات جذر عريب ،وقد عُدَّ نْت
املعرب عن العربية.
يف ّ

-14ﮋﯱ ﯲ ﯳﮊ أي:

 -3آزر /إسم علم /وقد عدّ من املعرب،

بالنبطية!!.

 -4األرائك /عربية ،حكى إبن اجلوزي:

احلبشة.

 -5أسفار /مجع سفر وهي عربية؛ قالوا:

فارسية ،وقيل عربية!!.

 -6أليم ،من األمل ،عربية قال شيذلة أهنا

بالزنجية!!.

 -7إنــاه /زعــم شيذلة أهنــا بلسان أهل

بالنبطية ،و أصلها :هواري!!.

 -8أواه /عربية؛ قالوا :حبشية ،والدعاء

احلبشة.

والتعريب لألعالم.
أهنا حبشية.

رسيانية أو نبطية.

نبطية ،وحكى أهنا بالزنجية.
املغرب ،وسواه بلغة الرببر.

بالعربية.

بطنها

 -15اجلبت /الساحر أو الشيطان بلسان
 -16جــهــنــم /قــيــل :أعــجــمــيــة ،وقيل
(( -71حــصــب جهنم)) حطب جهنم
 -18حــواري /عربية؛ قالوا :الغسالون
 -19حــوب /عربية؛ قــالــوا :إثــم بلغة
دارست /معناه :قارأت بلغة اليهود.
-20
ُ

 -9أواب /عربية ،قالوا :املسيح بلسان

دري /معناه مضئ باحلبشية عند
ّ -21

 -10األوىل واآلخرة ،قال شيذلة :القبط

 -22دينار /ذكر اجلواليقي :أنه فاريس.

احلبشة.
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 -13تتبري ًا /عربية /قالوا :نبطية.

يسمون اآلخـــرة االوىل ،واألوىل
ّ

اآلخرة.

 -11بطائنها /عربية /قال شيذلة :معناها
ظواهرها بالقبطية.

 -12قوله تعاىل ﮋ ﭼ ﭽﮊ قالوا :أي
كيل محار!! وهو كام ترى.

شيذلة.

 -23ربــانــيــون /عربية؛ قــالــوا انــام هي
عربانية او رسيانية.

 -24الرمحن /حكي اهنا عربانية!!.

 -25الرحيم /حكى شيذلة :آنه اللوح
بالرومية!!.

 -26رمـــزا /عربية ،قــالــوا :هــو حتريك

أ.د .حممد حسي الصغري

الشفتي بالعربية.

 -27السجل /عريب ،قالوا :هو الرجل
بلغة احلبشة!!.

 -28رس ّيا /قال شيذلة :إنه هنر باليونانية،
وغريه قال :هنر بالرسيانية ،وسواه:

هنر بالنبطية؟؟.

بلسان احلبش ،وقالوا :بالنبطية.

 -39الطاغوت /الكاهن باحلبشية!!.

 -40طفقا /قال بعضهم وحكاه شيذلة:
معناه قصد ًا بالرومية.

 -41طــوبــى /اجلــنــة باحلبشية ،وقيل:
باهلندية.

َ -29سكَر ًا /عربية ،قالوا :هي ّ
اخلل بلغة

 -42الطور /اجلبل بالرسيانية؟.

 -30سنا /عربية /عدّ ها إبن حجر من

( -44ع ّبدت بني إرسائيل /معناه :قتلت

 -31سندس /قالوا :الديباج بالفارسية،

 -45غــســاق /هــو الــبــارد املنتن بلغة

احلبشة؟.

املعرب؟.
ّ

وقال شيذلة :هو باهلندية؟.

 -32سيناء /اسم جزيرة سيناء؛ قالوا:
سيناء بالنبطية :احلسن؟.

 -43طوى /قيل هو رجل بالعربانية؟.
بلغة النبط!!.

الــرتك ،وعن إبن بريدة :هو املنتن

بالطحارية.

(( -64وغيض املاء)) نقص بلغة احلبشة.

 -33ســـيـــدهـــا /ﮋ ﮉ ﮊ ﮋ

 -47الفردوس /بستان بالرومية ،وعن

 -34شطر /أي تلقاءه بلسان احلبشة؟.

 -48فوم /هو احلنطة بالعربية؟.

ﮌﮊ أي زوجها بلسان القبط؟.

 -35شهر /قالوا إهنا :بعض بالرسيانية؟.

 -36الــرصاط /قالوا :إنه الطريق بلغة
الروم؟.

السدي :الكرم بالنبطية!!.

 -49القسط /هو العدل بالرومية.

 -50قسورة /األسد يقال له باحلبشية:

 -37صــلــوات /مجــع صــالة؛ قــالــوا إهنا

قسورة.
ِ -51ق ّطنا /قالوا :معناه كتابنا بالنبطية.

 -38طــه /قالوا :هو كقولك :يا حممد

 -53قنطار /فيها أقوال طريفة أوردها

بالعربانية كنائس اليهود.

 -52قفل /حكي بعضهم أنه :فاريس.
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كام هي:

أ -قال إبن قتيبة :قيل إنه ثامنية آالف
مثقال بلسان أهل إفريقيا.

ب -قال الثعلبي :إنه يف الرومية إثنا عرش
أوقية؟؟.

بلسان القبط!!.

(منفطر به) :ممتلئة بلسان احلبشة؟.
-26
ٌ

 -63ناشئة الليل /قيام الليل باحلبشية؟.

ُ -64هدنا /معناه ثبنّا بالعربانية ،حكاه

ج -قــال بعضهم :إنــه بلغة الربير ألف

شيذلة!!.

د -وقــال اخلليل متحفظ ًا :زعموا أنه

الــبــرصي :هي بالرسيانية كذلك:

فهذه أربــع لغات تشرتك يف حتديد

كذلك عند أي الشيخ .وقال أبو زيد

إفريقية /والرببرية والرسيانية؟ ولك

هيتلج :أي تعال!!.

مثقال.

بالرسيانية مل ُء جلد ثور ذهب ًا أو فضة

القنطار ،وهي الرومية ،ولسان أهل
أن تدقق يف هذه املزاعم.

-54ﮋﭨ ﭩ ﭪﮊ قالوا :بالعربانية
حما عنهم!!.

 -65هيت لك /ه ّلم بالقبطية ،وقال احلسن
وروى عكرمة :هي باحلورانية ،وهي
األنصاري :هي بالعربانية ،وأصله

 -66وراء /معناه أمــام بالنبطية ،حكاه
شيذلة وأبو القاسم.

وقد َح َّريين يف شيذلة بفتواه الكيفية،

 -55كــفــلــي؛ قـــالـــوا أهنـــــا :ضعفي

أال يعلم أن القرآن الكريم وهو كتاب

 -56كنز /أدعي فارسيتها.

يف معناها وضده ،فهي لديه من األضداد

باحلبشية؟؟.
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 -61مزجاة /قليلة بلسان العجم ،وقيل

 -57لينة /هي النخلة بلسان هيود يثرب!!.
 -58متكأ /قالوا :بلسان احلبش يسمون
الرتنح متكأ.

 -59مشكاة /الكوة بلسان احلبشة!!.

 -60مرقوم /أي مكتوب بلسان العربية!!.

العربية االكرب ،يستعمل بعض الكلامت
أو املتقابالت ،وذلــك من خمائل اعجاز

القرآن .وأرضب لشيذلة ومن حيمل رأيه
نامذج يف هذا الصدد من القرآن.

 -1قــال تعاىل :ﮋﭣ ﭤ ﭥ ﭦ
ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬﮊ

أ.د .حممد حسي الصغري

[ســورة طــه .]15 :والساعة خمف ّية

ج -شيذلة وراء تعدد لغات األقرتاض:

أظهرها ،فأستعمل أخفيها للخفاء

وقــد كــان وراء القول بتعدد لغات

 -2قال تعاىل :ﮋ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ

الزركيش والسيوطي ومجلة املفرسين،

التكوير ]17- 15 :يرى املفرسون

ولكنه–ساحمه اهلل -قد يرجم بالغيب

فــعــالً ،واملــــراد كــام يــقــول العلامء:

ويف ضده وهو األظهار.

ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮊ [ســورة
أن (عــســعــس) تعطي معنى أقبل
وأدبر يعني ذلك إشرتاكهام يف التقابل

والتضاد.

 -3قــال تعاىل :ﮋ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ

ﭿﮀﮁﮂﮃﮄ ﮊ

هو أبو املعايل عزيزي (ت494هـــ)
األقـــرتاض حتى روي أغلبها عند

وهــو قــد ينقلها أحــيــانـ ًا عــن غــريه،
يف كثري منها ،والذي يستوقفني عنده
أنه اليقف عند الكلمة ويقول إهنا غري

عربية ويميض ،ولكنه يقول :هي كذا
بالعربية ،أو النبطية أو الرسيانية أو
احلورانية ،أو األفريقية ،أو الغربية،

[سورة البقرة ]26 :ورأي املفرسين

أو القبطية ،أو الفارسية ،أو اهلندية،

الكلمة يف املعنى وضده.

وهلم جرا ،وهو عىل هذا يرتجم ما يف

أنه أراد :بعوضة فام دوهنا ،فأستعمل

 -4وكذلك احلال يف قوله تعاىل :ﮋ ﮝ
ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣﮊ

[سورة الكهف ]79 :وامللك أمامهم
الوراءهم ،فعلم بذلك إرادة االستعامل
للكلمة يف املعنى املضاد ،وهو األمام،

وهذا ٍ
جار يف إستعامل العرب بل ويف

إستعاملنا حتى العرص احلارض ،فنقول:
إن فالن وراء هذه القضية..

أو احلبشية ،أو الرومية ،أو الرتكية..

هذه اللغات ،أو ينقل ما سمعه –مع
حسن الظن -بأن تلك الكلمة أو هذه
وردت بأحدى هذه اللغات.

ويقال لــه :ما املانع أن تكون تلك

اللغات التي ذكرها هي التي قد إقرتضت

ألفاظها من العربية ال عكس.

والذي حيريين مدى معرفة (شيذلة)

باكثر من عرش لغات عاملية ،ومخس لغات
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إقليمية ،وإذا كانت معرفته هبذه اللغات

ومع كل هذا ،فبعد كل ما أبداه شيذلة

يف معرفة اللغات ،واملتخصص املنظور

من هــذه اللغة ،وذاك من تلك ،إال أنه

هبذا املستوى فهو –إذن -عالمة عرصه
إليه يف فن الرتمجة وأصوهلا ،ومل يذكر أحد

من املؤرخي والباحثي ذلك ،ومل تتحدث
كتب السرية والرتاجم واألعالم بيشء من
هذا عىل االطالق ،وإذا كان ال يعرفها فربام

ٍ
بجنس منهم يوحي بمعرفته
كان إختالطه
بعض األلفاظ ال كلها والواردة بأكثر من
عرشين لغة ،و ّملا مل حيصل األول ،ومل يقع

الثاين ،فاألحرى إعتباره هيرف بام ال يعرف
متجرئ ًا عىل كتاب اهلل العظيم ،وكان آخر

ما أحتفنا به أن ((ال ّيم)) هو البحر بالقبطية،
ويراه إبن اجلوزي بالعربانية ،وإبن قتيبة

يراه بالرسيانية.

وحكم إبن اجلــوزي وحكم إبن قتيبة

يف هذا التوجه حكم شيذلة ،فهام اليعرفان

30

العربانية والالرسيانية ،إال أن روايتهام يف

املوضوع قليلة جد ًا ،والبحث حيرتمهام كثري ًا،

من تلك األلفاظ واألفتاء بأن هذا اللفظ

اعتدل يف جزء من رأيه ،فقال:

((إنــام وجــدت هــذه األلفاظ يف لغة

الــعــرب ألهنــا أوســع اللغات وأكثرها

الفاظ ًا ...وجيوز أن يكونوا ُسبقوا اىل هذه
األلفاظ))(.)21

ولكننا نخالفه يف ذيل رأيه لقولنا بقدم

العربية.

املعرب يف القرآن
إشكالية ّ
فتاوى بال دليل

األجتهاد يف نسبة بعض األلفاظ يف

القرآن لغري العربية ،قد يكون إجتهاد ًا
تعوزه الدقة واألمانة يف الدليل والربهان أو
النقل والرواية ،وإذا كان ذلك وهو كائن،

نص أو علمي أو
فهو فتاوى من دون دليل ّ
النص.
إستقرائي ،وال فتوى يف قبال ّ

وكان أبو حممد إسامعيل بن أيب منصور

وما ورد عنهام يعدّ باألصابع ،وأ ّما ((شيذلة))

بــن أمحــد اجلواليقي اللغوي النحوي

القوم مجيع ًا يف ترمجة ما يف اللغات األخرى

األدب يف عرصه قد توىل كرب هذا املوضوع

فقد تعدى حدود احلرص يف الرواية ،وإستبق

من ألفاظ َع َّرهبا القرآن الكريم.

الــبــغــدادي (ت575هـــــ) وهــو مــن أئمة
( )21ظ :السيوطي /األتقان .289 /1

أ.د .حممد حسي الصغري

بن ّية حسنة إن شاء اهلل تعاىل.

ألــف اجلواليقي كتابه ((املــعـ ّـرب))

شهر /ذكر أهنا بالرسيانية /صلوات،

غساق/
هي بالعربانية كنائس اليهودّ .

فكان عم ً
ال قي ًام فريد ًا فيه من اجلهد اليشء

هو البارد النتن بلسان الرتك .قراطيس/

أساء اىل اللغة بقدر ما أحسن ،غفر اهلل له

معرب.
حكي عن بعضهم أنــه فــاريس ّ

الكثري ،ولكننا نراه مع جل إحرتامنا له ،قد

بام أساء ،وأحسن إليه بام أحسن.

يقال :أن القرطاس إصله غري عريب .قفل/
كافور /ذكر هو وغريه أنه فاريس معرب.

لقد نسب مجلة من األلفاظ يف القرآن

مرجان /حكى اجلواليقي عن بعض أهل

مصدر يوافق املنطق العلمي ،والنعلم

معرب .هــود /قــال اجلواليقي:
فــاريس ّ

الكريم اىل الفارسية من دون إستناد اىل

مدى عراقته باللغة الفارسية وإطالعه

عىل مفرداهتا ،وعىل سبيل النموذج نختار

بعض ما ذكره من ألفاظ:

إبــريــق /فــاريس مــعــرب /البِي َعة/

فــاريس معرب .تنور /فــاريس معرب.

دينار /فاريس معرب( .ربانيون) عربانية

أو رسيانية بام نقله من أيب عبيدة .الرو ِم/
اســم أعجمي هلــذا اجليل من الناس!!

اللغة أنه أعجمي .مقاليد /مجع إقليد.

اهلود اليهود إعجمي:

وراء /ذكر اجلواليقي والثعالبي أنه

فاريس.

اليهود /قــال اجلواليقي :أعجمي

معرب.
ّ

املعرب
هذا ما زودنا به اجلواليقي يف ّ

وأ ّمــــا مــا أخــرجــه إبـــن أيب حاتم

(ت327هــــ) يف روايــاتــه ،فال نشك فيام

وهــذا صحيح ،ولكنه غري معرب ألنه

رواه ذاتي ًا ،ولكن املشكلة فيمن يروي

ويبقى عىل نطفة يف كل اللغات .رسادق/

روى مجلة من القول يف املعرب من القرآن

اليعرب واليرتجم،
َع َل ُم هؤالء ،والعلم
ّ
معرب .سقر /اعجمية .سلسبيل/
فاريس ّ

لفظ أعجمي /سندس /رقيق الديباج

بالفارسية.

عنهم ،وهؤالء مناقش يف رواياهتم ،فقد
عــن أيب موسى األشــعــري ،وهــو شيخ
خرف ضال ،خلع علي ًا من اخلالفة كام
خيلع اخلاتم عىل حدّ تعبريه ،فعاد املسلمون
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فـــوىض .وروى عــن عكرمة مــوىل إبن

وما أخرجه بأن (طه) نبطية ،اليصح،

وروى عن وهب بن منبه ،وهو القيمة له

يف أوائل السور القرآنية ،أو أنه من اسامء

عباس ،وهو خارجي مشهور بالكذب،

ألنه صاحب روايات إرسائيلية ال أصل
هلا كام عليه املحققون من علامء الدراية
والرواية .ومارواه عن الضحاك مناقش يف

متنه وسنده وداللته ،ومارواه عن جماهد يف
اليعول عليه ألنه تبع
هذا املوقع بالذات
ّ
عكرمة .ومارواه عن عمرو بن رشحبيل

منسوب اىل الوضع ،وهو ضعيف .وما
ٌ

أخرجه عن إبن عباس بأن ((اجلبت))
إسم الشيطان باحلبشية مــردو ٌد ألن إبن
عباس اليعرف لغة احلبش وال إدعاها

لنفسه ،وما أخرجه عن طريق إبن جريح

عن إبن عباس يف قوله تعاىل ﮋﮊ ﮋﮊ
القراء ،يف النبطية ،فيقال فيه ما قيل
أهناّ :
بسابقه ،فأبن عباس ال يعرف النبطية ،وال

32

روي ذلك عنه.

ألنــه إمــا أن يكون من احلــروف املقطعة

الرسول األعظم وما أخرجه إبن أيب
حاتم نفسه عن إبن عباس يف لفظ (طوبى)

قال :طوبى اسم اجلنة باحلبشية ،فيقال فيه
ما قيل عن إبن عباس آنفا ،يضاف إليه:

أن الكلمة عربية ،من طاب ،يطيب ،طيب ًا،
واالشتقاق هذا يف صيغته هذه يأيت للدعاء

(طــوبــى) وباملعنى نفسه ،ولــه أمثال يف
العربية نحو :حسنى وعقبى ،وزلفى ..الخ.
وما أخرجه عن الضحاك يف (الطور)

أنه بالنبطية ،فال يصح ،ألنه أسم جبل –

واهلل العامل -وقد أقسم به اهلل يف قوله تعاىل:

ﮋﮞ ﮟ ﮠ ﮡﮊ [ســـورة

الطور ]2- 1 :وقال تعاىل :ﮋﭑ ﭒ
ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙﮊ

[سورة التي ]3- 1 :فأنه سبحانه وتعاىل

وما أخرجه عن رفيع يف قوله تعاىل

أقسم بأعيان معروفة عند العرب وهي:

احلبش ،اليصح ألن اللفظ عــريب ،وهو

بموقعي معلومي مها :طور سيناء ،والبلد

ﮋﮩ ﮪﮊ بــأنــه :تلقاءه بلسان
إ ّما :تلقاء ،أو جتاه ،أو النصف ..الخ كام
يرى ذلك املفرسون.

التي والزيتون ،والكتاب املسطور ،وأقسم

األمــي ((مكة املكرمة)) ومل جتر عادة
القرآن العظيم القسم باملجهول ،وخلالف

أ.د .حممد حسي الصغري

األشياء أن يقسم بام شاء.

املقطعة يف أوائل السور القرآنية ،وما عليه

ومـــا أخـــرجـــه مـــن جمــاهــد يف كل

املسلمون أنه من اسامء الرسول األعظم

و((الــفــردوس)) بأنه :بستان بالرومية؛

ويقتيض التنبيه الدقيق ،أن أغلبهم قد

مــن ((الــعــرم)) بأنه املسناة باحلبشية،

ُمنا َقش فيه جلهله باللغات.

ومــــا أخـــرجـــه عـــن الـــســـدي يف

((الفردوس)) قال :هو الكرم بالنبطية،
وأصله :فرداس ،فهو حتكّم بال شاهد أو

برهان.

ومــا أخــرجــه عــن جمــاهــد :القسط:

العدل بالرومية ،اليصح فاللفظ عريب،
ومــا أخــرجــه عــن سعيد بــن جبري قــال:

القسطاس بلغة الروم امليزان.

حممد.

رووا هذه األلفاظ ،وقالوا :إهنا هكذا يف

لغة كذا ،وهذا الينايف عربيتها ،ألن إ ّما أن

تكون من الشائع العام بي اللغات كام يف
االستعامل العاملي املشرتك أللفاظ واحدة
ٍ
بمعان ودالالت واحدة أو متقاربة ،وإ ّما

أن تكون تلك اللغات هي التي إقرتضتها
من لغة العرب لعراقتها يف ِ
الق ِدم .وينبغي
أن نحسن الظن يف مجلة من هؤالء الرواة،
ونحملهم عىل السهو واالشــتــبــاه ،ألن

فمناقش فيه ،فسعيد بن جبري اليعرف

أغلب مارووه قد اليصح ألهنم يف أبسط

وكذلك فيام أخرجه عن جماهد ،قال:

ومهام يكن من أمر ،فأن هذا املبحث

وكذلك احلال فيام أخرجه عن عكرمة

للجدل واملناظرة والنزاع ،إالّ أن ما هيون

لغة الروم.

املشكاة :الكوة بلغة احلبشة.

يف قوله تعاىل (ملكوت) قال :هو امللك،

ولكنه بكالم النبطية ملكوتا!!.

االقوال ال حيسنون تلك اللغات.

من أغرب وأصعب مباحث الداللة إثارة
اخلطب فيه أن تتبعنا فروعه وأصوله

وجذوره وجزئياته قدر الطاقة ،فخلصنا

وما أخرجه عن سعيد بن جبري يف قوله

اىل ما نذهب إليه ،وليس ذلك رأي ًا نحن

وهــذا اللفظ إمــا أن يكون من احلــروف

ألف عام وحتى العرص احلــارض ،ولكن

تعاىل ﮋ ﭬﮊ قال :يارجل بلغة احلبشة،

إبتدعناه ،فقد سبق إليه مجلة من العلامء منذ
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ذلك كان غالب ًا من دون تعليل أو مناظرة أو

ويصيب .أما أولئك الذين إتب ّعوا اهلوى يف

ذلك وحتقيقه بأزاء خدمة كتاب اهلل عز وجل

أغلبها للغات أعجمية ،فأننا النوافقهم

شاء اهلل تعاىل –فوق ذلك ،وهذا اجلهد ال

واهلل سبحانه وتعاىل هو املسد ّد من

إستقصاء ،وقد بذلنا ما يف وسعنا يف تدقيق

ال بملحظ قومي أو عصبي فاملؤمنون–إن
يعرفه إال املتخصصون وأهل الصناعة:

اليعرف الشوق إالّ من يكابده

وال الصبابة إالّ من يعانيها

ومع ما تقدم فأننا ال نبخس املخالفي

لنا بالرأي ،فهم جمتهدون؛ واملجتهد خيطئ
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األفتاء هبذه األلفاظ هلا أو عليها ،ونسبوا
مجلة وتفصيالُ ،وهم وما إرتأوا.

الــزلــل واخلــلــل واخلــطــل ،ومنه نستمد

التوفيق يف خدمة القرآن العظيم.

وما توفيقي إال باهلل العيل العظيم،

عليه توكلت وإليه أنيب .وهــو حسبنا

ونعم الوكيل.

م
لخ
ص ال
بح
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يصب البحث يف إشكالية فهم القرآن الكريم من خالل مصادر
هذا الفهم واليت تنوعت بتنوع املذاهب االسالمية والفلسفية والروائية
حتى لقد اشتبكت بشكل جعل من العسري التماس الصحيح منها اال
ترجح رأيا على رأي.
باالستفادة من الضوابط اليت ّ
فبعد أن حتدث البحث عن أهمية القرآن الكريم ومكانته ،شرح
معنى (فهم القرآن) وفرق بينه وبني ( تفسري القرآن) وساق األدلة العقلية
والنقلية على ذلك ثم شرح قواعد وأصول فهم القرآن الكريم ومناهجه.
بعد ذلك حتدث عن التفسري ،فشرح ضوابطه ومناهجه ومؤهالت
املفسر وصفاته لينتقل بعدها اىل املقارنة بينه وبني الفهم ثم مصادر ومنابع
فهم القرآن واليت حصرها يف :القرآن الكريم نفسه ،ثم الروايات ثم القرائن
العقلية ثم التجارب العلمية ...اىل آخر تلك املنابع .وقد اعتمد يف حديثه
ومصادره منح ًى عرفانيا استعمل خالله كثرياً من مصطلحاته.

ومنابعه))
وموانعه
فهم القرآن ((معناه وأدلت ُُه
ُ
ُ

هوية القرآن الكريم:

كلمة« :القرآن» مصدر عىل زنة

«فعالن» ،وهي بحسب التتبع والتحقيق

كلمة عربية أصيلة( ،)1تأيت لغ ًة بمعنى:
«القراءة» ،أو بمعنى« :اجلامع»؛ وبنا ًء

عىل األول تكون كلمة القرآن مصدر ًا ل:
«قرأ» ،وعىل الثاين تكون مصدر ًا لـ« :قرأت
اليشء» ،أي مجعت بعضه إىل بعض(.)2

َّ
ولعل هذا الكتاب قد ُس ِّمي ُقرآن ًا من

يتضمن اإلشارة لذلك
يوسف،]111 :
َّ
بمقتىض التفصيل؛ كام َّ
أن اللغة قد ُتساعد
عىل املعنى الثاين أيض ًا(.)4

وبمقتىض كون القرآن الكريم تبيان ًا

ّ
لكل يشء ،لقوله تعاىلﮋﭯ ﭰ
ﭱ ﭲ ﭳ ﭴﮊ [سورة النحل:

 ،]89يكون جامع ًا ّ
لكل يشء ولو بنحو
اإلمجال ،وال خيفى مدى انسجام هذه

بي مجيع الكتب الساموية لكونه جامع ًا

البيانية الشاملة مع املعنى الثاين؛ بل ّ
إن

ﯵﯶﯷﯸﯹ

معنى اجلامعية أيض ًا.

لثمرة كتبه( ،)3وقوله تعاىل :ﮋﯳ ﯴ

36

ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾﮊ [سورة

( )1ا َّدعى بعض املسترشقي ّ
أن كلمة» :القرآن»
رسيانية أصلها من (قريانه) بمعنى القراءة،
وهي دعوى مل تقم عىل دليل .انظر :قضايا
قرآنية يف املوسوعة الربيطانية للدكتور
فضل حسن عباس :ص  ،26- 25نرش دار
البشري ،الطبعة الثانية1410 ،هـ.
( )2انظر :جممع البيان يف تفسري القرآن ،ألمي
اإلسالم أيب الفضل بن احلسن الطربيس:
ج 1ص ،41نرش مؤسسة األعلمي ،الطبعة
األوىل1415 ،هـ ،بريوت.
( )3انظر :مفردات ألفاظ القرآن للعالمة الراغب
األصفهاين :ص ،669مادة (قرأ) ،حتقيق
صفوان عدنان داوودي ،نرش انتشارات
ذوي القربى ،الطبعة الثالثة1424 ،هـ.

املتنوعة األبعاد له تقتيض
املقاصد املعرفية ّ
وأ ّما اصطالح ًا فالقرآن الكريم هو

النبي
املنزل عىل قلب
الكتاب اإلهلي ّ
ّ

تم تدوينه ومجعه
األكرم ،والذي َّ

يف الصدر األول من اإلسالم ،وهو

عينُه املوجود بي أيدي مجيع املسلمي،

ويشتمل عىل "114" :سورة ،أوهلا فاحتة
وآخرها سورة الناس ،وهو كتاب
الكتاب
ُ
( )4انظر :معجم مقاييس اللغة أليب احلسي أمحد
بن فــارس بن زكريا :ج 5ص،88- 78
حتقيق وضبط عبد السالم حممد هارون،
1404هـــ ،النارش احتــاد الكتاب العرب،
الطبعة2002 :م.
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ٌ
ومصون من التحريف
معصوم من اخلطأ
ٌ

نعم ،ورد ما هو قريب منه و دال عليه

وخمتصة به
وكلمة" :القرآن" َع َل ٌم له،
َّ

ﮄ ﮅ ﮆﮊ [سورة البينة ،]2 :كام

بإرادة ربانية.

فال ُتطلق عىل غريه؛ وقد وردت يف أكثر

يف القرآن ،وهو قوله تعاىل :ﮋﮁ ﮂ ﮃ

أنه جاء رصحي ًا يف كلامت أهل البيت،

من ستي مورد ًا فيه ،كام وردت فيه ألفاظ
ُأخرى يراد هبا القرآن الكريم نفسه مع

قال لإلمام جعفر الصادق( :جعلت

من الصفة الالحقة للقرآن ،من قبيل:

فأقرأه عن ظهر قلبي أفضل ام أنظر يف

"املصحف" فإهنا صارت َع َل ًام له أيض ًا،

وانظر يف املصحف فهو أفضل ،أما علمت

حلاظ بعض اخلصوصيات فيها ا ُملستفادة

من قبيل ما روي عن إسحق بن عامر انه
فداك إين أحفظ القرآن عن ظهر قلبي

الفرقان والكتاب والذكر؛ وأما كلمة:

املصحف؟ .قال :فقال يل :ال ،بل اقرأه

وهي كلمة كثر استعامهلا لدى مدرسة

َّ
أن النظر يف املصحف عبادة؟(.)7

اخللفاء ،ومل ترد يف القرآن وال يف حديث

نبوي ،وإنام هي تسمية أطلقها بعض

الصحابة األوائل(.)5

وقد روى الزركيش وغريه يف ذلك أ َّنه

ملا مجع أبو بكر القرآن قال :سموه ،فقال

بعضهم :سموه إنجي ً
ال ،فكرهوه؛ وقال

السفر ،فكرهوه من هيود؛
بعضهم :سموه ِّ

فقال ابن مسعود :رأيت للحبشة كتاب ًا

يدعونه« :املصحف» فسموه به(.)6

( )5انــظــر :معامل املــدرســتــي ،للسيد مرتىض
العسكري :ج  2ص  ،14نرش مؤسسة
النعامن 1990 ،م ،بريوت.
( )6انظر :الربهان يف علوم القرآن ،بدر الدين=

أمهية القرآن الكريم ومكانته:

وأما بالنسبة ألمهية القرآن ومكانته يف

املنظومة اإلسالمية؛ فإ َّنه يمثل املرجعي َة
ُ
األوىل لإلسالم واملسلمي ،ويف طوله

تقع املرجعيات املعرفية ُ
األخرى ،ولذلك

=حممد بن عبد اهلل الــزركــيش :ج  1ص
 ،281حتقيق حممد أبو الفضل إبراهيم ،نرش
دار إحياء الكتاب العريب ،الطبعة األوىل،
 1376هـ ،القاهرة.
(ُ )7األصــول من الكايف ،لثقة اإلســالم الشيخ
املــحــدث أيب جعفر حمــمــد بــن يعقوب
الكليني :ج  2ص  613ح  ،1حتقيق عيل
أكرب الغفاري ،نرش دار الكتب اإلسالمية،
الطبعة الثالثة1996 ،م ،قم املقدَّ سة.
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ومنابعه))
وموانعه
فهم القرآن ((معناه وأدلت ُُه
ُ
ُ

سمى القرآن الكريم يف الروايات بالثقلِ
ُي َّ

ُ
مرجعية أهل
األكرب ،والذي تأيت يف طوله

األرضية التي تنطلق منها النظرية

والتطبيق ،أي :سواء عىل مستوى اهلداية

سمتهم الروايات بالثقل
البيت الذين َّ
األصغر ،بام هم مستق ِّلون عن القرآن

ام عىل مستوى العمل.

وكوهنم ترامج َة القرآن ،فإهنم القرآن

تعاىلﮋﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ

ُ
املعية بينهام،
الكريم ،وأما إذا ُلوحظت

الناطق الذين جعلهم اهلل تعاىل مع القرآن
َ
وجعل
القرآن معهم(.)8
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الفكرية والترشيعية يف اإلسالم ،وهو

عرب القرآن الكريم عن نفسه بقوله
وقد َّ

ﭦﭧﭨﭩﭪﭫﭬ
ﭭ ﭮﮊ [سورة اإلرساء ،]9 :فإنه ال

إذن فالقرآن يمثل مركز احلركة

هيدي اإلنسان وحسب وإنام هيديه للتي

( )8كام جاء رصحي ًا يف بعض ألسنة الروايات؛
حيث ُيروى أنه ملا أراد أهل الشام أن جيعلوا
القرآن حك ًام بصفي قال اإلمام عيل( :أنا
القرآن الناطق) «ينابيع املودة لذوي القربى،
للشيخ سليامن بــن إبــراهــيــم القندوزي
احلنفي :ج 1ص 214ح ،20حتقيق السيد
عيل مجال أرشف احلسيني ،نرش دار األُسوة،
الطبعة األُوىل1416 ،هـ ،قم املقدسة» ،وقد
وردت مع َّيتهم يف روايات كثرية ،منها قول
أإلمام عيلَّ :
طهرنا
(إن اهلل تبارك وتعاىل َّ
وعصمنا وجعلنا شهداء عىل خلقه ،وحجته
يف أرضه ،وجعلنا مع القرآن وجعل القرآن
معنا ،ال نفارقه وال يفارقنا) «كامل الدين
ومتام النعمة ،للشيخ األقدم أيب جعفر بن
عيل بن احلسي بن بابويه املعروف بالشيخ
الصدوق :ص 240ح ،63حتقيق عيل أكرب
الغفاري ،نرش مؤسسة النرش اإلسالمي،
 1405هـ ،قم».

الذين قرنوا إيامهنم بالعمل الصالح َّ
بأن هلم

هي أقوم ،كام أنه حيمل ال ُبرشى للمؤمني

أجر ًا عظي ًام.

أهم نقاط القوة يف القرآن
ولعل من ّ

التي ارتقت به إىل مكانته العظيمة هي

حيويته وصالحيته لكل عرص ومرص،
اإلمام
وقد ورد يف ذلك أنه قد ُسئل
ُ

الصادق :ما بال القرآن ال يزداد عىل
النرش والدرس إال غضاضة؟ .فقال:

َّ
(ألن اهلل تبارك وتعاىل مل جيعله لزمان
دون زمان ،وال لناس دون ناس ،فهو يف

كل زمان جديد ،وعند كل قوم ّ
غض إىل
يوم القيامة)()9؛ فهو جديد يف قراءته ويف
( )9بحار األنــوار اجلامعة لــدرر أخبار األئمة
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االستامع إليه ويف فهمه أيض ًا ،وقيل بأنه

هناك من يراه أنه املعرفة القلبية()12؛ فهناك
معرفة عقلية ُ
وأخرى قلبية ،وكالمها ُيطلق

الفهم مفردة مل ُيس َّلط عليها الضوء

ولعل املعرفة والعلم مها أقرب ملعنى

وعلوم القرآن ،حيث أهنم اكتفوا بتعريف

القرآن مر ًة واحد ًة فقط ،وهو قوله تعاىل:

سيأيت يوم القيامة بكر ًا(.)10

املراد من فهم القرآن:

كثري ًا من قبل املهتمي بالعملية التفسريية
التفسري والتأويل ،وظنوا َّ
أن الفهم يندرج
ضمن ذلك ،فكانوا ُيطلقون كلمة الفهم

و ُيريدون هبا التفسري ،مع َّ
أن املسألة ليست

كذلك ،كام سيتضح.

عليهام عنوان الفهم.

الفهم لغ ًة ،وقد ورد هذا االستعامل يف

ﮋﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ
ﮝﮞﮟﮠﮡﮢﮣ
ﮤ ﮥ ﮦ ﮧﮨ ﮩ
ﮪ ﮫ ﮬﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ

الفهم يف اللغة كام يراه الفراهيدي

ﯓ ﯔﯕ ﯖ ﯗﮊ [سورة

اليشء يعني عرفته ،أو عقلته()11؛ إال َّ
أن

واملراد هنا احلكم واحلكومة ـ لسليامن،

يعني :املعرفة والتع ّقل ،فتقول :فهمت
األطهار ،للعالمة املوىل الشيخ حممد باقر
مؤسسة
املجليس :ج 92ص 15ح ،8نرش ّ
الوفاء ،الطبعة الثانية 1403 ،هـ ،بريوت.
( )10ورد هذا املعنى يف كتاب :رشح دفرت دل
(رشح كتاب القلب) للعالمة الشيخ حسن
زادة آمــيل ،تأليف الشيخ داوود صمدي
آميل ،حيث يقول( :فام يكون مودوع ًا يف
الكتاب املجيد ال يأتيه الباطل من بي يديه
وال من خلفه تنزيل من حكيم محيد ولذلك
يأيت يوم القيامة بكر ًا.)...
( )11انــظــر :كــتــاب الــعــي ،خليل بــن أمحد
الــفــراهــيــدى :ج 4ص ،61انــتــشــارات
هجرت1410 ،هـ ،الطبعة الثانية ،قم.

فعرفناها ـ
األنبياء ،]79– 78 :أيّ :

ونظر ًا لكون التل ِّقي من قبل األنبياء يكون

بواسطة الوحي َّ
فإن املعرفة القلبية أرجح
يف املقام من املعرفة العقلية؛ َّ
فإن املعارف
ُ
ِ
العقول
القلوب وتعيها
ودع يف
اإلحيائية ُت ُ

و ُتب ِّل ُغها األلسن.

وأما الفهم يف االصطالح فليس هناك

تعريف واحدٌ رصيح للفهم ،ولكن هناك
( )12انظر :لسان العرب ،حممد بن مكرم بن
منظور األفريقي :ج  12ص ،460نرش دار
صادر1414 ،هـ ،الطبعة الثالثة ،بريوت.
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ومنابعه))
وموانعه
فهم القرآن ((معناه وأدلت ُُه
ُ
ُ

مضمون عام ُيراد به وصول املطالب كاملة

قد فهم القرآن فه ًام حقيقي ًا فيام إذا مزج بي

العلمية واملعنوية بصورة كاملة يكون قد

ؤداها فهم القرآن أو
عند نتيجة وحصيلة ُم َّ

ولكننا نرى األمر أعمق من ذلك

نعمَّ ،
فرس ينال مرتبة ادنى من
إن ا ُمل ِّ

التحقيق عملية إجرائية تعتمد جمموعة

املفرس بحسب مراتب
مرتبة أعىل من مرتبة ِّ

إىل ا ُملتل ِّقي ،بمعنى َّ
أن من تل َّقى املطالب

َف ِهم أو حصلت له عملية الفهم.

فيام يتع َّلق بالقرآن الكريم ،فهو بحسب
مقدَّ مات علمية ومعنوية هتدف للوصول

للنص القرآين؛ واملراد
إىل املضامي احلقيقية ّ

النص القرآين املقروء.
ّ

مراتب فهم القرآن الكريم ،كام َّ
املؤول ينال
أن ِّ

الفهم ،وأما من َّ
متكن من اجلمع بي املرتبتي
التفسريية والتأويلية فإنه يكون قد نال مرتبة

باملقدَّ مات العلمية مجيع األدوات والقواعد

عالية جد ًا من مراتب الفهم.

مجيع املقدَّ مات والقواعد التأويلية؛ ونظر ًا

بمراحل التفسري نفسها ،فالتفسري املفردايت

التفسريية ،كام َّ
أن املراد باملقدَّ مات املعنوية

وبطبيعة احلال هناك مراتب للفهم تتع َّلق

لكون التفسري ُيعالج الظاهر القرآين فقد
عربنا عنه باملقدَّ مات العلمية ،ونظر ًا لكون
َّ

ُيمثل مرتبة دانية جد ًا من مراتب الفهم،
أن التفسري التجزيئي ُ
كام َّ
اجلميل ُيمثل مرتبة

باملقدَّ ماتاملعنوية.

املفردايت ،وهكذا.

عربنا عنه
التأويل ُيعالج الباطن القرآين فقد َّ
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النتاجي التفسريي والتأوييل مع ًا ،وانتهى

ُ
نشرتطه يف
وبنا ًء عىل ذلك فكل ما
فرس ليس إال مقدَّ مة يف شخصية
شخصية ا ُمل ِّ

من الفهم أرشف وأعىل من مرتبة التفسري
واخلالصة يف ِّ
كل ذلك :هو َّ
أن فهم

القرآن عملية إجرائية ال ُترادف التفسري أو

من ُيريد فهم القرآن الكريم ،والكالم يف

ٍ
ُ
مرتبة معرفي ًا منهام؛
أرشف
التأويل ،وإنام هي

ؤول وحده
فهم القرآن فه ًام حقيقي ًا ،وال ا ُمل ِّ

بمفردةالفهم.

فرس وحده يكون قد
شخصية ا ُمل ِّ
ؤول ،فال ا ُمل ِّ
يكون قد فهم القرآن ،وإنام من اجتمعت
عنده أدوات التفسري والتأويل مع ًا يكون

هذا بالنسبة للشطر األول من السؤال املتع ِّلق

رضورة الفهم:

َّ
إن رضورة الفهم تبدو واضح ًة يف ضوء

الشيخ الدكتور طالل احلسن

ما قدَّ مناه من مساحة الفهم ،فال ريب يف

الفقر الشديد ملكتباتنا اإلسالمية من وجود

أمهية التفسري ورضورته ،كام ال ريب يف أمهية

ختصصية يف موضوعة فهم القرآن
دراسات ّ

األمهيتي والرضورتي تتجىل أمامنا رضورة
َّ

َّ
إن الفاصلة الزمنية الطويلة بيننا

التأويل ورضورته أيض ًا ،ومن خالل هاتي

الفهم ومدى ُعمقها بوصفها حصيلة اجلمع

بي النتاجي التفسريي والتأوييل.

فإنه َّ
يتأكد لنا أمهية ما نحن بصدده.

النص القرآين أوجدت عدة
وبي نزول
ّ

مشكالت معرفية ،فالقرآن الكريم كان

َّ
إن البحث يف رضورة فهم القرآن

وما زال بيان ًا وتبيان ًا ِّ
لكل يشء ،ولكننا

كبري ،فبدون الوقوف عىل ذلك يبقى

تنظيم العملية اإلجرائية يف فهمه.
املفرس
وهناك كلمة مهمة ُألستاذنا
ِّ
وا ُملح ِّقق الكبري العالمة (معرفة) يقول

ٍ
بمكان
الكريم وبيان مراتبه من األمهية
َ
املخاطبون يف منأى عن النصوص القرآنية،

ُ
ٌ
ٌ
أساسية يف
مهمة
وإدراك مراتبه
فالفهم

طريق التعاطي مع القرآن الكريم ،ولذا

ماسة هلام؛ وتشتدّ احلاجة لذلك
فاحلاجة ّ
العتبار آخر يتع َّلق بامتداد املساحة
الزمنية بيننا وبي عرص النص ،وك َّلام

تباعدت املدة وعظمت املساحة اشتدت

معمقة يف مفرديت الفهم
احلاجة لدراسات َّ
واملراتب مع ًا.

ٍ
تصورنا ابتدا ًء َّ
حمطات
أن هناك
فإذا ما ّ

تستدعي التو ّق َ
ف عندها َّ
فإن أ ّ
مهها عمق
الفاصلة الزمنية وعمق معنى الفهم ،ومن

ُ
أمهية البحث يف ذلك
ذلك تتجىل أمامنا

وجدوائيتـه ،وإذا ما أضفنا حقيقة وواقعية
ُ

نحن خت َّلفنا عنه معرفي ًا ،فاحتاج األمر إىل

فيها( :أنزل اهلل الكتاب ليكون بذاته بيان ًا
للناس عامة وتفصي ً
ال لكل يشء ،غري َّ
أن

بواعث اإلهبام أمر عارض ،ولعله كان من
طبيعة البيان القرآين ،جاء ترشيع ًا ُ
لألصول

واملباين)( ،)13فهو من جهة ُيثبت ُعروض

اإلهبام ،ومن جهة ُي ِّبي لنا الوظيفة املعرفية
األساسية للقرآن الكامنة يف التأسيس

ُ
لألصول واملباين ،وهي بطبيعة احلال
( )13التفسري واملــفــرسون يف ثوبه القشيب،
للشيخ األُستاذ املحقق حممد هادي معرفة:
ج 1ص  ،19- 18نشـر اجلامعة الرضوية
للعلوم اإلسالمية ،مشهد ،الطبعة الثانية،
 1425هـ.
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ومنابعه))
وموانعه
فهم القرآن ((معناه وأدلت ُُه
ُ
ُ

ماسة للتفريع.
بحاجة َّ

وال ريب َّ
بأن القرآن الكريم –عىل حدِّ

هو التفسري نفسه ،فذلك فهم خاطئ ملفردة

تعبري العالمة معرفة –قد احتوى عىل ٍ
معان

الفهم فيام يتع َّلق بالقرآن الكريم.

كمون اخلليقة وأرسار الوجود ،وكانت

مراتب الفهم احلقيقي ،فهو من قبيل ما

عمق وجه احلاجة لفهم القرآن الستجالء
ُي ّ

الكيل العام ،فهو وجود ِّ
للوجود ِّ
ظيل أو هو

وأخري ًا ُيمكن القول َّ
بأن فهم القرآن

ولكنها ليست هي احلقيقة ،فالتفسري

صالح احلياة بصالح النفوس لقوله تعاىل:

حتكي احلقيقة القرآنية التي ُ
نناهلا بالفهم

ومفاهيم دقيقة ورقيقة ،تنبيء عن
دقيقة
َ

فوق مستوى البرشية آنذاك( ،)14وهذا ما
املعاين الوجودية العليا منه.

الكريم يمثل رضورة حياتية ،بمعنى َّ
أن

نعمَّ ،
إن التفسري ُيمثل مرتبة دانية من

احليس اخلارجي بالنسبة
ُيمثله هذا الوجود ِّ
كام ُيطلق عليه بالرقيقة احلاكية عن احلقيقة،

من هذا القبيل ،فهو مرتبة ظ ِّلية ورقيقة

ﮋﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ

االصطالحي آنف الذكر ،ومن الواضح

النفوس ال يكون إال بفهم القرآن الكريم

أدلة فهم القرآن الكريم:

ﯖﮊ [سورة الرعدَّ ،]11 :
وأن صالح

َّ
بأن الرقيقة ليس هي احلقيقة.

لقوله تعاىل :ﮋﮂ ﮃ ﮄ ﮅ

أما بالنسبة إلمكان فهم القرآن فإمجا ً
ال

ﮍ ﮎ ﮏﮊ [سورة يونس:

ولكن األمر حيتاج
بالتمسك به،
ومطالبتِنا
َّ
ّ

ﮆﮇﮈﮉﮊﮋﮌ
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بخالف املشهور عىل األلسن من كون الفهم

 ،]57وشفاء الصدور هو عي صالحها.

تفسري القرآن ال يعني فهمه:

يف ضوء املبنى الذي قدَّ مناهَّ ،
فإن العملية

التفسريية يف مجيع مقدَّ ماهتا ليست إال مقدَّ مة

للنص القرآين،
من مقدَّ مات الفهم احلقيقي ّ

( )14املصدر السابق.

ال ريب يف ذلك ،وإال فال معنى لنزوله

ٍ
وقفات طويل ًة عىل أدلة الفهم.
منا اىل
هناك جمموعة أدلة عقلية ُ
وأخرى نقلية

تنص عىل إمكان فهم القرآن بل وعىل
ّ
رضورة فهم القرآن؛ وقبل ذلك ينبغي
مهمي ،مها:
التنبيه ألمرين ّ

األمر األول :إننا نبحث يف إمكان

الشيخ الدكتور طالل احلسن

الفهم ال إمكان التفسري ،فإمكان التفسري ال

ُيمكن القبول به كدستور وهو غري قابل

ُيساوي إمكان فهمه ،بخالف إمكان فهمه
فإنه يشمل إمكان تفسريه ،وبعبارة ُأخرى:

لألخذ به.

يثبت لنا إمكان تفسريه ،وهذا واضح.

وع َّجزَهم عن اإلتيان بمثله،
الناس أمجعي َ

إذا ثبت لنا إمكان فهم القرآن فمن باب أوىل

للفهم؟؛ فالبدَّ من القول بإمكان فهمه
الدليل الثاينَّ :
إن القرآن الكريم حتدَّ ى

األمر الثاين :هناك مسلك إفراطي

فلو كان غري قابل للفهم فال معنى للتحدي

الوقوف عىل طرف نقيض من املانعي من

هذا القرآن ال ُيفهم فكيف تتحدانا به؟.
بالتمسك
الدليل الثالث :إ َّنا قد ُأمرنا
ّ
بالقرآن الكريم والعمل به ،فكيف ُنؤمر

يتجاوز مسألة إمكان فهم القرآن إىل

فهمه ،الذين ُيمثلون اجلانب التفريطي؛
حيث ُيغلقون دائرة الفهم مطلق ًا؛ وأما

أصحاب املسلك اإلفراطي فإهنم يرون

َّ
أن القرآن الكريم واضح جيل ال حيتاج
إىل تفسري ،ويف صورة احلاجة لذلك َّ
فإن
القرآن بنفسه يتصدَّ ى لذلك.

رد ذلك من َّ
أن
به ،حيث ُيمكن للخصوم َّ

بذلك وهو غري قابل للفهم؟ ،وعليه فاألمر
به فرع إمكان فهمه ،وهذا واضح.

الدليل الرابعَّ :
إن من رشائط املعجزة هو

أن تكون معلومة مفهومة ،لكي تكون مؤثرة،

والصحيح هو الوسطية يف ذلك،

ال أن تكون غامضة مبهمة ،ومن الواضح َّ
بأن

وفهمه ،وال تفريط بإلغاء إمكان فهمه،

صدقه ،فكيف يكون القرآن معجزة وشاهدَ

فال إفراط بإنكار احلاجة لتفسري القرآن
وإنام الصحيح بحسب التحقيق هو إمكان

التزود بأدوات الفهم.
فهمه ،ولكن بعد ّ

األدلة والقرائن العقلية والوجدانية
عىل فهم القرآن:

الدليل األولَّ :
إن القرآن الكريم يمثل

دستور ًا إهلي ًا لإلسالم واملسلمي ،فكيف

القرآن الكريم هو معجزة النبي والشاهد عىل
صدق وهو غري قابل للفهم؟.

الدليل اخلامسَّ :
إن القرآن الكريم يعدُّ

املصدر األول من مصادر الترشيع بإمجاع

واملتأخرين ،فكيف يكون
املسلمي املتقدِّ مي
ّ
مصدر ًا ترشيعي ًا وهو غري قابل للفهم؟ .

الدليل السادسَّ :
إن قراءة وتالوة
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ومنابعه))
وموانعه
فهم القرآن ((معناه وأدلت ُُه
ُ
ُ

القرآن الذي بي أيدينا تضع أمامنا دلي ً
ال

ثاني ًا :قوله تعاىل :ﮋﭟ ﭠ ﭡ

معينة ،فال يوجد أحد عارف باللغة العربية

ﭪ ﭫ ﭬ ﭭﭮ ﭯ ﭰ

وجداني ًا يف إمكان فهم القرآن ولو بمراتب

ويقرأ القرآن من دون أن يفهم منه شيئ ًا،
وهذه مسألة ثابتة بالوجدان ،حيث ُيمكن
لكل أحد التثبت من ذلك.

األدلة النقلية عىل الفهم ،وهي عىل
قسمي ،قرآنية وروائية.
األدلة القرآنية:

أو ً
ال :قوله تعاىل :ﮋﯤ ﯥ

ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪﯫ ﯬ ﯭ

ﭱﭲﭳﭴﭵﭶ

ﭷ ﭸﮊ [سورة النحل]89 :؛

والكالم هو الكالم.

ثالث ًا :ما جاء يف آيات األمر بالتدبر

يف القرآن ،من قبيل قوله تعاىل :ﮋﮑ

ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗﮊ

[سورة حممد]24 :؛ واألمر بالتدبر فيه

دليل عىل إمكان فهمه.

رابع ًا :ما جاء يف اخلطابات العامة التي

ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳﯴ ﯵ

اشتملت عىل( :يا َبنِي إِ نْرسائِيل ،يا َبنِي آ َدم،
رش نْ ِ
يا َم نْع َ َ
اجل ِّن َوا ِ
إلننْس ،يا َأ ُّ َهيا ال َّناس ،يا َأ ُّ َهيا
ين ُأو ُتوا ا نْل ِكتاب ،يا
ين آ َمنُوا ،يا َأ ُّ َهيا ا َّل ِذ َ
ا َّل ِذ َ

قابل للفهم ،وكيف يصف الذين يعرضون

ملخاطبة هؤالء بخطاب غري قابل للفهم،

ﯶﯷﯸﯹﯺﯻﯼ
ﯽ ﯾﮊ [سورة األنعام]157 :؛
فكيف يكون ب ِّينة وهدى ورمحة وهو غري
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ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧﭨ ﭩ

َ
الر ُسول ،يا َأ ُّ َهيا ال َّنبِ ُي)..،؛ فال معنى
أ ُّ َهيا َّ

ويتوعدهم بالعذاب
عن القرآن بالظلم
َّ

وهذا واضح؛ فوقوع اخلطاب منه دليل

للعدل اإلهلي؛ َّ
إن القول بعدم إمكان فهمه

األدلة الروائية:

كوهنم مل ُي ِّ
كذبوا بآيات اهلل ،ألهنم مل يفهموا

روايات العرض عىل الكتاب ،واللجوء

وهو غري قابل للفهم؟! أليس ذلك منافي ًا

سيعطي احلجة للك َّفار واملرشكي من

ِ
لتوبيخهم وتعذيبهم.
القرآن ،فال معنى

عىل إمكان فهمه.

أما الروايات فكثرية جد ًا ،من قبيل

إليه يف الفتن.

الشيخ الدكتور طالل احلسن

أو ً
ال :روايات العرض ،من قبيل ما

شافع مشفع ...ال حتىص عجائبه وال َتـبىل

روي عن اإلمام أيب عبد اهلل الصادق

غرائ ُبه ،فيه مصابيح اهلدى ومنار احلكمة

حق حقيقة ،وعىل كل صواب نور ًا ،فام

وعليه فكيف نأوي للقرآن يف درء الفتن

أنه قال( :قال رسول اهللَّ :
إن عىل كل
كتاب
كتاب اهلل فخذوه وما خالف
وافق
َ
َ

اهلل فدعوه)( ،)15فكيف ت َّتضح موافقة اخلرب

للقرآن من دون إمكان فهم القرآن؟.

وعن أيوب بن احلر قال :سمعت

أبا عبد اهلل الصادق يقول( :كل يشء

مردود إىل الكتاب والسنة ،وكل حديث

ال يوافق كتاب اهلل فهو زخرف)()16؛ ويف
رواية ُأخرى عنه أنه قال( :ما مل يوافق

َ
من احلديث
خرف)()17؛
القرآن فهو ُز ُ
والداللة فيهام واضحة.

ثاني ًا :روايات األمر باللجوء إىل

القرآن عند وقوع الفتن ،من قبيل :قول
رسول اهلل( :فإذا التبست عليكم الفتن

كقطع الليل املظلم فعليكم بالقرآن ،فإنه
(ُ )15أصول الكايف ،مصدر سابق :ج  1ص 69
ح  .1باب األخذ بالسنة وشواهد الكتاب.
( )16املصدر السابق :ج 1ص 69ح .3باب
األخذ بالسنة وشواهد الكتاب.
( )17املصدر السابق :ج 1ص 69ح .4باب
األخذ بالسنة وشواهد الكتاب.

ودليل عىل املعرفة ملن عرف الصفة)()18؛

وهو غري قابل للفهم؟.

جدير بالذكرَّ :
إن هناك روايات ُأخرى

تتع َّلق باألمر بالتفكر والتدبر يف القرآن

ُتؤيد موضوعة إمكان فهم القرآن أيض ًا.

مهمي،
وبذلك نخلص إىل أمرين ّ

األول :إمكان فهم القرآن الكريم ،بل

ووقوعه أيض ًا ،ولكن ضمن مراتب

سيأيت بياهنا فيام بعد؛ والثاين :هو َّ
أن أدلة

إمكان الفهم عقلية وجدانية قرآنية روائية؛
هذا فض ً
ال عن سرية املسلمي الثابتة لنا

بالتواتر عىل إمكان فهمه ،ولعل املص َّنفات
ري شاهد عىل ذلك.
التفسريية خ ُ

مراتبية فهم القرآن:

وأما ما يتع َّلق بمراتبية الفهم ،فالصحيح

هو وجود مراتب كثرية للفهم ،وهذه املراتبية

ُيمكن أن ُتلحظ من عدة زوايا ،وهي:

الزاوية األوىل :مراتبية الفهم بلحاظ

النص القرآين.
ّ

( )18املصدر السابق :ج  2ص  598ح .2
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ومنابعه))
وموانعه
فهم القرآن ((معناه وأدلت ُُه
ُ
ُ

الزاوية الثانية :مراتبية الفهم بلحاظ

ﮋﭚ ﭛ ﭜﮊ ،وهنا سوف

الزاوية الثالثة :مراتبية الفهم بلحاظ

للنص ،أي :إنه
تتالءم مع املستوى املعريف
ّ

النص القرآين
أما مراتبية الفهم بلحاظ ّ

النص املقروء.
مستوى ّ

النص.
قارئ ّ

أدوات الفهم.

ففي القرآن نصوص تتفاوت يف سعتها
املعرفية ،فآية الكريس مث ً
ال تشتمل عىل

مطالب ُعليا تتع َّلق باملعرفة األسامئية ،قال

تعاىل :ﮋﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩﮊ

[سورة البقرة ،]255 :فاهلل اسم علم
للذات املقدسة وهو اسم ُجممل ُأمجلت فيه
مجيع األسامء والصفات ،وهذا اإلمجال تم

تفصيله بقوله :ﮋ ﮨ ﮩﮊ ،نْ َ
واحل ُّي
اسم جامع جلميع األسامء والصفات
وم اسم جامع جلميع األسامء
الذاتية ،وا نْل َق ُّي ُ
نص ًا
والصفات الفعلية؛ يف حي لو أخذنا َّ

آخر من قبيل قوله تعاىل :ﮋﭑ ﭒ
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النص مساحات معينة
تتحدد أمام قارئ
ّ

سوف ينتهي إىل مرتبة معرفية منسجمة مع
وأما بالنسبة للزاوية الثانية املتعلقة

النص ،ففي
بمراتبية الفهم بلحاظ قارئ
ّ

املثال السابق نجد َّ
النص
أن من قرأ هذا
ّ

القرآين وكان ينطلق من رؤية كالمية أو

ائي ٍة فإنه سوف ُيقدِّ م مستوى
فلسفية َمشّ َّ
من القراءة حمدود ًا بمبانيه الكالمية أو
الفلسفية ،حيث يتحدث عن العينية

وغري العينية يف وصفه لألسامء والصفات

اإلهلية ،يف حي نجد أصحاب مدرسة
احلكمة املتعالية والعرفاء يتحدثون يف
ٍ
معان ُأخرى تتع َّلق
مثل هذه الصفات عن

باملظهريةَّ ،
وأن لكل عينة وجودية مرجعية

ﭓﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘﭙ ﭚ ﭛ ﭜ

أسامئية يكون مظهر ًا هلا ،وهي ظاهرة فيه.

[سورة األنعام ،]102 :نجد االنتقال

بمراتبية الفهم بلحاظ أدوات الفهم فذلك

ﭓﮊ إىل تفصيل حمدود جد ًا يف صفة

سمى
عرض بعض األدوات ،فهناك ما ُي َّ
باألساليب التفسريية ،من قبيل ُ
األسلوب

ﭝﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣﮊ
من اإلمجال يف قوله :ﮋﭑ ﭒ
حمدودة من الصفات الفعلية ،وهو قوله:

وأما بالنسبة للزاوية الثالثة املتع ِّلقة

ُقرب الفكرة من خالل
واضح جد ًا ،ولن ِّ
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ُ
واألسلوب ُ
اجلميل التجزيئي،
املفردايت،
ُ
واألسلوب املوضوعي ،وال ريب َّ
بأن لكل

النص،
ومراتبية الفهم بلحاظ قارئ
ّ

املعريف عن اآلخر ،فالنتائج التفسريية

مهمة
وهنا أود لفت النظر إىل قضية َّ

الدانية قياس ًا بام تقدِّ مه النتائج التفسريية

َّ
تتشخص من خالل
النص القرآين غالب ًا ما
ّ

ٍ
معطيات ختتلف من حيث العمق
ُأسلوب

للمفردات متثل مرتبة من مراتب الفهم
عىل املستوى ُ
اجلميل التجزيئي ،وهكذا نجد

النص القرآين،
وهي مراتبية الفهم بلحاظ ّ
ومراتبية الفهم بلحاظ أدوات الفهم.

وحساسة ،وهي َّ
أن مساحة املراتب يف فهم
َّ

النص،
املساحة املعرفية التي عليها قارئ
ّ

نتائج ا ُملستوى ُ
اجلميل يمثل مرتبة دانية من

فمن اجتمعت لديه أكرب عدد ممكن من

نص ًا قرآني ًا واحد ًا تارة
أي :لو قرأنا َّ

عمن اقترص عمله عىل عدد قليل
كثري ًا َّ
من أدوات الفهم ،كام َّ
أن ا ُملتبنيات السابقة

املعطى التفسريي لألسلوب املوضوعي.

أدوات الفهم سوف خيرج بنتائج ختتلف

بواسطة األسلوب املفردايت وتارة بواسطة
اجلميل وتارة بواسطة ُ
ُ
األسلوب ُ
األسلوب

فعال يف حتديد مراتبية الفهم؛
هلا دور َّ

من حيث السعة والعمق ،وهذا ما عنيناه

النص نفسه ،وبالتايل سوف
ملعطيات
ّ

املوضوعي َّ
فإن النتائج سوف ختتلف كثري ًا

فهناك من ينساق لقبلياته أكثر من انسياقه

النص
باختالف املراتب املعرفية يف فهم
ّ

النص
يدور يف مرتبته املعرفية ال يف مرتبة ّ

النص بواسطة األدوات التأويلية؛
قرأنا
ّ

النص وهيمل َقبلياتِ ِه املحدودة
ملعطيات
ّ

بلحاظ أدوات الفهم ،وهكذا احلال لو

كام أننا لو انتهينا إىل خالصة النتاجي
التفسريي والتأوييل فإننا سوف ننتهي

إىل مراتب معرفية ختتلف كثري ًا من حيث

السعة والعمق.

ومن هنا يتضح َّ
بأن منشأ هذه املراتب

هي الزوايا الثالث التي أمجلنا احلديث فيها؛

املقروء ،يف حي يأيت قارئ آخر ينساق
فيخرج بمعطى قرآين صحيح يتناسب مع

للنص.
املرتبة املعرفية ّ

ومن املؤسف جد ًا هو َّ
أن األعم األغلب

النص نجدهمينساقونوراءقبلياهتم
قراء ّ
من َّ
النص وراء ظهورهم ،فيكون
ُخم ِّلفي املعطى ِّ

نتاجهم املعريف ُمتقوقع ًا من ناحية ،ومشوب ًا
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ومنابعه))
وموانعه
فهم القرآن ((معناه وأدلت ُُه
ُ
ُ

بشبهة التفسري بالرأي من ناحية.

أدلة املانعي لفهم القرآن الكريم:

فهم القرآن ،وهناك صفات متنع من فهم

اتضح َّ
بأن فهم القرآن باملعنى ا ُملتقدِّ م

القرآن ،وأدلة املنع باطلة مجلة وتفصي ً
ال

من هنا ُيمكن القول َّ
بأن املانعي من تفسري

ولكننا سنقف عندها لتوكيد فكرة حت ّقق

يشتمل عىل معاين أعمق وأدق من التفسري،

القرآن هم أنفسهم سيكونون مانعي من
فهمه باألولوية ،بل ذلك هو القدر ا ُملتي َّقن

لرتجيح زيادة رقعة املانعي.

بعد أن اتضح لنا إمكان فهمه ورضورته،

فهم القرآن فض ً
ال عن إمكانه.

أما أدلة املانعي ف ُيمكن حرصها بام ييل:

الدليل األول :اشتامل القرآن عىل

جدير بالذكر َّ
أن املانعي من تفسري

ا ُملتشابه من جهة ،وصعوبة حتديد املتشابه

فهمه و ُيريدون بذلك املنع تفسريه ،وعىل

وجوابهَّ :
إن اشتامل القرآن عىل املتشابه

عرب عنهم باملناعي من
القرآن عادة ما ُي ّ
أي حال َّ
فإن أدلة املنع ُيمكن تقسيمها عىل
ِّ

قسمي أساسيي ،مها-:

القسم األول:

أدلة املانعي من فهم القرآن.

وهو جمرد اجتهاد خاطئ –كام سيتضح

ذلك –وهذا هو املعروف يف األروقة
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إذن هناك أدلة ُتساق إلثبات منع

العلمية بأدلة املناعي من فهم القرآن.
القسم الثاين:

موانع الفهم أو أدلة االمتناع.

وموانع الفهم ال تعني عدم إمكان

فهمه ،وإنام تعنيَّ :
تعبأ هبا فسوف يمتنع
إن َّ

عليه فهمه.

منه من املحكم من جهة ثانية.

ال يمنع من حتصيل الفهم وذلك ألمرين
مهمي ،مها:
ّ

األولَّ :
إن أكثر القرآن حمكم وليس

ُمتشاهب ًا ،بل َّ
إن عدد املتشابه منه معلوم
وحمدود جد ًا.

الثاينَّ :
إن هناك قاعدة معمول هبا

تنص
لدى أعالم الفريقي ملعاجلة املتشابهّ ،
عىل إرجاع املتشابه للمحكم ،ويف صورة

عدم الفصل يف ذلك ُيرتك العمل باملتشابه

منه -وهو قليل جد ًا ،-وهذا الرتك جمرد

تعرضت
ّ
تصور أويل ،وإال فالسنة الرشيفة َّ
وبينت الكثري من مقاصده.
للمتشابه منه َّ
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الدليل الثاينَّ :
إن الفاصلة الزمنية بيننا

احلقيقي واملراد اجلدِّ ي للمتك ِّلم.

وبي نزول القرآن طويلة جد ًا ،ممَّا أوجد

وجوابهَّ :
إن إبطال العمل بالظاهر

وترهل لغتنا من جهة ،وقوة ومتانة لغة
ّ
القرآن من جهة ُأخرى؛ كام َّ
أن فقدان القرائن

ِّ
واملتأخرة ،وال قائل به إال املانعي ،فال ُيؤخذ

النص ،لضعف
مسافة كبرية بيننا وبي فهم ّ

احلالية التي كانت ّ
النص عامل كبري يف
حتف ّ

خمالف جلميع السري العقالئية املتقدِّ مة

بقوهلم ،وباإلمكان مراجعة مجيع مص ّنفات
ُأصول الفقه حيث أشبعوا هذا املطلب بحث ًا

غياب املعاين احلقيقية له ،أضف إىل ذلك

صحة
وأثبتوا باألدلة الصحيحة والرصينة َّ

باإلرسائيليات ،كل ذلك ُي ِّ
شكل حاجز ًا

الدليل الرابع :هناك بعض الروايات

واجلوابَّ :
إن الفاصلة الزمنية الطويلة

عن أيب عبد اهلل الصادق أنه قال أليب

وترهلها فذلك صحيح
وأما ضعف لغتنا ّ

قال :فبم تفتيهم؟ قال :بكتاب اهلل وسنة

الناس التصدّ ي لتفسري القرآن وتأويله

حقَّ معرفته؟ وتعرف الناسخ واملنسوخ؟

انحسار الروايات التفسريية واختالطها

العمل بالظاهر القرآين(.)19

القراء من فهمه.
حقيقي ًا يمنع َّ

متنع من حتقيق الفهم ،من قبيل ما روي

داعية لزيادة التدبر فيه ال للمنع من فهمه،

حنيفة( :أنت فقيه العراق؟ قال :نعم،

ومقبول فيام إذا كان املطلوب من عامة

نبيه ،قال :يا أبا حنيفة تعرف كتاب اهلل

وفهمه باملعنى االصطالحي للفهم ،إال َّ
أن
األمر ليس كذلك متام ًاَّ ،
فإن املعنيي بفهم
املتخصصون بعلوم القرآن ال
القرآن هم
ّ

غري ،أو من اجتمعت فيهم رشائط معينة
أسميناها باملقدَّ مات العلمية واملعنوية.

الدليل الثالثَّ :
إن الفهم ال يتجاوز

معرفة الظاهر القرآين ،والظاهر القرآين
بحجة ألنه ال يكشف عن املعنى
ليس
َّ

قال :نعم ،قال :يا أبا حنيفة لقد ادعيت

عل ًام ،ما جعل اهلل ذلك إال عند أهل
الكتاب الذين أنزل عليهم ،وال هو إال

( )19انظر :دروس يف علم األصــول (احللقة
الثالثة) ،للسيد الشهيد حممد باقر الصدر:
ج 1ص ،269حتــت عــنــوان« :ظــواهــر
الكتاب الــكــريــم»؛ نــرش مؤسسة النرش
اإلسالمية التابعة جلامعة املدرسي ،الطبعة
اخلامسة 1418 ،هـ ،قم.
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ومنابعه))
وموانعه
فهم القرآن ((معناه وأدلت ُُه
ُ
ُ

عند اخلاص من ذرية نبينا حممد ،وما

ورثك اهلل من كتابه حرف ًا)(.)20
ويف رواية ُأخرى من قبيل ما روي
عن زيد الشحام قال :دخل قتادة بن

دعامة عىل أيب جعفر الباقر فقال( :يا

قتادة أنت فقيه أهل البرصة؟ فقال :هكذا
يزعمون ،فقال أبو جعفر :بلغني أنك

تفرس القرآن؟ فقال له قتادة :نعم ،فقال له
أبو جعفر :فإن كنت تفرسه بعلم فأنت

أنت ،وأنا أسألك ـ إىل أن قال أبو جعفر:
فرست القرآن من
يا قتادة! إن كنت إنام َّ

تلقاء نفسك فقد هلكت وأهلكت ،وإن
كنت قد فرسته من الرجال ،فقد هلكت
وأهلكت ،يا قتادة! إنام يعرف القرآن من

خوطب به)(.)21

وجوابه :بعيد ًا عن إشكاليات السند
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سوف نتعامل مع املتن عىل فرض صدوره،
ُ
تعرض هلا مجلة من
أما الرواية األوىل فقد َّ
( )20وسائل الشيعة ،للفقيه املحدّ ث الشيخ
ــر الــعــامــيل :ج27
حممد بــن احلــســن احلـ ّ
ص 185ح ،27حتقيق ونــرش مؤسسة
آل البيت إلحياء الــرتاث ،الطبعة األوىل،
 1409هـ ،قم املقدسة.
( )21املصدر السابق :ج 27ص 185ح.25

األعالم وأفادوا َّ
بأن املراد من نفي املعرفة

هو املعرفة الكاملة والتامة؛ وأما الرواية
الثانية فلنكتة التفسري ال تشمل األخذ

بظاهر اللفظ ،فالكالم املراد تفسريه فيه
جنبة غموض ُيكشف عنها.

قال السيد اخلوئيَّ :
(إن املراد من

هذه الروايات وأمثاهلا َّ
أن فهم القرآن

حقَّ فهمه ،ومعرفة ظاهره وباطنه،

وناسخه ومنسوخه خمتص بمن خوطب
به ،والرواية األوىل رصحية يف ذلك ،فقد

كان السؤال فيها عن معرفة كتاب اهلل

حق معرفته ،ومتييز الناسخ من املنسوخ،
وكان تنبيه اإلمام ابا حنيفة عىل

دعوى معرفة ذلك .وأما الرواية الثانية
فقد تضمنت لفظ التفسري ،وهو بمعنى

كشف القناع ،فال يشمل األخذ بظاهر
اللفظ ،ألنه غري مستور ليكشف عنه
القناع ،ويدل عىل ذلك أيض ًا ما تقدم من

الروايات الرصحية يف َّ
أن فهم الكتاب ال

خيتص باملعصومي ويدل عىل ذلك

أيضا قوله يف املرسلة« :وما ورثك اهلل

فإن معنى ذلك َّ
من كتابه حرفا»َّ ،
أن اهلل قد

خص أوصياء نبيه بإرث الكتاب ،وهو
َّ
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معنى قوله تعاىل :ﮋﭣ ﭤ ﭥ ﭦ

ﭧ ﭨ ﭩﮊ [سورة فاطر،]32 :

فهم املخصوصون بعلم القرآن عىل واقعه
وحقيقته ،وليس لغريهم يف ذلك نصيب.

وأما موانع فهم القرآن الكريم ،أو

أدلة االمتناع ،فهي:

املانع األول :القصدية واالجتاهية.

فلو أقدم قارئ القرآن الكريم ،خايل

هذا هو معنى املرسلة ،وإال فكيف ُيعقل َّ
أن

الذهن إال من وسائل الفهم الصحيح عىل

مثل قوله تعاىل :ﮋﭑ ﭒ ﭓ ﭔﮊ

تعمدة يقدمها
عبأ برؤى سابقة وقصدية ُم َّ
ُم ّ

أبا حنيفة ال يعرف شيئ ًا من كتاب اهلل حتى
[سورة اإلخالص ،]1 :وأمثال هذه اآلية
مما يكون رصحيا يف معناه ،واألخبار الدالة
عىل االختصاص املتقدم كثرية جدا)(.)22

ولكن مقتىض اإلنصاف َّ
أن إجابة

السيد اخلوئي مقبولة يف شطرها األول ،أي:
نفي املعرفة التامة ،دون الثاين ،فالصحيح

هو أن ُيقال َّ
بأن فهم القرآن ال يمكن أن

يكون بعيد ًا عن العرتة الطاهرة ،فأصل

الفهم ممكن ،ولكنه مقرون بمتابعة كلامت
أهل البيت ،وقد كان التعنيف والتوبيخ

منصب ًا عىل هذه النكتة ،فأبو حنيفة النعامن
َّ

وقتادة كانا جيتهدان يف اإلفتاء والتفسري

بعيد ًا عن علوم أهل البيت.

( )22البيان يف تفسري القرآن للسيد أيب القاسم
اخلــوئــي :ص ،268نرش مؤسسة إحياء
تراث اإلمام اخلوئي ،قم.

فهم القرآن ألمكنه ذلك ،ولكنه يقدم وهو

النص ،فيكون
بي يديه وجيعلها حاكمة عىل ّ
النص بذلك حمكوم ًا له ال حاك ًام عليه،
ّ

فيلتزم بام ُيوافق هواه ،وهو فهم سقيم.

قال صاحب التحرير والتنوير فيمن

كان له ميل إىل نزعة أو مذهب أو علة:

(يتأول القرآن عىل وفق رأيه ويرصفه
عن املراد ويرغمه عىل حتمله ما ال يساعد
عليه املعنى املتعارف ،فيجر شهادة القرآن
لتقرير رأيه ويمنعه عن فهم القرآن حق

فهمه ما قيد عقله من التعصب ،عن أن
جياوزه فال يمكنه أن خيطر بباله غري مذهبه

حتى إن ملع له بارق حق وبدا له معنى

يباين مذهبه محل عليه شيطان التعصب
محلة وقال كيف خيطر هذا ببالك ،وهو
خالف معتقدك كمن يعتقد من االستواء

عىل العرش التمكن واالستقرار ،فإن
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ومنابعه))
وموانعه
فهم القرآن ((معناه وأدلت ُُه
ُ
ُ

خطر له أن معنى قوله تعاىل« :القدوس»،

قرب جتيل املعنى فيه ،فالقلب مثل املرآة،

تقليده عن أن يتقرر ذلك يف نفسه ،ولو

مثل الصور التي ترتاءى يف املرآة)()24؛

أنه املنزه عن كل صفات املحدثات حجبه

تقرر لتوصل فهمه فيه إىل كشف معنى ثان
أو ثالث ،ولكنه يسارع إىل دفع ذلك عن

خاطره ملناقضته مذهبه)(.)23

وقد ورد يف اخلرب عن رسول اهلل( :إذا

َّ
مت أمتي الدينار والدرهم نزع منها
عظ نْ

هيبة اإلسالم وإذا تركوا األمر باملعروف

ُح ِر ُموا بركة الوحي)()25؛ ويف ذلك يقول

املانع الثاين :اإلرصار عىل اقرتاف
الذنوب ُ
واألنس هبا.

الفضيل بن عياض( :)26يعني ُح ِر ُموا فهم

إىل فهم القرآن الكريم ،وهذا ما التفت

( )24انظر :قوت القلوب يف معاملة املحبوب،

فذلك مانع معنوي كبري من الوصول

إليه الغزايل حيث يقول( :أن يكون مرص ًا

عىل ذنب ،أو متصف ًا بكرب أو مبتىل يف
اجلملة هبوى يف الدنيا مطاع ،فإن ذلك

سبب ظلمة القلب وصدئِ ِه ،وهو كاخلبث
ُ

عىل املرآة فيمنع جلية احلق من أن يتجىل
فيه ،وهو أعظم حجاب للقلب ،وبه
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والشهوات مثل الصدأ ،ومعاين القرآن

ُح ُج َب األكثرون ،وكلام كانت الشهوات

أشدّ تراك ًام كلام كانت معاين الكالم أشدّ

خف عن القلب ُ
احتجاب ًا ،وكلام َّ
أثقال الدنيا
( )23مقدمة التحرير والتنوير ،حممد الطاهر بن
مؤسسة
عاشور التونيس :ج 2ص ،38نرش ّ
التاريخ ،الطبعة األوىل ،طبعة جديدة من ّقحة

ومصححة2000 ،م ،بريوت.
ّ

القرآن()27؛ وقد ُروي عن سفيان بن عيينة
أليب طالب حممد بن عيل بن عطية املكي:

ج 1ص ،81بــاب «كتاب ذكــر الوصف

املكروه من النعت».
( )25كشف اخلفاء ومزيل اإللباس عام اشتهر
من األحاديث عىل ألسنة الناس ،للمفرس
املحدث الشيخ إسامعيل بن حممد العجلوين
اجلراحي :ج 1ص 104ح ،299نرش دار
الكتب العلمية ،الطبعة الثالثة 1408 ،هـ،
بريوت.
( )26الفضيل بن عياض زاهــد عابد وأحد
رجــال الطريقة ،روى عن اإلمــام جعفر
الصادق ،وهو ثقة عظيم املنزلة ،قدم
ثم انتقل إىل
الكوفة وسمع احلديث هباَّ ،
مكة وجاور هبا إىل أن مات يف املحرم سنة:
« 187هـ» وقربه هبا.
( )27انظر :إحياء علوم الدين ،مصدر سابق:
ج 1ص.284
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َّ
أن املراد من اإلرصاف عن آيات اهلل تعاىل

النتاج التفسريي ُ
لألسلوب التجزيئي

ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ...ﮊ [سورة

يف مدرسته القرآنية ،حيث يقول( :وحصيلة

القرآن(.)28

عىل أفضل تقدير جمموعة مدلوالت القرآن

يف قوله تعاىل :ﮋﭶ ﭷ ﭸ ﭹ

األعراف ،]146 :هو أرصف عنهم فهم

ومدى خطورته السيد الشهيد الصدر

تفسري جتزيئي للقرآن الكريم كله تساوي

وقد َّبي لنا القرآن الكريم عالقة الفهم

الكريم ملحوظة بنظرة جتزيئية أيض ًا ،أي

ﮋﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝﮊ [سورة

املعارف واملدلوالت القرآنية ،لكن يف

والتذكري باإلنابة والتوبة ،فقال تعاىل:

أنه سوف نحصل عىل أعداد كبرية من

ق ،]8 :وقال أيض ًا :ﮋﮬ ﮭ ﮮ

حالة تناثر وتراكم عددي دون أن نكتشف

املانع الثالث :النظرة اجلزئية املحدودة

العضوي هلذه املجاميع من األفكار ،دون

ﮯ ﮰﮊ [سورة غافر.]13 :

للقرآن الكريم واالنكفاء عىل الدوائر
الضيقة.

املتمسكون
وهذا غالب ًا ما يقع فيه
ّ

ُبأسلوب التفسري التجزيئي ،ف ُيوقفون

أوجه االرتباط ،دون أن نكتشف الرتكيب
أن نحدد يف هناية املطاف نظرية قرآنية لكل
جمال من جماالت احلياة فهناك تراكم عددي

للمعلومات)( ،)29وألجل ذلك الفهم

نظرهم العلمي عىل دوائر ض ِّيقة ُتستفاد

فرس
الناقص والقارص الذي خيرج به ا ُمل ِّ
للقرآن تفسري ًا جتزيئي ًا وقعت األمة يف فرقة

متكاملة وليس فصو ً
ال ُمتباينة أو أبواب ًا

املانع الرابع :االنشغال بالوسائل

النص ،يف حي َّ
أن القرآن الكريم وحدة
من ّ

مستق ّلة ،ولعل خري من أشار إىل حمدودية

( )28انظر :قوت القلوب يف معاملة املحبوب،
أليب طالب حممد بن عيل بن عطية املكي:
ج 1ص ،81بــاب« :كتاب ذكر الوصف
املكروه من النعت».

أكرب واختالف أعمق.

( )29املدرسة القرآنية ،القسم الثاين ،للسيد
الشهيد حممد باقر الصدر :ص ،12
حتقيق اللجنة التابعة للمؤمتر العاملي لإلمام
الشهيد الصدر  ،نرش مركز األبحاث
والــدراســات التخصصية للشهيد الصدر
 ،الطبعة الثانية1424 ،هـ ،قم املقدسة.
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ومنابعه))
وموانعه
فهم القرآن ((معناه وأدلت ُُه
ُ
ُ

ا ُملوصلة عن املقاصد املطلوبة.

ال ريب يف أمهية إحكام الوسائل

علمية ومعنوية هتدف للوصول إىل

النص القرآين ،ولكنها ستبقي يف حمطتها
ّ

باملقدَّ مات العلمية مجيع األدوات والقواعد

املوصلة لألغراض احلقيقية من قراءة

األخرية جمرد وسائل موصلة وليست
انصب االهتامم
غايات مقصودة ،فإذا
ّ

عىل الوسائل نفسها عىل حساب األهداف
والغايات فذلك مانع حقيقي من الوصول
إىل فهم القرآن.

قواعد ُ
وأصول فهم القرآن:

القاعدة واألصل قد يأتيان بمعنى

واحد ،وهو األساس ،فالقاعدة أساس لبناء

يشء ،وقواعد البيت أساسه()30؛ وكذلك
األصل فهو جذر اليشء ومرجعيته ،أي هو

األساس التي ُبني عليه.
وأما القواعد ُ
واألصول اخلاصة بفهم
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هو عملية إجرائية تعتمد جمموعة مقدَّ مات

القرآن الكريم ،فهناك جمموعة كبرية من
سمى ُبأصول
املقدَّ مات واألدوات والتي ُت ِّ

وقواعد التفسري ،وحيث إننا نرى َّ
بأن
التفسري غري الفهم ،وإنام هو جمرد مقدَّ مة

للفهم االصطالحي ،وقد تقدَّ م َّ
أن الفهم
( )30انظر :لسان العرب ،مصدر سابق :ج3
ص.361

للنص القرآين؛ واملراد
املضامي احلقيقية
ّ
التفسريية ،كام َّ
أن املراد باملقدَّ مات املعنوية

مجيع املقدَّ مات والقواعد التأويلية.

يتعي علينا التعريف باملقدّ مات
من هنا َّ

التفسريية والتأويلية ،وهي كالتايل:

 .1الوقوف عىل اللغة العربية (نحو ًا
ورصف ًا وبالغة).

البدَّ من إتقان اللغة العربية ،وفهم

معانيها وطرائق التعبري فيها ،وأساليبها

البيانية.

 .2الوقوف عىل أوليات فهم املفردة
القرآنية ،من قبيل:

أو ً
ِّ
ال :معرفة َّ
لكل لفظ معناه
أن

اخلاص به.

ثاني ًاُ :مراعاة هوية املفردة يف عرص

النص.
ّ

أي :مالحظة خصوصية ثقافة عرص

النزول ،ففي قوله تعاىل :ﮋ ﭨ ﭩ ﭪ

فرسه
ﭫﮊ [سورة املرسالتَّ ،]25 :
البعض باحلركة الرسيعة ا ُملشرية إىل حركة
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األرض ودوراهنا( ،)31مستفيد ًا ذلك من

العدنْ ِو
قول الفراهيدي( :الكفات من ّ
فظن َّ
أن كفات األرض
والطريان)(،)32
َّ

الوالية ،وهي قوله تعاىل :ﮋﯥ ﯦ ﯧ

ﯨﯩﯪﯫﯬﯭﯮ
ﯯﯰﯱﮊ[سورة املائدة]55 :؛ َّ
فإن

كذلك ،مع َّ
أن الفراهيدي أردف ذلك

سبب نزوهلا هو تصدّ ق أمري املؤمني عيل

املؤدى هو
وبطنها لألموات)( ،)33فيكون َّ

شأن نزوهلا فهو أعظم من سببها ،وهو إثبات

بقوله( :وكفات األرض :ظهرها لألحياء
كوهنا وعا ًء لضم األحياء واألموات ،أما
األحياء فألهنا مساكن هلم ،وأما األموات

فألهنا مقابر هلم.

ثالث ًا :التمييز بي املعاين احلقيقية

واملجازية.

رابع ًا :معرفة أسباب النزول وشأن

النزول.

فهناك فرق دقيق بي سبب النزول

وشأنه ،فسبب النزول تعبري آخر عن

احلادثة التي سبقت نزول اآلية ،وأما شأن
النزول فهو املوضوع الذي جاءت به اآلية،

سنمثـل بآية
ولتوضيح هذه الفكرة الدقيقة
ِّ
( )31انــظــر :كتاب روش بــرداشــت از قــرآن
( ُأســلــوب َفــهــم الــقــرآن) ،حممد حسي
هبشتي :ص ،9نرش منشورات اهلــادي،
1981م ،طهران.
( )32كتاب العي ،مصدر سابق :ج 5ص.340
( )33املصدر السابق :ج 5ص.340

بخامته وهو راكع يف صالته املندوبة ،وأما

الوالية لإلمام عيل عىل سائر املؤمني،
فهي كوالية اهلل ووالية رسوله.

خامس ًا :معرفة القرينة وأقسامها

وأدوارها.

والقرينة يف االصطالح ُيراد هبا األمر

املؤدي إىل حت ّقق املطلوب ،أو األمر املح ِّقق
ملراد املتكلم ،وأما أقسام القرينة ،فهي :القرينة
املتصلة ،وهي الطرف املالصق للكالم ،غري

منفصل عنه ،وبه ينعقد الظهور التصديقي

ويتم املراد اجلدي؛ وتنقسم القرينة
للكالم ّ
املتصلة عىل لفظية وغري لفظية ،وتنحرص
القرينة اللفظية بالسياقية فقط ،وأما القرينة
املتصلة غري اللفظية فتنقسم عىل ما ييل:

 .1بيئة النزول ،وهي جمموعة الظروف
االجتامعية

والرتبوية

والثقافية

والفكرية والسياسية واالقتصادية التي

كان عليها عرص نزول القرآن الكريم،
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ومنابعه))
وموانعه
فهم القرآن ((معناه وأدلت ُُه
ُ
ُ

وكثري ًا ما ُت َّ
شكل هذه الظروف أسباب ًا

وأما القرينة املتصلة اللفظية فتنحرص

النص (القرينة احلالية) ،ونعني
 .2أجواء ّ

اإلبل وغريها يسوقها سوق ًا وسياق ًا،

فاملتك ِّلم قد يتك َّلم وهو بصدد التعليم

أو من التساوق بمعنى التتابع ،ف ُيقال:

النص.
حقيقية لنزول ّ

بالنص،
هبا القرائن احلالية احلافة
ّ

وهو سائق
وسواقُ ،شدد للمبالغة(،)34
َّ

والتفهيم ،وقد يتك َّلم وهو بصدد

قد انساقت وتساوقت اإلبل تساوق ًا إذا

يستعمل املفردات نفسها ،فام مل نقف

يسوق بعض ًا( ،)35وقد يأيت بمعنى املصري

واملخاطب ال ُيمكننا الفصل بينهام،

ﮀﮊ [سورة القيامة ،]30 :أي :إىل

الطلب :اجلب يل ما ًء؛ وقال ذلك
أيض ًا لولده ،وهو بصدد تعليمه كيف

االصطالحي.

إصدار أوامر ،ويف األمرين مع ًا نجده

عىل القرينة احلالية بالكالم واملتك ِّلم

فلو قال املخدوم خلادمه ،وهو بصدد

تتابعت ،واملساوقة :املتابعة كأن بعضها
أيض ًا ،ومنه قوله تعاىل :ﮋﭽ ﭾ ﭿ

ربك املصري ،وهذه املعاين قريبة من املعنى
السياق اصطالح ًا :السياق بناء

ُيصدر األوامر ،فام مل نقف عىل القرينة

للنص ،يرتكز عىل مفردة أو مجلة،
تركيبي
ّ

من املتك ِّلم ال ُيمكننا فهم املراد اجلدي

خالل استعامله ملفردات وتراكيب بنح ٍو ال

احلالية وهي حلاظ املخاطب وموضعه
للمتك ِّلم.
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بالسياق ،والسياق لغة :من السوق ،ساق

النص ومناخاته ،بأربعة
وتتع َّلق أجواء ِّ

ُأمور ،هي:

 .1ما هي طبيعة املتك ِّلم وخصوصياته.

 .2ما هي طبيعة املخاطب وخصوصياته.
 .3ما هي طبيعة اخلطاب وخصوصياته.
 .4ما هي طبيعة املعارف البدهيية.

وظيف ُت ُه بيان املراد اجلدي للمتك ّلم من

ُتفيض إىل غري مفاد السياق ،ولذلك َّ
فإن
السياق ليس له حقيقة خارجية وراء البناء

الرتكيبي ،بمعنى أنه ليس ُمفردة بعينها،

توهم البعض ،وأيض ًا ليس مجلة ،وإنام
كام َّ

( )34لــســان الــعــرب ،مــصــدر ســابــق :ج10
ص.166
( )35املصدر السابق :ج 10ص.166
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النص
هو بناء صوري نقرأوه من خالل
ّ

اإلرساء ،]23 :ففي حرمة التأ ّفف تنبيه إىل

والداللة السياقية عىل ثالثة أقسام،

فإهنا مقصودة
وأما داللة اإلشارةَّ ،

وداللة االقتضاء أمر مقصود للمتك ِّلم،

احلمل ا ُملستفادة من قوله تعاىل :ﮋﭜ

بوجوده الرتكيبي.

اقتضاء وتنبيه وإشارة.

وهذا القصد يكفي فيه الفهم العريف،

حرمة ما هو أعظم من التأ ّفف.

للمتك ِّلم ،ومن أمثلتها اإلشارة إىل ّ
أقل مدة
ُ
ﭝ ﭞ ﭟﮊ [سورة األحقاف:

و ُيشرتط فيها تو ّقف صدق الكالم ومتاميته

 ،]15وقوله تعاىل :ﮋﮪ ﮫ

ُفرياد هبا تنبيه ا ُملخاطب إىل أمر معهود بينه

 ،]233فإنه بطرح احلولي (أربع وعرشين

عليها؛ وأما داللة التنبيه أو داللة ا ِ
إل نْي َامء(،)36

ﮬ ﮭ ﮮﮊ [سورة البقرة:

وبي املتك ّلم ،كام لو كان وقت رشب دواء

شهر ًا) من ثالثي شهر ًا يكون الباقي:

جميء ذلك الوقت :د َّقت الساعة التاسعة.

كان أول من استظهر هذه اإلشارة القرآنية

املريض هو التاسعة مسا ًء ،فتقول له عند

(ستة أشهر) ،وهو ُّ
أقل مدة للحمل ،وقد

فهنا ال ُيراد اإلعالم بنفس الوقت بام

ّ
ألقل مدة للحمل هو اإلمام عيل يف

ذلك الوقت ،وهذه الداللة ال يتو ّقف

وأما القرينة املنفصلة ،وهي الطرف

هو هو ،وإنام املراد التنبيه إىل ما يستلزمه

تكررت معه أكثر من مرة.
حادثة مشهورة َّ

صدق الكالم عليها ،ففي املثال السابق

غري امللتصق بالكالم ،ولكنه الحق به،

املريض الدواء أو مل يرشب؛ ومن أمثلتها

 .1القرائن النقلية (اآليات والروايات).

تكون القضية صادقة ،سواء رشب
القرآنية قوله تعاىل :ﮋ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ

ﮬ ﮭﮮﮯﮰﮊ [سورة

( )36اإليامء (بكرس اهلمزة) لغ ًة :إشارة باليد أو
بالرأس ونحو ذلــك ،وقد ُسم َّيت بذلك
ألهنا تُشري إىل معنى آخر غري مذكور يف مجلة
ا ُملتك ِّلم.

فإهنا تنقسم عىل:

 .2القرائن العقلية القطعية (املعارف
العقلية النظرية الربهانية).

 .3اإلمجاع والرضورات الدينية.
ومن القواعد ُ
األخرى التي البد من

معرفتها تفصي ً
ال:
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 .1معرفة املحكم واملتشابه ،ومعرفة
الظاهر والباطن.

 .2معرفة الناسخ واملنسوخ ،واملكي
واملدين.

 .3معرفة قواعد اجلمع العريف وضوابطها
واملقيد،
(العام واخلاص ،واملطلق
َّ
واحلاكم واملحكوم).

ﭛﭜﭝﭞﭟ
ﭠﭡﭢﭣﭤﭥﭦ
ﭧ..ﮊ [سورة التوبة ،]37 :حيث
يتعذر علينا الوصول إىل املعنى الدقيق
ورس كونه زيادة يف
لكلمة (ال َّن ِيسء)ّ ،

الكفر ،وهنا ُيسعفنا التأريخ من خالل

 .4معرفة املكي من املدين يف السور

تسليطه الضوء عىل الواقع الذي كان

واملنسوخَّ ،
فإن من رشوط الناسخ

األشهر احلرم (رجب ،ذي القعدة،

واآليات ،فلذلك صلة وثيقة بالناسخ

التأخر زمان ًا عىل املنسوخ ،ومن
هو
ّ

عليه عرب اجلاهلية يف تعاطيهم مع

حمرم) ،بنحو العدد ال
ذي احلجةَّ ،

تتبي أمهية املكي واملدين ،فاملكي
هنا َّ

املصداق ،حيث يلتزمون بأربعة أشهر

التأخر.
عليه ،ورشط الناسخ ّ

من أشهر ّ
عوضون ما فاهتم
احلل ،ف ُي ّ
من األشهر احلرم بأشهر ّ
احلل ،أي:

بأي حال من األحوال أن
ال ُيمكن ِّ
يكون ناسخ ًا للمدين ،لتقدّ مه زمان ًا

 .5الوقوف عىل املناهج واألساليب
التفسريية ،للخروج من طائلة
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ﭔ ﭕﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ

االجتاهات التفسريية.

خمتلفة ،منها من أشهر احلرم ،ومنها

ثم يفون ذلك بشهر
يقرتضون شهر ًا َّ

آخر عوض ًا عنه ،وهذا هو النيسء،
ولكوهنم يف األصل ك ّفار ًا َّ
فإن التبديل

 .6الوقوف عىل السرية النبوية والتأرخيية

بأشهر اهلل ُ
احلرم يكون زيادة يف الكفر.

يعرس تصور املراد منها بدون التزود

لفهم القرآن ،فمن الواضح َّ
بأن هناك

لإلسالم ،فهناك نصوص قرآنية
باخللفيات التأرخيية ،من قبيل

قوله تعاىل :ﮋ ﭑ ﭒ ﭓ

 .7الطهارة واإليامن ،فهام ُس َّلامن معرفيان
ُسب ً
يتوسل هبا لنيل
ال للسالك وا ُملريد َّ

سمى
مقاصده الكاملية ،وهي ما ُت َّ

الشيخ الدكتور طالل احلسن

بمسالك السالكي ،وهي عىل اختالف
مراتبها تدور حول حمور الطهارة
بمراتبها الثالثة ،وهي:

األول :طهارة البدن ببعدها الظاهري.

الثاين :طهارة القلب من وجود األغيار،

وذلك بقطع وشائجها والوالء هلا ،وهو
البعد الباطني األول ،الذي ُيمثل السقف

األول من التوحيد.

الثالث :طهارة القلب من أصل ّ
التفكر

باألغيار ،وذلك باحلضور الدائم يف ساحة

ُقدسه ،حيث تبطل حكاية كل موجود عن
نفسه ،وتنحرص حكايتهم عنه سبحانه ،وهو

مقام :ﮋﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜﮝ ﮞ

ﮟ ﮠ ﮡﮊ [سورة البقرة،]115 :

فال يرى شيئ ًا غري اهلل تعاىل ،كام هو عليه
حال إمام ا ُملوحدين عيل حيث يقول:

(ما رأيت شيئ ًا إ ّ
ال ورأيت اهلل قبله وبعده
ومعه)( ،)37وهو املقام األرفع يف التوحيد

بمراتبه الثالث ،الذايت والصفايت واألفعايل،

( )37مصباح اهلداية إىل اخلالفة والوالية ،للسيد
اإلمــام روح اهلل اخلميني :ص ،22نرش

مؤسسة تنظيم ونرش تراث اإلمام اخلميني،
ّ
الطبعة الرابعة.

الذي ال يناله إال من أوصد أبواب حاكمية

عامل املادة ُمطلق ًا.

عالقة قواعد فهم القرآن
بمراتبفهمه:

ال ريب يف وجود أصل العالقةَّ ،
فإن

املستوى املعريف لقارئ القرآن ُحيدِّ د له

مرتبته يف مقام فهم القرآن ،وهذه املرتبة
النص نفسه ،وإنام هي –كام
ليست مرتبة ّ
قلنا –مرتبة القارئ.

وعليه فكل من تو َّفر عىل أكرب قدر

ممكن من القواعد يكون هو األقرب ألفضل

املراتب ،رشط أن يكون مستوعب ًا لتلك

القواعد ،وقادر ًا عىل االستفادة منها ،وال

ريب يف ان اجلوانب املعنوية هي األكثر تأثري ًا
يف الوصول إىل أرشف املراتب املعرفية يف

فهم القرآن الكريم.

مدى انطباق قواعد الفهم عىل تفسري
القرآنوتأويله:

إن التأويل ال ّ
َّ
ينفك عن التفسري البتة ،كام

أن الباطن ال ّ
َّ
ينفك عن الظاهر ،فمن أخطأ
يف الظاهر ال طريق له للباطن البتة ،فالظاهر

أشبه بالرشيعة ،كام َّ
أن الباطن أشبه بالطريقة

واحلقيقة ،وال طريقة أو حقيقة بدون رشيعة.
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ُ

من هنا يلزم ِّ
كل من يريد الدخول

عن املراتب العليا؛ بل ُيمكن القول َّ
بأن

جمموع القواعد التفسريية للقرآن الكريم؛

العليا للفهم
ُتو َّفق للوصول إىل املراتب ُ

يف مضامر التأويل أن يكون متو ِّفر ًا عىل
نتعرض للقواعد التفسريية
عل ًام بأننا مل َّ
فحسب ،وإنام أرشنا إىل أهم القواعد أو

لنقل رشوط التأويل والوصول إىل الباطن
القرآين ،وقد أسمينا ذلك ك ِّله بالطهارة

املعنوية ،وبالعلم النوري اللدين؛ وقد

كان اجلامع ا ُملشرتك لذلك كله هو عنوان
قواعد ُ
وأصول فهم القرآن ،وقد اتضح َّ
أن

دائرة الفهم أوسع من دائرة التفسري بكثري.

القائم عىل حمصلة املزج املعريف بي النتاجي
للنص القرآين.
التفسريي والتأوييل ّ

عالقة املناهج واألساليب التفسريية
بقواعد فهم القرآن:

وهنا ينبغي أو ً
ال التعريف باملناهج

التعرض لوجه
واألساليب التفسريية ثم
ّ

عالقتهام بالفهم.

املنهج لغة :هو الطريق الواضح(،)38

املصنفات التفسريية وقواعد فهم

واصطالح ًا هو طريقة االستدالل أو

بحسب التتبع وجدنا َّ
أن كثري ًا من
ترع قواعد ُ
وأصول
املص َّنفات التفسريية مل َ

املطلوب ،ولتقريب ذلك ُيمكن القول َّ
بأن

القرآن الكريم.

التفسري فض ً
ال عن قواعد الفهم؛ ولذلك

َّ
فإن الكثري منها إنام يدخل يف املصنفات
60

مجيع املص َّنفات التفسريية بال استثناء مل

التفسريية من باب املساحمة.

نعم ،الكثري منها ُيمثل مرتبة حمدودة

من مراتب الفهم ،والغالب عليها والسواد
األعظم منها ال يعدو املراتب املتدنية من

تقرتب من
مراتب الفهم ،أو تكاد أن
َ
املراتب املتوسطة للفهم ،ولكنها بمنأى

الكيفية املعتمدة يف االستدالل عىل إثبات

من يعتمد األد ّلة العقلية يف إثبات املطلوب

َّ
فإن منهجه عقيل ،كام هو احلال يف فلسفة

املشّ اء ،وهكذا من يعتمد األد ّلة النقلية

فمنهجه نقيل ،ومن يعتمد التجربة فمنهجه
جتريبي ،وهكذا.

( )38انــظــر :الــفــروق الــلــغــويــة أليب هــالل
مؤسسة
العسكري :ص ،298حتقيق ونرش
ّ

املدرسي،
النرش اإلسالمي التابعة جلامعة ّ
الطبعة األوىل1422 ،هـ ،قم املقدسة.

الشيخ الدكتور طالل احلسن

وصاحب املنهج ا ُملعترب إنام يقيم

وال خيفى َّ
بأن جتريد النفس عن

يكون غياب املنهج ،وبالتايل َّ
فإن املنهج

والسياسية يف رتبة سابقة عىل العملية

الدليل إلثبات مدّ عاه ،ومع غياب الدليل

ُيراد به الدليلية بنحو ما ،فكام ّ
أن الدليل هو

املتبنيات العقدية واالجتامعية والفكرية

ّ
وشاق جدّ ًا ،إن مل
التفسريية أمر صعب

الطريق الواضح إلثبات املدّ عى فكذلك

السيام مع حصول حالة
يكن عسري ًا،
ّ

املنهج هو جمموعة القواعد أو الضوابط

تقبل القراءات املقابلة مجلة وتفصي ً
ال.
ّ

املنهج؛ وبذلك نخرج بنتيجة مفادها َّ
أن
ا ُملفضية إىل نتائج حتمية هلا عند عدم وقوع

اخلطأ يف استعامهلا؛ كام َّ
أن موقعية املنهج يف

العملية االستداللية عموم ًا ويف العملية

انغالق معريف عىل املتب ّنيات الفردية وعدم
عل ًام َّ
بأن حتديد املناهج يف معظم التفاسري

املتو ِّفرة لدينا هو حتديد بعد الوقوع(،)39

سجله مص ّنفو أبحاث مناهج التفسري
قد ّ

التفسريية خصوص ًا يكشف النقاب لنا عن

واملهتمون بذلك ،ومل ُيعلم حتقيق ًا ّ
أن أولئك
ّ

من أعالم املسلمي يف مص ّنفاهتم املختلفة

فان ّ
أي حالّ ،
كل حركة تفسريية
وعىل ّ

فإذا غاب املنهج املعترب ومورست

ُمت ّثـل ّاجتاه ًا معين ًا ّ
تشكل مردوداته السلبية

ُ
الفوىض البحثية التي وقع فيها عدد كبري
ويف خمتلف املجاالت.

العملية التفسريية أو التأويلية للوصول
إىل فهم القرآن فذلك ما يندرج ضمن

االجتاهات القائمة عىل القصدية والقبليات
النص املقروء.
احلاكمة عىل معطيات ّ

جدير بالذكر :إنّنا إذا ما استقرأنا

املص ّنفات التفسريية ،وقرأناها بد ّقة

ومتحيصّ ،
فإن القليل منها سيخرج عن
دائرة ّ
االجتاهات وبنسب خمتلفة.

األعاظم قد قصدوا منهج ًا معين ًا دون آخر.

فإهنا سوف
مل تنطلق يف ضوء منهج معترب ّ

الثقل األكرب يف ردم البناء املعريف يف العملية
التفسريية.

أ ّما مناهج التفسري املعتربة ،فهي:

 .1منهج تفسري القرآن بالقرآن.

 .2منهج التفسري الروائي األثري.
( )39نعمُ ،يستثنى من ذلك السيد الطبأطبائي
رصح بمنهجه التفسريي يف مقدَّ مة
الذي َّ
اجلزء األول وضمن اجلزء الثالث من امليزان.
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 .3منهج التفسري العقيل االجتهادي.

جاء يف السنة الرشيفة فقد روي عن أمري

 .5منهج التفسري اإلشاري.

فرس القرآن
التناقض يف القرآن( :إياك أن ُت ّ

 .4منهج التفسري العلمي التجريبي.
 .6املنهج التفسريي اجلامع.

سمى بمنهج التفسري
وأخري ًا هناك ما ُي َّ

بالرأي ،إال أنه ليس منهج ًا وإنام هو حمض

االجتاه الفاقد للدليلية عليه وعىل معطياته؛

منهي
فهذا االجتاه التفسريي الالمنهجي
ٌّ
عنه بشكل رصيح يف حديث قديس

ويف السنة الرشيفة ،وبالضمن يف القرآن

الكريم ،أ ّما النهي الضمني فبقوله تعاىل:

ﮋ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ...ﮊ [سورة
فرس يف املقام
اإلرساء ،]36 :والعلم ُي ّ
بالدليل ،وقد جاء بالضمن يف قوله تعاىل:

ﮋﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ

برأيك حتى تفقهه عن العلامء ،)41()...وعن

اإلمام احلسي ،أنه قال( :سمعت جدي

رسول اهلل يقول :من قال يف القرآن بغري

علم فليتبوأ مقعده من النار)(.)42

األساليب التفسريية :وأما األسلوب

التفسريي ُفرياد به طريقة عرض النتائج

ا ُملستدل عليها بواسطة املناهج التفسريية،
فالنتائج تارة ُيلحظ فيها اجلانب اللغوي
وأخرى ُيلحظ فيها الرتتيبية ُ
فقطُ ،
وأخرى

املوضوعية ،فهناك أساليب ثالثة معرفة يف
العملية التفسريية ،وهي:
أو ً
الُ :أسلوب التفسري املفردايت.

ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ

ثاني ًاُ :أسلوب التفسري الرتتيبي التجزيئي

وأ ّما ما جاء رصحي ًا يف حديث قديس فهو ما

ثالث ًاُ :أسلوب التفسري املوضوعي

ﯲﯳﯴﮊ[سورة النجم]23 :؛
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لـمدعي وقوع
املؤمني عيل إنه قال ُ

روي عن أمري املؤمني عيل ،قال( :قال

ّ
"جل جالله" :ما
رسول اهلل :قال اهلل
فرس كالمي برأيه)( ،)40وأ ّما ما
آمن يب من ّ

( )40التوحيد ،للشيخ األقــدم الصدوق أيب
جعفر حممد بن عيل بن احلسي بن بابويه

ُ
اجلميل.

التوحيدي.

الــقــمــي :ص ،68حتقيق السيد هاشم
احلسيني الطهراين ،نرش مجاعة املدرسي،
الطبعة  1387هـ ،قم املقدسة.
( )41املصدر السابق :ص.264
( )42املصدر السابق :ص 90ح.5

الشيخ الدكتور طالل احلسن

واملفردايت يقف عىل معاين املفردات

إذن فالوظيفة األساسية للتفسري

غريب القرآن للراغب األصفهاين؛ وأما

التفصيلية لآليات القرآنية من دون إعطاء

فقط ،كام هو احلال يف تفسري مفردات

الرتتيبي ُفرياد به تناول اآليات بحسب

ما هو موجود يف النظم القرآين ،وقد

سمي بالتجزيئي أيض ًا ألنه ُجيزِّ ئ السور
ِّ
فرس اجلمل التامة يف
واآليات ،أي أنه ُي ِّ
السورة الواحدة ويف اآلية الواحدة أيض ًا

التجزيئي تكمن يف إبراز املدلوالت
ّ
يتشكل عادة
املوقف القرآين العام الذي

من جمموعة مدلوالت تفصيلية ،بخالف
ما عليه التفسري املوضوعي فإنّه ال يكتفي
بإبراز املضامي اجلزئية للمفردات القرآنية

أهم وأجدى،
وإنّام
ّ
يتجاوز ذلك إىل ما هو ّ

دون أن يلحظ فيام بينها من جهة ارتباط.
وأما ُ
األسلوب املوضوعي فيعتمد عىل

موضوع من موضوعاته املختلفة(.)43

ثم ُيعرض بصيغة سؤال عىل القرآن برمته،

هي غري املناهج التفسريية اآلنفة الذكر،

فرس تفسري ًا جتزيئي ًا ثم جتمع النتائج
و ُت ِّ

التفسريي أ ّي ًا كانت هويته البدّ أن يكون له
النص
ُأسلوب معي يف الوصول إىل مراد ّ

حيث يقوم بتحديد املوقف القرآين جتاه

اختيار موضوع يف رتبة سابقة عىل التفسري

فتخلص لدينا ّ
أن األساليب التفسريية
ّ

ثم ُجتمع اآليات ذات الصلة باملوضوع

ولكن دون أن ّ
تنفك عنها؛ بمعنىّ :
إن املنهج

للوصول إىل النتيجة النهائية ،والتي ُتعرب

عن املوقف القرآين وليس املوقف اآليايت.

ــمــي الــتــفــســري املــوضــوعــي
وقـــد ُس ِّ

وحد بي اآليات ذات
بالتوحيدي ألنه ُي ِّ

املوضوع الواحد ،وربام ُس ِّمي بذلك ألنه
وحد بي التجربة اإلنسانية املطروحة عىل
ُي ِّ

شكل سؤال وبي املعطى اجلواب القرآين
الذي ُيمثل املوقف النهائي للقرآن ،والذي
ُيمكن التعبري عنه بالنظرية القرآنية.

القرآين ،وبذلك ُيصار إىل أحد األساليب

املتقدّ مة(املفردايت،املوضوعي،والتجزيئي).

بعد هذه املقدَّ مة املهمة يتضح لنا وجه

العالقة بي املناهج واألساليب التفسريية
وبي فهم القرآن ،فال ُيمكن لنا الوصول

إىل اية مرتبة من مراتب فهم القرآن دون
( )43انظر :املدرسة القرآنية ،مصدر سابق:
ص.35- 34
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ومنابعه))
وموانعه
فهم القرآن ((معناه وأدلت ُُه
ُ
ُ

التوسل باملناهج واألساليب التفسريية.
ّ
مدى اكتامل قواعد فهم القرآن عىل
مستوى النظرية والتطبيق:

سمى بمنهج
املصادر املعتمدة؛ وهو ما ُي َّ
َّ
ولعل من أشهر
تفسري القرآن بالقرآن؛

أما عىل مستوى النظرية فال زالت

بياناته اآليات ا ُملحكامت التي ُتقابلها

املناهج واألساليب التفسريية ،إال َّ
أن ما

فهي بحاجة إىل بيان ا ُملحكامت ،وهو قوله

هناك مساحات فارغة مل ُمتأل يف بيانات
هو موجود بي أيدينا من مص ّنفات تفي

باحلاجات األولية ملن ُيريد حتصيل بعض

مراتب الفهم؛ وأما عىل مستوى التطبيق
السيام يف املص َّنفات
فهناك ختبط كبري جد ًاَّ ،

املتأخرة،
القديمة ،والكثري من املص ّنفات
ّ

ولكننا عىل مستوى البحوث والدراسات
فاحلال ألهنا ُكتبت بعد نضج العملية

التفسريية وبيان أهم املالمح للمناهج
واألساليب التفسريية.

مصادر ومنابع فهم القرآن الكريم:

ونعني بمصادر فهم القرآن ومنابعه
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ومعمول هبا ،بل ُيعدّ ذلك من أفصل

خصوص األدلة واملدارك املعتمدة يف

النص القرآين املقروء قراءة
بيان املراد من ّ
ختصصية ،أو هي املادة األولية لفهم
ّ
النص ،وهي كالتايل:
ّ

املصدر األول :القرآن الكريم.

َّ
إن احلاجة للقرآن يف فهمه معلومة

اآليات ا ُملتشاهبات احلاملة وجوه ،ولذلك

تعاىل :ﮋ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ
ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣﮤ

ﮥﮦﮧﮨﮩﮪﮫﮬﮭ
ﮮ ﮯ ﮰ ﮱﮊ[سورة آل

عمران]7 :؛ حيث جرت القاعدة يف عود

املتشابه للمحكم يف فهمه والعمل به.
املصدر الثاين :الروايات.

صح لفظه أو معناه عن النبي
وهو ما ّ

األكرم وأهل بيته ،سواء ما ورد يف
كتبنا احلديثية األساسية والفرعية ،أم ما

ورد منها يف صحاح مدرسة اخللفاء ،وربام
ُيقال َّ
بأن للروايات دورين مهمي ،األول

البدَّ منه ،وهو الدور التطبيقي ،واآلخر

تفسريي تعليقي ،وذلك عند غياب ا ُمل ِّبي

القرآينَّ ،
وأن هلذا الدور التفسريي التبييني
وجه قرآين ،وهو قوله تعاىل :ﮋ ﭥ ﭦ

ﭧﭨﭩﭪﭫﭬﭭ

الشيخ الدكتور طالل احلسن

ﭮﮊ

[سورة النحل،]44 :

ولكنه دور تعليقي يف صورة كون التبيي

نبوي ًا خالص ًا.

هكذا يرى مجلة من أعالم التفسري،

َّ
ألن املعروف عن
للتغليب ،وذلك

الدس والتزييف ،وإال َّ
فإن
اليهود هو
ّ
هناك َّ
وضاع حديث معروفي ُو ِس َم نْت
رواياهتم باإلرسائيليات أيض ًا ،قال ُأستاذنا

ا ُملح ِّقق معرفة( :التغليب للون اليهودي

منهم السيد العالمة الطبأطبائي وبتبعه
ُأستاذنا العالمة احليدري ،إال َّ
أن ذلك ليس

عىل غريهَّ ،
ألن غالب ما ُيروى من هذه

منهج تفسري القرآن بالقرآن ،وليس جمرد

مصدر هيودي)(.)45

فرسة
والتطبيق عىل النصوص الروائية ا ُمل ِّ

للقرآن؛ وما قيل َّ
بأن التفسري يتعاطى مع

مناط ًا لرفض الرواية ،فللقبول والرفض
مناطات ُأخرى ،منها :ما خالف منها

عىل اجلوانب التطبيقية واملصداقية فال تكون

الدينية أو الرباهي العقلية يرضب هبا

صحيح ًا ،فاملنهج الروائي عىل حدٍّ سواء مع

أمر تطبيقي ،حيث جريان نظرية اجلري

اخلرافات واألباطيل مرجع يف أصله إىل
عل ًام َّ
بأن صفة اإلرسائيلية ال تصلح

املفاهيم القرآنيةَّ ،
وأن الروايات قد اقترصت

القرآن أو السنة الصحيحة أو الرضورات

فرسة ،فإنه قول مقبول يف كرباه التي تقرن
ُم ِّ

عرض اجلدار ،وهذا ضابط عام ُتقاس به

تنفي صفة املفهومية عن الروايات؛ فذلك

املصدر الثالث :القرائن العقلية.

التفسري باملفاهيم ،ومرفوض يف صغراه التي

مناف ملقتىض التحقيق؛ َّ
فإن الروايات منها

ما جاءت لتحدِّ د مصداق ًا ،ومنها ما جاءت

الروايات اإلرسائيلية وغريها.

فمن مجلة أدوات الفهم الصحيح

للنص القرآين تكمن يف الوقوف عىل
ّ

نتعرض لذلك يف
لترشح مفهوم ًا؛ ولعلنا َّ

َّ
ولعل الكثري من
القرائن العقلية؛

نعم ،ينبغي االلتفات إىل الروايات
اإلرسائيلية( ،)44وهي صفة ُأطلقت

ُمراعاة القرائن العقلية القطعية ،كام هو

دراسة مستقلة.

مر بنا يف هامش سابق معنى اإلرسائيليات.
(َّ )44

السقطات التفسريية كان منشؤها عدم

فرسون يف ثوبه القشيب،
( )45انظر :التفسري وا ُمل ِّ
مصدر سابق :ج 2ص.80
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ومنابعه))
وموانعه
فهم القرآن ((معناه وأدلت ُُه
ُ
ُ

احلال يف تصوير الصفات اإلهلية التي ُع ِّرب
ُ
حسية ،كاليد والوجه
عنها قرآني ًا بأمور ِّ
والعي ،حيث نجد ذلك الركام اهلائل من
التشبيه ا ُملفيض للرشك والكفر ،وبالتايل
فإن االلتفات إىل القرائن العقلية ُي ّ
َّ
شكل

حيث تكون احلاجة إليها يف بيان اآليات

ذات اإلعجاز العلمي ،فض ً
ال عن احلاجة
إليها ملن هنج املنهج العلمي يف التفسري.

املصدر الثامن :القدرات الذاتية ا ُملكتسبة.

عميلة وقائية حلفظ العملية التفسريية من

ونعني بالقدرات الذاتية اخلاصة

فرس وا ُملتابع له من االنحراف
تقي عقيدة ا ُمل ّ

َّ
واخلالقية،
فهي( :الفطنة والذكاء؛ واملوهبة

السقطات والتزييف ،بل هي عملية وقائية

النص؛ أما القدرات الذاتية
بشخصية قارئ ّ

ُ
وجت ّنبهام من الضالل.

َّ
فرس حيتاج إىل مستوى من املوهبة
فإن ا ُمل ِّ
َّ
واخلالقية يفوق ما حيتاج اليه أرباب األدب

املصدر الرابع :مجلة من علوم القرآن.

من قبيل الناسخ واملنسوخ واملكي

وقوة
والفن()46؛ وأيض ًا رسعة البدهية
ّ
ّ

املصدر اخلامس :املعاجم اللغوية املوثوقة.

وذلك َّ
ألن القرآن عىل مراتب ،وهذه املراتب

وأ ّ
األخص :الفلسفة
مهها باملعنى
ّ

احلقيقة والرغبة يف التحصيل والتحقيق ،ففي

واملدين ،وأسباب النزول ،وغري ذلك.

املصدر السادس :العلوم اإلنسانية.

والعرفان وعلم النفس والتأريخ واالجتامع

والفن
والسياسة والقانون واإلدارة واآلثار
ّ
66

املصدر السابع :التجارب العلمية.

وبعض فروع االقتصاد ،وقد ُتطلق العلوم

األعم فتدخل
اإلنسانية و ُيراد منها املعنى
ّ

والطب ،وغري ذلك
علوم اللغة واألدب
ّ

َّ
وخالقيته؛ وال
ممَّا تتع َّلق بإبداع اإلنسان

خيفى مدخلية مجلة من العلوم اآلنفة يف

فهم القرآن الكريم.

التصور والتخيل مع ًا،
وقوة
االستيعاب؛ َّ
ّ

وحب
ال ُيمكن ّ
القوتي؛ ّ
تقصيها بدون هاتي ّ
ذلك ضامنة بقاء الدافعية املستمرة ،وضامنة

األمعية والتقليد األعمى؛ ومنها:
اخلروج من َّ
اإلخالص والنقاء والطهارة ،فذلك ركيزة

تقص الوجوه التأويلية.
أساسية يف ّ

( )46ومن هنا ينبغي التشديد يف قبول الطلبة يف
جماالت علوم القرآن الكريم ،و ُمراعاة ما
يمتلكونه من قدرات ذاتية وكسبية ،لكي ال
تكون هذه األقسام ال ُعليا يف معارفها مرسح ًا
للفاشلي العاطلي ،وموئ ً
ال للمتطفلي.

الشيخ الدكتور طالل احلسن

وأما القدرات املكتسبة فمنها :املرتبة

فرس ،فجامع
العلمية التي انتهى إليها ا ُمل ّ

املنقول واملعقول عادة ما يفوق نتاجه
التفسريي فاقد أحدمها ،وجامع املنقول

فن واحد من الفنون
يفوق من تو ّفر عىل ٍّ
النقلية؛ ومنها :املطالعة التأملية واملتابعة

التحقيقيةَّ ،
فإن معظم األخطاء ناجتة عن

الفرق بي مصادر التفسري وبي
املصادر التفسريية:

كام َّ
أن هناك فرق ًا كبري ًا بي مصادر

التفسري والتي ُيراد هبا ما تقدَّ م آنف ًا،

من القرآن والرواية والقرائن العقلية
ومجلة من علوم القرآن ،وغري ذلك،

وبي املصادر التفسريية؛ َّ
فإن املصادر

ق ّلة املطالعة وضعف التأمل وندرة املتابعة

التفسريية يراد هبا ا ُملص َّنفات التفسريية

التحليل ،فذلك ما ُيقربه من األهداف

وأما كتاب جممع البيان يف تفسري القرآن

والتحقيق؛ ومنها أيض ًا :الدقة وعمق

النص.
البعيدة والقصوى من ّ

الفرق بي مناهج التفسري ومصادره:

ال غري؛ فالقرآن الكريم مصدر تفسريي،
للطربيس فإنه من املصادر التفسريية

بمعنى أنه من املص َّنفات ،وقد ُيطلق أحيان ًا

هناك خلط وقع يف بيان مناهج التفسري

عنوان املصادر التفسريية و ُيراد هبا مصادر

واحد ،ومن ثم ال معنى للفصل بينهام؛ من

التفسريية هي املص َّنفات ا ُملؤ َّلفة ،وأما

ظن بعضهم أهنام
ومصادر التفسري ،حيث ّ

قبيل القرآن الكريم والروايات وجمموعة
ولكن الصحيح يف املقام هو
القرائن؛
َّ

اختالف اجلهة املنظور إليهاَّ ،
فإن املنهج

التفسري من باب التوسعة ،وإال فاملصادر
مصادر التفسري فإهنا املواد األولية التي

النص يف فهم القرآن.
يعتمدها قارئ ّ

اختالف التعاطي مع مصادر ومنابع

النص
التفسريي طريق ُموصل للمراد من ّ

فهم القرآن:

النص ،وال مانع من كون
أولية لفهم
ّ
اليشء الواحد طريق ًا للوصول ومادة أولية

مع مصادر الفهم ،ويف أكثر من جهة،

القرآين ،وأما املصدر التفسريي فإنه مادة

النص.
يعتمدها قارئ ّ

ال ريب يف وجود اختالف يف التعاطي

فهناك جهة اختالف تعود إىل نفس املنبع

يف معطياته ،فالقرآن مث ً
ال ال توجد فيه
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ومنابعه))
وموانعه
فهم القرآن ((معناه وأدلت ُُه
ُ
ُ

املفرس
مشكالت َسن َِد َّية ،وهذا ما يو ّفر عىل ِّ
جهود ًا كثرية كام أن جيعله مطمئن ًا أكثر

لنتاجه التفسريي املعتمد عىل القرآن نفسه.
وهناك جهة اختالف ُأخرى غالب ًا ما

فرس ومنظومته الفكرية
يعود إىل شخصية ا ُمل ِّ

وسعته املعرفية ،فاألخباري مث ً
ال ال يأنس

حيتاجه وبام يناسب قدراته املعرفية.

الـــزاويـــة الــثــانــيــة :اجلــانــب العميل

الشخص ،وهو املتع ِّلق بتطبيق ما حصلنا
عليه يف اجلانب النظري عىل سلوكنا،

فنكون قرآنيي عم ً
ال ال نظر ًا فقط.

إال بالرواية التفسريية ،والفيلسوف املشائي

الـــزاويـــة الــثــالــثــة :اجلــانــب العميل

القرائن العقلية ،واألخالقي جتده باحث ًا

تع ّلمناه إىل اآلخرين ،والعمل عىل نرش

مفرس ًا جتده باحث ًا عن
إذا ما أراد أن يكون ِّ
عن املنابع األخالقية يف التفسري ،وهكذا.
وظيفتنا جتاه القرآن الكريم:

ُيمكن أن نحدد وظائفنا جتاه القرآن

الكريم يف أكثر من زاوية ،وهي:
الزاوية ُ
األوىل :اجلانب النظري ،وهو
املتع ِّلق بفهم القرآن ،فالواجب عىل كل
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مسلم أن يسعى لفهم القرآن ،ولو بقدر ما

التعليمي ،ونعني به العمل عىل إيصال ما

املعارف القرآنية.

الزاوية الرابعة :تعاهد القرآن الكريم،

وذلك من خالل احلرص عىل تالوة القرآن
يومي ًا ،والسعي حلفظه بقدر املستطاع.
واحلمد هلل رب العاملي.

م
لخ
ص ال
بح
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ث

ينطلق السيد الباحث يف حبثه من كلمة لالمام أمري املؤمنني علي
ُنزفه املستنزفون ،وعيون
ابن ابي طالب -:إن القرآن حبر ال ي ِ
ال يُنِصبها املاحتون ،ومناهل ال يُغيضها الواردون ،))...فيقتبس من
أنواره أقباساً مشلت مرةً وألفاظه أخرى ،ومعانيه ثالثة ،يُظهر فيها
درراً ال يعيها القارئ السطحي الذي مل يؤت سع ًة من العلم.
ومن تلك األقباس ،ماحيسبه اجلاهل من شواذ اإلعراب ،أو
حذف بعض احلروف وإثبات بعضها ،وإشكالية (واو الثمانية)
واحلروف املق ّطعة يف فواتح السور وأسرارها .كما يعرض بتفصيل
مفيد ،عجائب العدد يف القرآن الكريم واليت يقف العقل عندها
مبهوراً وباألخص ما يتعلق منها بالعدد ( )19فضالً عن اشارات
أخرى ال ُّ
تقل إحداها أهمية عن األخرى .والبحث ال خيرج يف
استشهادات عن دائرة أآليات الكرمية.

أقباس من أرسار القرآن

يم
الر نْ َ
الر ِح ِ
مح ِن َّ
بِ نْس ِم اهللِ َّ

ﮋﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ

ﮋﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ

ﯢ ﯣ ﯤ ﯥﮊ [ســورة الكهف]1 :

ﭸ ﭹ ﭺﮊ [سورة ص]29 :؟.

ِع ِ
باد ِه الذين َ
اصطفى.

جع َل ُه ُ
الع َل َام ِء؛ َو َربِيع ًا لِ ُق ُل ِ
اهلل ِر ّي ًا لِ َع َط ِ
وب
ش ُ

والسالم عىل رسولِ ِه الكريم َوعىل
والصال ُة
ُ

وبعدُ فقدنْ أنزَ َل ُ
َ
–القرآن
اهلل -سبحا َن ُه
صابيح ُه؛
عىل حبِيبِ ِه ا ُملصط َفى ُنور ًا ال ُتط َف ُأ َم
ُ
در ُك
ِ َ
ورساج ـ ًا ال خي ُبو َت َو ُّقدُ ه ،و َبحر ًا ال ُي َ
َق نْع ُره ،وامت ََّن عىل ِع ِ
باد ِه بِ ِه َ
فقال تعاىل :ﮋﭽ

ﭾﭿﮀﮁﮂ

ﮃﮊ [ســـورة املــائــدة ،]15 :وقـ َ
ـال
َج َّ
ــل شــأ ُنـ ُـه :ﮋﭷ ﭸ ﭹ ﭺ

ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀﮊ
[سورة الرمحن]4– 1 :؛ َ
وقال َتعاىل :ﮋﭞ
ﭟﭠﭡﭢﭣﭤﭥﭦ

ﭧﭨﭩﭪﭫﭬ
70

فهل تد ّبرنا آياته كام أراد بقوله تعاىل:

ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲﮊ [سورة اجلمعة:

ِ
َ
ينابيعه
ونأخذ من
 ]2لِن نْن َه َل من َمعينِ ِه؛
و ُبحو ِره؛ ون نْف َق َه ما فيه .فهو َب نْح ٌر ال َي نْنـ ِز ُف ُه

نض ُبها ِ ُ
عيون ال ُي ِ
املاحت َ
ا ُملس َت نْنز ُف َ
ون؛ َو ٌ
ون؛
َو َمن ِ
َاه ُل ال ُ
يغيضها الواردون(.)1
( )1هنج البالغة.315 :

أرسار ُه ؟ فقد
وهل وعينا معانيه واكتشفنا
َ

الص ِ
َاج ُ
لحاء َو َحب ً
ُ
الف َق َه ِاءَ ،
ال َوثِيق ًا
لط ُر ِق ُّ
وحم َّ

دى ِملَ نْن ا نْئت ََّم بِ َه َو َح ِ
ام ً
مح َل ُه(.)2
ال ِملَ نْن َ َ
ُعرو ُت ُه؛ َو ُه ً
يقَ ،و َب ِ
الق َ
إن ُ
َّ
اطن ُُه َع ِم ٌ
ظاهر ُه َأنِ ٌ
يق؛
رآن
َ
ال َت نْفنَى َع َجائِ ُب ُهُ ،وال ُت نْن َق ِيض َغ َرائِ ُب ُه(َ .)3ف َام
دى؛ َأو
َجا َل َس ُه َأ َحدٌ إِال َق َام َع نْن ُه بِ ِز َيا َد ٍة يف ُه ً
ٍ
مى.إِ َّن ُه ال َّن ِ
اص ُح الذي ال َي ُغ ُّش،
ُن
قصان ِم نْن َع ً

وهو َأ نْح َس ُن َ
احلـ ِـديـ ِ
ص.
ـث؛ َو َأ نْنـ َفـ ُـع ال َق َص َ
رسا ِر ِه َف نْق ٌر َأال إِ َّن
نى؛ َو َج نْه ُل َأ نْ َ
َم نْع ِر َف ُت ُه ِغ ً
ُك َّل َحا ِر ٍ
ث ُم نْبت ََىل يف َح نْرثِ ِه َو َع ِاق ِبة َع َم ِل ِه َغ َري

الق َر ِ
َح َر َث ِة ُ
آن(.)4

لقد نرشنْ ُت بحوث ًا َح َ
ِ
القرآن ،لك َّننِي
ول

أعــد ُت ِقرا َء َت ُه ان َنْك َش َف يل جديدٌ ِم نْن
ُك َّلام نْ
أدرك ُت ِ
نْ
فيه َح َقائِقَ
رسا ِر ِه؛ َو ُك َّل َام تَدَ َّبر ُت ُه
َأ َ
َو ُك ـ ُنــوز ًا َرائِــعـ ًة تَشنْ َهدُ َأ َّنــه ﮋﭹ ﭺ
ﭻﮊ [سورة يس ،]5 :ﮋﮓ ﮔ ﮕ

( )2هنج البالغة.316 :
( )3نفسه.61 :
( )4نفسه.164 :

أ.د .حازم سليامن احليل

ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛﮜ ﮝ ﮞ ﮟ

ﮠﮊ [سورة فصلت ،]42 :ﮋﭿ ﮀ ﮁ

ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈﮊ
[سورة النساء ]82 :فنتلو قوله تعاىل :ﮋﭜ

ﭝﭞﭟﭠﭡﭢﭣﭤ
ﭥﭦﭧﭨﭩﭪﭫﭬ

ﭭﭮﮊ[سورة اإلرساء.]88 :

قبس مــن بعض أرسار القرآن
هــذا ٌ
ِ
كتاب اهللِ تعاىل ،عندما
انتفعت بِ ِه من َه ِد ِّي
ُ

ِ
انكشفت يل ُ
مفاهيم ِه.
بعض
نْ

الص َ
ابئون والصابئ َ
ي
َّ

قـــال تــعــاىل يف ســـورة الــبــقــرة :ﮋﭑ

ﭒﭓﭔﭕﭖ
ﭗﭘﭙﭚﭛﭜ
ﭝﭞﭟﭠﭡﭢﭣ
ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨﮊ [ســـورة
البقرة.]62 :

احلج :ﮋﭛ ﭜ ﭝ
وقال يف سورة ِّ

ﭞﭟﭠﭡﭢ
ﭣﭤﭥﭦﭧﭨ

ﭩ ﭪﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱﮊ
[سورة احلج.]17 :

وقال تعاىل يف سورة املائدة :ﮋﯘ ﯙ

ﯚﯛﯜﯝﯞﯟ
ﯠﯡﯢﯣﯤﯥ
ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫﮊ [سورة

ـصــابِــؤُ َ
ون﴾ يف
املــائــدة.]69 :
ارتفع ﴿الـ َّ
َ
ـارى﴾ َف َام
املــائــدة وتقدَّ ُموا عىل ﴿ال ـ َّنـ َ
ـصـ َ
ِ
كم ُة ِم نْن ذلك؟.
احل َ

وملاذا مل ترد منصوب ًة كام جاءت يف البقرة

ويف احلج ؟.

ــرب األقـ ِ
ـــوال يف ﮋﯙ ﯚﮊ
أقـ ُ

ِ
بأفواه ِه نْم ومل ُت نْؤ ِم ُن
ُهنا هم الذين آمنوا

()5
اليهود،
هم
ُ
قلوهبم  ،ﮋﯛ ﯜﮊ ُ
ُ

الــصــابِــؤُ َ
جوم
ــوم يعبدون ال ُّن َ
ون﴾ َق ٌ
َ
﴿و َّ
ِ
َ
ِ
األنبياء َو َيدّ عون
ببعض
ويعرتفون
واملالئك َة

أتباع حييى بن زكريا و ُيقال إِ َّهنم
َّأهنــم ُ
الف ِ
ور ِ
وم َن ُ
قهاء َم نْن يعدُّ ُهم من
يقرأون َّ
الز ُب َ

َأهلِ ِ
الكت ِ
َاب ومنهم َم نْن ال يعدّ ُهم كذلك

()6

وبعضهم حيبون أهل البيت.

ـصــابِــؤُ َ
وقد
ون﴾ يف سورة
ارتفع ﴿الـ َّ
َ
ِ
االبتداء.
املائدة عىل
َقـ ً
ـال سيبويه (ت180ه( :).أ ّمــا قو ُل ُه

( )5الكشاف 285 /1 :وجممع البيان.386 /3 :
( )6جممع البيان 242 /1 :والتفسري الكبري/9 :
.121
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ون﴾ َف َع َىل ال َّت ِ
وج َّ
ـصــابِــؤُ َ
قديم
َّ
عز َ
ــل﴿ :الـ َّ
ِ ِ ()7
الصابِؤُ َ
وال َّتأخ
ون﴾ َك َذلِ َك.
قدير َ
﴿و َّ
ري) ال َّت ُ
ين َه ُادو نْا
ين آ َمنُو نْا َوا َّل ِذ َ
كأ َّنه قال﴿ :إِ َّن ا َّل ِذ َ

الصابِؤُ َ
ون﴾
َوال َّن َص َارى﴾ حكمهم كذا ﴿ َو َّ

حكمهم كــذلــك ،عــىل نـ َّـيـ ِـة تأخريهم بعد
اسمها وخ َربها ،وفائد ُة هذا
استكامل (إِ َّن) َ

ال َّت ِ
أخ ِ
َاب عليهم
ري ال َّت ُ
(الصابِئِيَ) ُيت ُ
نبيه اىل َأ َّن َّ

ُ
إِ نْن َص َّح ِم نْنهم اإليـ ُ
الصالِ ُح فام
ـامن
والعمل َّ
ِ
َّ
ري ِهم؟ َّ
الظ ُّن بغ ِ
هؤالء
ي
(الصابِئِيَ) َأ نْب َ ُ
ألن َّ

َ
املَ
غي ًا ولو ُع ِطفوا
َ
عدودين َضال ًال َوأ َشدُّ ُهم َّ

ﮋﭛﭜﭝﭞﭟﭠ
ﭡﭢﭣﭤﭥ

ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ

ﭰ ﭱ ﮊ [سورة احلج.]17 :

ّ
فإن اآلية هنا ختت َِل ُف عن آيتي البقرة

ُ
اإليامن
منهم
يصح ُ
واملائدة فهناك تطميُ َم نْن ُّ

ُ
فإن َصدَ قوا يف ِ
والعمل بال َّتو َب ِة عليهم نْ
إيامهنِم

ب َ
بال َّن نْص ِ
الصابِئِيَ) َملَا َص َار نْت َ ُهلم
فقيلَ :
(و َّ

وأحسنُوا يف ِ
عمل ِهم َفال َخ نْو ٌف َع َل نْي ِهم َوال
َ

الش ِ
قبل استكامل (خربها) ومثله ُ
َ
قول َّ
اع ِر:

أ َّما هنا يف َ
احل ِّج فالقضية قضية َف نْصلٍ
َ
وس وا ُمل ِ
رش َك َ
ي
َبين َُهم فقد
جعل ُ
معه نْم املَ ُج َ

ِ
صوص ِّي ٌة ،ثم ال ُ
(اسم إِ َّن)
ُخ
الع نْط ُف عىل ِ
جيوز َ
فاع َل ُموا َأ َّنا َو َأ ْنت ُْم
َوإال ْ

ُب َغا ٌة َما َب ِقينَا ِيف ِش َق ِ
اق
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فإهنم عىل
َّإهنم وإِ نْن َت َقدَّ ُموا يف املائدة َلفظ ًا َّ ُ
ِ
نِ َّي ِة ال َّت ِ
أخ ِ
البقرة ُمت ِّ
ين.
ري كام َأ َّ ُهنم جا ُءوا يف
َأخ ِر َ
َأ َّما َما َجاء يف ُس ِ
ورة َ
احل ِّج يف قوله تعاىل:

()8

َ
كذلك ،لِ ُين ِّب َه اىل َأ َّن
َأي َأ َّنا ُب َغا ٌة وأنتم
ا ُمل َخ َ
ي َأ َ
الغي َف َع َّج َل ِيف إِ َ
اط َب َ
دخ ِاهلِم
وغ ُل يف ِّ
يف ِ
صفة َ
الغ ّي َق نْب َل َ
(خ ِرب َأ َّن) ،وهو(بغا ٌة) لئال
ُي ِ
دخ َل قو َم ُه يف َ
مع َأ َّهنم َأ نْو َغ ُل يف
الغ ِّي َق نْب َلهم َ
ِص ِ
فة َ
الغ ِّي ِم نْن ُهم
وأثبت َقدَ م ًا(.)9
ُ

( )7الكتاب.290 /1 :
( )8الكتاب 290 /1 :والكشاف.631 /1 :
( )9الكشاف.632 /1 :

ُه نْم َحينْزَ ُن َ
ون.

فإن َ
ِ
ُ
َّ
يفصل ب َ
هؤالء
ي
اهلل ُسبحا َن ُه هو الذي
حيث املــكـ ُ
ُ
ـان واحلــكـ ُـم ،تقدَّ َم
مجيع ًا مــن
فإن َ
كل ٍ
اهلل عىل ِّ
الصابِئ َ
ُون َأم َت َأ َّخ ُروا َّ
يشء
َّ
شهيدٌ َيشنْ َهدُ َأ نْع َام َهلم ُ َ
وجيا ِزهيم كام يشهدُ
اكن َُهم ال ِ
َأ َم ِ
الجا.
يبذ ُل بِ َذلِ َك ُل ُغو ًبا وال ِع ً
ﮋﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸﭹ ﭺﮊ

قال تعاىل :ﮋﭫ ﭬ ﭭ ﭮ

ﭯﭰﭱﭲﭳﭴﭵﭶ

ﭷ ﭸﭹ ﭺﮊ [ســورة التوبة]3 :

أ.د .حازم سليامن احليل

قرأ احلسن واألعــرج :إن اهلل بكرس اهلمزة

ألن علة كون ّ
تعقيبّ ،
إن ال موضع ملا دخلت

الــقــول عــىل مــذهــب الــبــرصيــي ،أو ّ
ألن

زيدٌ بقائم ،وما يف الدارمن رجل ،فإ َّنه ظهر

فالفتح عىل تقدير ّ
بأن ،والكرس عىل إضامر
فكرست عىل مذهب
األذان يف معنى القول
نْ

الكوفيي .وقرأ ابن أيب إسحاق ،وعيسى بن
عمر (ت149ه) ،وزيد بن عيل :ورسو َل ُه
بالنصب ،عط ًفا عىل لفظ اسم نْ
أن .وأجاز

عليه ليس ظهور عمل العامل ،بدليل ليس
عمل العامل ،وهلام موضع .وقوله :واإلمجاع

إىل آخــره يريدّ :
أن ليت ال موضع هلا من

اإلعراب باإلمجاع ،وليس كذلكّ ،
ألن الفراء
ولعل َ
خالف وجعل حكم ليت َّ
ولكن،
وكأ َّن
َّ

ٌ
الزخمرشي نْ
مفعول معه.
أن ينتصب عىل أ َّن ُه

وأن حكم ّ
ّ
إن يف كون اسمهن له موضع(.)10

ـريء منهم،
﴿و َر ُســو ُل ُ
ــه﴾ بـ ٌ
حمــذوف أيَ :

ِ
الكريم
القرآن
اس ُت ِه َّل نْت َس نْب ُع ُســو ٍر يف
ِ
اإلرساء ،واحلديدُ َ ،
واحل نْ ُ
رش،
بالتسبيح وهي:
ِ
ُ

و قراءة اجلمهور بالرفع عىل االبتداء ،واخلرب
وحذف لداللة ما قبله عليه .وجــوزوا فيه

َ
نْ
يكون معطو ًفا عىل الضمري املستكن يف
أن

السور
ال َّت ُ
سبيح يف أوائِلِ ُّ

ـفُ ،
ـصـ ُّ
واجل ُم َع ُة ،والتغا ُب ُن ،و األعىل،
والـ َّ

وحسنه كو ُن ُه ُف ِص َل بقولهِ :
﴿م َن
﴿ َب ِر ٌ
يء﴾َّ ،
نْ ُامل نْ ِ
رش ِكيَ﴾ ،بي الضمري ،واملعطوف .ومن

﴿س َّب َح﴾.
َ

أجاز ذلك ،مع ّ
أن املفتوحة .ومنهم من أجاز

﴿س ِّب نْح﴾.
األمر َ

أجاز العطف عىل موضع اسم ّ
إن املكسورة
ذلك مع املكسورة ،ومنعه مع املفتوحة .قال

عطية :ومذهب األستاذ أيب احلسن
ابـ ُـن َّ

بن الباذش (ت528ه) عىل مقتىض كالم

سيبويه (ت180ه) :نْ
أن ال موضع ِملَا دخلت
معرب قد ظهر وأ َّنه ال َ
فرق
عليه َأ َّن إِذ هو
ٌ

بي َّ
(أن) و(ليت) واإلمجــاع نْ
أن ال موضع
ملا دخلت عليه هذه انتهى .وهذا كالم عليه

باملصدر﴿س نْب َح َ
ان﴾ وبالفعل املايض
وجاءت:
ُ
وبالفعل املضارع ﴿ ُي َس ِّب ُح﴾ وبالفعل
ِ
ـحـ َ
املصدرية
ـان﴾ ُن ِص َب عىل
و﴿سـ نْـبـ َ
ُ

ومــعــنــى ﮋﭰ ﭱﮊ( )11أو ﮋﯗ
ﯘ ﯙﮊ (ُ )12أ َنــــزِّ ُه َ
اهلل تنز ًهيا من
( )10البحر املحيط طبعة دار الكتب العلمية
بريوت.9– 8 /5 :
([ )11سورة الصافات ]159 :من قوله تعاىل:
ﮋﭰ ﭱ ﭲ ﭳﮊ.
([ )12سورة اإلرساء ]93 :من قوله تعاىل :ﮋﯗ
ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞﮊ.
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والو َل ِد أي ُأ َبـ ِّـر ُئ َ
الص ِ
اهلل بــراء ًة(.)13
َّ
اح َب ِة َ
ُ
واملصدر عند البرصي َ
األصل ولذلك
ي هو
ُ

ُ
وسائر
الفعل
ُس ِّم َي
مصدرا ،ومنه اشتُقَّ
ً
ُ
ِ
فاملضارع
املشتقات ويليه الفعل املــايض
ُ
فاألمر ،وعند الكوفيي الفعل هو األصل
ومنه أخذ املصدر .ويف القرآن الكريم هكذا

جاءت السور:

ﮋﭑ ﭒ ﭓﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘﮊ

[سورة اجلمعة.]1 :

جاءت
ـور ُة األعىل التي
نْ
 .4واس ُت ِه َّل نْت ُسـ َ
َبعدَ ِ
﴿س ِّب نْح﴾.
الس َو ِر بالفعلِ األمر َ
هذه ُّ
قــال تعاىل يف ســورة األعـــىل :ﮋ ﮟ

 .1فاملتقدِّ َم ُة منها وهي اإلرساء اس ُت ِه َّل نْت

ﮠ ﮡ ﮢﮊ [ســورة األعــىل.]1 :

قـــال تـــعـــاىل :ﮋﭑ ﭒ ﭓ

باملصدر والفعل املــايض واألمــر كان

باملصدر.

َ
الح ُظ ّ
الس َو ِر التي ابتدأت
أن
و ُي َ
تسلسل ّ

ﭔﭕﭖﭗﭘﭙ

ور 17 :و  57و  59و
الس ُ
فرد ّي ًا وهي ُّ

ُ
 .2وتليها ُ
ثالث ُسو ٍر هي احلديدُ
واحلرش

ـصـ ُّ
ـف اف ُتتِ َح نْت بالفعلِ املايض
والـ ّ

جي ًا
بالفعل ا ُملضار ِع كان ترتي ُب ُه َام َز نْو ّ
فسبحان اهللِ
ور َت ِ
َ
ان 62 :و.64
الس َ
ومها ُّ

ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤﮊ

األنعام .]62 :وكم يف الكتاب العزيز

ﭚ ﭛﮊ [سورة اإلرساء.]1 :

﴿س َّب َح ﴾ .قال تعاىل :ﮋ ﯛ ﯜ ﯝ
َ
[سورة احلديد.]1 :
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ُك ُّل منهام بالفعلِ ا ُملضا ِر ِع ﴿ ُي َس ِّب ُح﴾.
قال تعاىل يف سوريت ُ
اجل ُم َع ِة َوال َّت َغا ُب ِن:

ــوريت َ
ـصـ ِّ
احل نْ ِ
ـف:
ـــرش والـ َّ
وقــال يف سـ َ

ﮋﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑﮒ ﮓ

ﮔ ﮕﮊ [سورة احلرش.]1 :

ي اللت ِ
ورتِ ِ
 61و َّ 87
ي اس ُتهلتا
الس َ
وأن ُّ

الــذي ﮋﮆ ﮇ ﮈﮊ [سورة
من أرسار وكنوز(.)14

ُ
الس َور
احلروف ا ُمل َق َّط َع ُة يف َف ِ
واتح ُّ

ِ
ُ
الكريم
القرآن
بعض ُسـ َـو ِر
فتتحت
ُأ
نْ
ِ
ــاءت عىل أحـ ٍ
ـوال
بــاحلــروف ا ُمل َق َّط َع ِة وجـ نْ

اجل ُم َع ِة َوال َّت َغا ُب ِن َت ُ
ور َتا ُ
بدأ
َ .3و َت ِل َتها ُس َ

ٍ
ٍ
خمتلفة ،فمنها ما ُب ِد َئ بِ ٍ
واحد وهي
حرف

( )13القاموس املحيط –سبح –ولسان العرب-
سبح –.

( )14لالستزادة ينظر يف :الــربهــان214 /1 :
ولطائف قرآنية.38 :

أ.د .حازم سليامن احليل

ثالث سور :سورة ص ،وسورة ق ،وسورة

ِ
ولوح َظ عىل هذه احلروف ما ييل:

ن عىل التوايل.

هي :ا ،ح ،ر ،س ،ص ،ط ،ع ،ق ،ك،

ال َق َلمَ ،وجاءت مبدوء ًة باحلروف ص ،ق،

تسع سو ٍر بحرف ِ
ي ِس ٌّت ِمنها
واس ُت ِه َّل نْت ُ
سمى العامة (احلواميم) ّأي ذات (حم)
ُي َّ

 .1عددها غري املكرر منها أربع َة َ
عرش حرف ًا
ل ،م ،ن ،هـ ،ي.

ُ
(رصاط ع ٍّ
يل ٌ
حق
وقد مجعت يف عبارة:

ألن ك ً
َّ
سور
ال منها تبدأ باحلرفي (حم) وهي ُ
غافر ،و ُف ِّص َل نْت ،والــزخــرف ،والدخان،

رس) وعبارة( :أمل يسطع نور ٍ
حق كره)

األخرى هي :طه ،وطس ،ويس ،ابتدأت

تسع
وقــد جـ نْ
ــاءت هــذه احلـــروف يف ٍ

ِ
واس ُت ِه َّل نْت ثـ َ
بثالثة
ـالث عــرش َة ســور ًة

َ
األلف حر ًفا
حروف املعجم ،إِذا اعتربنا

وآل عمران ،والعنكبوت ،والــروم ،ولقامن،

 .2واشتملت عىل أنصاف أجناس احلروف،

واجلــاثــيــة ،واألحــقــاف ،والــســور الثالث

باحلروف :طه ،وطس ،ويس.

ٍ
ست منها ُب ِد َئ نْت بـ (امل) وهي البقرة،
أحرفٌّ ،

ِ
باحلروف
مخس سو ٍر
والسجدة.
نْ
وافتتحت ُ
(الر) وهي يو ُنس ،وهود ،ويوسف ،وإبراهيم،

ِ
ِ
سورتان من هذه السور
واحل نْجر .واس ُت ِه َّل نْت
بلفظ (طسم) ومها الشعراء وال َق َصص.
ِ
بأربعة َأ ٍ
ِ
حرف مها:
سورتان
واف ُتتِ َح نْت

األعـ ُ
ــراف ،اس ُت ِه َّل نْت بـ (املــص) ،والرعدُ
افتتحت بـ (املر).
نْ

ِ
ٍ
ِ
أحرف مها
بخمسة
سورتان
واف ُتتِ َح نْت

وأو ُهلــا (كهيعص) ُّ
ورى وأوهلا
والش َ
مريم َّ

(حم عسق).

ُن ُ
مسك ُه) ،وعبارة (نص حكيم قاطع له
(رس حصي قطع كالمه).
وعبارةٌ ِ :

العدد يساوي
وعرشين ســور ًة ،وهذا
ُ
َ
واهلمز َة حر ًفا.

ففيها نصف احلروف املهموسة( )15احلاء،
والسي ،والصاد ،والكاف ،واهلاء.

 .3ونصف احلـــروف احللقية

()16

احلاء ،والعي ،واهلاء.

وهــي:

 .4ونــصــف احلــــروف املــجــهــورة وهــي:
األلـــف ،والــــراء ،والــطــاء ،والــعــي،

( )15احلــروف املهموسة عرشة جيمعها قولك:
ـص) وبــاقــي حــروف
(ســكـ َ
ـت فح َّث ُه شــخـ ٌ
املعجم جمهورة .أصول التالوة.43 :
( )16حروف احللق ستة هي :اهلمزة ،واحلاء،
واخلاء ،والعي ،والغي ،واهلاء.
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والقاف ،والالم ،وامليم ،والنون ،والياء.

 .5ونصف احلــروف الشديدة

وهي:

والعي ،والقاف ،والكاف ،والــالم،

 .6وفيها نصف احلروف الرخوة واملتوسطة

 .9وفيها من احلروف املستعلية( )21نصفها

()17

األلف ،والطاء ،والقاف ،والكاف.

بي الشدة والــرخــاوة( )18وهي :احلاء،

والـــراء ،والــســي ،والــصــاد ،والعي،
والالم ،وامليم ،والنون ،واهلاء ،والياء.

 .7وفيها نصف احلروف املطبقة( )19ومها:
الصاد ،والطاء.

 .8ومــن احلـــروف املنفتحة

()20
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وهي :األلف ،واحلاء ،والراء ،والسي،

نصفها

( )17احلروف الشديدة هي :اهلمزة ،والباء ،والتاء،
واجليم ،والدال ،والطاء ،والقاف ،والكاف،
ومجعت يف قولك (أجدت طبقك) .أصول
التالوة.43 :
( )18احلــروف الرخوة مخسة عرش حرف ًا وهي:
الــتــاء ،واحلـــاء ،واخلـــاء ،والـــذال ،والــزاي،
والسي ,والشي ،والصاد ،والضاد ،والعي،
والفاء ،واهلاء ،والواو ،والياء والثاء.
واملتوسطة بي الشدة والرخاوة مخسة هي :الراء،
والــعــي ،والـــالم ،واملــيــم ،والــنــون ومجعت
ـرع) فيكون جمموعها عرشين
بعبارة( :مل نـ َ
حرف ًا واشتملت احلروف املقطعة عىل عرشة
منها .أصول التالوة.43 :
( )19احلــروف ا ُملط َب َقة هــي :الــصــاد ،والضاد،
والطاء ،والظاء .املصدر نفسه.
( )20احلروف املنفتحة هي ما عدا املطبقة – املصدر
نفسه.

وامليم ،والنون ،واهلاء ،والياء.

األقل وهي :الصاد ،والطاء ،والقاف.

 .10ومن احلــروف املنخفضة

()22

نصفها

األكثر وهي :األلف ،والراء ،والسي،

والــعــي ،والــكــاف ،والـــالم ،وامليم،

والــنــون ،واهلـــاء ،والــيــاء .فاملستعلية
سبعة ُأ ِخ َذ منها ثالثة واملنخفضة واحد

َ
وعــرشون حرف ًا ُأ ِخـ َـذ منها أحدَ
عرش
حرف ًا وهذا نصف جمموعهام.

 .11ومن حروف ال َق نْل َق َلة( )23نصفها الطاء
والقاف.

 .12واشــتــمــلــت عـــىل نــصــف حـــروف
الــصــفــري( ،)24الــســي ،والــصــاد ،فإن

( )21احلــروف املستعلية هــي :اخلــاء ،والصاد،
والضاد ،والطاء ،والظاء ،والغي ،والقاف.
أصول التالوة.44- 43 :
( )22احلــروف املنخفضة هي ما عــدا حروف
االستعالء .املصدر السابق.44 :
( )23حروف القلقلة هي :الباء ،واجليم ،والدال،
والطاء ،والقاف .أصول التالوة.44 :
( )24حــروف الصفري هــي :الـــزاي ،والسي،
والصاد .املصدر السابق.
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حروف ال َق نْل َق َلة مخسة اشتملت منها عىل

السور التي اس ُت ِه َّل نْت بأحرف (أمل) مرتبة
ُّ .16

حرفي وحروف الصفري ثالثة اشتملت

يف املصحف عىل جمموعتي:

من هذه واجلزء األكثر من تلك فصار

متتاليتي مها :البقرة وآل عمران.

منها عىل حرفي فأخذت اجلزء األقل

ما اشتملت عليه أربعة أحرف من ثامنية

فسبحان اهلل ﮋﮆ ﮇ ﮈﮊ
[سورة األنعام.]62 :

 .17املجموعة األوىل تتألف من سورتي
أربع ُس َو ٍر متتالية هي:
 .18واملجموعة الثانية ُ

العنكبوت ،والروم ،ولقامن ،والسجدة.

 .19ويف القرآن ِس ُّت ُسو ٍر اس ُت ِه َّل نْت بأحرف

نصفهام

(الـــر) متتالية هــي :يــونــس ،وهــود،

الــراء واحلــرف
 .14وفيها حــرف
التكرا ِر َّ
َّ
املنحرف الالم َو َخ َل نْت ِم نْن حرف ال َّت َف ِّيش

بالط َو ِ
ثالث ُسو ٍر ُت نْع َر ُف َّ
 .20ويف القرآن ُ
اسي
اف ُتتِ َح نْت َبـ َـأ نْحـ ُـرف( :طــس) و(طسم)
وهي الشعراء ،والنمل ،وال َق َصص.

 .13وفيها من احلرفي الليني
وهو الياء.

()25

ِ
ِ
ِ
الضاد.
االستطالة
وحرف
الشّ ي،

ويوسف ،والرعد ،وإبراهيم واحلجر.

 .15واشــتــمــلــت عـــىل ثــلــثــي حـــروف

بع ُسو ٍر متتالية،
 .21وجمموعة احلواميم َس ُ

وامليم ،والنون ،ذلـ َ
ـك َّ
ألن كل كلمة

َغ ِافر ،و ُف ِّص َل نْتُّ ،
والزخنْ ُرف،
ورىُّ ،
والش َ
واجلاثِيةَ ،
والدُّ َخانَ ،
واأل نْح َقاف(.)28

َّ
الذالقة

()26

ففيها منها الراء ،والالم،

مخاسي ٍة ال ختلو ِم نْن:
رباعي ٍة أو
عربي ٍة
َّ
َّ
ّ
ِ
حروف الذالقة أو العي أو القاف
أحد
السي(.)27
أو الدَّ ال أو ِّ

( )25احلرفان اللينان مها :الــواو والياءُ .أصول
التالوة.44 :
( )26حروف الذالقة هي :الباء ،والراء ،والفاء،
والالم ،وامليم ،والنون ،وللعلامء فيها كالم.
أصول التالوة.40 :
( )27العي 54 /1 :واخلليل رائد علم الصوت:
.216

وهي التي استهلت بلفظ (حم) وهي:

ـت
الــس ِّ
ــت الــتــي اسـ ُتـ ِهـ َّلـ نْ
الــســور ِّ
 .22يف ُّ
يب ،وذلك َأ َّن
رس َع ِج ٌ
باألحرف (امل) ِ ٌّ
َ
حتولت مهز ًة،
األلف إذا ُب ِد َئ هبا ّأو ًال
نْ
واهلمز ُة ُ
وخمرجها
أول خمارج احلروف،
ُ

ِمن أقىص َ
احل نْل ِق َم نْه ُتو َت ًة َم نْض ُغ َ
وط ٌة فإذا

والواو،
ُر ِّف َه عنها ال َن نْت َف َص َار ِت اليا َء،
َ

( )28لطائف قرآن َّية.36 :
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َ
واأللـــف ،كــام قــال عنها اخلليل

()29

(ت175ه).

 .23وهي عند سيبويه (ت180ه) َنـ َ نْـرب ٌة
ــرج بــاجــتــهـ ٍ
ـاد ،وهي
يف الـ َّ
ــصـــدنْ ِر ختـ ُ

ِ
َ
أبعدُ
وقال عنها
احلروف َ نْخم َرج ًا(.)30
ِ
احلروف وأشدُّ ها
َأيض ًا :اهلمز ُة َأ َق َىص

ُس ُفو ًال(.)31

ُ
اخلليل (ت175ه) اهلمز َة
 .24ومل يتجاو ِز
ِ
العي إال َّ
ألن
عج َم ُه
َو َي نْبت َِد نْئ ُم َ
بحرف َ

اختار ُه
وقد اخرتنا رأي اخلليل( )36كام
َ

َغ ُري َنا مثل ابن اجلزري(( )37ت833ه).
ِ
فافتح
احلرف
وإذا َأ َر نْد َت َم نْع ِر َف َة َ نْخم َر ِج
نْ
َ
ِ
ِ
أب،
فاك
باأللف ثم انطقنْ
باحلرف مثل :نْ
ُ
احلرف
استقر
أع ...وهكذا .فأين
أس ،نْ
نْ
أح ،نْ
َّ

ُ
ُ
األلف
الثالثة
خمرج ُه( )38فهذه احلروف
فهو ُ

وامليم تعتمدُ
املخارج الثالث َة التي
ـالم
والـ ُ
َ
ُ
املخارج ُ
األخرى لتصري تسع ًة
َت َت َف َّر ُع منها
ُ
وعرشين حر ًفا عليها مدار الكالم ُمعتربين
َ

اهلمز َة َح نْر ٌف متغ ٌري إىل ٍ
ياء نْأو وا ٍو نْأو
ألفَ ،
ِ
ٍ
الع َ
احلروف(،)32
أنصع
ي
وأل َّن َ
ُ

ِ
َ
ُ
للبداية،
فاأللف
األلف حر ًفا واهلمز َة حر ًفا،

ِ
والالم ُ
وسط خمارج
احلروف ،وهو أشدُّ
ُ

ـل سـ ٍ
ُ
وكـ ّ
هلت هبــذه األحــرف
ـورة اس ُت نْ

وإال فاهلمز ٌة ّأو ُل َ َخما ِر ِج احلروف(.)33

آخر
احلــروف اعتامد ًا عىل اللسان،
ُ
وامليم ُ
ِ
احلروف.
خمارج

و َي َت َف َّر ُع من هذه املخارج الثالثة سبع َة

َعـ َ
ـرش خمرج ًا عند اخلليل

()34
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وجعلها سيبويه ست َة َع َ
رش َ نْخم َرج ًا(.)35

(ت175ه)

( )29العي.52 /1 :
( )30الكتاب.67 /2 :
( )31الكتاب .253 /2 :واقرأ ما كتبناه عن ذلك
يف بحثنا :اخلليل رائــد علم الصوت .جملة
جممع اللغة العربية بدمشق.196 :
( )32العي 17 /1 :واملزهر.90 /1 :
( )33العي.52 /1 :
( )34العي.58 /1 :

ِ
للنهاية.
وامليم
والالم للوسط،
ُ
ُ

ِ
اخللق وهنايته
الثالثة (امل) اشتملت عىل مبدأ

وتتمكن نْ
واضحا
أن َجتدَ ذلك
وتوس ِطه.
ُ
ً
ُّ

يف ســو ِر البقرة ،وآل عمران ،والسجدة
والروم(.)39

( )35الكتاب.405 /2 :
( )36أصول التالوة 35- 32 :واخلليل رائد علم
الصوت.196 :
( )37النرش.199 /1 :
ِ
( )38العي 47 /1 :ورس صناعة اإلعراب6 /1 :
وأصول التالوة 35- 32 :واخلليل رائد علم
الصوت.196 :
( )39الربهان.218 /1 :

أ.د .حازم سليامن احليل

َّ
وألن األلف والالم من أكثر احلروف

استعام ًال يف الكالم فقد كثرت يف فواتح

السور أكثر من سواها.

ِ
حرف َّ
َ
(الطاء) بحرف
اقرتان
لت
ولو تأ َّم َ

تعاىل :ﮋﭜ ﭝﮊ  ،2 /50و ﮋﭫ

ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰﮊ ،4 /50و
ﮋﭷ ﭸ ﭹ ﭺﮊ ،5 /50و
ﮋﭳ ﭴ ﭵ ﭶﮊ،19 /50

(السي) يف (طس) و (طسم) وبحرف اهلاء
ِّ

و ﮋﮘ ﮙ ﮚ ﮛﮊ،42 /50

حــرف الــطـ ِ
ـاء حيمل مــن ِص ِ
َ
فات
فــإن

و ﮋﯔ ﯕ ﯖ ﯗﮊ ،26 /50و

ِ
ست ِص ٍ
واهلاء ففي َّ
فات هيِّ :
الشدَّ ُة،
الط ِاء ُّ

ﮏ ﮐ ﮑﮊ  ،7 /50و ﮋﮪ

لرأيت عجب ًا!!.
يف (طه)
َ

ُ
حيمل نظريها غ ـ َري الس ِ
ي
احلـــروف مــا ال
ُ
واإلصامت،
واجلهر،
واإلطباق،
واالستعالء،
ُ
ُ
ُ

ٍ
صفات هي:
السي ست
وال َق نْل َق َل ُة .ويف ِّ

و ﮋﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦﮊ،24 /50
ﮋﮄﮊ ،6 /50و ﮋﮍ ﮎ

ﮫﮊ ،10 /50وﮋﮰﮱﮊ/50

 ،11و ﮋ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟﮊ ،12 / 50و

واالنفتاح،
والرخاو ُة ،واالستعال ُء،
ُ
ُ
اهلمسَّ ،

ﮋﯫ ﯬﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲﮊ/50

ِ
ُّ
الصفات التي يف الس ِ
ي جتدها
وكل هذه

ﯼ ﯽ ﯾﮊ ،15 /50و ﮋﭑ ﭒ

والص ِف ُري.
ُ
واإلصامتَّ ،
يف ِ
اهلاء إال الصفري.

ِ
ُ
صفات
احلـــروف
ــت هــذه
فقد َ َ
ــع نْ
مج َ

ِ
احلروف.

الس َو َر التي تبدأ هبذه احلروف
وتَدَ َّب نْر ُت ُّ

فوجدت احلـ َ
الس َو ُر
ُ
ـروف التي ُت نْف َتت َُح هبا ُّ
ا ُمل َب َار َك ُة َتت ََك َّر ُر فيها َت نْك َر ًارا ُم ِ
لف ًتا للنظر ففي

ســورة ﮋﭑﭒ ﭓ ﭔﮊ( )40قــو ُلـ ُـه

([ )40سورة ق ]1 :وسنذكر أرقام اآليات بعد
اآلية مبارش ًة لالختصار.

 ،14و ﮋﯴ ﯵ ﯶﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ
ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘﭙ ﭚ ﭛ

ﭜ ﭝ ﭞ ﭟﮊ ،16 /50و ﮋﭡ ﭢ

ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨﮊ،17 /50
و ﮋﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱﮊ/50

 ،18و ﮋﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊﮊ/50

 ،21و ﮋﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒﮊ/50

 ،22و ﮋﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟﮊ/50
 ،23و ﮋﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞﮊ/50

 ،27و ﮋﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ
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ﯫ ﯬﮊ ،28 /50و ﮋﯮ ﯯ ﯰ

ﯱﮊ ،29 /50ﮋﯸ ﯹ ﯺ ﯻ

ﯼ ﯽ ﯾ ﯿﮊ ،30 /50و ﮋﰁ
ﰂ ﰃﮊ ،31 /50و ﮋﰒ ﰓ

َن نْف ِس َها :ﮋﯦ ﯧﮊ [ســورة ق]13 :
ومل تر نْد ﮋﯦ ﯧﮊ يف القرآن َ
الك ِريم

ﰔﮊ ،33 /50و ﮋﭑ ﭒ

وردت ﮋﭤ
ك ِّل ِه إال يف هذا املوضع بينام
نْ

ﭜ ﭝﮊ ،36 /50و ﮋﭥ ﭦ ﭧ ﭨ

ري ِ
الق ُ
َار ُ
غ ِ
رآن َل نْف ًظا َوال
ور ِةَ ،ف َام اخت َ
الس َ
هذه ُّ
رس َق َصدَ إِ ِ
َأ نْع َر َ
ليه.
ض َع نْن َل نْف ٍظ إال لِ ِ ٍّ
و ُي َ َ
مع
َاس ُب َ
ورة َت َتن َ
الس َ
الح ُظ أ َّن َم َع ِاين ُّ

ﭓﭔﭕﭖﭗﭘﭙﭚﭛ

ﭩ ﭪ ﭫﮊ ،37 /50و ﮋﭑ ﭒ
ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘﭙ ﭚ ﭛ
ﭜ ﭝ ﭞ ﭟﮊ ،16 /50و ﮋﭽ

ﭾﭿﮀﮁﮂﮃﮄ

سبع مرات( )41يف القرآن الكريم يف
ﭥﮊ َ

وجه ٍر و َق نْل َق ٍ
حرف ال َق ِ
ِ
لة
َما يف
اف ِم نْن ِشدّ ٍة َ

ﮅ ﮆ ﮇ ﮈﮊ،39 /50

اف ُم َتن ِ
َاحَ ،ف َجا َء نْت ِشدَّ ُة ال َق ِ
مع
وانفت ٍ
َاس َب ًة َ
َقولِ ِه َتـ َـعـ َ
ـاىل :ﮋﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ

ﮩ ﮪ ﮫ ﮬﮊ،44 /50

ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﮊ/50

ﯞ ﯟﮊ.45 /50

َاس ُب َم َع ِذ نْك ِر
ﯽ ﯾ ﯿﮊَ ،30 /50و َت َتن َ

و ﮋﮔ ﮕ ﮖﮊ ،41 /50و ﮋﮨ

80

–و ُ
ـامل ِ
اهلل الــعـ ِ ُ
ور َ
بــام َكـ َ
–م نْن َأ نْجــلِ
ـان َ
ُ
ِ
ور ِة
ا ُمل َحا َف َظ ِة عىل هذا
الس َ
العدد قال تعاىل يف ُّ

ﮧﮨﮩﮪﮫﮬﮭﮮﮯ

و ﮋﯔ ﯕ ﯖ ﯗﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜﯝ

 26-24و ﮋ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ

ـور ِة
أنعم َت
النظر معي يف الـ ُّـسـ َ
ولــو نْ
َ
ٍ
سورة عدد
رسا عجي ًبا .ففي
ا ُملباركة
َ
لرأيت ِ ًّ

الو ِع ِ
ِ
ثالث َم َــر ٍ
َ
يد
املوت
ات(َ ،)42
ومع ِذ نْك ِر َ

رف ال َق ِ
تكر َرَ ،ح ُ
َ
اف
مخس
آياهتا ٌ
وأربعون آي ًة َّ

َس نْبع ًا َ
ومخس َ
العدد يساوي
ي َم َّــر ًة ،وهــذا
ُ
الع ِ
اع َف ِ
دد .19
فهو ِم نْن ُم َض َ
ات َ
َ ،3×19

ويف ِ
الع ِ
تعامل ُ
رس
مع َ
القرآن َ
دد ٌّ ِ 19
ليه َق ِري ًبا إِ نْن َشا َء ُ
آمل َأ نْن َأعو َد إِ ِ
يب ُ
اهلل.
َع ِج ٌ

( )41يف [سورة هود ]70 :و 74و 89و [احلج:
 ]43و [الشعراء ]160 :و [سورة ص]13 :
و [سورة القمر.]33 :
([ )42سورة ق ]3 :قوله تعاىل :ﮋ ﭢ ﭣ ﭤ
ﭥﭦ ﭧ ﭨ ﭩﮊ واآلية  :19ﮋﭳ
ﭴ ﭵ ﭶﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼﮊ
واآليــة  :43ﮋﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ
ﮦﮊ.

أ.د .حازم سليامن احليل

بِيو ِم ِ
القيا َم ِة يف قولِ ِه َت َع َاىل :ﮋﮘ ﮙ

ﮚ ﮛﮜ ﮝ ﮞ ﮟﮊ.42 /50
ِ
هبالك السابق َ
ي بقولِ ِه تعاىل:
بعد التذكري

ﮋﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ
ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟﮊ
.36 /50

نْ
تناسب َت ُّ
شق ُق األرض
تالحظ كيف
أمل
َ

مع ُّ
تشق َقها مع
تس ُ
يوم اخلروج ح َّتى لتكاد نْ

قوله تــعــاىل :ﮋ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ

ﮬﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱﮊ.44 /50

نْ
إيضاح فتدَ َّب نْر
كنت بحاجة إىل زيادة
وإن َ
ٍ
ِ
تكر َر
ما جا َء يف
سورة ص ِم َن األرسا ِر ،فقد َّ

ُ
مر ًة وهذا ُي َساوي
فيها
احلرف (ص) َّ 57
اع َف ِ
ات العدد .19
فالعدَ ُد ِم نْن ُم َض َ
َ 3×19

ِ
ِ
اخلصومة َح َّتى
ور ُة عىل
الس َ
واشتملت ُّ
َل ُي َخ َّي ُل ِ
للناظ ِر فيها َّأهنا َ َمت َّح َض نْت لِذك ِر َأنوا ِع
ُ
اخل ُصو َم ِة.

خصوم ُة ُ
ُ
مع ال َّنبِي
فأوهلا
ُ
الك َّفار َ
َح َّتى َقالوا :ﮋﭵ ﭶ ﭷ ﭸﭹ ﭺ ﭻ

ﭼ ﭽﮊ(. )43

ــم الــذي َ
قال
ثم خصوم ُت ُه نْم مـ َـع َر ِّهبِـ نْ

([ )43سورة ص ]5 :وسأذكر رقم اآلية فيام يأيت
بعد ذكرها اختصار ًا.

عنهم :ﮋ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ
ﯘ ﯙﯚ ﯛ ﯜ ﯝﮊ،10 /38

ِ
مع
وذكرت السور ُة ُخ ُصو َم َة َقو ِم ُن ٍ
وحَ 
وخ ُصو َم َة عـ ٍ
َنبِ ِّي ِه نْم ُ
مع َنبِ ِّي ِه نْم ُهود
ـاد َ
ون ِذي َ
األو َت ِ
رع َ
وتكذيبِ ِهم إيا ُهُ ،
اد
وخ ُصو َم َة ِف َ
مع ا ُمل ِ
يث َك َ
ي(َ )44ح ُ
ؤمنِ َ
ان ُي َع ّذ ُ ُهب نْم و ُيوتِدُ ُهم
َ

باألو َت ِ
اد َح َّتى َي ُمو ُتواُ .
مع
وخ ُصو َم َة َث ُمود َ
وخ ُصو َم َة قو ِم ٍ
الحُ 
لوط َم َع َنبِ َّي ِه نْم
َنبِ ِّي ِه نْم َص ٍ

ِ
ٍ
صح ِ
لوطُ 
اب
األيكة( )45وهم
وخ ُصو َم َة َأ َ

يبُ ،
مع َنبِ ِّي ِه نْم ُش َع ٍ
قوم ُش َع ٍ
وك ُّل ُهم
ُ
يب َ
قد َأه َل َك ُهم ُ
اهلل سبحا َن ُه وتعاىل ِ ُ
خل ُصو َمتِ ِه نْم

لِ ُّلر ُسلِ ُظ ًلام وتكذيبِ ِهم ُر ُس َل ُهم.

واختصام اخلصم ِ
ي عندَ داو َد

()46



الش َ
يط ِ
أيوب مـ َـع َّ
ان الذي
وخصوم َة
َ
سوس َل ُه و َم َّس ُه ﮋﰈ ﰉﮊ /38
َو َ

مع َز ِ
وج ِهَ ،ح َّتى َأ نْق َس َم-
 ،41وخصومت َُهَ 

رب َ -ل نْ ِ
الص ِ
مع أ َّن ُه َم نْ ِ
يرض َب َّنها مئ َة
َ
رض ُب املَثلِ يف ّ

َس ٍ
وط إذا َب ِر َئ من َم ِ
َّ
َ
املرض قد
ولعل
رض ِه،
َ
فحال بين َُه وب َ
ي ما أرا َد ويبدو َأ َّن ُه قال
أقعدَ ُه

حتت َو ِ
فلام ُع ِ َ
ض ّ
طأة املَ َر ِ
ويف ِم نْن َم َر ِض ِه
ذلك َ

( )44أنظر يف [سورة ص.]12 :
([ )45سورة ص.]38 :
([ )46سورة ص.]24- 21 :
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احل ِل ِ
ص ِم نْن هذا َ
َ
فاستنقذ ُه اهلل
ف
َأ َرا َد ال َّت َخ ُّل َ
تعاىل فقال له :ﮋﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ

ﭡﭢﮊ ِ ،44 /38
والضغنْ ُثُ :ك ُّل َما ُ ِ
مج َع
بج نْم ِع َ
و ُقبِ َ
الك ِّف من النبات( ،)47ثم
ض عليه ُ
ِ
اص َم أهلِ النا ِرُّ ،
كل فوج
ذكرت السورة َخت ُ

منهم يقول لآلخر :ﮋ ﯾ ﯿ ﰀﮊ/38
 ،60واختِ َص َام املأل َ
األ نْعـــىل(ِ )48
وخ َص َام

َ
واعرتاض ُه عىل اهللِ ُس نْب َحا َن ُه
مع َر ِّب ِه
إبليس َ
َ
َ
بالس ُج ِ
ود آلدمَ فام َتن ََع(.)49
وتعاىل َملَّا أ َم َر ُه ُّ

بليس يف َشـ ِ
آدم
ـأن َبنِي َ
ثم ُخ ُصو َم َة إِ َ

أقسم وقــال :ﮋﰖ ﰗ ﰘ
وقد
َ
ﰙﮊ َ ،82 /38و َأخــري ًا ُخ ُصو َم َة اهللِ
يس َو َمـ َـع َم نْن َتبِ َع ُه
ُس نْب َحا َن ُه َو َت َع َاىل َم َع إِ ِبل َ
عىل َضاللِ ِه فغضب عليهم وقال إلبليس:
ﮋﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ

ﭜﮊ.85 /38
82

ال ُّن ِ
ون َ 133م َّر ًة وهذا العدد يساوي 7×19

ات الــعـ ِ
اع َف ِ
ـات
ـدد  19وآيـ ُ
ـن ُم َض َ
هو ِمـ نْ
َف َ
الس ِ
ورة  52آي ًة جاءت فيها  42فاصل ًة يف
ُّ

العرش ُ
ِ
ُ
ُ
األ َخ ُر
والفواصل
بالنون
آخ ِر اآلي
ِ
امليم هكذا :ﮋﮛ ﮜ
جاءت عىل
نْ
حرف ِ

ﮝ ﮞﮊ( ،)50ﮋﯢ ﯣ ﯤﮊ
 ،11 /68ﮋﯦ ﯧ ﯨ ﯩﮊ /68

 ،12ﮋﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﮊ 13 /68
ﮋﭫ ﭬﮊ  ،20 /68ﮋﯥ ﯦ

ﯧ ﯨ ﯩ ﯪﮊ ،34 /68ﮋﰏ

ﰐ ﰑ ﰒﮊ ،40 /68ﮋﭑ ﭒ

ﭓﮊ ،16 /68ﮋﮉﮊ،48 /68
ُ
والنون
ﮋﮓ ﮔﮊ .49 /68واملــيـ ُـم
حرفا ُغ َّن ٍةُ ،ك ُّل ِم نْن ُه َام َخي ُر ُج ِم َن َ
اخل نْي ُشو ِم ،هذا

ِ
الو ِ
ال َّت نْج ُ
اص ُل ب َ
األنف وال َف ِم ،فلو
ي
ويف َ
َأ نْم َس نْك َت ِ
يت
بأنف َك ثم تك ّل َ
مت(ِ )51هبِ َام َل َر َأ َ
ان َخ نْي ُش ِ
وم ّي ِ
َذلك َقدنْ َأ َخ َّل ِهبِ َامَ ،ف ُه َام َحر َف ِ
ان

ِ
السور ُة عىل ِق َ ِ
رصها عىل
َف َق ِد
اشتملت ُّ
ٍ
اخل ُصو َم ِ
من ُ
خي ُل إِ َل َ
يك َأ َّن َك
عدد َ
ات َح َّتى َل ُي َّ
سط ِ
يش َو َ
َت ِع ُ
اخل َصا ِم.

ٍ ()52
ان ِم نْن َ نْخم َــر ٍج ِ
َخي ُر َج ِ
واحـ
اهب نْت
ــد َ ،فت ََش َ َ
ات ال َف َو ِ
اصلِ َح َّتى َ نْحت َس َبها ُك َّلها َجا َء نْت
َأ نْص َو ُ

( )47لسان العرب ـ ضغث ـ .66 /8
([ )48سورة ص.]69 :
([ )49سورة ص.]78- 71 :

([ )50سورة القلم .]4 :وسأذكر رقم اآلية بعدها
فيام يأيت اختصارا.
( )51الكتاب.405 /2 :
(ُ )52أصول التالوة.35 :

ُ
حرف
أما ُسور ُة ال َق َلم فقدنْ َت َك ّر َر فيها

أ.د .حازم سليامن احليل

ونَ ،وسوا ًء َأ َكا َن ِ
اص ِل ُة عىل ال ُّن ِ
عىل ال ُّن ِ
ت ال َف ِ
ون
وق بِ ٍ
فاحلرف َم نْس ُب ٌ
ُ
ياء َأ نْو َوا ٍو
يم
َأ نْم عىل امل ِ ِ
َف ُس نْب َح َ
ان الذي َد َّق نْت يف ُك ِّل َ نْ
يش ٍء ِح نْك َم ُت ُه.
أرأيت هذا النظم الرائع؟.

ُ َ
وقد َ
الس َو َر التي
أدرك علامؤنا
القدماء أ َّن ُّ

ِ
ِ
ُ
احلرف
املفردة َك ُث َر َذلِك
باحلروف
اس ُت ِه ّل نْت

ِ
فيها كثر ًة ُت ِ
سورة :ق َك ُث ِ
رت
لفت االنتبا َه ،ففي

ﭕ ﭖﮊ [سورة يونس ]1 :حوايل
السو ِر إليها مما يليها
 220كلمة ،وأقـ ُ
ـرب ُّ

ِ
ِ
باحلروف ا ُمل َق َّط َع ِة
املفتتحة
بعدها من غري

ُ
وأكثر منها
أطول منها
سور ُة ال َّنحلِ  ،وهي
ُ

وعــدد اآلي وعـ ِ
ِ
ِ
الص َف َح ِ
ـدد
ات
يف
عــدد َّ
املشتملة عىل ِ
ِ
ُ
الراء فيها
والكلامت
الكلامت،
ُ

ٍ
مائتا
كلمة فقط(.)54

ِ
ِ
َ
سورة:
احلرف :ق ،ويف
الك َلام ُت ا ُملشنْ ت َِم َل ُة عىل

احلروف َّ
َ
املقطع َة التي
استعرضت
وإذا
َ

استهلت بِ َقولِ ِه َت َعاىل :ﮋﮉﮊ
لم التي
نْ
ال َق ِ

ِ
باملذكورة
ور ٌة
يف
الس َو ِر َّ
ِ
فإهنا َمك ُث َ
فواتح ُّ
ِ
َ
ُ
احلروف
أكثر
األلف
وحيث َأ َّن
منها.
َ
والالم ُ

الص ِ
والكلامت
اد ِّي ُة،
ص َك ُث َر ِت
ُ
ُ
الكلامت َّ
ِ
ور ِة
احلرف نون
ا ُملشنْ ت َِم َل ُة عىل
نْ
كثرت يف ُس َ
ﮋﮌﮍﮊ [سورة القلم.]1 :

وقــالــوا( :إِ َّنـ َ
ــور ٍة
ــك إِذا
َ
نظرت يف ُس َ

منها وقارنتِها بـ َـام يامثلها يف عــدد كلامهتا
وحروفها وجدنْ َت احلروف املف َتت ََح هبا تلك

أكثر عد ًدا يف كلمها
الس َو ُر أفــرا ًدا وتركي ًبا َ
ُّ
منها يف نظريهتا ومماثلتها يف عـ ِ
ـدد كلمها

وحروفها)(.)53

وقد وجدَ األوائـ ُ
نتائج
ـل استنا ًدا إىل
ِ
ِ
ِ
اإلحصائية التي أجروها أِ َّن عد َد
الطريقة

ُ
األكثر
وجدهتا
الس َو ِر
اف ُتتِ َح نْت هبا
َ
َ
بعض ُّ
ُ
احلروف التي مل َت ِر نْد
استعام ًال يف الكال ِم أ ّما

استعام ًال يف َ
أكثر استعام ًال
الكال ِم فقدنْ
نْ
كانت َ
احل ُر ِ
يف ُ
املقطع ِة.
وف
َ

ِ
احلروف
اس يف ا ُمل َر ِاد ِهب ِذ ِه
واخنْ َت َل َف ال َّن ُ
َ
فهناك َم نْن َيرى َأ َّن ا ُمل َرا َد هبا ـ واهلل
ا ُمل َق َّط َع ِة،
َ
القرآن الذي يتحدَّ ى اإلنس
العامل ـ َأ َّن هذا

ـأن يأتوا بِ ِ
مثل ِه ُمــؤَ َّلـ ٌ
واجلــن بـ نْ
ـن هذه
ـف ِمـ نْ

ِ
احلـ ِ
املعروفة فجا َء ببعضها ُم َق َّط ًعا،
ـروف
َو َجا َء َب ِ
تامم َها ُمؤَ َّل ًفا ُ نْجمت َِم ًعا لِ َي نْع َل َم الذين َنزَ َل

ِ
ِ
ســورة ُيو ُنس التي
الكلامت الرائي َة يف
اف ُتتِ َح نْت بقولِ ِه تعاىل :ﮋﭑﭒ ﭓ ﭔ

باحلروف التي َي ِ
ِ
وهنا َو ِ َهبا
بِ ُل َغتِ ِهم أ َّن ُه َنزَ َل
عق َل َ

( )53مالك التأويل.30 /1 :

( )54مالك التأويل.483 /1 :
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ِ
بالبالغة وهي
الطافح
ونثر ُهم
َ
َك َت ُبوا ِش نْع َر ُهم َ
بي ِ
ِ
تأليف َ
َ
القرآن
مثل هذا
فليجربوا
أيدهيِم
ِّ

استطاعوا ،ولن يستطيعوا.
إِ ِن
ُ

وأسهب فيه َأبو
اهتم هبذا القول
َ
وقد َّ

الــزخمــرشي())55
القاسم جــار اهلل حممود َّ

(ت538ه) ،وتــا َبـ َـعـ ُـه عبد اهلل بــن عمر

ُ
أرسارهــا إال نْ
مام
ونتأمل
أن َخت َش َع قلو ُبنَا َأ َ
َ
ِ
ِ
ِ
معانيه ويف أسلوبِ ِه
القرآن ا ُملعج ِز يف
عظمة

يف نظمه ويف ُح ُر ِ
وف ِه ،واألرسار الصوتية فيه.

من عجائب العدد يف القرآن الكريم

ال َب َ
يضاوي(( )56ت791ه) .وأراد ُ
بعض ُهم
ِ
سامء اهللِ ُ
اإلشارة إىل َأ َ
احل نْسنَى
َأ نْن َحي ِنْم َل َها عىل
اب ُ
بعضهم عىل ِح َس ِ
ومح َلها ُ
اجل َّمل( )57وهو
ََ

عجيبة ،ومنها:

تفسريات َغ ِ
ِ
احلروف
هذه
ام َض ٌة(.)58
ٌ

اآلخرة  115مرة.

ِ
ٌ
وللصوفية يف َم َع ِاين
الواقع،
قول بعيدٌ عن
ِ

وأوالها ابن منظور (ت711هـ) عناية

كبرية واستعرض َ
قول ِ
عباس(ت68هـ)
ابن ّ

وأقوال غريه فيها(.)59
َ
نْ
أعرضنَا َع نْن ِذ نْك ِر َها،
أراء ُأخرى
وهناك ٌ
اح َة َأ ِ
رس
نفس ِهم َ
وم إِ َر َ
َو َأرا َد َق ٌ
فذهبوا إِىل َأ َّهنا ِ ٌّ
84

َو َل َّ َ
ُ
ِ
ِ
القول
القبول
األقوال إىل
قر َب
عل أ َ
ِ
ُ
احلروف
األول .وال َن نْم ِل ُك َو َن نْح َن َن ِق ُف َأ َم َام
الق نْر ِ
الس َو ِر يف ُ
الكريم
آن
ِ
ا ُمل َق َّط َع ِة يف َفواتِ ِح ُّ

رسا ِر اهللِ تعاىل استأ َث َر ِ َهبا(.)60
ِم نْن َأ نْ َ

( )55الكشاف.100- 95 /1 :
( )56تفسري البيضاوي.14 /1 :
( )57االتقان.662 /1 :
( )58روح املعاين.102- 101 /1 :
( )59لسان العرب ،املقدمة 20 /1 :ـ .23
( )60تفسري البيضاوي 15 /1 :والربهان/1 :
 224واالتقان.658 /1 :

يف الــقــرآن الكريم َأرسار من العدد
ذكـــرت الــدنــيــا  115مـــرة؛ وذكــرت

ذكر املالئكة  88مرة؛ وذكر الشياطي

 88مرة.

ذكر الناس  50مرة؛ وذكراألنبياء  50مرة.

ذكر الصالح  50مرة؛ وذكر الفساد  50مرة.
ِ
وذكرت االستعاذة
ذكر إبليس  50مرة؛

 50مرة.

ذكر املسلمي  50مرة؛ وذكر اجلهاد  50مرة.

ِ
وذكرت الربكة
ذكرت الزكاة  88مرة؛

 88مرة.

ِ
وذكرت
ذكر النبي حممد 4 مرات؛

الرشيعة  4مرات.

مرة.
مرة ؛ وذكر الرجل َ 24
ذكرت املرأة َ 24

أ.د .حازم سليامن احليل

مرة؛ وذكر املوت
ذكرت احلياة َ 145

ذكر الشهر والشهور  12مرة؛ وعدد

مرة ،وذكرت
ذكرت الصاحلات َ 167

ذكر اليوم  365مرة وعدد ايام السنة

مرة.
َ 145

مرة.
السيئات َ 167

ذكر اليرس  36مرة؛ وذكرالعرس  12مرة.

ذكر األبرار  6مرات؛ وذكر الفجار  3مرات.
ذكر اجلهر  16مرة؛ وذكرت العالنية

 16مرة.

شهور السنة .12
 365يو ًما.

وردت كلمة اإلمــامــة ومشتقاهتا يف

لقرآن  12مرة بعدد إئمة أهل البيت يف
السور التالية:

البقره  ،124-والتوبه  ،12-وهود-

ذكرت املحبة  83مرة؛ وذكرت الطاعة

 ،17واالرساء  ،71-واالنــبــيــاء،72-

ذكــر اهلــدى  79مــرة؛ وذكــرت كلمة

السجدة ،24-ويس  ،12-والقصص –

ذكر السالم  50مرة؛ وذكرت الطيبات

 -1ﮋﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪﮫ ﮬ

ِ
ذكرت الشدة  102مرة؛ وذكر الصرب

ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛﮊ [سورة

ذكرت املصيبة  75مرة؛ وذكر الشكر

 -2ﮋﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ

ذكر اجلزاء  117مرة؛ وذكرت املغفرة .234

ﯓﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘﮊ [سورة

83مرة.

الرمحة  79مرة.
 50مرة.

 102مرة.
 75مرة.

ذكرت الصالة بصيغة الفعل  5مرات
وعدد الفرائض اليومية  5فرائض.

وردت كلمة إهلنا مرة واحدة ،ووردت

كلمة إهلي مرتي.

والـــقـــصـــص  ،5-احلــــجــــر ،79-
 ،41والفرقان .74-قال تعاىل:

ﮭ ﮮ ﮯ ﮰﮱ ﯓ ﯔ ﯕﯖ
البقرة.]124 :

ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ
التوبة.]12 :

 -3ﮋ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ
ﮟﮠﮡﮢﮣﮤﮥ

ﮦﮧ ﮨ ﮩ ﮪﮫ ﮬ ﮭ
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ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓﮊ [سورة
هود.]17 :

ﮮ ﮯﮊ [سورة الفرقان.]74 :

-4ﮋﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥﮊ

 -12ﮋﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷﯸ

-5ﮋﭑ ﭒ ﭓ ﭔ

وعــدد املعصومي من أهــل البيت

ﭚ ﭛ ﭜﭝ ﭞ ﭟ

األنبياء ثالثة عرش معصو ًما؛ هم :الزهراء

-6ﮋﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ

عيل بن أيب طالب وابناؤه  وآخرهم اإلمام

[سورة اإلرساء.]71 :

ﯹﮊ [سورة األحقاف.]12 :

ﭕﭖﭗﭘﭙ

عدا رسول اهلل الذي عصمته مع عصمة

ﭠ ﮊ [سورة األنبياء.]73 :

واألئمة اإلثنا عرشأوهلم أمرياملؤمني اإلمام

ﯪﯫﯬﯭﯮ
ﯯﮊ [سورة القصص.]5 :

عج َل ُ
فرج ُه الرشيف.
اهلل تعاىل َ
املهدي َّ

وجــاءت كلمة العصمة ومشتقاهتا يف

-7ﮋﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅﮊ

القرآن الكريم بعددهم ثالث عرشة مرة،

 -8ﮋﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ

والنساء  146-و ،175واملائدة–،67

[سورة احلجر.]79 :

ﭿ ﮀﮁ ﮂ ﮃ ﮄﮊ
[سورة السجدة.]24 :

 -9ﮋﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ
86

ﮩﮪﮫﮬﮭ

ﯤ ﯥﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ

ﯫ ﯬﮊ [سورة يس.]12 :

-10ﮋﮬ ﮭ ﮮ ﮯ

يف السور التالية :آل عمران  101-و ،103

ويونس  ،27-وهــود (كلمتان يف اآلية

نفسها) – ،43يــوســف  ،32-احلــج-

 ،78األحــــزاب  ،17-وغــافــر ،33-

واملمتحنة 10-يف قوله تعاىل:

 -1ﮋﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ
ﭖ ﭗ ﭘ ﭙﭚ ﭛ ﭜ

ﮰﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖﮊ

ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢﮊ

-11ﮋﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ

 -2ﮋ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ

[سورة القصص.]41 :

[سورة آل عمران.]101 :

أ.د .حازم سليامن احليل

ﭶﮊ[سورة آل عمران.]103 /3 :

 -10ﮋ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶﮊ [سورة

ﯱﯲﯳﯴﯵﯶ

وأهل الكساء مخسة هم رسول اهلل

-3ﮋﯬﯭﯮﯯﯰ

املمتحنة.]10 :

ﯷ ﯸ ﯹ ﯺﮊ [سورة

وعيل وفاطمة واحلسن واحلسي  فجاء

-4ﮋ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ

مرات بعددهم يف السور التالية فسبحان

ﮊ ﮋ ﮌ ﮍﮊ [ســورة

والنساء  ،5-واملائدة  ،89-واملؤمنون .14-

-5ﮋﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ

.1ﮋﮪ ﮫ ﮬ ﮭ

ﭫ ﭬ ﭭﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ

ﮮﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕﯖ ﯗ

النساء.]175 :

ﮁﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈﮉ
املائدة.]67 :

ﭴﮊ [سورة يونس.]27 :

 -6ﮋ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ
ﯖﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ

ﯠ ﯡﮊ [سورة هود.]43 :

الكساء وكسا ويكسو وكسوة يف القرأن مخس
اهلل ارسع احلاسبي :البقرة  233-و،259
ورد ذلك يف قوله تعاىل:

ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜﮊ
[سورة البقرة.]233 :

.2ﮋﯲ ﯳ ﯴ ﯵ
ﯶ ﯷ ﯸ ﯹﮊ [سورة

 -7ﮋ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮﯯ ﯰ ﯱ

البقرة.]259 :

-8ﮋﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ

ﯜﯝﯞﯟﯠﯡﯢ

ﯲ ﯳﮊ سورة احلج.]78 :

ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯﮊ [ســورة
األحزاب.]17 :

 -9ﮋﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ
ﰅﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍﮊ
[سورة غافر.]33 :

.3ﮋﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ
ﯣﮊ [سورة النساء.]5 :

.4ﮋﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ
ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝﯞ
ﯟﯠﯡﯢﯣ
ﯤﯥﯦﯧﯨﯩ
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ﯪ ﯫ ﯬﮊ [سورة املائدة.]89 :

 .5ﮋﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ

(الر ِحيم) يف عموم القرآن:
.3×19
وتكر َر َّ
َّ

ﮪﮫﮬﮭ

 228مر ًة وهو يساوي12 ×19 :

ﯕﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚﮊ

يساوي .)61( 6×19

ﮮﮯﮰﮱﯓﯔ
[سورة املؤمنون.]14 :

العدد  19يف القرآن الكريم

مر ًة وهو
منها يف البسملة خاصة َّ 114
مــرة يف غريها وهــو يساوي
وّ 114

.6 ×19

ورد العدد  19يف القرآن الكريم مر ًة

ِ
ُ
وكلامهتا
البسملة وحرو ُفها
جاءت
وكام
ُ

[سورة املدَّ ِّثر ،]30 :ثم تعا َمل القرآن مع

جـ ِ
ـروف َّ
ـاءت احلـ ُ
املقط َع ُة يف فواتح السور

واحــد ًة يف قوله تعاىل :ﮋﮆ ﮇ ﮈﮊ

هذا العدد تعام ً
ٍ
عجيب.
رس
ال ُيشري إىل ِ ٍّ

فالبسم َل ُة ﮋﮪ ﮫ ﮬ ﮭﮊ

افتتحت
اشتملت عــىل  19حــر ًفــا وهبــا
نْ
نْ
ِ
السو ِر فلم ُ
التوبة
ختل منها إال سور ُة
ُ
مجيع ُّ

ِ
َ
فكذلك
بالعدد  19أو مــن مضاعفاتِ ِه

حت هبا عدد ًا من املرات هو من
التي اف ُتتِ نْ
مضاعفات العدد .19

وقد ذكرنا يف هذا البحث أن احلرف:

تكرر يف سورة ق  57مر ًة( )62وهو من
(ق) َّ

َفـ ُـعـ ِّـو َ
ض عن ذلــك ما جــاء يف أثناء سورة

مضاعفات العدد .19

ﮪ ﮫ ﮬ ﮭﮊ [ســورة النمل:

 57مر ًة(.)63

ال َّنملِ يف قولِ ِه تعاىل :ﮋﮦ ﮧ ﮨ ﮩ

88

محــن)  57مــر ًة وهــو يساوي
وتــكـ َّـر َر (الـ َّـر نْ َ

استقر عددها  114مر ًة وهو
 ]30وبذلك
َّ

يساوي.6×19 :

ٍ
ُ
رت عد ًدا من
وك ُّل
تكر نْ
كلمة من كلامهتا َّ

املــرات هو من مضاعفات العدد .19فقد

تكرر لفظ اجلاللة (اهلل) يف القرآن الكريم
َّ
 2698مــر ًة وهــذا يــســاوي.143×19 :

تكرر يف سورة ص
وأن احلرف( :ص) َّ
وتكرر
وهو من مضاعفات العدد 19
َّ

ِ
سورة ال َق َل ِم َ 133م َّر ًة
احلرف( :ن) يف

()64

( )61معجزة الــقــرآن الكريم 24 :ومــا بعدها
والتعبري القرآين.13- 12 :
(ُ )62ينظر يف الصفحة  20من هذا البحث.
(ُ )63ينظر يف الصفحة 22من هذا البحث.
(ُ )64ينظر يف الصفحة  24من هذا البحث.
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ِ
مضاعفات العدد .19
وهو من
ِ
وباإلحصاء ُو ِجــدَ َأ َّن احلرف ِ
ي (طه)

ِ
سورة طه 342 :مر ًة وهو يساوي:
تكر َرا يف
َّ

.18×19

وتكرر احلرفان (يــس) يف ســورة يس

 285مر ًة وهو يساوي .15×19

وتــكــر ِ
ُ
احلـــروف (أمل) يف ســورة
رت
ّ

ِ
آل عــمــران  5662مــر ًة وهــذا يساوي:

.298×19

قوله تعاىل :ﮋﮖ
وقدنْ جا َء يف السورة ُ

ﮗﮘﮙﮚﮛﮜﮝ
ﮞ ﮟﮊ [سورة آل عمران.]96 :
فقال ( َب َّك َة) ومل يقل ( َم َّكة) بينام قال تعاىل يف
سورة الفتح :ﮋ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ

ﭖﭗﭘﭙﭚﭛﭜﭝ
ﭞﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤﮊ [ســورة
الفتح.]24 :

ومل ترد كلمة َّ
(بكة) يف القرآن كله إال يف

هذا املوضع فلو قال يف آل عمران (مكة) بد ًال

من (بكة) لصار عدد حروف امليم 5663
ليس من مضاعفات العدد  ،19وهناك
وهو َ

أن سور َة ِ
آخر هو َّ
مر َان فيها ِذ نْك ُر
ٌ
آل ِع َ
سبب ُ
احل ِّج ِ
َ
ِ
بعضهم ً
اس ُ
بسبب
بعضا
وفيه َيبِ ُّك ال َّن ُ

الزِّح ُامَ ،و ُس ِّم َي نْت َّ
االزدحا ِم َّ
مك ُة
ألن ال َب َّك َ

َّ
ُ
بك َة الزدحا ِم ال َّن ِ
يكون هلذا
اس فيها( ،)65فقد
معا(ُ .)66
أو َ
لذاك ،أو َ
واهلل العامل.
هلام ً

واو الثامنية

هي واو عاطفة أو حالية أو استئنافية

ِ
صح ِة الــعــدد
جــاءت
نْ
لتوكيد َّ

()67

؛ وهي

حـ ٌ
ــرف مبني ال حمــل لــه مــن اإلعـــراب؛

تــدخــل عــىل املـــعـــدود الــثــامــن لتعطفه

مــغــايــرا لبعض
عــىل مــا ســبــق ويــكــون
ً

املــذكــوريــن قــبــلــه يف بــعــض الــصــفــات.

كقوله تعاىل يف سورة الكهف :ﮋﭵ

ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ
ﭻ ﭼ ﭽ ﭾﭿ ﮀ
ﮁ ﮂ ﮃﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ
ﮉ ﮊ ﮋ ﮌﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ
ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘﮊ
[سورة الكهف.]22 :

فــقــد وردت ثــالثــة أقــــوال يف عــدد

أصحاب الكهف وقد ورد ذكر الكلب يف
( )65مفردات ألفاظ القرآن– :بكك –  67ولسان
العرب – بكك.
( )66التعبري القرآين.157- 156 :
( )67اجلامع ألحكام القرآن.383- 382 /1 :
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القولي األول والثاين من غري عطف؛ ويف

القول الثالث عطف كلبهم عليهم بالواو

القرآن»

وهي واو الثامنية التي دخلت عىل الرقم

ٍ
قطرة من املطر إىل
عيل؟ يقول :كنسبة

ﮋﮀ ﮁ ﮂ ﮃﮊ.

()70

وكان إذا سئل ما نسبة علمك إىل علم

﴿ َث ِ
امن ُُه نْم﴾؛ وعند التأمل نجد:
َ -1أن القرآن ذم القولي املتقدمي ألهنام

ودخول الواو عىل َ
﴿ك نْل ُب ُهم﴾ يف القول

ِ
ِ
والقول بِ ِه
اعتامد ِه
الثالث بل أشار إىل إمكانية

األطهار وكلبهم .والعطف يقتيض التغاير،

كانا ﮋﭽﭾﭿﮊ؛ بينام سكت عن القول

البحر املحيط(.)71

الثالث فصل بي أصحاب الكهف األبرار

ُ
العلم هبم للقليل ﮋﮅ ﮆ ﮇ
أثبت
حيث َ
َ

بينام نجد ذكر الكلب يف القولي السابقي

ـرب األ َّمــة عبد اهلل بن عباس
وكــان َحـ نْ ُ

فدخول الواو عىل كلبهم يف القول الثالث

ﮈﮉﮊﮋﮌﮍﮊ.

معهم مــن غــري الـــواو كأنه واحــد منهم.

(ت67ه ).رضـ ُ
ـوان اهللِ عليه يقول« :أنا

له معنى أديب أخالقي ذوقي؛ ففصل هبذه

لم ُه
سبعة»()68؛ وإ َّن َــام أخذ ابـ ُـن عباس ِع َ

وكلبهم النجس.

من القليل الذين استثناهم اهلل كانوا:

من معلمه األول رسول اهلل حتى إذا

ِ
َ
معلم ِه الثاين
انتقل إىل
حلق بالرفيق األعىل

رص َح بذلك كام
عيل بن أيب طالب وقد َ َّ
90

قائ ً
ال« :حس ُبك هذه الشهادة من ترمجان

ابن عطية يف مقدمة تفسريه اجلامع
حدَّ َث ُ

أخذت من تفسري القرآن
املحرر بقوله« :ما
ُ

الواو بي أصحاب الكهف األبرار األطهار
واآليــــة تــذكــر االخـــتـــالف يف عــدد

أصحاب الكهف وذكرت ثالثة أقوال ويف
القولي َ
األول والثاين مل تذكر واو العطف
معهم أ َّمــا يف القول الثالث فقد ذكرت
واو العطف ﮋﮀ ﮁ ﮂ

فعن عيل بن أيب طالب»( )69ونقل الزرقاين

ﮃﮊ فهنا هي واو الثامنية دخلت

( )68تفسري البغوي.162 /5 :
( )69مناهل العرفان.486 :

( )70نفسه.
( )71رشح هنج البالغة ،6 /1 :وعبد اهلل بن
عباس.100 /2 :

النص وع َّق َب عليه
(ت1367ه ).هــذا
َّ

أ.د .حازم سليامن احليل

عىل الرقم ﴿ َث ِ
امن ُُه نْم﴾ والتغاير احلاصل هنا

ﮁ ﮂ ﮃﮊ عـــىل القطع

ﭾﮊ ومل يذم القول الثالث.

والذي يليق هبذا املوضع أن تعلم ّ
أن الواو

َ
َّ
االو َل والثاين مذمومان ﮋﭽ
أن
القول َّ

فقد تكون الواو قد جاءت َّ
لتدل عىل

والثبات( .)74وقال السهييل (ت581ه:).

ألهنا عاطفة عىل
تدل عىل تصديق القائلي؛ َّ

انقطاع القصة ّ
وأن اليشء قد تم( )72؛ وتؤكد

كالم مضمر تقديره :نعم وثامنهم كلبهم,

ينتهي الكالم يف عدهتم فقد حسم .فيكون

وفقيه كنت قد صدّ قته كأنك قلت :نعم هو

ٌ
َّ
سبعة وثامنهم كلبهم وعندها
أن ِعدَّ َ ُهتم
َّ
املعنى ّ
خرب بام يقولون ثم
أن اهلل عز
وجل ّ
أتى بحقيقة األمر وهو تصديق القائلي هبذا

القول؛ وجــاء بالواو فقال :ﮋﮀ

أن قائ ً
وذلك ّ
ال لو قال :أزيدٌ شاعر فقلت له
كذلك وفقيه ً
أيضا(.)75

وقــال الـــرازي (ت661ه) :جــاءت

الــواو َّ
ألن ما بعدها صفة ثامنة؛ والعرب

ﮁ ﮂ ﮃﮊ مصدقة للقائلي

تــدخــل الـــواو بعد السبعة إيــذا ًنــا بتامم

الص َفة
هذه الواو:
ُ
(وفائدهتا َتوكيدُ لصوق ِّ

التام كالعرشة عندنا.

ِ
بــه( .)73وقــال الزخمرشي (ت538ه) عن
أن ا ِّت ِ
باملوصوف؛ والدَّ اللة عىل ّ
صاف ِه هبا

ثابت ُمست َِق ٌّر؛ وهــذه الــواو هي التي
أمـ ٌـر ٌ
آذنت ّ
بأن الذين قالوا سبعة قالوه عن ثابت
ِ
وطمأنينة ٍ
نفس؛ ومل يرمجوا بالظن كام
علم
رجــم غريهم؛ والدليل عىل ثبات قوهلم

ّ
أن اهلل سبحانه أتبع القولي األولي قوله:

الــعــدد ؛ ّ
فــإن السبعة عندهم هــي العقد
()76

وقال ابن هشام

قلت :إذا
األنــصــاري (ت761ه) :فــإن َ
كان املــراد التصديق فام وجه جميء ﮋ ﮅ

ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌﮊ؟.
قــلــت :وجــه اجلملة األوىل وهــي قوله

َوك ِ
تعاىل :ﮋﮆ ﮇ ﮈﮊ لِت ِ
يد ِص َّح ِة

ِ
ِ
صديق
ال َّت
ــه
بإثبات علم املــصــدِّ ق؛ َو َو نْج ُ

ﮋﭽ ﭾﮊ وأتبع الثالث قوله :ﮋﮉ

اجلملة الثانية وهي قوله تعاىل :ﮋﮉ ﮊ

( )72معاين القرآن وإعرابه للزجاج.277 :
( )73إعراب القرآن للنحاس.453- 452 /2 :

( )74الكشاف.479 /2 :
( )75رشح سرية ابن هشام للسهييل.171 /3 :
( )76غرائب آي التنزيل للرازي.293- 292 :

ﮊ ﮋ ﮌﮊ ،وقــال :ﮋﮀ
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وجه هذا اإلشارة إىل ّ
أن القائلي
ﮋ ﮌﮊ ُ

مسعود البغوي (ت516ه) الذي قال يف

منهم عن يقي ٌ
قليل؛ أو ملَّا َ
ُ
التصديق
كان

َ
وذلــك َّ
أن
(وقــيــل :هــذه واو الثامنية

َ
تلك املقال َة الصادق َة ٌ
قليل .أو ّ
أن الذي قاهلا
خفيا ِق َ
وقالت ٌ
يل َذلــك()77؛
فرقة،
نْ
يف اآلية ًّ

ومنهم ابن خالويه (ت370ه) َّإهنــا واو
الثامنية(.)78

وقــال احلريري (ت516ه ).عن هذه

الواو( :)79ومن خصائص لغة العرب إحلاق

الواو يف الثامن من العدد؛ كام جاء يف القرآن

يف سورة التوبة :ﮋﭑﭒ

ﭓﭔﭕ
ﭖ

ﭗ

ﭘ

ﭙﭚﭛﭜ
ﭝﭞﭟﭠﭡﮊ [سورة التوبة:

]112؛ وكام َ
قال سبحانه :ﮋﭵﭶ

ﭷﭸﭹﭺﭻ
ﭼ ﭽ ﭾﭿ ﮀ ﮁ ﮂ
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ﮃﮊ[سورة الكهف.]22 :

ومن املثبتي لــواو الثامنية احلسي بن

( )77مغني اللبيب 474 :وما بعدها.
( )78اجلامع ألحكام القرآن تفسري القرطبي/3 :
 382ومغني اللبيب.474 :
( )79د رة الغواص يف أوهام اخلواص.31 :

ِ
تفس ِ
التوبة:
ري ِه سور َة

ُ
فتقول واحد اثنان ثالثة أربعة
العرب َتعدُّ
َ

العقنْدَ َ
مخسة ستة سبعة وثامنية َّ
كان
ألن َ

اليوم عندنا عرش ٌة نظ ُري ُه
عندَ هم سبع ًة كام هو َ
قــو ُلـ ُـه تــعــاىل :ﮋﭑ ﭒ
ﭓﮊ [ســورة التوبة ]112 :إىل

قوله ﮋﭙ ﭚ ﭛﮊ،
وقال يف أزواج النبي :ﮋ ﮨ ﮩ ﮪ

ﮫﮬﮭﮮﮯﮰﮱ
ﯓﯔﯕﯖﯗﯘ

ﯙﮊ [سورة التحريم. ]5 :
()80

وعـــاد الــبــغــوي(ت 516ه) إىل واو

الثامنية يف تفسري سورة الكهف فقال( :ومجلة

ﮋﮂ ﮃﮊ الواو فيها واو احلال

ومن غرائب فتن االبتكار يف معاين القرآن

قول من زعمَّ :
إن هذه الــواو ،واو الثامنية؛

وهو منسوب يف كتب العربية إىل بعض َض َع َف ِة

ِ
يعي ُم نْبت َِك َر ُه)( .)81ثم قال :ومثل
النحاة ،ومل ِّ نْ

هذه اللطائف كالزهرة ُت َش ُّم وال ُحتكى(.)82

( )80تفسري البغوي.162– 161 /5 :
( )81تفسري البغوي.292 /16 :
( )82تفسري البغوي.293 /16 :

أ.د .حازم سليامن احليل

ـــن هــشــام (ت 761ه) يف
وعــــدَّ ابـ ُ

بن احلاجب (ت 646ه) :مل يزل القايض

َ
وبعض من سامهم َض َع َف َة
(ت 516ه)،

ذكــره يــو ًمــا بحضور أيب اجلــود النحوي

مغني اللبيب من القائلي بذلك احلريري

الفاضل يستحسن ذلك من نفسه إىل أن

الــنــحــاة كــابــن خــالــويــه (ت 370ه)،

املقري(605- 518( )83ه).؛ َف َب َّ َ
ي له أ َّن ُه
واهم يف عدِّ ها من ذلك ولك َّنها َحت ِم ُل املعنى

(ت 370ه) وهو املقصود ببعض ضعفة

اإلتيان بالواو هنا ; المتناع اجتامع الصفتي

والثعلبي (ت 427ه) مــن املــفــرسيــن.

أقدم هؤالء هو احلسي بن أمحد بن خالويه

الذي ذكر ُه الزخمرشي من دعاء الرضورة إىل

ابن هشام وصفه بالضعف
النحاة ،وقد أخذ ُ

الثعلبي
يف موصوف واحــد( )84وقد سبق
ُّ
َ
َ
الفاضل (ت 596ه)
القايض
(ت 427ه)

من كالم أمحد بن حممد بن املنري اإلسكندري

(ت 683ه)؛ يف االنتصاف عىل الكشاف؛

إىل عدِّ ها من املواضع يف تفسريه ،ولعل

َّ
أن القايض الفاضل عبد الرحيم البيستاين

قــولــه تــعــاىل :ﮋﯯ ﯰ ﯱﮊ

إذ روي عن عثامن بن احلاجب (ت546ه):

القايض الفاضل مل يطلع عليه؛ وزاد الثعلبي

(ت 596ه) كان يعتقد َّ
ـواو يف قولِ ِه
أن الـ َ

[ســورة احلاقة ]7 :يف ســورة احلاقة حيث

تعاىل ﮋﯘ ﯙﮊ يف سورة التحريم
هي الواو التي سامها بعض ضعفة النحاة
واو الثامنية؛ وكان القايض الفاضل يتبجح

باستخراجها زائــدة عىل املواضع الثالثة
املشهورة؛ أحدها :التي يف الصفة الثامنة

يف قـــولـــه تـــعـــاىل :ﮋﭙ ﭚ

ﭛﮊ يف ســورة التوبة؛ والثانية
يف قــولــه تــعــاىل :ﮋﮂ ﮃﮊ؛
والثالثة يف قوله تعاىل :ﮋﯟ ﯠﮊ

[سورة الزمر .]73 :يف الزمر؛ قال عثامن

قرن اسم العدد (ثامنية) بحرف الــواو(.)85

وشــاء ربك نْ
أن كان حلقيقة الثامنية عالقة

( )83هو شيخ املقرئي أبو اجلود غياث بن فارس
بن مكي اللخمي املنذري املرصي النحوي
العرويض الضـرير ولد سنة 518ه .انتهت
إليه مشيخة اإلقراء يف الديار املرصية ،وممن
قرأعليه السخاوي وابن احلاجب ،وتويف
سنة  605ه .غاية النهاية.5- 4 /2 :
( )84الكشاف حتقيق الشيخ عادل أمحد عبد
الواحد والشيخ عيل معوض مكتبة
العبيكان الرياض.576 /3 :
( )85تفسري البغوي.293- 292 /5 :
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ِ
اخلمسة املذكورة يف القرآن؛ إ َّما
باملواضع

ِ
باالنتهاء
بلفظه كام هنا وآية (احلاقة)؛ وإ َّما

ِ
إليه كام يف ِ
ِ
التوبة وآية التحريم ؛ وإ َّما
آية

بكون مسام ُه معدو ًدا بعدد الثامنية كام يف
آية الزمر ؛ ولقد ُيعدُّ االنتبا ُه إىل ذلك من
ِ
اللطائف ؛ وال يبلغُ نْ
أن يكون من املعارف.

ﯙ ﯚﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ

ﯠﮊ [سورة الزمر.]73 :

وقوله ألزواج النبي :ﮋﮨ ﮩ

ﮪﮫﮬﮭﮮﮯﮰﮱ
ﯓﯔﯕﯖﯗﯘ

ومنهم املفرس أبو النرض حممد بن مسعود

ﯙﮊ[سورةالتحريم]5:وذكر َّ
أنهذامن

وأبــو إسحاق أمحــد بن حممد بن إبراهيم

ٍ
وباكرا يف ٍ
واحد فلزمت الواو(.)86
آن
ثي ًبا
ً

بن عياش املعروف بالعيايش (ت 320ه)،

َ
كالم العرب عىل َّ
يمكن نْ
تكون
أن
أن املرأة ال
ُ

الثعلبي (ت 427ه)؛ النيسابوري املفرس

وقــال ابــن هشام األنــصــاري(ت 761ه):

عن تفسري القرآن)؛ ذكر واو الثامنية فقال:

ابن هشام األنصاري
سبعة وثامنية ؛ ويغمز ُ

املشهور؛ صاحب تفسري (الكشف والبيان

وزعموا ّ
العرب إذا عــدُّ وا قالوا :ستة
أن
َ

ﮋ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃﮊ

ابن خالويه (ت 370ه) وينبزه بأ َّنه نحوي
َ

[ســورة الكهف ]22 :وقـ َ
ـال ُ
بعضهم هذه
الــواو واو الثامنيةَّ ،
إن العرب يقولون:
واحــد ،اثنان ،ثالثة ،أربعة ،مخسة ،ستة،

سبعة ،وثامنية ،ألن العقد كــان عندهم
94

اجلــنــة :ﮋﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ

سبعة كام هو اليوم عندنا عــرشة ،ونظريه

قــولــه تــعــاىل :ﮋﭑ ﭒ

ﭓﭔﭕ
ﭖ

ﭗ

ﭘ

ﭙ ﭚ ﭛﮊ [ســـورة
التوبة .]112 :وقوله تعاىل يف صفة أهل

ضعيف()87؛ مع علو كعب الرجل يف اللغة
والقراءات القرآنية ،وحسبك من كتبه ُ
احلجة

يف القراءات السبع وخمترص يف شواذ القرآن

وإعــراب ثالثي ســورة من القرآن الكريم
أودع فيها من علم غزيرَ ،
وط َعنُوا عىل
وما َ

واألديب
أديب
احلريري (ت 516ه)؛ بأ َّن ُه ٌ
ُ
ؤخ ُذ ِ
ال ُي َ
برأيه يف املسائلِ
العلمية()88؛ لكن
َّ
( )86ينظر يف :تفسري الثعلبي.163- 162 /6 :
( )87مغني اللبيب.474 :
( )88واو الثامنية .بحث لعمر بن عبد اهلل العمري8 :

أ.د .حازم سليامن احليل

احلريري أديــب وعــامل لغوي وآثــاره تشهد

ودرة الغواص
بفضله ومنها مقامات احلريري َّ

برصحيه( .)89وابن قيم اجلوزية ال يقول بواو
الثامنية بل يقول برصيح العبارة( :قوهلمَّ :
إن

خواص
يقو ُم ألسن َة
ِّ
يف أوهام اخلواص وفيه ُّ
ِ
ِ
اللحن ومنظومة ملحة اإلعراب
العلامء من

وقد ذكروا ذلك يف مواضع فلنتكلم عليها

رأهيام؟ وال يؤخذ به؟.
ُ

وبذل كل ما يف وسعه لردها حتى لو كان يف

التي تبلغ  370بيتا يف اإلعراب ؛ فلامذا يطرح

ثم هم يقولون توجد واو تأيت بعد العدد

ثامنية أو بعد الصفة الثامنة ؛ وهلا شواهد يف

القرآن الكريم.

 -2وقــولــه تــعــاىل يف ســـورة التوبة:

الواو تأيت للثامنية ،ليس عليه دليل مستقيم

املواضع
واحدً ا واحــدً ا)( ،)90ثم ذكر تلك
َ

الرد متحل(.)91

وقالوا :و قوله تعاىل ﮋﭙﮊ

فالواو فيه عاطفة .وحكمة ذكرها يف هذه
الصفة ؛ دون ما قبلها من الصفات ،ما بي

ﮋﭑ ﭒ ﭓ

األمر والنهي من التضاد .فجيء بالواو

ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ

 -3وكقوله تعاىل يف سورة التحريم:

ﭔﭕ ﭖ
ﭛﮊ[سورة التوبة.]112 :

ذكـ ِ
ٍ
صفات ثم دخلت
سبع
ـرت اآليــة َ

الــواو عىل الصفة الثامنة ،واملــالحــظ َّ
أن

الصفة الثامنة وهي األمر باملعروف مغايرة

للصفة السابعة التي هي النهي عن املنكر.

قال ابن قيم اجلوزية (ت 751ه) َح ُس َن
ـل وصـ ٍ
أن كـ َّ
العطف ليبي ّ
ـف منهام قائم

عىل ِحدَ ته مطلوب بتعيينه ,ال ُيكتفى فيه
بحصول الوصف اآلخر بل البد أن يظهر

أمــره باملعروف برصحيه وهنيه عن املنكر

رابطة بينهام لتباينهام ،وتنافيهام.

ﮋﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ
ﮰﮱﯓﯔﯕﯖ

ﯗ ﯘ ﯙﮊ [سورة التحريم.]5 :
الصفات حتى إذا
ذكر اهلل سبحانه وتعاىل ِّ

وصل إىل الصفة الثامنة أدخلت الواو عليها؛
وهيَ :
فسموها بواو الثامنية؛ فقد
﴿أ نْب َكار ًا﴾ َّ
( )89بدائع الفوائد 664 /3 :و .919- 918
( )90بدائع الفوائد ،915 /3 :وذكــر ذلك يف
كتابيه الفتح املكي وحادي األرواح.
( )91بدائع الفوائد 915 /3 :ـ .319
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اقتضت احلكمة اإلهلية ان تكون الصفة
السابعة ﴿ َث ِّي َب ٍ
ات﴾ وتكون الصفة الثامنة
َ
َ
﴿أ نْب َكار ًا﴾ واملرأة إ َّما نْ
باكرا أو ثي ًبا
أن
تكون ً

أبواب اجلنة فيتقدم فتحها؛ بدليل قوله تعاىل

عنها؛ فتحتم جميئ الواو وال جيوز إسقاطها

ص .]50 :وجـــواب ﴿إِ َذا﴾؛ عــىل هذا

فهام صفتان ال جتتمعان فيها وال ترتفعان
هنا إذ ال جتتمع البكارة والثيوبة فانظر

احلكمة!!.

جهنم ال تفتح؛ إال عند دخول أهلها؛ وأما

ﮋﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙﮊ [ســورة

القول؛ حمذوف؛ تقديره بعد خالدين؛ أي:

نالوا املنى ؛ ونحو ذلك .حذف للتعظيم.

 -4وعــن قــولــه تــعــاىل :ﮋﯔ

وكقوله تعاىل :ﮋ ﯫ ﯬ ﯭ

ﯝ ﯞ ﯟ ﯠﮊ [ســـورة

 .]7فدخلت واو العطف عىل العدد { َث َامنِ َي َة}

ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚﯛ ﯜ
الزمر.]73 :

قالوا :أتى بالواو َّ
ألن أبواب اجلنة ثامنية؛

وقال يف النار ﮋﮃ ﮄ ﮅ ﮆ

ﮇ ﮈﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎﮊ

ﯮ ﯯ ﯰ ﯱﮊ [سورة احلاقة:
ٍ
عطف.
فهي واو الثامنية جاءت حرف

اخلالصة:

ِ
العطف يف ِ
بعض اي القران
واو
نْ
وردت ُ

ٍ
معدودات وكانت اآليات
الكريم ضمن

[ســورة الزمر ]71 :ومل يـ ِ
ـأت بالواو َّ
ألن

تــورد املعدودات من غري واو العطف ثم

ِ
وجوههم؛
وذهب قول إىل أ َّنه ُفتحت يف

سبق بحرف الــواو وقد ُو ِجــدَ َّان املعدود
الذي بعد الواو يكون الثامن؛ ولوحظ َأ َّن

أبواب النار سبعة.

96

وهي مفتحة ،ال يوقفون .وقيلَّ :
إن أبواب

ألنّه ابلغُ يف مفاجأة املكروه .وأ ّما اجلنة فلام

تذكر يف آخرها معدو ًدا آخر تعطفه عىل ما

كانت دار كرامة وهي مأدبة اهلل أتى بالواو

هذا املعطوف الثامن يكون خمال ًفا يف بعض

بعدما فتحت أبــواهبــا( .)92واملعنى :حتى

ُ
بعض العلامء هذه الواو (واو الثامنية) فواو

العاطفة ههنا للداللة عىل أهنــم جاءوها

إذا جاءوها ،وقد فتحت .أي :جاءوها،
( )92بدائع الفوائد.919 :

صفاته للمعدودات التي سبقته فسمى

الثامنية إ ًذا :هي يف حقيقتها واو عطف؛
أو واو حالية أو استئنافية تدخل عىل

أ.د .حازم سليامن احليل

املعدود الثامن من املــعــدودات يف اية من

فإن َ
الزمرَّ ،]73 :
ذلك ال ُ نْخي ِر ُج َها عن معنى

مغايرا لبعض املــذكــوريــن قبله.
األخــري
ً

يف الثامن أو ألهنا تشري اىل الرقم ثامنية؛ كام

اآليــات لتعطفه عىل ما سبق ويكون هذا

ففي قولة تعاىل ﮋﭑ ﭒ

ﭓﭔﭕ
ﭖ

ﭗ

ﭘ

العطف أو احلال أو االستئناف؛ وقد وقعت
يف عدد أبواب اجلنة .ومن مل جيد من النحاة

إعرابيا قال :هي واو الثامنية؛
وجها
للواو
ً
ًّ

لك َّنها يف ِّكــل األحـــوال ال ختلو من وجه

ﭙ ﭚ ﭛﮊ [ســـورة

معنى
إعرايب .لقد َش َغ َل ال ُّن َحا َة واللغويي
ً
ٍ
ٍ
واحد من القرآن زمنًا
حرف
واحدٌ من معاين

ﭚ ﭛﮊ ولــو تأملنا لوجدنا أن

َ
سبحان اهلل !!.
يف إعجا ِز ِه !!

التوبة .]112 :نالحظ أن واو الثامنية

دخلت عىل الصفة الثامنة ﮋﭙ

الصفة الثامنة مغايرة للصفة السابعة فالنهي

عن املنكر غري األمر باملعروف .ومثل ذلك
قوله تعاىل ﮋﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ
ﮮﮯﮰﮱﯓﯔ

ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙﮊ [سورة
التحريم .]5 :فقد ذكرت هذه اآلية صفات
املــرأة الصاحلة ودخلت واو الثامنية عىل
الصفة الثامنة َ
﴿أ نْب َكار ًا﴾ وهي صفة مغايرة

ِ
طوي ً
بالقرآن ُك ِّل ِه
ال؛ واختلفوا فيه ،فام با ُل َك

تاء التأنيث يف سورة العنكبوت
قـــال تــعــاىل :ﮋﭿ ﮀ ﮁ

ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ

ﮇ ﮈ ﮉﮊ ﮋ ﮌ
ﮍ ﮎ ﮏﮐ ﮑ ﮒ
ﮓﮊ [ســـورة العنكبوت.]41 :
يطلق لفظ العنكبوت عىل املذكر واملؤنث؛

للصفة التي السابعة التي سبقتها فاملرأة إما

نــقــول :هـــذا عنكبوت وهـــذه عنكبوت

وهــذه الــواو وإن دخلت عىل الثامن من

فـــقـــال تـــعـــاىل :ﮋﮆ ﮇ

بكرا أو تكون ثيبا والجتمع بينهام.
أن تكون ً
ِ
الثامنية ؛ يف مثل
األسامء ؛ أو َو َق َع نْت َدا َّل ًة عىل

قولِ ِه َت َعاىل :ﮋﯟ ﯠﮊ [سورة

فلامذا جاءت تاء التأنيث يف القرآن املعجز؛

ﮈ ﮉﮊ ﮊ ومل يــقــلَ َّ :
اخت َ
ـــــذ بي ًتا

قرره علامء احلرشات؛
لقد ثبت علم ًيا؛ كام َّ
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َّ
أن أنثى العنكبوت هي التي تبني البيت
وليس َّ
الذكر فناسب وضع تاء التأنيث و
إذا تأملت اآلية التي تأيت بعدها جتدها قوله

وردت هذه الثالثة يف كتاب اهلل مرضب

املثل للقلة.

تعاىل :ﮋﮣ ﮤ ﮥ ﮦﮧ

القطمري :لفافة النواة أو القرشة الرقيقة

العنكبوت .]43 :وخيط العنكبوت من

مرة واحدة مرض ًبا للمثل يف ِ
الق َّل ِة يف قولِ ِه

ﮨ ﮩ ﮪ ﮫﮊ [ســـورة

الواقعة بي النواة والتمرة( .)93ورد يف القرآن

أقوى اخليوط ايت برقته ومل تنسب اآلية الوهن

تعاىل :ﮋﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄﮅ

وال للطمأنينة بل هو مذبحة كل ضيف يزوره

ﮌ ﮍﮊ [سورة فاطر .]13 :ورد يف

متوت بعد
فأهنا ُ
فارا منها َّ
بعد تلقيحها فإن نجا ً

النقري :النكتة يف ظهر النواة( .)94ورد يف

فيعيش األبناء أيتا ًما ،يفرتس بعضهم بعضا،

ِ
الصغ ِ
املبتذل وذلك يف قوله تعاىل :ﮋﭞ
ري

للخيط وانام نسبته للبيت فالبيت مل هييأ للسكن

من احلرشات ُي َ َ
فرت ُس ،واألنثى تفرتس الذكر

منتحرا
تفقيس بيضها ويموت الذكر بعدها
ً

يشء
فليس يف هذا البيت من مقومات البيوت ٌ

من أمان طمأنينة وسكينة فوصف بالوهن

وهــو الضعف .فمن َعـ َّلـ َـم هــذا ﮋﭶ
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ﭷﮊ [ســـورة األعــــرافِ ]157 :عـ نْلـ َـم
ِ
ـرشات أفكان رسول اهلل الذي نزل
احلـ
عليه القرآن قد درس هذا العلم يف إحدى

اجلامعات!! يف ذلك املجتمع الوثني الذي

عاش فيه؟ أم هو اإلعجاز القرآين! الذي ال
مصدر له إال فاطر الساموات واألرض!! فقل

معي سبحان اهلل.

ﮆﮇﮈﮉﮊﮋ

يتكرر.
سورة فاطر ،ومل
نْ

ِ
رض ًبا للمثل يف ِ
القرآن مرتي َم نْ ِ
واليشء
الق َّل ِة
ﭟﭠﭡﭢﭣﭤﭥﭦ
ﭧﮊ [سورة النساء.]53 :

وقــولــه تــعــاىل :ﮋﭿ ﮀ ﮁ

ﮂﮃﮄﮅﮆﮇﮈ
ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ
ﮎﮊ [سورة النساء.]124 :
( )93خمــتــار الــصــحــاح– :قطمر -وخمــتــارات
القاموس– :قطمر –.506 :
( )94خمــتــار الــصــحــاح– :تقر –وخمتارات
القاموس–:نقر –.616 :

أ.د .حازم سليامن احليل

ورد يف سورة النساء مرتي ،ومل يرد يف

غريها.

الفتيل :هــو َ
اخلــيـ ُ
ـط الـ َّـر ِقــيـ ُـق يف َشــقِّ

الـــ َّنـ ِ
ــواة( .)95ورد يف الــقــرآن ثــالث مرات

مرتي يف النساء ومرة يف اإلرساء وجاءت
كلها مرض ًبا للمثل يف الشـيء القليل الذي
ال قيمة له ،وذلك يف قوله تعاىل :ﮋﯙ ﯚ

ﯛ ﯜ ﯝ ﯞﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ
ﯥ ﯦ ﯧﮊ [ســورة النساء.]49 :

وقوله تعاىل :ﮋﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ
ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚﮊ [سورة النساء:

 ]77وقــولــه تــعــاىل :ﮋﮡ ﮢ ﮣ

ﮤ ﮥﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ
ﮫﮬﮭﮮﮯ

ﮰﮊ [ســورة اإلرساء .]71 :نظمها
بعض األدباء فقال من الرجز:

افــ ُة ال َّن ِ
ـواة ُقـ ْل:
ُل َف َ

ِق َط ْم ُري ونقـر ُة َّ
يـر
الظهـ ِر َهلـا َن ِق َ
وخيطها يف ظهرها ُ
فتيل
سبحانَ َم ْن ليس َل ُه َمثِ ُ
يل

( )95خمتار الصحاح–:فتل –وخمتارات القاموس–:
فتل –.467 :

من بديع البيان القرآين
قــال تعاىل :ﮋﯩ ﯪ ﯫ

ﯬ ﯭ ﯮﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ
ﯴﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ
ﯻﮊ [سورة البقرة.]186 :

نظر أرباب اللغة والبيان والبالغة يف

هذه اآلية ،فقالوا عنها:

 .1خالفت هذه اآليــة باقي اآليـ ِ
ـات التي
ُ
ِ
بسؤال ال َّن ِ
اس للنبي ،فكلها
تبدأ

ِ
ــس َــأ ُلــو َن َ
تــأيت
ــك﴾ مثل:
بصيغة ﴿ َي نْ
ﮋﯮ ﯯ ﯰﯱ ﯲ ﯳ ﯴ

ﯵ ﯶﮊ [ســورة األرساء،]85 :
و ﮋ ﮠ ﮡ ﮢﮣ ﮤ ﮥ

ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪﮊ
[سورة البقرة ،]222 :و ﮋﮮ

ﮯ ﮰﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ

ﯗﮊ [ســورة البقرة ،]189 :و

ﮋﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳﯴ ﯵ

ﯶ ﯷ ﯸ ﯹﮊ [ســورة األعــراف:
 ،]187و ﮋ ﯣ ﯤ ﯥ

ﯦﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ
ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱﯲ
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ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷﮊ
[سورة البقرة ،]219 :و ﮋﭮ

ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳﭴ ﭵ ﭶ ﭷ
ﭸﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿﮊ

[سورة البقرة ،]217 :و ﮋﭑ
ﭒ ﭓﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘﮊ
[ســورة األنفال ،]1 :و ﮋﭕ
ﭖ ﭗﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜﭝ ﭞ

ريب قريب جييب دعــوة الـــدا ِع) لك َّن ُه
ِ
بنفس ِه
َت َب َار َك و تعاىل تك َّف َل باإلجابة
َ
وقــــال ﮋ ﯭ ﯮﯯ ﯰ ﯱ

ﯲﮊ فابتدأ جــوا َبـ ُـه بــأ َّنـ ُـه قريب،
تطمينًا هلذا الدَّ ِ
امللهوف.
اعي ُ

كيف ندعو ُه ؟ فلم ِ
األمر ُغ نْف ً
أ َّما َ
ال
يرتك
َ

ﭟ ﭠﮊ [سورة البقرة:

أوض َح ُ
َ
نْ
بل َ
السبيل إىل
اهلل سبحا َن ُه وتعاىل لنا

ﮙ ﮚ ﮛ ﮜﮝ ﮞ ﮟ

ﮋﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ

 ،]220و ﮋﮔ ﮕ ﮖ ﮗﮘ

ﮠ ﮡﮊ [ســورة املــائــدة ،]4 :و

ﮋﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ
ﮖﮊ [سورة طه.]105 :

ذلك وبعث لنا رسوال يعلمنا فقال تعاىل:

ﭥﭦﭧﭨﭩﭪ

ﭫﮊ [ســورة اجلمعة ،]2 :أخــذ ُ
اهلل
بأيدينا إىل اخلط الساخن لالستغفار َ
فقال

إال هذه اآلية! فمن كرم اهلل تعاىل وعظمته

سبحا ُن ُه :ﮋﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ

ِ
َيسألوا بعدُ ! َ
افرتاض ًّيا ،و
فوض َع سؤا ًال
بادر باإلجابة من قبلِ َأ نْن ُي َ
منه
سأل ُحب ًا ُ

ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚﮊ

ِ
بالسؤال و هم مل
ــه سبقَ املؤمني
أ َّن ُ
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القياس َأ نْن
ﮔ ﮕ ﮖﮊ كــان
ُ
َ
يقول( :و إذا سألك عبادي عني فقل

ِ
ِ
برسعة اإلجابة! و هذه غاية
بالدعاء و

ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ
[سورة النساء ،]64 :واآلية عا َّم ٌة مطلقة،
ومــن حيــاول ختصيصها أو تقييدها بحياة

ِ
السؤال
الكرم وهي املبادرة بالعطية قبل

مطالب بالدليل ،ونحن
النبي ،فهو
ٌ
ّ
أصال ال نعتقد َبو َفاة النبي  لقوله تعاىل:

 .2عــىل غـــرار ﮋ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ

ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡﮊ [ســـورة آل

أرحم
ـع رمحــتِـ ِـه!! فهو
فانظر إىل واسـ ِ
ُ
نْ
وأكرم األكرمي.
الرامحي
ُ

ﮋﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛﮜ

أ.د .حازم سليامن احليل

عمران ،]169 :وقوله تعاىل :ﮋﭑ ﭒ

األنبياء أحياء يف قبورهم يصلون»(.)97

ﭝ ﭞﮊ [سورة البقرة ،]154 :وال

الدين األلباين (1999- 1914م :).ثبت

ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘﭙ ﭚ ﭛ ﭜ

َ
الر ِ
َش َّك َّ
فيق األعىل
أن ال َّنبِ َّي
انتقل إىل َّ
بالس ِّم الذي َد َّس ُه اليهود يف طعامه.
ً
متأثرا ُّ

وهو حديث قال عنه الدكتور حممد نارص

أحياء يف قبورهم
عنه :أنه قال( :األنبياء
ٌ
ٍ
بسند جيد وقد
يصلون) أخرجه َأبو يعىل

وا ُملــعـ َ ِ
ـرت ُ
بي بعدَ
ض عىل التوسل بال َّن ِّ
ِ
مصادره عن ال َّنبِ ِّيَّ 
أن
موتِ ِه جيدُ يف

وعلمنا ُ
اهلل عن طريق نب ِّي ِه ،هذا النبي

صحيح مسلم بــاب الفضائل -فضائل

ﭜﭝﭞﭟﭠﭡﭢﭣﭤﭥ

أحياء يف قبورهم ُي َص ُّلون .ففي
األنبيا َء
ٌ
موسى بسنده عن مالك بن أنس قال:
قال رســول اهللَ :
رسي
(أ ُ
تيت ليلة ُأ َ

يب عىل موسى عندَ الكثيب األمحــر،

خرج ُت ُه يف األحاديث الصحيحة(.)98

الــذي قال عنه اهلل سبحانه وتعاىل :ﮋﭛ

ﭦ ﭧ ﭨﮊ [سورة النجم،]5– 3 :

وقال تعاىل :ﮋ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ

ﮤ ﮥ ﮦ ﮧﮊ [ســورة احلرش،]7 :

قائم يصيل يف قربه) ( ،)96وروى أبو
وهو ٌ

وقال تعاىل :ﮋ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ

وقـــال :قــال أبــو عبد الــرمحــن :هــذا أوىل

[ســورة األحــزاب ،]36 :هذا النبي الذي

َ
احلديث،
عبد الرمحن النسائي(ت 303ه)
ابن حجر وأبو يعىل
بالصواب عندنا .وروي ُ

النبيّ :
«أن
املوصيل(ت 307ه) عن
ِّ
( )96صحيح مسلم -كتاب الفضائل -فضائل
مــوســى 1845 /4 :احلــديــث،2375 :
وصحيح مسلم برشح النووي ـ كتاب اإليامن
ص ،379 :ومصنف ابــن أيب شيبة كتاب
املغازي الباب  :6احلديث ،37572 :ومسند
أيب يعىل ،147 /6 :وسنن النسائي :ص:
 ،216ومسند أمحد 120 /3 :و.148

ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞﮊ

ينقل لنا أبو يعىل املوصيل يف مسنده بسنده
عن أنس بن مالك أ َّنه كان خيطب يف
مسجده يف البدء ساندً ا ظهره إىل خشبة َّ
فلام

الناس قال" :ابنوا يل منربا" فلام رقى
ك ُث َر
ُ
( )97مسند أيب يعىل 658 :احلديث/3425 :
 ،669وفتح الباري.533 /6 :
( )98أحــكــام اجلــنــائــز ،وسلسلة األحــاديــث
الصحيحة.
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ٍ
املنرب ح َّن ِ
ت اخلشبة حن َ
بصوت
ي الواله
ِ
سم َع ُه من يف املسجد ومنهم راوي احلديث

ينظر يف حاجتي
له :جزاك اهلل خ ًريا ما كان ُ

واحتضنها( ،)99فإذا كانت اخلشبة حتن اليه

َ
رسول
سمعت
حنيف :أنا ما كلم ُت ُه ولك َّنني
ُ

انس بن مالك ومل تسكت حتى نزل اليها
ألسنا أوىل باحلني إليه واألخذ عنه؟.

ووج َه املسلمي إىل
النبيَّ 
ع َّلمنا هذا ُّ

َأفضلِ السبل يف دعاء اهلل سبحانه و تعاىل
َ
وأكثرها استجاب ًة يف أرس ِع ٍ
وقت كام نقله لنا

عنه أصحا ُب ُه َ
األكرمون رضوان اهلل عليهم،
هذا الصحايب عثامن بن ُحنَيف يأتيه ٌ
رجل
ٍ
حاجة
كان خيتلف إىل عثامن بن عفان يف

وال يلتفت إ َّيل حتى كلمته ،فقال ابن

ادع يل َ
اهلل نْ
أن
اهلل وقد جا َء ُه
رضير فقالُ :
ٌ

خرت َ
ُيعاف َيني ،فال :نْ
لك ،وهو
شئت
إن
َ
ُ
دعوت َ
خ ٌري ،نْ
لك ،فقال :فقال:
شئت
وإن َ
ُ

َ
يتوضأ ف ُيحسن وضــو َء ُه،
ا نْد ُعــه ،فأمره أن

ويصيل ركعتي ،ويدعو هبذا الدعاء :اللهم
ـك وأتــوجــه َ
إِ ِّين َأســألـ َ
نبي
اليك بمحمد ِّ
هت َ
ريب يف
توج ُ
بك إىل ِّ
الرمحة .يا حممدُ ! إِ ِّين َّ

ِ
فقصد
ينظر يف حاجتِ ِه،
فال
ُ
يلتفت إليه ،وال ُ

حاجتي هذه ل ُت نْق َىض اللهم ش ِّف نْع ُه َّ
يف.

َّ
يتوضأ ويصيل يف املسجد ركعتي ويقول:

صحيح(.)100
ٌ

عثامن ين حنيف فشكا إليه ذلك ،فنصحه نْ
أن
اللهم إين أســألــك وأتــوجــه إليك بنبيك

الر ِ
أتوج ُه بك
محة يا حممدُ ِّإين َّ
نبي َّ
حممدِّ 

102

الر ُ
َ
ً
عثامن ِ
بن ُحنَيف ،وقال
مستبرشا إىل
جل
َّ

إىل ريب نْ
ثم
أن يقيض حاجتي،
ويذكر حاجته َّ
نْ
َ
الر ُ
وفعل ذلك،
جل
نْ
ارفع حاجت ََك .انطلق َّ

بن عفانَ ،فأ َ
البواب،
خذ
ثم أتى باب عثامن َ
ُ

َ
وإجلس ُه
عثامن َف َر َّح َب ِبه
بيده وأدخ َل ُه عىل
َ
إىل جانبِ ِه وسأله عن حاجتِ ِه وأنجزها ،وعاد
( )99مسند أيب يعىل املــوصــيل 567 :احلديث
.1 /2757

قــــال أبــــو إســـحـــاق :هــــذا حــديـ ٌ
ـث
وقال عثامن بن حنيف :واهلل ما تفرقنا،

الر ُ
جل نْ
رضر(.)101
كأن مل نْ
يكن بِ ِه ٌ
حتى دخل َّ

ُ
اإلجابة باملشيئة مل َي ُقلِ
الكريم:
 .3مل َتت ََع ِّلقنْ
ُ
( )100سنن ابن ماجه 442 :احلديث1385 :
وسنن ابــن ماجه بــرشح السندي ،ورواه
الــرتمــذي :يف كتاب الــدعــوات :احلديث:
 .3578مسند أمحـــد مسند الشاميي:
.16789
( )101املعجم الصغري للطرباين ،183 /1 ،وسنن
الرتمذي :احلديث.3578 :

أ.د .حازم سليامن احليل

(أجيبه نْ
إن أشــأ) ،بل قطع و أكد بأ َّن ُه

الباغي إىل أمر اهلل ،و قوله ﮋ ﯟ ﯠ

الرش ِط عىل فعلِ َّ
جواب َّ
الرش ِط،
 .4فقدَّ َم
َ

ﯧﮊ [سورة األعراف ،]143 :و مل

جييب دعو َة الداع.
ُ

فلم نْ
يقل (إذا دعان أستجيب له) بل قال:

ﯡﯢﯣﯤﯥﯦ

يقل (إذا) استقر مكانه و قد علمنا أن

ﮋﯰﯱﯲﯳﯴﮊ و ذلك

اجلبل ُد َّك ً
دكــا! و كقوله ﮋ ﭑ ﭒ

 .5أنــــه قــــال ﮋﯰ ﯱ ﯲ ﯳ

ﭚﭛﭜﭝﭞﭟﭠ

ِ
للداللة عىل ِ
اإلجابة و رسعتِها.
قوة

ﭓﭔﭕﭖﭗﭘﭙ

ﯴﮊ و مل يقل (أجيب دعوة الداع

ﭡﮊ [سورة القصص .]71 :بينام

يف الدقة ،منها أنه استعمل أداة الرشط

كثري الوقوع ،مثل قوله تعاىل :ﮋﯝ

ٍ
معان بالغية غاية
إن دعان) و يف هذا
﴿إِ َذا﴾ و مل يستعمل أداة الــرشط

نْ
(إن) ،للفرق بينهام ،فـــأداة الــرشط

اث ا ُملت َب ِ
(إن) تستعمل لألحدَ ِ
نْ
اعدَ ِة أو
ِ
شك ِ
املحتملة الوقو ِع َأو املَ َ
وك فيها َأو
ِ
ِ
كقوله ﮋ ﮋ ﮌ ﮍ
النادرة أو املستحيلة،

(إذا) يأيت بعدها املضمون حصوله أو

ﯞﯟﯠﯡﯢﯣ
ﯤ ﯥ ﯦﮊ [ســورة البقرة:
 ]180و ﮋﮁ ﮂ ﮃ ﮄ
ﮅﮆﮇﮈﮉﮊ

ﮋﮊ [سورة املائدة ،]106 :ألن

ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒﮊ [ســورة

وقوع املوت أمر مؤكد حتمي ال َ
نقاش

ﮚﮛﮜﮝﮞ

ﭧﭨﭩﭪﭫﭬ

ﮟﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ

ﭭﭮﭯﭰﭱﭲ

ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭﮮ ﮯ

ﭳﮊ [ســورة الكهفَّ ]17 :
ألن

الزخرف ]81 :و قوله تعاىل :ﮋﮙ

وال شك فيه!! و قوله تعاىل :ﮋﭦ

ﮰ ﮱ ﯓ ﯔﮊ [سورة

الطلوع مــؤكــد ،والــغــروب مؤكد و

املؤمني ،وعدم البغيَّ ،
وقل ما يفيئ

ﮬ ﮭﮊ [ســـورة التوبة:

احلجرات ]9 :ألن األصل عدم اقتتال

قوله تعاىل :ﮋﮨ ﮩ ﮪ ﮫ
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 ،]5و قــولــه تــعــاىل :ﮋﭨ ﭩ

ﭪ ﭫ ﭬ ﭭﮊ [سورة
اجلمعة ،]10 :و لذلك نرى َأ َّن َّ
كل

معا يف موضع واحد
اجتمعت األداتان ً

ِ
تأت بـ (إِ نْن) ،مثال ذلك قوله تعاىل:

تعاىل ﮋﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ

أحـ ِ
ـداث يوم القيامة تأيت بـ (إذا) و مل

ﮋ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬﮊ [ســورة

الزلزلة ،]1 :و قوله تعاىل :ﮋ ﭑ ﭒ

ﭓﭔﭕﭖﭗﭘ

و من عجيب أرسار هذا البيان هو إذا

جاءت (إذا) للكثرة و نْ
(إن) للندرة كقولِ ِه

ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ
ﭝﭞﭟﭠ
ﭡﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦﭧ

ﭙﭚﭛﭜﭝﭞ

ﭨﭩﭪﭫﭬﭭﭮﭯﭰ

ﭟﭠﭡﭢﭣﭤ

ﭱﭲﭳﭴﭵﭶﭷ

ﭥﭦﭧﭨﭩﭪ
ﭫﭬﭭﭮﭯﭰﭱ
ﭲﭳﭴﭵﭶﭷﭸ
ﭹﭺﭻﭼﭽﭾﭿ

ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼﮊ
[ســورة املــائــدةَ ]6 :فأتى بـ ﴿إِ َذا﴾

ِ
لكثرة وقوعه و﴿إِ نْن﴾ لل َّت ُّيمم
للوضوء
لقلة وقوعه وللجنب واملرض والسفر

ﮀ ﮁ ﮂ ﮃﮊ [سورة التكوير:

ألنــه نــادرمــا يــأيت املسلم إىل الصالة

ﮏﮊ [ســورة الواقعة ،]1 :وقوله

أقل من الصحة والسفر اقل من احلرض

 ،]13– 1و قوله تعاىل :ﮋ ﮍ ﮎ
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ألهنا متأكدة الوقو ِع.
بأداة الرشط (إِ نْن) َّ

تــعــاىل :ﮋ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ
ﯵ ﯶ ﮊ [سورة الرمحن]37 :

وقــولــه تــعــاىل :ﮋﭜ ﭝ ﭞ ﭟ

ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦﮊ

[ســورة االنشقاق ،]3– 1 :وغريها
أي منها
من مشاهد القيامة فلم تأت ٌّ

نب فهو نادر احلصول ،واملرض
وهوج ٌ
ُ

وقلام يفقد اإلنسان املاء للطهور ،و مثل

قوله تعاىل :ﮋﮨ ﮩ ﮪ ﮫ

ﮬﮊ [ســـورة الــنــســاء.]25 :
فاإلحصان كثري و االفاحشة من النوادر!

نفهم َّ
أن املعنى من
ويف ضوء ما تقدَّ َم ُ

قوله تعاىل ﮋﯳ ﯴﮊ أ َّن ُــه يشري إىل

أ.د .حازم سليامن احليل

ِ
متكرر
ـاء كث ٌري
كثرة
الدعاء و بأ َّن ُه دعـ ٌ
ٌ
ـادرا وال قلي ً
ال !
مستمر كث ٌري و ليس نـ ً
ٌّ

يف التعبري القرآين مقصود فوجود الياء

قاس ،أمل َتر إىل ِ
قلب ٍ
قوله
ال يدعو ر َّب ُه ٌ

العباد أكثر ،أي جييبهم ُك َّل ُهم عىل ِ
كثرهتِم

ألن َ
َّ
اهلل ُحي ُّب نْ
القلب الذي
إن يدعى ،و
ُ

وحمذوفة يف الثانية ،وكل حذف وزيادة
ٌ
دليل عىل كثرهتم وهذا يعني َّ
أن جمموعة

تعاىل :ﮋ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ

ِ
اختالف درجــة إِيـ َـام ِهنــم و تقواهم،
و

ﯭﯮﯯﯰﯱﯲ

ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩﮊ

[سورة األنعام.]43– 42 :

و كقولِ ِه تعاىل :ﮋﮀ ﮁ ﮂ

ﯧﯨﯩﯪﯫﯬ

كقولِ ِه تعاىل للداللة عىل الكثرة :ﮋﮤ

ﯳ ﯴ ﯵ ﯶﮊ

[سورة الزمر .]53 :واملرسفون ُك ٌثر،

و قوله تعاىل :ﮋ ﭞ ﭟ ﭠ

ﮃ ﮄ ﮅﮊ [سورة اإلرساء،]53 :

ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥﮊ [ســورة

ألن أكثرهم جيادل .أما للقلة فيقول:

 .6ونلفت االنتباه إىل قوله تعاىل :ﮋﯰ

ﮬ ﮭﮮ ﮯ ﮰ ﮱ

املؤمنون.]76 :

ﯱ ﯲ ﯳ ﯴﮊ و مل يقل (أجيب

ﮋﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ

ﯓﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘﮊ [سورة

الــداع)! ألن الدعوة هي املستجابة و

الزمر .]18– 17 :و هــؤالء قلة ،و

ِ
الدعوة ِّ
بغض ال َّن َظ ِر
دقيقة جدً ا إىل مكا َن ِة

ﰅ ﰆﮊ [سورة الزمر ]10 :لقلة

ليس شخص الــداع ،و يف هذا إشارة

شخصي ِة الدَّ اع!.
عن
َّ

قوله تعاىل :ﮋﰁ ﰂ ﰃ ﰄ
املتقي! فسبحان اهلل.

 .7قــال تعاىلِ :
﴿ع ـ َبـ ِ
ـادي﴾ بإثبات الياء
ِ
(عباد) بحذفها لفرق دقيق.
و مل يقل

ﭷ ﭸ ﭹﮊ [ســورة العنكبوت:

كلمة (عباد) وكلتا الكلمتي مضافة

أكثر فالذين يقومون بالعبادة
املخاطبي ُ

فكلمة ِ
﴿ع ـ َبـ ِ
ـادي﴾ أكثر حروف ًا من

إىل ياء املتكلم والياء مثبتة يف األوىل

وقــال تــعــاىل :ﮋﭴ ﭵ ﭶ

ُّ
يـــدل عــىل َّان عــدد
 .]18-17ممــا
كثر ،ولكن املتقي قلة.
ٌ
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 .8قــال تــعــاىل :ﮋ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ

ﯴﮊ و كان القياس نْ
أن يقول (أجيب

دعوهتم)! لك َّن ُه ما اقترص عليهم بل

جييب دعوة ِّ
كل
أرادها للداللة عىل أ َّن ُه ُ

فوس َع
دا ٍع و ليس فقط دعو َة السائليَّ ،
يقرصها عىل السائلي.
دائر َة الدعوة و مل
نْ

 .9قــال تــعــاىل :ﮋ ﯭ ﯮﮊ ،و مل

يقل (فأنا قريب) و هذا توكيدٌ بـ (إِ َّن)

املشدَّ دةَّ ،
ألن أنا غري ُمؤَ َّكدَ ة.

ـوسـ ِ
ـت آيـ ِ
ـصــوم،
ـطـ نْ
ــات الـ ُّ
 .10إِ َّن اآليــة تـ َّ

وهذا يعني َّ
الصائم
أن الدعاء ديدن َّ

و َّ
للصائم دعو ًة ال ُت َر ُّد كام ور َد يف
أن َّ
احلديث النبوي الرشيف« :ثالثة ال

ترد دعوهتم الصائم حتى يفطر واإلمام

الدعاء
العادل ودعوة املظلوم»(.)102
ُ

الصائمي ،وهو ُُّمــخ العبادة،
شعار َّ

ومن عظمة الدعاء و منزلتِ ِه عندَ اهللِ

106

أن َ
ِ
َّ
الصوم الذي قال
اهلل أحاطه
بآيات َّ

ـوم يل
(الــصـ ُ
عنه يف احلديث القديس َّ
وم من
الص َ
و أنا أجزي بــه)( )103ألن َّ

( )102سنن الرتمذي 54 :احلديث.3598 :
( )103صحيح مسلم :احلديث،1151 :1946 :
ص.808 :

مصاديق اإلخالص هلل أل َّن ُه َشعري ٌة غ ُري
ظاهرة األثر عىل صاحبِها ما مل ُي َرائِي،

فكذا الدعاء أرا َده ُ
َ
اهلل نْ
خالصا
يكون
أن
ً

له و هو الذي جيزي به.

غرابيب

غرابيب مجع ِغربيب ِ
والغربيب احلالِ ُك،

ربيب فغربيب هنا توكيد
تقول
ُ
أســود ِغ ٌ
ُ
حالك السواد.
سود
للسوادَ ،أيَ :أ ُ

ويف قوله تعاىل :ﮋﮫ ﮬ ﮭ

ﮮﮯﮰﮱﯓ

ﯔﮊ [ســورة فاطرُ ،]27 :جــدَ ٌد بضم
اجليم وفتح الدال طرق يف اجلبل ختتلف يف

لوهنا َّ
عام يليها ،الواو استئنافية ،ومن اجلبال
وجدَ ٌد مبتدأ مؤخر
جار وجمرور خرب مقدم ُ

بيض صفة ُ
ٌ
جلــدَ د ومحـ ٌـر عطف عىل بيض
ٌ
خمتلف صفة جلــدد ألواهنا فاعل ملختلف

ود ٌ
ِ
بدل من غرابيب َّ
ألن توكيدَ
األلوان
فالس ُ
ُّ
َ
اجلبال فيها ما َ
محل
ال َي َت َقدَّ ُم( ،)104ومع َأ َّن

هــذه األلـــوان فهي حتتمل َأيـ ً
ـضــا الكناية
والتورية عن الطرق املشتبه من الطرق
واجلــادة البيضاء هي افضل السبل لذلك

يقال محلهم عىل املحجة البيضاء.
( )104إعراب القرآن286 /6 :

أ.د .حازم سليامن احليل

أطفال األنابيب

[ســـورة األعــــراف ،]29 :وقـــال تعاىل:

عندما ُ
يأخذ األطباء البويضة من الزوجة،

ﮋﮧ ﮨ ﮩ ﮪﮊ [ســـورة

جو خاص وبيئة خاصة فإهنم مل خيلقوا بويض ًة

ﮘ ﮙ ﮚ ﮛﮊ [سورة العنكبوت:

واحليمن من زوجها ويضعونه يف أنبوب يف
ومل خيلقوا حيمنًا إنام أخذومها من الزوجي

وعند َّأو ِل حماولة لعملية طفل األنابيب باءت

العنكبوت .]20 :ثم َ
قال سبحا َن ُه :ﮋ ﮗ

 ]19وقال سبحانه :ﮋﭔ ﭕ ﭖ ﭗ

ﭘﮊ [سورة سبأ ]49 :وقال َّ
جل شأنه:

العملية بالفشل فاستغرب العلام ُء و صاروا

ﮋﮩ ﮪ ﮫ ﮬﮊ [سورة الربوج]13 :؛

أنزيامت الرحم موجودة و البويضة موجودة

الرباعي
َ
﴿و ُيـ ِـعــيــدُ ﴾ ،فالفعل﴿ ُي نْب ِد ُئ﴾ ُّ

يف حــرية من األمــر ملــاذ فشلت العملية ؟
و احليوان املنوي موجود و درجة احلرارة

مناسبة وكأهنا يف الرحم فلامذا فشلت؟

فصيح عندما َق َر َن ُه بنظ ِ
ري ِه
باعيا ولك َّن ُه
ٌ
فجا َء ُر ًّ
ِ
صاح ُب ُه ُيعيدُ فجا َء ال ُي ِ
ِ
عليه
نك ُر
استدعا ُه
ِ
لوجود نظ ِ
أحدٌ
ري ِه(.)105

تبي َّ
الضوء
أن السبب هو
بعدَ عدة جتارب َّ
ُ

أسامء اهللِ ُ
احل نْسنَى
ُ

املناسبة وعند إجياد الظلمة و منع أي ضوء
نجحت َأ َّول عملية ألطــفــال األنابيب!

ﭩﭪﭫﭬﭭﭮﭯ

الذي أفسدَ العملية فعملوا عىل إجياد الظلمة

قال تعاىل :ﮋﭠ ﭡ ﭢ ﭣ
ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪﮊ [سورة
الزمر ]6 :فلم ِ
كلمة﴿ظ ُل َام ٍ
ُ
ت﴾عب ًثا إ َّن َام
تأت

ٍ
حلكمة.
جاءت
نْ

ِ
الف ُ
عل َبدَ َأ

َ
األصـ ُـل نْ
نقولَ :بــدَ أَ ،فنَأيت بالفعل
أن

ثالثيا.
ًّ

قـــال تــعــاىل :ﮋﯴ ﯵ ﯶﮊ

ِ
َ
سورة احلج :ﮋ ﭨ
قال َت َعاىل يف

ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴﭵ
ﭶﭷﭸﭹﭺﭻ
ﭼ ﭽ ﭾﭿ ﮀ ﮁ
ﮂﮃﮄﮅﮆﮇ
ﮈﮉﮊﮋﮌﮍﮎﮏ
ﮐ ﮑﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ
ﮗﮘﮙﮚﮛﮜﮝ
ﮞﮟﮠﮡﮢﮣﮤ
( )105الربهان.98 /1 :
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ﮥﮦﮧﮨﮩﮪﮫﮬ
ﮭﮮﮯﮰﮱﯓﯔ
ﯕﯖﯗﯘﯙﯚﯛﯜ
ﯝﯞﯟﯠﯡﯢﯣ
ﯤ ﯥﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ
ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲﯳ ﯴ

و َل ِط ٌ
يف و َخبِ ٌري يف اآليةَ .63 :
والغنِ ُّي و

َ
احل ِميدُ يف اآلية.64 :

واملَــالِــك يؤخذ َأيض ًا من اآليــة.64 :

ورؤُ ٌف َر ِح ٌيم يف اآلية.65 :
َ

ِ
ؤخذان َأيض ًا ِم َن
و ا ُملدَ ِّبر وا ُمل َه نْي ِمن ُي

ﯵﯶﯷﯸﯹﭑﭒﭓﭔ

اآلية.65 :

ﭞﭟﭠﭡﭢﭣﭤ

اآلية.66 :

ﭕﭖﭗﭘﭙﭚﭛﭜﭝ
ﭥ ﭦﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ
ﭮﭯﭰﭱﭲﭳ

ﭴﭵ ﭶ ﭷ ﭸﮊ [ســورة

احلج.]66– 58 :
ٌ َ
ِ
من
مر هذا
الكتاب ا ُمل نْع ِج ِز ففيه َ
عجيب أ ُ
َ
َ
العقول.
األرسا ِر ما ُيب ِه ُر
ِّسع عىل
لت هذه اآليـ ُ
لقد اشت ََم نْ
ـات الت ُ
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َ
والع ِ ُّيل َ
والكبِ ُري يف اآلية.62 :
واحل ُّق َ

شتمل ِ
ِ
نْ
اآليات
عليه غ ُريها ِم نْن َسائِر
ما مل َي
املباركة؛ ففيها ِ
اسام من َأ َ
وعرشون ً
َ
سام ِء
اثنان
اهللِ ُ
احل نْسنى هي:

ِ
ـن
ـح ـيِــي ُي
وا ُملـ ِـمــيـ ُ
ــؤخــذان ِمـ َ
ـت وا ُملـ نْ

ومن صور اإلبداع القرآين
ِ
الفاص َلة

قال تعاىل يف ســورة إبراهيم :ﮋﭗ

ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜﭝ ﭞ

ﭟ ﭠ ﭡﮊ [ســــــورة
إبراهيم.]34 :

وقال سبحانه يف سورة النحل :ﮋﭬ

ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱﭲ ﭳ ﭴ ﭵ
ﭶﮊ [سورة النحل.]18 :

ِ
ُ
اختالف الفاصلة؟ وملاذا
احلكمة ِم ِن
فام

وع ِل ٌيم و
اهلل ،والرزاق ،يف اآليةَ .58 :

ِ
ور ُة ال َّنحلِ
بوصف اهللِ ا ُمل نْن ِع ِم بينام
نْ
اختصت ُس َ

وس ِم ٌيع و
َ
ور ،يف اآليةَ .60 :
وع ُف ٌو و َغ ُف ٌ

الفاص ِ
وضع ِ
عليه؟ وهل ُي ِ
ا ُمل نْن َع ِم ِ
ِ
لة
هذه
مك ُن
ُ

َح ِل ٌيم ،يف اآلية.59 :
َب ِص ٌري ،يف اآلية.61 :

ِ
ِ
اختصت ُ
اإلنسان
بوصف
إبراهيم
آية سور َة
نْ
َ

ان َ
َم َك َ
تلك؟.

أ.د .حازم سليامن احليل

فاص ٍ
فلكل ِ
يمكن َ
ّ
لة
ذلك،
اجلواب :ال
ُ

ال َع نْن ُح ِ
ِ
ِ
موض ُعها فض ً
القرآن
الترص ِف يف
رمة
ُّ

ِ
آيات يف
مت آي َة
سورة ال َّنحلِ ٌ
الكريم .فقدنْ تقدَّ نْ
ِ
ِ ُ
وذ نْك ِر نِ َع ِ
لوهي ِته ِ
َو ِ
مه،
صف اهللِ تعاىل
وإثبات أ ّ
ُ
َ
الوصف فيها هللِ تعاىل.
يكون
فناس َب أن
َ
ِ
ٍ
بآيات
قت
أ َّما آية
سورة إبراهيم فقد ُسبِ نْ

وس ِ
ِ
ِ
لوك ِهَ ،و َما
وصف
يف
اإلنسان وفطرتِ ِه ُ
ـن َأ ٍ
َ
يكون
َاس َب َأ نْن
صدر ُ
منه ِمـ نْ
عــامل َفن َ
َي ُ

الوصف يف ِ
ِ
ُ
لإلنسان ا ُمل َنعم عليه ،وكأ َّن ُه
اآلية
ُ
َ
عليك ُف َأ َنا ُأعطيها
يقول ُله :إذا ك ُث َر ِت الن َِّع ُم

ِ
وأنت نْتأ ُخ ُذها حام ً
أخذها َو نْص َف نْ ِ
ال عندَ
ي
َ
يغة ُم َب ٍ
لوم َك َّف ٌار وكالمها ِص ُ
الغة
مها أن َّك َظ ٌ

ِ
غفور َر ِح ٌيم
وصفان أنّني
ويل عندَ إِعطائِها
ٌ
فة ا ُمل َش َّب َه ُة ٌ
شب ٌ
المها ٌ
والص ُ
َو ِك ُ َ
ثابتة.
هةِّ ،
صفة ُم َّ
َ
فأنا ُأ ُ
محتِي،
قابل
فر َك بر َ
بغفر ِاين َو ُك َ
ظلمك َ
ري ُ
ُفأ ُ
قابل تقص َري َك بالتوف ِ
وأجــا ِزي جفا َء َك

مع ُم ِ
بــالـ َـوفـ ِ
كل َ
ـاء(ُّ .)106
راعاة النظم
ذلك َ
ِ
مع َما
القرآين وإيقا ِع
الفاصلة وموسيقاها َ
تقدّ َم عليها وما تأخّ َر عنها يف آخر اآلي ِم نْن
السورت ِ
ي.
كال ُّ

فام َ
أروع هذا َ
البيان
أمجل هذه الن َِّع َم ،وما َ

ُ
وعجزت َع نْن
العقول
حارت فيه
البليغَ الذي
نْ
نْ
( )106الربهان116 /1 :

ِ
اإلتيان ِ
ِ
ِ
ُ
السامي
املكان
القرآن يف
بمثل ِه فبقي
ول ِ
فن ال َق ِ
َ
البالغ ِة
ـن َأرو ِع ُصـ َـو ِر
ـن ِّ
ومـ نْ
ِمـ نْ

وأر َقى ِ
ِ
البيان َف ُس َ
بحان اهللِ!!.
آيات
وآخر َد نْع َوا َنا َأ ِن َ
الع َاملِيَ.
احل نْمدُ ِهللِ َر ِّب َ
ُ

مصادر البحث

القرآن الكريم.

 .1اإلتقان يف علوم القرآن .جلالل الدين
عبد الرمحن السيوطي (ت911ه)،
حتقيق الدكتور مصطفى ديب ال ُبغا،

ط ،2دار ابن كثري ،دمشق1416 ،ه/

1996م.
َ .2أحــكــام اجلــنــائــز وبــدعــهــا .للدكتور
حمــمــد نـــارص الــديــن األلـــبـــاين ،ك،4

املكتب اإلسالمي ،دمشق1406 ،ه/

1986م.
ُ .3
األزهية يف علم احلروف .لعيل بن حممد
الـهروي (ت415ه ،).حتقيق
النحوي ُ
عبد املعي امللوحي ،دمشق1391 ،ه/

1971م.

 .4أصــــول الـــتـــالوة .لــلــدكــتــور حــازم
احليل ،ط ،1مطبعة اآلداب ،النجف،

1410ه1990 /م.

 .5إعــراب الــقــرآن .أليب جعفر أمحــد بن

109

أقباس من أرسار القرآن

ـحــاس (ت338ه) ،حتقيق
حممد الـ َّنـ ّ
الدكتور زهري غازي زاهد ،ط ،1عامل

الكتب1426 ،ه2005 /م.

الــديــن حممد بــن عبد اهلل الــزركــيش

(ت794ه ،).حتقيق مصطفى عبد

 .6إعراب القرآن الكريم وبيانه .للدكتور

القادر عطا ،ط ،1دار الفكر ،بريوت،

ودارابـــن كثري ،بــريوت1420 ،هـــ/

 .11البيان والتبيي .اليب عثامن عمرو بن

حميي الدين ،الدرويش ،ط ،7الياممة

1999م.

1408ه1988 /م.

بحر اجلــاحــظ (ت 255ه) ،حتقيق

 .7أنموذج جليل يف أسئلة وأجوبة عن

عبد السالم هــارون ،ط ،3نرش مكتبة

بــن أيب بكر بــن عبد الــقــادر الـــرازي،

 .12التعبري القرآين .للدكتور فاضل صالح

غرائب آي التنزيل .لزين الدين حممد

(ت661ه) ،حتقيق :الــدكــتــور عبد
الرمحن بن إبراهيم املطرودي ،ط ،1عامل
الكتب ،الرياض1422 ،ه1992 /.م.

اخلانجي ،القاهرة1388 ،ه1968 /م.
السامرائي ،مطبعة دار الكتب ،جامعة

بغداد ،بغداد1988 ،م.

 .13تفسري البغوي املعروف بمعامل التنزيل

 .8البحر املحيط .ألثري الدين حممد بن

يف التفسري والتأويل .أليب حممد احلسي

(ت745ه) ،دار الــفــكــر ،بــريوت،

دار الكتب العلمية ،بريوت1414 ،ه.

يوسف بــن عــيل أيب حيان األندليس

1412ه1992 /م.
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 .10الـــربهـــان يف عــلــوم الـــقـــرآن .لبدر

بن مسعود الفراء البغوي (ت 516ه،).
 .14تفسري البيضاوي املسمى أنوار التنزيل

 .9بدائع الفوائد .البن قيم اجلوزية ،حممد

وأرسار التأويل .أليب سعيد عبد اهلل

عبد اهلل احلنبيل الدمشقي (ت751ه)،

(ت791ه ،).ط ،1دار الكتب العلمية،

بن أيب بكر أيوب الزرعي بن زفيل أيب
حتقيق عيل بن حممد العمران ،إشـراف
الشيخ بكر بن عبد اهلل أيب زيد ،ط،1

1425ه.

بن عمر بن حممد الشريازي البيضاوي

بريوت1408 ،ه1988 /م.

 .15تفسري الثعلبي (الكشف والبيان).
أليب إسحاق أمحد بن حممد بن إبراهيم

أ.د .حازم سليامن احليل

الثعلبي (ت427ه ،).دار إحياء

درة الــغـ ّـواص يف أوهـــام اخلــواص.
ّ .21

 .16التفسري الكبري .لفخر الدين أيب عبد

احلريري (ت516ه) حتقيق حممد أيب

الرتاث العريب ،بريوت1422 ،ه.

اهلل حممد بــن ضــيــاء الــديــن عمر بن

حسي الطربستاين الشافعي الــرازي

(ت606ه) ،ط ،3دار إحياء الرتاث
العريب ،بريوت1420 ،ه1999 /.م.

 .17جامع البيان عن تفسري القرآن .ملحمد
بن جرير الطربي (ت310ه) حتقيق
حممود حممد شاكر ،دار الكتب العلمية

بريوت ،ب .ت.

 .18اجلامع ألحكام القرآن .أليب عبد اهلل
حممد بن أمحــد األنــصــاري القرطبي

(ت671ه ،).مطبعة دار الكتب،

القاهرة1372 ،ه1952 /م.

للقاسم بن عيل بن حممد بن عثامن
الفضل إبراهيم ،ط ،1دار هنضة مرص،

1975م.

 .22روح املعاين يف تفسري القرآن العظيم
والسبع املثاين .أليب الثناء شهاب الدين
السيد حممود بــن عبد اهلل األلــويس

(ت1270ه ).مطبعة بوالق ،القاهرة،
1310ه.

ِ .23رس صناعة اإلعراب .أليب الفتح عثامن
بن ِجنِّي (ت392ه) ،حتقيق مصطفى
السقا ومجاعته ،ط ،1مطبعة عيسى
َّ
البايب احللبي1374 ،ه1954 /.م.

 .24سلسلة األحاديث الصحيحة .ويشء

 .19احلــيــوان .اليب عثامن عمرو بن بحر

من فقهها وفوائدها .للدكتور حممد

السالم هــارون ،دار اجليل ،بريوت،

1999م) ،بعناية أيب عبيدة مشهور بن

اجلــاحــظ (ت255ه ،).حتقيق عبد

1416ه1996 /م.

 .20اخلليل رائد علم الصوت .بحثللدكتور
حــازم سليامن احلــيل ،جملة جممع اللغة
العربية بدمش ،املجلد  68ج ،2مطبعة

الصباح ،دمشق1413 ،ه1993 /م.

نـــارص الــديــن األلـــبـــاين (/1914
حسن آل سليامن ،ط ،1مكتبة املعارف،

الرياض1415 ،ه1995 /.م.

 .25سنن الرتمذي وهو اجلامع الصحيح
أليب عيسى حممد بن عيسى بن سورة
الــرتمــذي (ت279ه) دار الفكر
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بريوت1400 ،ه1980 /م.

 .26سـنن أيب داود ،أليب داود سـليامن

أمحد الفراهيدي (ت175ه) ،حتقيق

(ت275ه ،).نرش دار اجليل ،بريوت،

إبراهيم السامرائي ،طبع الكويت

بن األشـعث السـجسـتاين األزدي

1412ه.

 .27السنن الــكــربى .ألمحــد بــن شعيب

الدكتور مهدي اخلزومي والدكتور

واألردن ،ط1985 /1980 ،1م.

 .33غاية النهاية يف طبقات القراء .ملحمد

النسائي (ت303ه) ،دار الكتب

بــن حممـد بــن حممـد بــن اجلـــــزري

ـن الــرصف للشيخ
 .28شــذا العرف يف فـ ّ

ج .براجشرتارس (1933- 1886م)،

العلمية ،بريوت1411 ،ه.

أمحد احلمالوي (1351- 1273ه/.
1932- 1856م) ،دار الـذخـائر قم،

إيران1412 ،ه.

 .29رشح هنج البالغة .لعبد احلميد بن أيب

(ت833ه ،).حتقيق املسترشق األملاين
مكتبة اخلانجي ،القاهرة1352 ،ه/.

1933م.

 .34فتح الباري رشح صحيح البخاري.
ألمحــد بــن عــيل بــن حجر العسقالين

احلديد (ت656ه) ،مطبعة دار الكتب

حممـد فؤاد عبـد
(ت852ه) ،حتقيق ّ

 .30صحيح مسلم .أليب احلسي مسلم

العلمية ،بريوت1410 ،ه1989 /م.

(ت261ه ،).حتقيق حممد فــؤاد عبد

يعقوب الفريوز آبــادي (ت817ه)،

بريوت1398 ،ه1978 /.م.

1371ه1952 /م.

العربية ،مرص1320 ،ه.

بــن احلــجــاج القشريي النيسابوري
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 .32العي .أليب عبد الرمحن اخلليل بن

الباقي (ت1388ه) ،نرش دار الكتب

 .35القاموس املحيط .ملجد الدين حممد بن

الباقي (ت1388ه ،).ط ،2دار الفكر،

مطبعة عيسى البايب احللبي ،القاهرة،

عباس .للسيد حممد تقي
 .31عبد اهلل بن ّ

 .36الكتاب .لسيبويه أيب برش عمرو بن

احلكيم (ت2001م) ،دار اهلــادي

بريوت1422 ،ه2002 /م.

عثامن بن قنرب (ت180ه) ،بوالق،

القاهرة1308 ،ه.

أ.د .حازم سليامن احليل

 .37الكشّ اف عن حقائق التنزيل وعيون

فؤاد سزﮔين ،ط ،2مكتبة اخلانجي،

الزخمرشي اخلوارزمي
القاسم جار اهلل ّ

 .42جممع البيان يف تفسري الــقــرآن .أليب

مطبعة مصطفى البـايب احللبي ،القاهرة

(ت548ه) ،ط ،1مؤسسة األعلمي،

األقــاويــل يف وجـــوه الــتــأويــل .أليب

(ت538ه ،).مــصــورة عــن طبعة
العاملية للطباعة والنرش
1354ه .الدار
ّ

والتوزيع ،بريوت1387 ،ه1968 /م.

دار الفكر1390 ،ه1970 /.م.

عــيل الــفــضــل بــن احلــســن الــطــربيس

بريوت1415 ،ه1995 /م.

 .43خمتار الصحاح .ملحمد بن أيب بكر بن

 .38الكشف والــبــيــان املــعــروف بتفسري

عبد القادر الــرازي (ت666ه) دار

بـــن حمــمــد بـــن إبــراهــيــم الثعلبي

 .44خمتارات القاموس .للطاهر أمحد الزاوي

الــثــعــلــبــي .أليب إســـحـــاق أمحــد
النيسابوري(ت427ه) ،حتقيق حممد
بن عاشور ،دار إحياء الرتاث العريب،

1422ه2002 /م.

الكتاب العريب ،بريوت1967 ،م.

(ت1986م).؛ الدار العربية للكتاب،
ليبيا -تونس؛ 1980 /1979م.

 .45املزهر يف علوم اللغة .جلالل الدين عبد

 .39لــــســــان الـــــعـــــرب .ملـــحـــمـــد بــن

الرمحن السيوطي (ت911ه ،).حتقيق

حممد عبد الــوهــاب وحمــمــد صــادق

مطبعة عيسى البايب احللبي ،القاهرة،

منظور(ت711ه ،).ط ،2حتقيق أمري
العبيدي ،دار إحياء الــرتاث العريب،

بريوت1417 ،ه1997 /م.

 .40لطائف قرآنية .للدكتور صالح عبد
الفتاح اخلــالــدي ،ط ،1دار القلم،

دمشق1412 ،ه1992 /م.

 .41جماز القرآن ،أليب عبيدة َم نْع َمر بن املثنى
التيمي (ت210ه) ،حتقيق الدكتور

وصاحبيه،
حممد أيب الفضل إبراهيم
َّ

1958م.

 .46مسند اإلمــام أمحــد بن حنبل .ألمحد
بن حنبل (ت241ه ).إعــداد حسن

الطويل ومجاعته ،املكتب اإلسالمي
بريوت1413 ،ه1993 /م.

 .47مسند أيب يعىل .أليب يعىل أمحد بن عيل
ابن املثنى بن حييى التميمي املوصيل
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أقباس من أرسار القرآن

(ت307ه) ،حتقيق الشيخ خليل
بن مأمون شيحا ،ط ،1دار املعرفة،

بريوت1426 ،ه2005 /م.

الشامية ،بريوت1418 ،ه1997 /م.

ِ
القاطع بذوي اإلحلاد
 .53مالك التأويل

حممد بن
 .48املص َّنف .أليب بكر عبد اهلل بن َّ

والتعطيل يف توجيه املتشابه اللفظ من

حتقيق محد بن عبد اهلل اجلمعة وعبد

الغرناطي ،حتقيق الدكتور حممود كامل

إبراهيم بن أيب شيبة (235- 159ه)،
اهلل بن إبراهيم اللحيدان ،ط ،1مكتبة

الرشيد1425 ،ه2004 /م.
َّ

 .49معجزة القرآن الكريم .للدكتور رشاد
خليفة ،ط ،1دار العلم للماليي،

بريوت1983 ،م.

آي التنزيل .أليب جعفر أمحد بن الزبري
أمحــد ،دار النهضة العربية ،بريوت،

1405ه1985 /م.

 .54مناهل العرفان يف علوم القرآن .ملحمد
عبد العظيم الزرقاين (ت1367ه)،
دار العلم للماليي ،بريوت1408 ،ه.

 .50املعجم الصغري .للحافظ أيب القاسم

 .55النشـر يف القراءات العشـر .ملحمد بن

دار الكتب العلمية .بريوت 1403ه.

حممد الضباع ،مطبعة التوفيـق ،دمشـق،

سليامن بن أمحد الطرباين (ت360ه).

 .51املعجم املفهرس أللفاظ القرآن الكريم.

حممد بن اجلـزري (ت 833ه) تصحيح

1340ه.

ملحمد فــؤاد عبد الباقي ،ط ،2دار

َ .56هنج البالغة ،ألمري املؤمني عيل بن

 .52مفردات ألفاظ القرآن الكريم .للراغب

حممد بن احلسي (ت 406ه) حتقيق

احلديث ،القاهرة1408 ،ه1988 /.م.
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داودي ،ط ،2دار القلم ،دمشق ،والدار

األصفهاين احلسي بن حممد بن الفضل

(ت502ه) ،حتقيق صــفــوان عدنان

أيب طالب ،مجع الرشيف الريض
الدكتور صبحي الصالح ،دار اهلجرة،

قم1412 ،ه.

م
لخ
ص ال
بح
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ث

كانت (املصباح) قد نشرت يف العدد العاشر (صيف )2012
لسماحة العالمة احملقق الشيخ علي الكوراني العاملي ،مالحظات
قيّمة عن كتاب (مفردات ألفاظ القرآن) للحسني بن حممد بن
املفضل املعروف بـ(الراغب األصبهاني) املتوفى يف حدود سنة
( 425هـ) كما ضبطها حمقق الكتاب صفوان عدنان داودي .وإمتاماً
للفائدة ،فنحن ننشر خمتارات مما رد عليها الشيخ الكوراني
من األلفاظ اليت مل يكن الراغب موفقاً يف عرضها باملقارنة بأوثق
ُعتد بوثاقتها لدى علماء اللغة واحلديث
املعاجم العربية اليت ي ُّ
الشريف واآلثار ،رمبا َّنوفت على التسعمئة مالحظة ،نأمل أن
نوفق لنشرها تباعاً إن شاء اهلل -تعاىل .-

خمتار من نقد مفردات الراغب
ٌ

أيب
ََ

اإلباء :شدة اإلمتناع ،فكل إباء

امتناع وليس كل امتناع إباء .قال
تعاىل :ﮋﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜﮊ،

وقال :ﮋﭸ ﭹﮊ ،وقال :ﮋﮮ

ﮯﮊ ،وقوله :ﮋ ﮬ ﮭ ﮮﮊ.
وروي :كلكم يف اجلنة إال من أبى.
َ

حتمل الضيم.
ومنه رجل أ ٌّ
يب :ممتنع من ُّ

وأبيت الضري تأبى .وتيس آيب ،وعنز أبواء،
إذا أخذها من رشب ماء فيه بول األروى

دا ٌء يمنعها من رشب املاء.
قال العاميل:

وقد يكون اإلباء بالقلب وإن خالفه
اللسان،

قال

تعاىل ﮋﭶ

ﭷ ﭸ ﭹﮊ.

 .2معنى حديث :كلكم يف اجلنة إال من
أبى ،أي عىص وعمل َ
عمل من يأبى
دخوهلا ،فهو إباء باملآل .رواه أمحد

( )361 /2وغريه وصححوه.

ورواه من علامئنا الصدوق يف كامل

الدين ،250 /من حديث قديس فيه:

(يا حممد ألدخلن مجيع أمتك اجلنة إال

من أبى فقلت :إهلي وأحدٌ يأبى من

 .1اإلباء مطلق اإلمتناع ،وتفرد الراغب

دخول اجلنة؟ فأوحى اهلل عز وجل

ومل يذكر ذلك أحدٌ من اللغويي،

اهلل إيل :يا حممد اخرتتك من خلقي،

فأضاف اىل تعريفه الشدة بدون دليل
فاإلباء هو مطلق اإلمتناع ،تقول :أبى
فالن أن يفعل ،فيقال لك :هل كان
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وقد يكونان شديدين أو خفيفي.

إباؤه شديد ًا ،أم ال؟.

وقد يقال إنه أتى هبا من قوله تعاىل:

ﮋﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ

إيل :بىل ،فقلت :وكيف يأبى؟فأوحى
واخرتت لك وصي ًا من بعدك،

وجعلته منك بمنزلة هارون من

موسى إال أنه ال نبي بعدك ،وألقيت
حمبته يف قلبك ،وجعلته أبا لولدك،
فحقه بعدك عىل أمتك كحقك عليهم

ﮌﮊ .وأن اإلباء بعد التكذيب فهو

يف حياتك ،فمن جحد حقه فقد جحد

امتناع نظري ،واإلباء امتناع عميل،

يواليك ،ومن أبى أن يواليك فقد أبى

أشد منه ،لكنه اليصح ألن التكذيب

حقك ،ومن أبى أن يواليه فقد أبى أن

سامحة الشيخ عيل الكوراين العاميل

أن يدخل اجلنة ،فخررت هلل عز وجل

ﮋﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶﮊ،

 .3قال اخلليل (( :)419 /8أبى فالن

هذا النحو قول الشاعر :أتيت املروءة من

املعصية قال اهلل عز وجل :ﮋ ﮋ

وقوله :ﮋ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ

ساجد ًا شكر ًا ملا أنعم عيل ..الخ).

يأبى إباء ،أي ترك الطاعة ومال إىل

ﮌﮊ .ووجه آخر :كل من ترك أمر ًا
ورده فقد أبى .ورجل أيب ذو إباء،

وقوم أبيون وأباة).

أي باألمر والتدبري ،نحوَ :جا َء َر ُّب َك .وعىل

باهبا .ﮋ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩﮊ.

ﯮﮊ ،أي ال يتعاطون .وقوله:

ﮋ ﭒ ﭓﮊ ،ويف قراءة عبد
اهلل :تأيت الفاحشة ،فاستعامل اإلتيان منها

وقال ابن فارس (( :)45 /1اهلمزة

كاستعامل املجئ يف قوله :ﮋ ﭬ ﭭ

الشئ آباه .وقوم أبيون وأباة .واإلباء

يقال :أتيته وأتوتُه ،ويقال للسقاء إذا

والباء والياء تدل عىل اإلمتناع .أبيت
أن تعرض عىل الرجل الشئ فيأبى

قبوله فتقول :ماهذا اإلباء بالضم
والكرس .واألبية من اإلبل الصعبة).

أيت
ََ

ﭮ ﭯﮊ.

خمض وجاء زبده :أت َنْوةً ،وحتقيقه :جاء ما
من شأنه أن يأيت منه ،فهو مصدر يف معنى

الفاعل .وهذه أرض كثرية اإلتاء ،أي

الريع .وقوله تعاىل :ﮋ ﯫ ﯬ ﯭﮊ،

جمئ بسهولة ،ومنه قيل
اإلتيان:
ٌ
ِ
وأتاو ٌّي ،وبه
يت
املار عىل وجهه أ ٌّ
للسيل ِّ

فجعل املفعول فاع ً
ال وليس كذلك ،بل

واإلتيان يقال للمجئ بالذات وباألمر

ويقال أتيته بكذا وآتيته كذا ،قال تعاىل:

األعيان واألعراض ،نحو قوله تعاىل:

ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩﮊ ،وقال :ﮋﭹ

أتاوي.
سمي الغريب فقيل
ٌّ

وبالتدبري .ويقال يف اخلري ويف الرش ويف

ﮋﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧﮊ.

وقوله تعاىل :ﮋ ﮈ ﮉ ﮊﮊ .وقوله:

مفعول من أتيته .قال بعضهم معناه آتي ًا
يقال أتيت األمر وأتاين األمر.

ﮋ ﭬ ﭭ ﭮﮊ ،وقال :ﮋﭤ

ﭺ ﭻﮊ.

وكل موضع ذكر يف وصف الكتاب:
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خمتار من نقد مفردات الراغب
ٌ

آ َت نْينَا ،فهو أبلغ من كل موضع ذكر فيه:

فيفهم العنف والشدة يف مثل قوله

يكن منه قبول ،وآتيناهم يقال فيمن كان

ﮨ ﮩﮊ .من الريح ،وليس

[سورة الكهف ]96 :وقرأها محزة

 .2يتغري معنى اإلتيان بحروف التعدية

ُ
ص دفع الصدقة يف القرآن باإليتاء
وخ َّ

بي :يأيت و ُيؤيت ،ويغلط بعضهم

[سورة البقرة ]277 :ﮋﭙ ﭚ

إتيان الزكاة! وإتيان املرأة تعبري

ُأوتُوا ،ألن أوتوا قد يقال إذا أو َيل من مل

منه قبول .وقوله :ﮋ ﰅ ﰆ ﰇﮊ

موصولة ،أي جيئوينِ .
واإليتاء اإلعطاء.

نحو :ﮋﮖ ﮗ ﮘ ﮙﮊ
ﭛ ﭜﮊ [سورة األنبياء]73 :

ﮋﮯﮰﮱﯓﯔﯕﯖ

ﯗﮊ [سورة البقرة ]229 :ﮋﮡﮢ
ﮣﮤﮥﮊ [سورة البقرة.]247 :
قال العاميل:

من نفس اإلتيان.

أو حروف املعاين ،وختتلف قاعدته
فيقول :حيرم إتيان احلائض ،وجيب

كنائي الحيتاج اىل حرف تعدية،
بينام أتى بالزكاة ٌ
فعل الزم حيتاج اىل
حرف تعدية ،أو يقول إيتاء الزكاة.

قال تعاىل :ﮋﭜ ﭝ ﭞ ﭟ

ﭠﭡﭢﭣﭤﭥﭦﭧ

 .1اإلتيان هو املجئ مطلق ًا بسهولة كان

ﭨ ﭩﮊ .وقال :ﮋﯕ ﯖ

وأتاوي بأنه يأيت بسهولة
يت
ٍّ
السيل بأ ٍّ

السحر كالفاحشة فقال :ﮋ ﭲ

أو صعوبة ،كام اليصح تعليل تسمية
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تعاىل :ﮋﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ

عىل وجهه ،فلو أتى السيل من جبال
وطرق متعرجة صعبة ،لسمي بذلك
أيض ًا .ومل يذكر أحدٌ معنى السهولة

ﯗ ﯘ ﯙ ﯚﮊ .وجعل
ﭳ ﭴ ﭵﮊ.

لكنه استعمل املجئ للسحرفقال:
ﮋﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ

يف اإلتيان ،بل هو أعم .نعم قد تفهم

ﭪﭫ ﭬ ﭭ ﭮﮊ ،ومل يستعمل

اآليت به أو املأيت به أو ظرف اإلتيان،

يت به :مثل جاءه
 .3يقال أتاه وأتى به ُو ُأ ِ َ

السهولة والصعوبة ،من نفس اآليت أو

اإلتيان به.

سامحة الشيخ عيل الكوراين العاميل

يت وأوتوا
وجاء به وجئ به .وأويت و ُأ َ
وأتوا :مثل ُأ نْعطِ َي وأ نْع ُطوا .قال تعاىل:
ﮋﯦ ﯧ ﯨ ﯩﮊ .وقال:
ﮋ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚﮊ.

الكتاب يعني أهنم قبلوه ،وأوتوه مل

يقبلوه .قال تعاىل :ﮋﭑ ﭒ

ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗﭘ
ﭙﭚﭛﭜﭝﭞ

 .4ورد اإلتيان بمعنى املجئ املجازي

ﭟﮊ .فقد آتاهم الكتاب فحرفوه

ﮋﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ

فآتينا وأوتوا يستعمالن يف ا ُمل نْؤت نَْو َن

بحيل اإلغراء واإلغواء ،كقول إبليس:

ﮌ ﮍ ﮎ ﮏﮊ.

ومل يقبلوه!.

املمدوحي واملذمومي .وقد يقال إن املبني

 .5تقول :يؤتى عىل يده :أي تغلبه نفسه

للمعلوم فيه اهتامم أكثر ،واملبني للمجهول

مرص يأمره بالصفح عن الناس ألهنم:

تعاىل :ﮋﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ

عىل اخلطأ .وكتب عيل اىل حاكم

(يؤتى عىل أيدهيم يف العمد واخلطأ).
(هنج البالغة .)84 /3 :وال يصح
تفسريه بأهنم ُجيربون من غريهم

(رشح النهج )33 /17 :ألن سياقه
الصفح ،وإن أجربهم غريهم فال

استحقاق لعقوبة ليكون صفح ،بينام
قال بعده( :فأعطهم من عفوك
وصفحك مثل الذي حتب وترىض أن
يعطيك اهلل من عفوه وصفحه ،فإنك

فوقهم ،ووايل األمر عليك فوقك واهلل

فوق من والك).

 .6اليصح قول الراغب إن آتيناهم

يستعمل يف ذم الذين مل يستفيدوا منه كقوله

ﭗﮊ ﮋﭾ ﭿ ﮀ ﮁ

ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈﮊ.

لكنه استعمله للمدح يف قوله تعاىل:
ﮋﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍ ﰎ

ﰏ ﰐﮊ.

 .7يصح قولهُ :
ص دفع الصدقة يف
وخ َّ
القرآن باإليتاء ،بمعنى أن أكثر ما يعرب به

عن إعطائها باإليتاء ،وقد يعرب باإلعطاء

كقوله تعاىل :ﮋﮧﮨﮩﮪﮊ .فهو
يشمل الزكاة .أما استشهاده بإيتاء املهور
والسعة من املال ،فهام من موارد استعامل

مطلق اإليتاء ،والعالقة هلام بإيتاء الزكاة.
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خمتار من نقد مفردات الراغب
ٌ

َأ َّ
ث

األثاث :متاع البيت الكثري ،وأصله من

َّ
أث أي كثر وتكاثف ،وقيل للامل كله إذا كثر
أثاث ،وال واحد له كاملتاع ،ومجعه أثاث.

وقال اخلليل(( :)253 /8يوصف به

الشعر الكثري والنبات امللتف).

أ َث نْر

ونساء أثائث :كثريات اللحم كأن

َأ َث ُر الشئ :حصول ما يدل عىل
وجوده .يقال :أ َث ٌر وأثِ ٌر ،واجلمع اآلثار.

متاع العمر ال يشرتط فيه الكثرة.

ﮅﮊ [سورة احلديد ]27 :ﮋ ﮞ

والكثرة فيه بمعنى تراكمه ولينه ،كام نص

ﮋ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿﮊ[ .سورة

عليهن أثاث .وتأثث فالن :أصاب أثاث ًا.
قال العاميل:

وكذلك متاع البيت ألنه يقال أثاث قليل،
ابن فارس ( )8 /1ومل يذكر الراغب اللي
مع أنه دخيل يف َّ
أث.

وقد ُوصف األثاث باملتاع ألنه قد

يتمتع به ،وقد ال يتمتع .قال تعاىل :ﮋﭣ

ﭤﭥﭦﭧﭨ
ﭩ ﭪ ﮊ .فوصفه باملتاع ألنه قد ال يتمتع

به ،وليس يف مفهومه وقت.
120

(( :)110 /2أثث الشئ :وطأه وو َّثره).

وقال تعاىل :ﮋﭭ ﭮ ﭯ ﭰ

ﭱﭲﭳﭴﭵ
ﭶ ﭷ ﭸﮊ[ .سورة النساء:
 ]102فلم يعرب باألثاث ألن فيه معنى
الليونة والنعومة ،وهي قليلة يف أدوات
السفر واحلرب .ولذلك قال ابن منظور

قال اهلل تعاىل :ﮋﮁ ﮂ ﮃ ﮄ

ﮟ ﮠﮊ [سورة غافر ]21 :وقوله:

الروم .]50 :ومن هذا يقال للطريق
املستدل به عىل من تقدم :آثار ،نحو قوله

تعاىل :ﮋﯟ ﯠ ﯡ ﯢﮊ [سورة
الصافات ]70 :وقوله :ﮧ ﮨ ﮩ
ﮪﮊ [سورة طه.]84 :

ٍ
أثارة ،أي
ومنه :سمنت اإلبل عىل

عىل أثر من شحم ،و َأ َث نْر ُت البعري :جعلت
عىل ُخ ِّف ِه ُأ نْث َرةً ،أي عالمة تؤثر يف األرض

ليستدل هبا عىل أثره ،وتسمى احلديدة التي

يعمل هبا ذلك املئثرة .و َأ نْث ُر السيف :جوهره،
وأثر جودته وهو ِ
الف َرننْد ،وسيف مأثور.
و َأ َث نْر ُت العلم :رويته ،آ ُث ُر ُه َأ نْثر ًا و َأ َث َار ًة

و ُأ نْث َرةً ،وأصله :تتبعت أثره.

سامحة الشيخ عيل الكوراين العاميل

َأ نْو ﮋﯤ ﯥ ﯦﮊ[ .سورة

للطريق املستدل به عىل من تقدم:

األحقاف ]4 :وقرئ :أ َث َرةٌ ،وهو ما يروى

آثار ،نحو قوله تعاىل :ﮋ ﯟ ﯠ ﯡ

من مكارم اإلنسان .ويستعار األثر للفضل

من قوله( :عىل) آثارهم! مع أن العلو

أو يكتب فيبقى له أثر .واملآثر :ما يروى
واإليثار للتفضل ،ومنه :آثرته.
وقوله

تعاىل:

ﮋﯷ ﯸ

ﯢﮊ .فجعل األثر الطريق ،ختي ً
ال
هنا معنوي وليس علو ًا عىل الطريق.

وقد أصاب اخلليل يف تعريفه

ﯹﮊ [سورة احلرش ]9 :وقال:

فقال(( :)236 /8األثر :بقية ما ترى
من كل شئ .وما ال يرى بعدما ُي نْب ِقي

[سورة اإلعىل .]16 :ويف احلديث :سيكون

وجعله ابن فارس ثالثة أصول،

التفرد بالشيئ من دون
واإلستئثار:
ّ

ثالثة أصول :تقديم الشئ ،وذكر

موته ،تنبيه عىل أنه ممن اصطفاه وتفرد تعاىل
به من دون الورى ترشيف ًا له .ورجل َأثِ ٌر:

املواد التي ذكرها يصعب إرجاعها اىل

هذه األصول.

خذه آثر ًا ما ،وإثر ًا ما ،وأثر ذي أثري.

ومجعه آثار ،قال تعاىل :ﮋﯻ ﯼ

ﮋﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮊ [سورة

يوسف ]91 :ﮋ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔﮊ

بعدي أثرة .أي يستأثر بعضكم عىل بعض.

غريه ،وقوهلم :استأثر اهلل بفالن ،كناية عن

يستأثر عىل أصحابه .وحكى اللحياين:
قال العاميل:

ُع نْل َقة) .أي عالمة.

قال(( :)53 /1اهلمزة والثاء والراء:
الشئ ،ورسم الشئ الباقي) .لكن

 .2أ َث ُر الشئ ما ينتج عن وجوده،
ﯽ ﯾ ﯿﮊ .أو ما ينتج عن

 .1جعل الراغب مادة َأ َث َر أص ً
ال واحد ًا،

فعله :ﮋﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ

بل أخطأ يف تعريف األثر فجعله:

 .3أكثر ما ورد األثر يف آثار السابقي:

ومل يستوف استعامالهتا يف القرآن.

حصول ما يدل عىل وجود الشئ،

ثم ترك تعريفه فقال :ومن هذا يقال

ﭫﮊ.

ﮋﯢ ﯣ ﯤ ﯥﮊ.
ﮋﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ
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ﮤ ﮥﮊ .وقد يتضمن املكان:
ﮋﭺ ﭻ ﭼ ﭽﮊ.
والزمان واملكان :ﮋﮦ ﮧ ﮨ

ﮩ ﮪﮊ .واستعمل للزمن بعد
األنبياء ﮋ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ

ﭕ ﭖﮊ .ﮋﮁ ﮂ ﮃ ﮄ

ﮬﮊ .أي أعطاك األثر لتميش
عليه دوننا.

 .5أما ثار وأثار ،فهي من َث َو َر ال من
َأ َث َر .قال تعاىل :ﮋﮒ ﮓ
ﮔﮊ .وقال تعاىل :ﮋ ﮞ ﮟ

ﮠﮊ .وستأيت يف َث َور.

ﮅﮊ.
وبمعنى ِدين اآلباء واملعلمي :ﮋ ﯟ

 .6قال اخلليل (( :)236 /8ذهبت يف إثر

ﰄﮊ .وبمعنى املوقف :ﮋﭤ

واملأثرة :املكرمة ..ألهنا يأثرها قرن

ﯠ ﯡ ﯢﮊ .ﮋﰁ ﰂ ﰃ
ﭥ ﭦ ﭧ ﭨﮊ.

ٌ
العلم :أي َت َت َّب َع ُه وتعلمه
فالن
وأ َث َر
َ

فالن ،أي استقفيته ،ال يشتق منه فعل

عن قرن ..ومآثر كل قوم :مساعي
آبائهم .واألثري الكريم تؤثره بفضلك

آثر والعلم مأثور،
ورواه من غريه ،فهو ٌ
وواحده أ َث ٌر من علم وأ َث َارةٌ :ﮋﯞ

خفيفة :شبه مرفقة تتخذ للرسج).

 .4قال :ويستعار األثر للفضل واإليثار

الدواب العظيم األثر يف األرض بخفه

ليس استعارةً ،بل معناه ا َّت َب َع أ َث َره،

األثر! يرضب ملن يرتك السهولة إىل

ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦﮊ.

للتفضل ومنه آثرته .لكن آثر الشئ
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ﮥﮦﮧﮨﮩﮪﮫ

قال تعاىل :ﮋ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ

ﯣ ﮊ.

ومعنى آثره عىل نفسه :أعطاه األثر

وحرم منه نفسه ،فهو من األثر أيض ًا
وليس استعارة ،ومنه قوله تعاىل :ﮋ ﮤ

عىل غريه ..له عندنا إثرة ...وامليثرة،

 .7وقال ابن فارس (( :)53 /1واألثري من
أو حافره .ويقولون تدع العي وتطلب

الصعوبة ..ويف احلديث :سرتون بعدي

أثرة ،أي من يستأثرون بالفئ).

َأ َث َل

قال تعاىل :ﮋ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ

ﭵ ﭶ ﭷ ﭸﮊ .األثل :شجر

سامحة الشيخ عيل الكوراين العاميل

ثابت األصل ،وشجر متأثل ثابت ثبوته.

معنى تأثل ماالً ملك بستان ًا حماط ًا

وقوله يف الويص :غري متأثل ماالً،

بدل احلائط ،فمعنى غري متأثل :غري

وتأثل كذا ثبت ثبوته.

أي غري مقتن له ومدخر ،فاستعار التأثل

نحت أثلته إذا اغتبته.
له ،ومنه استعريُّ :
قال العاميل:

باألثل ،ألهنم يستعملونه سياج ًا
متملك من مال اليتيم ،ومعنى وال
ٍ
واق مالك بامله ،فتجعل اخلسارة عليه

لتحفظ مالك.

 .1ورد األثل يف آية واحدة :ﮋ ﭪ

 .3األثلة :إسم للبستان وللمكان الذي

ﭱﭲﭳﭴﭵﭶ

الكوفة ومجعها أثالت ،وأثلة الرجل

من شأن اجلنتي البديلتي ،وليس فيها

نحت أثلته،
الراغب( :ومنه استعري:
ُّ

ﭫﭬﭭﭮﭯﭰ

يكثر فيه األثل ،يقال أثلة املدينة وأثلة

ﭷﭸﮊ .وسياقها الذم والتقليل

بستانه ،ويستعار لعرضه .فقول

مدح لألثل بالثبوت ،وال يف لفظه

إذا اغتبته) غري دقيق ،بل هو مستعار

عنرص الثبوت كام فهم الراغب! وهو
الرسو ،وما تزال
شجر عادي يشبه َّ نْ

بقية اجلنتي من السدر واألثل يف سهل
مأرب باليمن ،وقد رأيتهام.

 .2ذكر املفرسون قول النبي وقد سأله
بعضهم( :يف حجري يتيم وله مال

أفآكل من ماله؟ قال :نعم باملعروف
غري متأثل ماالً ،وال واق مالك بامله).

(تفسري عبد الرزاق .)148 /1 :وقد

فرس الراغب التأثل فيه بالثبوت ،ألنه

ختيل أن األثل فيه معنى الثبوت! بل

من اجتثثت بستانه ،وقالوا :هو التنحت

أثلته ،أي اليمكن اإلنتقاص منه.

(تعاريف املناوي .)34 /ويف مقامات
الزخمرشي( :37 /وحاشا ملثلك أن
يتوىل مثلته ،وينحت بفأسه أثلته).

أثِ َم

اإلثم واآلثام :إسم لألفعال ا ُمل َبطئة

ولتضمنه ملعنى
عن الثواب ،ومجعه آثام،
ُّ
البطء قال الشاعر:

مجالي ٌة تغتيل بالروادف

إذا َّ
اآلثـامت اهلجريا
كـذب
ُ
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* وقوله تعاىل :ﮋﯩﯪﯫﯬ

ﯭﮊ :أي يف تناوهلام إبطاء عن
اخلريات.

آثم وأثِ ٌم
وقد أثم إث ًام وأثام ًا فهو ٌ
وأثيم .وتأ َّث َم :خرج من إثمه ،كقوهلم

حتو َب خرج من ُحوبه وحرجه ،أي ضيقه.
َّ

* وتسمية الكذب إث ًام لكون الكذب من
مجلة اإلثم ،وذلك كتسمية اإلنسان

حيوان ًا لكونه من مجلته.

* وقوله تعاىل :ﮋ ﮖ ﮗ ﮘﮊ،
أي محلته عزته عىل فعل ما يؤثمه.

الرب واإلثم ال تفسريمها.

* وقوله تعاىل :ﮋ ﯨ ﯩﮊ ،أي آثم.

* وقوله ﮋﮧ ﮨ ﮩ ﮪﮊ ،قيل
أشار باإلثم إىل نحو قوله :ﮋﮤ
ﮥﮦﮧﮨﮩﮪﮫ

ﮬﮊ ،وبالعدوان إىل قوله:
ﮋﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ

ﯭ ﯮ ﯯﮊ .فاإلثم أعم
من العدوان.

قال العاميل:

* ﮋﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧﮊ ،أي عذاب ًا،

 .1أصل اإلثم يف العربية :البطء عن

ندى ،ملا كانا منه يف
النبات والشحم ً

يف (مقاييس اللغة )60 /1 :واستعمله

فسامه أثام ًا ملا كان منه وذلك كتسمية
قول الشاعر:

َت َع َّىل الندى يف متنه وحتدرا.

وقيل معنى يلق أثام ًا :أي حيمله ذلك
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حاك يف صدرك .وهذا القول منه حكم

عىل ارتكاب آثام ،وذلك الستدعاء األمور
الصغرية إىل الكبرية .وعىل الوجهي محل

قوله تعاىل :ﱹ ﮰ ﮱ ﯓ ﱸ.
* واألَثِم :املتحمل اإلثم ،قال تعاىل :ﱹﭯ

ﭰﱸ  .وقوبل اإلثم بالرب فقال:

رب ما اطمأنت إليه النفس ،واإلثم ما
ال ُّ

السري والتأخر ،ومنه :الناقة اآلثمة كام

القرآن للذنب الذي ُي َبطئ اإلنسان عن

تكامله ،واستعمله وصف ًا لإلنسان:
ﮋ ﰏ ﰐ ﰑ ﰒ ﰓ ﰔﮊ .ﮋ ﮮ

ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖﮊ.
ووصف ًا

للقلب:

ﮋﭨ ﭩ

ﭪﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ
ﭰﮊ.

وعرب به عن ارتكاب حمرمات يف العقيدة

والسلوك ،فجعل الشـرك إث ًام مبين ًا[ :سورة

سامحة الشيخ عيل الكوراين العاميل

النساء ]50 :وظلم الناس وإخراجهم من

واللمم :الذنب
(الكايف.)285 /2 :
َ

احلرام[ :سورة البقرة ]173 :وأكل أموال

من طبيعته( .الكايف.)442 /2 :

[سورة البقرة ]206 :والفاحشة العلنية

(جئت تسأل
النبي قال ألحدهم:
َ

بيوهتم[ :سورة البقرة ]85 :وأكل اللحم

الناس [سورة البقرة ]188 :والتكرب:

واخلفية :ﮋﭲ ﭳ ﭴ ﭵﮊ.

[سورة األنعام.]120 :

ُيلم به الرجل بي الفينة والفينة وليس

 .4أصل احلديث الذي ذكره الراغب :أن
عن الرب واإلثم .قال :نعم .فرضب
بيده عىل صدره ثم قال :يا وابصة

 .2األثيم واألثوم :الذي يرتكب اإلثم

الرب ما أطمأن به الصدر ،واإلثم ما

النساء ]107 :و ﮋﮯ ﮰﮊ

أفتاك الناس)( .قرب اإلسناد،322 /

كثري ًا ،وهو ﮋﭧ ﭨﮊ [سورة
[سورة الشعراء ]222 :و ﮋ ﮎ

تردد يف الصدر وجال يف القلب ،وإن

ونحوه مسند أمحد )227 /4 :فجعل

ﮏﮊ [سورة البقرة ]276 :و ﮋﯨ

اإلثم مقابل الرب ،وجعل الفطرة دلي ً
ال

قسم القرآن اإلثم اىل كبائر وصغائر،
َّ .3

 .5األثام :عقوبة اإلثم ونتيجته ،قال

ﮋﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ

وروي تفسري الفواحش
ﮢ ﮣﮊ.
َ

وآ َث َم ُه :أوقعه يف اإلثم .وأ َّث َم ُه :قال له
أثِ نْم َت( .الصحاح.)1857 /5 :

بالشـرك باهلل ،واإلياس من روح

حركة تكامل اإلنسان ،لكن اإلثم

ﯩﮊ [سورة القلم.]12 :

وأخرج منه اللمم ،قال تعاىل:

بالزنى والرسقة ،وكبائر اإلثم
اهلل ،واألمن من مكر اهلل ،وعقوق

الوالدين ،وقتل النفس التي حرم اهلل،

وقذف املحصنة ،وأكل مال اليتيم،
والفرار من الزحف وأكل الربا ..الخ.

عىل املشتبه منه.

تعاىل :ﮋﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧﮊ.

 .6كل إثم ذنب وبالعكس ،فهام ُي َبطئان

جيعل يف قلبه ما يبطؤه ،والذنب
يضيف اليه ما يبطؤه كالذنَب( .العي:
.)190 /8

 .7يسمى اإلثم احلَرج واحلُوب ،واآلثم
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آثم ُه .وتَأ َّث َم
حارج ًا َ
وحا َب ًا .وأحرجهَ :
وحتو َب :أي خاف الوقوع يف
ََ
وحت َّر َج َّ

الكاذبة اليمي الغموس ،ألهنا تغمس

اإلثم .أو خرج من إثمه وجرب خطأه،

جتر اليه
 .)956وسميت اخلمر إث ًام ألهنا ُّ

إثم ،أو امتنع من شئ أو قام به خمافة

كام قال الراغب .ومنه قالوا :رجل

كاف
متأثم ومتحرج
ومتحوب ،أي ٌّ
ِّ
عن اإلثم.

واحلرج :الضيق ،وأصل
احلرج
نْ
وأصل َ

صاحبها يف اإلثم( .الصحاح/3 :
(الصحاح )1857 /5 :بل يف احلديث
أهنا ُمجاع اآلثام( .الفقيه.)377 /4 :

 .9ذكر ابن األثري يف النهاية ( )52 /1أن
اإلرص هو اإلثم ،والصحيح أنه الثقل
نْ

حلوب احلاجة التي تدعو اىل اإلثم ،واليصح
ا ُ

احلاصل من اإلثم شبيه ًا بالوزر،

وصفه به والوصف يقتضـي التغاير ،قال

ﮎ ﮏ ﮐ ﮑﮊ .ﮋﯭ

قوهلم إن احلوب نفس اإلثم الكبري ،ألنه
تعاىل :ﮋﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽﭾ ﭿ ﮀ

ﮁﮂﮊ( .العي.)763 /3 :

ِ .8
الو نْزر :احلمل الثقيل من اإلثم.
(العي .)380 /7 :أومن التفكري
واهلم وهو املقصود بقوله تعاىل :ﮋﮥ

ﮦﮧﮨﮩﮪﮫ
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(الصحاح .)742 /2 :وسميت اليمي

قال تعاىل :ﮋﮋ ﮌ ﮍ
ﯮ ﯯ ﯰ ﯱﮊ .ومعنى
إثم عليك.
الجناح عليك :ال َ

َأ َّج

قال تعاىل :ﮋﯠ ﯡ ﯢ ﯣ

ﯤ ﯥﮊ ،شديد امللوحة واحلرارة ،من
أجت،
قوهلم أجيج النار ،و ُأ َّجتُها ،وقد َّ

ﮬﮭﮮﮯﮰﮱﯓﯔ

وائتج النهار.
َّ

قبل البعثة وبعدها.

بالنار املضطرمة واملياه املتموجة ،لكثرة

ﯕﮊ .ألن اإلثم منفي عن النبي

ويأجوج ومأجوج منهُ ،شبهوا

والوكَف :اإلثم يف عيب ،يقال :ما
َ

وأج الظليم :إذا عدا ،أجيج ًا،
اضطراهبمَّ .

َف ،أي إثم وعيب( .إصالح
عليك وك ٌ
املنطق/

.)402

وا َمل َع َّرة:

اإلثم.

تشبيه ًا بأجيج النار.
قال العاميل:

سامحة الشيخ عيل الكوراين العاميل

وردت كلمة األُجاج يف آيتي وصف ًا

ﮉ ﮊ ﮋ ﮌﮊ .ويظهر أهنام

أو ا ُمل ّر ،مقابل العذب الفرات السائغ

أما األجاج فالظاهر أنه مشتق َأ ِج َن

لكل ماء غري صالح للرشب ،ومعناه املالح
رشابه .فال يصح جعل األجاج شديد
احلرارة من أجيج النار! ألن بحار الدنيا
فيها املحيطات املتجمدة! ومل يرتض ابن
فارس يف املجمل هذا الشذوذ.

إسامن رسيانيان.

املاء بمعنى أسن وتغري طعمه ،قال ابن

فارس(( :)66 /1أجن املاء يأجن ويأجن

إذا تغري) ونحوه اخلليل (.)198 /6

َأ نْج ٌر

وحيتمل أن يكون وقع يف نسخة

األجر :ما يعود من ثواب لعمل،

يكون الراغب أخذه من اخلليل حيث قال

ﮋﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿﮊ .ﮋﮝ

املفردات تصحيف املرارة باحلرارة ،وأن

(( :)198 /6األجاج :املاء املر املالح،
قال اهلل تعاىل :ﮋﯣ ﯤ ﯥﮊ ،وهو
الشديد امللوحة واملرارة ،مثل ماء البحر).

لكن ذلك بعيد ألنه ذكر أن يأجوج

ومأجوج أيض ًا من أجيج النار ،نعم قد

يكون قرأ املرارة حرارة ،وبنى عليها ما

قاله يف يأجوج.

وقال اخلليل (( :)198 /6يأجوج

ومأجوج يقرأ باهلمز وبغري اهلمز ،ومن مل
هيمز قال :هو مأخوذ من يج ومج عىل بناء

فاعول) .وقد ذكرهتم آيتان :ﮋﯤ ﯥ
ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬﮊ.

ﮋﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ

دنيوي ًا كان أو أخروي ًا ،نحو قوله تعاىل:

ﮞ ﮟ ﮠﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ
ﮦﮊ .ﮋ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ

ﮖﮊ .واألجرة :يف الثواب الدنيوي.
ومجع األجر أجور.
وقوله:

ﮋﭮ ﭯﮊ،

كناية عن املهور ،واألجر واألجرة يقال
فيام كان عن عقد وما جيرى جمرى العقد،
وال يقال إال يف النفع دون الرض ،نحو

قوله :ﮋ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢﮊ ،وقوله
تعاىل :ﮋ ﯕ ﯖ ﯗﮊ.

واجلزاء :يقال فيام كان عن عقد وغري

عقد ،ويقال يف النافع والضار ،نحو قوله:

ﮋﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉﮊ .وقوله:
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ﮋ ﮗ ﮘﮊ.

أجر زيد عمر ًا يأجرة أجر ًا :أعطاه
يقال َّ

 .2سمى اهلل مهور النساء صدقات فقال:

األجرة ،قال تعاىل :ﮋ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ

وفرق بينه وبي مهر املتمتع هبا لوقت

وأجر عمرو زيد ًا :أعطاه
الشئ بأجرةَّ .

ﮋﮣ ﮤ ﮥ ﮦﮊ.

ﯢﮊ ،وآجر كذلك ،والفرق بينهام أن

فسامه أجرة :ﮋﭮ ﭯ

يقال إذا اعترب فعالمها .وكالمها يرجعان إىل

رشع ًا ،لكن تسميته أجرة إشارة اىل

وآج نْرتُه
أج نْرتُه يقال إذا اعترب فعل أحدمهاَ ،
َّ
وأجره اهلل.
معنى واحد .ويقال آجره اهلل َ

واألجري :فعيل بمعنى فاعل أو مفاعل.

ﭰﮊ .وكالمها مهر وصداق

تسهيل حركته كاملعاملة.

 .3الدليل عىل ما ذكره الراغب من دخالة

* واإلستئجار طلب الشئ باألجرة،

العقد يف تسمية األجرة واجلزاء،

اإلستيجاب يف استعارته اإلجياب،

وقد سمى اهلل اجلزاء أجر ًا فقال:

ثم يعرب به عن تناوله باألجرة ،نحو
وعىل هذا قوله :ﮋ ﮬﮭ ﮮ ﮯ

ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﮊ.
قال العاميل:

 .1استعمل القرآن األجر واألجرة
بمعنامها اللغوي العادي كقوله تعاىل:
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أجر الرسل من أممهم عىل تبليغ الرسالة.

ﮋﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ

ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤﮊ .ومنه مهر
املتمتع هبا :ﮋ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ

ﭮ ﭯﮊ.

واستعمله بشكل واسع يف أجر اهلل

تعاىل لإلنسان عىل إيامنه وعمله ،وبمعنى

فاألجر هو اجلزاء كام يف لسان العرب،
ﮋﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ

ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ

ﮏ ﮐﮑ ﮒ ﮓ ﮔﮊ

[سور آل عمران.]136 :

واألجر يكون باحلسنة فقط ،واجلزاء

يكون هبا وبالسيئة ،كام ذكر الراغب .لكن
اليشرتط يف األجر أن يكون حمدد ًا ،وإن

كان غالب ًا كذلك.

أجر
كام الدليل عىل قول الراغب إن َّ

وآج َر لطرفيها!
تستعمل لطرف اإلجارةَ ،
أجر بمعنى أعطاه
كام التعرف لغة العرب َّ

سامحة الشيخ عيل الكوراين العاميل

األجرة ،فهو من ختيل الراغب!.

 .4قال تعاىل عن نوح :ﮋﭶ ﭷ

وقال عن أجره يف اآلخرة :ﮋ ﮕ ﮖ ﮗ

ﮘ ﮙﮊ.

ﭸ ﭹﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿﮊ .وقال

ثم جعل للنبي أجر ًا عىل األمة

ﭔ ﭕﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛﮊ .وقال:

ﭙﭚﭛﭜﭝﭞﭟﭠﭡ

عنه أيض ًا :ﮋ ﭑ ﭒ ﭓ

اليؤديه إال خاصة املسلمي :ﮋﭗ ﭘ

ﮋﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊﰋ ﰌ ﰍ ﰎ

ﭢ ﭣ ﭤﮊ.

وقال عن هود :ﮋﯡ ﯢ

ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣﮊ.

ﰏ ﰐ ﰑﮊ.

ﯣ ﯤ ﯥﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ

وهذا األجر والية عرتة نبيه :ﮋ ﭛ

ثم قال إن مودهتم ملصلحة األمة

ﯬﮊ .وقال عنه أيض ًا :ﮋﰆ ﰇ

وليست أجر ًا للنبي :ﮋﯾ ﯿ ﰀ

وقال عن صالح ولوط وشعيب:

 .5أكثر ما استعمل األجر يف أجر اآلخرة،

ﰈ ﰉ ﰊﰋ ﰌ ﰍ ﰎ ﰏ ﰐ ﰑﮊ.

ﰁ ﰂ ﰃ ﰄﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊﮊ.

ﮋﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊﰋ ﰌ ﰍ ﰎ ﰏ

بمعنى ثواهبا بالنعيم واخللود ،فقال

ﮋﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ

ﰁ ﰂ ﰃﮊ .وقال :ﮋﮒ

واستعمله يف أجر نبينا يف عرش

نفس اجلزاء فقال :ﮋﮅ ﮆ

األجر :ﮋﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ

ﮍ ﮎ ﮏ ﮐﮑ ﮒ ﮓ

ﰐ ﰑﮊ .وقال عن ثالثة رسل:
ﮮﮊ.

آيات فقال إنه كبقية األنبياء اليطلب
ﭧﮊ .ﮋ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸﯹ

ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾﮊ .ﮋ ﮕ ﮖ
ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛﮊ .ﮋﭑ ﭒ

ﭓ ﭔ ﭕﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛﮊ.

عنه تعاىل :ﮋﯽ ﯾ ﯿﰀ

ﮓ ﮔ ﮕ ﮖﮊ .وجعله
ﮇﮈﮉﮊﮋﮌ
ﮔﮊ.

ووصفه بأنه :ﮋ ﭹ ﭺﮊ:

[سورة آل عمران ،172 :و ،179و سورة
املائدة ،9 :و سورة األنفال ،28 :و سورة
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التوبة ،22 :و سورة النساء40 :و67

املوت .وأصله استيفاء األجل أي مدة

سورة األحزاب29 :و 35و سورة الفتح:

ﮝ ﮞﮊ ،أي حد املوت ،وقيل حد

و74و95و114و،146

و،162

و

10و ،29و سورة الطالق 5 :و سورة
املزمل ،20 :و سورة احلجرات ،3 :و

سورة التغابن.]15 :

اهلرم ،ومها واحد يف التحقيق.

وقوله :ﮋ ﭦ ﭧ ﭨﭩ ﭪ ﭫ

ﭬﮊ ،فاألول :هو البقاء يف الدنيا،

ﮋﯡﯢﮊ[ :سورة هود،]11 :

والثاين البقاء يف اآلخرة ،وقيل األول هو

و[سورة احلديد ،]7 :و[سورة امللك.]12 :

إىل النشور ،عن احلسن .وقيل األول

 ،]11و [سورة احلديد،]18 ،11 :

ﮋﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ

و[سورة اإلرساء ،]9 :و[سورة فاطر،]7 :

ﮋﯛ ﯜﮊ[ :سورة يس:

و[سورة األحزاب .]44 :ﮋ ﮛ ﮜ
ﮝﮊ[ :سورة ُف ِّص َل نْت ،]8 :و[سورة

اإلنشقاق ،]25 :و[سورة التي.]6 :
وأج ٌر َح َس ٌن[ :سورة الكهف،]2 :
نْ

و[سورة الفتح.]16 :

َأ َج نْل
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احلياة ،وقوله تعاىل :ﮋ ﮚ ﮛ ﮜ

البقاء يف الدنيا ،والثاين مدة ما بي املوت

للنوم ،والثاين للموت ،إشارة إىل قوله:
ﭮ ﭯ ﭰﮊ ،عن ابن عباس.

وقيل األجالن مجيع ًا للموت ،فمنهم

من أج ُله بعارض كالسيف واحلرق
والغرق وكل شئ غري موافق ،وغري ذلك
من األسباب املؤدية إىل قطع احلياة .ومنهم

من يوقى ويعايف حتى يأتيه املوت حتف

األجل :املدة املرضوبة للشئ .قال
َ

أنفه ،وهذان مها املشار إليهام بقوله :من

ﯽ ﯾﮊ .ويقالَ :د نْينُه مؤجل.

وقيل :للناس أجالن ،منهم من يموت

ويقال للمدة املرضوبة حلياة اإلنسان:

طبيعة الدنيا أن يبقى أحد أكثر منه فيها،

تعاىل :ﮋﭬ ﭭ ﭮﮊ .ﮋﯼ
أجلته :جعلت له أجالً.
وقد َّ

أجل ،فيقال دنا أجله ،عبارة عن دنو

أخطأته سهم الرزية ،مل ختطه سهم املنية.

َع نْب َط ًة ،ومنهم من يبلغ حد ًا مل جيعل اهلل يف

وإليها أشار بقوله تعاىل :ﮋ ﯗ

سامحة الشيخ عيل الكوراين العاميل

ﯘﯙﯚﯛﯜﯝﯞ

األجل ،قال تعاىل :ﮋﮚ ﮛ ﮜ

رأيت املنايا خبط عشواء من تصب ُت ِ ْت ُه.

متديد األجل ،ومل يستعمل به يف القرآن

ﯟﮊ ،وقصدمها الشاعر بقوله:

ﮝ ﮞﮊ .ويستعمل التأجيل بمعنى

وقول اآلخر :من مل يمت َع ْبط ًة َه ِرم ًا.

بل استعمل تأخري األجل ،قال تعاىل:

واألجل :اجلناية التي خياف منها
نْ
ٍ
جناية
أج ٍل جناية وليس كل
آجالً ،فكل نْ
أج ِل ِه ،قال
أجالً .يقال :فعلت كذا من نْ
نْ

ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫﮊ .ﮋ ﯧ ﯨ

واآلجل ضد العاجل.

تعاىل :ﮋﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ

ﮋ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭﮊ .ﮋ ﮥ

ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭﮊ.

ٌ
قانون يف
واألجل :هو التوقيت ،وهو
.2
َ

خلق اهلل تعاىل وأفعاله ،فالكون كله

ﭗﮊ ،أي من جراء ،وقرئ من إِ نْج ِل

خملوق عىل آجال دقيقة :ﮋ ﭮ ﭯ ﭰ

َأ َج نْل ،يف حتقيق خرب سمعته.

ﭷ ﭸﮊ .ﮋ ﭝ ﭞ

ذلك بالكرس ،أي من جناية ذلك .ويقال:
األجل يف قوله تعاىلﮋ ﭑ
وبلوغ
َ

ﭒﭓﭔﭕﭖ
ﭗﮊ هو املدة املرضوبة بي الطالق

وبي انقضاء العدة .وقوله :ﮋﮄ ﮅ

ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊﮊ ،إشارة

إىل حي انقضاء العدة ،وحينئذ :ﮋ ﭜ

ﭝﭞﭟﭠﭡﭢﭣﭤ
ﭥﮊ.

قال العاميل:

األجل :قطعة من الزمان حمددة،
.1
َ

طويلة أو قصرية .والتأجيل :وضع

ﭱﭲﭳﭴﭵﭶ

ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤﮊ.

بأجل :ﮋ ﮧ
تم َ
وتكوين اإلنسان َّ

ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮﮊ.

بأجل:
ونفسه وروحه يف يقظته ومنامه َ

ﮋﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ
ﭮ ﭯ ﭰﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ
ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻﮊ.

أجل:
واألمم واحلضارات هلا
َ

ﮋﮞ ﮟ ﮠﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ
ﮧﮨ ﮩ ﮪﮊ.

وإرسال األنبياء وإنزال الوحي
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واآليات بأجل :ﮋ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ

ﮫ ﮬ ﮭ ﮮﮯ ﮰ ﮱ ﯓﮊ.

ﭚ ...ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ

والقيامة هلا أجل معدود عد ًا :ﮋ ﮭ

ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮﮊ.

 .3وصف اهلل األجل بأنه حمدد يف علمه

األجل بمعنى الزمن،
نعم ،مشتق ًة من َ

ﮮ ﮯ ﮰ ﮱﮊ.

أجل بمعنى
 .6أ نْغ َر َب الراغب فجعل َ

سبحانه ﮋ ﭦ ﭧ ﭨﭩ ﭪ ﭫ

والصحيح أهنا حرف جواب ،أما

ﮱ ﯓﮊ .وقد سامه أجل اهلل

الزجاج فهذا القول مشهور عنه.
َّ

ﭬﮊ ،وبأنه مكتوب عنده :ﮋﮰ

تعاىل :ﮋ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰﮊ ﮋ ﮥ ﮦ

ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫﮊ.

 .4أطال الراغب واملفرسون بدون طائل

يف تفسري األجلي :ﮋ ﭦ ﭧ ﭨﭩ

ﭪ ﭫ ﭬﮊ .وفرسمها أهل
البيت فقال الباقر( :مها أجالن:

أجل حمتوم وأجل موقوف)( .الكايف:

أجل الزمنية فإسم .وقد قلد يف ذلك
َ
أجل
وأ نْغ َر َب بعضهم أكثر فجعل نْ

يف آية :ﮋ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ
ﭗﭘﭙﭚﭛﭜﭝﭞ
ﭟﭠﭡﭢﭣﭤ
ﭥﭦﭧﭨﭩ
ﭪ ﭫﮊ ،بمعنى اجلناية ،ألهنا
تتضمن اجلزاء عىل جريمة!.

 .)147 /1وقال الصادق( :األجل

(واألجل:
وتبعه الراغب فقال:
نْ

والرسل واألنبياء واألجل املسمى

أجالً ،يقال :فعلت
جناية وليس كل جناية نْ

األول هو الذي نبذه إىل املالئكة

132

ﭓﭔﭕﭖﭗﭘﭙ

عنده هو الذي سرته عن اخلالئق).

(الفصول املهمة.)268 /1 :

أمر اهلل الناس باعتامد التوقيت واألجل
َ .5

حتى يف ديوهنم الصغرية ،فقال يف
أطول آية يف القرآن :ﮋ ﭑ ﭒ

أج ٍل
اجلناية التي خياف منها آجالً ،فكل نْ

كذا من أجله .قال تعاىل :ﮋ ﭑ ﭒ ﭓ

ﭔ ﭕ ﭖ ﭗﮊ .أي من
جراء)!.

وقال يف التبيان (( :)501 /3معنى

أجل ذلك :من جراء ذلك وجريرته.
من نْ

سامحة الشيخ عيل الكوراين العاميل

وقال الزجاج :معناه من جناية ذلك).

ونحوه القرطبي ( )145 /6وغريه.

أجل مادة مستقلة
والصحيح أن نْ

باألجل ،وهي للتفريع
العالقة هلا
َ
والتعليل ،والمدح فيها وال ذم وال جناية،

ومعناها :بسبب ذلك .ومعنى اجلريمة يف
اآلية فهم من جريمة قابيل ،وشبهت بني
إرسائيل به يف سبب اجلريمة وهو احلسد.

وقلوهبم حتن إلينا) .فأي جريمة فيه!.

فهذه اإلستعامالت تدل بيقي عىل

(أجل) بمعنى اجلناية!
خطأ من ختيل أن نْ

َأ َحدٌ

أحدٌ  :يستعمل عىل رضبي ،أحدمها
َ

يف النفي فقط ،والثاين يف اإلثبات .فأما
املختص بالنفي فالستغراق جنس
الناطقي ،ويتناول القليل والكثري عىل

فقد وردت يف احلديث القديس يف

طريق اإلجتامع واإلفرتاق نحو :ما يف

(املحاسن ،15 /1 :وبخاري)226 /2 :

ال جمتمعي وال مفرتقي .وهلذا املعنى

الصائم ألنه :ترك شهوته من أجيل.
فأي جريمة فيه!.

الدار أحدٌ  ،أي واحد ،وال اثنان فصاعد ًا،

مل يصح استعامله يف اإلثبات ،ألن نفي

ومثله حديث النبي مع ابن خليفة

املتضادين يصح ،وال يصح إثباهتام ،فلو

ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈﮊ ،فقال

منفرد مع إثبات ما فوق الواحد جمتمعي

أجل هذا نبي ًا( .اإلحتجاج )33 /1 :وال

ذلك ما فوق الواحد يصح أن يقال :ما من
أحد ِ
لي ،كقوله تعاىل :ﮋﮕ ﮖ ﮗ
فاض َ

املخزومي الذي قال له :ﮋ ﮀ ﮁ

أكنت من
له :أرأيت لو فعلت هذا ُ
جريمة يف ذلك!.

ويف الكايف ( )389 /1عن الصادق:

(إن اهلل خلقنا من عليي وخلق أرواحنا

من فوق ذلك ،وخلق أرواح شيعتنا من
عليي ،وخلق أجسادهم من دون ذلك

فمن أجل ذلك القرابة بيننا وبينهم،

قيل يف الدار واحد ،لكان فيه إثبات واحد

ومفرتقي ،وذلك ظاهر ال حمالة .ولتناول

ﮘ ﮙ ﮚﮊ [سورة احلاقة.]47 :

وأما املستعمل يف اإلثبات فعىل ثالثة

أوجه:

األول :يف الواحد املضموم إىل

العرشات نحو :أحد عرش وأحد وعرشين.
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والثاين :أن يستعمل مضاف ًا أو مضاف ًا إليه

 .2مل يستوف الراغب استعامالت القرآن

ﮠ ﮡ ﮢﮊ [سورة يوسف]41 :

استعامهلا بعد ما النافية ،وذكر آيتي

بمعنى األول ،كقوله تعاىل :ﮋ ﮞ ﮟ
وقوهلم :يوم األحد .أي يوم األول ،ويوم
اإلثني .والثالث :أن يستعمل مطلق ًا
وصف ًا ،وليس ذلك إال يف وصف اهلل

الستعامهلا بغري نفي.

وقد وردت يف القرآن يف أكثر من مئة

مورد ،منها تسعة موارد يف نفي اجلنس ،ستة

تعاىل بقوله :ﮋ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔﮊ [سورة

بعد النفي بام ،كقوله تعاىل :ﮋ ﯛ ﯜ

وحد يستعمل يف غريه نحو قول النابغة:

بالنفي بإن :ﮋ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ

اإلخالص ]1 :وأصله :وحد ،ولكن

كأن رحيل وقد زال النهار بنا

ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡﮊ.

وواحد

ﮞ ﮟ ﮠﮊِ .وموردان باإلستفهام هبل:

بذي اجلليل عىل مستأنس َو َح ِد

ﮋﮝ ﮞ ﮟ ﮠﮊ .ﮋ ﭫ

(أحدٌ  :يستعمل
 .1الحظ قول الراغبَ :

وإحدامها مخس مرات ،وإحداه َّن مرة

قال العاميل:

عىل رضبي :أحدمها يف النفي فقط،

والثاين يف اإلثبات) فإن أراد أنه يدل عىل

النفي فهو مصيبة .وإن أراد أنه يستعمل
مع أداة النفي ،فكثري من الكلامت
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ألحد ومشتقاهتا ،فقد ركز عىل
َ

تستعمل معها وال خصوصية ألحد!.

وقد وقع الراغب يف هذا اخلطأ ألنه

رأى ما النافية مع أحد تدل عىل نفي
اجلنس فتصور أن ألحد عالق ًة بالنفي ،مع

أن النفي جاء من أداته ومن التنكري ،وال

عالقة ألحد بمعناه.

ﭬ ﭭ ﭮ ﭯﮊ .كام وردت إحدى
واحدة :ﮋﭗ ﭘ ﭙ ﭚ

ﭛ ﭜ ﭝﮊ.

وتستعمل أحدٌ يف صيغة التسوية

وحيذف أحد طرفيها ،كقوله تعاىل :ﮋ ﮦ

ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫﮊ .أي بي أحد

وأحد من رسله.

وبصيغة املذكر للمؤنث كقوله تعاىل:

ﮋﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦﭧ ﭨ
ﭩﮊ .أي كواحدة .وبمعنى كلهم كقوله

تعاىل :ﮋﭷﭸﭹﭺﭻﭼﮊ.
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وقوله تعاىل :ﮋ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ

ﮪﮫﮬﮊ .بمعنى واحدة منهام،
إما القافلة أو اجليش.

فوجهان منها ال جيوزان عىل اهلل عز وجل،

ووجهان يثبتان فيه.

فأما اللذان ال جيوزان عليه ،فقول

وقوله تعاىل :ﮋ ﮫ ﮬ

القائل :واحد يقصد به باب اإلعداد ،فهذا

ﯓ ﯔ ﯕﮊ .أي سيطر

باب اإلعداد ،أما ترى أنه كفر من قال:

اىل من ينادهيم.

الناس ،يريد به النوع من اجلنس ،فبهذا

ﮭﮮﮯﮰﮱ
عليهم اخلوف والرعب فكانوا اليلتفتون

ما ال جيوز ،ألن ما ال ثاين له ال يدخل يف
ثالث ثالثة .وقول القائل :هو واحد من

 .3استعملت أحدٌ بمعنى من الثاين له،

ما ال جيوز عليه ألنه تشبيه ،وجل ربنا عن

تعاىل :ﮋ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ

وأما الوجهان اللذان يثبتان فيه فقول

مقابل واحد الذي له ثان .قال اهلل

ﭗﭘﭙﭚﭛﭜ

ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢﮊ.

ذلك وتعاىل.

القائل :هو واحد ليس له يف األشياء شبه

كذلك ربنا ،وقول القائل :إنه عز وجل

ومما جاء يف تفسريه ما رواه الصدوق

أحدي املعنى ،يعني به أنه ال ينقسم يف وجود

قال( :إن أعرابي ًا قام يوم اجلمل إىل أمري

ثم قال الصدوق( :سمعت من

يف التوحيد ،83 /عن رشيح بن هانئ

املؤمني فقال :يا أمري املؤمني أتقول:
إن اهلل واحد؟ قال :فحمل الناس عليه

قالوا :يا أعرايب أما ترى ما فيه أمري املؤمني
من تقسم القلب ،فقال أمري املؤمني:
دعوه ،فإن الذي يريده اإلعرايب هو الذي
نريده من القوم ،ثم قال :يا أعرايب إن

القول يف أن اهلل واحد عىل أربعة أقسام:

وال عقل وال وهم .كذلك ربنا عز وجل.

أثق بدينه ومعرفته باللغة والكالم يقول:

إن قول القائل واحد ًا واثني وثالثة إىل
آخره ،إنام وضع يف أصل اللغة لإلبانة
عن كمية ما يقال عليه ،ال ألن له مسمى

يتسمى به بعينه ،أو ألن له معنى سوى ما
يتعلمه اإلنسان بمعرفة احلساب ،ويدور
عليه عقد األصابع عند ضبط اآلحاد
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والعرشات واملئات األلوف ،وكذلك

وموجود واحد ليس بحال وال حمل ،وال

بعينه سامه باسمه األخص ثم قرن لفظ

جيانسه شئ ،وال يشاكله شئ ،وال يشبهه

متى أراد مريد أن خيرب غريه عن كمية شئ
الواحد به وعلقه عليه ،يدل به عىل كميته

ال عىل ما عدا ذلك من أوصافه ،ومن

أجله يقول القائل :درهم واحد ،وإنام
يعني به أنه درهم فقط ،وقد يكون الدرهم

درمه ًا بالوزن ودرمه ًا بالرضب ،فإذا

أراد املخرب أن خيرب عن وزنه قال :درهم
واحد بالوزن ،وإذا أراد أن خيرب عن عدده

ورضبه قال :درهم واحد بالعدد ودرهم
واحد بالضـرب ،وعىل هذا األصل يقول

القائل :هو رجل واحد ،وقد يكون الرجل
واحد ًا بمعنى أنه إنسان وليس بإنساني،
ورجل وليس برجلي ،وشخص وليس

بشخصي ،ويكون واحد ًا يف الفضل
واحد ًا يف العلم واحد ًا يف السخاء واحد ًا
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يف الشجاعة ..اىل أن قال :ووجب لذلك
أن يكون اهلل عز وجل متوحد ًا بأوصافه

العىل وأسامئه احلسنى ،ليكون إهل ًا واحد ًا
وال يكون له مثل ،ويكون واحد ًا ال رشيك

له وال إله غريه ،فاهلل تبارك وتعاىل واحد ال
إله إال هو ،وقديم واحد ال قديم إال هو،

موجود كذلك إال هو ،وشئ واحد ال
شئ ،وال شئ كذلك إال هو ،فهو كذلك

موجود غري منقسم يف الوجود ،وال يف

الوهم ،وشئ ال يشبهه شئ بوجه وإله ال
إله غريه بوجه .وصار قولنا :يا واحد يا

أحد يف الرشيعة إس ًام خاص ًا له دون غريه
اليسمى به إال هو عز وجل ،كام أن قولنا

اهلل إسم ال يسمى به غريه).

أ َداء

األداء :دفع احلق دفع ًة وتوفيته ،كأداء

اخلراج واجلزية ،ورد األمانة قال تعاىل:
ﮋﭠ ﭡ ﭢ ﭣﮊ .ﮋﯙ ﯚ

ﯛﯜﯝ ﯞﯟﯠﮊ .وقال:

ﮋ ﮡ ﮢ ﮣﮊ .وأصل ذلك من
األداة ،يقال أ َد نْو َت تفعل كذا ،أي احتلت،

وأصله تناولت األداة التي هبا يتوصل إليه.
واست نَْأ َد نْي ُت عىل فالن :نحو استعديت.
نْ
قال العاميل:

 .1ال يصح تعريف لألداء بأنه دفع احلق
(دفع ًة وتوفيته) ألن األداء مطلق دفع
احلق ،سواء أداه دفعة أو دفعات،
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وسواء كان أداؤه ناقص ًا أو كامالً،
نوع من األداء ،ألنه
واألداء الناقص ٌ

يسمى أدا ًء ناقص ًا.

اخلليل أ َّدى ٌ
فالن يؤدي ما عليه أدا ًء وتأدية.
وتقول :فالن آدى لألمانة منك).

لكن الراغب مل ينتبه اىل ذلك وجعل

 .2ووقع الراغب يف خطأ فجعل األداء

أداء األمانة من األداة! ولعله وقع يف اخلطأ

األمانة( :وأصل ذلك من األداة ،يقال:

أ َد َي اىل أ َد َو! قال (( :)98 /8وأ َّدى فالن

مشتق ًا من األداة ،فقال بعد آيات آداء

أ َد نْو َت تفعل كذا ،أي احتلت وأصله
تناولت األداة التي هبا يتوصل إليه).

فإن األداة من أ َد َو ومعناها الوسيلة
واحليلة .واألداء من أ َد َي ومعناه

اإليصال ،فهام أصالن ،ال ٌ
أصل واحد.

قال ابن فارس يف املقاييس (:)73 /1

( َأ َد َو :اهلمزة والدال والواو كلمة واحدة.

األ نْد ُو :كاخلتل واملراوغة ،يقال أ َدى يأ ُدو

أ نْد َو ًا .وهذا شئ مشتق من األداة ألهنا

تعمل أعامالً حتى يوصل هبا إىل ما يراد.
وكذلك اخلتل واخلدع يعمالن أعامالً..

ومن هذا الباب استأديت عىل فالن بمعنى

استعديت ،كأنك طلبت به أداة متكنك من

خصمك .وآ َد نْي ُت فالن ًا أي أعنته).

ثم قال ابن فارسَ ( :أ َد َي :اهلمزة والدال

والياء :أصل واحد وهو إيصال الشئ إىل

الشئ ،أو وصوله إليه من تلقاء نفسه ..قال

من عبارة اخلليل التي فيها انتقال موهم من
ما عليه أداء وتأدية ،وفالن آ َدى لألمانة من
فالن .وألف األداة هي الواو ،ألنك تقول

أدوات).

وينبغي التنبيه اىل أن (استأ َد نْي ُت عىل

أدو ،ال
فالن) التي جعلها ابن فارس من َ

تستعمل إال نادر ًا ،وهي غري(استأد نْي ُت
فالن ًا) من أدي ،وهي املستعملة عادة.

 .3مل يستعمل القرآن األداة أبد ًا ،واستعمل
األداء ست مرات ،أربع منها يف أداء

األمانة ،كقوله تعاىل :ﮋﯙﯚﯛﯜ

ﯝ ﯞ ﯟ ﯠﮊ .ﮋﭜ ﭝ
ﭞﭟﭠﭡﭢﭣ
ﭤﭥﭦﮊ.

وواحدة يف الدية :ﮋ ﮟ ﮠ

ﮡ ﮢ ﮣﮊ .وواحدة يف مطالبة
موسى بأداء بني إرسائيل اليه :ﮋﯱ
ﯲﯳﯴﯵﮊ.
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َأ َر َب

األرب :فرط احلاجة املقتيض لإلحتيال
َ

يف دفعه ،فكل ٍ
أرب حاجة وليس كل حاجة
أرب ًا ،ثم يستعمل تارة يف احلاجة املفردة،

وتارة يف اإلحتيال وإن مل يكن حاجة،
كقوهلم :فالن ذو ٍ
أرب ،وأريب ،أي ذو
احتيال ،وقد َأ ِر َب إىل كذا ،أي احتاج إليه
حاج ًة شديدة .وقد َأ ِر َب إىل كذا َأ َرب ًا و ُأ نْر َب ًة

وإِ نْر َب ًة و َم نْأ َر َب ًة.

الصالة والسالم قال :إذا سجد العبد

ٍ
آراب :وجهه وك ّفاه
سجد معه سبعة

وركبتاه وقدماه.

ويقالَ :أ َّر َب نصيبه ،أي َع َّظمه،

وذلك إذا جعله َقدنْ ر ًا يكون له فيه َأرب،

وأربت العقدة:
ومنهَّ :أر َب ماله أي ك َّثرَّ .

أحكمتها.

قال العاميل:

قال تعاىل :ﮋﮇ ﮈ ﮉ ﮊﮊ.

 .1جعل الراغب َأر َب أص ً
ال واحد ًا

أي ليس يب شدة حاجة إليه ،وقوله:

إرجاع فروعها اليها وتضمينها معنى

[سورة طه ]18 :وال َأ َر َب يل يف كذا،
ﮋﯥ ﯦ ﯧ ﯨﮊ [سورة النور:

 ]31كناية عن احلاجة إىل النكاح وهي
األُ نْر َبى ،للداهية املقتضية لإلحتيال.

وتسمى األعضاء التي تشتد احلاجة إليها
َّ

آراب ًا ،الواحد :إِ نْرب ،وذلك أن اإلعضاء

138

وهي التي تسمى آراب ًا .وروي أنه عليه

رضب أوجد حلاجة احليوان إليه
رضبان:
ٌ

ورضب للزينة،
كاليد والرجل والعي.
ٌ
كاحلاجب واللحية .ثم التي للحاجة
رضبان :رضب ال تشتد احلاجة إليه.

ورضب تشتد احلاجة إليه ،حتى لو ت ُُو ِّه َم
ً
اختالال عظي ًام،
مرتفع ًا الختل البدن به

بمعنى احلاجة املهمة واحليلة ،وحاول
احلاجة واحليلة.

وقد أفرط حتى جعل َأر َّب الرجل

ماله ،من اإلربة ،بمعنى صار له به حاجة،

ونامه.
بينام هو من ر َّبه وأر َّبه أي ر َّباه َّ

واربت العقدة أي
وكذلك فعل يف
ُ

أحكمتها ،وهي من َو َار َب بواو بدون
مهزة ،والعقدة ا َمل نْو ُروبة هي ا ُملحكمة.
وقد اتبع الراغب يف ذلك بعض

اللغويي الذين حاولوا توحيد فروع

َأر َب ،وجعلها مجيع ًا من اإلربة ،وتكلفوا

يف معانيها بال موجب! فاإلربة من َأرب
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ور َّب َ
وأرب
املال وأر َّبه من ر َّبى
َّ
أصلَ ،

أي عضو ًا عضو ًا .وذكر ابن منظور

لإلربة أصل ،واآلراب بمعنى قطع البدن

وليس كل قطعة ،وفرس حديث:
يت النبي بكتف مورب ،بكتف
ُأ ِ َ

وو َار َب بمعنى استعمل احليلة
أصلَ ،
أصل .وقد أجاد ابن فارس حيث قال يف

املقاييس(( :)89 /1اهلمزة والراء والباء

هلا أربعة أصول إليها ترجع الفروع وهي:
احلاجة ،والعقل ،والنصيب ،والعقد).

أن اإلرب العضو الكامل من البدن

كامل ،ولعل تسميته باإلرب ،ألن
قطعه حيتاج اىل مواربة.

 .4يظهر من استعامل اإلربة يف العربية أن

 .2أسوأ ما ارتكبه الراغب وغريه أهنم

معناها احلاجة امللحة وليس املهمة.

أن األريب هو العقل ،قال اخلليل

الصحيح عن زرارة قال( :سألت أبا

أدخلوا احليلة يف معنى ِ
اإل نْر َبة! مع

(واإلرب :احلاجة
(:)289 /8
نْ

املهمة ،يقال :ما إربك إىل هذا األمر،
أي حاجتك إليه ..األريب :العاقل.
وأرب الرجل يأرب إرب ًا .واملؤاربة:
مداهاة الرجل وخماتلته ،ويف احلديث:

مؤاربة األريب جهل وعناء ،ألن

األريب ال خيدع عن عقله).

 .3ال أصل يف مصادر الشيعة والسنة
حلديث :السجود عىل سبعة آراب.

واملوجود عىل سبعة أعظم أو أعضاء.
واآلراب كام نص اخلليل قطع اللحم

ومل ترد آراب بمعنى أعضاء السجود.

نعم شاع استعامل :قطعه إرب ًا إرب ًا،

وسميت الشهوة اجلنسية إربة ،كام يف

جعفر عن قول اهلل عز وجل :ﮋﯢ
ﯣﯤﯥﯦﯧﯨﮊ

إىل آخر اآلية؟ قال :األمحق الذي ال يأيت

النساء)( .الكايف.)523/5:

وقال أمري املؤمني( هنج البالغة:

( :)184 /2واهلل ما كانت يل يف اخلالفة
رغبة ،وال يف الوالية إربة .ولكنكم

دعومتوين إليها ومحلتموين عليها).
فاستعمل اإلربة مقابل الرغبة ،وكأهنا

رغبة مع شهوة.

 .5قال اخلليل(( :)289 /8قطعت
اللحم آراب ًا ،والواحد إرب ،أي

واإلرب :احلاجة املهمة ،يقال:
قطع ًا..
نْ
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ما إِ نْر ُب َك إىل هذا األمر ،أي حاجتك

إليه .واإلربة واألرب واملأربة أيض ًا..

األريب العاقل).

وقال ابن فارس(( :)89 /1واإلرب

يف الدار.

قال العاميل:

 .1اآلرامي القديم :نسبة اىل حضارة إرم

العقل .قال ابن اإلعرايب :يقال للعقل أيض ًا

القديمة .واللغة اآلرامية من اللغات

والنعت من اإلرب :أريب ،والفعل ُأرب

هبا املسيح ،وهبا نزل اإلنجيل

إرب وإربة ،كام يقال للحاجة إربة وإرب.
بضم الراء .ومن هذا الباب الفوز واملهارة
بالشئ يقال :أربت بالشئ ،أي رصت
به ماهر ًا .ومن هذا الباب املؤاربة وهي
املداهاة ،كذا قال اخلليل.

وأما النصيب فهو والعضو من باب

واحد ألهنام جزء الشئ .قال اخلليل
وغريه :األربة نصيب اليرس من اجلزور).

أقول :من ذلك تعرف كم ابتعد

الراغب يف تفسري هذه املادة.

إِ َرم
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النفي كقوهلم :ما هبا د َّيار ،وأصله للمقيم

اإلرمَ :ع َل ٌم يبنى من احلجارة ،ومجعه

املدونة املعروفة اىل اليوم ،وكان يتكلم
(قاموس الكتاب املقدس.)44 /

ويرى الباحث سعيد اللحام أهنا

مطورة عن النبطية والسـريانية ،وأهنا هي
العرمية التي تطورت اىل العربية القديمة

ثم اجلديدة( .ابن أيب شيبة.)156 /7 :

وذكر يف معجم املطبوعات العربية

( )497 /1كتاب األصول اجلليلة يف نحو
اللغة األرامية ،تأليف :يعقوب أوجي
الكلداين 1896-م.

وترجم يف اإلعالم ( )100 /8هلنريك

صموئيل نيربغ  :S H Nybergمن كبار

آرام .وقيل للحجارة إرم ،ومنه قيل

املسترشقي من السويد ،أستاذ اللغات

ﭬ ﭭﮊ [سورة الفجر ]7 :إشارة إىل

وغريها .والذي يدخل يف غرضنا كلمة

اإلرم ،وقوله تعاىلﮋﭫ
للمتغيظ ُحي ِّرق َّ

أعمدة مرفوعة مزخرفة .وما هبا أرم وأريم

أي أحد ،وأصله الالزم لإلرم ،وخص به

السامية ،وأتقن منها اآلرامية والفهلوية

(إرم) التي وردت يف قوله تعاىل :ﮋﭤ
ﭥﭦﭧﭨﭩﭪﭫﭬﭭﭮ

سامحة الشيخ عيل الكوراين العاميل

ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴﮊ .ويظهر أهنا

َّ )13أرم بمعنى أكل ...الخ.

ووصفت بذات العامد ألساطي قصورها

قال تعاىل :ﮋﮋﮌﮊ ،أي ترجعهم

إسم لعاصمة قبيلة عاد عىل اسم جدهم،
الرخامية فجعلوا إسمها بمعنى األعمدة
أو األعالم ،ورووا عنها أساطري ،ومل أجد

من ذلك شيئ ًا عن األئمة.

وروى الصدوق يف كامل الدين/

 ،552أثر ًا عن أيب وائل ،حتت عنوان:

َأ َّز

إرجاع القدر إذا أزت ،أي اشتد غلياهنا.
وروى أنه عليه الصالة والسالم كان يصيل

وأز ُه أبلغ من
وجلوفه أزيز كأزيز املرجلَّ .

َه َّز ُه.

قال العاميل:

(حديث شداد بن عاد بن أرم ،وصفة إرم

 .1استعمل القرآن َّأز يف آية واحدةﮋﮄ

حرضموت ،وروي أهنا دمشق( .معجم

ﮋ ﮌﮊ .أي حتثهم عىل الكفر

ذات العامد) .واملشهور أهنا األحقاف قرب

أحاديث اإلمام املهدي.)255 /5 :

ﮅﮆﮇﮈﮉﮊ
والرش ،وتدفعهم اليه دفع ًا ،ال أهنا

 .2الشيئ املؤكد أن إرم لفظة غري

ُت َف ِّو ُرهم كأزيز املرجل ،كام تصور

اللغويي فيها وتفريعاهتم عليها كلها

قال اخلليل يف العي:397 /7 :

عربية ،فهي تعني اآلراميي ،وأقوال

احتامالت ،فقد جعلها الراغب ال َع َلم،

وجعلها اخلليل ملتقى قبائل الرأس،

وجعل األرمي ال َع َل َم العادي نسبة

اىل عاد (العي )296 /8 :وجعلها
األصمعي األصابع (غريب ابن قتيبة:

 )359 /1وجعلها اجلوهري (/5

حيرق
 )1860األرضاس ،ومنه قوهلم َّ

عليه اإلرم! وجعل ابن منظور (/12

الراغب.

(األز :أن تؤز إنسان ًا ،أي أن حتمله عىل
أمر برفق واحتيال حتى يفعله كأنه

يزين له) .ونحوه الصحاح،854 /3 :
ومقاييس اللغة.13 /1 :

ويف تفسري القمي ،55 /2 :عن اإلمام

الصادق قال( :مد هلم يف طغياهنم
وضالهلم ،وأرسل عليهم شياطي اإلنس
واجلن تؤزهم أز ًا ،أي تنخسهم نخس ًا،
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وحتضهم عىل طاعتهم وعبادهتم).
ُّ

فاألز هو الدفع بحيلة ،وال عالقة له
.2
َّ
باألزيز الذي هو صوت نْ
غيل القدر،

وصوت الرعد ،وصوت الليلة
الباردة ،ومل يسمع استعامل الفعل منه،

فهام أصالن ،ال أصل واحد.

البول كاحلرص يف الغائط.
قال العاميل:

 .1استعمل القرآن لفظ األسري :ﮋﭡ

ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧﮊ.
واألسارى:

ﮋﭯ ﭰ ﭱ

دز ُه أو هو لغة فيه ،يقال:
وأزه مثل َّ

ﭲﮊ .واملضارع من أرسﮋﮗ

عمل الرش .ويتوسع فيه العراقيون لكل

 .2تصور الراغب وبعض املفرسين

دز فالن ًا عىل فالن أي دفعه إليذائه أو عىل
َّ
دفع خلري أو رش.

أرس
ََ

ﮘﮙﮚﮊ.

أن شد األرس يف قوله تعاىل :ﮋﭢ

ﭣ ﭤ ﭥﮊ .بمعنى

أرس ُت
نْ
األرس :الشدُّ بالقيد من قوهلم َ نْ

شددنا يف أبداهنم خمرج البول والغائط!

مأخوذ ومقيد وإن مل يكن مشدود ًا ذلك،

أن األرس بمعنى اخللق ،فمعنى شددنا

وقال :ﮋﭦﭧﮊ ،ويتجوز به فيقال أنا

بقولك شددنا أزرهم ،وروى اللغويون

ال َقتَب ،وسمي األسري بذلك ،ثم قيل لكل

وقيل يف مجعه أسارى وأسارى وأرسى.
أسري نعمتك .وأرسة الرجل :من يتقوى به.
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أرس ،كأنه سد منفذ بوله ،واألرس يف
أصابه ٌ

قال تعاىل :ﮋﭤ ﭥﮊ

[سورة اإلنسان ]28 :إشارة إىل حكمته
تعاىل يف تراكيب اإلنسان ،املأمور بتأ ّملها
وتدبرها يف قوله تعاىلﮋﮢ ﮣﮤ

ﮥ ﮦﮊ [سورة الذاريات.]21 :
واألَ نْرس :احتباس البول ،ورجل َم نْأ ُسور:

وهذا عجيب ألن اللغويي نصوا عىل

أرسهم :شددنا خلقهم وبناءهم ،شبيه ًا
الشعر الذي يصف الفرس بشديد األرس.

َ
(وشدَ نْدنَا
قال ابن فارس(:)107 /1

رس ُه نْم ،يقال أراد اخللق ،ويقال بل أراد
َأ نْ َ
جمرى ما خيرج من السبيلي).

قال ابن منظور( :19 /4 :األرس يف

أرس فالن
كالم العرب :اخللق .قال الفراء :نْ ُ
أحسن األرس أي أحسن اخللق ،وأرسه اهلل

سامحة الشيخ عيل الكوراين العاميل

أي خلقه ،وهذا الشئ لك بأرسه أي بقده،

ِ
َلمع ،فال يمكن إنكارها.
وقرابة تَئ َل[أي] ت ُ
قال تعاىل :ال َي نْر ُق ُب َ
ون ِيف ُم نْؤ ِم ٍن إِالً َوال ِذ َّم ًة.
َّ
وأل الفرس :أي أرسع ،حقيقته ملع وذلك

يقال ِ
أس َن املا ُء َي نْأ َس ُن ،وأسن يأسن:
إذا تغري رحيه تغري ًا منكر ًا .وما ٌء آسن .قال

واآللة :احلربة الالمعةَّ .
وأل هبا:

يعني كام يقال برمته) .والعي،32 /7 :
وإصالح املنطق.185 /

أس َن
َ

تعاىل :ﮋ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑﮊ[ .سورة حممد:
 .]15و َأ ِس َن الرجل :مرض ،من أسن

غيش عليه ،قال الشاعر :يميد
املاء ،إذا
َ
ِ
ِ
األسن .وقيل تأسن
املائح
يف الرمح ميد
الرجل :إذا اعتل ،تشبيه ًا به.
قال العاميل:

استعارة يف باب اإلرساع نحو برق وطار.

رضب .وقيل إل وإيل اسم اهلل تعاىل،
وليس ذلك بصحيح .وأذن مؤللة.

واإلالل صفحتا السكي.
قال العاميل:

 .1استعمل القرآن ّ
اإلل ،بمعنى العهد
يف آيتي ﮋﭫ ﭬ ﭭ

ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴﮊ،

اآلسن :متغري الطعم ،وال يشرتط فيه

ﮋﭶﭷﭸﭹ

الراغب (العي .)307 /7 :ومعنى قوله

ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒﮓ ﮔ ﮕ

شدة التغري ،وال تغري رائحته كام تصور

تعاىل :ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ

ﮔ ﮕ ﮖ ﮗﮊ ،أن املاء فيها اليقبل
التغري ذات ًا ،واللبن حمفوظ من التغري،

كام حفظ منه طعام عزير ورشابه يف قوله
تعاىل :ﮋ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ
ﯩﮊ.

ُّ
اإلل

ُّ
اإلل :كل حالة ظاهرة من عهد ِحلف

ﭺ ﭻﮊ .ﮋ ﮌ ﮍ

ﮖﮊ.

واستعمل اإليالء ،بمعنى احللف عىل

هجر الزوجة :ﮋﭡ ﭢ ﭣ ﭤ

ﭥ ﭦ ﭧﮊ.

واستعمل اآلل بمعنى األهل

يف29مورد ًا.

واستعمل إيل جز ًء من إسامعيل

وإرسائيل وجربيل يف عدة آيات.
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 .2أخطأ الراغب يف نفي أن يكون إيل إس ًام

هلل تعاىل ،ألن خرباء اللغة شهدوا بذلك

فيكون معنى َّآل وآىل :عاهد وح َلف

( :)357إيل :إسم من أسامء اهلل عز

وقد تكون اآلل بمعنى أهل البيت

( )43 /1عن اإلمام الصادق

واسع يف اللغات القديمة ،بمعنى الرب

ووردت به الرواية .قال اخلليل(/8

وجل بالعربانية) .ويف علل الرشائع

قال( :ويعقوب هو إرسائيل ،ومعنى
إرسائيل عبد اهلل ألن إرسا هو عبد وإيل

هو اهلل عز وجل)( .راجع قاموس
الكتاب املقدس.)111 /

باإليل عز وجل .وسيأيت ذكر اإليالء.

والعرتة ،مشتقة من اإليل املستعملة بشكل
واجلد والقبيلة.

أما َّأل الفرس ،واآللةَّ ،
وأل هبا

ٌ
مؤللة بمعنى حمددة،
بمعنى رضب،
وأذن َّ
واإلالل بمعنى صفحتي السكي ،وغريها

ولعلها جاءت اىل العربية من

من املفردات ،فال بد أن تكون من أصول

وتستعمل يف الرتكية والفارسية بمعنى

 ،360 /8وترتيب إصالح املنطق،57 /

البابلية التي هي أصل العربية أيض ًا.
اجلد والقبيلة.

أخرى ،ولبحثها جمال آخر( .راجع :العي:

وغريب ابن قتيبة ،229 /1 :والصحاح:

وقد ترجع اليها بعض مفردات

 ،1626 /4وفروق أيب هالل ،6 /و،84

والقبيلة.

استعجم.)185 /1 :

العربية التي تتناسب مع الرب واجلد
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بمعنى العهد واحللف ،مشتق ًا من اإليل،

 .3جعل الراغب أصل املادة من الظهور

و ،350واملقاييس ،18 /1 :ومعجم ما

أمل

دمج لعدة مواد ملجرد اشرتاكها يف

األَ َملُ :الوجع الشديد ،يقالَ :أ َمل َ َي نْأ َمل ُ َأ َمل ًا
فهو ِآملٌ .قال تعاىل :ﮋ ﯕ ﯖ ﯗ
ﯘﮊ [سورة النساء ]104 :وقد

وال يبعد أن يكون ّ
اإلل واإليالء

وقولهﮋ ﯜ ﯝﮊ [سورة األنعام:

واللمعان ،وجعل َّأل ال َف َر ُس بمعنى

أرسع ،وأ َّله أي رضبه باآللة ،وهو
احلروف!.

وعذاب أليم ،أي مؤمل.
آملت فالن ًا،
ُ
ٌ

سامحة الشيخ عيل الكوراين العاميل

 ]130فهو ألف اإلستفهام ،وقد دخل

عىل مل.

قال العاميل:

 .1فرس اللغويون األمل بالوجع ،وجعله
الراغب الوجع الشديد بدون دليل،

ولعله جاءه من قراءته العذاب األليم!

بل األمل أخف من الوجع!.

فخص
وأدخل عليها األلف والالم،
َّ
بالباري تعاىل .ولتخصصه به قال تعاىل:

ﮋ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝﮊ [سورة مريم.]65 :

وإل ٌه :جعلوه إس ًام لكل معبود هلم،
وسم نْوا الشمس إِ َال َهة
وكذا الالت،
َّ

الختاذهم إياها معبود ًا.

و َأ َل َه فالن َي نْأ ُل ُه اآلهلةَ :ع َبدَ  ،وقيل ت ََأ َّل َه،

قال أبو هالل يف الفروق:569 /

فاإلله عىل هذا هو املعبود.
ِ
حتري ،وتسميته
وقيل هو منَ :أل َه ،أي َّ

 .2وتنبيهه عىل أن ( َأ َملنْ) مهزة إستفهام
دخلت عىل مل النافية ،تعليم لغري

عيل :كل دون صفاته حتبري الصفات،
َّ
وضل هناك تصاريف اللغات .وذلك أن

تنبيههم اىل (أمل) يف افتتاح ست سور.

روي :تفكّروا يف آالء اهلل وال تفكّروا يف اهلل.

(الوجع أعم من األمل ،تقول :آملني زيد
بضـربته إياي ،وأوجعني بذلك).

العرب حتى الخيلطوا بينهام ،وينبغي

بذلك إشارة إىل ما قال أمري املؤمني

حتري فيها ،وهلذا
العبد إذا تفكّر يف صفاته ّ

 .3استعمل األليم يف القرآن صف ًة

وقيل أصلهَ :و َاله ،فأبدل من الواو

عشـرات اآليات ،وصف ًة لعذاب

واهل ًا نحوه ،إما بالتسخري فقط كاجلامدات

للعذاب األخروي والدنيوي يف

الرجز يف آيتي :ﮋﮭ ﮮ ﮯ ﮰ
ِّ

مهزة ،وتسميته بذلك لكون كل خملوق
واحليوانات ،وإما بالتسخري واإلرادة مع ًا

ﮱﮊ .وصفة لعقاب اهلل تعاىل:

كبعض الناس ،ومن هذا الوجه قال بعض

األليم ليس بالرضورة شديد ًا.

دل قوله تعاىل :ﮋ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ

ﮋﮖ ﮗ ﮘ ﮙﮊ ،ومعناه أن

اهلل

اهلل :قيل :أصله إِ َل ٌه فحذفت مهزته،

احلكامء :اهلل حمبوب األشياء كلها ،وعليه
ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣﮊ [سورة
اإلرساء.]44 :
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وقيل أصله من ال َه يلو ُه لِ َياه ًا ،أي

احتجب .قالوا :وذلك إشارة إىل ما قال

(توحيد الصدوق )89 /واستعمل

ﭪﮊ [سورة األنعام ]103 :واملشار

 .2يستعمل أ َل َه الزم ًا فيقال :أهل َ َه ،أي

تعاىل :ﮋﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ

إليه بالباطن يف قوله :ﮋ ﯷ ﯸﮊ
[سورة احلديد.]3 :

وإِ َل ٌه :حقه أال جيمع إذ ال معبود

النبي وآله( متأله) بمعنى متعبد.

أجاره( .توحيد الصدوق)196 /
ومتعدي ًا بفي وإىل ،كام تقدم ،يقال:

أله الرجل يأله إليه ،أي فزع إليه من

سواه ،لكن العرب العتقادهم أن هاهنا

أمر نزل به .ومتعدي ًا بعن بمعنى عجز

ﮋﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔﮊ

املقاييس(( :)127 /1فأما قوهلم يف
التحري ألِ َه يأله فليس من الباب ،ألن

معبودات مجعوه ،فقالوا :اآلهلة .قال تعاىل:

[سورة األنبياء ]43 :وقال :ﮋﮜ
ﮝﮊ [سورة األعراف]127 :

عن معرفته وحتري فيه ،قال صاحب

اهلمزة واو).

لكن الظاهر أن َو َل َه منه وكذا َو َلع

وقرئ :وإالهتك ،أي عبادتك.
ٍ
واله أنت ،أي هلل ،وحذف إحدى

وت ََو َّل َع ،وتغيري احلروف شائع يف لغة

اللهم :قيل معناه يا اهلل ،فأبدل من

 .3أما قول بعضهم إن معنى اللهم :يا

اهلل .وقيل تقديره :يا اهلل ُأ َّمنَا بخري ،مركب

(قال اخلليل وسيبويه ومجيع النحويي

الالمي.

وخص بدعاء
الياء يف أوله امليامن يف آخره،
ّ

146

املعبود الذي يأله فيه اخللق ويؤله إليه.

تركيب ح َّيهال.

قال العاميل:

 .1لفظ اجلاللة (اإلله) مشتق من َأ َل َه بمعنى

َت َع َّل َق وت ََو َّلع ،وأدغمت ألفه ،فقد صح
عن أمري املؤمني قوله :اهلل معناه

العرب.

أهلل أ َّم بخري ،أو ُأ َّمنا بخري ،فال يصح
املوثوق بعلمهم :اللهم بمعنى يا أهلل،

وإن امليم املشددة عوض من يا).

(لسان العرب.)470 /13 :

إىل

حيدُّ به النهاية من اجلوانب
إىل :حرف ُ َ

سامحة الشيخ عيل الكوراين العاميل

قرصت فيه ،هو
الست .و َأ َل نْو ُت يف األمرَّ :

منه ،كأنه رأى فيه اإلنتهاء.

عليه .وجعل اإليالء يف الرشع للحلف

املانع من مجاع املرأة ،وكيفيته وأحكامه

و َأ َل نْو ُت فالن ًا أي أوليته تقصري ًا ،نحو

خمتصة بكتب الفقه.

وما ألوته جهد ًا أي ما أوليته تقصري ًا

األعراف ]69 :أي نعمه ،الواحد أالً وإِ ًىل،

وكذلك :ما ألوته نصح ًا .وقوله تعاىل:

يف قوله تعاىلﮋ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ

كسبته أي أوليته كسب ًا.

بحسب اجلهد ،فقولك :جهد ًا متييز،
ﮋ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ [سورة آل عمران:
اليقرصون يف جلب
 ]118منه ،أي
ّ
اخلبال.

ﮋﭱ ﭲ ﭳﮊ [سورة

وإنى لواحد اآلناء .وقال بعضهم
نحو أن ًا ً
ﭟ ﮊ [سورة القيامة ]22 :إن معناه إىل
نعمة رهبا منتظرة ويف هذا تعسف من

حيث البالغة.

وقال تعاىل :ﮋﭸ ﭹ ﭺ ﭻ

و َأ َال لإلستفتاح ،وإِ َّال لإلستثناء،
و ُأ َ
وال ِء يف قوله تعاىل :ﮋﮠ ﮡ

وقيل :نزل ذلك يف أيب بكر ،وكان قد

موضوع لإلشارة إىل مجع املذكر واملؤنث،

ﭼﮊ [سورة النور ]22 :قيل هو يفتعل
من ألوت ،وقيل هو من آليت :حلفت.

حلف عىل مسطح أن يزوي عنه فضله.

ور َّد هذا بعضهم بأن افتعل قلام يبنى

من أفعل ،إنام يبنى من فعل وذلك مثل
كسبت واكتسبت ،وصنعت واصطنعت،
ورأيت وارتأيت .وروي :الدريت وال
ائتليت ،وذلك :افتعلت من قولك :ما

ألوته شيئ ًا ،كأنه قيل :وال استطعت.
وحقيقة اإليالء واألَلِ َّية :احللف
املقتيض لتقصري يف األمر الذي حيلف

ﮢﮊ وقوله :أولئك :إسم مبهم
وال واحد له من لفظه ،وقد يقرص نحو

قول اإلعشى:

هؤال ثم هؤال ك ً
ال اعـ

حمذو ًة بمثال
طيت نواالً َّ

قال العاميل:

 .1جعل الراغب أ َل َو مشتقة من إىل حرف
اجلر ،ولو صح اإلشتقاق من احلرف،

فقد ضاع معنى اإلنتهاء يف فعل :أ َل َو ؟!

 .2كام دمج عدة أصول يف الباب وجعلها
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ماد ًة واحدةً! ونسجل ما ييل:

أ .أ َل َو أو آىل ،تقولَ :أ َل نْو ُت يف األمر أل ّي ًا

ومصدره اإليالء واإلئتالء والتأيل،

قرصت فيه ،وأكثر ما يستعمل
بمعنى َّ

وهو من ملحقات باب الطالق ،وهو

ألوت،
بمعنى ما استطاعه ،ال آلو ،وما ُ

ألو ُت
له معنى التقصري ،وجعله من نْ

مع النفي تقول :ما آاله وما يألوه ألو ًا،
أي مل أقرص فيه بل بذلت جهدي،
ومنه قوله تعاىل :ﮋﮂ ﮃ ﮄ

ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉﮊﮋﭸ

أصل مستقل ،لكن الراغب اخرتع

قرص ُت!.
بمعنى َّ نْ

ت .إىل حرف جر يدل عىل احلد ونوع
من اإلنتهاء ،واليشري اىل الشـروع

ﭹﭺﭻﭼﭽﭾﭿ

واإلبتداء كام ختيل البعض ،فقوله

ويستعمل بعكسه بمعنى عجزت

ﭛ ﭜﮊ ،يدل عىل حد ال َغسل

عجزت ،وعده ابن فارس()127 /1
أي
ُ

أسفل ،كقولك :إصبغ اجلدار اىل

ﮀ ﮁﮊ.

وائتليت ائتال ًء،
عنه ،تقول :ألو ُت ُه ألو ًا
ُ
ال مستق ً
أص ً
ال قال( :أصالن متباعدان

أحدمها اإلجتهاد واملبالغة واآلخر
التقصري) لكن الكلامت املعكوسة يف
العربية كثرية كالسليم والبصري.
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ﭧﮊ .أي حيلفون عىل هجرهن،

وعاهدت تقول:
حلفت
آليت بمعنى
ُ
ُ
بُ .
ٍ
آىل عىل نفسه فهو ٍ
ومؤال .وائتىل
مؤل

تعاىل :ﮋ ﭘ ﭙ ﭚ

بقطع النظر عن البدء من أعىل أو

ارتفاع مرت فليس فيه إشارة اىل اإلبتداء
من أسفل أو من أعىل ،بل يعرف البدء
إذا كان مطلوب ًا ،من غريه.

ث .إىل بمعنى النعمة ،ومجعها إ ًىل وآالء ،قال

تعاىل :ﮋﭱ ﭲ ﭳ ﭴ
ﭵﮊ .ﮋﭣﭤﭥﭦ

وآليت ألو ًة وإلي ًة وأالي ًا،
فهو مؤتل.
ُ

ﭧ ﭨ ﭩ ﭪﮊ .ﮋﮆ

يأتيل ،وتأىل يتأىل ،ومنه قوله تعاىل:

ﮬﮭﮊ .وقد وردت آالء يف

وآىل يويل يؤىل ويأتيل ويتأىل ،وائتىل

ﮋﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ

ﮇ ﮈ ﮉﮊ.

ﮋﮪ ﮫ

سورة الرمحن إحدى وثالثي مرة.

سامحة الشيخ عيل الكوراين العاميل

ج .إ نْل َية ،وهي عجز احليوان ،أو ما ينبت
عليه من حلم وشحم ،تقول :شاة ألِ َّية،
وكبش أ َل َيان ،ونعجة أ َل َيانة ،بفتح

الالم ،أي ذو إ نْل َية.

 .3جعل الراغب جهد ًا يف ال آلوك ،متييز ًا،

واألقوى قول ابن هشام يف املغني(/2
( :)525عُدِّ َي ألوت بقرص اهلمزة،

بمعنى قرصت إىل مفعولي بعد ما

كان قارص ًا ،وذلك يف قوهلم :ال آلوك
نصح ًا وال آلوك جهد ًا ،ملا ضمن

معنى ال أمنعك) .ونحوه التفتازاين
يف املخترص .16 /راجع :العي:

 ،356 /8والصحاح،2270 /6 :
واملقاييس ،127 /1 :ولسان العرب:

 ،39 /14والقاموس،300 /4 :
وإصالح املنطق.321 /

تعاىل يرى بالعقل والبصرية وال يرى
بالعي ال يف الدنيا وال يف اآلخرة .ألن

رؤيته بالعي تستلزم اجلسمية واهلل عز
وجل ليس جس ًام و َل نْي َس ك َِم نْث ِل ِه َش نْئ.

فال بد أن تكون ناظرة ،كقول بلقيس:

ﮋﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ

ﰅ ﰆﮊ [سورة النمل]35 :
أي منتظرة بامذا يرجعون.

ويؤيده أن سياق اآلية يف مشاهد القيامة

حيث يتطلع املؤمنون اىل اجلنة ،وخيشى

الكفار أن حتل هبم فاقرة :ﮋﭡ ﭢ

ﭣﮊ .ﮋﭥﭦﭧﭨﭩﮊ .ولذا فرسها
اإلمام الرضا بقوله :يعني مرشفة ٌتنتظر
ثواب رهبا[ .سورة التوحيد.]116 :

فتفسريالنظر باسترشاف اجلزاء هو

البالغة ،والتعسف تفسريه بالنظر اىل

 .4اختار الراغب أن يكون معنى قوله

ذات اهلل تعاىل ،وجعله اهلل سبحانه جس ًام

اىل ذات اهلل تعاىل ،ووصف القول

وكذلك فرس الراغب قوله تعاىل:

تعاىل :ﮋ ﭝ ﭞ ﭟ ﮊ ،أهنا تنظر
بأن معناها( :إىل نعمة رهبا منتظرة،

تعسف من حيث البالغة) .وهذا يدل
عىل أن الراغب ليس شيعي ًا أو غري

راسخ يف التشيع ،ألن مذهبنا أن اهلل

ينعكس عليه الضوء!.

ﮋﭒ ﭓ ﭔ ﭕﮊ [سورة
يونس ]26 :فقال( :وروي من طرق خمتلفة
إن هذه الزيادة النظر إىل وجه اهلل ،إشارة إىل

إنعام وأحوال ال يمكن تصورها يف الدنيا).
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أهل
نْ

أهل الرجل :من جيمعه وإياهم نسب

أو دين ،أو ما جيرى جمرامها من صناعة

وبيت وبلد .فأهل الرجل :يف األصل

من جيمعه وإياهم مسكن واحد ،ثم
ُ ُجت ِّوز به فقيل أهل بيت الرجل ملن جيمعه
وإياهم نسب .و ُت ُعورف يف أرسة النبي

عليه الصالة والسالم مطلق ًا إذا قيل أهل
البيت ،لقوله عز وجل :ﮋ ﮇ ﮈ ﮉ

يف اجلنة ،أي زوجك فيها ،وجعل لك فيها

أه ً
ال جيمعك وإياهم .ويقال فالن أهل
لكذا ،أي خليق به.

ومرحب ًا وأهالً :يف التحية للنازل

باإلنسان ،أي وجدت سعة مكان عندنا،
ومن هو أهل بيت لك يف الشفقة .ومجع

األهل أهلون ،وأهال ،وأهالت.

اآلل

ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎﮊ

اآلل :مقلوب من األهل ،و ُي َص َّغر عىل

وعرب بأهل الرجل عن امرأته .وأهل
َّ

الناطقي دون النكرات ،ودون األزمنة

وملا كانت الرشيعة َحكمت برفع

آل رجل ،وال آل زمان كذا ،أو موضع

املسلم والكافر ،قال تعاىل :ﮋ ﭓ ﭔ ﭕ

إىل األرشف األفضل ،يقال :آل اهلل ،وآل

[سورة األحزاب.]33 :

اإلسالم :من جيمعهم.

حكم النسب يف كثري من األحكام بي
ﭖﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛﮊ [سورة هود:
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أهلك اهلل
وتأهل :إذا تزوج ،ومنه قيل َّ

 ]46وقال تعاىل :ﮋ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ

ﮂ ﮃ ﮊ [سورة هود.]40 :

وقيلَ :أ َه َل الرجل َي نْأ َه ُل ُأ ُه ً
وال،

وقيل :مكان مأهول :فيه أهله.
و ُأ ِه َل به :إذا صار ذا ناس وأهل .وكل
دا ّبة ألف مكان ًا يقالَ :أ ِه ٌل و َأ نْه ِ ٌّيل.

ص باإلضافة إىل اإلعالم
ُأ َه نْيل ،إال أنه ُخ َّ

واألمكنة ،يقال :آل فالن ،وال يقال:

كذا ،وال يقال :آل اخلياط ،بل يضاف

السلطان.

واألهل يضاف إىل الكل يقال :أهل

اهلل ،وأهل اخلياط ،كام يقال :أهل زمن
كذا ،وبلد كذا.

وقيل :هو يف األصل إسم الشخص،

و ُي َص َّغر ُأ َو نْي ًال ،ويستعمل فيمن خيتص

باإلنسان اختصاص ًا ذاتي ًا إما بقرابة قريبة

سامحة الشيخ عيل الكوراين العاميل

أو بمواالة ،قال اهلل عز وجل :ﮋ ﮑ

وقيل يف جربائيل وميكائيل :إن إيل

 ]33وقال :ﮋ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ

كالم العرب ،ألنه كان يقتيض أن يضاف

ﮒ ﮓ ﮔﮊ [سورة آل عمران:

ﮫﮊ [سورة غافر.]46 :

قيل آل النبي عليه الصالة والسالم

أقاربه .وقيل املختصون به من حيث
العلم ،وذلك أن أهل الدين رضبان:

رضب متخصص بالعلم املتقن والعمل
املحكم ،فيقال هلم :آل النبي وأمته.

ورضب خيتصون بالعلم عىل سبيل
التقليد ،يقال هلم أمة حممد عليه الصالة
والسالم ،وال يقال هلم آله ،فكل آل للنبي

أمته ،وليس كل أمة له آله.

وقيل جلعفر الصادق :الناس

يقولون :املسلمون كلهم آل النبي فقال:
كذبوا وصدقوا ،فقيل له :ما معنى ذلك؟
فقال :كذبوا يف أن األمة كافتهم آله ،وصدقوا

يف أهنم إذا قاموا برشائط رشيعته آله.

وقوله تعاىل :ﮋ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ

اسم اهلل تعاىل ،وهذا ال يصح بحسب
إليه فيجر إيل ،فيقال :جربإيل.

وآل الشخص :شخصه املرتدد .قال
منض ِد.
الشاعر :ومل يبق إال آل خي ٍم َّ

واآلل أيض ًا :احلال التي يؤول إليها أمره،

قال الشاعر:

سأمحل نفيس عىل آلة

فإما عليها وإما هلا

وقيل ملا يبدو من الرساب :آل ،وذلك

لشخص يبدو من حيث املنظر وإن كان

ومتوج ،فيكون من
كاذب ًا ،أو لرتدد هواء ُّ
وآل اللبنَ ،ي ُؤ ُ
آل يؤولَ .
ول :إذا خثر،

كإنه رجوع إىل نقصان ،كقوهلم يف الشئ

الناقص :راجع.

قال العاميل:

 .1ينبغي احلذر حتى يف مصادر اللغة
واألدب مما حرفه علامء السلطة

ﭸﮊ [سورة غافر ]28 :أي من

وألبسوه ثوب ًا علمي ًا! ففي كل لغات

حيث النسب ،أو املسكن ،ال من حيث

بمعنى أرسته ،وقد يتسع ليشمل

املختصي به وبرشيعته وجعله منهم من

تقدير القوم أنه عىل رشيعتهم.

العامل يوجد مفهوم أهل بيت الرجل

عشريته ،فأهل بيت هرقل ،أو كرسى،
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أو إبراهيم ،أو إسامعيل ،أو امرئ
القيس ،بمعنى أرسهتم ،وقد يستعمل

بمعنى عشريهتم!

لكن عندما يصل الكالم اىل النبي

يفاجؤك (العلامء األتقياء) بتوسيع معنى
أهل بيته وآله ،ليشمل كل قبائل قريش،

بل كل أمة اإلسالم!.

وأرادت زوجته أم سلمة أن تدخل

معهم فجذب منها الكساء وقال :ال ،إنك
اىل خري ،ولكن هؤالء أهل بيتي!.

ومع ذلك أغمض رواة السلطة

عيوهنم عن هذا املصطلح الرصيح ،وقالوا
إن آل النبي أمته ،أو العلامء الرواة!.

الحظ قول الراغب( :أهل الرجل:

أنظر اىل التزوير (الربئ) الذي ارتكبه

فكلمة (أو دين) إضافة حتريفية من

الراغب فقال( :قيل :وآل النبي أقاربه.

بيت النبيوإعطاءه اىل قبائل قريش بل

فجعل املسألة قيل وقيل ،وجعلهام قولي

من جيمعه وإياهم نسب أو دين)!.

علامء السلطة ،ليربروا مصادرة حق أهل
اىل كل األمة ،ليصريوا كلهم :آل النبي!
وأبسط جواب هلم صحة سلب إسم

اآلل وأهل البيت عن غري أرسة الرجل

وعشريته ،فتقول :اإليطاليون ليسوا كلهم
آل هرقل وأهل بيته ،واإليرانيون ليسوا
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حممد ،هؤالء أهل بيتي.

كلهم أهل بيت كرسى ،والعرب ليسوا
كلهم آل النبي وأهل بيته .وكفى
بصحة السلب دلي ً
ال عىل بطالن النسبة.

علامء السلطة وألبسوه ثوب ًا علمي ًا ،وتبناه

وقيل :املختصون به من حيث العلم).
متساويي!.

ونيس الراغب كل علمه اللغوي وأن

اآلل غري األمة!.

ونيس آيات القرآن ومنها آية التطهري

وأهنا خاصة بجامعة ،وأن األمة كلها غري

مطهرة وفيها القتلة واملجرمون!.

ثم أخذ يتفلسف يف تعليل أن أهل

العلم من أمثاله هم من آل النبي.!

 .2روى اجلميع أن النبيوضع

قال( :وذلك أن أهل الدين رضبان:

عليهم كساء وقال :اللهم هؤالء آل

املحكم ،فيقال هلم :آل النبي وأمته.

مصطلح ًا إسالمي ًا ألهل بيته فأدار

رضب متخصص بالعلم املتقن والعمل

سامحة الشيخ عيل الكوراين العاميل

ورضب خيتصون بالعلم عىل سبيل التقليد
يقال هلم أمة حممد ،وال يقال هلم آله ،فكل

آل للنبي أمته ،وليس كل أمة له آله)!.

املوظفون عندهم! ومعناه :ال وجود لشئ

إسمه (أهل البيت النبوي)!.

أقول :لو كان الراغب شيعي ًا كام تصور

فهل وجدتم أم ًة من األمم املاضية

بعضهم ،بل لو كان صاحب دين منصف

تعلم حرفي فصار يسمى عامل ًا ،فهو من

وآل النبي يشمل كل أقاربه لكنه

إن اليهود مل يفعلوا مع آل أنبيائهم ما

فهو لغ ًة األقارب ،ويف املصطلح

ثم أعطوا جريمتهم سند ًا رشعي ًا نسبوها

 .3متسك بعضهم باملعنى اللغوي لآلل

وأنه قال( :كذبوا يف أن األمة كافتهم آله،

ٌ
عدوان
واىل أزواج النبي .وهذا

آله)! وبذلك أبطلوا داللة اللغة يف أن اآلل

إسالمي ًا خمتص ًا بأهل الكساء.!

عَدَ ت عىل نبيها وآله ،وقالت :كل من
آل موسى ،أو آل داوود ،وسليامن ؟!.

فعلته هذه األمة مع آل نبيها.!

اىل كبري العرتة اإلمام جعفر الصادق

وصدقوا يف أهنم إذا قاموا برشائط رشيعته
نسب ،وأبطلوا داللة النص املتواتر بأن

النبي جعل آله وأهل بيته مصطلح ًا
ألناس خاصي ،وحدده بالكساء واألسامء،
وفرض طاعتهم ،وفرض الصالة عليهم يف

صالة املسلمي.

إن هدفهم أن يقولوا (كل من قام

برشائط رشيعته :آله) وقد قام برشائطها

بنو أمية وبنو العباس والعثامنيون ورؤساء
بالد املسلمي بعدهم ،ومعهم املشايخ

لقال :إن اآلل يف اللغة أقارب الرجل،

خصصه بأهل الكساء.

النبوي عيل وفاطمة واحلسني.

وأهل البيت وعممه اىل كل بني هاشم

عىل عمل النبي ووضعه مصطلح ًا
أال ترى أن الصالة يف اللغة مطلق

الدعاء ،وقد جعلها اإلسالم مصطلح ًا
لعبادة معينة برشوط ،فهل يصح أن تقول:
أنا أمتسك باملعنى اللغوي وال أعرتف
باملصطلح ،وأنا أقيم الصالة فأصيل بأي

دعاء كان ؟!.

إن هذا بالضبط ما فعله علامء السلطة،

عندما متسكوا باملعنى اللغوي ألهل
البيت ،ورفضوا املصطلح النبوي!.
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 .4استعمل القرآن أهل البيت باملعنى

عليهم أمجعي فقال :اللهم هؤالء أهيل).

ﭠ ﭡ ﭢ ﭣﭤ ﭥ ﭦ ﭧ

يديه وأجلس حسن ًا وحسين ًا كل واحد

اللغوي يف قوله تعاىل :ﮋﭟ

ﭨ ﭩ ﭪﭫ ﭬ ﭭ ﭮﮊ.

منهام عىل فخذه ،ثم لف عليهم ثوبه أو

اإلسالم فال يصح تفسريه باملعنى

ﮉﮊﮋﮌﮍﮎ

فزوجته من أهل بيته لغ ًة .أما يف

اللغوي ،وال بد من تفسريه باملعنى
اإلصطالحي ألن اهلل تعاىل جعل أهل

البيت مصطلح ًا خاص ًا بعرتة نبيه،
وحددهم النبي باألسامء والكساء،

وأخرج أزواجه منهم!.

روى أمحد بن حنبل( :323 /6 :عن

أم سلمة أن رسول اهلل قال لفاطمة:
إئتيني بزوجك وابنيك فجاءت هبم ،فألقى

عليهم كساء فدكي ًا ،قال ثم وضع يده
عليهم ،ثم قال :اللهم إن هؤالء آل حممد

فاجعل صلواتك وبركاتك عىل حممد وعىل
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وروى أمحد يف( :107 /4 :فأجلسهام بي

آل حممد إنك محيد جميد .قالت أم سلمة:
فرفعت الكساء ألدخل معهم فجذبه من

يدي وقال :إنك عىل خري) .وروى أمحد

يف( :185 /1 :وملا نزلت هذه اآلية:
ﮋﯫ ﯬ ﯭﮊ ،دعا رسول اهلل
علي ًا وفاطمة وحسن ًا وحسين ًا رضوان اهلل

قال كساء ،ثم تال هذه اآلية :ﮋ ﮇ ﮈ
ﮏ ﮐﮊ ،وقال :اللهم هؤالء
أهل بيتي وأهل بيتي أحق).

فــوجــب طــاعــة النبيواتباع

مصطلحاته ،أما اهلروب منها اىل املعنى
ٌ
عصيان له
اللغوي فهو

لإلسالم!.

وحتريف
ٌ

 .5العرتة يف اللغة األقارب القريبون
خاصة ،وهم أنفسهم الذين حددهم

النبي وجعلهم وصيته مع القرآن
يف احلديث املتواتر( :قال إين أوشك أن
أدعى فأجيب ،وإين تارك فيكم الثقلي:

كتاب اهلل عز وجل وعرتيت كتاب اهلل

حبل ممدود من السامء إىل األرض،
وعرتيت أهل بيتي ،وإن اللطيف اخلبري

عيل
أخربين أهنام لن يفرتقا حتى يردا َّ
بم ختلفوين فيهام).
احلوض فانظروين َ
(مسند أمحد .)17 /3 :وصح عندنا

سامحة الشيخ عيل الكوراين العاميل

أنه قال :وتسعة من ذرية احلسي

صفات اهلل تعاىل :ﮋ ﮅ ﮆ ﮇ

 .6استعمل القرآن كلمة (آل) ست ًا

وورد تعبري(أهلك) لنبينا ونوح

آخرهم املهدي.

وعرشين مرة ،يف آل إبراهيم وعمران
ويعقوب وموسى وهارون ،ويف

ﮋسال ٌم َع َىل
آل فرعون .وقال تعاىلَ :
إِ نْلي ِ
يﮊ ،ويف قراءة :ﮋﭟ ﭠ
اس َ
َ

ﮈﮊ.

وموسى ولوط وأيوب وصالح ويوسف

ولعزيز مرص.

واستعمل

القرآن

تعبري:

أهل

األمانات ،وأهل السفينة ،وأهل الفتيات:

ﭡ ﭢﮊ ،أي آل حممد ،وهو

ﮋ ﮛ ﮜ ﮝﮊ .وأهلونا يف

ويف صحيح البخاري،138 /4 :

ﮋ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠﮊ.

املروي عندنا.

يف قوله تعاىل :ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ

ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖﮊ:

(قال ابن عباس ..وآل عمران وآل
ياسي وآل حممد).

آية ،وأهليكم يف آيتي ،وأهل الذكر مرتي:
 .8قد يكون للفظ ئيل وهو بالرسيانية
إسم اهلل تعاىل عالقة باألهل واآلل،

وأهنم آل اهلل تعاىل.

َأو َب

 .7ورد تعبري (أهل الكتاب) يف القرآن

األَ نْو ُب :رضب من الرجوع ،وذلك

ﮋﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ

إرادة ،والرجوع يقال فيه ويف غريه ،يقال:

ثالثي مرة ،وأهل اإلنجيل مرة واحدة:

ﭳﮊ ،ومل يستعمل (أهل التوراة)!.

وورد تعبري أهل النار :ﮋ ﭣ ﭤ

ﭥ ﭦ ﭧ ﭨﮊ ،ومل يرد تعبري (أهل
اجلنة)!.

ورد أهل املدينة وأهل يثرب ،وأهل

القرى ،وأهل مدين ،وأهل قرية ،ويف

أن األوب ال يقال إال يف احليوان الذي له

آب َأ نْوب ًا وإِ َياب ًا و َمآب ًا.

قال اهلل تعاىل :ﮋ ﯲ ﯳ ﯴﮊ

[سورة الغاشية ]25 :وقال ﮋ ﮋ ﮌ

ﮍ ﮎ ﮏ ﮐﮊ [سورة النبأ]39 :

واملآب :املصدر منه واسم الزمان واملكان.
قال اهلل تعاىل :ﮋﯗ ﯘ ﯙ

155

خمتار من نقد مفردات الراغب
ٌ

ﯚﮊ [سورة آل عمران]14 :

ﭜ ﮊ أي رسيع الرجوع أو كثري

تعاىل برتك املعايص وفعل الطاعات ،قال

األوىل .وال يصح القول إن نْأوب

واألواب كالتواب ،وهو الراجع إىل اهلل
َّ

تعاىل :ﮋ ﰋ ﰌﮊ [سورة ق]32 :

وقال :ﮋ ﮃ ﮄ ﮊ [سورة ص]30 :

ومنه قيل للتوبةَ :أ نْو َبة.

والتأويب :يقال يف سري النهار .وقيل:

آبت يد الرامي إىل السهم ،وذلك فعل

الرامي يف احلقيقة ،وإن كان منسوب ًا إىل
اليد .وال ينقض ما قدمناه من أن ذلك

رجوع بإرادة واختيار ،وكذا ناقة َأ ُؤوب:
رسيعة رجع اليدين.
قال العاميل:

األوب يف احليوان الذي
 .1الوجه حلرص نْ
له إرادة .فكل شئ رجع إىل مكانه
فقد آب يؤوب أوب ًا وإياب ًا .كام نص

اللغويون ،ففي احلديث النبوي :حتى
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آبت الشمس( .لسان العرب/1 :
 )219وقال الكميت :أنَّى ومن أين

آبك الطرب( .املقاييس.)152 /1 :
والشمس والطرب جامدان.

 .2استعمل القرآن َّأواب مخس مرات،
منها :ﮋ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙﭚ ﭛ

الرجوع اىل اهلل ،إذا ارتكب خالف

األنبياء الرجوع عن املعصية ،ألهنم

معصومون.

واستعمل األوابي للتائبي فقال:

ﮋﯩ ﯪ ﯫ ﯬﮊ.
واألواب لرجوع الطيور اىل داود قال

تعاىل :ﮋ ﭦ ﭧﭨ ﭩ ﭪ ﭫﮊ.

واستعمل مآب ،بمعنى الرجوع

واملرجع ،تسع مرات ،قال تعاىل :ﮋ ﯗ

ﯘ ﯙ ﯚﮊ .ﮋ ﮋ ﮌ
ﮍ ﮎ ﮏ ﮐﮊ .ﮋ ﯚ ﯛ

ﯜ ﯝﮊ .وقال :ﮋ ﯲ ﯳ ﯴﮊ،

أي رجوعهم وقال :ﮋ ﮊ ﮋ ﮌ
ﮍﮊ ،أي َر ِّج ِعي تسبيح ُه هلل تعاىل.
 .3آب الغائب يؤوب مآب ًا وأوب ًة :رجع.
ويف احلديث :كان إذا أقبل من

سفر قال :آيبون تائبون ،لربنا حامدون.

اب ،بضم
اب و ُأ َّي ٌ
 .4مجع آيبُ :أ َّو ٌب ُو َّأو ٌ
األلف وتشديد الواو .واملتأوب

وأوبت الشمس يف
رسيع الرجوعَّ ،

مآهبا :غابت يف مغيبها .وجاءوا من

سامحة الشيخ عيل الكوراين العاميل

كل نْأوب :من كل ناحية .وأ نْب ُت اىل

أوبي ،أي رشق
األ نْي َبة .ورمى َأ نْوب ًا أو نْ
سهام أو رشقي .ومآب ُة البئر حيث جيتمع

رد يده ليستله .واألوبة كالتوبة.

 .6آب :من أسامء الشهور ،عجمي

وتأوبتهم:
بني فالن :جئتهم بالليلَّ .
جئتهم أول الليل .وآب إىل سيفه أي

املاء فيها.

 .5التأويب :السري هنار ًا والنزول ليالً،

معرب .ومآب :إسم بلد بالبلقاء.

تأويب ًا أي ساروا بالنهار ،وأسأدوا إذا

األخبار .)50 /وبنو أيوب :قبيلة .ويف

واألوب :الرسعة ،ورسعة تقليب
نْ

برجعتكم( .التهذيب.)99 /6 :

واإلسآد السري ليالً ،يقالَّ :أوب القوم

ساروا بالليل.

واملتأوب
اليدين والرجلي يف السري.
ِّ
واملتأ ِّيب ،وفالن رسيع األوبة ورسيع

وأيوب :من آب يؤوب( .معاين
الزيارة اجلامعة :مؤمن بإيابكم ،مصدق

للبحث صلة ان شاء اهلل -تعاىل -يف

العدد القابل.
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ضمن ختصصه يف هذا امليدان ،يبسط االستاذ الباحث مالمح
من اإلعجاز اللغوي للقرآن الكريم الذي نزل يف جمتمع عربيُ ،ج ّل
ثقافته الشعر وا ُ
طب والكهانة ،فخاطبهم اهلل -سبحانه  -مبا
خل ُ
أعجزهم أن يأتو مبثله من الفصاحة وأجناس القول.
يعرض السيد الباحث آلراء العلماء ،األقدمني واملعاصرين
إلعجاز القرآن ووصفهم إياه عرضا جديداً على البحث العلمي
ويناقش آراءهم مبا أوتي من أساليب العرض واملناقشة ويركز على
مسألة (نظم القرآن) الذي هو من أجلى اسرار إعجازه ،وخيلص اىل
القول بأن فكرة النظم فيه متثل وجهاً من وجوه ذلك اإلعجاز وأفقاً
من آفاقه ،وانه سيبقى به شاهداً على تطور املعرفة البشرية.

مالمح من اإلعجاز اللغوي يف القرآن الكريم

الشك يف أن إعجاز القرآن الكريم دليل

الوحي ،واملعجزة ينبغي هلا أن تكون موافقة

ملا فاق املجتمع به من ثقافة وما شاع فيه من

معرفة ،لذا كانت معجزة موسى وهو يف

جمتمع عرف بالسحر وفاق به ،كانت العصا

التي كشفت سحرهم وأبطلته ،ومعجزة

وتفوق
عيسى يف جمتمع عرف علم الطب ّ

وقواني العلم والتعليم ليكون بذلك دليال

عىل صدق النبي))(.)3

لقد نزل القرآن الكريم بي العرب

بلساهنم وأساليبهم وحرو ُف ُه وكلام ُت ُه هي

حروف العربية وكلامهتا ،لكنهم عجزوا
عن أن يأتوا بمثله وحتداهم رصاحة يف

به فكانت إبراء األكمه وإحياء املوتى بإذن

قوله تعاىل :ﮋﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ

الكريم وكانت ثقافتهم الشعر واخلطب

ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵﮊ

اهلل( .)1أما العرب فقد نزل فيهم القرآن

ﯧﯨﯩﯪﯫﯬﯭﯮ

والكهانةـ فكانت معجزة النبي ،هذا

[سورة البقرة ،]23 :وقوله تعاىل :ﮋﭜ

الفصاحة وأجناس القول.

ﭥﭦﭧﭨﭩﭪﭫﭬ

النص القرآين يف جمال تفوقهم بام ألفوه من
واملعجز ((ما خرق نواميس الطبيعة

ويعجز عنها سائر أفراد البرش إذا أتى

به املدّ عي شاهدا عىل سفارة إهلية))(،)2

فالقرآن الكريم ((كان خارقا للعادة
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وخارجا عن حدود القدرة البرشية

( )1يف قــولــه تـــعـــاىل :ﮋﮒ ﮓ
ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘﮙ ﮚ
ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠﮡ ﮢ ﮣ
ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩﮊ [سورة آل
عمران.]49 :
( )2البيان يف تفسري القرآن ،اإلمــام السيد أبو
القاسم اخلــوئــي /مــط الــعــامل املركزية
(1409هـ –1998م) –ص.46

ﭝﭞﭟﭠﭡﭢﭣﭤ
ﭭﭮﮊ[سورة اإلرساء.]88 :

حري علامءهم فهم مل يستطيعوا أن
لقد ّ

ينكروه ألن له وقعا يف القلوب وتأثريا يف

النفوس عند سامعه ،وصعب عليهم أن

يعرتفوا به لتمسكهم بعقائدهم وعاداهتم
التي جاء القرآن لتغيريها وهلدايتهم .فعند

نزوله توهم أرباب الفصاحة منهم ملا
وجدوا فيه من بعض أساليبهم يف الشعر

( )3هذا تعريف احلجة حممد جواد البالغي يف
مقدمة جممع البيان للطربيس.3 :

أ.د .زهري غازي زاهد

والسجع فوصفوه بالشعر والرسول

كهان ،إذ قال تعاىل ﮋ ﯫ ﯬ ﯭ

بينه وبي ما عرفوه من الشعر والكهانة

[سورة يس ،]69 :انحرس الشك لدهيم يف

بالشاعر كام وصفوه بالكاهن ،فهم ماثلوا

ملا وجدوا فيه ما يشبه قوايف الشعر كام
سمعوا اإليقاع واالنسجام والتناسق يف

عباراته ،لكن كبار قريش أدركوا أن كالم

الوحي خيتلف عن الشعر والكهانة لدهيم
وصارحوا قومهم بام أحسوا بسامعه كام

كان لعتبة بن ربيعة حي أنصت لقراءة
آيات من القرآن ،فبهت وعاد إىل قومه
يقول هلم :سمعت قوال ما سمعت بمثله

قط ،وما هو بالشعر وال السحر وال
الكهانة .ومن ذلك روي أن الوليد بن
عقبة أتى الرسول وسمع منه القرآن فقال:

واهلل إن له حلالوة وإن عليه لطالوة ...وما
يقول هذا البرش(.)4

ﯮ ﯯ ﯰﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﮊ
مثل ذلك.

القرآن نص لغوي ،فهو نص كالم

اهلل نزل بلسان عريب مبي ،كيف تد ّبر
العلامء هذا النص اللغوي إذ تلقوه ،فهم

تلقوا نصوص الشعر واخلطب وكانت
هلم أقوال يف وصفها وتقويمها بوصفها

نصوصا لغوية وخصوصا يف دراساهتم

لكلامهتا وأساليبها ،قال عبد اهلل بن
عباس(ت68هـ)(( :الشعر ديوان العرب
فإذا خفي عليهم احلرف من القرآن الذي

أنزله اهلل بلغة العرب رجعوا إىل ديواهنا

فالتمسوا معرفة ذلك منه))(.)5

وقد ظل التواصل مع نصوص الشعر

وملا تعمق هذا اإلدراك بنفي القرآن

لتوضيح ما جاء يف القرآن الكريم من

أن كالم الوحي ليس بشعر وال سجع

هذا منهج ابن عباس يف تفسريه الغريب

الكريم الشعر والكهانة عن نبيه ،واتضح

( )4ينظر :الرسالة الشافية ،عبد القاهر اجلرجاين،
ضمن ثالث رسائل يف إعجاز القرآن /حتـ:
حممد خلف وحممد زغلول ســالّم –دار
املعارف –مرص ص.125

الغريب فقد نزل»بلسان عريب مبي» وكان
َ

( )5إيضاح الوقف واالبــتــداء ،أليب بكر بن
األنباري /حتـ :عبد اللطيف الطرهوين –
دار احلديث –القاهرة 1428هـ 2007-م
ص.74
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واالستشهاد له بشعر العرب ،وكان هذا

ذهبوا إىل فكرة النظم والتأليف بدءا من

يف معاين القرآن وإعرابه وغريبة وجمازه،

تصور يرى فيه اإلعجاز يف
يذهب إىل
ّ

أيضا منهج أصحاب كتب التفسري اللغوي
وذلك ما اعتمده أصحاب املوسوعات

يف تفسري القرآن أيضا مثل الزخمرشي يف

«الكشاف» ،والطربيس يف «جممع البيان»،
و«البحر املحيط» أليب حيان األندليس

وغريهم.

ّ
إن عالقة القرآن بالشعر ((جيب النظر

إليها من زاوية عالقة النصوص داخل
الثقافة ،وإن فهم النص يف ضوء النصوص
األخرى السابقة عليه ّ
يدل عىل وعي

القدماء بعالقة التامثل بي النصوص وعىل

إدراك عالقة املخالفة كذلك))(.)6

نظمه وتأليفه(.)7

وتطورت فكرة النظم حتى إذا

وصلنا إىل القايض عبد اجلبار اهلمذاين

املعتزيل(ت415هـ) فهو عاجلها يف اجلزء

السادس عرش من موسوعته (املغني يف
أبواب التوحيد والعدل) ،والذي وافقه
عبد القاهر اجلرجاين فيها وصار صاحب

نظرية النظم يف كتابه «دالئل اإلعجاز».

وذهب آخرون إىل أن النظم والتأليف

هو اجلانب اللغوي من اإلعجاز والنص
القرآين حيتوي عىل جوانب أخرى مع

أما تلقي العلامء القرآن الكريم

النظم ّ
تدل عىل إعجازه ((فالعريب ختتص

مذاهب ،منهم من ذهب إىل ما يسمى

والقرآن الكريم قد جاء بفنون كثرية من

ووصفهم إلعجازه فقد ذهبوا بوصفه
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اجلاحظ(ت255هـ) وكل واحد منهم

بالرصفة وإخباره عن الغيوب واألمور
املستقبلية وهو مذهب إبراهيم النظام

املعتزيل(ت231هـ) ،ولكن معظم املعتزلة
( )6مفهوم النص ،نرص حامد أبو زيد /املركز
الثقايف العريب للطباعة -بريوت 1998م
ص .142

قدرته عىل فن واحد واثني أو ثالثة،
الكالم يف ضمنها فنون كالم العرب ،وهو

ما عجز عنه البرش))( ،)8فهو معجز هبدايته
( )7ينظر :ثــالث رسائل يف إعجاز القرآن،
للخطايب (ت388هــــــ) ،وأليب احلسن
الـــرمـــاين(ت384هــــ) ،ولــعــبــد القاهر
اجلرجاين(ت471هـ).
( )8البيان للسيد اخلوئي.46 :

أ.د .زهري غازي زاهد

وعلومه ومعارفه ،وهو معجز باستقامة

ُ
أساليب العرب مجعا
القرآن
ومج َع
البالغة َ َ
َ

ﭼ ﭽﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ

يف االستعارة واحلذف والقلب والتقديم

 .]82وهو معجز باإلخبار عن الغيب

السبك ،فلم يصلوا بام كتبوه إىل حتديد

البيان فيه واإلتقان يف املعاين :ﮋﭻ

ال يتاح للبرش مثله ،ويذكرون املذاهب

ﮆ ﮇ ﮈﮊ [سورة النساء:

وختري األلفاظ وجودة
والتأخري والتكرار ّ

وما فيه من أرسار اخلليقة وسنن الكون

مفهوم النظم بحيث يشمل كل آيات

اجلزيرة ،وهو معجز ببالغته وأسلوبه ال يف

الرغم من إكثارهم بذكر وجوه البالغة

ونواميس الطبيعة مما كان بعيدا عن جمتمع

القرآن الكريم قصريها وطويلها عىل

كل كلمة من كلامته(.)9

وعلو بيانه ،وبالغة
و اإلعجاز يف نسقه
ّ

لقد كان إعجازه هبذه الصفات ،أما

النظم والتأليف فهو وجه من وجوه نصه

اللغوي.

اإلعجاز اللغوي :فكرة النظم:

فواصله يف مقابلة األسجاع(.)10

لقد نضجت فكرة النظم يف القرن

اخلامس عىل يد عاملي مها :القايض عبد

اجلبار اهلمذاين املعتزيل(ت415هـ) ،وعبد

إن النظم والتأليف هو الوجه اللغوي

القاهر اجلرجاين(ت471هـ) ،حدد األول

القرآن يف القرني الثالث والرابع عدة

ُ
بعض الكالم عىل بعض قائال:
َي نْف ُض ُل

يف إعجازه ،وقد تداول فكرة النظم يف
علامء بدءا من اجلاحظ ،وهو أول من

ألف يف»نظم القرآن» كتابا مل يصل إلينا
ثم اخلطايب فالرماين فالباقالين وغريهم،

وهم يرون اإلعجاز يف نظمه وتأليفه

لكنهم مل يصلوا إىل نظرية قائمة عىل أسس
واضحة .كانت إشاراهتم تعتمد رضوب

( )9البيان ،للسيد اخلوئي.106- 52 :

(عبد اجلبار) قوله يف الفصاحة التي هبا

((إن الفصاحة ال تظهر يف أفراد الكالم،
وإنام تظهر يف الكالم بالضم عىل طريقة
خمصوصة ،والبد مع الضم من أن يكون

( )10ينظر :احليوان ،للجاحظ /حتـ /عبد السالم
هرون -القاهرة ج ،40 /4وج،131 /7
العثامنية للجاحظ ،17- 16 :ثالث رسائل
يف إعجاز القرآن ،إعجاز القرآن ،للباقالين:
.44 ،37 ،35
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ّ
لكل صفة ،وقد جيوز يف هذه الصفة أن

املذكورة حماولة من املعتزلة حلرص إعجاز

تكون باإلعراب الذي له مدخل فيه،

والعلم هبا ،هذه القواني تشرتك هبا

تكون باملواضعة التي تتناول الضم ،وقد
وقد تكون باملوقع؛ ألنه إما أن تعترب فيه

الكلمة أو حركاهتا أو موقعها ،والبد من

هذا االعتبار يف كل كلمة ،ثم البد من
اعتبار مثله يف الكلامت إذا انضم بعضها
إىل بعض ...إنام تظهر مزية الفصاحة هبذه

الوجوه دون ما عداها.)11())..

لقد حدد الفصاحة()12من خالل ثالثة

أبعاد يف الرتكيب هي:

 .1املوقع ،وخيتص بالتقديم والتأخري.

يتفوق يف
النصوص اللغوية ،ولكن النص ّ

استعامله القواني نفسها االستعامل األمثل.

وهذا التحديد حلرص اإلعجاز يف

قواني لغوية هو ما انتهى إليه عبد القاهر
اجلرجاين ،فقد وقف القايض عبد اجلبار

عىل معنى النظم الذي استمد منه اجلرجاين
نظريته فيه ،وكان له فضيلة تفسريها
وتطبيقها(.)13

كان احلرص لدهيام عىل إجياد قواني

 .2اإلعراب ،وهو خيص موقع الكلمة

لغوية تشمل الكالم كله برصف النظر عن

 .3اإلبدال ،وهو اختيار الكلمة املناسبة

الشكل أو النوع أو اجلنس ،كان التأكيد

ّ
إن حرص الفصاحة يف الوجوه الثالثة

ثم اإلعجاز ال تتعلق بكون الكالم حقيقة

النحوي يف العبارة.
يف السياق.
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القرآن يف قواني لغوية ،يمكن اكتشافها

( )11املغني يف أبواب التوحيد والعدل :القايض
عبد اجلــبــار –حتـ :أمــي اخلــويل -مرص–
 1960م ج 16ص.200- 119
( )12مصطلح «الــفــصــاحــة» ،ردده املعتزلة
يف دراســاهتــم يقابله مصطلح «النظم»
الذي ردده األشاعرة ومنهم عبد القاهر
اجلرجاين.

املوضوع ،أو املعنى وبرصف النظر عن
عىل أن هذه القواني التي تفرس الفصاحة
أو جمازا ،ويرتبط هبذه النتيجة ّ
حل مشكلة
حتديد مقدار املعجز من القرآن ،فاإلعجاز

قد يقع يف اجلملة الواحدة وقوعه يف الكثرة

من اجلمل ،وقد يقع يف اآلية القصرية
( )13البالغة تطور وتاريخ ،د .شوقي ضيف:
.118

أ.د .زهري غازي زاهد

وقوعه يف اآلية الطويلة ،مادامت أن تلك

املاء والرونق ،وبام أن هناك من الكالم

واإلعجاز هلا فاعليتها يف اجلملة الواحدة

مكتفي بالوقوف يف منطقة الالتعليل(،)15

القواني اللغوية التي تفرس الفصاحة
ويف النص الطويل عىل السواء(.)14

((ما حتيط به املعرفة وال تدركه الصفة))
لكنه حاول الوصول إىل قانون لغوي يرد

هذه نظر شاملة للنص يف حتليله

به اخلصائص الفارقة بي كالم وكالم،

ذلك عند عبد القاهر يف انطالقه من

((ومجلة ما أردت أن أبينه لك أن البد

اللغوي وانسجامه ومتاسكه كام سنرى
النص القرآين لتطبيق فكرة النظم ،دليال

إلعجاز القرآن يف تركيبه وأسلوبه وتفسري
خصائصه األدبية عامة.

وهو القانون الذي عرف بنظرية النظم.

لكل كالم تستحسنه ولفظ تستجيده من
أن يكون الستحسانك ذلك جهة معلومة،
وعلة معقولة وأن يكون لنا إىل العبارة عن

لقد انشغل عبد القاهر يف البحث عن

ذاك سبيل وعىل صحة ما ادعيناه من ذلك

حيدد اخلصائص الفارقة بي كالم وكالم

لقد ذهب بدءا إىل نفي الثنائية بي

العلة وراء إعجاز القرآن ،وكان عليه أن
للوصول إىل هذه العلة ،تلك اخلصائص

تقوم عىل أساسها املفاهيم.

دليل))(.)16

أي وصف
اللفظ واملعنى كام نفى عنها ّ
من صفات القبح واحلسن ،إذ ال ينسب

كام بسط القايض عبد اجلبار قبله

الفضل واملزية للفظ دون املعنى ،فاللفظة

يتفاضل الكالم يف الفصاحة ،ومل يكن

للعالمة حتى حتتمل ما محلت دليال

الكالم يف العلل واألسباب التي هبا
عبد القاهر يقتنع كام اقتنع سابقوه

بالتهويامت الفضفاضة التي تتحدث عن
اجلزالة والرصانة وجودة السبك وكثرة

( )14ينظر :مفهوم النص ،نرص حامد أبو زيد/
بريوت – 1998م -ص.156

جتري جمرى العالمة والسمة وال معنى
( )15ينظر :إشكاليات القراءة وآليات التأويل،
نرص حامد أبو زيد /املركز الثقايف العريب-
بريوت 1996م –ص.75
( )16دالئل اإلعجاز :عبد القاهر اجلرجاين/
دار الكتاب العريب –بريوت –1995م-
ص.40
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عليه ،فاللفظة ال تفيد منفردة إال بضمها

ﯻﮊ [سورة هود.]44 :

معنى من املعاين(( ،فال سبيل إىل إفادهتا

الكريمة بقوله(( :إنك مل جتد ما وجدت

لفظة)) ،وليس بي اللفظي من((تفاضل

ألمر يرجع إىل ارتباط هذه الكلم بعضها

واتساقها مع األلفاظ األخرى ،لتؤدي
بضم كلمة إىل كلمة وبناء لفظة عىل
إال
ّ

من املزية الظاهرة والفضيلة القاهرة إال

يف الداللة حتى تكون هذه أ ّدل عىل معناها

ببعض ،وأن مل يعرض هلا احلسن والرشف

موسومة به))(( ،وهل جتد أحدا يقول:

بالرابعة ،وهكذا إىل أن تستقر هبا إىل

من النظم وحسن مالءمة معناها ملعاين

جمموعها))(.)18

الذي وضعت له من صاحبتها عىل ما هي

إال من حيث القت األوىل بالثانية والثالثة

هذه اللفظة فصيحة إال وهو يعترب مكاهنا

آخرها ،الفضل تناتج ما بينها وحصل من

جاراهتا وفضل مؤانستها ألخواهتا؟ وهل

قالوا :لفظة متمكنة ومقبولة ويف خالفه
قلقة ونابية بي هذه وتلك من جهة

والنبو عن سوء التالؤم
معنامها وبالقلق
ّ

وأن األوىل مل َت ِلقنْ بالثانية يف معناها وأن

السابقة مل تصلح أن تكون لفظا للتالية يف
مؤداها))(.)17
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قد أوضح جتيل اإلعجاز يف اآلية

لقد طبق هذا املبدأ يف التضام

واالتساق بتحليله آية قرآنية ليبي التضام
واالتساق فيها .قال تعاىل :ﮋﯪ ﯫ
ﯬﯭﯮﯯﯰﯱﯲ

ﯳ ﯴ ﯵ ﯶﯷ ﯸ ﯹ ﯺ
( )17السابق.45- 43 :

ثم أكد االنسجام والتامسك يف

أسلوب اآلية حيث ال نستطيع أن نبدل
كلمة فيها بأخرى ،ولو أفردت لفظة منها

فهل تؤدي من الفصاحة ما تؤديه يف مكاهنا
من اآلية ،فخذ فعل األمر(ابلعي) وحده

من غري أن تنظر له بي أخواته يف اآلية فهل

يؤدي من املزية ما يؤديه فيها؟ وكذلك
الكلامت األخر.

(أي)
ثم يأخذ صورة النداء بـ(يا) دون ّ

نحو( :يا أيتها األرض) ثم إضافة املاء إىل

كاف املخاطبة من دون أن يقول :ابلعي املاء.
( )18دالئل اإلعجاز.45 :

أ.د .زهري غازي زاهد

ثم انظر إىل نداء األرض وأمرها بام هو

من شأهنا ،وكذلك نداء السامء وأمرها بام
خيصها ،ثم جييء الفعل (قيل) و(غيض)
عىل صيغة ( َف ِع َل) املبني للمجهول الدالة

عىل أنه مل يغض إال بأمر آمر ،وقدرة قادر،
ثم تأكيد ذلك وتقريره يف الفعل املايض،

بقوله تعاىل :ﮋﯲ ﯳﮊ ،ثم ذكر ما
هو فائدة هذه األمور يف قوله :ﮋﯴ
ﯵ ﯶﮊ بإضامر السفينة لوجود

اإلشارة والدالالت التي توحي هبا.

ثم تشابه خامتة اآلية مع أوهلا بالفعل

(قيل) يظهر مدى التامسك واالتساق

العجيب ملا بي معاين األلفاظ.

تروقك وتؤنسك يف موضع ثم تراها

بعينها تثقل عليك وتوحشك يف موضع
آخر ورضب أمثلة من الشعر لذلك)).

ويبقى اجلرجاين يلح عىل فكرة النظم

ويقلبها عىل خمتلف وجوهها ،فنظم الكلم

غري نظم حروف الكلم ،فنظم احلروف

((وهو تواليها يف النطق وليس نظمها
بمقتىض عن معنى)) ،أما نظم الكلم فليس

الغرض به((أن توالت ألفاظها يف النطق

بل أن تناسقت داللتها وتالقت معانيها
عىل الوجه الذي اقتضاه العقل ..وأنه نظري
الصياغة والتحبري والتفويف والنقش

وكل ما يقصد به التصوير.)20())...

((فقد اتضح إذن اتضاحا ال يدع

ونراه يؤكد تعالق الكلامت وارتباطها

حيث هي ألفاظ جمردة وال من حيث

يتألف منها النص(( :واعلم أنك إذا

للشك جماال أن األلفاظ ال تتفاضل من
هي كلم مفردة ،وإن الفضيلة وخالفها
يف مالءمة معنى اللفظة ملعنى التي تليها

وما أشبه ذلك بام ال تعلق له برصيح
اللفظ))(.)19

ثم كرر معنى أن األلفاظ ال تتفاضل

من حيث هي ألفاظ جمردة بقوله(( :قد
( )19السابق.46 :

بعضها ببعض لتتألف منها اجلمل التي
رجعت إىل نفسك علمت علام ال يعرتضه
الشك أن ال نظم يف الكلم وال ترتيب

حتى يعلق بعضها ببعض ويبنى بعض

عىل بعض ،وجتعل هذا بسبب من تلك...
وإذا كان كذلك فبنا أن ننظر إىل التعليق

فيها والبناء ،وجعل الواحدة منها بسبب
( )20دالئل اإلعجاز.50- 46 :
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من صاحبتها ما معناه وما حمصوله؟ وإذا

يف التعريف والتنكري والتقديم والتأخري

أن تعمد إىل اسم فتجعله فاعال لفعل أو

واإلضامر واإلظهار فيصيب بكل ذلك

نظرنا يف ذلك علمنا أن ال حمصول هلا غري
مفعوال أو تعمد إىل اثني فتجعل أحدمها

خربا من اآلخر.)21())...

النظم ومعاين النحو

مكانه ويستعمله عىل الصحة وعىل ما
ينبغي له ...فلست بواجد شيئا يرجع

صوابه إن كان صوابا وخطئوه إن كان

يؤكد هنا قوله يف النظم وارتباطه بعلم

خطأ إىل الناظم ويدخل حتت هذا االسم

ال تصف فنون الداللة يف التعبري الفني:

به موضعه واستعمل يف غري ما ينبغي

النحو فنونه وقوانينه ،ال جمرد قواعده التي

((اعلم أن ليس النظم إال أن تضع كالمك
الوضع الذي يقتضيه علم النحو وتعمل
عىل قوانينه وأصوله وتعرف مناهجه التي

هنجت فال تزيغ عنها ...وذلك أنا ال نعلم

شيئا يبتغيه الناظم بنظمه غري أن ينظر إىل
وجوه كل باب وفروقه فينظر يف اخلرب إىل

الوجوه التي تراها يف قولك ...ويف الرشط
واجلزاء إىل الوجوه التي تراها يف قولك...
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يف الكالم كله ويف احلذف والتكرار

فتعرف لكل من ذلك موضعه وجييء به
حيث ينبغي له .وينظر يف احلروف التي

تشرتك يف معنى ثم ينفرد كل واحد منها
بخصوصية يف ذلك املعنى فيضع كال

من ذلك يف خاص معناه ...ويترصف
( )21السابق.55 :

إال وهو معنى من معاين النحو قد أصيب

له.)22())..

لقد طرح اجلرجاين سؤاال مهام يف

قضية اإلعجاز وهو :ما الذي أعجز العرب

يف اإلتيان بمثل هذا النص القرآين؟ أجاب
قائال(( :أعجزهتم مزايا ظهرت هلم يف

نظمه ،وخصائص صادفوها يف سياق لفظه
وبدائع راعتهم يف مبادئ آية ومقاطعها

وجماري ألفاظها ومواقعها ،ويف مرضب كل
مثل ،ومساق كل خرب ،وهبرهم أن تأملوه
سورة سورة وعرشا عرشا وآية آية فلم

جيدوا يف اجلميع كلمة ينبو هبا ولفظة ينكر
شأهنا أو يرى غريها أصلح هناك أو أشبه

أو أحرى أو أخلق ،بل وجدوا اتساقا هبر
( )22دالئل اإلعجاز.83- 81 :

أ.د .زهري غازي زاهد

العقول وأعجز اجلمهور ،ونظاما والتئاما

منها بسبب من صاحبتها معناه وما

فاجلرجاين مل يقف عند حدّ التناسق

أشار هنا إىل أمهية التناسق الداليل

اإلعجاز كان ملا بي األلفاظ من االتساق

والعالقة السببية وهي من عالقات

واتفاقا وإحكاما))(.)23

الشكيل للنص القرآين ،بل ذكر أن

العجيب( ،)24وكذا بي اآليات ،فهو إذن

معجز يف تناسقه واتساقه الداليل ،ويف
كتابه»دالئل اإلعجاز» نصوص كثرية

تؤكد هذا االتساق والتناسق وهي من أدلة
إعجازه ،فهو يفرق بي نظم احلروف يف
الكلمة ونظم الكلامت يف النص إن الثاين

يقتفي فيه آثار املعاين وترتيبها يف الكالم،
فهو إذن نظم يعترب فيه حال املنظوم بعضه

مع بعض نظريا للنسيج والتأليف .والبناء
وما اشبه ذلك فليس نظم الكلم بتوايل

ألفاظها يف النطق بل تناسق داللتها،

مر ذكره قبل
وقوله واضح يف قول له قد ّ
قليل(( :ال نظم يف الكلم وال ترتيب حتى

يعلق بعضها ببعض ويبنى بعضها عىل
بعض وجيعل هذا سبب ًا من تلك...وننظر
إىل التعليق فيها والبناء وجعل الواحدة

( )23السابق.
( )24ينظر :السابق.46 :

حمصوله))(.)25

والتامسك بي أجزاء النص وإىل التعالق

التامسك النص( ،)26بل نجد اجلرجاين

يرشح معنى التناسق والتامسك بوضوح

يف قوله(( :واعلم مما هو أصل يف أن يدق

النظر ويغمض املسلك يف توخي املعاين...
أن تتحد أجزاء الكالم ويدخل بعضها يف

بعض ويشيد ارتباط ٍ
ثان بأول وأن حيتاج
يف اجلملة إىل أن يضعها يف النفس وضعا
واحدا وأن يكون حالك فيها حال الباين

يضع بيمينه ههنا يف حال ما يضع بيساره

هناك ،نعم ويف حال ما يبرص مكان ًا ثالث ًا

ورابع ًا يضعهام بعد األولي ...واعلم أن

من الكالم ما أنت إذا تدبرته أن مل حيتج

واضعه إىل فكر وروية حتى انتظم بل ترى
سبيله يف ضم بعضه إىل بعض سبيل من

( )25السابق.55 :
( )26ينظر :علم اللغة النص بي النظرية والتطبيق،
د .صبحي إبراهيم الفقي-دار قباء للطباعة–
القاهرة  2000ج 1ص.127

169

مالمح من اإلعجاز اللغوي يف القرآن الكريم

عمد إىل آليلء فخرطها يف سلك ال يبغي

إن هذه النظرة للنص القرآين وحتليله

لقد أوضح ما استطاع ،أمهية نظم

فوحدة النص القرآين بوصفه بناء ًا مرتابط

أمر النظم عىل معاين النحو وعىل الوجوه

املناسبة يف تفسريه ،عىل أنه نص واحد ترتبط

أكثر من أن يمنعها التفرق.)27())..

الكالم ومزيته يف اإلعجاز ليبي أن مدار

األجزاء هي الغاية التي يبحث عنها علم

والفروق التي من شأهنا أن تكون فيه،

آياته بعضها ببعض حتى تكون كالكلمة

هناية تقف عندها لكن مزيتها أن تعرض

يف تراثنا اإلسالمي ومن أوائل من ذكره

الكالم ثم بحسب موقع بعضها من بعض

وكان غزير العلم ،كام جاء يف برهان الزركيش

وقد استعرض لذلك جمموعة من

حيان األندليس(ت745هـ) ،والشيخ

تقع الشبهة فيه بي اللفظ وبي النظم،

وكذا الزخمرشي(ت538هـ)( ،)31والفخر

وأن الفروق والوجوه كثرية كثرة ليس هلا

الواحدة ،وهو منهج اختذه مجلة من املفرسين

بسبب املعاين واألغراض التي يوضع هلا

الشيخ أبو بكر النيسابوري(ت 324هـ)،

واستعامل بعضها مع بعض(.)28

وأبو جعفر بن الزبري(ت708هـ) ،شيخ أيب

الظواهر والتوافقات مع النظم وهي مما

برهان الدين البقاعي(ت885هـ)(،)30

فأوضح انسجامها مع النظم من ظواهر

الرازي(ت606هـ)( ،)32وأبو بكر بن العريب

حددها علم البالغة بعد ذلك بوجوهها
املختلفة كالتقديم والتأخري واحلذف
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يقابلها ما سمي بـ(علم املناسبة) ،يف تفسريه،

وفروق اخلرب والفصل والوصل والقرص

والكناية واالستعارة ...الخ .
()29

( )27دالئل اإلعجاز.96- 93 :
( )28ينظر :السابق.78 :
( )29ينظر :فكرة النظم بي وجوه اإلعجاز يف
القرآن الكريم ،د .فتحي أمحد عامر -منشأة
املعارف -االسكندرية 1988م –ص-86
.126

(ت 543هـ)( ،)33وحممد بن عاشور من
املحدثي(.)34

( )30يف كتابه وعنوانه «نظم الدرر يف تناسب
اآلي والسور» ،ينظر :اإلتقان.108 /2 :
( )31يف تفسري الكشاف عن حقائق التنزيل.
( )32يف تفسريه مفاتيح الغيب.
( )33يف كتابه رساج املريدين ،ينظر :الربهان
للزركيش ،6 2 /1 :لسانيات النص.166 :
( )34يف تفسري التحرير والتنوير ،انظر ،التفصيل
يف لسانيات النص.192- 169 :

أ.د .زهري غازي زاهد

ويف العرص احلديث اجته التفسري

إىل املنهج املوضوعي وهو اجتاه أخذ به

الشيخ أمي اخلويل بمرص والدكتور حممود

البستاين يف العراق بكتابه «التفسري البنائي

كأنه َن َف ٌس واحد

()36

مصداقا لقوله تعاىل

ﮋﭻ ﭼ ﭽﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ
ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈﮊ [سورة

النساء ،]82 :وما ذكرناه إشارات وأصول

للقرآن الكريم» وهو املنهج الذي دعا إليه

ملنهج التحليل النص يف تراثنا العريب

كتابه «املدرسة القرآنية» فوصفه بمحاولة

وفكرة النظم يف القرآن الكريم وجه

وبينه يف
الشهيد السيد حممد باقر الصدر ّ
القيام بالدراسة القرآنية ملوضوع من

اإلسالمي(.)37

من وجوهه وأفق من آفاقه ،وسيبقى القرآن

موضوعات احلياة العقائدية أو االجتامعية

الكريم شاهدا لتطور املعرفة البرشية يقرأ

النص يف تفسري القرآن باستعامله املناسبة يف

املتالحقة فهو ال تفنى عجائبه وال خيلق عىل

أو الكونية( ،)35وفيه مالمح من املنهج
اعتبار القرآن الكريم دائرة داللية واحدة.

وهو منهج مهم يف حتليل النص

قراءات توازي تطور العلوم يف العصور
كثرة الرد كام وصفه االمام عيل.

والوقوف عىل أرساره وبيان انسجامه
ومتاسكه بوسائل التامسك وروابطه
اللغوية حاول أن يظهر اتساق القرآن
يف أغراضه ومعانيه عىل طول املدة التي
استغرقها يف نزوله وجتمعه ،فخواتيمه
بعد ربع قرن جاءت مطابقة متساوقة

بفواحته يصدق بعضه بعضا ،ويكمله
( )35املــدرســة القرآنية -الشهيد حممد باقر
الصدر-ص.23

( )36يف تفسري التحرير والتنوير ،انظر :التفصيل
يف لسانيات النص.192- 169 :
( )37ظهر يف سبعينيات القرن املايض يف أوربا
ما سمي بعلم اللغة النص ،ومن أعالمه
هاليدي ،وجفرسون ،وفانديك ،ينظر :علم
اللغة النص بي النظرية والتطبيق ،د .صبحي
الفقي ،لسانيات النص ،حممد خطايب.
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حبث استداللي حياول السيد الباحث فيه إثبات موقف
االسالم -ومن خالل دستوره القويم -القرآن اجمليد ،من مسألة
االحكام القضائية اليت ينظر فيها القاضي املسلم يف دعاوى تتعلق
ني أو كان املدعي
بغري املسلمني ،سواء أكان املتقاضيان غري مسل َم نْ ِ
مسلماً واملدَّعى عليه غري مسلم أو العكس من ذلك.
والسيد الباحث يستند يف كل ذلك اىل ما جاء به القرآن الكريم
من أحكام أمر بها رسوله الكريم وهو بدوره أفتى بالوجه الذي
جيب على القضاة اتباعه ،و هو ال يقف عند رأي االمامية وحسب،
بل جيول يف آراء ائمة كل املذاهب االسالمية ويعدّها -جمتمع ًة-
األساس االسالمي للنظريات اليت عرفتها القوانني الوضعية حتى
يومنا الراهن.
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املقدمـــة:

مل يكن العامل القديم وال العامل الوسيط

بالنظام العام بينام ينص الترشيع اإلسالمي

أالعتقادي والقانوين حق التقايض إىل

يف الدولة اإلسالمية له حق رفع الدعوى

يعرف أن لغري أتباع دين الدولة ونظامها
حماكم خاصة تتبنى عقائدهم ،إن أقرار
اإلسالم هذا احلق مع حقوق أخرى مثل

حق الــصــالح ،حق حرية احلــركــة ،حق
االعـــرتاض ،حــق العمل وحــق امللكية

لغري املسلم يف دولــة أسالمية يعد أحدى
مفاخر هذه الرشيعة الغراء.

عىل –إن غري املسلم –امللتزم بنظام املواطنة
إىل املحاكم التي حتكم عىل وفق الرشيعة
اإلسالمية أو اىل حماكم خاصة حتكم له

عىل وفــق الرشيعة التي يتدين هبــا .ألن

التصور اإلســالمــي لإلنسان نابع من

سمة التكريم الرباين لبني آدم فالكرامة

له باعتبار انتامئه اإلنساين ،حتقق له احلد

لقد كتب عمر بــن عبد العزيز إىل

األدنى من مستلزمات العيش بكرامة ،أما

تركوا أهل الذمة وما هم عليه من نكاح

فال تنقص من كرامة اإلنسان غري املسلم

احلسن البرصي يسأله ،ما بال الراشدين

وبيوع حمرمة عندنا؟ فأجابه :أنام بذلوا

الكرامة املكتسبة ألنه دخل دين اإلسالم

فهناك ربط للكرامة بالوجود املطلق ألن
اخللق كلهم عيال اهلل.

رتكوا وما يعتقدونه ،أنام أنت
اجلزية ل ُي َ
متبِع ال ِ
مبتدع .واليوم الذي تتعاىل فيه

لقد أسس القرآن الكريم يف ترشيعاته

جنسية (فرنسية ،انكليزية ،روسية) خيضع

التقايض)) يف اآلية /الثانية واالربعي من

راية اإلنسان ،فان املسلم الذي حيصل عىل
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يف نظام األرسة ،ألن نظم األرسة تتعلق

يف األحــوال الشخصية للقانون املحيل،
فلو تزوج مسلم فرنيس أكثر من واحده

فزواجه باطل وقد حياكم عىل ذلك.

وأكثر الدول املعارصة ال جتعل ألية

طائفة من طوائفها ميزة خاصة السيام

الرشيفة هلذا املبدأ ((حق غري املسلم يف

سورة املائدة..

ﮋﭖﭗﭘﭙﭚﭛ

ﭜﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ
ﭣﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩﭪ
ﭫ ﭬ ﭭ ﭮﮊ

أ.د .عبد األمري كاظم زاهد

يــروى املــفــرسون سبب نــزول اآلية

بعدة أقوال منها-:

 .1ما رواه الشيخ الطويس والطربيس
عن األمــام الباقر ومعهم مجاعة
مــن املــفــرسيــن أن امـــرأة مــن خيرب

زنت مع رجل ومها حمصنان ،وكان

اليهود قد غريوا احلكم من الرجم اىل
التحميم واجللد والتشهري ،فاختلفوا

يف العودة إىل حكم التوراة السابق
فأرسلوا يستفتون الرسول ألن

حكم الرجم كان عندهم يف التوراة
فرتكوه وطمع ًا يف أن يأيت النبي هلم

برخصة . .فسألوه عن احلد قال هل

ترضون بقضائي؟:

ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ
ﭻﮊ[سورة املائدة ]15 :فاسلم

أبن صوريا( )1ثم أرتد بعد ذلك.

 .2وقيل نزلت يف أيب لبابة لقوله لبني
قريظة حي حارصهم النبي أنام
هو الذبح.

 .3ونقل عكرمة والشعبي .أهنا نزلت يف
رجل من اليهود قتل آخر فتوجهوا

للرسول عن احلكم فــان حكم هلم
بالدية حتاكموا إلــيــه ..وأن حكم

بالقصاص امتنعوا.

 .4نــزلــت يف عــمــوم املــنــافــقــي وهــم
السامعون لقوم آخرين.

 .5نزلت يف اليهود ،كان احلاكم منهم إذا

قالوا :نعم ،فنزل عليه جربيل بالرجم

أتاه املبطل برشوة سمع كالمه وعول

به فدعا حربهم عبد اهلل بن صوريا

السحت ويسمع الكذب ورجاحة

فاخربهم بذلك ،فأبوا أن يأخذوا

فاقسم عليه إن يقول عام هو يف توراهتم

فاخربه انه الرجم ،ثم دار حوار بينهام،

اخربه اليهودي كيف تم حتر ّيف احلكم

عليه ،وال يلتفت خلصمه فكان يأكل
السبب األول من روايــات أسباب
النزول واضحة وهي التي تعي عىل

فهم اآلية الرشيفة فقد حتاكم إليه

فانزل اهلل ﮋ ﭬ ﭭ ﭮ

اليهود وقبل أن حياكم اخلصمي،

ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ

( )1التبيان ج ،524 :3املجمع ،194 /3
القرطبي  ،6السايس .193 /2

ﭯﭰﭱﭲ
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وان يعطيهم احلكم بام يف توراهتم

احدامها صيغة أفعل رصف الوجوب اىل

يتحاكموا إىل حماكم املسلمي وجواز

أعرض) أي إنك أن تَدَ نْعهم أو تعرض عن

فقد تبي من سبب النزول :جواز أن
إن حيكم هلم عىل وفق رشيعتنا وجاز

أن يطلبوا احلكم عىل وفق رشيعتهم.

احلكم بينهم ال يقدرون لك عىل رضر يف

دين أو دنيا ،واإلعراض هنا ال يدل عىل

•قــولــه تــعــاىل :ﮋ ﭖ ﭗ ﭘ

تركهم بال حسم للخصومة أنام أعرض

قال املفرسون :أراد بـ (جاءوك) اليهود

التي تصنعها أنت هلم فان شئت دع النظر

اليهود من بني قريظة وبني النضري يف دية

وأن حكمت فاحكم بينهم بالقسط :أي

ﭙ ﭚ ﭛ ﭜﮊ

الذين حتاكموا إىل النبي يف حد الزنا ،أو

فخريه اهلل تعاىل بي أن حيكم بينهم
املقتولَّ ،
وبي أن يعرض عنهم ،والذي يظهر يل أن

اهلل أتاح له أن يصنع هلم نظامي للتقايض.

•قــولــه تــعــاىل :ﮋﭞ ﭟ ﭠ
ﭡ ﭢ ﭣﮊ

اجلملة رشطية واملجيء يف االستعامل

القرآين –احلضور عندك بال َ َحت ُّسب أو علم
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التخيري املمنوح له املتصل بالنص بـ (أو

مسبق ،فأغلب ما ورد لفظ (جاء) يف القرآن

ينطوي عىل املجيء مفاجأة بخالف أتى
فهو حضور مع التحسب والعلم املسبق.

َجـــا ُء َ
وك :صيغت صياغة اجلمع مما

يدل عىل أن األمر عام للمجموع ،ثم ورد

األمر (فاحكم) وله دالتي يف الوجوب

عنهم ليتحاكموا إىل رشيعتهم وحماكمهم

يف اخلصومات التي حتصل بينهم .قوله:
أن اخرتت أن حتكم بينهم فاحكم بالعدل

وقيل برشيعة اإلسالم ألهنا رشيعة العدل
املطلق لصدورها من العادل املطلق.

قال الرازي يف مفاتيح الغيب :أختلف

أهل العلم يف أن هذا التخيري خاص بواقعة

أو عام؟.

واخــتــلــفــوا أهـــو ألهـــل الـــذمـــة ،أم

للمعاهدين الذين ال ذمة هلم؟ ومن قال

بعموم احلكم :اختلفوا أيض ًا هل هي عامة يف

كل الكفار؟ وهل يف كل جماالت التقايض هل
احلكم خاص بفرتة ((وجود اليهود باملدينة

املنورة)) أو عام شامل لالزمان؟ وعىل هذه
التساؤالت دارت أبحاث املفرسين.

أ.د .عبد األمري كاظم زاهد

•قـــولـــه تــــعــــاىل :ﮋ ﭫ ﭬ ﭭ

خمري أن شاء حكم بينهم وان شاء
احلاكم ّ

أي العادلي يف التعامل مع غريهم

مقيدة بام إذا أراد احلاكم أن حيكم بينهم

يف اآلية أحكام منها:

ﭧ ﭨ ﭩﮊ وهنا داللة عىل
أن األمر ٍ
تال إلرادة احلاكم للحكم بينهم.

ﭮﮊ

ونتساءل ما حقيقة دعوى النسخ؟.
احلكم األول :دعوى النسخ

ترك( )3ومما يدل عىل عدم نسخ اآلية أهنا
والدليل آخر اآلية األوىل ﮋ ﭥ ﭦ

قال الطربيس -:قيل أن هذا التخيري

و ُيستدَ ل له أن ســورة املائدة نزلت

بينهم قد نسخ ،والناسخ قوله تعاىل ﮋﯚ

ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟﮊ [ســورة املائدة:

الناسخة ،منها وقيل عنها أهنــا ناسخة
غري منسوخة وذلك م ِ
عقد اإلمجاع فكيف
َ

وجماهد وعكرمة( ،)2وهو ما ذهب إليه

ألخرى منسوخة ونتيجة ذلك أن يكون

بي أن ُي ِ
عرض النبي عنهم أو حيكم

 ]49وهو رأي منقول عن احلسن البرصي

النحاس يف (الناسخ واملنسوخ) ،وروى
عــن جماهد أن آيــة التخيري هــي نفسها

الناسخة.

أما قول اجلمهور فأهنا حمكمة مل تنسخ،

فاحلاكم خمري حي يتحاكم إليه الكتابيون

بــي أن حيــكــم بينهم بمقتىض رشيعة
اإلسالم أو ان يعرض عنهم ويدعهم إىل

حماكمهم وما التزموا به يف دينهم ،وقد

روى الطويس عن األمــام الباقر أن
( )2الطربيس  ،196 /3اخلوئي البيان ،361
الرازي :مفاتيح الغيب .64 /6

عىل رســول اهلل مجلة واحــدة ،واآلية

ُيــدعــى أن تكون أحــدى آيــاهتــا ناسخة

الترشيع استناد ًا إىل اآلية املنسوخة ل ٌغو ال
فائدة فيه(.)4

وهذا قول الشعبي والنخعي وعطاء

ومالك( )5والزهري( )6وكثري من التابعي

وعبارة القرطبي مشعرة أنه يرجح مقولة
النسخ مستدالً-:

ألهنا من أول ما نزل يف املدينة فلام قوي

اإلسالم أنزل اهلل ﮋﯚ ﯛ ﯜﮊ ،ويف
( )3الوسائل ج :3باب  /27ص.406
( )4أبو القاسم اخلوئي :البيان .362
( )5نفسه.
( )6القرطبي .185 :6
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تأول من القرطبي ألن املائدة
ظني أن هذا ُّ

ﭙ ﭚ ﭛ ﭜﮊ يف اآلية ظهور قرآين

والناسخ املدعى منها وأن النزول األخري

ختاصم فيه اليهود أو يعرض عنهم ،وعند

آخر ما نزل ،وأن السورة نزلت مرة واحدة

كــان يف جو استقرت به أوضــاع املدينة

وخضعت اجلزيرة العربية كلها.

املتقدمي من العلامء أقوال يف هذه اآلية-:

يرى الذاهبون إىل أهنا منسوخة كام روى

واســتــدل بآية اجلــزيــة إذ ورد فيها

عن أبن عباس واحلسن البرصي وجماهد

إحكامنا قائ ً
ال أن رأي النحاس من اصح

ﯞﯟﮊفان حكمها غري نافذ ومرفوع إىل

التوبة وهي سورة آية اجلزية نزلت قبل

أما الذاهبون إىل أن اآلية غري منسوخة

لفظ ﮋ ﮙﮊ مفرس ًا إياها قبول

االحتجاجات وهو حمل تأمل أيض ًا ألن
املائدة ،وألن تفسري قوله ﮋ ﮙﮊ

وعكرمة بقوله تعاىل ﮋﯚ ﯛ ﯜ ﯝ
بديله وهو احلكم الناسخ كام تقدم.

فحكمها عندهم ثابت وهو املــروى عن

خمتلف فيه بي املفرسين ،فال يعول عىل ما

ألنخعي والشعبي وقتادة وعطاء وأبو

تتبع أحسن املقدمات.

التخيري ثابت للنبي وللحاكم والقايض

اختلف فيه املفرسون مقدمة ألن النتائج
ٍ
منتف –
وعىل فرض التعارض –وهو

بكر األصم وأبو مسلم ..وهو أن حكم
بعده إذا عرضت عليه خصومة طرفاها

فاآلية حتمل عىل ما إذا أرادوا حكمنا ،أي

أو أحدمها ذمي.

فالقايض خمري يف االستامع لدعواهم أو عدمه

الــرأيــي فذهبوا إىل إن التخيري ورد يف

احلكم الثاين:

الذمة كبني قريظة والنضري .فاملوقف أنه

إذا رجعوا إىل قواني الرشيعة اإلسالمية
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يف ختيري الرسول بي أن حيكم فيام هلم

أي أحالة دعواهم اىل حماكمهم اخلاصة.

أما املوقف الثالث وهو الوسط بي

تقايض أهل العهد الذين ليسوا من أهل

التخيري يف احلكم لغري املسلم عند

ال جيب عىل احلاكم املسلم أن جيري عليهم

يف قوله تعاىل ﮋ ﭖ ﭗ ﭘ

بي أن حيكم بينهم أو أن يعرض عنهم

التخاصم يف دار اإلسالم؟.

أحكام املسلمي فأن ترافعوا إليه كان خمري ًا

أ.د .عبد األمري كاظم زاهد

بإحالة أمرهم إىل رشائعهم التي آمنوا فيها.
أما قوله تعاىل ﮋﯚ ﯛ ﯜ ﯝ

ﯞ ﯟﮊ فقد ورد يف حــق أهــل الذمة

احلكم بينهم أو اإلعراض عنهم(.)7

 .3قول األمامية:

وقــد ذهــب بعض األمــامــيــة إىل أن

ألهنم مواطنون ملتزمون بالنظام القانوين

املتخاصمي لو كانوا متغايرين يف امللة كأن

السيايس لذلك قــال الفقهاء هلم مالنا

فيحتمل الرد إىل (احلكم بينهم عىل وفق

النافذ يف الدولة التي هم جزء من جمتمعها

وعليهم ما علينا ..وعىل هذا فال نسخ يف
أراء فقهاء املذاهب-:

 .1مذهب أيب حنيفة:

يكون أحدمها هيــودي واآلخــر نرصاين،
الرشيعة اإلسالمية) واألقوى حتتم احلكم
بينهم برشيعة اإلسالم ألن ردمها إىل أحد
املثلي موجب إلثارة الفتنه

()8

و اجلميع

أن أهــل الذمة واملسلمي ســواء يف

متفقون عىل أن خصومة املسلم مع غري

املعامالت واملواريث واحلــدود إال أهنم

وتــوحــي عــبــارة ألــســيــوري :إىل أن

إجراء اإلحكام اإلسالمية عليهم كعقود
ال يرمجون ألهنــم غري حمصني ذلــك أن

اإلحــصــان عنده يتحقق بــاإلســالم وقد

أجاز هلم أبو حنيفة االجتار املستور باخلمر
وحــرم ذلــك عىل املسلمي..
واخلنزير
ّ

ومنعهم من الربا لقوله يف كتابه إىل

أهل نجران ((أما أن تذروا الربا أو تأذنوا

بحرب من اهلل ورسوله)).
 .2قول الشافعية:

يرى مذهب الشافعية أن أهل الذمة إذا

حتاكموا ألينا فعىل احلاكم أن حيكم بينهم
بام انزل اهلل أما املعاهدون فاحلاكم خمري بي

املسلم توجب احلكم بينهم باإلسالم.

األمامية جييزون التخيري للحاكم أذا كان

اخلصامن من ملة واحــدة غري اإلســالم
كيهوديي ،أو نرصانيي(.)9

ولفت اجلــصــاص احلنفي األنظار

إىل ان االحتامل وارد :قال وحيتمل أن

يكون قوله تعاىل ﮋ ﭖ ﭗ ﭘ

ﭙ ﭚ ﭛ ﭜﮊ ملــن مل تعقد هلم
ألذمة ومل يدخلوا حتت أحكام اإلسالم

( )7السايس ج.195 /2
( )8كنز العرفان ج.73 /4
( )9كنز العرفان ج.73 /4
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فيام يسمى املــوادع كيهود

النضري وبني قريظة ،أو حادثه الزنا ،أو

باجلزية))

إىل نزول آية اجلزية فلام نزلت أ َم َر باحلكم

أهــل ألــذمــة ،وبــي كــون اآليــة عامة يف

()10

املدينة عىل عهد الصحيفة النبوية وما تالها
بينهم بام أنزل اهلل ،فيكون حكم اآليتي
ثابت ،فالتخيري يف أهــل العهد واهلدنة
واملــوادعــة الذين مل يتعاقدوا مع الدولة

اإلسالمية كمواطني دائمي فتكون هلم يف
رقاب املسلمي ذمة وهؤالء مل جتر عليهم

إحكام املسلمي ويؤيد هذا سبب النزول
إذا حكَّمنا ما رواه ابن عباس أهنا نزلت

مجيع الكفار عم ً
ال بقاعدة العربة بعموم
اللفظ ال بخصوص الــســبــب ،لذلك

قــال عــدد من املفرسين أن املختار من
األقوال ((أن التخيري خاص باملعاهدين

دون أهل الذمة)) وعىل هذا ال جيب عىل
حكام املسلمي أن حيكموا بي األجانب

الوافدين واملقيمي غري الدائميي الذين

يف مسألة الدية املختلفة املقدار بي بني

هم يف بالد املسلمي وأن حتاكموا إليهم.

هلم نصف دية بني النضري وكال املعرشين

إذا حتــاكــمــوا إلينا عــىل وفــق الرشيعة

قريظة وبني النضري ،ألن بني قريظة كان
مل تكن هلم ذمة فقد أجىل النبي بني النضري

وقتل بني قريظة فلو كــان هلــم ذمــة ملا

أجالهم وال قتلهم ،أنام كان بينه وبينهم
عهد ،وذمة فنقضوها وعليه يكون حكمها
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خصوصه باملعاهدين من اليهود دون

ثابتا يف أهل احلرب من املعاهدين ،والثانية
يف أهل الذمة من سكنة دار اإلسالم ،واىل
هذا ذهب بعض املتأخرين مثل صاحب

املنار قال(( :أختلف الفقهاء يف هذه اآلية

بي خصوص احلكم بواقعة الدية بي بني
( )10اجلصاص .435 /2

إما أهل الذمة فيجب احلكم بينهم

اإلســالمــيــة )11(..وهــذا ليس نسخ ًا ألن
املوضوع خمتلف عىل مبنى صاحب املنار
بل هو ختصيص الذميي من مسألة التخيري

املفوض للحاكم من مطلق الكفار.

وقد ذهب الشافعي إىل أن أهل الذمة

إذا حتاكموا إلينا فعىل احلاكم املسلم أن

حيكم بينهم يف أحد قوليه ،وملالك بن أنس
قول واحد بالتخيري يف خصومات الذميي

سوى ما روى عنه يف ترك إقامة احلد عىل
( )11تفسري املنار ج.394 :6

أ.د .عبد األمري كاظم زاهد

أهــل الكتاب يف الزنا ،وهــو مذهب أيب

حنيفة وحممد بن احلسن كام تقدم وذهب

حالة اإلحالة إىل حكامهم حتى حيكموا
بينهم قال (أذا كان يف رشعهم َحكَام فيام

بن خويز منداد إىل أننا نحكم بينهم إذا

اختلفوا فيه).

منها الفساد كالقتل وهنــب املنازل فإما

عىل القايض املسلم أن حيكم بينهم إذا كان

املدنية كالديون واملعامالت . .واألحوال

ألن يف عقد الذمة التزام منا بالذب عنهم

كــان األمــر مما يتعلق باملظامل التي ينترش

العقوبات واإلجبار عىل أداء االلتزامات

الشخصية كالطالق والنفقة ،فال حيكم هلم

فيه إال برشط أن يرتاىض مجيعهم بتحكيمنا.
وعندئذ للحاكم املسلم اخليار يف إال

وذهب املقدس االردبييل إىل أنه جيب

أحد املرتافعي أو كالمها من أهل الذمة،

ودفع ظلم بعضهم عىل بعض رد ًا عىل قول
من يرى أن ((اآلية ليست يف أهل الذمة)).
قال(( :وفيه تأمل ألن ظاهر اآلية يف

حيكم ويردهم إىل حكامهم وحماكمهم ،فإذا

أهل الذمة)) لقوله فيام سبق [ومن الذين

بحكم اإلســالم ،وجيب إلزامهم باحلكم

مل يرش إىل املعاهدين وان كانت عبارته

أراد احلاكم املسلم أن حيكم بينهم حكَّمهم

هادوا] إال إن االردبييل فيام يبدو للباحث

بالرشيعة اإلسالمية إذا ظهر منهم الفساد

توحي أنه يقصدهم يف التخيري(.)13

عاهدناهم)) وانــه جيب علينا قطع دابر

يف حقوقهم –يقصد احلقوق املدنية –

فقد قــال الشافعي ((فليس عىل الفساد
الفساد ،ولذلك يمنع الشافعي أهل الذمة من

ومذهب الزهري أن يرد أهل الذمة

وقضايا مواريثهم إىل أهل دينهم إال أن

بيع اخلمر جهار ًا وإظهار الزنا ،أما خصومات

يأتوا راغبي يف حكم اهلل فيحكم بينهم،

عدم إلزامهم بحكمنا حكمة ألن فيه أرضار ًا

إحكامنا–أي أهل الذمة يف هذه املجاالت

القانون املدين ،واألحــوال الشخصية ففي

بحكامهموتغيري ًامللتهم(.)12

وأشــرتط صاحب زبــدة البيان -:يف

( )12القرطبي ج.185 /6

واليه ذهب السمرقندي ،إال أذا رفضوا
حيالون إىل رشيعتهم ..واشرتط أبو حنيفة
لتطبيق هذا الفقه أن يرتاىض املرتافعان يف

( )13أنظر زبدة البيان .684
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اإلحالة –فإذا رغب أحدهم يف حكم اهلل–

حقوقهم ألن املسلم مأمور بالعدل مع

ومن القائلي بالنسخ ،من يرى انه

وربــام حتى مع أعدائه وحماربيه ..وقد

عليهم سواء ترافعوا أم ال ،ألنه ثبت أن

حنيفة يرى تطبيق الرشيعة عىل اجلرائم يف

ألزم اآلخر به(.)14

يلزم تطبيق احلكم الرشعي يف احلــدود

النبي حكم فيهم من دون أن يرتافعوا
إليه ،وأظن أهنم يقصدون احلدود التي تقع

ضمن حق اهلل تعاىل فيام مر من رضورة
قطع الفساد.

و ُيستنتَج من ذلــك مرشوعية أنشاء

حماكم مدنية وأحــوال شخصية لألقليات

غري املسلمة يف دار اإلســالم ،تستمع إىل

أختلف الصاحبان مع أيب حنيفة يف أن أبا
دار اإلسالم أي ًا كانت اجلريمة برشط كون

املرتكب مسل ًام أو ذمي ًا أما املستأمن فال
يطبق عليه إال حق اهلل ألن أقامته مؤقتة
وجرائم القصاص والقذف ألن من هذه

احلقوق التي متس العباد مساس ًا شديد ًا
وكذا دعاوى الغصب إما بقية اجلرائم التي

متس حقوق اإلفراد فال يسأل عنها(.)15

الدعاوى إذا رغب املتخاصامن منهم يف

أما أبو يوسف فريى أهنا ترسى عىل

األحوال الشخصية اإلسالمية احلكم بينهم

أو مؤقتة ألن عقد األمــان املؤقت ملزم

الرتافع إليها وختول املحاكم املدنية وحماكم

كل املقيمي يف دار اإلســالم أقامة دائمة

إذا ترافعوا إليها يف حــدود قضايا احلق

للمستأمن باخلضوع ألحكام اإلســالم

اخلصومات فيام يدخل فيه حق اهلل فتحجب

لذلك تطبق عليه القواني سواء تعلقت

املدين واألحوال الشخصية إما بقية أنواع
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نفسه وأهله وجمتمعه ومن هم يف ذمته،

هذه الصالحية عن حماكمهم اخلاصة.

عىل أن األمــر اإلهلــي :يف قوله تعاىل

ﮋﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩﮊ

أمر يف عدم اجلــور عليهم والتساهل يف
( )14القرطبي .1865 /6

بوصفه رشط ًا فصار حكمه حكم الذمي

أفعاله بحقوق اهلل أو حقوق اإلفــراد

()16

واليه ذهب مالك والشافعي وامحد.

وتعترب هذه اآلراء األساس اإلسالمي

( )15أنظر فتح الغدير ج.156- 152 /4
( )16بدائع الصنايع ج.134 :7

أ.د .عبد األمري كاظم زاهد

للنظريات التي عرفتها القواني الوضعية

العباد خيضع فيها لنظام الدولة أما

 .1النظرية القاضية بتطبيق القانون عىل

فهناك حماكم خاصة.

حتى اليوم وهي-:

املواطني دون غريهم يف الداخل
واخلارج.

احلقوق يف جمال األحــوال الشخصية
ب .إذا كان يف احد طريف الدعوة مسلم..
فان الدعوى حتال يف مجيع املجاالت

 .2النظرية القاضية بتطبيق القانون عىل

إىل املحاكم اإلسالمية وان رفض

وطنيي وأجانب ممن يقيم منهم داخل

ت .تنظر املحاكم اإلسالمية بدعاوى

مجيع املقيمي عىل ارض الدولة من

ارض الدولة ،إما ما يقع يف اخلارج فال

عقاب عليه.

 .3ومــا يقيض بإقامة احلـــدود عــىل كل
املقيمي (وطنيي و أجانب) داخل
احلدود أو خارجها.

والــراجــح :فيام يــبــدو منسج ًام مع

الرشيعة ومقاصدها- :

أ .اعتبار موضوع األحــوال الشخصية
والقانون املــدين حق لغري املسلم يف
دار اإلســـالم تشكل لــه فيه حماكم

خاصة للنظر يف املشكالت اخلاصة
بي الذميي أنفسهم أما املستأمن فهم

مقيمون يف بالد اإلسالم أقامة مؤقتة
وهو سياسي ًا أحد مواطني دولة أخرى
فاجلرائم اجلزائية واملدنية وحقوق

الطرف اآلخر ذمي ًا أو مستأمن ًا.

الذميي أو املستأمني إذا رغب أحد
الطرفي منهام يف ذلك وجيرب الطرف

الثاين عىل اخلضوع.

ث .تنظر حماكم املسلمي –تعيينا –يف

غري هذين املجالي من القضايا التي

يقع يف طرف منها أو طرفيها ذميون
أو مستأمنون بوصف بقيه أقسام

القانون–ذات مساس بالنظام العام.

ج .تعطى للمحاكم اإلسالمية حرية
االخــتــيــار يف ســامع الــدعــاوى التي

يــرتاىض الذميون فيها إىل الرتافع
إمامها ،حق النظر فيها وإحالتها إىل

املحاكم اخلاصة هبم وفق ما تقرره
مصلحه املجتمع وسيادة النظام العام.
وهـــذا فيام أرى مسلك وســط بي
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هيكلية املحاكم وفق مذهب احلكم الذي

إذا صح تطبيق هذه املعايري عىل هيكلية

العمل بمذهب املحكومي فيام بعدها

اإلسالم.

كان معموالً به قبل الثورة الفرنسية وبي
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وأهداف النظام القضائي والترشيعي يف
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متفردة مبسألة (النقد التفسريي)
أوىل أئمة اهل البيت عناية ِّ
ومنهجه يف بسط دالالت القرآن الكريم .ذلك أن مهمتهم وتكليفهم
األمثل ميلي عليهم أن يؤولوا اىل هذه اخلصوصية من املسار
التفسريي ،ومن هنا أسست فرضية هذا اجلهد العقلي على بيان
احليثية اليت استعملوا بها هذا املنطلق يف التفسري.
ينطلق السيد الباحث لإلجابة عن هذه الفرضيات باعتماد
مصاديق بيانية اتبعوا فيها هذا النمط من امناط قراءة النص املقدس،
للوصول اىل قناعات تنري لنا طريق فهم النص القرآني .وقد اختذ
السيد الباحث االمامني موسى الكاظم وحممد اجلواد أمنوذجني
إلثبات جدوى هذا التوجه وانه رافق نزول القرآن منذ يومه األول.

منهج النقد عند أئمة أهل البيت

إذا كان التفسري هو اإلجراء األدائي

وذلك عىل وفق قوة املنطق ورجاحة

التأسيسية ومجلة من األسس الضابطة

ذلك َّ
بأن الرتاث التفسريي بلحاظ الوافد

للنص القرآين؛ فإ َّنه يمكن نْ
أن يقال

تسمح للقاريء أو املتلقي بالولوج منها إليه

امرس بلحاظ جمموعة من الضوابط
الذي ُي َ

للحصول عىل املبتغى الداليل األوىف
َّ
إن املسار األدائي الذي يسعى ُمقارب ًة
إىل فهم َم ِ
كمن اإلعجاز املضموين يف

واملرتاكم اليسلم من مؤاخذات أو منافذ

إلغالقها أو إلحالتها عىل نطاق الصواب
والرؤيا األوفق أو بتعبري أدق إحالتها عىل

نْ
قيد ًا
النص املقدس؛ اليسري
–وإن كان ُم َّ

ميدان األوفق رؤي ًة واألجود إدال ًء.

وحدة باملحصلة
لينتهي إىل نتيجة ُم َّ

يف بطون املدونات التفسريية مجلة من

طى واحدة
بمنظومات تنظريية -عىل ُخ ً

النهائية؛ ذلك َّ
بأن املنطلقات التفسريية

للنص الواحد قد تتباين من قارئ للنص
إىل آخر يقرأ النص نفسه؛ فقد تتقارب
املحصلة الداللية هلام وقد تتباعد؛ وحيدث
أحيان ًا نْ
تتباين تناقض ًا وتقاطع ًا؛ من هنا
أن
َ
كان البدَّ من وجود َخمرج توثيقي ُيس َتندُ

إليه و ُي َ
ركن له من اجل استظهار املنطق
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املنطلق ومتانة الدليل وصالبة السند؛

املضموين األصح من النص موضع النظر
واالختالف أو اخلالف أحيان ًا.

وتأسيس ًا عىل هذا املنطلق شاعت

املامرسات الداللية عىل املتون التفسريية؛

األمر عرض ًا ،وأخرى
فتار ًة حيدث
ُ
جيري تلميح ًا ،وتار ًة ثالث ًة يقع رصاح ًة
وتشخيص ًا؛ إذ ال نحسب َّ
أن ثمة مدون ًا

تفسريي ًا خيلو من نقد سواء أكان النقد له أم

عليه؛ نقول إذا كان هذا املنظور التمحيص
لداللة النص أمر ًا ال غرابة فيه لشيوعه

يف نتاجات العقل التفسريي؛ فإ َّنه يمكن

أن نقول أيض ًا َّ
نْ
إن هذا النمط من املامرسة

ظهر ما يسمى بـ (النقد
من هنا
َ

لقراءة النص القرآين مل تكن وليدة املعرفة

التفسريية للنص الواحد بحيثية (التضعيف

أنامط النظر إىل النص قط؛ بل كان هذا

التفسريي) وهو عملية قراءة املعطيات
والرتجيح) او (املناقضة والتأسيس)؛

املعارصة مطلق ًا ومل يكن نمط ًا حديث ًا من

املنحى األدائي يف التفسري أو للتفسري

د .سريوان عبد الزهرة اجلنايب

موجود ًا عند األئمة؛ إذ مارسه تطبيق ًا

ُيميل عليهم نْ
أن يؤولوا إىل هذه اخلصوصية

مكنونات النص املعجز ال تتوقف عىل بيان

حمالة؛ من هنا تأسست فرضية هذا اجلهد

ري إما ٍم منهم إيامن ًا منهم َّ
بأن استظهار
بياني ًا غ ُ
دالالته اللغوية أو ما يسمى بـ (ظاهر)
معناه عىل مستوى النص أو حمدودية النص
الواحد فحسب؛ بل َّ
إن األمر يتعدى هذا

لدهيم إىل احلد الذي ِّ
يوظفون فيه أحيان ًا
نص ال لبيان املضامي اخلطابية أو
أكثر من ٍّ
الدالالت اللسانية للنص األول فحسب؛
بل الستظهار معالج موضوعي وإجياد

حل منطقي ملشكل خارجي ما زالت به
حاجة ملحة إىل القطع بمضمونه؛ ألن

ذلك املشكل يمثل ُمنطلق ًا اجتامعي ًا أو

حكمي ًا أو عقائدي ًا أحيان ًا ،ولكل هذه

املناحي واالجتاهات ارتباطات وثيقة

باملنطق العقيل والعميل لإلنسان يف وقت
مع ًا ،وملا كان داعي املساس هلذا املسار
القرائي –النقدي -عىل هذه الدرجة

العالية من التوصيف واالهتامم كان من
الواجب بمكان نْ
أن يويل األئمة هذا
املنحى يف التفسري (النقد التفسريي)
وملحصلته الغائية عناية متفردة؛ ذلك َّ
بأن

َم َه َّمتهم األصل وتكليفهم األمثل هو ما

اإلجرائية من منافذ البيان التفسريي ال

العقيل عىل بيان احليثية التي يستعمل هبا

االئمة هذا املنطلق يف التفسري ،وداعي

هذا االستعامل ومآالت ذلك باحلتمية؛ من
هنا سينطلق هذا املسعى البحثي لإلجابة

عن هذه الفرضيات باعتامد مصاديق بيانية

اتَّبع فيها األئمة هذا النمط من أنامط
قراءة النص بيان ًا عىل وفق غاية كامنة يف
طبيعة هذه املامرسة االستكشافية؛ وذلك

مقارب ًة للوصول إىل قناعات ُمرضية
ٍ
توجه
فهم
تنري لنا الطريق جتاه ٍ
خاص أو ُّ

موضوعي معي يف هذا النمط من أنامط
التفسري القرآين عموم ًا ،وبنا ًء عليه سيعمد

البحث إىل التحقق من فرضياته ُركون ًا

إىل املامرسات النقدية لإلمامي الكاظم

واجلواد؛ ذلك َّ
بأن ما يصدق عليهام

حتقيق ًا يصدق عىل سائر أئمة أهل البيت
ُ
حتقق ًا وذلك لـ (وحدة املاهية ،وانطباق
السامت ،واتفاق األهلية) مطلق ًا ،ولكن

نؤص َل هلذا النمط
البد لنا ابتدا ًء من أن ِّ

التفسريي عند أهل البيت انطالق ًا
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من الرسول االعظم إىل من بعده من

يؤسس عىل هذا القول َّ
بأن عملية
فإ َّنه
ُ

هذا االجتاه لبيان داللة النص التفسريية

صاحبت
املضمونية لفهم النص اإلهلي إنام
نْ

األئمة األطهار ،ليثبت لدينا أصالة َّ
بأن

إنام هو مرافق للحظة نزول النص القرآين
نفسه وليس امر ًا الحق ًا عليه يف وقت
بعيد ،وتلبية هلذا املطلب سنقدم احلديث

عن تأصيل هذا النمط التفسريي يف اآليت.

املبحث األول:

عملية التفسري األوىل نفسها؛ ذلك َّ
بأن

الرسول ذات ًا كان يامرس هذا اإلجراء

األدائي الستبيان الداللة األجىل واملعنى

األنقى ملضامي خطاب السامء؛ إذ كان
ِ
الوظيفة
مزدوج
عم ُل ُه البياين جتاه النص
َ

تأصيل النقد التفسريي للنص القرآين

فتارة يكشف غموض النص ببيان معناه

إذا كان البيان التفسريي الذي ُك ِّل َ
ف

من املتلقي (الصحايب املعارص) ليحيله عىل

عند أهل البيت:

املراد حتديد ًا ،وتارة أخرى ينقد فهم النص

به الرسول األعظم قد رافق نزول النص

مساحة املضمون األصدق واملعنى األوفق
لـمرادات ذلك النص املفهوم ً
خطأ ،وسند
ُ

من الضاللة األبدي ،فانه يمكن القول

بشأن وقوعهم يف مآزق تفسريية قادهتم

القرآين منذ اللحظة األوىل التي هبط هبا

ذلك املعجز ُخم ِ
اطب ًا عقول البرشية إلنقاذها
َّ
إن النقد التفسريي نفسه قد زامن ذلك
اجلهد البياين املبذول الستظهار دالالت
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النص –بواكري علم التفسري األوىل ،-

هذا االدعاء هو ما نقل عن الصحابة
باملحصلة -بسبب فهمهم غري الصحيح

لآلية -إىل الوصول ملضامي مغايرة
ٌ
اشكال
ملقاصد السامء املرجوة ،حيث وقع

مسار
فلام كان الرسول هو أول َم نْن مدَّ
َ

فهمي يف بيان داللة لفظة (الظلم) لدى

إلزام السامء له يف قوله تعاىل ﮋ ﭥ ﭦ

ﭔﭕﭖﭗﭘﭙﭚ

الكشف التفسريي للنص القرآين بنا ًء عىل

ﭧﭨﭩﭪﭫﭬﭭ

ﭮﮊ

[سورة النحل]44 :

الصحابة يف قوله تعاىل ﮋﭑ ﭒ ﭓ

ﭛﮊ [سورة األنعام ]82 :إذ ُن ِق َل

عن ابن مسعود أ َّنه ((ملا نزل ﮋ ﭑ ﭒ

د .سريوان عبد الزهرة اجلنايب

ﭓ ﭔ ﭕ ﭖﮊ شقَّ ذلك عىل

َ
يظلم
املسلمي فقالوا :يا
رسول اهللِ؛ وأ ُّينا ال ُ
ُ
الرشك أمل
نفس ُه ،قال :ليس ذلك إنام هو
َ

تسمعوا ما قال لقامن البنه ﮋ ﭬ ﭭ ﭮ

ﭯﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴﮊ))

()1

هبذا نجد َّ
أن الرسول األعظم قد مارس

أو ً
ِ
وللخالق ثاني ًا بال َّتعدِّ ي عىل مكانته
ال
ومصادرهتا إىل األصنام التي التعقل شيئ ًا

َ
الرسول إىل تفسري
وال تفقه ،والذي دعا

ِ
عدم ِ
الصحابة هلا؛
فهم
دقة ِ
هذه اللفظة هو ُ
إذ فهموا داللة لفظة (الظلم) عىل عمومها
كل ٍ
أن َّ
فظ ُّنوا َّ
تعد يعد ظل ًام()2؛ لذا أصاهبم

عملية النقد التفسريي عىل فهم الصحابة

اليأس واألذى من هذه اآلية من هنا
ُ
ُ
أوجب املوقف أن َّ
يوظ َ
الرسول عملية
ف
َ

بشأن حتديد معنى هذه املفردة ركنوا إىل

(الرشك)؛ بنا ًء عىل عرض لفظة (الظلم) يف

ملضمون لفظة (الظلم) يف اآلية الكريمة؛
ذلك بأنّه ملا وقع الصحابة يف دائرة التوهم

النقد البياين وصو ً
ال اىل تفسري اللفظة بـ

الرسول ليسألوه عن حاهلم أل َّنه مل ُ
خيل

هذه اآلية عىل مقالة لقامن البنه ،فانكشف

وهبذا فلن يكون –واحلال هذه -من

ومن جنس أصالة هذا النمط من
البيان القرآين ايض ًا هو ما ُأثِ َر عن اإلمام
أن رج ً
احلسن؛ إذ ((روي ّ
ال دخل

لم ٍ
ظلم نفسه؛
احد ما أو ِ
احدٌ منهم من ُظ ِ

املهتدين البتة؛ هلذا هرعوا إليه (صلوات
اهلل عليه) سائليه عن معنى لفظة (الظلم)

بنص قرآين آخر
ففرسها هلم ٍّ
يف هذه اآلية َّ
َ
فأبان معنى لفظة
نقد ًا لفهمهم املخطوء،

(الظلم) بالرشك فاملراد هم الذين مل يلبسوا

ِ
للنفس
العظيم
الظلم
إيامهنم بالرشك ،فهو
ُ
ُ
( )1الــزركــيش :الــربهــان يف عــلــوم الــقــرآن:
 ،185- 184 /2والبخاري :صحيح
البخاري ،21 /1 :والسيوطي :اإلتقان يف
علوم القرآن.90 /1 :

املراد هبذا وزال اإلهبام عنهم.

مسجد رسول اهلل ،فإذا رجل حيدث

عن رسول ّ
اهلل ،قال :فسألته عن الشاهد

واملشهود ،فقال( :نعم ،الشاهد يوم

اجلمعة ،واملشهود يوم عرفة) ،فجزته إىل
آخر حيدث عن رسول ّ
اهلل ،فسألته عن

ذلك قال( :أ ّما الشاهد فيوم اجلمعة،
( )2ينظر :السيوطي :االتقان يف علوم القرآن:
.90 /1
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وأ ّما املشهود فيوم النحر) ،فجزهتام إىل

اإلطالق ،حيث ال اصدق من منهج تفسري

رسول ّ
اهلل ،فقلت أخربين عن ﮋﭘ

الغموض يف اللفظتي (شاهد ومشهود)

غالم كأنه وجه الدينار ،وهو حيدّ ث عن
ﭙﮊ [سورة الربوج ]3 :فقال:

فمحمد ،وأ ّما املشهود
(نعم ،أ ّما الشاهد
ّ

لدى السائل واملجيبي قبل اإلمام احلسن

بأهنام نكرة
هو تنكري هاتي اللفظتي؛ ذلك َّ

فيوم القيامة ،أ َما سمعت ّ
اهلل سبحانه

وهذه الكيفية اخلطابية توحي بالداللة

االحزاب:

ٍ
ٍ
مشهود يراد ،غري َّ
أن
وأي
فأي
شاهد هو ُّ
ُّ

ﮩ ﮪ ﮫﮊ [سورة هود،]103 :

بالدالالت التي عرضاها مل تكن مبنية

وسألت عن الثّاين ،فقالوا :ابن عمر،

نتاجهم التفسريي إىل النقد من قبل اإلمام

يقول :ﮋ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ
ﭠ ﭡﮊ [سورة

 ،]45وقال ﮋﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ

فسألت عن األول ،فقالوا :ابن عباس،

وسألت عن الثّالث :فقالوا :احلسن بن

عىل اإلطالق؛ إذ ال قيد حيدد داللة املراد
اإلجابة التفسريية لألولي بتقييد اللفظتي

عىل سند استداليل مقنع؛ هلذا تعرض
احلسن فكان ناجته هو األصح وقيده

عيل ،)3())عند النظر يف النص نلحظ َّ
أن

الداليل هو األوىل باإلتباع؛ أل َّنه (صلوات

عىل املقوالت االستكشافية التي قدمها

فعلم –واحلال هذه -صحة املنطق
نفسهُ ،

و(املشهود) وصحح فهم مضمون املراد

ملحصلته النقدية.

اإلمام احلسن قد أجرى نقد ًا تفسريي ًا

الـمت ََصدَّ ون قبله لتفسري لفظتي (الشاهد)
ُ
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القرآن لنفسه البتة ،ويبدو َّ
أن ما أوقع

منهام للسائل ،بتوظيفه منهج تفسري
النص بالنص؛ إذ عرض كل لفظة عىل

موضعها التي سيقت فيه يف التعبري القرآين
واستنتج داللتها بالسند االرصن عىل وجه

( )3الشريازي :االمثل.80 /20 :

اهلل عليه) قد قرنه بالسند النص من القرآن

االستداليل له وصدق املنطلق الداليل
ٍ
حمصلة مفادها َّ
أن هذا
من هنا نصل إىل

ٌ
متأصل أصالة
النمط من البيان القرآين
عملية التفسري نفسها فهو مرافق لعرص
نزول النص وحلظة بيان ذلك النص؛ هبذا

يمكن القول باطمئنان َّ
بأن هذا النمط ليس

د .سريوان عبد الزهرة اجلنايب

وليد ًا لتطور املعرفة أو ناجت ًا لسعة القاعدة

متام ًا عىل الناس؛ ومن اجل اإلجابة عن

ِ
ُ
نزول النص ِ زمن ًا.
أصالة

التصورية؛ نقول َّ
إن اإلمام الكاظم

ٌ
أصيل
العلمية للعقل البرشي؛ بل هو

املبحث الثاين:

قراءة نقدية يف حل إشكال حرمة اخلمر
من منظور اإلمام الكاظم: 

* ()1

لقد شاع يف معتقد بعض الناس َّ
أن

داللة حرمة اخلمر مل ترد يف النص القرآين
وإنام وردت داللة النهي عنها فحسب،
ويبدو َّ
أن املهدي العبايس كان ممن ينتمي

إىل هذا املعتنق ويعتقد به مع غريه؛ إذ

قال هبذا القول زمن ًا طوي ً
ال فهو يرى َّ
أن

النهي غري التحريم ،فقد ينهى سبحانه

عن فعل يشء ولكن ليس بالرضورة نْ
أن

يكون ذلك اليشء حرام ًا بذاته وإنام هنى

عنه لغاية او رضورة ،أي َّ
أن اهلل تعاىل قد

هنى عن رشهبا واجتناهبا ولكن اليوجد

ٌ
حمرمة
بأهنا
نص حتريمي هلا حتى
نؤمن ّ
ً
ٌّ
* لالستزادة :ينظر :الباحث :منهج تفسري القرآن
بالقرآن من منظور اإلمام الكاظم قراءة يف
حل االشكاليات الفكرية ،بحث اشرتك به
الباحث يف املؤمتر الثالث لإلمام الكاظم
حتت شعار (اإلمام الكاظم عطاء متجدد)
املنعقد يف الروضة الكاظمية ،آيار2012 /م.

هذا التداخل االعتقادي وحل هذه األزمة
قد أوىف اإلجابة هبذا الشأن حلل إشكال
القول بعدم حرمة اخلمر يف النص القرآين؛

وذلك يف حواره االستداليل املؤسس عىل

منطق النقد التفسريي لفهم املهدي الذي
نص عىل داللة النهي عن رشب اخلمر

فحسب ،حي اعرتض األخري عىل وجود

حرمة للخمر يف سياق اخلطاب املعجز،
حيث ينقل لنا الكليني يف (الكايف) عن ابن

يقطي يف باب (حتريم اخلمر يف الكتاب)

ما نصه(( :قال أبو عيل األشعري ،عن
بعض أصحابنا ،وعيل بن إبراهيم ،عن أبيه

مجيع ًا ،عن احلسن بن عيل بن أيب محزة ،عن

أبيه ،عن عيل بن يقطي قال :سأل املهدي
أبا احلسن عن اخلمر هل هي ُحم َّر ٌ
مة يف

َّ
وجل َّ
فإن الناس إنام يعرفون
عز
كتاب اهلل َّ
النهي عنها وال يعرفون التحريم هلا ،فقال

له أبو احلسن :بل هي ُحم َّر ٌ
مة يف كتاب
َّ
وجل ،فقال له يا أمري املؤمني :يف
عز
اهلل َّ
موضع هي ُحم َّر ٌ
مة يف كتاب اهلل جل
أي
ِّ
ٍ

اسمه يا أبا احلسن؟ فقال :قول اهلل عز
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وجل :ﮋﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ

عند التأمل يف نص اإلمام نجد َّ
أن

قوله :ﮋﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉﮊ يعني الزنى

اخلمر حمرمة يف النص القرآين ،هلذا

ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍﮊ فأما

املعلن ونصب الرايات التي كانت ترفعها

الفواجر للفواحش يف اجلاهلية ،وأما قوله
عز وجل :ﮋﮈ ﮉﮊ يعني ما نكح من

اآلباء؛ الن الناس كانوا قبل أن يبعث
النبي إذا كان للرجل زوجة ومات

عنها تزوجها ابنه من بعده إذا مل تكن أمه
فحرم اهلل عز وجل ذلك ،وأما (اإلثم)
فإهنا اخلمرة بعينها وقد قال اهلل عز وجل
ويف موضع آخر :ﮋ ﯣ ﯤ ﯥ

ﯦﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ
ﯭﮊ [سورة البقرة ]219 :فأما اإلثم

يف كتاب اهلل فهي اخلمرة وامليرس وإثمهام
أكرب كام قال اهلل تعاىل ،قال :فقال املهدي:
يا عيل بن يقطي هذه واهلل فتوى هاشمية
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قال :قلت له :صدقت واهلل يا أمري املؤمني

احلمد هلل الذي مل خيرج هذا العلم منكم
أهل البيت ،قال :فواهلل ما صرب املهدي أن
قال يل :صدقت يا رافيض))(.)4

( )4الكليني :الكايف ،406 /6 :وينظر :قطب
الدين الراوندي :فقه القرآن.282- 281 :

َّ
بأناملهدي كان منكر ًا –كحال غريه

كانت إجابة اإلمام نقد ًا لرأيه وح ً
ال هلذا
اإلشكال الفكري والتشابك االستداليل

َّ
بأن اخلمر حمرمة مطلق ًا يف اخلطاب املعجز،
واستدل عىل ذلك بمنطق تفسري القرآن

بالقرآن إلثبات رصانة احلجة وتوثق قوة
االستدالل عىل ما يريد حيث استند إىل

قوله تعاىل ﮋﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ
ﮆﮇﮈﮉﮊﮋﮌﮍﮎ

ﮏﮐﮑﮒﮓﮔﮕﮖﮗﮘ
ﮙ ﮚ ﮛ ﮜﮊ؛ إذ استشعر اإلمام سمة

اإلهبام يف لفظة (اإلثم) يف اآلية الكريمة لذا

عرضها عىل نص اشد وضوح ًا من النص

الذي وردت فيه املفردة املبهمة؛ وذلك

الستجالء داللة هذه املفردة وكشف املراد
الساموي حتديد ًا هلا؛ فامزال (اإلثم) داخ ً
ال

يف سياق احلرمة باعتبار َّ
أن فعل التحريم
املنسوب إىل اهلل تعاىل ابتدا ًء يف قوله ﮋ ﮂ

ﮃ ﮄﮊ ُمنفتح عىل كل املتعلقات
التي وردت بعده من دون استثناء وملا

كانت لفظة (واإلثم) مندرجة ضمن سياق

د .سريوان عبد الزهرة اجلنايب

هذه املتعلقات بوصفها مفعو ً
ال به مسبوق

ولو حاولنا مقارب َة قراءة استدالل

الـم ِ
رشك بحكم احلرمة؛
بـ (واو العطف) ُ

اإلمام هبذين النصي عىل حتريم اخلمر

واحلال هذه  ،-لكن بقيت مسألة حتري

عن لنا تتبع ترصيح
دون شك ،فإذا ما َّ

كان من الواجب القول بحرمة (اإلثم)–
حرم
داللة اإلثم؛ فام هو هذا (اإلثم) ُ
الـم َّ
يف اآلية الكريمة؟.

لوجدنا قوة الدليل ورصانة املطلب من
اإلمام وتفسريه آلية حتريم الفواحش

مقارب ًة منا ملعرفة املنطلق التأسييس الذي

هبذا نلحظ َّ
أسس ابتدا ًء
أن اإلمام قد
ّ

اعتمده اإلمام يف بيان أصناف املحرمات

يف هذا النص الكريم باعتبار َّ
أن املحرمات

هي مبهمة؛ وهذا يدل عىل َّ
أن اإلهبام مل

وجوب حتريم (اإلثم) بام ال يقبل التشكيك
متعاطفة يف اآلية الكريمة؛ وهبذا فهي
داخلة مجيع ًا يف دائرة احلظر ،ثم بعد هذا

التقرير َع َمدَ
اإلمام إىل بيان داللة (اإلثم)
ُ
حتى ُي نْثبِ َت به حرم َة اخلمر؛ فاستند
إىل قوله تعاىل ﮋﯣ ﯤ ﯥ
ﯦﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ
ﯮ ﯯ ﯰ ﯱﯲ ﯳ

فإنا سنقف عىل َّ
أن مجيع املحرمات يف اآلية

يشمل (اإلثم) يف اآلية فحسب؛ بل امتدَّ

عىل ِّ
أن َّ
كل املحرمات ليثبت َّ
كل هذه
املحرمات هلا حاجة إىل ما يوضحها؛ من

هنا نفهم َّ
أن احتاد هذه املحرمات بسمة
(الغموض) دون اإليضاح لدليل آخر

عىل َّ
حمرم ،وأ َّنه يسعى إىل َم نْن
اإلثم
أن
ٌ
َ
َ
ليكون مصداق ًا حقيقي ًا له؛
يبينه أو ما يبينه

ﯴ ﯵ ﯶ ﯷﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ

األمر إىل نْ
يركن اإلمام إىل
أن
لذا استدعى
َ
ُ

بام نصه{( :واإلثم} فإ َّنه يعني به اخلمرة

اإلثم يف سياق آخر من سياقات النص

ﯽ ﯾ ﯿﮊ وعقب اإلمام

منهج تفسري النص بأخيه ليدرك مضمون

بعينها)؛ وهبذا حسم النزاع يف مسألة

القرآين وهبذا تتحقق صحة حمصلة املنهج

القول بحرمة اخلمر يف النص القرآين من

عدمها مثبت ًا باملنطق النقدي ان اخلمر
حمرمة ال حمالة يف اخلطاب اإلهلي.

النقدي له هبذا الشأن؛ فلو اجلنا

التفكري يف آية حتريم الفواحش لتوثق لنا

رضورة استظهار داللة (اإلثم) حيث
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مجع التصق به (الـ) َّ
نجد َّ
فدل
أن الفواحش ٌ

الفواحش نْ
وإن حددها بالظاهرة والباطنة

يف اخلطاب العريب ،وكذا احلال لإلثم

من الغموض؛ وهلذا نحسب َّ
أن اإلمام

عىل العموم؛ والعموم من أدوات اإلهبام
فهو اسم جنس اتصل به (الـ) َّ
فدل عىل

قد استدل عىل حتديد معنى الفواحش

العموم أيض ًا ،وال ختتلف لفظة (البغي) يف

الظاهر منها والباطن من خالل عرض

َّ
بأن لفظة (البغي) مصدر ُمتصل باأللف

ما تتبعنا لفظة (الفاحشة) يف التعبري القرآين

هذا الصدد كثري ًا عن لفظة (اإلثم) ذلك

والالم ليدل عىل عموم أنواع البغي أيض ًا
ٍ
حرام)
لزيد
(الرضب
فهو شبيه بقولك
ُ
ٌ
فهذه العبارة تعني حتريم كل أنواع الرضب

وأشكاله عىل زيد وبالكيفيات مجيعها،

الكرم ملحمد
ومثاله أيض ًا قولك( :اعطوا
َ

خاصة) حيث تدل العبارة عىل إعطاء
كل أنواع الكرم ملحمد من مأكل حسن
ومرشب عذب ولباس ناعم واحرتام عال

وشفاعة مؤداة وتقدير له يف املجالس وغري

ذلك من وجوه التكريم؛ من هنا نفهم َّ
أن
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إال َّ
يشء
أن املعنى فيها ما يزال يشوبه
ٌ

أصناف التحريم يف اآلية كلها ُم ٌ
بهمة بيد

َّ
أن اهلل تعاىل وضع بعض التخصيصات

للفظتي (الفواحش) و(البغي)؛ فأما
(الفواحش) فحدّ دها َّ
بأن منها الظاهرة

حمرم ،وأما
ومنها غري الظاهرة وكالمها
ٌ

(البغي) فقد حددها بغري احلق ،نقول َّ
إن

هذه اآلية عىل كتاب اهلل تعاىل نفسه فإذا

لوجدناها ُّ
تدل عىل (الزنى) وهو املعنى
فرس به اإلمام لفظة الفواحش،
الذي َّ
وهذا الزنى تار ًة يشري إليه النص القرآين

عىل أ َّن ُه زنى ُمعلن فيعرب عنه بالفاحشة،
وتار ًة أخرى يشري إليه عىل أنه زنى غري

ُمعلن مثل زواج االبن من امرأة أبيه وقد
عرب عنه بالفاحشة أيض ًا ،بيد َّ
أن احلاسم
َّ
ما بي التعبري باللفظ نفسه هو قرائن
السياق الذي ترد فيه لفظة (الفاحشة)

فهي التي حتدد كون املراد الزنى املعلن أم
الزنى املبطن (زواج االبن من امرأة أبيه)
ومصداق ذلك قوله تعاىل ﮋ ﭰ ﭱ
ﭲﭳﭴﭵﭶﭷ

ﭸ ﭹ ﭺﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ
ﮀ ﮁﮊ [سورة النساء]22 :
فلفظة (الفاحشة) يف هذه اآلية مثال تدل

د .سريوان عبد الزهرة اجلنايب

َ
املتوىف ،واملعنى
عىل الزواج بزوجة األب

سبحانه بقوله ﮋ ﮌ ﮍﮊ لكي ال ختتلط

َّ
أن قوله تعاىل ﮋ ﮊ ﮋ ﮌﮍ ﮎ ﮏ

التخصيص واإليضاح من النص القرآين

 ]32نجد فيه لفظة (الفاحشة) تدل عىل

ﭪﮊ [سورة األعراف ]74 :فقد

واضح من قرائن السياق بال عناء ،عىل حي

ﮐ ﮑ ﮒﮊ [سورة اإلرساء:

مع البغي بحق ،وثمة مصداق لداعي هذا
وهو قوله تعاىل ﮋ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ

الزنى املعلن رصاح ًة وال إشارة للداللة عىل

َّقيد سبحانه العثو بقوله ﮋ ﭪﮊ؛

ذلك أيض ًا قوله تعاىل ﮋﭑ ﭒ

رد الظلم عىل الظامل فهو يف ظاهرة يمثل
ُّ

َ
املتوىف ،ومن
معنى الزواج بزوجة األب

َّ
ألن من العثو ما ال يؤدي إىل اإلفساد وهو

ﭓﭔﭕﭖﭗ

العثو يف األرض بيد َّ
أن نية العمل هي

ﭞﭟﭠﭡﭢﭣﭤﭥ

كان التحديد بقوله تعاىل ﮋﮌ ﮍﮊ

ﭘ ﭙﭚ ﭛ ﭜ ﭝ

ورد الظلم عىل أهله()5؛ لذا
االصطالح ُّ

فالنص
ﭦ ﭧ ﮊ [سورة النساء]15 :
ُّ

النص
واجب ًا وله مصداق توضيحي يف
ِّ

واضح يف داللته عىل الزنى املعلن؛ من هنا

نقرر َّ
أن لفظة (الفاحشة) يف األعم األغلب
تدل يف السياقات القرآنية عىل معنيي

عرب عنه اهلل
مها (الزنى ُ
الـمعلن) وهو ما َّ
تعاىل بالفاحشة الظاهرة ،و(زواج االبن

َ
املتوىف) وهو ما ّ
سامه سبحانه
بزوجة األب

املـبط ّنة؛ ذلك َّ
بأن زواج االبن
بـالفاحشة ُ
بزوجة األب أمر خارج عن نطاق الرشيعة
ومن ثمة يكون األداء الزوجي يف هذه احلال

نائي ًا عن أصل الترشيع وح ِّلية املبارشة.

خصصها
أما لفظة (البغي) فقد
َّ

القرآين ،أما لفظة (البغي) فقد َص َم َت عن

اإلمام؛ َّ
ألن البغي يدل عىل معنى
بياهنا
ُ
الظلم ،واملتتبع للسياقات القرآنية سيجد

َّ
أن لفظة (البغي) يف النص القرآين تدل عىل

معنى الظلم عموم ًا بال استثناء( ،)6والظاهر
( )5ينظر :الطويس :التبيان ،269 /1 :وشرب:
اجلوهر الثمي ،102 /1 :ولالستزادة
ينظر :الباحث :داللــة احلــال يف التعبري
الــقــرآين بــي التأسيس والتأكيد (بحث
منشور) يف جملة القادسية /كلية االداب/
جامعة القادسية ،الــعــددان (/)4- 3
2006م.112 :
( )6ينظر عىل سبيل املثال[ :ســورة الشورى:
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أ َّنه ال حاجة لإلمام إىل أن ُي ِّ
وضح هذه

اإلشارة إىل اآلية ُ
األخرى التي َّ
وظفها

يقول سبحانه ﮋ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ

فرس هبا كام
التأمل والتأين ألدراك اآلية ُ
الـم ِّ

املفردة ذلك َّ
بأن الظلم حمرم بأنواعه كافة

ﮊﮋﮌﮍﮎﮏﮐ
ﮑﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖﮊ [سورة

احلج ]60 :ويف موضع آخر قال سبحانه
ﮋﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂﮃ ﮄ ﮅ ﮆﮇ
ﮈﮉﮊﮋﮌﮍﮎﮏ

ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕﮊ [سورة
اإلمام
ص ،]22 :ولوضوح األمر اكتفى
ُ
ببيان لفظتي الفواحش واإلثم فحسب()7؛

هبذا نلحظ َّ
أن املنطق البياين الذي اعتمده

اإلمام يف نطاق املامرسة النقدية لفهم
ُ
املهدي هو منهج تفسري النص بالنص

فتار ًة يستعمله علن ًا كام فعل يف بيانه للفظة

(اإلثم) باخلمر ،وتار ًة أخرى يستعمله
استبطان ًا ويديل بالداللة التفسريية من دون
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[ ،]39ســورة آل عمران[ ،]83 :سورة
املائدة[ ،]50 :سورة يونس.]23 :
( )7ينظر :الباحث :نصوص اخلمر يف التعبري
القرآين –قراءة يف أصول التحريم( ،بحث
منشور) يف جملة القادسية -كلية اآلداب/
جامعة الــقــادســيــة ،الــعــدد ،13نيسان،
2010م.55- 54 :

لبيان مراد هذه اآلية؛ بل عىل املتلقي
فعل اإلمام ذلك يف بيانه لنوعي الفواحش

(الظاهر والباطن).

وإذا ما ُعدنا إىل النص الذي استدل به

بأهنا اخلمر
اإلمام عىل بيان داللة (اإلثم) َّ

وحاولنا قراءته عىل وفق منطلقات منهج

التحليل النص لوجدنا َّ
أن اإلمام كان
ُحمق ًا من جهة وبارع ًا من جهة أخرى يف

عرض نص حتريم الفواحش عىل نص

حتريم اخلمر وامليرس؛ إذ يقول سبحانه

وتعاىل ﮋﯣ ﯤ ﯥ ﯦﯧ
ﯨﯩﯪﯫﯬﯭﯮ

ﯯ ﯰ ﯱﯲ ﯳ ﯴ ﯵ
ﯶ ﯷﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ
ﯾ ﯿﮊ حيث رصح اإلمام

بقوله( :وأما (اإلثم) فإهنا اخلمرة بعينها)
ثم عقب بمنطق أكثر رصاح ًة حيث قال:
(فأما اإلثم يف كتاب اهلل فهي اخلمرة

وامليرس)؛ نقول َّ
إن هذا الترصيح قد ورد

يف حمله؛ ذلك َّ
بأن الناظر إىل النص الكريم
قد تبدو له الداللة التي ينتجها النص من

د .سريوان عبد الزهرة اجلنايب

القراءة األولية له خمالف ًة متام ًا ملا يريد النص

معرفة داللة التحريم هذه حتتاج إىل يشء

فقد يظهر من ظاهر النص َّ
أن اهلل تعاىل

خلطاب النص ،ففيه دعو ٌة إىل إعامل العقل

وسو َغه بنا ًء عىل توافر املنافع فيها َّ
فكأن ذكر
َّ

إذ تبدأ اآلية بقوله ﮋﯣ ﯤ

حتقيقه فعال من داللة -يعتقد هبا القاريء-

قد أباح رشب اخلمر وأجاز للناس ذلك

املنافع يف النص نْأو َج َب ِح ِّلي َة تعاطي اخلمر

باعتبار أن املنفعة دا ٍع من دواعي ِح ّلية
األشياء ،ونحسب َّ
أن هذا املنطلق القرائي

هو الذي دعا بعض العلامء إىل اإلفصاح

بقوهلم َّ
إن اهلل تعاىل قد ذم اخلمر ((ومل
ٌ
ُحي ِّرمها وهي يومئذ
حالل هلم))( )8فاآلية

تدل عىل إباحة اخلمر ُمطلق ًا()9؛ بل َّ
أن ِم نْن
النص َم نْن استدل هبذه اآلية عىل عدم
ُق ّـر ِاء ِّ
حرمة اخلمر بعد نزول هذا النص(.)10

بيد َّ
التأمل يف النص وإعادة قراءته
أن ُّ

عىل وفق مقتضيات البناء اخلطايب واملنطق

النقدي لإلمام الكاظم؛ سريشد إىل

َّ
أن النص قد أفاد داللة حتريم اخلمر
وليس العكس من هذه الداللة؛ غري َّ
أن

( )8السدويس :الناسخ واملنسوخ.35 /1 :

( )9ينظر :الشنقيطي :أضواء البيان.404 /2 :

( )10ينظر :الــرازي :التفسري الكبري،39 /6 :
والطويس :التبيان.212 /2 :

من التأين والتفكر يف النسيج اللغوي

وتوظيف األسس املنطقية لبيان ُمراد اآلية؛
ﯥ ﯦﮊ ففعل (السؤال) املصاغ
عىل هيأة اجلامعة يعني أن (اخلمر وامليرس)

توجسي ًا بالقلق لدى
كانا يمثالن إشعار ًا ِّ

املسلمي وقتذاك وهذا يوجب بوجود

َمرضَّ ة فيهام إزاء ما هبام من منافع ولوال تلك

َ
الرسول عنهام أو
الناس
املرضَّ ة ما سأل
ُ

عن حكمهام عند اهلل تعاىل؛ من هنا نفهم

أن وجود اخلمر وامليرس كان يمثل إشكالي ًة
حقيقي ًة وتساؤ ً
ال حيتاج إىل إجابة نصية من

السامء ح ّتى ينتبهوا عىل مدى حقيقة اخلمر
وامليرس من حيث املرضّ ة والنفع.

َّ
إن هذا القلق يمثل بادرة عقلية

اقتضتها الفطرة اإلنسانية إذ كثري ًا ما
يتحسس اإلنسان مرضة يشء فيدعوه

التوجس من الرضر إىل السؤال عنه
ومعرفة نفعه من رضه ،وتأسيس ًا عىل هذا
القلق االجتامعي ورد اجلواب بقوله ﮋﯨ

ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭﮊ فهذه
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اإلجابة متثل نظرة السامء إىل اخلمر ابتدا ًء

اخلمر وامليرس مها مدار احلديث وجب

عىل وفق مقتضيات املنهج التحلييل مقاربة

وإن ما بعدمها ٌ
يدور حوهلام َّ
بيان هلام

وامليرس تباع ًا ،وإذا ما شئنا قراءة اإلجابة

الستظهار دالالت النص سنجد اآليت(:)11

 .1صاغ سبحانه نص اإلجابة عن هذا
التساؤل عىل بنية اجلملة االسمية دون

البنية الفعلية؛ ليثبت داللة اإلثم يف
اخلمر وامليرس؛ ذلك َّ
بأن لزوم املعنى

وديمومته إنام تتأتى من بناء مضمون

العبارة عىل اجلملة االسمية فلام أراد

سبحانه لزوم داللة اإلثم للخمر

ودوام استمرارها يف ذهنية املتلقي أورد

اخلطاب عىل هذه الصيغة دون غريها.

إن الناظر يف النص ٍ
َّ .2
بتأن يقف عىل
نمط من العدول الرتكيبي يف بنية

اجلملة االسمية؛ إذ تقدم اخلرب (فيهام)

عىل املبتدأ (إثم كبري) ونحسب أن ع ّلة
198

ذلك أمران أوهلام أن التقديم يشعر
باألمهية والعناية باملقدَّ م وملا كان

( )11ينظر :الباحث :نصوص اخلمر يف التعبري
القرآين –قراءة يف اصول التحريم( ،بحث
منشور) يف جملة القادسية -كلية اآلداب/
جامعة الــقــادســيــة ،الــعــدد ،13نيسان،
2010م 47 :وما بعدها.

تقديمهام ليفهم املتلقي أن الكالم
وهو قوله (إثم كبري) ،فلو جرى

اخلطاب عىل األصل األمثل للمنظور
النحوي فقدَّ م سبحانه املبتدأ عىل اخلرب
فقال( :قل إثم كبري فيهام)؛ ملا أعطت

هذه الرتكيبة اخلطابية االهتامم الكايف

لبيان حرمة اخلمر ،فقد جرى حمور
الكالم ههنا عىل اإلثم ومل ينصب

كلي ًا عىل اخلمر وامليرس اللذين مها
أساس الكالم وجوهره؛ من هنا يتقرر

أن تقديم اجلار واملجرور (فيهام)
ابتدا ًء يضفي قوة وهيبة عىل األمر

الـمتحدَّ ث عنه أصال ًة ويمنح النص
ُ

التفات ًا أكرب وشد ًا أعىل ملا بعد اجلار
كبري فيهام)
(إثم ٌ
واملجرور فقولكٌ :
أقل تأثري ًا من بيان داللة اإلثم يف
إثم
اخلمر وامليرس من قولك( :فيهام ٌ

كبري)؛ ذلك َّ
بأن العبارة األخرية تدعو
ٌ
املتلقي إىل االنتظار قلي ً
ال قبل بلوغه

معرفة ما فيهام ،واالنتظار يدعو إىل
اللهفة وانبعاث الرغبة يف معرفة املراد.

د .سريوان عبد الزهرة اجلنايب

فضال ًعن أنه سبحانه قد اختار حرف

فه نْب أن ذلك اإلثم حرام ِ
فل َم قلتم:
إث ًامَ ،

هي الظرفية الداخلية كقولك( :زيد يف

وجب أن يكون حرام ًا))()14؛ فأجاب

املعنى (فيهام) بدقة عالية؛ َّ
ألن داللة (يف)
الدار) فهذا يعني أن زيد ًا داخل الدار،
هبذا نجد أن صفة ثبوت اإلثم يف اخلمر مل

تتأت عن طريق بناء اجلملة عىل االسمية
َ

إن رشب اخلمر ملا حصل فيه ذلك اإلثم
الرازي مؤسس ًا إجابته عىل قاعدة مالزمة

اإلثم للخمر بقوله(( :ألن السؤال كان

واقع ًا عن ُمطلق اخلمرّ ،
فلام َّبي تعاىل أن

فحسب؛ بل إن لتوظيف حرف املعنى (يف)

فيه إث ًام ،كان املراد أن ذلك اإلثم الزم له

الثبوت للخمر؛ ذلك َّ
بأن اجلار واملجرور

ستلزم
وم
ُمستل ِزم ًا هلذه املالزمة
ُ
املحرمةُ ،
َّ

مالزم هلا ال ينفك عنها يف كل أحواهلا ،وملا
ٌ

حمرم ًا))(.)15

يف اجلملة دون غريه أثر ًا يف إشباع صفة

(فيهام) يدالن عىل أن اإلثم داخل يف اخلمر
كان اإلثم كامن ًا فيها وجبت هبذا حرمتها

عىل مجيع التقديرات ،فكان رشب اخلمر

حر ِم ُحم َّر ٌم ،فوجب أن يكون الرشب
ُ
الـم َّ

َّ .3
وظف سبحانه لفظة (كبري) لبيان

فـ((اآلية دالة عىل أن اخلمر مشتملة قطع ًا

داللة التحريم يف اآلية؛ إذ وردت

اإلثم لليشء تدعو بالرضورة إىل حرمة

فقيدها سبحانه بالنعت (كبري)؛
إثبات ّ

عىل اإلثم ،واإلثم حرام))()12؛ َّ
ألن مالزمة
ذلك اليشء نأي ًا عن الوقوع يف دائرة اإلثم

األكرب؛ ((إذ ال إثم يف غري ُحم َّرم))( )13ألبتة.

لفظة (أثم) مطلق ًة ألهنا نكرة يف سياق
ليوضح هبذا النعت مراد النص من
أن صفة اإلثم يف اخلمر ليست صف ًة

وقد أكد الرازي مالزمة اإلثم للخمرة

مبهم ًة ح ّتى خيال القاريء أو املتلقي

أن رشب اخلمر إثم؛ بل تدل عىل أن فيه

َّ
بأن من دواعي التنكري تصغري األشياء

يف إجابته عىل من قال ((اآلية ال تدل عىل
( )12الرازي :التفسري الكبري.38 /6 :
( )13الكرمي :التفسري لكتاب اهلل املنري/1 :
.389

بأن هذا اإلثم قد يكون صغري ًا؛ ذلك
وحتقريها ،فمن اجل أن ال خيطر

( )14الرازي :التفسري الكبري.398 /6 :
( )15الرازي :التفسري الكبري.399 /6 :
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هذا التو ُّقع الداليل عىل النص َح َس َم
ِ
َ
بالصفة (كبري)
املضمون
سبحانه

الطباطبائي أن اخلمر مصداق رصيح

للداللة عىل حرمة اخلمر؛ الن اثمهام

لالثم وان اهلل تعاىل قد وصف القتل

ُيتغاىض عنه؛ بل هو كبري وهذا الكرب

فحسب ومل يق ِّيده بالكرب عىل الرغم

ليس بإثم صغري يمكن أن ُيغ َفر أو

يستلزم االبتعاد عنه وكل ما كان إثمه
حمرم بالرضورة ،ويبدو أن
كبري ًا فهو َّ

ُ
القناعة
الطويس قد اس ُتوثِ َقت لديه

وكتامن الشهادة واالفرتاء باإلثم

من أن سائر ما وصفه سبحانه باإلثم

هو ُحم َّرم؛ من هنا نستدل عىل أن اخلمر
حمرم أيض ًا؛ بل َّ
أن حرمته واضحة
َّ

يف أن هذا النص حيتوي عىل داللة

واجبة لوجود القيد الوصفي (كبري)

بالصفة (كبري)؛ إذ قال(( :إنه –يعني

توصل يف هناية عرضه
من الطباطبائي َّ

فال

احلازمة بتحريم اخلمر يف هذا النص

حتريم اخلمر بنا ًء عىل إتباع لفظة (إثم)

اهلل -قد وصفها بأن فيها إث ًام كبري ًا،

حمرم بال خالف))
والكبري َّ

()16

ُّ
أرض من الكبري ،وال داع من القول

بأن اإلثم الكبري هو مباح من حيث

املامرسة واألداء و إال ِ َمل وصفه اهلل

تعاىل بأنه كبري؛ وهلذا ((ملا نزلت هذه
200

وجود صفة (كبري) يف النص رأى

أحس القوم بتحريمها وعلموا
اآلية
َّ

َّ
أن اإلثم مما ينبغي اجتنابه))( ،)17فام

با ُلك إذا كان كبري ًا ،وتأسيس ًا عىل

( )16الطويس :التبيان ،213 /2 :وينظر :قطب
الدين الراوندي :فقه القرآن.277 /2 :
( )17الفيض الكاشاين :الصايف.248 /1 :

لالثم( ،)18وتأسيس ًا عىل هذا االستقراء

لتفسري هذه اآلية إىل داللة القطع

وذلك يف مقولته ((وباجلملة الشك
يف داللة هذه اآلية عىل التحريم))

()19

فنلحظ أن الطباطبائي قد نفى جنس

الشك عموم ًا من القول بعدم حتريم
اخلمر يف هذه اآلية ،وهذا يوحي

بعمق إيامنه القطعي بأن اخلمر قد ُح ِّرم
تأسيس ًا عىل هذا النص.

ٌ
سؤال عن علة اجلمع
ولكن قد يبدر

( )18ينظر :الطباطبائي :امليزان.200 /2 :
( )19م.ن.200 /2 :

د .سريوان عبد الزهرة اجلنايب

يف لفظة (املنافع) يف قوله (ومنافع للناس)

الكثرة (اجلمع) مقابل (الكرب) ثم جعل

مع ًا مقابل ذلك اجلمع أفال يوحي هذا َّ
أن

ذلك بقوله (أكرب من)؛ ذلك َّ
بأن (الكرب)

وداعي اإلفراد يف لفظة (اإلثم) وصفته
املنفعة تعلو عىل اإلثم يف اخلمر ،ولإلجابة

نقول إن منافع اخلمر مدرارة وكثرية فع ً
ال

َحصلة من زراعتها وجنيها
كاألرباح املست َ
ومحلها وبيعها واملتاجرة هبا فض ً
ال عن

َشعرة من رشهبا()20؛ هلذا وصفها
اللذة املست َ

صفة الكرب تغلب عىل صفة اجلمع والكثرة

يف األحجام بمنزلة الكثرة يف األعداد،
والكرب يقابل الصغر مثلام أن الكثرة تقابل

القلة( ،)22من هنا كان الكرب يقابل الكثرة

اجلمعية التي رسعان ما اضمحلت إزاء

استعامل اسم التفضيل (أكرب من).

سبحانه بـ (املنافع) مجع ًا ،بيد َّ
أن هذه املنافع

َّ .4
إن استعامله سبحانه لصيغة التفضيل

َحصل منها؛ فـ ((ملا أتى باإلثم
اإلثم املست َ

وه َم أن نفعها غالب
مفرد ًا وباملنافع مجع ًا ُت ِّ

ّ
يدل داللة جلية عىل
ﯰ ﯱﮊ
حرمة اخلمر إذا ما ُأسنِدَ نْت هذه الداللة

حيث أزالت

القاعدة العقلية تقول إن ما كان رضره

وإن كانت كثرية فإهنا ال تقابل ضخامة

عىل إثمها فرفع التوهم بقوله ﮋ ﯮ

ﯯ ﯰ ﯱﮊ))

()21

(أكرب من) يف قوله ﮋﯮ ﯯ

إىل نطاق الرتجيح العقيل؛ ذلك َّ
بأن

هذه العبارة اإلشكال ال ّت ُّ
ومهي الذي قد

أكرب من نفعه فإن تركه أوىل من العمل

واإلثم مفرد ًا ،يزاد عىل هذا أنه تعاىل نْ
وإن

رصح برجحان اإلثم
ﯰ ﯱﮊ
ّ

يفرضه الذهن عند رؤيته املنافع مجع ًا
أتى بـ (املنافع) مجع ًا فإ َّنه قد وصف اإلثم
بـ (الكبري) فخلق املوازنة الداللية بي

( )20ينظر :املقري :الناسخ واملنسوخ/1 :
 ،49والطويس :التبيان ،212 /2 :وحممد
حسي الصغري :نظرات معارصة يف القرآن
الكريم.95 :
( )21اجلنابدذي :بيان السعادة.193 /1 :

به؛ فحينام ((قال ﮋﯮ ﯯ
والعقاب وذلك يوجب التحريم))

()23

فـ ((إذا زادت مرضة اليشء عن منفعته
اقتىض العقل االمتناع عنه))( )24فاسم

( )22ينظر :الطباطبائي :امليزان.200 /2 :
( )23الرازي :التفسري الكبري.38 /6 :
( )24الطربيس :جممع البيان.78 /2 :
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التفضيل يف اآلية كشف املراد وأبان

ُ
اخلالف يف املوضع
وقع
املائدة]38 :؛ إذ َ

(املباحة) ،وهبذا نستنتج أن اخلمر ملا

ذكر لفظة (يد) بصورة جمملة من دون أن

أن اإلثم (املنهي عنه) اكرب من املنفعة
كانت إث ًام (رشب ًا ونفع ًا) وجبت حرمته
بالرضورة الالزمة؛ من هنا نجد أن
مجيع املسالك الداللية لآلية وحيثيات

بناء اخلطاب فيها تؤيد حرمة اخلمر
استدال ً
ال وبرهن ًة.

ُي َّ
املقدار الذي جيري عليه
ص أو ُحيدَّ َد
شخ َ
ُ

ٌ
رسقة؛ إذ
وقع من الشخص
القطع يف حال َ
ُ

ُي َ
ذك ُر َّ
واملعتصم
ضمه
أن
َ
َ
اإلمام اجلواد قد َّ

جملس واحدٌ ؛ فتناقش الفقهاء
العبايس
ٌ

والعلامء يف املجلس لتحديد مقدار القطع

وهذا يسند يقينية الداللة التي توصل

من يد السارق بعد ثبوت الرسقة عليه فأدىل

النقدي يف التفسري وذلك من خالل

أقر عىل نفسه بالرسقة وسأل اخلليفة
سارق ًا َّ

إليها اإلمام الكاظم باستعامله املنطق
عرضه لغموض لفظة (اإلثم) يف آية
حتريم الفواحش عىل هذا النص الذي وقع
اإلثبات فيه عىل حتريم اخلمر؛ ألهنا اإلثم

بعينه كام نص اإلمام يف روايته.

املبحث الثالث:

قراءة نقدية يف حل إشكال قطع يد
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الذي ُت َ
قط ُع منه اليد؛ ذلك َّ
بأن النص قد

السارق من منظور اإلمام اجلواد:

اإلمام اجلواد هذا النمط
مارس
لقد
ُ
َ

ٌّ
كل بدلوه؛ حيث يروي أبو داوود َّ
((أن

{املعتصم} تطهريه بإقامة احلد عليه ،فجمع
لذلك الفقهاء يف جملسه وقد أحرض حممد
بن عيل {اجلواد} ،فسألنا عن القطع يف

أي موضع جيب نْ
يقطع؟ قال :فقلت :من
أن َ

الكرسوع ،قال :وما احلجة يف ذلك؟ قال:

قلتَّ :
ألن اليد هي األصابع والكف إىل
الكرسوع ،لقول اهلل يف التيمم :ﮋﭽ

ﭾﭿﮊواتفق معي عىل

من النقد الداليل بشأن حتديد املقدار املطلوب

ذلك قوم ،وقال آخرون :بل جيب القطع

ﭠﭡﭢﭣﭤﭥ

قالواَّ :
ألن اهلل ملا قال :ﮋ ﭚ ﭛ

من يد السارق يف قوله تعاىل ﮋﭟ

ﭦ ﭧ ﭨﭩ ﭪ ﭫ ﭬﮊ [سورة

من املرفق ،قال :وما الدليل عىل ذلك؟

ﭜﮊ يف الغسل دل ذلك عىل أن حد

د .سريوان عبد الزهرة اجلنايب

اليد هو املرفق ،قال :فالتفت إىل حممد بن

ﮋﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾﮊ

فقال :قد تك َّلم القوم فيه يا أمري املؤمني،

ُمن َت ِزع ًا منه ترشيع ًا حكمي ًا اثبت به حدود

عيل فقال :ما تقول يف هذا يا أبا جعفر؟
قال :دعني مما تكلموا به أي يشء عندك؟

قال :اعفني عن هذا يا أمري املؤمني ،قال:

أقسمت عليك باهلل ملا أخربت بام عندك فيه،

عىل غري معناه الظاهر فأرجعه إىل معنى آخر
القطع من يد السارق؛ َّ
إن هـذه الداللة

َ
اإلمام هي داللة
وصل إليها
التأويلية التي
ُ

تـرقى إىل مستوى التفسري الواضح للنص؛

فقال :أما إذا أقسمت عيل باهلل َّإين أقول:

بأي ٍ
حال من األحوال نْ
أن
أل َّنه ال يمكننا ِّ

يكون من مفصل أصول األصابع فيرتك

داللة اإلمام يف النص؛ هبذا يعدُّ تأويل اإلمام

الس َّنة َّ
فإن القطع جيب نْ
أن
إهنم اخطأوا فيه ُّ

نقول َّ
إن ثمة دالل ًة تأويلي ًة أخرى ترجح عىل

الكف ،قال :وما احلجة يف ذلك؟ قال:

تفسري ًا واضح ًا للنص ال ترجيحي ًا ،كحال

عىل سبعة أعضاء الوجه واليدين والركبتي

عن املعصوم فيعود التأويل تفسري ًا؛ أل َّنه

قول رسول اهلل عليه وآله السالم السجود

والرجلي ،فإذا قطعت يده من الكرسوع

أو املرفق مل يبق له يد يسجد عليها ،وقال

اهلل تبارك وتعاىل :ﮋﭷ ﭸ ﭹﮊ

يعنى به هذه األعضاء السبعة التي يسجد

عليها ﮋ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾﮊ وما كان هلل
مل يقطع ،قال :فأعجب املعتصم ذلك وأمر

بقطع يد السارق من مفصل األصابع دون

الكف))

()25

فنلحظ من هذه الرواية َّ
أن

اإلمام اجلواد قد نقد اآلراء التفسريية

تأول النص القرآين
مجيع ًا؛ ذلك بأ َّنه قد َّ
( )25العيايش :تفسري العيايش.320– 319 /1 :

سواه؛ ذلك بـ َّ
((أن التأويل إذا كان صادر ًا

يكشف عن مراد اهلل تعاىل ،وتكون داللته
يف هذا امللحظ بالذات داللة قطعية))

()26

إذ خيرج عن نطاق ظنية الداللة املالزمة
لعملية التأويل ،وهبذا املنظور يعدُّ تفسري ًا؛

أل َّنه ِ
يوق ُف املتلقي عىل معنى مراد قد صدر
تأول احد املفرسين
من املعصوم ،أما إذا ّ

لنص قرآين َّ
فإن الداللة التأويلية
معنى ما ٍّ
فـرس -مهام بلغت
التي يصل إليها ذلك ُ
الـم ِّ
قوة دليله فيها -تبقى يف حيز النطاق التأوييل

( )26حممد حسي الصغري :دراســـات قرآن ّية
(املباديء العامة لتفسري القرآن الكريم).23 :
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وال خترج إىل نطاق التفسري أبد ًا؛ َّ
ألن سم َة

وه نْم ببيانه
أهم هلم ُ
((إ َّنام يقدّ مون الذي بيانه ُّ
()27
َأ نْعنَى وإن كانا مجيع ًا ُهيِ ّام ِهنم و َي نْعنِياهنم))
فاملتكلم ِّ
يؤخر غالب ًا ما هو أقل مقتىض داليل

هو تقديم لفظة (السارق) وتأخري لفظة

داعي تقديم لفظة (السارق) عىل (السارقة)

ِ
الظنية تبقى مرادف ًة هلذه الداللة التأويلية.

ومن اللطائف االعجازية –التي البد

من ان يشار اليها -يف هذا النص الكريم

من غريه ليقدَّ م ما هو أدعى؛ من هنا نجد أن

(السارقة) فنلحظ أن املذكر مقدَّ م يف هذا

يف اآلية هو أن الرسقة يف الرجال هي أكثر

والتأخري قد جاء ملغزى داليل؛ إذ يرتبط

حتمل املسؤولية هو الرجل وهلذا كثري ًا ما

النص عىل املؤنث ،ويبدو أن هذا التقديم

اخلطاب العريب بجملة من الضوابط
القواعدية التي تعمل عىل تنسيقه واظهاره
إىل املتلقي عىل وفق مقتضيات (الداللة)،

أقر علامء النحو مجلة من الثوابت
وقد َّ
الفكرية التي ُيبنى عليها الكالم بيد أن

يثقل عىل كاهله إعالة أرسته فيضطر أحيان ًا

إىل اجلنوح للرسقة عىل حي أن املرأة ال
تتحمل املسؤولية إال ما َندَ ر ،ثم إن الرجل

اقدر من حيث البنية اجلسدية ورسعة احلركة

عىل الرسقة من املرأة ،يزاد عىل هذا أن حرية

زحزحة هذه الثوابت وعملية اخرتاقها

الرجل يف اخلروج والتنقل واالختالط

ُ
ُ
سطوهتا عىل املتكلم
الداللية
احلاجة
فرضت
َ

مما هو األمر للمرأة؛ هبذا نجد أنه -سبحانه

أمر سائغٌ يف اللغة اخلطابية ،وذلك فيام لو
ٌ

فإنه –واحلال هذه -ال ُيعدُّ ُي َ
نظر إىل تلك
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منها يف النساء لدواع منهاَّ :
إن األصل يف

الثوابت التي شاعت يف كالمه بقدسية-

سهللهعمليةالرسقةوتسوغهاأكثر
بالناس ُت ِّ
وتعاىل -ال ُيقدِّ م شيئ ًا إال لرضورة داللية

لحة وال ِّ
يؤخر آخر إال للرضورة ذاهتا.
ُم َّ

كام كان يف السابق -بل يعمل عىل جتاوزها

عىل حي نجد باملقابل أن ثمة

وسط ًا تعبري ًا داللي ًا غاية يف أداء ما يريد؛

وتأخري ًا للفظة (الزاين) وذلك يف قوله

تقتضيه الداللة عىل املتكلم ،يقول سيبويه:

( )27سيبويه :الكتاب.34 /1 :

وخلخلتها الن هذه املحاولة ستخلق له

من هنا وقع التقديم والتأخري عىل وفق ما

تقدي ًام للفظة (الزانية) يف نص قرآين آخر
تعاىل ﮋﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ

د .سريوان عبد الزهرة اجلنايب

ﭢﮊ [سورة النور ]2 :فتقدَّ م هبذا املؤنث

ثم إن يف التقديم ملمح ًا اجتامعي ًا مه ًام،

املؤنث يف آية الرسقة؛ واألظهر أن العلة

تغاير نظرته للمرأة وإن كان كالمها مذنب ًا يف

عىل املذكر وهذا بخالف تقديم املذكر عىل

من وراء هذا التقديم يف آية الزنى هو أن
الزنى يف النساء أكثر منه يف الرجال حتى

أن منهن من حيرتفن هذا الفعل احرتافا(،)28

ذلك بأن نظرة املجتمع إىل الرجل إذا زنى
املنظور العام للرشيعة ،بيد أن العار وسوء

السمعة ستبقى مالزمة للمرأة وأهلها أمد ًا

طوي ً
ال وقد تؤثر يف ذوهيا سلب ًا وخصوص ًا

يزاد عىل هذا ((أن الزنى منهن أشنع وأعري

النساء؛ فالكثري من الرجال َم نْن حيجم عن

أكثر وعليهن أغلب))( )29وذهب آخرون

َب ُعدَ نْت؛ وهلذا قدمها سبحانه للبيان بأهنا

وهو ألجل احلبل أضمر الن الشهوة فيهن

إىل أن ((وجه التقديم هو أن املرأة هي
األصل يف الفعل))( )30فلوال وجود املرأة

ال يكون هناك زنى؛ فال يكون الفعل إال

((بتعرضها للرجل وعرض نفسها عليه؛
َّ
وألن مفسدته تتحقق باإلضافة إليها))

()31

( )28ينظر :الشوكاين :فتح القدير. 7 /4 :
( )29الطربيس :جممع البيان.127 /4 :
( )30الشوكاين :فتح القدير. 7 /4 :
( )31البيضاوي :تفسري البيضاوي،172 /4 :
نقول :ال يمكن أن ُحي َ
مل مضمون كالم
البيضاوي عىل وجه احلسم والقطعية؛ ذلك
َّ
بان من الرجال من ُي َم ِّهدُ لإليقاع باملرأة،
فينسج احلبال ألغوائها ويعمل جاهدا عىل
إغرائها حتى تدخل يف حيز احلرمة فتقع
يف املحظور (الزنى) ،وهبذا َّ
فإن االمر غري
ُمرهتن باملرأة حتديد ًا؛ بل قد يبدر من الرجل
ابتدا ًء ما يستهوي املراة ويستميلها.

ٌ
شائبة نْ
وإن
الزواج بامرأة يوجد عىل ذوهيا
أوىل باالرتداع عن هذا الفعل من الرجل

لتعاظم الداعي ووجوب املقتضيات؛
((إذ موضوعهن احلجبة والصيانة فقدم
ذكر الزانية تغليظ ًا واهتامم ًا))( )32بردعهن

ووعظهن يف ٍ
آن مع ًا.

اخلامتة

مـــن الــتــنــقــيــب الــفــكــري والــتــأمــل

االستكشايف حليثية ممارسة املنطق النقدي من

منظور األئمة حلل اإلشكاليات الفكرية
يف نطاق النص القرآين؛ توصل الباحث إىل

مجلة من الثمرات العلمية والنتاجات املعرفية
التي يمكن نْ
نظر إليها عىل َّأهنا قناعات
أن ُي َ

( )32الشوكاين :فتح القدير. 7 /4 :

205

منهج النقد عند أئمة أهل البيت

يمكن نْ
أن تأخذ بأيدينا إىل حيز اليقي التام،

َّ .2
إن استعامل اإلمام الكاظم واجلواد

 .1اكتشف الباحث َّ
أن النقد التفسريي

ومن قبلهام الرسول االعظم هلو

وهي إجياز ًا عىل النحو اآليت:

يــعــد وجــهــ ًا مــن وجـــوه استنباط

قطعي وسندٌ الحيتمل احتام ً
ٌ
ال عىل
دليل
ٌّ

مـتأصل بأصالة نزول النص القرآين
ِّ

للداللة عىل النصوص القرآنية كافة؛

الــداللــة التفسريية األرجـــح وهو
نفسه؛ وهبذا يمكن نْ
أن يعدُّ جزء ًا من

التفسري باحلتمية والــرضورة التبعية؛
بل هو أهم ما يف التفسري عىل وجه

اإلطالق؛ ذلك بأ َّنه ِ
يوص ُل املتلقي إىل

أمثل داللة مقروءة من النص وهذه

هي الغاية التي يسعى ُّ
كل ُم ِّ ٍ
فرس إىل
مقاربتها سواء أدرك ذلك أم مل يدرك،
وتأسيس ًا عىل َّ
أن الغاية من منطق النقد
التفسريي عند األئمة هي بيان

الداللة األجىل للنص ،فإ َّنه يمكن –
أن ُي َ
واحلال هذه -من نْ
نظ َر إليه عىل أ َّنه
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هلذا النمط األدائي من أنامط التفسري

منهج تفس ٍ
ري ُمعتدٌّ به ،وذلك بحكم
ُ

احتاد املاهية الغائية التي ينتمي إليها
املفرس وتفسريه يف وقت مع ًا ،فامزال
موحد واملرجو مطابق ًا َو َج َب
املسعى َّ

القول بمنهجية هذا النمط من القراءة
الداللية للنص بال تردد.

رضورة ممارسة هذا املنحى التشخيص

ذلك َّ
بأن هذا اإلجراء البياين الصادر من

اإلمامي تباعا والرسول ابتدا ًء يعدُّ من
السنة الرشيفة؛ والسنة واجبة اإلتباع بال
نقاش ومفروضة األداء بال جدل.

 .3إن اعتامد هذا النمط من قراءات
النصوص القرآنية له من األمهية ما
والتأمل
فرس إىل طول النظر
ُّ
يدعو ُ
الـم ِّ

وإعادة القراءة املرة تلو األخرى

حتى َ
يقف عىل املنجز الداليل األمثل
من النص وذلك بحيثية متحيصه

املقوالت التفسريية التي قيلت يف حق

النص؛ وسربه لغور النتاجات البيانية
التي ُأدليت يف املوضع املراد نقده

تفسري ًا؛ وهبذا س ُتغر َبل داللة النص
ص معناه وصو ً
ال للجوهر
مح ُ
و ُي َّ
املضموين األصل من النص؛ وهذا هو
فرس
الـمـ ِّ
املسعى األمثل الذي جيري ُ

د .سريوان عبد الزهرة اجلنايب

وراءه و ُي ِ
الح ُق ُه أو يروم االلتحاق به

ثبت أحقية
وال يكشف هذا اللبس و َي ُ

عىل اقل تقدير؛ إذ َّ
إن غاية املفرس –

الداللة التي جيب اتباعها إال املنهج

النص؛ فإذا ما كانت غايته هذه فا َّنه ال

تنص
 .5توصل الباحث إىل قناعة تقريرية ُّ

جزم ًا-هي مقاربة الداللة األصدق يف

يقر هلا حتقيق ًا ما مل يامرس عملية النقد
ُّ

عىل املتن التفسريي أصال ًة.

َّ .4
الـم َم نْن َه َج
إن هذا اإلجراء التفسريي ُ
ُيعدُّ ح ً
ال للكثري من اإلشكاالت التي

التفسريي للنص التفسريي نفسه.

عىل أنه يمكن تأسيس ًا عىل توظيف

اإلمام الكاظم للنقد التفسريي

إلثبات آية حتريم الفواحش بوصفها

نقرر َّ
بأن
آية من آيات حتريم اخلمر أن َّ

قد يقع يف هوهتا علامء التفسري فتتسع

نصوص حتريم اخلمر يف التعبري القرآين

بينهم؛ وقد ينتهي األمر هبم إىل تأسيس

ذهب إىل ذلك مجلة من علامء التفسري

إليه وهو ليس املراد كام هي احلال بي

إذ صادر اإلمام القول باإليامن بمقولة

مساحة اخلالف يف النصوص التفسريية

هي مخسة نصوص وليست أربعة كام

حكم رشعي يعتمدنْ الناس و ًي نْر َك ُن

واملهتمي بشؤون النص املقدس()33؛

منظور الفقهاء ومنطق اإلمام اجلواد

النصوص األربعة واثبت لنا نصا خامسا

يف حتديد مقدار القطع من يد السارق

تفسريا وحكام؛ واحلال بي املهدي

واإلمام الكاظم يف قضية حتريم

اخلمر؛ من هنا نقول َّ
إن هذا املنهج
البد من ممارسته عىل النص التفسريي

لدرء الكثري من اإلشكاالت التي قد

ري املفرس فيطبقها ثق ًة بعقلية
يأخذ هبا غ ُ

املفرس؛ عىل حي َّ
أن احلقيقة هي
ذلك ِّ
الـمط ِّب ُق حقيق ًة
غري ما حيس ُبها ذلك ُ

للتحريم وهو آية حتريم الفواحش،

وبناء عىل انتهاج اإلمام طريقة تفسري

النص يمكن ان نقرر بان آيات حتريم
اخلمر هي مخس ال أربع؛ وهبذا ندرك أن
النص اخلامس لتحريم اخلمر موجود يف

( )33ينظر :الــرازي :التفسري الكبري،35 /6 :
البغوي :تفسري البغوي ،249 /1 :وأبو
السعود :تفسري أيب السعود،218 /1 :
والسيوطي :الدر املنثور.164 /3 :
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التعبري املقدس وال سبيل إىل مصادرته

عىل املتن التفسريي إجرا ًء وتطبيق ًا عىل وفق

َّ
ألن الواقع النص يثبت خالف املعت ّنق

املصادر واملراجع:

أو اعتناق اجتاه آخر يف هذا الشأن؛

التصوري أو االجتاه االعتناقي.

 .6وجد الباحث َّ
أن استعامل األئمة
يف ميدان النقد التفسريي ملنهج تفسري
النص بالنص فيه دعوة واضحة

واستدعاء ُم ِل ّح لتوظيف هذا املنهج
من املتلقي حلل اإلشكاالت العقائدية

القرآن الكريم.

•الباحث:

 داللة احلال يف التعبري القرآين بيالتأسيس والتأكيد( ،بحث منشور) يف
جملة القادسية /كلية االداب /جامعة
القادسية ،العددان (2006 /)4- 3م.

أو الفقهية أو االجتامعية؛ الن هذا

 -نصوص اخلمر يف التعبري القرآين–قراءة

الستظهار الداللة الصادقة للنص،

جملة القادسية /كلية االداب /جامعة

املنهج يعد أنجع املناهج البيانية ُمطلق ًا

يف اصول التحريم( ،بحث منشور) يف

وسمة الصدق والوضوح اليقيني يف

القادسية ،العدد ،13نيسان2010 ،م.

قاريء للنص أو ٍ
ٍ
إليها كل مف ٍ
ناقد
رس أو

منظور اإلمام الكاظم قراءة يف

توصية:

اشرتك به الباحث يف املؤمتر الثالث

استبيان الداللة هي الغاية التي يسعى
لنتاجات قراءاته بالرضورة وبال نقاش.
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مجلة من القواعد املعينة.

إذا سلمنا بنا ًء عىل املحصلة األوىل

منهج من مناهج
بان النقد التفسريي هو
ٌ

 منهج تفسري القرآن بالقرآن منحل االشكاليات الفكرية ،بحث
لإلمام الكاظم حتت شعار (االمام

الكاظم عطاء متجدد) املنعقد يف

التفسري القرآين املقدس؛ فانه البد من أن

الروضةالكاظمية،ايار2012/م.

و ُت َ
ومنطلقات
وضع له أسس ُم َش ِّخ َصة ُ

الفراء :معامل التنزيل ،د.مط.د.ت.

أن ُي َّ
تكون له حاجة إىل نْ
نظ َر له ُ
مفهوم ُه
وحيدَّ د
ُ

فرس مزاولة عملية النقد
ُحمدَّ دة ليتسنى ُ
للم ِّ

•البغوي :أبو حممد احلسي بن مسعود
•البيضاوي :تفسري البيضاوي ،مطبعة

د .سريوان عبد الزهرة اجلنايب

دار الفكر –بريوت ،د.ت.

السعود) ،مطبعة دار إحياء الرتاث

•اجلنابدذي :سلطان حممد :بيان السعادة

العريب –بريوت ،د.ت.

للمطبوعات،بريوت-لبنان1408،هـ.

بن ايب بكر (ت  911هـ) :الدُّ ر املنثور،

يف مقامات العبادة ،مؤسسة االعلمي،

•الرازي :فخر الدين حممد بن عمر بن
احلسي (ت  606هـ) :التفسري الكبري،

•السيوطي :جالل الدين عبد الرمحن
مطبعة دار الفكر –بريوت1993 ،م.

•سيبويه :ابو برش عمرو بن عثامن بن

مطبعة دار الكتب العلمية –بريوت،

قنرب :الكتاب ،حتقيق ورشح :عبد

•السبزواري :السيد عبد األعىل :مواهب

القاهرة1385 ،هـ  1966-م.

البيت ،بريوت –لبنان1409 ،ق.

اجلوهر الثمي ،قدم له :د .السيد حممد

1421هـ –2000م .

الرمحن يف تفسري القرآن ،مؤسسة أهل

•السبزواري النجفي :الشيخ حممد:

السالم هارون ،مطبعة دار القلم –
•شرب :السيد عبد اهلل (ت  1242هـ):
بحر العلوم ،مكتبة األلفي ،الكويت،

اجلديد يف تفسري كتاب اهلل املجيد ،دار

ط 1407 ،1هـ .

1406هـ.

بن املختار اجلكني :أضواء البيان

التعارف للمطبوعات –بريوت ،ط،1

•الشنقيطي :حممد األمي بن حممد

•السدويس :ابو اخلطاب قتادة بن دعامة

يف إيضاح القرآن بالقرآن ،حتقيق:

حاتم صالح الضامن ،دار النرش:

دار الفكر للطباعة والنرش –بريوت،

بن قتادة الناسخ والنسوخ ،حتقيق:

مؤسسة الرسالة –بريوت –الطبعة:
األوىل1404 ،هـ.

•ابو السعود :حممد بن حممد العامدي:

إرشاد العقل السليم إىل مزايا القرآن
الكريم ،واملشهور بـ(تفسري أيب

مكتب البحوث والدراسات ،مطبعة
1415هـ –1995م.

•الشوكاين :حممد بن عيل بن حممد
(ت 1250هـ) :فتح القدير اجلامع

بي فني الرواية والدراية من علم
التفسري ،د.مط ،د.ت.
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•الشريازي :نارص مكارم :االمثل يف

قم املقدسة –ط1405 ،2هـ.

عيل بن أيب طالب –قم ،ط1421 ،1هـ.

املنري ،املطبعة العلمية –قم1402 ،هـ.

تفسري كتاب اهلل املنزل ،مدرسة اإلمام

•الطباطبائي :السيد حممد حسي (ت
 1402هـ) :امليزان ،مجاعة املدرسي يف
احلوزة العلمية يف قم ،ط1417 ،4هـ.

•الكليني :الكايف :حتقيق :عيل اكرب
غفاري ،مطبعة دار الكتب اإلسالمية،

إيران ،ط1388 ،3هـ.

•الطربيس :امي الدين ابو عيل الفضل

•العيايش :النرض حممد بن مسعود بن

مطبعة دار احياء الرتاث العريب،

حتقيق :احلاج السيد هاشم الرسويل

بن احلسن (ت 548هـ) :جممع البيان،
بريوت –لبنان1379 ،هـ.

•الطويس :أبو جعفر حممد بن احلسن
بن عيل (ت  460هـ) :التبيان يف

تفسري القرآن ،حتقيق :امحد حبيب

قصري العاميل ،مطبعة قم –مكتبة

اإلعالم اإلسالمي ،ط 1379 ،1هـ.

•الفيض الكاشاين :املوىل حمسن
(ت1091هـ) :الصايف يف تفسري كالم
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•الكرمي :حممد التفسري لكتاب اهلل

اهلل ،دار املرتىض للنرش –مشهد ،ط1

د.ت.

•قطب الدين الراوندي (ت573هـ):

عياش (ت320هـ) :تفسري العيايش،
املحاليت ،مطبعة املكتبة العلمية
االسالمية -ايران ،د.ت.

•حممد حسي الصغري:

 -دراسات قرآنية (املباديء العامة يف

تفسري القرآن) ،مكتب النرش -مكتب
اإلعالم اإلسالمي ،ط1413 ،1هـ .ق.

 نظرات معارصة يف القرآن الكريم،مطبعة دار املؤرخ العريب ،بريوت –

لبنان ،د.ت.

 املقري :هبة اهلل بن سالمة بن نرص:الناسخ واملنسوخ ،دار النرش :املكتب

فقه القرآن يف رشح آيات األحكام،

اإلسالمي –بريوت – ،1404الطبعة:

السيد حممود اهلاشمي ،مطبعة الوالية–

كنعان.د.ت.

حتقيق :السيد امحد احلسيني باهتامم

األوىل ،حتقيق :زهري الشاويش ،حممد

إضاءات من فواتح سورة اإلرساء (اجلزء الثاين)

الربكات حول املسجد:

ومن األمور التي تلفت النظر هنا :هو

مقام ربوبية وألوهية ..وهذا منحرص بالذات

بصيغة الغائب :ﮋﭑ ﭒ ﭓﮊ

ما عداها ،ونفي أي احتامل ألي مشاركة ،أو

اإلنتقال من احلديث عن الذات اإلهلية

إىل احلديث بصيغة املتكلمي احلارضين،
فقال :ﮋﭝﮊ ،ﮋ ﭟﮊ ،ثم عاد

إىل صيغة الغائب ،فقال :ﮋﭡﭢ ﭣ ﭤ

ﭥ ﭦﮊ.

الضامئر يف اآلية املباركة:

املقدسة ،فال بد من معرفتها ،ومتييزها عن كل
تومهها من أي نوع كانت ،ويف أي مورد

أتت ،وأي مستوى فرضت ،حتى لو كانت
بمستوى استعامل األلفاظ صوري ًا.

فإن استعامل صيغة اجلمع يف مقام

التكلم قد يكون لإلشارة إىل الوسائط

وأمر آخر ال بد من اإلشارة إليه هنا،

التي جعلها اهلل ،والتي قد تكون َم َلك ًا

نفسه بصيغة الغائب قد أورد الكالم

مزجي ًا منهام ،كام هو احلال يف إنزال املطر ،يف

وهو :أنه يف البداية ،حي تكلم تعاىل عن
بصيغة اإلفراد ،فقال :ﮋ ﭒ ﭓﮊ..

وحي تكلم عن نفسه بصيغة املتكلم

احلارض حتدث بصيغة اجلمع ،فقال:

ﮋﭝ ﮊ ،ﮋﭟ ﭠ ﭡﮊ..

ثم عاد فتكلم أيض ًا بصيغة املفرد
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بالصفات واألسامء لذاته تعاىل بام هلا من

والغائب من جديد ،فقال :ﮋﭣ ﭤ

ﭥ ﭦﮊ.

ولعل السبب يف احلديث بصيغة املفرد

من املالئكة ،أو قانون ًا أو ُسنَّ ًة طبيعية ،أو
قوله تعاىل :ﮋ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎﮊ مثالً.

أو واسطة إبالغ كام هي احلال يف الوحي
بواسطة امللك ،كام يف قوله تعاىل :ﮋﮩ

ﮪ ﮫﮊ.

وقد يكون ألجل إظهار مقام العزة

والعظمة ،والكربياء.

ولكنه تعاىل يف مورد التنزيه وبيان

صفات األلوهية والربوبية ال يمكن أن

عن نفسه يف بداية اآلية ويف هنايتها :هو أنه

يتكلم إال بصيغة اإلفراد..

للذات اإلهلية الذي ينتهي إىل التعريف

ما يناسب هذا املورد هو كلمة «أرسينا

كان يف البداية بصدد احلديث عن التنزيه

وقد يسأل سائل هنا :عىل هذا ،فإن

سامحة العالمة السيد جعفر مرتىض العاميل

بعبدنا» الشتامل اإلرساء عىل وسائط
وتسخري للنواميس الكونية.

فاجلواب :إال إن كان املقصود املزيد

من التلطف بالنبي ،باإلشارة إىل أن اهلل

تعاىل قد بارش بنفسه وبيده إرساء نبيه
بدون وسائط للداللة عىل عظمة ومكانة

املرسى به .أما قوله :ﮋ ﭟ ﭠ ﭡﮊ،

باحلديث عن اإلفاضات والتفضالت،

فلعله ألجل حضور مكوناته ،التي جتسده
واقع ًا حي ًا ملموس ًا ومشهود ًا..

وهو يرى هذه اآليات ويشاهدها

بنفسه ،ويشعر بعظمتها ،فاملناسب هو
استعامل ما يدل عىل هذا احلضور.

أما فيام يرتبط بالتسبيح والتنزيه ،فرياد به

فقد كان الروح األمي أحد وسائط هذه

نفي العجز والنقص واجلهل ،وسائر أنواع

ثـــم إنــــه حـــي حتــــدث تـــعـــاىل عن

ما يقابلها ،مثل :العلم والتدبري ،واحلكمة

اإلراءة ،فلذلك وردت بصيغة اجلمع.

إفاضة الربكات ،والتفضالت ،والنعم

عــىل خملوقاته يتكلم بصيغة اجلمع،

إلظهارالعظمة والعزة ،أو لإلشارة إىل
تسخري النواميس الكونية ،التي وضعها

سبحانه ..فإن القدرة عىل حتريكها لتلبية
تنضم إىل معجزة
مراداته ،معجزة أخرى
ُّ

الفاقدية عنه سبحانه ،لكي يثبت عوض ًا عنها

والقدرة ،وسائر الصفات واألسامء املرتبطة

بمعنىالربوبيةواأللوهية.

وكل ما يراد نفيه ،وما جيب إثباته ،مما

يدخل يف دائرة الالمتناهي والالحمدود،

ألنه حديث عن نفس الذات اإلهلية .كل

ذلك غائب عن حواسنا ،وممتنع عن أن

العطاء والتفضل ،لتشكال مع ًا قناعة

حييط به إدراكنا.

التي يقتضيها معنى األلوهية والربوبية.

لصفتي السميع والبصري..

مضاعفة فيام يرتبط بالصفات واألسامء

من الغيبة إىل احلضور ،ثم الغيبة:

وأما ما أشري إليه من اإلنتقال من الغيبة

إىل احلضور ،ثم الغيبة ،فلعل السبب فيه:

هو أن ضمري احلضور قد كان فيام يرتبط

وهذا املعنى هو الذي يقال بالنسبة

فهذه الغيبة ،وهذا العجز عن اإلدراك،

وهذا اإلطالق وعدم التناهي يف معاين

صفاته وأسامئه تعاىل يتناسب مع ضمري
الغيبة ،ال مع احلضور.
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الفرق بي الربكة والقداسة:

وهنا سؤال خيطر عىل البال ،وهو:

ملاذا استعمل كلمة ﮋ ﭝﮊ ومل يقل:

رشفناه ،أو قدسناه؟!.

والسؤال اآلخر هو :ملاذا بارك حوله،

ومل يرصح بمباركة ذلك املسجد نفسه؟!.

[سورة املؤمنون.]14 :

وقوله عن عيسى :ﮋ ﮒ

ﮓﮔﮕﮖﮊ[سورة مريم.]31 :
وأمثال ذلك كثري..

فإن تفسري الربكة بالنامء والزيادة يف مثل

والسؤال الثالث هو :ما املراد بالربكة؟!.

هذه املوارد يبقى غري مقنع وال ظاهر ،حتى

أوالً :فيام يرتبط هبذا السؤال األخري

يصل إىل حد التكلف .ويبقى لدينا شعور:

معنى الربكة:

يشء كان ،حتى لو أحبه الكثري من الناس..

ونجيب:

نقول:

هناك من يقول :إن الربكة هي النامء

والزيادة والتكثري ملا هو خري ،وحسن،

ومطلوب ومرغوب..

لو مارسنا فيه املزيد من التوسع ،الذي قد
بأن الربكة أكثر من جمرد الزيادة والنامء ألي
ألن الزيادة قد تكون يف أمور ترضهم،

أو هتلكهم يف الدنيا واآلخرة ،وإن أحبوها

ورغبوا فيها ،واعتربوها خري ًا ألنفسهم،

ومن املعلوم :أن زيادة كل يشء

فهل نسمي أو نصف هذه الزيادة بـ

يف العلم ،ويف الصحة ،ويف العمر ،ويف

فاحلقيقة هي :أنه ال بد من إضافة

بحسبه ،فهناك الزيادة يف املال ،والزيادة
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وقوله :ﮋﯗ ﯘ ﯙ ﯚﮊ

العقل ،ويف الدين ،ويف ..ويف..

ولنا عىل هذا التفسري مؤاخذة مفادها:

أن هذا املعنى يصعب تطبيقه ،أو يصعب

«الربكة»؟!.

قيود وحدود يف معنى الربكة ،كأن يقال:
إهنا نامء وزيادة تأيت نتيجة الفضل اإلهلي
املستند إىل لطفه ورضاه ،ورعايته ملن

فهمه يف كثري من املوارد ،فالحظ مث ً
ال قوله

يتفضل عليهم..

 ،]78فهل يريد هلذا االسم أن يزيد وينمو؟!

معاين هلا ُبعد إيامين .ككونه من العطاء
َ

تعاىل :ﮋ ﮆ ﮇ ﮈﮊ [سورة الرمحن:

ويف الربكة معنى روحي حيمل معه

سامحة العالمة السيد جعفر مرتىض العاميل

احلالل الطيب الزاكي والنامي ،والطاهر،

إن زيادة البساتي واألرايض حول

واهلنيء ،الواصل من موقع الرضا واللطف

بلد ليست دليل حمبة ،وألجل ذلك يعطي

فإذا اجتمعت هذا املعاين يف يشء،

ﯹﯺﯻﯼﯽﯾ

واملحبة.

قيل :إنه مبارك.

اهلل الكفار عىل قاعدة :ﮋﯶ ﯷ ﯸ
ﯿﰀﰁﰂﰃﰄ

وربام أضيف إىل ذلك ،أو إىل بعضه

ﰅ ﰆﮊ [سورة الزخرف.]33 :

قوله :ﮋ ﯗ ﯘﮊ .وقوله :ﮋﮒ

ﮚ ﮛ ﮜ ﮝﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ

معنى القداسة أيض ًا ،كام هو احلال يف
ﮓﮊ.

توضيح غري واضح:

وعىل قاعدة :ﮋﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ
ﮣﮊ [سورة آل عمران .]178 :فزيادة

النعم ليست دائ ًام دليل حمبة ..وكذلك

وقد زعم القائلون بأن املراد بالربكة

احلال بالنسبة لقبور األنبياء حول املسجد

املحبة :بأن املراد بـ «املسجد األقىص» هو

أما احلديث عن جبل عامل ،فهو يف

هو جمرد الزيادة ،والنامء ،ولو من موقع

هذا املسجد املوجود يف فلسطي ،يف مدينة

القدس ..وقالوا :إن الربكة حوله يف كثرة

األقىص..

موقعه هذا البعيد ،ولكونه يف طرف واحد
من أطرافه ،فال يصح إطالق هذا الوصف

قبور األنبياء ،ويف كثرة البساتي واألرايض
الزراعية ،ألهنا نِ َعم ،ونامء ،وزيادة يف املال..

باركنا أم قدسنا؟!:

تعاىل :ﮋ ﭞﮊ هو منطقة جبل عامل،

لعل هدف احلديث عن الربكة دون ما

وربام زعم بعضهم :أن املقصود بقوله

بسبب والء أهلها ملحمد وألهل بيته
الطاهرين «صلوات اهلل وسالمه عليهم

أمجعي».

ولكننا نقول:

عليه..

ونقول:

عداها هو:

أوالً :ألن الربكة هي األقرب واألنسب

برغبات الناس ،كل بحسبه ،ما دام أنه يطمح

هلذه املعاين التي تستبطنها هذه الكلمة.
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ثاني ًا :ألن املطلوب هو زيادة العطاء

باملسجد ،واملسجد مبارك يف نفسه ،وإذا

باستمرار .من موقع املحبة والرضا ،ومن

فال شك يف أن الربكة فيه ستكون أبي،

اهلني والطيب ،واملتنامي ،واملتعاظم
مقام الربوبية.

والعطاء الذي يرغب فيه الرسول هو

العطاء الروحي ،الذي يزيده خضوع ًا

هلل وانقياد ًا له ،وخشوع ًا ،وتقديس ًا ،ويزيده
إدراك ًا لرشفه ولقداسته تعاىل..

وأظهر ،وأكرب وأيرس..

ثاني ًا :إن ذكر حلول الربكة فيام حوله إنام

هو لشدة جتليها فيه ،إذ ليس فيام حوله «قبور
أنبياء» ،وال بساتي ،وال أرض زراعية.

ثالث ًا :إن املباركة ملا حول املسجد إنام هي

فيكون إعطاء هذه الربكات مستنبط ًا

بالتبع له ،وهذا زيادة ترشيف وتكريم ،من

مل يذكر مباركة املسجد احلرام:

يزيد من رشفه وكرامته ،فإن األماكن تتقدس

للتقديس وللترشيف.

وقد سبق أن قلنا :إن وصف املسجد

احلرام باحلرام ،وهو املستجمع للحرمات

كلها يقتيض كونه مبارك ًا يزيد يف معرفة

جهة ،كام أن نفس اإلرساء بالنبي إليه
باملناسبات واألحداث التي تتوارد عليها.

رابع ًا :هو يشري إىل عمق معنى الربكة

فيه من جهة أخرى ،فكأهنا من قبيل إيراد

النبي لربه ،وخشوعه وخضوعه ،وانقياده

الدعوى مع دليلها.

واهلني ،الذي يزداد ويتنامى من خالل

مث ً
ال احرتام ًا للحرم ،بل إنام جعل احلرم

وعبوديته له ،فيستحق العطاء الريض
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كان هذا املسجد يف السامء ،وكان للمالئكة،

انفعال النفس النبوية الرشيفة به .فيستحق
بذلك املزيد..

الربكة حول املسجد!! ملاذا؟!:

وهلذا أنت ُ نْحت ِرم من مسجد الشجرة

احرتام ًا للمسجد احلرام ،وإنام جعل

املسجد احرتام ًا للكعبة وما فيها من قداسة

ومقدسات.

أما ملاذا كانت الربكة حول املسجد،

فهذا يعطي املزيد من اإلحرتام

أوالً :ألجل أنه تعاىل قد وصفه

كان من مقدمات تكريمها وتعظيمها .وإن

ومل يثبتها تعاىل للمسجد نفسه؟! فلعله:

والتعظيم للكعبة الرشيفة ،ألن كل ذلك

سامحة العالمة السيد جعفر مرتىض العاميل

للرشف املوجب للربكة ،ولو يف املجال

ويطمئن له ،ويسكن إليه .فإن للقلب

لدخول احلرم ،ثم احلرم ،ثم املسجد احلرام،

فمث ً
ال قد يصنع الناس ثوب ًا أو دوا ًء
واقي ًا من النار ،وجيربه الناس مئات املرات..

الروحي درجات اإلحرام أوالً من امليقات

ثم الكعبة الرشيفة.

الغاية من اإلرساء:

حاالته وخلجاته وحاجاته.

ولكن إذا أراد األب أن يلبس ولده هذا

وقد حتدث تعاىل عن أن الغاية من

الثوب ،أو أن يطيل جسد ولده بذلك

آياته ..فاملطلوب هو معرفة أساس الرؤية

وال يستقر ،حتى يراه قد خرج منها سامل ًا..

اإلخبار بالوحي اإلهلي ،أو عن طريق

يقيني عنده.

هذا اإلرساء هي أن يري نبيه طرف ًا من

واملشاهدة .ال مطلق معرفة ،ولو عن طريق

التأمل والتحليل العقيل الصحيح والسليم.

واملراد بالرؤية :هو تلك الرؤية التي

ترسخ اليقي ،وحتوله إىل طمأنينة وسكينة
ورضا ووجدان..

تقرب،
أو فقل :إن الرؤية ليس فقط ِّ

بل هي حتول املعقول إىل حمسوس ..فإن
إبراهيم كان عىل يقي من أن اهلل تعاىل

حييي املوتى ،ولكنه مع ذلك طلب من اهلل
أن يريه ذلك ﮋﭚﭛﭜﭝﭞﭟﭠ

ﭡ ﭢﮊ [سورة البقرة.]260 :

إنه يريد حتويل املعقول إىل ملموس،

ليتوافق القلب والعقل ،فالعقل يدرك
درك،
وحيكم ،والقلب حيتضن هذا ا ُمل َ

الدواء ،ويدخله يف النار ،فإن قلبه يرتعش
مع أن األمر من الناحية العقلية النظرية
وكذلك احلال لو أراد أن يدين ولده

للمرة األوىل من أسد كان قد روضه عىل
عدم التعرض للناس.

الرؤيا حقيقية ال جمازية:

 .1والتعبري بكلمة :ﮋ ﭟﮊ ظاهر يف

فرص ُف ُه إىل الرؤية
الرؤية احلقيقية َ ،نْ
املجازية يف عامل املنام يف غري حمله،
فإن احتامل أن يكون ما جرى عروج ًا

بالروح ،أو جمرد رؤية صادقة بعيد

عن مساق الكالم .والسيام مع إتباع

ذلك بقوله تعاىل :ﮋﭣ ﭤ ﭥ
ﭦﮊ الذي يلمح إىل كل ٍ
راء
ومشاهد وحارض :أن حضوره وسامعه
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ورؤيته يبقى حمدود ًا .فإن اهلل تعاىل هو

الوصول إىل املحيط احلاضن هلا حيتاج

عىل أنه ال يقال :أرسى بروحه إذا كان

ومع أن يف األرض آيات عظيمة

 .2إن إيراد الكالم بصيغة املتكلم ومعه

عظمة اآليات التي رآها يف إرسائه ،ربام

السميع البصري ،كام سيأيت بيانه.

يريد أن ذلك قد حصل يف عامل الرؤيا.

غريه ،يظهر ـ باإلضافة إىل أمور أخرى
تقدمت ـ أمهية وعظمة اآليات التي
أراه إياها ،فض ً
ال عام مل يره ،وألجل
ذلك نسبها إىل مقام العزة والكامل،
والعظمة واجلالل ..باإلضافة إىل
أن هذه الرؤيا مل تكن بفعل تكويني

مبارش ،وقاهر منه تعاىل ،بل كانت

نتيجة تسخري النواميس املودعة يف
هذا الكون ،ليكون هذا التسخري

بمثابة التأكيد عىل قدرة اهلل تعاىل،

وعظمته ،وعلمه ،وحكمته ،وسائر

صفاته ،وأسامئه تعاىل.
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 .3إن نفس هذا املسري العظيم واهلائل
يشري أيض ًا إىل عظمة هذه اآليات أيض ًا،

وأهنا ليست يف حميط األرض ،بل
رصحت الروايات واآليات :بأنه
ٍ
إرساء آخر
قد بلغ املسجد األقىص ،ويف

بلغ سدرة املنتهى ،وهذا يدل عىل أن

إىل هذا السري اهلائل والعظيم.

أيض ًا ،ولكنها ال تصل يف عظمتها إىل

ألن حميطها كان حمدود ًا ،وال حيتمل ،أو ال
حيتاج إىل أكثر من هذا الذي حصل..

فمن هذه اآليات التي صنعت ابتدا ًء

وانتهت بفعل إهلي ،مثل الطوفان ،وإحياء

املوتى ،وفلق البحر ملوسى ،وصريورة
النار برد ًا وسالم ًا عىل إبراهيم ،واإلتيان
بعرش بلقيس ،وغري ذلك .ولكن أين هذا
كله من هذه اآليات الكربى الباقية عىل مر

الدهور؟!.

وألجل ذلك وصفها اهلل سبحانه يف

سورة النجم بالكربى ،فقال :ﮋﮦ ﮧ ﮨ

ﮩ ﮪ ﮫﮊ [سورة النجم.]18 :

وهذه العظمة هي التي دعت إىل الرشوع

بالتنزيه الذي يفيض إىل إثبات الصفات

واألسامء له تعاىل عىل أكمل وجه وأمته.
اآليات التي رآها:

ومن املفيد :أن نشري إىل أن املراد من

كلمة ﮋ ﭡ ﮊ يف هذه اآلية املباركة هو

سامحة العالمة السيد جعفر مرتىض العاميل

العالمة والداللة عىل يشء بواسطة يشء

وواسع علمه .وهكذا احلال بالنسبة

اآليات التي يراها النبي يف إرسائه

 .3ويالحظ ثالث ًا :أنه تعاىل قد ذكر هاتي

بعينه ..فام هو اليشء الذي يراد أن تكون
مشرية إليه ،ودالة عليه؟! فإن عظمة الدال

تشري إىل عظمة املدلول ،فكيف إذا كانت

عىل عظمتها بالنسبة إليه ال تساوي شيئ ًا،

بل هي بمثابة رساب ،أو خواء وهباء ،ألن
املدلول عليه ،واملشار إليه هو عظمة اهلل

وقدرته ،وحكمته ،وسائر صفاته وأسامئه
التي ال حتد وال تتناهى..

إن ما رآه رسول اهلل يف إرسائه

بعض من آيات اهلل ،وهو غاية ما يتمكن
البرش من رؤيته..

ملاذا السميعية والبصريية؟!:

لباقيصفاته؟!.

الصفتي بصيغتي املبالغة ،ومل يقل :إنه

سامع مبرص.

ونحن يف مقام تفصيل هذه النقاط

وسواها نقول:

احلرص والتأكيد ملاذا؟!:

وقد بدأ كالمه هنا بـ ﮋإِ َّن ُهﮊ املفيدة

للتأكيد ،حيث مل يقل :وهو السميع

البصري ،مثالً.
ونجيب:

أوالً :بأن احلاجة إىل التأكيد تظهر

إذا كان هناك إنكار ..ومن الواضح :أن

ويالحظ بالنسبة للسميعية والبصريية:

املرشكي و ُع َّباد غري اهلل بصورة عامة ،ومجيع

بصدد حرص السميعية والبصريية

وضعف ،ونقص وحاجة ،وما إىل ذلك.

 .1أن هذا السياق البياين يدل عىل أنه تعاىل
بمعناها احلقيقي واألتم به تعاىل..

 .2إنه تعاىل قد اختار من صفاته صفتي مها:

الكفار ال ينزهون الذات اإلهلية عن كل عيب
كام أهنم ال يثبتون للذات اإلهلية الصفات

واألسامء كلها ،وبالنحو الذي يليق بجالل

السميعية والبصريية ،دون سوامها..

وعظمة اهلل تعاىل ..وألجل ذلك أمست

أليس هذا اإلرساء ،وهذه اآليات من

الذي أظهر أن علم اهلل تام وال حمدود ،وال

مثل القادر واحلكيم ،أو القوي العزيز..

مظاهر عظيم قدرته ،وبديع صنعه،

احلاجة إىل هذا التنزيه العميل -باإلرساء-

متناه ،وشامل لكل يشء يف الساموات ،ويف
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األرض ،ويف كل الوجود ،وقدرته نافذة يف

والربوبية حيتاج إىل هذا التأكيد.

قدير ،عامل مد ِّبر حكيم إىل آخر ما هنالك،

والعيب ،واحلاجة واجلهل ،والطيش وما

مجيع األشياء ،وأنه تعاىل سميع بصري ،قوي

حيدُّ بحد ،وال يتناهى.
وأنه ال ُ َ

إىل ذلك .فقد يلتفت اإلنسان احلاذق

بل ترى هذا اإلنتقاص من القدرة

واللبيب األريب إىل َّ
أن الزم ذلك هو

لدى بعض املسلمي يف أيامنا هذه ،فيدَّ عي

وامللتفت إىل هذا الالزم قد يلتفت إىل

اإلهلية ،ومن صفاته وأسامئه تعاىل ـ تراه ـ

ثبوت الكامل .وقد يغفل عن ذلك..

أن اهلل ال يمكن أن يرسي بجسد عبده

أنه كامل م َّطرد يف كل يشء يناسب ويالئم

الرسعة اهلائلة ،فاإلرساء إما منام ،أو هو

إىل بعض الصفات القريبة إىل ذهنه ،والتي

هذه املسافات ،ألن اجلسد يتالشى بسبب
إرساء بالروح فقط.

مقام ألوهيته وربوبيته ،وقد ال يلتفت إال
هي موضع اهتاممه .مثل صفة القدرة،

وهذا يعني :تكذيب ما ذكره القرآن عن

ولكنه ال يلتفت إىل أنه سميع أو بصري

املقدس قبل ارتداد الطرف ،ألنه يتالشى،

وامللتفت إىل العموم والشمول جلميع

ذلك .كام أن يونس مل يبتلعه احلوت ،ألن

التنزيه قد جاء مؤكد ًا بصيغة املبالغة

اإلتيان بعرش بلقيس من اليمن إىل بيت

وال يستطيع اهلل -والعياذ باهلل -منعه من
اإلنسان ال يبقى حي ًا يف بطنه هذه املدة كلها،
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ثاني ًا :إن وظيفة التنزيه هي نفي النقص

بل هو خيتنق ،ثم ينصهر ويتالشى ،ألن اهلل

ال يقدر عىل حفظه..

وهذا انتقاص من قدرته ،ومن صفاته

وأسامئه تعاىل ،ووضع حدود هلا .وإنكار

لعدم تناهيها.

فهذا التعدي عىل مقام األلوهية

أيض ًا مثالً ..فيحتاج إىل هذا التنصيص.

الصفات واألسامء قد يلتفت إىل أن هذا

ليفيد عدم املحدودية ،وعدم التناهي يف

التنزيه يف إثبات الصفات عىل حد سواء،
وأن الصفات نفسها غري حمدودة ،وغري
متناهية ،وقد يغفل عن ذلك ،فجاء هذا

التأكيد هلذه األمور كلها خمتلفة بالعديد
من املؤكدات وهي:

أ .التأكيد َّ
بإن الثقيلة.

سامحة العالمة السيد جعفر مرتىض العاميل

ب .الــتــأكــيــد بــكــلــمــة «هــــو» املــفــيــدة

صنعه ،وعظيم تدبريه ،وحكمته ،ومظاهر

ج .التأكيد بصيغ املبالغة ،يف قوله:

تصور الذات اإلهلية ،ألن كل ما نتصوره

لإلختصاص.

ﮋﭥ ﭦﮊ.

د .الــتــأكــيــد بـــاأللـــف والــــــالم ،كام
سنوضحه..

ه .التأكيد باجلملة اإلسمية.

و .هذا فض ً
ال عن التأكيد بواسطة التنزيه
الــشــديــد لــلــذات اإلهلــيــة عــن مجيع

مراتب أضداد هذه الصفات ،وإثبات
هذه الصفات مرتي ،مرة بواسطة هذا

التنزيه ،وأخــرى بواسطة الترصيح

بالصفة نفسها.

ز .إثبات هذه الصفات عملي ًا من خالل
هذا اإلرساء ،ثم إراءة بعض آيات اهلل

الكربى..

الضمري يف ﮋ ﭢ ﭣﮊ:

علمه ،وجتليات قدرته .ولكن ال يمكن
يف أوهامنا ،فاهلل سبحانه غريه..
فائدة ضمري الفصل:

ومن املعلوم :أن كلمةﮋﭤﮊيف قوله:

ﮋ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦﮊ ،ضمري فصل،

يؤتى به لتأكيد ثبوت ما بعده ال ملا قبله.

وإذا اجتمع هذا الضمري مع األلف

والالم يف ﮋﭥ ﭦﮊ ،فإنه يفيد
احلرص به ،وهو يساوق نفيه عام عداه..
الس ِميع أوالً ملاذا؟!:
َّ

 .1وقدَّ م السميع عىل البصري ،ألن السمع
هو األقوى ،وهو أول ما يصل اإلنسان

بام هو خارج عن ذاته ،فإنه يسمع حتى
وهو جني ،والسمع هو آخر ما يموت
من حواس اإلنسان .وليس كذلك

ثم إن هلذا الضمري يف قوله :ﮋﭢﭣﮊومل

البرص ..وألجل ذلك خاطب النبي

اإلنسان عن الوصول إىل اهلل تعاىل بخياله

البئر -فاعرتض عليه بعض املسلمي

يقل :إنني ،فائدة ،وهي اإلملاح إىل عجز
وومهه ،وعقله ،وتصوره ..فإنه تعاىل ال

تناله األوهام ،وال تدركه العقول .وهو
إن كان حارض ًا بنعمه ،وآثار فعله ،وبدائع

قتىل بدر حي ألقوا يف القليب -يعني
بأنه إنام خياطب أموات ًا ،فقال« :ما

أنتم (لستم) بأسمع منهم إلخ.)1(»..

( )1صحيح الــبــخــاري (ط دار الفكر) ج2
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كام أن أمري املؤمني قد خاطب قتىل

حرب اجلمل(.)2

 .2ثم إن كلمتي سميع وبصري مها من
صيغ املبالغة .وليس املقصود املبالغة

يف عدد وكثرة ما يسمعه ،بل املبالغة
يف مراتب قوة هذا السمع ،وحدته،
ورهافته وشدته ،فهو سميع بكل

مرتبة يمكن أن حتوهيا وتقع عليها هذه
الصيغة .وحقيقة السمع والبرص ثابتة

له تعاىل بكل مراتب وجودها مهام
كانت ،إذا كانت مناسبة حلقيقة ذاته..

وإنام املطلوب إثبات حقيقتهام ،وتنزيه ذاته

تعاىل عام ينايف ذلك.
ملاذا ِ
يع ال َب ِص ُري؟!:
السم ُ
َّ

أما سبب اختيار خصوص صفتي

السميع البصري للتنصيص عليهام هنا ،دون

سوامها من صفاته تعاىل ..فهو:

أوالً :ما أشار إليه بعض األخوة من

أن اهلل تعاىل يريد التأكيد عىل أن املراد

بكلمة :ﮋ ﭟﮊ هو الرؤية البرصية
احلقيقية ،وسامع الكالم الذي جرى يف

ألن املطلوب هنا هو إثبات حقيقة

مجيع تلك الرحلة العظيمة سامع ًا حقيقي ًا،

ألن املقام مقام تنزيه عن أي نقص أو

يف املنام ،أو السامع عىل طريقة حديث

السميعية والبصريية لنفس الذات اإلهلية،

ضعف أو اختالل .وإنام تالحظ أفراد
احلقيقة خارج ًا من حيث هي طريق إثبات

للحقيقة نفسها وحتقق الذات هبا .إذ ال
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يراد إثبات أفراد السمع والبرص للذات،

ص 101ورشح صحيح مسلم للنووي
ج 17ص 201ومسند أيب داود ص9
وإثــبــات عــذاب القرب ص 64والتمهيد
ج 20ص 240وراجــــــع :تصحيح
إعتقادات اإلمامية ص 92وبحار األنوار
ج 6ص.254
( )2اجلمل للمفيد ص 210وموسوعة اإلمام
عيل بن أيب طالب ج 5ص.251

باألذن وبالعي ،وليس هو من الرؤيا
النفس ،أو نحو ذلك.

ثاني ًا :إن هذا اإلرساء ،وتلك اآليات

التي رآها ،وطريقة حديثه يف إظهار

معنى العظمة والعزة والكربياء إذا أضيفت

إىل التنزيه الذي سبق ذلك..

إن ذلك كله قد أثبت سائر الصفات

هلل سبحانه ،أو أشار إليها باستثناء هاتي
الصفتي ،فقد استطاعت تلك البيانات

أن تشري إىل صفات احلي القيوم ،احلكيم

سامحة العالمة السيد جعفر مرتىض العاميل

القادر ،العليم القوي ،املتي العزيز ،املدبر

ﮚﮊ [سورة الشعراء .]218 :وأمثال

صفات وأسامء .لكن ال يشء فيها يدل

أفهام البرش ،وهي التي تالمس مشاعرهم،

الرؤوف ،الرحيم إىل آخر ما له تعاىل من

بصورة ظاهرة عىل سميعيته وبصرييته..
مع أن هلاتي الصفتي أثرمها القوي يف كل

ذلك التدبري احلكيم ،والصحيح والسليم،
وللسميعية والبصريية أثر عظيم يف

تكريس القناعة ،وترسيخ اليقي باملعرفة
التامة ،ثم بصوابية أي إجراء يتخذ إذا علم

أن مستنده هو العلم احلضوري املبارش،

الذي يعرب عنه بكلمة سميع وبصري ..وإن
كان جتىل هذا املعنى يف الذات اإلهلية ال

يشبه بيشء سمع البرش وبرصهم الذي ال
يكون إال باآللة التي زودهم اهلل تعاىل هبا
يف هذه احلياة الدنيا..

ولكن التوافق يف التعبري ..قد أعطى

الفرصة ألجراء اخلطاب مع البرش عن

حالة السميعية والبصريية ،بالرغم من
شدة التفاوت يف املضمون ،ولكن اهلل تعاىل
تيسري ًا منه عىل الناس أراد أن خياطبهم

بنفس هذه املفردات ،فيقول :ﮋ ﭑ ﭒ

ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘﮊ [سورة

املجادلة ،]1 :ويقول :ﮋﮗ ﮘ ﮙ

ذلك كثري ،ألن هذه هي اللغة األقرب إىل
وهبذه السميعية والبصريية يمكن ترسيخ
اإلحساس لدهيم باهليمنة واحلضور،

واإلرشاف ،ويمنحهم السكينة ،ويشيع يف

داخلهم الطمأنينة.

املسجد األقىص هو البيت املعمور:
مصىل املالئكة:

ال دليل عىل أن املقصود باملسجد

األقىص املذكور يف هذه اآلية هو ذلك

الذي يف بيت املقدس يف فلسطي ،بل هو

مصىل املالئكة يف السامء الرابعة(..)3
ويدل عىل ذلك ما ييل:

أوالً :ما تقدم ،من أن اآلية املباركة

( )3راجع :علل الرشائع ج 2ص 406وعيون
أخــبــار الــرضــا ج 1ص 98ووســائــل
الشيعة (ط آل البيت) ج 13ص297
و (اإلســالمــيــة) ج 9ص 388و 414
ومــســتــدرك الــوســائــل ج 9ص325
وتصحيح اعتقادات اإلمامية للشيخ املفيد
ص 78وغوايل الآليل ج 2ص 83وبحار
األنوار ج 5ص 330وج 6ص 97وج11
ص 110وج 36ص 155وج 55ص 8و
.59- 55
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نفسها تقول :إن اهلل تعاىل قد بارك حول

اعتبارات أخرى توجب كوهنا مباركة ،وإن

بالنسبة للمسجد احلرام ..مع أن املسجد

ثاني ًا :قال اهلل تعاىل :ﮋ ﭟ ﭠ

املسجد األقىص ..ومل نجدها تذكر مثل ذلك
احلرام أفضل من مجيع بقاع األرض.

ﭡﮊ [سورة اإلرساء ]1 :وال توجد

كام أننا مل نجد فيام نعرفه من نصوص

آيات إهلية وعجائب ربانية فيام بي مكة

األقىص ،املوجود يف بيت املقدس .أو

بالرسول من مكة إىل بيت املقدس هو

ما يدل عىل مباركة املناطق املحيطة باملسجد

ما يدل عىل خصوصية متيزها عىل سائر
البقاع ..إال إذا كان املقصود :أنه بارك

بسبب قبور األنبياء وسكناهم يف تلك
املناطق ،وبإرساء النبي وعروجه منه..

وهذا احتامل بعيد ،فإن األنبياء قد عاشوا

يف مناطق كثرية ،وماتوا ودفنوا فيها ،ومل
نجد حديث ًا عن مباركتها.

بل هناك ما يدل عىل متيز مناطق بعيدة

عن القدس أكثر من املناطق املحيطة هبا،
مثل كربالء ،ووادي طوى (النجف) وغري
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مل نعرف تلك االعتبارات بالتحديد..

ذلك..

وبيت املقدس ،ليكون هدف اإلرساء

إراءته تلك اآليات..

بل الظاهر :أن املقصود هبا :هو اآليات

التي هي من قبيل تلك التي رآها يف
السامء عند سدرة املنتهى ،يف إرسائه الذي

أشارت إليه اآليات يف سورة النجم ،فقد
قال تعاىل :ﮋﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ
ﮓﮔﮕﮖﮗﮘﮙﮚ

ﮛﮜﮝﮞﮟﮠﮡﮢﮣﮤ
ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫﮊ [سورة

النجم.]18- 13 :

وإن كانت اآليات التي يف سوريت

أما إذا كان املراد باملسجد األقىص يف

اإلرساء والنجم تتحدث عن إرساء واحد،

فال مانع من أن يكون ما حوله مبارك ًا أيض ًا..

فظهر :أن اإلرساء إىل السامء الرابعة

اآلية هو مصىل املالئكة يف السامء الرابعة،
ألن املالئكة ترتاد تلك املواضع ،وتسبح

اهلل تعاىل وتقدسه فيها ..وربام كانت هناك

فاألمر يصبح أبي وأظهر.

يتيح رؤية الكثري من اآليات الساموية
وغريها من آيات اهلل العظيمة .فام بالك إذا

سامحة العالمة السيد جعفر مرتىض العاميل

كان إىل سدرة املنتهى ،عندها جنة املأوى.

بالطواف حوهلا ،وجعل هلم مسعى،

ثالث ًا :إن تسمية بيت املقدس باملسجد

ومنى وعرفات ..وحولت القبلة إىل بيت

فتحه يف عهد عمر بن اخلطاب ،فإن بيت

العراق الذي حكمه احلجاج ،وخالد

األقىص قد كان بعد وفاة النبي ،وبعد

املقدس يف زمان رسول اهلل مل يكن فيه
مسجد ،بل كان مساحة شاسعة هي حوايل
مئة ومخسة وأربعي ألف مرت مربع .فيها

حماريب األنبياء ،وباب حطة ،وغري ذلك.
ولعله سمي بذلك (أي باملسجد األقىص)
بعد أمر عبد امللك بن مروان الناس باحلج
إليه ،حيث بدأت توضع األحاديث يف

فضل ذلك املكان ،لرتغيب أهل الشام

باحلج إليه ،لكي ال يشعروا بالغبن برتك

الكعبة الرشيفة.

املقدس .وقد ظهر ذلك جلي ًا يف مساجد

القرسي وغريمها..

وقد نزلت سورة اإلرساء يف مكة قبل

اهلجرة ..فلم يكن يف زمن الرسول

مسجد يف بيت املقدس ليكون هو األقرب،

أو األقىص ..وحي صار فيه مسجد ،فقد
كانت هناك مساجد أقىص منه ـ كاملساجد
التي يف بالد الشام ،التي افتتحت قبل بيت

املقدس..

ومسجد أهل الكهف أيض ًا كان أقىص

منه ،وقد ذكره اهلل تعاىل يف القرآن ،بقوله:

وكان حتت سلطة النصارى ،وإنام صار

ﮋﭱ ﭲ ﭳﮊ [سورة

وقد تسلمه منهم عمر نفسه ،وهو الذي

ويف آخر هذا الفصل ستأيت -إن شاء

يف يد املسلمي يف زمان عمر بن اخلطاب،

اختط فيه املسجد املعروف بمسجد عمر..
ثم بنيت القبة عىل الصخرة يف زمن

الوليد بن عبد امللك ،وكان أبوه عبد
امللك قد منع الناس من احلج ،وأمرهم
باحلج إىل بيت املقدس ،وجعل الصخرة

مكان الكعبة أعزها اهلل ،حيث أمر الناس

الكهف.]21 :

اهلل -رواية أخرى ،بعضها صحيح السند

تدل ،بل ترصح هبذا األمر.

رابع ًا :روايات املسجد األقىص الواردة

تقول :إن املسجد األقىص يف السامء ،ال يف
فلسطي ،فالحظ ما ييل:

أ .روي :أن رجـــــ ً
ال ســــأل اإلمــــام
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الصادق عــن املساجد التي هلا

يقول أهل العراق يف هذه اآلية يا عراقي؟!.

ومسجد الرسول.

املسجد احلرام إىل البيت (بيت) املقدس.

الفضل ،فقال :املسجد احلــرام،

قــلــت :واملسجد األقـــىص ،جعلت

فداك؟!.

فقال :ليس كام يقولون ،ولكنه

أرسي به من هذه إىل هذه ،وأشار إىل

قال :ذاك يف السامء ،إليه أرسي

السامء .ما بينهام حرم(.)5

فقلت :إن الناس يقولون :إنه بيت

ذلك ،وهي عن هشام بن احلكم ،يف

فقال :مسجد الكوفة أفضل منه(.)4

أنه قال ليحيى الربمكي.. :فأخربين عن

برسول اهلل.
املقدس؟!.

ب .ويدل عىل ذلك أيض ًا :ما روي عن أيب

جعفر الباقر :أنه قرأ آية :ﮋ ﭑ
ﭒﭓﭔﭕﭖﭗ

ﭘ ﭙ ﭚ ﭛﮊ [سورة

اإلرساء ..]1 :كرر ذلك ثالث مرات.
ثم قال إلسامعيل اجلعفي :أي يش
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قلت :يقولون :أرسي به من

( )4تفسري العيايش ج 2ص 279والربهان ج2
ص 401و (ط سنة  1429هـ) ج 6ص24
وكنز الدقائق ج 7ص 299ونور الثقلي
ج 3ص 97وبحار األنوار ج 18ص385
وج 97ص 405والتفسري الصايف ج3
ص 166وراجع التفسري األصفى ص370
ومستدرك الوسائل ج 3ص 409وجامع
أحــاديــث الشيعة ج 4ص 539وتاريخ
الكوفة ص 24و .25

ج :وهناك رواية أخرى تدل عىل

مناظرة له جرت يف جملس هارون الرشيد:
هذا املسجد األقىص أين هو؟!.

قال حييى :هو بيت املقدس.
قال هشام :إن اهلل عز وجل قال:

ﮋﭛ ﮊ ال يكون وراءه يشء ،ألن اهلل

عز وجل ذكر أنه األقىص .وهذا ال يكون

وراءه يشء ،وبيت املقدس إن كان وراءه
يشء ال يستحيل .فهذا وراء هذا.

( )5تفسري القمي ج 2ص 243ونــور الثقلي

ج 3ص 97و 98وكــنــز الــدقــائــق ج7
ص 299و 300والتفسري الــصــايف ج3

ص 166وبحار األنــوار ج 18ص372
و 373ونوادر املعجزات ص 67والتفسري

األصفى ج 1ص.370

سامحة العالمة السيد جعفر مرتىض العاميل

قال حييى :هكذا قال اهلل سبحانه

أبعد من املسجد األقىص بمسافات هائلة..

خامس ًا :إن كلمة األقىص ،التي

أدنى األرض عن بالد هي أبعد عن املدينة

الخ.)6(..

سادس ًا :قد ورد يف القرآن التعبري بكلمة

وصف فيها املسجد يف اآلية املباركة ،إن

من بيت املقدس ،فقد قال تعاىل :ﮋﮫ

يف بيت املقدس مسجد حي نزوهلا .وإن

[سورة الروم ،]3- 1 :فإذا كانت بالد

لوحظ فيها زمان نزول اآلية ،فلم يكن
لوحظ فيها زمان أخذ بيت املقدس من يد
النصارى ،فليس باألمر املقبول أن يكون

هو املقصود هنا..

ولو قبلنا إمكان أن يقصد باآلية ما

يسمى باألقىص بعد كل هذه السني ،فإننا
نقول:

إن تسميته باألقىص يف غري حملها ،ألن

الشام قد افتتحت ـ مث ً
ال ـ قبل ذلك ،وقد
اختذت فيها املساجد قبل أن يأيت عمر إىل
بيت املقدس ،وخيتط فيها مسجد ًا..

وإن لوحظ أن املسجد الذي يف فلسطي

ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓﮊ

الشام أدنى األرض ،فإن أقصاها ال يمكن

أن يكون هو بيت املقدس..

سابع ًا :إن من يراجع األحاديث

الواردة من طرق أهل البيت عن النبي
عن أئمة أهل البيت ال جيد سوى

بضع روايات ذكرت فيها كلمة «املسجد
األقىص» للتعبري عن املسجد الذي يف
فلسطي ،ومصادر غري الشيعة هي التي

يكثر فيها التعبري عنه باملسجد األقىص.

وهذا أمر غريب ،فإن املدة التي عاشها

النبي واألئمة منذ البعثة وإىل أول

هو األقىص مطلق ًا ،ويف مجيع األزمان ،فهو

الغيبة الصغرى هي مئتان وثالثة وسبعون

عامرة يف خمتلف بقاع األرض ،وأكثرها

مدة الغيبة الصغرى أيض ًا ،يكون املجموع

يصادم الواقع أيض ًا ..فهذه هي املساجد

( )6راجع :جملة تراثنا ،العدد  87و  88ص357
و  358مناظرة هشام ابن احلكم يف جملس
هارون الرشيد.

عام ًا ..وإذا أحلقنا هبا تسع ًا وستي سنة هي
ثالثامئة و اثنتي واربعي سنة ،مع شدة

اهتامم مجهور املسلمي باملسجد األقىص،
وكثرة ذكرهم له ..وحرصهم عىل تكريسه
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كمسجد يضاهي املسجد احلرام ،ومسجد

ولكن ذلك ال يعني :أنه مل حيصل

ومع اهتامم أئمة أهل البيت به

حصل بالفعل ،ألننا إذا راجعنا الروايات

روي عنهم أن الصالة يف بيت املقدس

الروايات رصحت بأن اإلرساء بالنبي

النبي.

كبقعة مقدسة هلا فضلها العظيم ،حتى
تعدل ألف صالة..

حول اإلرساء واملعراج ،فسنجد أن بعض
حصل مرتي(.)7

فلامذا يعرب أهل البيت عنه بكلمة

وبعضها رصح :بأنه أرسي به سبع

السني مع حرص اآلخرين عىل التعبري

ورواية أخرى تقول :أرسي به مئة

«بيت املقدس» طيلة هذه املئات من
عنه باملسجد األقىص؟!.

ويالحظ :أن الروايات التي وردت

فيها كلمة «املسجد األقىص» يف روايات

الشيعة عن أئمتهم ال تصمد كثري ًا أمام

النقد ،لضعف األسانيد يف أكثرها ،وألن
كلمة املسجد األقىص جاءت يف بعضها

عىل لسان الراوي ،أو السائل لإلمام،
ولغري ذلك من أمور ومؤاخذات ذكرناها
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إرساء من مكة إليه .بل الظاهر :أن ذلك قد

يف كتابنا« :املسجد األقىص أين»؟!.
عدد مرات اإلرساء:

ثم إن ما نريد قوله هنا :هو أنه وإن كان ال

دليل عىل أن املقصود بكلمة املسجد األقىص

الواردة يف هذه اآلية املباركة هو بيت املقدس.
بل الشواهد واألدلة تدل عىل خالف ذلك.

مرات(.)8

وعرشون مرة(.)9

وبعض الروايات تتحدث عن اإلرساء

إىل بيت املقدس ،وبعضها عن اإلرساء إىل

السامء ،وبعضها عنهام مع ًا ،وغري ذلك.

( )7راجع :الكايف ج 1ص 442و  443وبحار
األنوار ج 18ص.306
( )8راجع :الكايف ج 1ص 135ـ  137وبحار
األنـــوار ج 18ص 354وعلل الرشائع
ص 112و .113
( )9بحار األنوار ج 18ص 387وج 23ص69
ونور الثقلي ج 3ص 98وكنز الدقائق ج7
ص 300والربهان (تفسري) ج 3ص481
واخلصال ج 2ص 601والرصاط املستقيم
ج 2ص 40واملحترض للحيل ص244
وحلية األبــرار ج 1ص 421ومستدرك
سفينة الــبــحــار ج 7ص 149وبصائر
الدرجات ص.99
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وقد اختلط األمر عىل الكثريين،

فظنوا أهنا تتحدث عن أمر واحد ،وحادثة
واحدة .ولكن آية سورة اإلرساء من

املسجد إىل السامء مبارشة ،كام تقدم بيانه،
وسيأيت املزيد من الشواهد التي تؤكد
اإلرساء من املسجد احلرام إىل السامء

مبارشة ..كام دلت عليه الروايات.

واملقصود باملسجد األقىص يف هذه اآلية

بالذات هو البيت املعمور .كام قررته الرواية

الصحيحة التي سنذكرها إن شاء اهلل.
نسبوا إىل اإلمامية:

وقد نسب بعضهم إىل الشيعة أهنم

يقولون :أرسي برسول اهلل إىل بيت
املقدس(.)10

هذا ..وإن كان هو ما تدل عليه كلامت

بعض املفرسين ،وورد أيض ًا يف بعض
الروايات ،ولكن اإلمامية مل يقترصوا عىل
هذا ،بل قالوا أيض ًا ،وفق ًا ملا يف آيات سورة

النجم ،ولورود عرشات الروايات :أنه

قد أرسي به إىل السامء أيض ًا ..وال أحد من
الشيعة ينكر اإلرساء به إىل السامء.

( )10راجع :بحار األنوار ج 18ص 290عن
ابن شهرآشوب.

والظاهر :أن اقتصار بعض املفرسين

عىل ذكر اإلرساء إىل بيت املقدس كان

ألمرين:

أحدمها :أهنم كانوا بصدد تفسري

اآلية التي يف سورة اإلرساء ،فقد قالت:

ﮋﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ

ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛﮊ.
حيث شاع عىل األلسنة ،وأرصت عليه

مصادر وروايات اجلمهور أيض ًا :أن

املراد باملسجد األقىص يف هذه اآلية هو
هذا املسجد املوجود يف بيت املقدس..

والذي سمي باألقىص بعد وفاة النبي

بسني كثرية.

وقد قلنا فيام تقدم :إن هذا التفسري

لآلية ليس موفق ًا ..وأن املراد باألقىص هو

البيت املعمور الذي يف السامء ،وسنذكر

هنا املزيد مما يشهد لذلك.

الثاين :أن بعض الروايات قد ذكرت

أن ثمة إرسا ًء حصل إىل بيت املقدس.
واقترصت عليه..

إرساءات خمتلفة يف الروايات:

والذي يراجع الروايات يالحظ :أهنا

ال تتحدث عن إرساء واحد ..ففيها ما
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حتدث عن إرساء من املسجد احلرام إىل

وأن ذلك كام عن أمري املؤمني قد

بيت املقدس ..الخ.)11(..

ويظهر من روايات أخرى :أنه أرسي

طيبة ،فإىل طور سيناء ،فإىل بيت حلم ،فإىل
ويف بعضها :إىل مسجد الكوفة ثم إىل

به إىل بيت املقدس ،ثم رجع إىل مكة(.)15

وذكر بعضها :اإلرساء إىل بيت

وبعض الروايات التي تقول :إنه

بيت املقدس(.)12

املقدس ،ثم إىل الساموات(.)13
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حصل يف أقل من ثلث ليلة(.)14

( )11بحار األنـــوار ج 14ص 208و 319
وكنز الدقائق ج 7ص 307والكامل يف
التاريخ ج 2ص 52واخلصائص الكربى
ج 1ص 154وسنن النسائي ج 1ص222
ومسند الشاميي ج 1ص 194وتفسري
الثعلبي ج 6ص 58وتفسري القرآن العظيم
ج 3ص 7والـــدر املنثور ج 4ص137
وإمتاع األسامع ج 8ص.276
( )12بحار األنـــوار ج 11ص 333وج97
ص 386و  387ومستدرك الوسائل ج3
ص 401و  402وتفسري العيايش ج2
ص 146والربهان (تفسري) ج 3ص110
وتاريخ الكوفة ص.36
( )13بحار األنــوار ج 18ص 286و  289و
 291و  319و  320و  330و  336و
 337و  375و  376و  379و 384
ومواضع عديدة أخرى ،عن مفاتيح الغيب
لــلــرازي ج 5ص 365و  366وتفسري
القمي ج 2ص 243وجممع البيان ج6
ص 216واخلرائج واجلرائح ج 1ص141
واجلامع ألحكام القرآن ج 10ص.205

وغري ذلك.

أرسي به إىل املسجد الذي يف بيت
املقدس ،تذكر أنه وصف لقريش
بيت املقدس ،وذكر هلم عدد أساطينه،

وقناديله ،وحماريبه(.)16

وهذه الرواية موضع ريب ،فإن

الظاهر :أنه مل يكن يف بيت املقدس بناء

له أساطي ،أو تُع َّلق فيه قناديل ،بدليل:
أن عمر بن اخلطاب اضطر إىل أن خيتط
فيه مسجد ًا ،واستشار كعب األحبار أين

( )14بــحــار األنــــوار ج 18ص 339وج3
ص 320وج 10ص 41وج 17ص289
واإلحتجاج ص 116و (ط دار النعامن)
ج 1ص.327
( )15الكايف ج 8ص 262و  364و  365وبحار
األنوار ج 18ص 309و .310
( )16بحار األنـــوار ج 18ص 336و 337
وراجــــع ص 384واألمــــايل للصدوق
ص 269و (ط مؤسسة البعثة) ص533
وتفسري القمي ج 2ص 13وإعالم الورى
ج 1ص 124وروضة الواعظي ص.56
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يضع حمرابه ،فأشار عليه أن جيعله خلف

الصخرة ،وقال« :اجعله خلف الصخرة،
حتى تكون القدس كلها بي يديك».

له :ادع علي ًا ،فأتاه الخ.)18( ..

وهذه الرواية موضع ريب أيض ًا.

فأوالً :ملاذا يبعث إىل أنس فيدعوه،

فــقــال لـــه :ضــاهــيــت الــيــهــوديــة يا

ثم يبعثه إىل عيل؟! أمل يكن يمكنه أن

ولو أغمضنا النظر عن هذه املؤاخذة،

ـ إىل عيل مبارشة؟!.

ظاهر هذه الرواية :أنه إرساء آخر غري

بيت النبي ،فكيف نفرس هذا الترصف

كعب(.)17

فإننا نقول:

املذكور يف اآليات ،فقد اقترص عىل زيارة
بيت املقدس ،ومل يعرج به منه إىل السامء.

يبعث نفس ذلك الذي بعثه إىل أنس ـ يبعثه
ثاني ًا :إن بيت عيل كان إىل جنب

الذي تنسبه هذه الرواية إليه؟!.

ثالث ًا :إن اإلرساء إذا كان يف مكة ،فإن

كام أن بعض الروايات ذكرت أن

أنس ًا إنام التحق بالنبي يف املدينة وعمره

إىل بيت املقدس ،ومنه إىل السامء ،بعث

إال إن كان هذا إرساء آخر من سائر

( )17راجــع :األنــس اجلليل يف أخبار القدس
واخلليل ج 1ص 256واألموال أليب عبيد
ص 225واإلصابة ج 4ص 105واألرسار
املرفوعة ص 457والبداية والنهاية ج7
ص 58و (ط دار إحياء الرتاث العريب) ج7
ص 65و  68وتفسري القرآن العظيم ج3
ص 19ومسند أمحد ج 1ص 38وجممع
الزوائد ج 4ص 6وراجع :كنز العامل (ط
مؤسسة الرسالة) ج 5ص 703وج14
ص 148و  143وتــاريــخ مدينة دمشق
ج 2ص 171ومعجم ما استعجم ج3
ص.827

رواية سعد السعود:

النبي ملا أصبح بعد عودته من إرسائه

عرش سنوات..

إىل أنس بن مالك ،فدعاه ،فلام جاء قال

اإلرساءات.

وذكر ابن طاووس رواية تقول :إن

جربئيل جاء النبي فوضعه يف يشء

كوكر الطري ،قال« :فلام أطرفت
فرج َع نْت إيل وأنا يف مكاين،
ببرصي طرفةَ ،

فقال :أتدري أين أنت؟!.

( )18بحار األنـــوار ج 18ص 393وج37
ص 316واليقي البن طاووس ص292
وتأويل اآليات الظاهرة ج 1ص.271
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فقلت :ال يا جربئيل.
فقال :هذا بيت املقدس ،بيت اهلل

وسند هذه الرواية ال غبار عليه.

ثم ذكرت الرواية :أن جربئيل قام فإذن

كان دفعة أخرى غري ما هو مشهور،

األقىص ،فيه املحرش واملنرش».

مثنى مثنى ،ثم صىل النبي باألنبياء يف

بيت املقدس ،وكان عددهم أربعة آالف
وأربع مئة وأربعة عرش نبي ًا ،ثم ذكر يف بقية
احلديث أنه أصبح باألبطح(.)19
ونقول:

أ .رصح ابن طاووس يف سعد السعود:
بأن هذا احلديث مروي عن رجال من
أهل السنة(.)20

ب .عيل بن إبراهيم ،عن أبيه ،عن ابن أيب
عمري ،عن عمر بن أذينة ،عن زرارة

أو الفضيل ،عن أيب جعفر قال :ملا
أرسي برسول اهلل إىل السامء ،فبلغ
232

خلف حممد.)21(

البيت املعمور ،وحرضت الصالة،
فأذن جربئيل وأقام ،فتقدم رسول
اهلل ،وصف املالئكة والنبيي

( )19سعد السعود البن طاووس ص 100و
 101وبحار األنوار ج 18ص 317و 318
وتأويل اآليات الظاهرة ج 1ص.265
( )20سعد السعود البن طاووس ص.100

ج .قال ابن طاووس :لعل هذا اإلرساء
فإن األخبار وردت خمتلفة يف صفات

اإلرساء املذكور .ولعل احلارضين
من األنبياء كانوا يف هذه احلالة دون
األنبياء الذين حرضوا يف اإلرساء
اآلخر ،ألن عدد األنبياء األخيار ،مائة

ألف نبي وأربعة وعرشون الف ًا.

ولعل احلارضين من األنبياء كانوا يف

هذه هم املرسلون ،أو من له خاصة ،ورس

مصون(.)22

د .ذكر يف الكايف حديث إرساء النبي
إىل بيت املقدس ،بسند صحيح ،ورواه

غريه أيض ًا .وفيه أذان جربئيل وإقامته،
ثم صالته باحلارضين يف بيت
املقدس عىل النحو املذكور يف رواية

سعد السعود .ولكن رواية الكايف

قالت« :حرش اهلل عز ذكره األولي
( )21الكايف ج 3ص 302وبحار األنوار ج18
ص.307
( )22سعد السعود البــن طــاووس ص101
وبحار األنوار ج 18ص.318
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واآلخرين من النبيي واملرسلي» .فام

العرش .كام ورد يف األحاديث .ويصيل فيه

أربعة آالف ،وأربع مئة وأربعة عرش

يعودون إليه إىل يوم القيامة(.)25

معنى اقتصار رواية سعد السعود عىل
نبي ًا؟!(.)23

بل يف رواية أخرى قال« :ثم أم رسوله

اهلل يف مسجد بيت املقدس بسبعي

نبي ًا»(.)24

(أو يدخله) كل يوم سبعون ألف ملك ،ال
وقد أقسم اهلل تعاىل به ،فقال:

ﮋﮧ ﮨﮊ [سورة الطور.]4 :

وجعله اهلل تعاىل يف السامء مثابة

وأمن ًا( ،)26كالكعبة املرشفة يف األرض

ه .ثم إنه قد ورد يف رواية سعد السعود

أعزها اهلل.

اهلل األقىص ،فيه املحرش واملنرش».

مكة(.)27

قوله« :فقال :هذا بيت املقدس ،بيت
ومل نعرف السبب يف اعتبار بيت

املقدس بيت اهلل األقىص ،مع أن مسجد

الكوفة أفضل منه ..وملاذا ال يكون بيت
اهلل األقىص هو البيت املعمور؟! (وهو

الرضاح) فإنه مسامت للكعبة ،وهو بحذاء
( )23الكايف ج 8ص 121وبحار األنوار ج18
ص 308و  309و  363وج 10ص161
عنه ،والربهان (تفسري) ج 2ص 555وج4
ص 870وتفسري أيب محزة الثاميل ص300
وتفسري القمي (تفسري سورة الزخرف).
( )24أمــايل الصدوق ص 269ـ  271و (ط
مؤسسة البعثة) ص 535و  536وبحار
األنوار ج 18ص 334وروضة الواعظي
ص 57و  58وشجرة طوبى ج 1ص194
والربهان (تفسري) ج 3ص.486

وإن له يف السامء حرمة عىل قدر حرمة

( )25بــحــار األنــــوار ج 5ص 330وج11
ص 110وج 55ص 55ـ  61والدر املنثور
ج 6ص 117وعلل الرشائع ج 2ص403
ومستدرك سفينة البحار ج 7ص423
واملصنف للصنعاين ج 5ص 29ونظم
درر السمطي ص 127وكنز العامل (ط
مؤسسة الرسالة) ج 2ص 565و 566
ونور الثقلي ج 1ص 53وكنز الدقائق ج1
ص 339وتفسري الثعلبي ج 1ص274
وتفسري البغوي ج 1ص 115وتفسري
القرآن العظيم ج 3ص 14واألحاديث يف
هذا املعنى كثرية.
( )26بحار األنوار ج 11ص 110و  111ج55
ص 58وج 96ص 201وعلل الرشائع
ج 2ص 92و (ط احليدرية) ج 2ص.407
( )27بحار األنوار ج 55ص 60و  61وجممع
الــزوائــد ج 7ص 113وكنز العامل (ط
مؤسسة الرسالة) ج 12ص 229وج14
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فإن صح وصف البيت الذي صىل فيه

إن اهلل عز وجل يقول يف كتابه:

األقىص ،فإن املقصود به هو البيت املعمور،

ﭗﭘﭙﭚﭛﭜ

رسول اهلل حي إرسائه بأنه بيت اهلل

وال سيام بمالحظة الروايات التي ذكرناها،

والتي تؤكد أن املقصود بـ «املسجد األقىص»

يف اآلية املباركة ليس هو الذي يف بيت
املقدس ،بل هو البيت املعمور يف السامء..

البيت املعمور هو املسجد األقىص:

ونختم هذا الفصل برواية صحيحة

السند ترصح :بأن البيت املعمور هو

املسجد األقىص أيض ًا ،فقد روى حممد بن
العباس ،عن أمحد بن إدريس ،عن أمحد

بن حممد بن عيسى ،عن احلسي بن سعيد
األهوازي ،عن فضالة بن أيوب ،عن أيب

بكر احلرضمي ،عن أيب عبد اهلل قال:
أتى رجل إىل أمري املؤمني..

إىل أن قال :قال له أمري املؤمني:
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اجلس أخربك به إن شاء اهلل.

ص 109والدر املنثور ج 6ص 117راجع:
وشعب اإليامن ج 3ص 437وجامع البيان
للطربي ج 27ص 23وتفسري الرازي ج4
ص 56و  256والبداية والنهاية (ط دار
إحياء الرتاث) ج 1ص 43ورشح إحقاق
احلق (امللحقات) ج 32ص 59و .60

ﮋﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ

ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡﮊ .فكان من
آيات اهلل التي أراها حممد ًا :أنه انتهى به

جربئيل إىل البيت املعمور وهو املسجد

األقىص.

فلام دنا منه أتى جربئيل عين ًا فتوضأ

منها ،ثم قال :يا حممد توضأ ،ثم قام
جربئيل فأذن ،ثم قال للنبي :تقدم فصل،

واجهر بالقراءة ،فإن خلفك أفق ًا من
املالئكة ال يعلم عدهتم إال اهلل جل وعز.

ويف الصف األول :آدم ،ونوح،

وإبراهيم ،وهود ،وموسى ،وعيسى،
وكل نبي بعث اهلل تبارك وتعاىل ،منذ خلق
الساموات واألرض إىل أن بعث حممد ًا.

فتقدم رسول اهلل ،فصىل هبم غري

هائب وال حمتشم ..الخ. ..
()28

وسند هذه الرواية صحيح.

وهذا يدلنا عىل أن قوله يف الرواية

املتقدمة عن سعد السعود« :وهو بيت اهلل
( )28بحار األنـــوار ج 18ص 394و ج37
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األقىص» هو البيت املعمور ،ال ذلك الذي
يف بيت املقدس ،فإنه قد ُج ِعل مسجد ًا بعد

بام ييل:

سمى باألقىص أيض ًا.

العميل للذات اإلهلية عن كل سوء ونقص

وفاة الرسول بسنوات كثرية ،ومن ثم
ﮋﭨ ﭩ ﭪ ﭫ

ﭬﭭﭮﭯﭰﭱﭲ
ﭳﮊ [سورة اإلرساء.]2 :

ما الربط بي هذه اآلية وسابقتها؟!:

أما بالنسبة للسؤال األول ،فنجيب

إن اآلية األوىل حتدثت عن التنزيه

مهام كان ،وعن جامعيتها ملعاين الصفات
عىل أتم الوجوه ،وأسناها وأهباها ..وعن

نفي الرشيك يف األلوهية والربوبية ،ألنه
يتناقض مع الذات اإلهلية وصفاهتا..

أول ما يتبادر إىل الذهن هنا هو

أما هذه اآلية فتكفلت بالدعوة إىل

واآلية السابقة .فاآلية السابقة حتدثت عن

الوالء والتوجه ،واإلرتباط كام بينه قوله

السؤال عن الرابط والعالقة بي هذه اآلية

تنزيه اهلل ،وعن اإلرساء ،وعن صفات اهلل

تعاىل ..وهذه اآلية حتدثت عن نبي اهلل

موسى ،وأن اهلل تعاىل آتاه الكتاب،
وجعله هدى لبني ارسائيل؟!.

ـص
وســـؤال آخـــر ،يــقــول :ملـــاذا ُخـ َّ

موسى باحلديث عنه وعن كتابه ،وعن

قومه ،ومل يذكر إبراهيم وصحفه ،وما

جرى له مع قومه ،أو عيسى وإنجيله،
ومــعــانــاتــه مــع الــيــهــود ،أو غــريمهــا من
األنبياء؟!.

وسيأيت احلديث عن هذا السؤال يف

موضعه إن شاء اهلل تعاىل.

جانب توحيدي آخر ،وهو نفي الرشك يف

تعاىل :ﮋ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳﮊ
ومل يقل :ال تتخذوا من دوين إهل ًا..

وسيأيت توضيح ذلك إن شاء اهلل

تعاىل..

اإليتاء واإلعطاء:

وقد بدأ فيها باحلديث عن إيتاء

الكتاب فقال :ﮋﭨﮊ ،فلامذا مل يقل:

«أعطينا» مثالً؟!.
ونجيب:

بأن كلمة أعطى تفيد جمرد إيصال

اليشء إىل الطرف اآلخر واستيالئه عليه..
وأية خصوصية أخرى يراد استفادهتا من
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هذا اإلعطاء ،فإنام يدل عليها بدال آخر،

التنزه عنها ..أما بالنسبة للمعطي ،فال بد

وأما اإليتاء ،فهو حيمل معه خصوصية

وقـــــال تـــعـــاىل :ﮋﯮ ﯯ ﯰ

وهذه اخلصوصية قد تكون هي الترشيف

ومودة وتكريم ،ال إعطاء تثاقل وتأفف

من قرينة حالية أو مقالية..

زائدة عىل جمرد إيصال اليشء إىل آخذه،
أو التكريم ،أو اليرس والسهولة فيام يتوقع

فيه الصعوبة ،أو املودة ،أو الرضا ،أو ما

هو قريب من هذه املعاين..

وشاهدنا عىل ذلك :هو اإلستعامالت

القرآنية لكلمتي آتى ..وأعطى..
أ :آتى: ..

فنالحظ :أن القرآن قد أمر املكلفي

بإيتاء الزكاة ،ومل ترد كلمة «الزكاة» فيه
إال مع كلمة اإليتاء .فاملطلوب هو أن ال

يعطي الزكاة بخشونة ،وغلظة ،وانزعاج
وإزعاج ،وضيق وتشدد وتصعيب كام

حيصل يف أحيان كثرية ،بل يعطيها بكل
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احرتام ،ومودة ،وسهولة ،ومرونة ورىض.
ولعل قولك :كيف نفرس إذن ما ورد

من أن اهلل تعاىل قد اعترب الزكاة أوساخ

الناس؟!.

ونجيب:

بأن هذا فيام يرتبط بحث اآلخذ عىل

له من اإلكرام واإلعزاز لآلخذ.

ﯱﮊ ..فاملطلوب هو اإلعطاء بسهولة
ومهانة وإذالل ،وأذى ومتنن ،والسيام إذا

كان من ُي نْع َطى هو قرابة الرسول الذين
جيب إكرامهم..
وقال

سبحانه:

ﮋﮣ ﮤ

ﮥ ﮦﮊ [سورة النساء،]4 :

وقال :ﮋ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ
ﭯ ﭰﮊ [سورة

النساء:

 .]24حيث إن االنسان إذا قىض وطره

من املرأة ،فإنه جيد صعوبة يف إعطائها املهر
الذي جعله هلا يف عقد الزواج ..وكأنه
بعد أن يربد غلته يندم ويرى أن ما حصل
عليه ال يساوي ما بذله هلا ،وما سجله هلا

ترسع ،فيحاول
عىل نفسه ،ويرى أنه قد ّ
التهرب واملامطلة والتسويف ..ويسعى إىل

محلها عىل التنازل عن أي مقدار كان..

فجاء األمر اإلهلي بلزوم أداء حقها

إليها بسهولة ورىض ،وإكرام وإعزاز،
واندفاع وحمبة ،ومن دون خدشة يف
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املشاعر ،فإهنا إنام أكرمته بأغىل وأعز ما

لنيل املعارف لتكون له نــور ًا ييضء له

كرامتها..

زينة وكرامة له ،وهيذب نفسه ،ويلزمها

لدهيا ،وهو عنوان شخصيتها ،ورمز
أما فيام يرتبط بقوله تعاىل عىل لسان

دربه ،وللحصول عىل الكامالت لتكون

بتقوى اهلل ،والعمل الصالح .فيؤكد

سليامن :ﮋ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ

إنسانيته ،ويستفيد بذلك من املزيد من

فلعله يشري به إىل أن اهلل تعاىل قد أكرم

أهل الدنيا يف خرياهتا ،ويسعد يف اآلخرة

ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖﮊ

أهل الدنيا بال ريب.

ﭞ ﭟ ﭠﮊ [سورة النمل.]36 :
اإلنسان بنعمة اخللق والرزق ..ﮋﮏ

التوفيق للخري والعطاء ،فهو يشارك
بدخول جناهتا ،فام آتاه اهلل خري مما آتى اهلل

[سورة اإلرساء .]70 :وسخر لإلنسان

كام أننا نالحظ :أنه تعاىل حي يذكر

له الشمس والقمر واألنعام ،وكل ما يف هذا

واهلدى والتقوى ،نراه يلتزم بكلمة اإليتاء

هلدايته ،ومنحه العقل والقوة ،والفطرة

حممد.]17 :

األرض لتنبت ،والسحاب ليمطر ،وسخر

الكون ،ليكون يف خدمته ،ثم أرسل األنبياء

السليمة ،فإذا كفر بأنعم اهلل ،وجتاهلها،
وسعى يف معصيته تعاىل ،فإنه يستحق الذم

والعقوبة ،ألنه قابل اإلكرام واإلحسان،

باللؤم والكفران ،وقد قال الشاعر:

إذا أنت أكــرمت الكــريم ملكـته

وإن أنت أكــرمت اللــئيم تــردا

أما اإلنسان املؤمن ،فإنه يقابل اإلكرام

والنعم بالشكر ،والعرفان واخلضوع،

واإلنقياد ،والطاعة ،والعبادة ،ويسعى

الكتب املنزلة :القرآن ،والتوراة واإلنجيل

أيض ًا ،فيقول :ﮋ ﯵ ﯶﮊ [سورة
وقال :ﮋ ﮇ ﮈ ﮉﮊ (.)29

ويقول عىل لسان عيسى :ﮋ ﮍ

ﮎ ﮏ ﮐﮊ [سورة مريم.]30 :

وقال :ﮋﭴ ﭵ ﭶ ﭷ

([ )29اآلية  53و  87من سورة البقرة ،واآلية
 154من سورة األنعام ،واآلية  110من
سورة هود ،واآلية  2من سورة اإلرساء،
واآلية  49من سورة املؤمنون ،واآلية 35
من سورة الفرقان ،واآليــة  43من سورة
القصص ،واآلية  23من سورة السجدة،
واآلية  45من سورة فصلت].
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ﭸ ﭹ ﭺ ﭻﮊ [سورة

وقال يف اجلانب اإلجيايب :ﮋ ﮆ

وقال :ﮋ ﭪ ﭫ ﭬﮊ [سورة

وقال :ﮋﮧ ﮨ ﮩ ﮪﮊ [سورة

وقال :ﮋ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ

وقـــــــال :ﮋﮄ ﮅ ﮆ

وقال :ﮋﮊﮋﮊ [سورة

وقال عن أهل اجلنة :ﮋ ﭥ ﭦ ﭧ

وما ذلك إال ألجل أن هذه الكتب

وقال :ﮋ ﰌ ﰍ ﰎﮊ [سورة

أمر اهلداية هلم ،وهو عطاء مودة ،وترشيف

ولكن استفادة التكريم يف هذه املوارد

النساء.]54 :

النساء.]163 :

ﯢ ﯣ ﮊ [سورة احلجر.]87 :
احلديد.]27 :

هي دليل حب اهلل تعاىل لعباده ،ولتيسري
وتكريم ..ومل نجد أي مورد تستعمل فيه
كلمة اإليتاء إال فيام كان حسن ًا وحمبب ًا،
ومجيالً..

الليل.]5 :

ﮇﮊ [سورة الضحى.]5 :

ﭨ ﭩ ﮊ [سورة النبأ.]36 :
هود .]108 :أي غري مقطوع.

أيض ًا إنام هي بقرائن األحوال ،أو قرائن

املقال ..فإن إعطاء الكوثر إنام هو مقام
الرد عىل الشانئ األبرت ،وهذه قرينة عىل

هذا كله فيام يرتبط باألنبياء.

إرادة التكريم بإعطاه الكوثر..

فهو يستعمل يف املكروه واملحبوب،

يشري إىل أن املطلوب هو اإلعزاز،

ب :أعطى:
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ﮇ ﮈﮊ [سورة الكوثر.]1 :

فقد قال تعاىل :ﮋ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ

ﮗ ﮘ ﮙ ﮊ [سورة التوبة.]29 :

فقد استُفيدَ منها معنى الكراهة ،وعدم

كام أن اإلعطاء الدائم وبدون انقطاع

واستبعاد أي نوع من أنواع احلاجة ،وهذه
قرينة مقالية عىل هذا املراد .وكذلك احلال

يف قوله تعاىل :ﮋﮄ ﮅ ﮆ

الرضا .ولكنها استفادة جاءت بمعونة

ﮇﮊ ،فإن الترصيح :بأن الغاية من

وكون اإلعطاء يف حال الصغار.

قرينة عىل التكريم واإلعزاز املشار إليه..

القرائن ،والسيام بلحاظ كوهنا جزية،

مواصلة اإلعطاء هو استجالب الرضا،

سامحة العالمة السيد جعفر مرتىض العاميل

ص اىل :أن اإلعطاء هو جمرد
فنخ ُل ُ

اإليصال والتمكي من اليشء ..وتستفاد

عيسى أقرب زمان ًا إىل رسول اهلل

من موسى.!!

اخلصوصية من قرينة خارجية ،ال من
اإلعطاء ِ
نفس ِه.

أوالً :بأن داود وعيسى مها مثل

وقد قال تعاىل :ﮋﭨ ﮊ ،فأسند

ولكن كان ملوسى دور أكرب يف معاجلة

اإلسناد إىل ضمري اجلمع:

ونجيب:

موسى يف كوهنام مبعوثي لبني إرسائيل،

كلمة «آتى» إىل كلمة «نا» التي هي ضمري

طغيان فرعون ..ويف مواجهة رعونة بني

حال التعزز واجلالل ،والكربياء والعظمة..

كربى معهم ،ومع فرعون.

مجاعة املتكلمي .ولعل السبب هو إظهار
من حيث أن هذا املقام قد اقتىض توسيط

الوسائط -مثل جربائيل إليصال هذه
الكتب بعد مزيد من اإلعداد ،واإلستعداد

الستقباهلا ،ألن نعمة اهلداية اإلهلية هي من

أعظم النعم ،وأغالها ،وأمهها وأسناها..
ملاذا موسى دون سواه؟!

إرسائيل ،وقد أظهر اهلل تعاىل له آيات
ولعل األحوال الصعبة التي مرت

عىل موسى مع فرعون ،ومع بني إرسائيل،
ِ
رب وعظات،
والتي كانت حمن ًا كبرية ،كلها ع َ ٌ
ودروس يضاف إىل ذلك :أن هذه األمة

املرحومة ،أمة رسول اهلل حممد..

ستواجه حمن ًا عظيمة مع بني إرسائيل،

وقد حان اآلن وقت اإلجابة عن

وسيكون هلم أثر عجيب وغريب عىل

السبب يف اختيار موسى ،والكتاب

منهم الكثري من مكائد ستواجه املهالك

السؤال املتقدم يف أول هذا الفصل عن
الذي آتاه اهلل إياه للحديث عنهام يف

فكرها وسلوكها ،وسياساهتا ،وستكابد
واملصائب ،وسيامرسون الكثري من الكيد

هذا املورد بعد حديث اإلرساء ،دون
وص ُح ِفه ،وعيسى وإنجيله،
إبراهيمُ 

وستجري عىل هذه األمة السنن نفسها

أفضل األنبياء بعد رسول اهلل .ومع أن

يف بني إرسائيل أيض ًا ..من أجل ذلك كان

وداود وزبوره ..مع أن إبراهيم

واإلفساد يف هذه األمة.

التي جرت يف األمم السالفة ،والسيام ما كان
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احلديث عن هذه األمور ،والتحذير منها،
وإعداد الناس هلا هو األوىل واألصوب.

ثم ربط ذلك بأمر غيبي أخرب بأنه سوف

ثاني ًا :يــرى بعضهم :أن سبب هذا

حيصل بال ريب ،وهو إفساد بني إرسائيل

وتــقــدمــه عــىل ســائــر األنــبــيــاء ،بــام فيهم

هم عباد مؤمنون ،وأولياء صاحلون ..وبأن

اإلنتقال هو اإلشــارة إىل عظمة نبينا،

موسى ،فــإن تكليم اهلل تعاىل ملوسى

مرتي ،وبأن الذين سوف يتصدون هلم
للمسجد احلرام دور ًا كبري ًا وأساسي ًا يف هذا

ليس بأعظم من قضية اإلرساء ،مع أن

احلدث الكبري واخلطري.

األعظم.

واألثر العظيم للخرب الذي حتمله هذه اآليات

مجيع الفضائل الثابتة لألنبياء ثابتة لنبينا

وهــذا كله يكرس األمهــيــة الكربى،

ثالث ًا :إن مساق الكالم يف بداية هذه

يف حتصي الناس من السقوط يف مصائد

أمر إعجازي هائل هيدف إىل ربط الناس

واإلحــبــاط والسقوط أمــام قــوى الباطل

السورة املباركة يتجه إىل احلديث عن

بالغيب اإلهلي ،وإذكاء الشعور لدهيم بأن

لدى هذا الغيب ما حيميهم ،ويغنيهم،
ويقوهيم ،وحيل مشاكلهم ،وأن عليهم أن

يعودوا إليه ،وأن يعتمدوه ،وأن يتعلقوا به،
ويتوقعوا منه كل مفاجأة .وسريى منه أهل
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من قبل خالقه وصانعه ومدبره سبحانه.

الطاعة ما يرسهم ،وجيرب كرسهم ،وسريى
أهل الطغيان والعدوان ،ما يرد كيدهم،

وخيضد شوكتهم ،ويقصم ظهرهم..

الطواغيت ،ومن إصابة املؤمني بالوهن
مهام عظمت وطغت ،وبغت ،ومجعت من
القدرات التدمريية ،يف خمتلف املجاالت،

وعىل مجيع الصعد :األمنية ،واإلقتصادية،

والعسكرية ،والتسليحية ،واإلعالمية،
والتكنولوجية ،وســائــر اإلخــرتاعــات،

وخمتلف القدرات العلمية اهلائلة.

وليعرفوا من خالل هذا اإلخبار

الغيبي املحفوف بحديث اإلرساء عىل

فبدأ بحديث اإلرساء العظيم ،الذي ال

النحو الذي ذكرناه ..أن ال قيمة لكل

به علم ،أو ينفذ إليه تصور ،أو عقل ..إال

سبحانه ،وعظيم ملكه ،وجليل قدرته،

يناله وهم ،وال يسمو إليه خيال ،وال حييط

هذه القدرات اهلائلة يف مقابل عظمة اهلل

سامحة العالمة السيد جعفر مرتىض العاميل

وغوامض أرسار ملكه ،وباهر علمه،

الصالة والسالم» قد قىض مجيع حياته

يدعي لنفسه أنه قادر عىل يشء يف مقابل

طاعته ،وسخر كل ما حباه اهلل تعاىل به

وقاهر جربوته ..إذ ال يستطيع أحد أن

عظمة اهلل وقدرته ،وملكه الذي أشار يف

هذه السورة إىل طرف منه.

ولو صدقوا فيام يدعونه ألنفسهم من

يف اجلهاد ،والكدح يف سبيل اهلل ،ويف

من قوة وحول يف رضاه سبحانه ،فاستحق
التكريم واإلعزاز بذلك.

أما بنو إرسائيل ،فقد حباهم اهلل

قدرات ،فليأتونا بخرب ما سوف حيصل بعد

بأعظم النعم وأسناها ،ويرس هلم مجيع

أو فليخربونا عن الطريقة التي يمكن

ظلم فرعون الذي كان يذبح أبناءهم،

عرش سنوات ،أو بعد سنة ،أو شهر ،أو يوم..

إلنسان ما أن ينتقل من األرض إىل السامء،
وال نقول :إىل خارج الساموات ليصل إىل

العرش ،ثم إىل الكريس ..بل نقول :ليصل

إىل أقرب كوكب نعرفه ،ويرجع إلينا منه

خالل ساعة ،أو ساعتي..

الترشيف خلصوص موسى:
ﮋﭨ ﭩﮊ.

وقد حتدث تعاىل عن إتيانه موسى

الكتاب ..أما بنو إرسائيل ،فعليهم واجب
اإلهتداء هبذا الكتاب بالذات..

وهذه الطريقة البيانية تدلنا عىل أنه

تعاىل يريد أن خيص موسى بالترشيف،
والتكريم ،وأن حيرم منه بني إرسائيل.

ألن موسى «عليه وعىل نبينا وآله

أنواع اهلدايات ،وبعث هلم نبي ًا محاهم من

ويستحيي نساءهم ،ومحلهم عىل اختاذه رب ًا

هلم ،يعبدونه من دون اهلل تعاىل..

كام أنه تعاىل مل حيرمهم نعمة اهلدايات

العقلية والرشعية أيض ًا .وأظهر هلم

الكثري من املعجزات ،ول َّبى هلم مطالبهم

التعجيزية ..و ..و ..لكنهم ما فتئوا ينقضون
عهودهم معه ،وينكصون عىل أعقاهبم،
حتى إهنم ملا خرجوا من قاع البحر الذي
فلقه اهلل تعاىل هلم ،فكان كل فرق كالطود
العظيم ،مروا عىل قوم يعبدون أصنام ًا

هلم ،فقالوا ملوسى :ﮋﭟﭠﭡﭢﭣ

ﭤﮊ!![سورة األعراف.]138 :

وكان موسى هو املجاهد الصابر

عىل كل هذه املصائب منهم.
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وألجل ذلك آتاه اهلل الكتاب وما فيه

حتمل اهلدايات للبرش ،بنحو غري قابل

الكتاب ،وألم العهد:

فكلمة «الكتاب» تشري إىل هذه اهلداية،

من إعزاز وتكريم ،وترشيف وتعظيم.

ثم إنه تعاىل قال :ﮋﭨ ﭩ

ﭪﮊ ،فلامذا قال ﮋ ﭪﮊ ،ومل
يقل« :كتاب ًا»؟!.
واجلواب:

وإىل حتديدها وتشخيصها ،وإىل أهنا خمزونة

يف قوالب يمكن الرجوع إليها .وهي

تساعد عىل بقائها ،ومتنع من التالعب هبا.

وحفظها عىل هذا النحو من التحديد،

ألن األلف والالم هنا للعهد الذهني..

وجعل املرجعية هلا ،وإخراج األمر عن

ذكرى ..كام أنه ال مورد للعهد اخلارجي،

فضح ممارسات اليهود الرامية إىل اإلجتار

إذ مل يتقدم ذكر للكتاب ،ليقال :إنه عهد

ألن الكتاب مل يكن موجود ًا خارج ًا قبل
وال حي اإليتاء ،فاملتعي هو أن يكون

البرش
العهد ذهني ًا ،ألن اهلل تعاىل ال يعطي
َ
أي كتاب كان .ال كتاب شعر ،وال كتاب
َّ
لغة ،وال غري ذلك ،بل يعطي كتاب هداية،

وترشيع وتعليم ،ورعاية وداللة.

وهذا ما استقر عليه تاريخ البرش أيض ًا.

242

للتالعب ،وإعامل األذواق ،واألغراض..

ملاذا كتاب؟!:

ويبقى هنا سؤال :ملاذا خص اإليتاء

بالكتاب ،ومل يقل« :التوراة» مثالً؟!.
ونجيب:

أوالً :إن تعاليم الكتاب ثابتة،

وحمدودة يف قوالب وألفاظ ،ونصوص

دائرة اإلجتهادات واألهواء قد أسهم يف
هبذه اهلدايات ،وجعلها وسيلة جلمع

األموال ،وخلداع الناس ..حيث صاروا
ﮋﭩﭪﭫﭬﭭﭮ

ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵﮊ
[سورة البقرة.]79 :

فهم يزعمون :أن ما يكتبونه بأيدهيم

هو نفس كتاب اهلداية املعهود ،الذي أنزله

اهلل تعاىل عىل موسى ،وإنام يفعلون
ذلك خلداع الناس ،وإهيامهم بأن هذا هو

ذاك نفسه.

ثاني ًا :إنه تعاىل كان يعلم أن التوراة

سوف تتعرض للضياع ،وأن هناك من

س ُي ِ
خرج للناس كتاب ًا يسميه باسم «التوراة».
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فلعله جتنب سبحانه هنا التعبري بكلمة

مؤمن ..ألنه متوافق مع حقائق الدين،

الكتاب احلقيقي النازل من عند اهلل عىل

ثالث ًا :لكي ال ييسء بنو إرسائيل

«التوراة» ليدل عىل أنه إنام يتحدث عن

موسى ..فإنه لو عرب بكلمة توراة
وحسب ،فلربام أمكنهم إهيام الناس بأنه

إنام يشري إىل هذا الكتاب املخرتع املتداول
فيام بينهم ،مما كتبوه بأيدهيم ،وقالوا

للناس :هو من عند اهلل ،وليس هو كذلك.
مل ينسب الكتاب إليهم:

وأحكام الرشع املبي..

االستفادة من هذا األمر ،بأن يكرسوا

مفاهيم عنرصية واستكبارية ،ختالف دين
اهلل ،مثل :أهنم شعب اهلل املختار ،وأن اهلل
قد خلق الكون ألجلهم ،والبرش خلدمتهم،

وما إىل ذلك من ترهات.

موسى نبي لبني إرسائيل:

وأما ملاذا مل ينسب هنا الكتاب إىل

وهذه اآلية املباركة منسجمة مع سائر

أنه نسبه إليهم يف سورة اجلاثية ،فقال:

كان مبعوث ًا لبني إرسائيل ،وكذلك

بني إرسائيل ،بل نسبه إىل موسى ،مع
ﮋﭯ ﭰ ﭱ ﭲﮊ [سورة
اجلاثية .]16 :فلعل سببه:

أوالً :إن املقام مقام لوم وتوبيخ

وحرمان لبني إرسائيل بسبب جحودهم
وعصياهنم ،فاملناسب أن حيرمهم من هذا

الرشف العظيم ،الذي أثبتت أفعاهلم أهنم
ال يستحقونه.

ثاني ًا :ليدل عىل أن التوراة كتاب

هداية لكل طالب وراغب ،وأن نزوله
عىل موسى ال يعني اختصاصه ببني
إرسائيل ،فال يمنع من أن يستفيد منه كل

اآليات الرشيفة يف الداللة عىل أن موسى

عيسى.

وكان نبينا وكذلك إبراهيم مبعوثي

إىل البرش مجيع ًا ..وكان عيسى وموسى من

أتباع إبراهيم «عليه وعليهم وعىل نبينا

وآله الصالة السالم»..

والالفت يف هذه اآلية بالذات :أنه تعاىل

مل يرصح ببعثة موسى إىل بني إرسائيل ،بل
اكتفى بالترصيح بجعل كتابه هدى هلم.
وهذا حرمان آخر هلم ،أدى إليه كفرهم

وجحودهم.

وحتى بالنسبة للكتاب ،فإن اهلل تعاىل
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قد جعله هدى لبني إرسائيل ،ولكن

املراد باجلعل :هو جعلها املعيار يف

اهلداية ،ومل حيسنوا أخذها .كام أظهرته

أي أننا اعتربناها حجة عليهم ،نأخذهم

أفعاهلم أظهرت أهنم مل يقوموا بفروض
اآليات التي تيل هذه اآلية.

هبا ونحاسبهم عليها ،ونرتب عليهم آثار

ويالحظ هنا أيض ًا :أنه تعاىل مل يثبت،

اإلقدام واإلحجام ،فنثيب ونعاقب من

سكت عن ذلك ،وإنام ذكر بني إرسائيل

ﯫ ﯬ ﯭﮊ [سورة اإلرساء.]15 :

ومل ينف كونه هدى لغريهم أيض ًا .بل
فقط ،ألهنم هم حمط النظر يف اآليات
التالية ..وألهنم هم املثل األظهر للعناد
واللجاج ،وجحود احلق.

هل اهلداية حتتاج إىل جعل؟!:

ثم قال تعاىل ﮋ ﭫ ﭬﮊ.

فقد يسأل سائل ،ويقول :هل اهلداية

حتتاج إىل قرار ،وجعل ،ووضع أم أهنا أمر
واقعي ،فهي مثل النور ،من وجده ووصل
إليه استفاد منه واهتدى به ،وأبرص طريقه
بصورة تلقائية ،سواء حصل جعل وقرار،
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اختاذ قرار املثوبة ،أو املؤاخذة عىل أساسها،

أو مل حيصل ،فإن النور إذا كشف للرائي

عن حائط ،أو عن هوة عميقة ،أو عن سبع،
أو عن حية ،ابتعد الرائي عن هذه األمور،

وجتنبها بصورة تلقائية .فلامذا قال تعاىل هنا:

ﮋ ﭫﭬﭭﭮﮊ ؟!.
ونجيب:

هذا املنطلق عىل قاعدة :ﮋ ﯨ ﯩ ﯪ

وكأنه يشري هنا إىل أنه بالرغم من كون

التوراة كتاب هداية يف نفسه ،وبالرغم من

تنصيصه عىل أهنم مأخوذون ومؤاخذون به،
فإهنم عصوا واستكربوا وكفروا وال يزالون،

وما يريد أن يقصه بعد هذه اآلية عنهم من
إفسادهم يف األرض هو الشاهد والدليل.
ملاذا ُهدً ى؟!:

ثم قال تعاىل :ﮋ ﭫ ﭬﮊ.

حيث مل يقل :جعلناه هادي ًا .والفرق

بينهام :أن اهلدى هو املصدر من هدى
هيدي ..وهو يدل عىل أن املجعول من

قبل اهلل تعاىل هو نفس اهلداية بواسطة هذه
املضامي التي يف الكتاب ..من دون أية
إضافة أو اختزال .ومن دون نظر إىل زمان

وال مكان ،وال إىل صدوره من شخص

بعينه ،أو من غريه ،وال أي يشء آخر..
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أما كلمة هادي ًا ،فهي اسم فاعل يدل

عىل ذات تصدر منها اهلداية يف احلال..
فتدل عىل أمور ثالثة هي:
أوالً :معنى اهلداية.

بمضامينه ،بل املراد بالكتاب جمموعة من

املضامي ذات منحى واحد ،جتعل يف
متناول أيدي البرش ،ويكتب عليهم أن
يعملوا هبا للوصول إىل هدف بعينه.

ثاني ًا :اإلنتساب إىل شخص.

فالقرآن ،واإلنجيل والتوراة ،هلا
ٍ
ومعان ،وتوجيهات
مضامي وحقائق،

إن كلمة ﮋﭬﮊ تكرس معنى

العمل هبا.

ثالث ًا :زمان احلال..

وبعدما تقدم نقول:

اخللوص والصفاء من أية شائبة ،وهذا

له مغزى تربوي ،فإنه يريد أن جيرد املورد
عن أي شعور بحاجة هذه اهلداية إىل أي

يشء آخر ،سوى كون مصدرها ومنشئها

هو اهلل تعاىل.

مرتابطة ومتناسقة ،قد فرض عىل العباد
فكلمة كتاب هي بمعنى املكتوب

واملفروض واملحتم الذي يطالب به العباد،

ولو مل تكتب يف صحف أو ألواح .إذ يكفي
حفظ الناس هلا عن ظهر قلب ،والتزامهم

بتعاليمها.

وقد يعرتض عىل هذا :بأن ما أريد الفرار

بل إن قيمة األلفاظ تابعة لقيمة

تدل عىل كاتب ،وعىل مضمون كتب ،وعىل

ُيعرف هلا لفظ ،فاإلنسان يشعر باألمل

منه ،قد وقع وحصل يف كلمة «كتاب» ،فإهنا

آلة كتب هبا أو عليها ،وغري ذلك ..فلم
حيصل هذا الصفاء واخللوص املدعى؟.
ونجيب:

معانيها ،ومدى اإللتزام هبا حتى لو مل
والعطش ،واجلوع ،واخلوف ،ويسعى
للحصول عىل األمن ،وعىل الطعام،

واملاء ،فإذا وجدها واستفاد منها كفاه

بأن كلمة الكتاب يف هذه املوارد ال يراد

ذلك ..حتى لو كان أصم ،أو أبكم ،ومل

لوح ،حتى صار كتاب ًا ،ثم أعطي ملوسى ،ثم

فالقرآن واإلنجيل وسوامها حقائق

هبا أن ثمة مضمون ًا قد سجل عىل ورق أو
فرض عىل بني إرسائيل أن يقرأوه ،وهيتدوا

يسمع لفظ ًا ،وال تكلم بلفظ طيلة حياته.

راسخة قد يعرب عنها ،أو عن أجزاء منها
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بلفظ أو بأشكال عىل األلواح ،أو يف

وتطيعوه أحسن طاعة.

هبا ،ما دام اإلنسان بحاجة إىل هذا اإللتزام،

عليهم التخلص منه ،وإبعاده واإلبتعاد عنه،

صحف ،ولكن املهم هو العمل واإللتزام

أو يطلب منه ذلك ..فإن بعض الناس قد
حيتاج إىل اإللتزام ساعة واحدة ،أو يوم ًا،

أو شهر ًا واحد ًا ،ثم يموت أو يستشهد قبل
أن يسمع أية آية أو رواية ،نظري ذلك الذي

أسلم يوم أحد ثم استشهد ،ومل يسجد هلل
سجدة واحدة.

وهو :أن ال يتخذوا وكي ً
ال من دون اهلل .ومل

يرش بيشء إىل العقد اإلثبايت ،وهو التزامهم

جانب التوحيد .ومل يبي طبيعته وال معناه..
كام أنه تعاىل مل يبي كيف يتم رفض الوكيل
من دونه ،وال بي كيفية التزام التوحيد ،وإىل
أي مدى يصلون يف توحيدهم هذا.

واحلاصل :أن املجعول هدى هو

ولعل سبب ذلك :أنه تعاىل يريد يف

ال من حيث هي مكتوبة ،بل من حيث

للتطهري من الشوائب والتزكية ،والتخلص

ثم قال سبحانه :ﮋﭯ ﭰ ﭱ

للظاملي ،وحماباة الطواغيت ،وما إىل ذلك.

أي أن هذه اهلداية التي جعلتها لكم

بالطاغوت ،وإخراجه من القلوب قبل أن

وأمر واحد ،وهي :أن ال يتخذوا من دونه

أراد أن يزرع أرض ًا ،يقوم أوالً باستصالحها،

املضامي واملعاين.

هي موجودة ،ومدركة وميرسة.
ﭲ ﭳﮊ.

يا بني إرسائيل تتلخص بكلمة واحدة،
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بل جعل اخلالصة أمر ًا سلبي ًا جيب

تعاىل وكيالً.

فريد هنا سؤال عن السبب يف أنه

تعاىل مل جيعل خالصة اهلداية التي أرادها
من بني إرسائيل فع ً
ال «إجيابيا» ،فلم يقل

ـ مثالً :أن توحدوا اهلل تعاىل أتم توحيد،

جمال البناء اإليامين ،أن يعطي األولوية
من القذارات واألوساخ ،كالرشك ،والوالء
وألجل ذلك أشار تعاىل إىل الكفر

يدخل التوحيد واإلخالص فيه إليها ،فإن من

وإعدادها ،وختليصها من العوائق ،ثم خيتار

الوقت املناسب ملبارشة زراعته.

وهذا ما حصل لبني إرسائيل بالفعل،

فإن هذا الرشك والكفر واإلنحراف كان

متمكن ًا من قلوهبم ،وبقي هو املهيمن عىل
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عقوهلم طيلة املئات واآلالف من السني.

وهذا يؤكد عملي ًا :أن األولوية هي

إلخراج هذه القذارات من قلوهبم ،وهذا
ما أراد سبحانه اإلشارة إليه هنا ،حيث

جعل هلم الكتاب هدى ..ولكن جعل
مضمون هذه اهلداية هو إخراج الطاغوت،
ووالية الظامل ،ومماألته من قلوهبم ،وإزالة

كل عالقة هلم به..

إىل آخر ما هنالك من مصائب وباليا

واجهها موسى وأخوه هارون معهم.

بالرغم من كل اآليات واملعجزات،

والنعم التي حباهم اهلل تعاىل هبا..
اختاذ الوكيل:

وقد قال تعاىل :ﮋ ﭯ ﭰﮊ .ومل

يقل :ليس من دوين وكيل ..ألنه تعاىل

يريد أن يبي هلم :أن كل وكيل من دونه

وقد دلت سريهتم مع موسى عىل

تعاىل ،فإنه ال حقيقة له ،وال واقعية لوكالته،

كانوا كلام اقتلع موسى جذر ًا منها

وأنتم الذين اخرتتم الوكالء والطواغيت،

رسوخ هذه العاهة يف قلوهبم إىل حد أهنم
ظهرت له جذور أخرى ،وكلام جاءهتم

شبهة انغمسوا فيها ،وكلام دعاهم داع إىل
اإلنحراف والضالل هرعوا إليه وحتلقوا

حوله ،واستجابوا له .وقد تقدم أهنم حي
خرجوا من معجزة البحر ،ورأوا قوم ًا

يعكفون عىل أصنام هلم طلبوا من موسى

أن جيعل هلم أصنام ًا آهلة..

بل هو حمض ادعاء واصطناع بال مربر،
وسلطتموهم عليكم ،وكان لكم النصيب
األوفر واألكرب يف إنتاج طاغوتيتهم ،ويف

قدرهتم عىل ممارسة الطغيان عليكم وعىل
غريكم.

مل يقل :ال َتت ِ
َّخ ُذو نْا غريي وكيالً:

وقال تعاىل :ﮋ ﭱ ﭲﮊ ..ومل يقل:

أال تتخذوا غريي وكيالً .ألن هذا التعبري

كام أنه حي غاب عنهم ،وجاءهم

قد يفهم منه :أن من املمكن أن يكون هناك

إىل عبادة العجل ،وهارون النبي بينهم

اإلختيار بيدهم ،فيمكنهم أن خيتاروا اهلل

السامري بعجله تركوا االيامن ،وعدلوا
حيذرهم ،وخيوفهم ،ويسعى ملنعهم ،وهم

ال يسمعون ،وال يرتدعون..

وكيل سواه سبحانه وتعاىل .مما يعني :أن
وكيالً ،ويمكن أن خيتاروا غريه هلذا األمر..

لكن كلمة ﮋ ﭱ ﭲﮊ تفيد :أن هذا
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اإلختاذ مصطنع ،وال واقعية له ـ كام قلنا ـ
وال ينتج عنه صريورة غري اهلل وكيالً.
كلمة (دون) تشري إىل املقام:

ومصريك ،وتتكل عليه يف الرزق والشفاء،
واخللق ،واإلحياء ،واإلماتة ،وإنزال املطر،

ثم إن كلمة «دون» إنام تشري إىل املوقع

وإثامر الشجر ،وإنبات النبات ،وحتريك

وكي ً
ال سيكون يف موقع الدونية والقلة،

واإلمساك بالسامء واألرض ،وما اىل ذلك..

واملقام .مما يعني أن كل من تتخذونه
والضعة ،فاختاذه وكي ً
ال يصبح خالف

احلكمة ،والعقل ،واختيار لغري الصالح،

ومن ال خيتار لنفسه ما يصلحها ،هل يؤمن
عىل مصالح غريه؟! السيام مع ترجيحه
الفاقد واملحتاج ،والضعيف ،واجلاهل،

والعاجز ..و ..و ..عىل املالك لكل
هذا الوجود والقادر ،والغني ،والعامل،

والقوي ،والعزيز إلخ..

الوكيل أدنى املراتب:

وإذا نظرنا إىل مضمون كلمة «وكيل»

فسنرى أهنا أدنى ما يمكن أن يطلبه عاقل
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من املراتب حلفظ شؤونه ،ومتشية أموره،
وتدبريها ،أو عىل األقل اإلرشاف عليها.

الفلك ،والشمس والقمر والنجوم،

مما فرضته القاعدة التي أطلقها إبراهيم

يف وجه نمرود :ﮋﮇ ﮈ ﮉ ﮊ
ﮋﮌﮍﮎﮏﮐﮑﮒ

ﮓﮊ[سورة البقرة.]258 :

وقد ُف ِهم من ترصفات بني إرسائيل

أهنم يطلبون إهل ًا ..وال يطلبون وكيالً،
فالحظ تارخيهم مع موسى ،حيث

عبدوا العجل ،وطلبوا من موسى أن يتخذ

هلم صن ًام إهل ًا ..حي مروا عىل قوم يعبدون
األصنام.

بي الويل والوكيل:

قد عرفنا آنف ًا :أن مرتبة الوكيل ال

تصل إىل مرتبة الويل ،ألن الوالية اإلهلية

فإذا كان هناك من ال يصلح هلذا األمر،

للشخص تنبثق عن مالكيته تعاىل لعبده

ملا هو أعظم من ذلك؟! بأن تتخذه ولي ًا،

الترصف بالشخص ،وبأمواله ،وكل ما

وهو تدبري ،وحفظ املوجود هل يصلح

فض ً
ال عن أن تتخذه رب ًا ومعبود ًا ،وتكل

مالكية حقيقية ،وهو الذي يملك حق
يرتبط به .وأما الوكالة ،فهي تفويض

سامحة العالمة السيد جعفر مرتىض العاميل

صاحب احلق شخص ًا آخر للترصف يف

فمصدر الوالية فاعل ومؤثر دائم،

وللوالية مناشؤها ،ككون الويل خالق ًا

اهلل مل يكن قادر ًا عىل إفاضة الوجود بدون

ألنه يستطيع أن خيلقه ويوجده ،وأن يميته،

وحواء وعيسى ،فمنحه طرق ًا من والية

أمور معينة.

وصانع ًا ،وهي ما نسميه والية التكوين،

وأن حيييه ،وأن يعطيه ،وأن يمنعه ،ويشفيه
ويرزقه ،ويستطيع أن ال يفعل ذلك به ،بل

إن فيض الوجود عليه حلظة بلحظة يبقى

مرتبط ًا به تعاىل..

وكون األب واسطة يف الفيض ال يعني أن
توسط أب أو غريه كام حصل بالنسبة آلدم

ٌ
تفضل من اهلل تعاىل عليه ،وقد
الترصف

يقتيض األمر سلبها عن بعض اآلباء إذا ظهر
سفههم ،أو عدم واجديتهم للرشائط..

كام أن اهلل تعاىل قد منح الوالية للرسول

كام أن األبوة تصلح منشأ ومبدأ لدرجة

ولإلمام ،ﮋﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ

ولألب باجلعل اإلهلي ،إذ يمكن أن جيعل

وأعمق من والية الشخص عىل نفسه،

من الوالية .ولكنها للخالق باألصالة،
اهلل للوالد بحكم والديته نوع ًا من الوالية

عىل ولده يف نطاق معي ،يفيد يف حفظ

الولد ،وتدبري شؤونه ،وضامن مصلحته.

ﯪﮊ [سورة املائدة .]55 :وهي أوسع
ووالية األب عىل ابنه ،ألن الرسولية

واإلمامة بام هلام من دور تدبريي للناس
ولغريهم من املوجودات تفرضان هذه

فالوالية هلل تعاىل بام هو خالق وصانع،

الوالية الواسعة ،فيصري النبي واإلمام أوىل

حتى والية األب ،ألن األب ليس سوى

النبي واإلمام مظهر إرادة اهلل تعاىل يف عباده

هي األساس ،واملنشأ لكل والية أخرى،
واسطة يف الفيض اإلهلي للوجود عىل هذا

املمكن ،فالوالية احلقيقية هي هلل ،ألن عالقة
اخلالقية باملخلوق ،واإلجياد باملوجود أعمق

من كل عالقة ،ال سيام وأن حاجة املخلوق
إىل الفيض املستمر قائمة باستمرار.

باإلنسان من نفسه ،فض ً
ال عن أبيه ..ألن
وبالده ،وهي والية تدبري ورعاية ،وحفظ

ووقاية ،وترصف وهداية ،ناشئة عن حق

التكوين املحض هلل تعاىل..

للبحث صلة يف العدد القابل ان شاء

اهلل – تعاىل -
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ثم يتابع املسترشق بحثه قائال :وكان
ّ

إبراهيم أبا انبياء  Patriarchبني إرسائيل.

وكان مجيعهم أ ّما أنبياء وأ ّما رواة ونقلة
للكتاب املقدس وكانوا من ذريته ،قال

اهللّ (وأرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا بي
ذريتهام النبوة والكتاب) سورة 57آية

( .26وهي [سورة احلديد ]26 :جاء

ﮰﮱ ﯓ ﯔ ﯕﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ
ﯛﮊ .وهنا نجد املسترشق قد ترجم
(ابتىل) بتعبري  was triedالتي تعني نفس

القرآين .وترجم (كلامت) بكلمة
املعنى
ّ
 commandmentsوتعني وصايا
وأوامر .كذلك تعني أوامر اهللّ ونواهيه.

فيها ﮋﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ

وترجم (الظاملون) بتعبريevildoers

ﭽ ﭾ ﭿﮊ .وكان والد

عدّ ةتعبريات باللغة اإلنجليزية ترادف

األوثان ومضطهدا املعرتفي بوحدانية اهللّ.

وهكذا شمل عهد اهللّ العادلي من بي ذرية

ﭶ ﭷ ﭸﭹ ﭺ ﭻﭼ
إبراهيم ،عىل أية حال ،عنيد اوعاصيا ويعبد

التي تعني (الذين يعملون رشا) ،وهناك

تعبري الظاملي) .ويستمر املسترشق قائال:

مر سابقا فقد كان إبراهيم أوال يصيل
وكام ّ

إبراهيم .وقد منحه اهللّ ابنه إسحاق وحفيده

عنه بعد ذلك .وعندما اختار اهللّ إبراهيم

انفصل عنهم -أي عن عبدة األوثان من

له بسبب عهد تعهده له ،غري أنه انفصل

يعقوب وقد صار هؤالء أنبياء .وحينام

إماما لقومهّ ،
صىل إبراهيم لربه إنه رزق

قومه -ومن يعبدونه اىل جنب اهللّ .منحناه

حينام كان إبراهيم جياهد من قبل ر ّبه ببعض

ووهبناهم من رمحتنا ،وأضفينا عليهم سمعة

هذا الرشف أيضا آلل بيته ولذريته (وتذكّر
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ﮧ ﮨ ﮩ ﮪﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ

إسحاق ويعقوبّ ،
وكل منهام جعلناه نبيا.

الوصايا التي ّأمتها ،قال –اهللّ -سوف

عالية وصادقة)سورة 19آية .50- 49

ذريتي؟ قال –اهللّ –عهدي سوف لن

اهللّ تعاىل ﮋﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ

أجعل منك إماما للناس .قال وكذلك
يشمل الرشيرين)سورة 2آية( .124وهي

[سورة البقرة ]124 :قال تعاىل ﮋﮥﮦ

(وهي [سورة مريم ]50- 49 :يقول فيها

ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼﯽ ﯾ ﯿ ﰀ
ﰁﰂﰃﰄﰅﰆﰇﰈ

أ.د .عبد اجلبار ناجي

ﰉ ﰊﮊ .فيالحظ إن املسترشق

حفيده يعقوب ارتابت أو شكّت زوجته

باستخدامه فعل  bestowالذي يعني من

يف السن ،غري أن املالئكة ذكّروها بمنزلة

قد أحسن ترمجة هاتي اآليتي الكريمتي

بي مايعنيه منح ،عىل الرغم من استخدامه
فعل  turn awayالتي يقصد به(يطرد

أو يرحل) للتدليل عىل الكلمة القرآنية

القرآين
(اعتزل) .كذلك فإن ترمجته للتعبري
ّ
ﮋﰆﰇﰈﰉﰊﮊ بالرتمجة

التي سقناها آنفا وهي ترمجة ال تتالءم متاما

ثم يأيت باآلية القرآنية
مع ّ
النص القرآينّ .

باألخبار السعيدة نظرا اىل كربها وتقدمها

ومكانة زوجها -إبراهيم -الرفيعة قال
اهللّ (ووقفت زوجته وضحكت .ثم وهبنا
هلا األنباء الطيبة عن اسحاق ومن بعد

اسحاق يعقوب .قالت ،واحرستاه alas

عيل ،أأمحل طفال وإنني امرأة كبرية ّ
وإن
ّ
زوجي رجل طاعن؟ ّ
إن رمحة اهللّ وبركاته
عليكم أهل البيت إنه ح ّقا يستحق املديح

التالية قائال(ووهبنا اسحاق ويعقوب

واملجد الكامل)سورة 11آيات .73- 71

والكتاب .وأعطيناه مكافأة يف هذا العامل

تعاىل ﮋﯻ ﯼ ﯽ ﯾ

29آية ( .27وهي [سورة العنكبوت]27 :

ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘﭙ

وجعلنا يف أوالدمها  progenyالنبوة

وإنه بالتأكيد سيكون صاحلا فيام بعد) سورة

وفيها يقول اهللّ تعاىل ﮋﮔ ﮕ ﮖ
ﮗﮘﮙﮚﮛﮜ

(أي [سورة هود ]73- 71 :إذ قال
ﯿﰀﰁﰂﰃﰄﭑ
ﭚﭛﭜﭝﭞﭟﭠ
ﭡ ﭢ ﭣﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ

ﮝ ﮞ ﮟ ﮠﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ

ﭪﭫ ﭬ ﭭ ﭮﮊ .ففي هذه اآليات

بام يقابل املكافأة  rewardوهذا ال يتوافق

مثال قرب حدوث والدة النبي إبراهيم

وحينام أبلغ املالئكة إبراهيم عن قرب

أو ارتابت .أيضا أدخل عبارة األخبار

ﮦﮊ .فقد ترجم املؤلف كلمة أجره
القرآين).
متاما مع املعنى
ّ

ثم من بعده
حدوث والدة ابنه اسحاق ّ

ترصف املسترشق بقراءهتا،
الكريمة
ّ
والنبي يعقوب .كذلك وإهنا شكّت
أو األنباء السعيدة .فضال عن ترمجته
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فعل(بسرشناها) بتعبري ال ينطبق متاما
ّ

الكتاب واحلكمة ،ووهبنا له امللك

بمعنى الفرص أو األخبار الطيبة .كذلك

عز من قائل ﮋﭩ
النساء ]54 :إذ يقول ّ

واآلية الكريمة وهو good tidings

ترجم (محيد جميد) وباألخص كلمة (جميد)
بكلمة gloryوتعني املجد؛وهي ترمجة ال

توافق املعنى الذي ورد يف القرآن الكريم
فاملجيد الكثري اخلري واإلحسان) .ويستمر

املؤلف يف بحثه قائال :فأهل البيت هم

بالتأكيد عائلة النبي إبراهيم ،التي ترجع
اليها سارة من خالل الزواج ،ومل يكن
املقصود هبم األنصار واملشايعي لتبجيل
البيت وأقصد الكعبة ،كام اقرتحه رودي

باريتّ .R. Paret)1(.
فإن هذه الوالدة
املعجزة إلسحاق قد بررهتا الرعاية العالية

أو اإلستحسان السامي هللّ من أجل نبيه
الذي اختاره .واولئك الذين مت ّيزوا بمثل

هذه الرعاية والفضل جيب عليهم أن
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ال حيسدهم الناس عليها وعىل منزلتهم

ومكانتهم العالية .فيقول اهللّ (أوو()OO
هل حيسدوا البيت الذي وهبه هلم اهلل

من فضله؟ فقد منحنا بالفعل آل إبراهيم
(R. Blachere: Le Coran (Paris, )1
1957( ،P. 329 ،n. 5.

العظيم)سورة 4آية( .54وهي [سورة
ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱﭲ
ﭳﭴﭵﭶﭷﭸ
ﭹ ﭺ ﭻﮊ.

ويقول املسترشق :كان إسحاق

ويعقوب قد وصفا بإهنم أئمة هيدون الناس

بأمر من اهللّ (وأعطينا إسحاق ويعقوب

نعمة أخرى وجعلناهم مجيعا من الرجال
الصاحلي .وجعلناهم أئمة هيدون الناس
بأمرنا ،وأوحينا اليهم أن يعملوا األعامل

اخلرية وأن يقيموا الصالة ويؤتوا الزكاة إهنم
ّ
يعبدوننا بثبات واستمرار) سورة 21آيات

( 73- 72وهي سورة األنبياء إذ يقول اهللّ

تعاىل ﮋﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲﯳ

ﯴﯵﯶﯷﭑ
ﭒﭓﭔﭕﭖﭗ
ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜﭝ
ﭞ ﭟ ﭠﮊ .فاملؤلف قد ترجم
تعبري(نافلة) يف اآلية الكريمة بتعبري غري

مطابق وهو ذلك الذي ترمجناه حرفيا

 an additional giftبينام املقصود

أ.د .عبد اجلبار ناجي

منها يف اآلية زيادة عام طلب أو سأل).

لكلمة حمسن= مهتد واملرادف لكلمة

هناك مرتدون بي ذرية إبراهيم وإسحاق

ويقول املسترشق :وإزاء معارضة

وإسحاق-غريأن بي ذريتهام هناك بعض

املساعدة ،مساعدة أخيه هارونAaron

ويستمر املسترشق قائالّ :إال أنه كان

أيضا قال اهللّ (وقد باركنامها –إبراهيم
يعملون اخلري وبعض كانوا بوضوح من

اخلاطئي) سورة  37آية 113وكذلك

سورة 57آية( .26أي [سورة الصافات:
 ]113يقول اهللّ تعاىل ﮋﮅ ﮆ ﮇ

ﮈﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ
ﮏﮊ فقد ترجم املؤلف التعبريين
الواردين يف القرآن الكريم ﮋﮌ

ظامل= من الفاسقي.

بني إرسائيل ناشد موسى ر ّبه أن يمنحه
قائال(إعطني مساعدة من آل بيتي ،هارون

أخي ليزيد من قويت واجعله رشيكا يل
يف عميل)سورة  20آيات .32- 29

(أي [سورة طه ]32- 29 :إذ جاء يف
الكتاب العزيز ﮋﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ

ﯯﯰﯱﯲﯳﯴﯵﯶﯷ
ﯸﮊ [سورة طه ]32- 29 :فنالحظ

ﮍ ﮎ ﮏﮊ بتعبري ليس

إن املؤلف قد ترجم تعبري ﮋ ﯫ ﯬ ﯭﮊ

قوله وهو باللغة اإلنجليزيةthere are

أنه ترجم (اشدد به أزري) ترمجة ال توافق

له داللة وصلة هبام وقد ترمجت حرفيا
some who do good and some

ترمجة سليمة بمعنى املعي والظهري ،غري
مفهوم اآلية الكريمة وهدفها فجعلها

who do manifestly wrong

وكأهنا حرفيا(ز ّد من قويت)increase

التي أشار اليها املسترشق فهي [سورة

فاستجاب اهللّ لصالته (وأعطينا بالفعل

 .themselvesأ ّما السورة األخرى

 .)my strengthويستمر املؤلف قائال:

احلديد ]26 :التي جاء فيها ﮋﭰ ﭱ

موسى الكتاب وع ّينا هارون أخاه معه

ﭲﭳﭴﭵﭶﭷ
ﭸﭹ ﭺ ﭻﭼ ﭽ ﭾ
ﭿﮊ وهنا يبي اهللّ تعاىل املرادف

ليساعده)سورة  25آية 35وسورة 20
آيات ( .32- 29وهي [سورة الفرقان:
 ]35إذ يقول اهللّ فيها ﮋ ﭦ ﭧ
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ﭨﭩﭪﭫﭬﭭ

ر ّبكم)سورة  2آية( .248وهي [سورة

بكلمة يفهم منها التعيي أو التوظيف

ﯟﯠﯡﯢﯣﯤ

ﭮﮊ فرتجم املسترشق الفعل (جعلنا)

البقرة ]248 :التي جاء فيها ﮋﯝ ﯞ

 appointيف حي إن اهللّ جعل هارون

ﯥﯦﯧﯨﯩ

وزيرا ومل يع ّينه .ويتابع املسترشق بحثه

قائال :وهكذا اختري هارون ملنارصة

أخيه يف الوحي يقول اهللّ(وقد أعطينا
بالتأكيد موسى وهارون الفرقان وضوءا
رهبم
وبقية من أجل املتّقي الذين خيافون ّ

ﯰ ﯱ ﯲﯳ ﯴ ﯵ ﯶ
ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻﮊ.
فيالحظ ّ
إن املؤلف استخدم كلمة

 Covenantبحرف كبريللتعبريعن

بالغيب وخيشون الساعة -يعني يوم

التابوت ،مع أن الكلمة يف القواميس

(وهي [سورة األنبياء ]49- 48 :يقول

فضال عن ذلك فإنه استخدم كلمة truly

ﮅﮆﮇﮈﮉﮊ

يف اآلية الكريمة).

القيامة )-سورة  21آيات .49- 48

اهللّ تعاىل ﮋﮁ ﮂ ﮃ ﮄ
ﮋﮌﮍﮎﮏﮐ
ﮑﮊ .وبقية كلمة غامضة أو
خفية mysteriousمن آل موسى وآل
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ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ

هارون أصبحت أحدى العالمات للتقليد

الساموي أو للتنصيب اآلهلي بملكية أو
أرسة بني إرسائيل( -:نبيهم –صموئيل-
قال هلم :عالمة حكمه –شاؤول -هي

أن الفلك –فلك التابوت-سيأيت اليكم،

حتمله املالئكة وحيتوي عىل سكينة من

وباحلرف الصغري تعني امليثاق أو العهد.

للتعبري عن كلمة (ح ّقا) التي ال وجود هلا
وأعطى اهللّ داوود ،Davidالنبي

واخلليفة عىل األرض ،وسليامن مساعده

وخليفته أو ووريثه (وأعطينا داوود،

سليامن ،وكان عبدا صاحلا وطيبا)

سورة  38آية( .30أي [سورة ص:
 ]30قال ّ
جل جالله ﮋﭼ ﭽ

ﭾﭿ ﮀ ﮁﮂ ﮃ ﮄﮊ فالباحث
قد ترجم(نعم) يف القرآن الكريم بكلمة

 excellentالتي تعني ممتاز ومن الطراز

أ.د .عبد اجلبار ناجي

األول وهذا املعنى ال ينطبق متاما مع

ﮤﮊ .هاهنا يالحظ أن املسترشق

رجاع اليه
(اواب) التي يقصد هبا هنا ّ
كلمة ّ

أو سوية) ،كام إنه ترجم ترمجة غري سليمة

التعبري القرآين (نعم) .كذلك فإنّه مل يرتجم

ثم يردف املسترشق قائال:
تعاىل بالتوبةّ .
ولقد ورث سليامن من داوود صلة القربى

وحكمة النبوة واحلكم اآلهلي (وورث

سليامن داوود وقال :أهيا الناس ،لقد
ع ّلمنا كالم -منطق -الطري ومنحنا ّ
كل

يشء)سورة 27آية ( .16وهي [سورة
النمل ]16 :إذ يقول سبحانه وتعاىل
ﮋﭯ ﭰ ﭱﭲ ﭳ ﭴ ﭵ

قد أضاف كلمة  jointlyالتي تعني (معا
لتعبري اآلية الكريمة (احلرث إذ نفشت..
الخ) بتعبري أديب قمنا برتمجته حرفيا

وهو باألصل اإلنجليزي in a case

 of damage to the fieldsوهكذا

حتولت كلمة احلرث اىل (حقول) وحتول
فعل (نفش) اىل رضر .)damage

وزكريا  Zachariahوهو والد

يوحنا Johnاملعمدان قال يف صالته (ح ّقا،

ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼﭽ ﭾ ﭿ

إنني أخاف املوايل بعد مويتّ .
وإن زوجتي

بدال من (ياأهيا) حرف( )Oالتي ال تعني

الذي سريثني ويرث من آل يعقوب،

ﮀ ﮁ ﮂﮊ .فقد استعمل الباحث

هب يل ول ّيا من عندك
عاقر ،barrenهلذا ّ

شيئا وال تعادل يف أمهيتها (ياأهيا) .علام بأن

مرسا لك)
واجعله ،يا ( )Oر ّ
يب راضيا أو ّ

استعامهلا( )Oشائع يف الشعر اإلنجليزي
ويف الرواية اإلنجليزية) .ووهبنا لداوود

وسليامن احلكم اآلهلي ،وقد شهد اهللّ
حكمهام يف حالة األرضار التي أصابت

احلقول)سورة 21آية ( .78وهي [سورة
األنبياء ]78 :التي يقول فيها اهللّ تعاىل

ﮋﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ
ﮝﮞﮟﮠﮡﮢﮣ

سورة  19آيات ( .6- 5أي [سورة مريم:
 ]6- 5التي جاء فيها ﮋﭮ ﭯ

ﭰﭱﭲﭳﭴﭵ
ﭶﭷﭸﭹﭺﭻﭼﭽﭾ
ﭿ ﮀﮁ ﮂ ﮃ ﮄﮊ .فقد
ترجم املسترشق (رض ّيا)بفعل مستمرهو

تفرسفيه
 pleasingيف الوقت الذي ّ

الكلمة القرآنية مرض ّيا عندك يا اهللّ قوال
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وفعال ،وبي األثني كام يرى القارئ فرق

نبيهم (-يا( ،)Oإننا ال نفهم كثريا ممّا

عامة تعبري املوايل بأن املقصود هبا األقرباء

ولوال وجود رهطك لرميناك ّ
بكل تأكيد)

 Blachereمالحظة تفيد بإن التعبري هنا

هود التي جاء يف اآلية  91منها قول اهللّ

املفرسون بصورة
ثم يقول :وقد فهم ّ
ّبي)ّ .

أو ذوي القربى( .)2وكام أبدى بالشريR.

هو باألحرى تلميح أو إشارة اىل عداوة
الكهان والقساوسة اآلخرين إزاء زكريا،
ّ
الذي مل يكن له ذرية ،كالذي قد روي

يف إنجيل توما(.Gospel Thomas)3
وعىل أية حال ّ
فإن يوحنا أصبح وريثا آلل

يعقوب.

ويف القصة عن األنبياء من غري بني

إرسائيل ،فقد أ ّدت عوائلهم أو آل بيوهتم
دورا فعاال وحيويا أيضا كالدور الذي أ ّداه

تالمذهتم وأوصياؤهم .فالقوم األرشار
أو اآلثمي يف مدين قد أجابوا شعيب-
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( )2الطربي؛ جامع ،جملد ،25ص.15- 13

( )3واعتامدا عىل رواية العلوي ،فإن حممدا أعطى
حصصا من اخلمس اىل بني عبد يغوث (ابن

املنورة (حتقيق فهيم حممد
ش ّبه؛ تاريخ املدينة ّ
شلتوت /قم)1989- 1990 /1410 ،

ص  .)645واملقصود هو خال حممد ،من

ناحية األم ،عبد يغوث بن وهب بن عبد
مناف من قبيلة ُزهرة.

تقول ،ونحن بالتأكيد نراك ضعيفا بيننا.

سورة رقم 11آية ( .91وهي سورة
تعاىل ﮋﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ
ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾﭿ ﮀ ﮁ

ﮂﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇﮊ .فنالحظ

أن املسترشق استخدم حرف( )Oبدال
من قالوا ،كام أنه استخدم بديال عن كلمة

الرجم تعبريا ّداال عليه ولكنه ال ينطبق

متاما وهوwe would certainly

 have stoned youكالذي قمت
برتمجته حرفيا(إننا بالتأكيد سوف نلقي

عليك احلجارة) .كذلك استخدم فعل

 understandللتعبريعن كلمة(نفقه)
ومن الطبيعي أن هناك تباينا بينهام .كام

كرر استعامل كلامت مثل ،surely
إنه قد ّ

 certainlyومها كلمتان ال وجود هلام يف

أصل اآلية الكريمة .وترجم كلمة(عزيز
بام يقابل الكبري النفوذ.)powerful

ثم قال املسترشق :وإن مجاعة من ثمود
ّ

وهم قوم النبي صالح  S’ihقال بعضهم

أ.د .عبد اجلبار ناجي

للبعض اآلخر (أقسم قسام مجاعيا باهللّ إننا

قد ُذ ِكروا يف معنى واسع أكثر من ِ
آله .وهبذا

ثم نقول اىل الشخص
هنامجه وآله ليالّ .
الذي يتك ّفل اإلنتقام –الثأر -لقتله

(أنذر عشريتك األقربي ،واخفض جناحك

بالتأكيد ال نقول ّإال احلقيقة)سورة 27

( .215- 214وهي [سورة الشعراء:

(وليه) نحن مل نشهد إهالك أهله .وإننا

النظام والرتتيب خوطب به النبي ،قال اهللّ

للمؤمني الذين يتّبعونك) سورة  26آيات

آية ( .49وهي [سورة النمل ]49 :قال

 ]215- 214التي قال اهللّ تعاىل فيها

ﮌﮍﮎﮏﮐﮑﮒ

ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈﮊّ .
إن

اهللّ سبحانه ﮋﮈ ﮉ ﮊ ﮋ

ﮋﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ

ﮓ ﮔ ﮕﮊ .فهذه اآلية يف

(أقرب عشرية) تعبري حيتمل يشري اىل

سامه املسترشق بصيغة أقرب
ثمود ،وقد ّ

أضيق ال جيعل هذا ممكنا.

القرآن الكريم تتعلق بصالح وهو أخو
اىل سائح S’ihوليس باسمه املذكور يف
القرآن الكريم .ويقول املسترشق بعد

ذلك :وقد أعاق اهللّ تنفيذ مؤامرهتم ود ّمر
الناس املذنبي ومجيع قوم ثمود).

قريش ،عىل الرغم من أن هناك تفسريا
وكثريا ما يقتبس الشيعة كدليل وب ّينة

عىل موقفهم من آية يف سورة رقم42
آية  ،23إذ ّ
أن حممدا قد ُأ ِمر ليخاطب

املؤمني (قل ،إنني ال أسئلكم عليه

فاملكانة البارزة لعوائل أو آل بيوت

أجرا–واألتصال هو عن طريق الوحي-

وشبه التطابق الذي الحظناه كثريا بي

[سورة الشورى ]23 :فقد قال اهللّ فيها

األنبياء املاضي وذرياهتم ووضعيتهم

تاريخ األنبياء السابقي يف القرآن وتلك
التي هي يف حالة حممد ال بدّ من أن تثري

توقعات بالنسبة اىل الوضعية واملكانة
املتميزة آلل بيته .فأقارب حممد وأولوا

رمحه قد ذكروا يف سياقات متنوعة ،فأحيانا

احلب واملودة يف القربى)( .وهي
ماعدا
ّ
ﮋﭑﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘ

ﭙﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ
ﭢ ﭣﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫﭬ
ﭭ ﭮ ﭯ ﭰﮊ .فالشيعة -بحسب
يفرسون اآليةقول املسترشق مادولنك
ّ
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بأن حممد قد طلب من املسلمي أن حي ّبوا

أوىل باملؤمني أكثر من أن يكون لبعضهم

يكن ّ
فإن هذا التفسري ال يتطابق مع كلامت

سورة 33آية ( .6وهي [سورة األحزاب:

أو يودوا أهل البيت ،بيت حممد .ومهام
النص .فالطربي يف تفسريه لآلية( )4يقدم
ّ

 ]6قال اهللّ تعاىل ﮋ ﯘ ﯙ ﯚ

عىل هذا التفسريإنه طلب مو ّدة املؤمني

ﯣﯤﯥﯦﯧﯨ

وفضل األول منها ،فبنا ًء
ثالثة تفسريات ّ

للنبي الذي ينتمون اليه بروابط الدم(صلة

األرحام)ّ .
وإن هذا التفسري يعدّ مالئام
اىل درجة كبرية إن كانت اآليات مك ّيات

موجه اىل قريش .وعىل أية
واخلطاب
ّ

حال فالسورة قد عدّ ت من السور املدنية،
وأعلنت يف وقت حينام مل يكن الكثري

من املسلمي يرتبطون بمحمد عرب صلة

الرحم .لذلك فاألفضلية ربام تعطى
اىل التفسري الثالث للطربي (فالتفسري

الثاين باألحرى غري حمتمل) ،وهو إن

املودة لذوي القربى قد قصد هبا بصورة
260

البعض اآلخر ،وأزواجه ه ّن أمهاهتم)

عامة .وعىل أية حال فالتفسري األقرب
فضله الطربي فربام يوحي بحدّ
هو الذي ّ

ذاته اىل أن املقصود هم املسلمون مجيعا
أكثر من بعضهم البعض اآلخر (النبي
(W. M. Watt ،Muhammad at )4
Mecca (Oxford 1953). P. 6 -8.

ﯛ ﯜﯝ ﯞ ﯟﯠ ﯡ ﯢ
ﯩﯪﯫﯬﯭﯮ
ﯯ ﯰ ﯱﯲ ﯳ ﯴ ﯵ
ﯶﮊ.

وبأية حال من األحوال فهناك أدلة

أخرى بشأن قرابة النبي التي تشري بشكل

مؤكد اىل آله واىل أويل األرحام منهم.
والقرآن يفرد جزءا من اخلمس ،مخس
الغنيمة ،وجزءا من الفيء اي ممتلكات

الك ّفار التي استوىل عليها املسلمون دون

قتال اىل أقارب حممد فضال عن نفسه

(أعلم إن ما تأخذونه غنيمة فخمسه هللّ،
وللرسول ،ولذي القربى ،واليتامى،
واملساكي وابن السبيل إذا آمنتم باهللّ
وبام أنزل عىل عبده يف يوم القيامة ،اليوم

الذي التقى فيه اجلمعان)سورة  8آية.41

(وهي [سورة األنفال ]41 :فيقول اهللّ

سبحانه وتعاىل ﮋﭒ ﭓ ﭔ ﭕ

أ.د .عبد اجلبار ناجي

ﭖﭗﭘﭙﭚﭛﭜ

وللرسول) .كذلك استخدم تعبريin

ﭢﭣﭤﭥﭦﭧﭨ

ال يكون) ،وقد أغفل ترمجة هذا اجلزء

ﭱ ﭲ ﭳﮊ .ويستمر املسترشق

جدا أي ال يكون ملكا متداوال بينهم

فيقول (الذي منحه اهللّ من يفء اىل رسوله

اجلزء األخري من اآلية) .فاملصادر السن ّية

ﭝﭞﭟﭠﭡ

 orderوترمجته من أجل بدال من (كي

ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭﭮ ﭯ ﭰ

من اآلية (دولة بي األغنياء) مع أهنا مهمة

يف ذكره اآليات الكريمة هبذا اخلصوص

خاصة .فضال عن ّ
إن املسترشق مل يرتجم

من البلدات العائدة هللّ ،والرسول ،وألويل

والشيعية تتفق عىل أن املقصود باألقربي

األرحام واليتامى واملساكي وابن السبيل

أو ذي القربى الواردة يف هذه اآليات ذرية

سورة 59آية ( .7وهي [سورة احلرش:

وذرية أخ هاشم ،املطلب )5(.وإقصاء ذرية

ﮌﮍﮎﮏﮐﮑﮒﮓ

أسالف األمويي) ونوفل .وإن ارتباط

ﮛ ﮜ ﮝ ﮞﮟ ﮠ ﮡ ﮢ

الفضول يف فرتة قبل اإلسالم ،واحللف قد

من أجل أن ال تتداول بي األغنياء منكم)

هاشم بن عبد مناف اجلدّ األعىل ملحمد،

ّ
وجل ﮋﮈ ﮉ ﮊ ﮋ
عز
 ]7إذ قال ّ

األخوين اآلخرين هلاشم عبد شمس(وهم

ﮔﮕﮖﮗﮘﮙﮚ

بني املطلب مع بني هاشم يرجع اىل حلف

ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧﮨ ﮩ ﮪﮫ ﮬ
ﮭ ﮮ ﮯﮊ .ويالحظ إن املؤلف
قد استخدم كلمة  townsبدال من قرى

واملعروف إن هذه الكلمة تعني بلدات أو

ربام مدن صغرية يف الوقت الذي تشري اليه
اآلية الكريمة هي القرى .كذلك استخدم

فعل belongبمعنى تعود أو ترجع بدال

من أصل اجلملة يف اآلية الكريمة(فل ّله

( . .Ibid. P. 8، 120 -121 )5ويقرتح
أغناص جولدتسيهر Goldziherيف كتابه
دراسات حممديةMuhammedensche
 (1890- 1889) ،Studien Halleبإن
حديث جبريبن مطعم حول تفضيل النبي
هلاشم وامل ّطلب عىل عبد شمس ونوفل إن
هي ّإال رواية عباسية خمتلقة ضدّ األمويي.
واحلكم أو الــرأي يستند عىل التجاهل أو
األغفال التام حلقائق سرية وخلفية حممد
ونزاعه مع خصومه املكيي.
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صنّف هاتي العائلتي مع بعض عشائر

هذا األستثناء لكون الصدقة والزكاة يعدّ ان

()6
تم التأكيد عىل هذا
وحلفائهم  ،وقد ّ

النقاء والطهارة الب ّينة ،هلذا مل يكن مستح ّبا

قريش يف حلف يقف ضدّ األثني اآلخرين
احللف وتعزيزه يف زمن مقاطعة قريش

ألويل أرحام النبي أن يتسلموا الصدقة

يف توسيع احلامية له( .)7وبسبب ارتباطهم

وقد احتفظت املذاهب الدينية الرشعية،

ملحمد عندما انضم بنو املطلب اىل هاشم

مع بني هاشم ،فإن عددا من بني املطلب
تسلموا حصصا من انتاج املحاصيل يف
خيرب العائدة اىل النبي.

والزكاة أو أن يستعلوها أو يستعملوها.
السن ّية والشيعية ،هبذا احلظر أو التحريم
لبني هاشم يف أن يشاطروا ويقاسموا
املسلمي العابدين(.)8

فكان حفظ حصة الغنيمة والفيء

وحالة الطهارة والتطهري التي متيز هبا

كثرية يف املصادر ،تعويضا هلم بسبب عدم

تتفق مع املنزلة الرفيعة والعالية جلميع

اىل ذوي قرابة النبي ،اعتامدا عىل روايات
شموهلم بالصدقة والزكاة .وكان أقارب
حممد ،كام عليه احلال يف النبي نفسه ،قد

منعوا من تسلم أي جزء من الصدقة
والزكاة .وقد ب ّينت املصادر السبب وراء
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عمال من أعامل التطهري .ولكوهنم من

( )6ينظرMadelung: “ The H ashim -
 .yyat” Pp. 24 -26وقدأخطأ كيتاين يف
حرم الصدقة بعده
ترمجة تعبري(أهل بيته)من ّ
خم الذي ينسب اىل
يف احلديث بشأن غدير ّ
زيد بن أرقم بالشكل اآليت“people of
the house are those who are
 .)455 ،X ،excluded)Annaliفليس
النص مثل هذا اإلقصاء.
يف ّ
( )7الطربي؛ جامع جملد 22ص.7- 5

أهل بيت النبي عن بقية املسلمي عامة،
تم ذكره
آل بيوت األنبياء األوائل .وكام ّ
يف أعاله ،فإن القرآن قد وصف آل لوط

بأهنم كانوا أناسا قد حافظوا عىل طهارهتم

فكانوا يتطهرون .ونفس احلالة من الطهارة
تم فيها
قد أشري اليها بوضوح يف اآلية التي ّ

خماطبة زوجات النبي (أبقي يف بيوتكن،
ّ
تظهرن أنفسك ّن يف ملبس مثريكام
وال

كنت ّن يف اجلاهلية .وأقم ّن الصالة وآتي

الزكاة ،وأطعن اهللّ ورسوله .أراد اهللّ فقط

(R. Paret. “Der Plan”. Pp. 127 )8
-130.

أ.د .عبد اجلبار ناجي

أن يمحي األوساخ أو األدران عنكم أهل

التي جيب سرتها .وترجم كلمة الرجس

آية ( .33أي [سورة األحزاب ]33 :إذ

والوساخة ،مع إن الكلمة عند املفرسين

البيت ويطهركم تطهريا كامال)سورة 33

بكلمة defilementالتي تعني النجاسة

يقول فيها اهللّ تعاىل (وقرن يف بيوتك ّن وال

ويف هذا املجال تعني اإلثم والذنب

الصالة وآتي الزكاة وأطعن اهللّ ورسوله

فمن هم أهل البيت هاهنا؟ فالضمري

ويطهركم تطهريا)( .فاملسترشق
البيت
ّ

بينام اجلزء من اآلية الذي سبق ذلك من

ربج اجلاهلية األوىل وأقمن
تربج ّن تربج ّن ت ّ

إنّام يريد اهللّ ليذهب عنكم الرجس أهل

استخدم فعل  to stayالتي ترتجم اىل

يبقى أو يمكث ومها فعالن ال يوافقان يف
ّ
(وقرن) التي بحسب
معنيهام متاما كلمة

إلز نْم َن بيوتك ّن).
التفاسري اإلسالمية هو َ

خصها اهللّ تعاىل
وكذلك مجيع النساء .وقد َّ

بنساء النبي) ،وذلك ّ
ألن اآليات الكريمة
السابقة من سورة األحزاب أي من آية 28

حتى آية  34مجيعها تتعلق بزوجات رسول
اهللّ ك ّن يردن احلياة الدنيا .فـ ( َق نْر َن) ختتلف

والنقص).

يشري اليهم وهو بصيغة اجلمع املذكر،
اآلية بصيغة اجلمع املؤنث .فهذا التغيري
يف صيغة اجلنس قد أسهم بشكل واضح

يف انبثاق عدّ ة روايات متباينة بصفة

قصصية أو اسطورية ،legendaryإذ

يربط اجلزء األخري من اآلية بخمسة من
أهل العباءة(أهل الكسا) وهم- :حممد

وعيل وفاطمة واحلسن واحلسي .وعىل
الرغم من األمهية الشيعية الواضحة،
فإن األغلبية العظمى من الروايات التي

بشكل واضح عن كلمة .stayكذلك

اقتبسها الطربي يف تفسريه بشأن هذه اآلية

وغامضة وهيshow yourselves

ويبدو ،عىل أية حال ،إنه من غري

فقد ترجم (وال تربج ّن) بجملة عامة

 in spectacular fashionبمعنى
ال تظهرن انفسك ّن بمالبس مثرية الزي
والطراز .فال تربج ّن أي ال تبدين الزينة

تؤيد هذا التفسري.

املحتمل جدا ،أن هذا اجلزء من اآلية كان
بتأثري من وحي منفصل أو مستقل ،وإنه

قد أدمج أو أدخل يف فرتة الحقة مع بقية
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اآلية ،كام تتضمنه تلك املرويات .ومتاما

للتعبري يف ذلك الوقت ،وبصورة أساسية

هبا زوجة إبراهيم ،فاألستاذ باريتR.

أنفسهم الذين قد حرموا من تسلم الصدقة

كالذي حدث يف حالة مماثلة آلية خوطبت
 Paretحياجج وجيادل عىل أن أهل البيت
ربام باألحرى هي إشارة اىل مؤيدي أو

بغية أن ال تتلوث حالتهم بام له عالقة

بالطهارة والتطهر ثم من بعد ذلك ويف

موا ّيل الكعبة .ومهام يكن فإن هذا التفسري

املرتبة الثانية زوجاته.

رفع أو اعالء منزلة زوجات النبي عىل

 imprecationتلك التي يصعب علينا

تبدأ بالترصيح ((يا( )Oنساء النبي،

الظروف املحيطة بوحيها( .)9فقد خاطب

آية ( .32أي [سورة األحزاب ]32 :فقد

يف هذا املوضوع بعد العلم الذي جاءكم

ﭦﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ

ثم دعونا
ونساءكم وأنفسنا وأنفسكمّ ،

ال يتالءم مع اهلدف الواضح لآلية يف عملية

بـــقـــيـــت هــــنــــاك آيــــــة املــبــاهــلــة

مجيع النساء املسلامت .فاآلية التي سبقتها

تقويم أمهيتها الدينية بالنظر اىل غموض

لست ّن كأي النساء األخريات)سورة 33

حممد قائال(إن كان أي منكم يريد املحاججة

قال اهللّ ﮋﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ
ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴﮊ.
فاملعروف عن حممد إنّه يف مناسبات
أخرى قد خاطب زوجاته بشكل منفرد
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صالت الدم أو أولوا األرحام ،بنو هاشم

(أهل البيت) ،والظاهر كان هذا هبدف
ترشيفه ّن هبذه التسمية .وهنا فإهن ّن قد

عوتبن بتعبريات نقدية واضحة وذلك من
أجل جعله متطابقا ووضعيتهن السامية يف
سلوكهن وترصفاهتن .فيقصد بأهل بيت
حممد ،كام هو متفق مع األستعامل العام

قل :تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا
( )9ابن حنبل؛ مسند(القاهرة)1895 /1313 ،
جملد  3ص .246لقد أكد هنري المانس يف
دراسته (فاطمة وبنات حممدFatima et
 )les filles de Mahometعىل أن أهل
البيت ،كام يفهم منها باللغة العربية ،تعني
بشكل أســاس زجيــات الرجل املجتمعات
حتت سقف واحــد .مع ذلك فأن األدلــة أو
اإلستشهادات التي قدّ مها يف هامش رقم4
كب ّينة عىل استخدام التعبري بام له عالقة بعوائل
أخرى غري آل بيت حممد تظهر بوضوح بإن
املعنى األويل واألســاس ما هو ّإال روابط
ذوي األرحام وقرابة صالت الدم.

أ.د .عبد اجلبار ناجي

نقسم اليمي فنضع لعنة اهللّ عىل اولئك

بالتعبريات(أبناءنا) و(نساءنا)من جانب

عمران ]61 :قال اهللّ تعاىل ﮋ ﯠ ﯡ

مل تقع مــادام املسيحيي قد اعتذروا عن

الكاذبي)سورة  3آية  .61وهي [سورة آل
ﯢﯣﯤﯥﯦﯧﯨﯩﯪﯫ

حممد؟ واعتامدا عىل املرويات إن املباهلة

ادائهاّ ،
وإن األغلبية من املرويات السن ّية

ﯬﯭﯮﯯﯰ

التي اعتمدت الطربي مل حتدد أفــراد آل

ﯸﮊ .ويتفق املفرسون عىل أن

فيها .وروايات سن ّية أخرى تذكر فاطمة

ﯱﯲﯳﯴﯵﯶﯷ
اآلية ترتبط بزيارة وفد من نصارى نجران

يف سنة10هجرية632- 631 /م اولئلك

الذين مل يقبلوا باملعتقد أو باملبدأ اإلسالمي
بشأن عيسى املسيح .وإن العلامء املحدثي
املعارصين قد أبدوا مالحظات نقدية عن

مدى الدقة واملوثوقية يف اإلجتــاه وامليل
املحدد للمفرسين يف روايــة الكثري من
الفقرات القرآنية املتعلقة هبــذه الزيارة

لــلــمــســيــحــيــي( .)10فــمــن هــو املقصود
( )10إن أمهية هذه اآلية ،آية املباهلة ،قد ّمتت
مناقشتها عىل نحو هزيل يف الدراسات
الغربية ويف الــدراســات عن سـ ّـري حممد.
ينظر  L. Massignonيف دراسته (La
Mubahalaمباهلة املدينة وفاطمةdulie
)de Fatima de Medine et l’hyper
املطبوعة يف بــاريــس  .1955ودراســـة
شموكر  W. Schmucerاملوسومة ’
Die christlisch Minderheit vo

حممد الذين كانوا من املتوقع أن يسهموا

Nagran und die Problematik
ihrer
Beziehungen
zum
fruhen Islam’ in STUDIEN
ZUM miderheitenproblem im
Bonner Orientalistische ،Islam
ed. O. ،NEUE Serie ،Studien
Vol. 27). I. (1973 ،Spies)Bonn
 (.Pp. 183 -281وينظر بحث (املباهلة)
يف ، .2nd edn .Ency. of Islam
 )- 1954 ،Leidenوهو بحث يعالج
فيه اىل درجة كبرية املباهلة عقيدة وخرافة
أو اسطورة متأخرة .وجيادل شموكر بأن
مسيحي نجران
اجلــزء الــذي ينسب اىل
ّ
يف املباهلة هو خمتلق بكامله وأن كلامت
اآلية ،التي وصفها بأهنا غامضة ،ال تتعلق
بــأي حــدث تــارخيــي .مع هــذه حتى وإن
كانت اآلية يقصد منها جمرد مدح وأطراء
ملكانة ديانة حممد بتعبريات خمترصة ،فإن
التساؤل سيبقى وهوملاذا اشتملت اآلية عىل
" أبنائه وزوجاته" ،كذلك من هو املقصود
بضمري(هم) .واملعارصون بالكاد يتفادون
فهمها بكوهنا إشارة اىل أهل البيت.
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واحلسن واحلسي ،والبعض األخر يتفق

مع الرواية الشيعية بأن أهل الكساء يشمل

عل ّيا وقد اجتمعوا هلذه املناسبة .وبرصف
النظر عن املالبسات والظروف ،ال يبدو

إنه خيار مالئم لتحديد هوية األبناء يف
اآليــة بحفيدي حممد األثني ،ويف تلك

احلالة أيضا استثناء والدهيام عيل وفاطمة،
فهو أمر غري معقول .فتعبري(نساءنا) بدال

من زوجاتنا سوف لن يقص أو يستثني

بنت النبي .وربام فإن مسامهة العائلة قد

صار تقليديا يف املباهلة .علام بأن الغرض

نفسه هلذا الطقس أو الشعرية من قبل النبي
حتت ظروف من األمهية الدينية العاطفية
وإقرارها وتصديقها يف القرآن مل يضعف
من رفع مرتبة أو منزلة آلِ ِه.

فعم حممد ،أبو هلب وزوجته ،قد أفردا
ّ
بلعنة ساموية يف سورة يف القرآنّ .إال أن
مثل هذه األستثناءات مل تؤثر يف الفضل

اآلهلي ونعمته آلل البيت عموما.

يعرب عنه القرآن بشأن أفكار
وبقدر ما ّ

حممد ،فمن الواضح إنه مل يكن يعدّ أبا بكر

رس بوراثته يف
خليفته الطبيعي أو إنه قد ّ
اخلالفة .ومن املؤكد ّ
إن القرآن مل يعكس

متاما وجهات نظر حممد بخصوص
األشخاص أو النساء الذين كانوا حييطون
به ،وكذلك مل يعكس عن مواقفه إزاءهم.
مع هذا فأنه مل يكن بوسعه أن يرى خليفته

ُمه ًام يف ضوء القصص القرآنية حول
خالفة األنبياء األوائل ،متاما كام رأى

وهكذا فقد أضفى القرآن عىل أهل

دعوته اخلاصة كنبي ،فإن مقاومة قومه

وهو وضع يشابه وضع آل بيوت األنبياء

قبل رمحة اهللّ ونعمته يف ضوء جتربة األنبياء

بيت حممد وضعا ساميا عىل بقية املؤمني،
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اخلارجي من بي عوائل األنبياء املاضي.

األوائل .فاهللّ أراد أن يطهرهم من مجيع

أنواع الوساخات .وبصورة مؤكدة فإن
املرتدين أو اخلارجي عن آل النبي اولئك
الذين عارضوا دعوته قد أقصوا واستثنوا

من هذه الرمحة الربانية ،متاما مثل اولئك

تلك التي واجهها ،ونجاحه النهائي من

ويت يف القرآن إذ عدّ ها
السابقي وكام ُر نْ
هؤالء األنبياء السابقون بمثابة فضل اهلي

سام بأن خيلفهم ذرياهتم أو أويل أرحامهم
رهبم بشأهنم.
الذين كان األنبياء يناشدون ّ

فاملدافعون السنّة املعارصون جيادلون

أ.د .عبد اجلبار ناجي

يف األراء حول هذه املسائل عىل أساس

حممدا مل يعي خليفة له .وبام أنه قد رغب يف

األحزاب ]40 :التي يقول فيها اهللّ تعاىل

أسس من املبادئ القرآنية يف الشورى.
عىل ّ

القرآن سورة 33آية ( .40أي [سورة
ﮋﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ

يقرها املجتمع اإلسالمي
ترك اخلالفة بأن ّ
ومهام يكن من أمر فان هكذا حماججة

ﯯ ﯰ ﯱ ﯲﯳ ﯴ ﯵ ﯶ

ومهي أو خيايل
وجدل يركّز عىل تفسري
ّ

بأنه خاتم االنبياء .وإن هؤالء العلامء

إذا ما قبلنا بمعناه القرآين عىل أنه آخر

ﯷ ﯸﮊ .اآلية التي تصف حممد ًا
السنّة املعارصين يدعمون بأن حممدا،

عىل اعتبار إنه آخر األنبياء مل يكن ليخلف
أحدا من آل بيته بنا ًء عىل إرادة اهللّ .ومن

أجل هذا التصميم واإلرادة ،فإن اهللّ ترك
جلميع أبنائه أن يموتوا وهم يف مستهل

طفولتهم( .)11وللسبب نفسه أيضا ّ
فإن
(T. Noldeke and F. Schwally. )11
Geschichte des Qoran )Leipzig

.(.N. 2 ،19o9 -1938) Vol. I p. 177
وللجدل أو املناقشة أساس يف احلديث .فاعتامدا
عــىل قــول أو روايـــة نسبت اىل عــدد من
الصحابة ،فــإن ابــن حممد ،إبــراهــيــم ،مل
يــعــش وذلـــك ألنـــه إن عـــاش فسيكون

نبيا .ينظر جولدتسيهر ،Goldziher

Studien

)Muhammedanisch

جزء 2ص106- 105؛ كذلك إرسائيل
فريدمان Y. Friedmannيف بحثه "

خاتم النبوة يف اإلسالم السنّيFinality

واسع لتعبري(خاتم األنبياء) .فإنه حتى
الرسل ،والذي هو بحدّ ذاته ليس حمدّ دا

ومؤكدا بشكل تام( .)12فليس هناك
من سبب يدعو لألعتقاد ملاذا يكون

هذا مبني ًا عىل أساس إن التعبري يتضمن
حممد ًا كزعيم روحاين وعاملي للمجتمع
of Prophethood in Sunni
Pp. .(1986)7 ،Islam’ in JSAI
.at 187 -189 ،177 -215
(Finality of‘ ،Friedmann )12
prophethood’; G. G. Stroumsa
“ Seal of the Prophets: -The Na”ture of a Manichaen Metaphor
Pp. 61 -74 ;C. .(1986)7 ،in JSAI
Das Siegel der Proph-“ ،Colpe
33 ،eten” hn Oientalia Suecana
re- ،Pp. 71 -83 .(-1986 1984)-35
vised version in C. Colpe (Das
،Siegle der Propheten (Berlin
.Pp. 227 -243 .(1990
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اإلسالمي ،فضال عن نبوته ،مل خيلفه أحد

فلامذا إذن أخفق حممد يف هتيئة أو

ذريات أو أويل أرحام األنبياء هم ورثة

وإن كان مع هذا نفرتض بأنه كان يأمل

من آل بيته؟ ففي القرآنّ ،
إن املنحدرين من
أيضا بالنسبة اىل امللك ،واحلكم واحلكمة
والكتاب واإلمامةّ .
إن مفهوم السنّة

بخليفة من آل بيته ؟ فأي جواب عن هذه
التساؤالت ال بدّ أن تبقى أجوبتها ختمينية

ويعرف
للخليفة احلقيقي بحدّ ذاته حيدّ د
ّ

 .speculativeفتفسري إسالمي بسيط

خال نبوته .فلامذا ال خيلف حممد يف النبوة

بأنه كان يتوقع وحيا اآلهيا ،لكن الوحي مل

فإن كان اهللّ ح ّقا يريد اإلشارة اىل أنه ال

ّ
وإن املؤرخي غري املسلمي ربام يميلون

مل يدع حفيده أو أحد أقاربه وصلة رمحه

مرتددا ألنه كان حذرا ومتيقظا بإن خالفة

سببا جيدا للشك بإن حممدا قد أخفق يف

حا ّدة عىل الزعامة فيام بي عشائر قريش

عىل أنه خليفة النبي يف مجيع النواحي ما

سيكون يف ّاختاذ قرار مهم يمثل هذه الصفة

أي من آل بيته مثل بقية األنبياء األوائل؟

ينزل عليه بمعنى الوحي يف هذا الصدد.

ينبغي أن خيلفه أي أحد من آل بيته ،فلامذا

بشكل كبري اىل التوقع ّ
بإن حممدا كان

ليموتوا كام مات أبناؤه؟ هلذا ّ
فإن هناك

هاشمي قد تقدّ م تربيرا ملواجهة منافسة

تعيي خليفة له ألنه أدرك إن التخطيط
اآلهلي قد استثنى اخلالفة الوراثية آلل بيته

وأنه أراد أن خيتار املسلمون زعيمهم عىل
268

إعداد الرتتيبات املالئمة خلالفته .حتى

وفق الشورى .فالقرآن نصح املؤمني أن
يقروا بعض مسائلهم عن طريق الشورى،

وليس خالفة األنبياء .فاعتامدا عىل القرآن
أقر بانتخاب سامويّ ،
وإن اهللّ
إن ذلك قد ّ

يف العادة خيتار خلفاءهم ،سواءا أصبحوا
أنبياء أم ال ،ومن صلة رمحهم اخلاصة.

واألقارب وسيضعف بني هاشم .ففي

سنة 10هجرية631 /م بعث حممدعل ّيا،
كممثل له اىل اليمن ،وإن ترصفاته يبدو
قد أثارت بعض اإلنتقادات .وعند عودته

قبل ثالثة شهور فقط من وفاة النبي،
وجد حممد من الرضوري أن يلقي خطابا
بترصيح علني قوي لتأييد ابن عمه(.)13

(Ghadir ،Veccia Vaglieri.)13
)Khumm( in E. I. 2nd. ed

أ.د .عبد اجلبار ناجي

فمن الواضح ّ
إن الوقت عندها مل يكن

زعامؤها –األعداء اللدودين لإلسالم

حممدا قد تأخر يف ّاختاذ القرار ،آمال يف

اإلسالم ووأده حي والدته –هم الذين

مواتيا ومالئام لتعيي عيل خليفة .ولعل

الذين عملوا بشتى الوسائل امللتوية لقرب

أن يعيش مدة أطول لكي يكون قادرا بل

رسموا سياسة هذه الدولة بعد اإلسالم

موته بصورة عامة غري متوقع بي أتباعه

النبي الكريم اقصا ًء متعمدا ومدروسا.

متمكنا يف تعيي أحد من أحفاده .كان

حتى خالل فرتة مرضه املميت .وإنه
نفسه ،ربام كان غري مدرك للنهاية القريبة
اىل أن أصبحت األمور متأخرة جدا.

عىل وفق سياسة إقصاء بني هاشم وبيت
فيذكر أن اخلليفة عمر بن اخلطاب
بعد أن جاءته اخلالفة بالتعيي من قبل

أيب بكر قال لعبد اهللّ بن عباس يف

وقفة نقد ّية عىل ما أورده الربوفسور

أحدى املرات «أبى قومكم أن جتتمع النبوة

من نافلة القول إن الربوفسور

جزء 2ص .28فقريش التي ناصبت

املنوه عنه يف
يف القرآن الكريم يف كتابه ّ

حسدا كبريا جدا عىل بني هاشم؛ ويف كتاب

مادولنك يف بحثه- :

مادولنك قد سلط الضوء عىل أهل البيت

بداية البحث وذلك مقدمة مل هيدف اليه

من دراسة ملوضوع وراثة رسول اهلل
يف اخلالفة .وهو موضوع أثار إشكالية
يف حينها ،أي يف سقيفة بني ساعدة بينام

مسجى ينتظر جسده الرشيف
رسول اهللّ
ّ

الدفن .وحسب ما معروف تارخييا
فلقد صار ما صار من تأسيس أول نظام

سيايس إلدارة الدولة اإلسالمية من قبل
قريش سيدة مكة قبل اإلسالم وكان

واخلالفة يف بيت واحد» (ينظر نثر الدرر

العداء لإلسالم كانت ّ
بكل تأكيد تضمر
هنج البالغة أقوال يف هذا الشأن منقولة

عيل يشخص جل ّيا رفض
عن اإلمام ّ
قريش املدفوع بدافع احلسد بل بدافع أخذ
الثأر من آل بيت النبوة األطهار؛ ال جمال

اىل الغوص فيها ملا تثريه هذه األحداث

من شجون املايض واحلارض واملستقبل.

فاملسترشق مادولنك وهو يبحث يف هذا
األمر الشائك ّأختذ منذ الوهلة األوىل

منهجا أمويا وعباسيا يف معاجلة مسألة
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أهل البيت فكان مع األسف بعيدا عن

التحليل واملوضوعية كام سنبينه يف أدناه.

 .1ركّز عىل اآليات الكريمة التي تظهر

املحور الذي اتسعت اليه دراسته مهم

الواجب امللقى عىل املسلمي واملؤمني

عن التشيع وعن أهل البيت كاملسترشق

األرحام .واملالحظة املهمة يف هذا

مؤسيس اآلراء
جدا والواقع إنه عىل خالف
ّ

جولدتسيهر ورودي باريت وشارون أراد
لب املسألة باعتامده القرآن
أن يستجيل ّ
أس املصادر وأق ّيمها .فضال
الكريم وهو ّ

يف دعم ومساعدة ذوي القربى وذوي
املنوه هبا يف
العرض لآليات الكريمة ّ

أعاله والتي توضح أمهية ومكانة ذي
القربى واألقربي تؤكد عىل اجلوانب

عن مالحقاته احلثيثة يف آيــات الكتاب

احلياتية املادية املرتبطة بالصدقة

للخاتم بدءا من آدم وانتها ًء باملسيح

واآليات يف أغلبها تبي املرافقة

العزيز بام يتعلق ببيوت األنبياء املاضي

بوصفهم الرسل واألنبياء الذين اختارهم
اهللّ سبحانه وتعاىل هلداية البرش؛ وما أوكل

سبحانه وتــعــاىل اىل آل وبــيــوت هــؤالء
األنبياء من مهامت وواجبات وحقوق يف

سبيل مساعدة ودعم خطوات األنبياء بغية
حتقيق رساالهتم الساموية يف نرش الدين
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الوجه اآليت- :

ويف تطبيق دعائمه ومبادئه السامية.

تعربعنه كلمة (وإيتاء).
والزكاة بام ّ

واملصاحبة االجتامعية لقرابة الرسل

صلوات اهللّ عليهم أمجعي وبي
املراتب األجتامعية التي ّ
حتل عليها

الصدقة واإلحسان وهم بحسب
الرتتيب املتواصل والدائمي -:اليتامى
واملساكي وأبناء السبيل .واهللّ سبحانه

وتعاىل إنّام يقدّ م ب ّينة جل ّية عىل عدّ ة

فاملسترشق مادولنك درس مسألة

عنارص منها ذلك التشابك يف املستوى

مرتابطة ومتسلسلة يف تواريخ األنبياء

وامللبس والرزق احلالل والترصف مع

يف غاية األمهية إذ ّبي عىل شكل فقرات
يضم آل
خاص دون أن
السابقي بشكل
ّ
ّ

حممد مع آل إبراهيم وآل عمران وعىل

املعييش ويف البساطة والزهد يف املطعم
الناس يف العادات والطبائع ﮋ ﯦ

ﯧ ﯨﮊ مع أقرباء األنبياء

أ.د .عبد اجلبار ناجي

وأرحامهم؛ وهذه املبادئ األخالقية

هذه األلتزامات عىل جوانبها اإلجيابية

هي ّإال االنموذج األمثل للمجتمع

فئة من دون أخرى بل تشمل األقربي

التي يريدها اهللّ سبحانه وتعاىل إن

فحسب فاألمر بالعدل ال ينحرص عىل

الذي يشتمل عليه اولوا األرحام

من أهل بيت األنبياء أيضا .فاإلحسان

لدعاة الدين احلنيف .فاإليتاء

اإلسالم احلنيف.

من بيوت األنبياء والرسل واألقربي

هنا واجب ورضورة تعطى هذه
األصناف القريبة من الذين أختارهم

سبحانه وتعاىل هلداية البرش ولنرش
اإلسالم واىل التوجه نحو هذه املراتب
االجتامعية املضطهدة واملحرومة من

اجلاه االجتامعي والطبقي الذي كان
سائدا يف املجتمع املكّي املرتهل القائم

أساسا عىل الظلم واإلستبداد ضدّ

إذن هو املحور املركزي الذي أكد عليه

 .2وهذا اإلحسان مطلق؛ فأولوا األرحام
بعضهم أوىل ببعض .واأللتزام
باإلحسان واجب.

ثم انتقل املسترشق اىل مسألة قصص
ّ .3
األنبياء لألستشهاد بآل بيوهتم وما

قدموه من دعم ومساعدة ضدّ

تأسست عنارص
خصومهم ؛ لذلك ّ
اآلهية شملت مجيع األنبياء من آدم

اآلخرين الفقراء من األحرار والعبيد

اىل عيسى ،من بينها-:

اخلنوع هلؤالء القريشيي األسياد.

واملعنوية واملادية يف الكتاب والنبوة

الذين ال جيدون ّ
حال ألزماهتم سوى
واآليات القرآنية الكريمة شملت

يف هذا التصنيف االجتامعي وضع

أسس قويمة يف األخالق والعادات
ّ
والتقاليد كاملعاملة الطيبة للوالدين،

ويف أحيان أخرى للذين هاجروا

وجاهدوا يف سبيل اهللّ .ومل تتحدد

أ -وراثة ذريات األنبياء الروحانية
واحلكمة واحلكم؛ كام عرضته اآليات

الكريمة بشأن آل نوح وآل إبراهيم

وآل يعقوب وآل موسى.

ب -مجيع أنبياء بني إرسائيل وصفوا
باألئمة هيدون الناس ،وكانوا من

الصاحلي .ما عدا من كان من ذرياهتم
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ظامل ًا لنفسه أو كان من الفاسقي.

ج -واستشهد باآليات الكريمة إن األنبياء

عليهم وعىل آهلم ،يرتدد بل ويتشكك يف

إبراهيم وآل عمران وآل يعقوب وآل

وبكون ذرياهتم هم ورثتهم يف الكتاب

وآل بيوهتم صلوات اهللّ عليهم من آل

فضلهم
لوط التي تبي بجالء أن اهللّ ّ
عىل العاملي.

تطبيق تلك املزايا والفضائل واملسئوليات
والنبوة واحلكم واحلكمة حي يأيت دور آل
بيت التبي؛ فام الذي حدث بعد عرضه

 -4وحينام سأل موسى ر ّبه أن هيب له اخاه

السابق من تغري؟ .فقد أخذنا نرى بمسألة

هارون وزيرا وظهريا .كام حعل سليامن

يف تفسريه ملعاجلة أو ألعطاء احللول يف-:

 -5وأكد املسترشق عىل مسألة مهمة جدا

التطهري تشملهم أم ال وبحسب تفسري

ومنزلتهم ومنزلة ذرياهتم تشابه متاما

آل بيته األطهار .فلم يكن هذا ديدنه يف

هارون رمحة ليساعده يف أمره جعل اهللّ
ظهريا ومساعدا وخليفة لداوود.

وهي إن أوضاع األنبياء السابقي
وضعية آل بيت النبي حممد.

التوثيق عىل مصدر والرجوع اىل الطربي
من هم آل بيت النبي وفيام إذا كانت آية
الطربي إن املقصود زوجات النبي وليس

عرضه السابق؟.

بعد ذلك انتقل املسترشق اىل جوهر

بدأ املسترشق يف تشكيكه حي قال

يف عرضه ألوضاع آل بيوت األنبياء

الشورى ]23 :بكوهنا آية تتعلق بأهل

املوضوع وهو وضع آل البيت األطهار
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وآل لوط وغريهم من األنبياء صلوات اهللّ

السابقي .وهنا نالحظ بأن املسترشق بدأ
يتناقض جذريا وكل ّيا مع مواقفه اإلجيابية

السابقة مع األنبياء املاضي وذرياهتم ،فيا

للعجب من ذلك؟ فبعد أن كان متساهال
جدا يف فهمه لتفسري تلك اآليات القرآنية

الكريمة بخصوص آل إبراهيم وآل عمران

بإن الشيعة يف تبيان مواقفهم من [سورة
عز من قائل
البيت والتي يقول فيها ّ
ﮋﭑﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘ

ﭙﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ
ﭢ ﭣﮊ فاملسترشق لغاية حمدّ دة عىل

عيل مل يرتجم
أساس إن املقصود هنا اإلمام ّ
مجيع اآلية الكريمة وبدأ من الفعل (قل)

أ.د .عبد اجلبار ناجي

؛ فيقول إن الشيعة تعتقد بإن النبي قد

نجران ملناقشة املسلمي والرسول عىل

أهل بيته .ويع ّقب عىل هذا بأن التفسري

آية املباهلة عن رأي املسيحيي بوضعية

طلب من املسلمي أن يعرضوا مودهتم اىل
النص القرآين.
هذا ال يتطابق مع كلامت ّ

ثم يتطرق اىل آية التطهري؛ وهنا أيضا
ّ

نراه ال يعتقد بأن املقصود هبا أهل بيت
النبي إنّام املقصود زوجاته .واألكثر

وجه التحديد بشأن اآليات التي سبقت
السيد املسيح ،فهل تساءل املسترشق

مع نفسه ّ
أإن املوقف اإلسالمي من السيد

املسيح ال يستأهل حدوث حماججة بي

رسول اهللّ وبي املسئولي عن الكنيسة

من ذلك يثري شكوكا عىل أن هذا اجلزء من

عمم اشارته
املسيحية؟ السيام وإنه قد ّ

الحقة ،أو ربام بحسب قوله إهنا متثل وحيا

مل يرش يف هوامش بحثه (هامش رقم)32

اآلية قد أدخل عىل اآليات السابقة يف فرتة

مستقال أو منفصال ال عالقة له باآليات
السابقة .وهو عىل أية حال يعتمد تفسري

الطربي للتعبري عن قوله (وتشري املصادر
السنّية) وكأن الطربي يمثلها مجيعا وهذا

خطأ علمي واضح .وعىل نفس املنوال
يشكك يف آية املباهلة عن طريق إثارة

تساؤالت غرضها فاضح نظري -:مالذي

قصدته اآلية بكلامت (أبناءنا) و(نساءنا).
ويرجع اىل الطربي يف تفسريها ليؤكد

شكوكه قائال إن هذا يف تفسريه مل حيدّ د
َم نْن املشمولون بأهل العبا .فإن كان

املسترشق مادولنك يشكك يف وقوع
احلادثة اال وهي قدوم وفد من نصارى

بقوله (العلامء املعارصين) يف الوقت الذي
النص اإلنجليزي اىل سوى
من أصل
ّ
املسترشق نولدكه Noldekeالذي يعدّ

من املسترشقي األملان األوائل ،يف كتابه
(تاريخ القرآن) املطبوع يف ليبزج سنة

 .1938- 1909فأين هذه املصادر وأين

هؤالء العلامء(املعارصون)؟.

ويف هناية بحثه يقف وقفة شك ّية أيضا

من املعتقد اإلسالمي األساس املبني عىل
ما أنزله اهللّ تعاىل يف كتابه العزيز بأن رسول
اهللّ هو خاتم األنبياء .ور ّدا عىل موقفه الذي

أثبت فيه أنه غري موضوعي بعكس ما كنّا

نتوقعه كام يف دراساته األخرى عن التشيع.
ّ
وإال فاملسترشقون من األملان واألخرين
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تلبيس املسترشقي يف تفسري (أهل البيت وآل البيت)

وكذلك من األمريكيي واالرسائيليي

يرصح الطربي مبارشة
واحلسي ،بينام ّ

يعتمد الباحث ،أي باحث ،عىل املصادر

مثال .وقد ع ّلل السترشق اإليطايل

والفرنسيي املعارصين يبدون حذرا من أن
السنّية كمصادر أساسية يف البحث عن
التشيع وبعضهم قد قاهلا برصاحة بكوهنا

مصادر غري نافعة يف هذه اجلوانب.
وفضال عن ذلك فاملسترشق يعتقد اعتقادا

ال حميص عنه بأن الطربي مؤرخا ومفرسا
هو املصدر الذي ينبغي بل وجيب أخذ

رأيه وتفسريه بشأن أهل البيت عىل أنه
حقيقة ال بديل عنها ضاربا عرض احلائط

مؤلفات التفسري األخرى .فالطربي يغفل
أو باألحرى يتغافل متاما عن أي تفسري
ألي آية يقول هبا عبد اهللّ بن عباس أو
جابر بن عبد اهللّ األنصاري بخصوص
أهل البيت يف القرآن الكريم ،ناهيك

القول عن تغافله عن األعتامد عىل مصادر
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إن هذه اآلية قد أنزهلا اهللّ يف أيب بكر

فاجيلريي  L. Veccia Vaglieriبشكل
رصيح وواضح بأنه–أي الطربي –قد

جتاهل ذكر فاطمة الزهراء خلوفه ،مع غريه
من املؤرخي ،من سلطة العباسيي .وهذا

هو عي الصواب إذ ينطبق موقفه املتحيز
واخلائر هذا من اإلمام عيل ومن مؤامرة

قتل اإلمام الكاظم ومن مسألة غدير
خم ومن مسألة فدك ومن ثورة املختار
ّ

ومن ثورة زيد بن عيل ومن ثورة النفس
الزكية وثورة أخيه إبراهيم ومن ثورة
الزنج يف البرصة .فاملسترشق عليه أن يكون

عارضا تارخييا موضوعيا ؛وألرضب له

مثاال آخر يعكس خوف الطربي وجمانبته
احلقيقة ذلك املتعلق بكتاب سيف بن عمر

مرشفة ووثيقة الصلة بأحاديث رسول
ّ
اهلل اال وهم األئمة األطهار ؛ فالطربي

الكبري) .وهو الكتاب الذي مل يفلح

وأقوال ضبابية ومنحرفة بكون هذه اآلية

مسلكي يف روايته األوىل عرب عبيد اهللّ

وابن كثري يف تفسريهيام يتعمدان ذكر ألفاظ
أو تلك مل تنّزل يف اإلمام عيل وال يف بيت

النبوة وال يف فاطمة الزهراء وال يف احلسن

األسيدي املعروف بكتاب (الر ّدة والفتوح

الطربي يف حصول نسخة منه فاعتمد
بن سعد الزهري املعارص للطربي ولكنه

عمه
كان يمتلك نسخة الكتاب عن طريق ّ

أ.د .عبد اجلبار ناجي

يعقوب بن إبراهيم الزهري .أ ّما املسلك

د .سهيل زكار ،بريوت  ،1992ص،4

الدارمي .املهم إن الطربي قد حذف من

نسخة من كتاب سيف .حذفها خوفا بل

الثاين فكان عرب الرسي بن حييى الكويف
رواية هذين املسلكي ّ
كل ما يتعلق باإلمام
عيل من كتاب سيف بن عمر .فاعتامدا عىل

ابن حبيش يف كتابه غزوات ابن حبيش
فقد وردت عدّ ة أحاديث مروية عن اإلمام

عيل بشأن الر ّدة( .ينظر كتاب ابن حبيش:

 )5واملعروف أن ابن حبيش كان يمتلك
حتيزا ضدّ العلويي .وهناك أ ّدلة أخرى

ّتوثق القول بأن علينا أن ال نركن اىل
أقوال وتفسريات الطربي بشأن آل حممد

صلوات اهللّ عليهم.

كتاب الغزوات الضامنة الكاملة) حتقيق
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التاء يف القرآن الكريم هلا خصوصية يف كتابتها ويف
تكرارها ،ويف حذفها أو زيادتها ،ويف كونها حرفاً أو امساً،
ويف املفرد واجلمع ،وقد حتدث السيد الباحث بإجياز
عن كتابتها ،مفتوحة ومربوطة وعن تاء الفاعل إثباتاً
وحذفاً ،ويف استطاعوا مقرونة بـ (استطاعوا) ويف معدودة
ومعدودات ،ويف (الت) النافية ،ويف (الالت) مقابلة بـ
(الالئي) ويف (يا أبت) ويف القسم ،ويف لفظة (أ ّمة) وقد نًّ
بني
السيد الباحث يف ذلك كله أثر السياق ،واحلالة النفسية
اليت عليها املتكلم ،ومالءمة صوت التاء يف بنية الكلمة
للمعنى املراد.

داللة (ال ّت ِ
ُ
اء) يف القرآن الكريم

التاء عالمة من عالمات التأنيث تكتب

مفتوحة مرة ،ومربوطة أخرى ،وترد زائدة

اليشء وذاته فإن تاءه تكتب مفتوحة

املؤنث نحو (أمة) واملذكر نحو (قتيبة) ،ويا

و(قرت عي) والثاين إذا كانت الكلمة

عند الرصفيي يف بنية الكلمة ،وترد يف االسم
أبت ،ويف االسم املوصول (الالت) ويف
مجع املؤنث السامل ،وتكون مكسورة يف
حالتي النصب واجلر يف الشائع من كالم

نحو(جنت املقربي) ،و(شجرت الزقوم)
يف سياق حدث كبري ،له أثره يف احلياة
العامة كاملباهلة ورمي املحصنات ،واللعنة
والرمحة ،وقد سبقه القدامى واملتأخرون

العرب؛ ألن الكرسة تناسب ضعف البنات

إىل األمر الثاين.

وبعض هذه االستعامالت مل يعرف سببه إال

ﯩ ﯪ ﯫﮊ [سورة التحريم:

وتكتب يف األسامء املؤنثة مربوطة

ﯖ ﯗ ﯘﮊ [سورة

و امرأت) وقد حاولنا أن نجد هلا قاعدة

-1ﮋﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ

ورقتهن ،وقد استعملها القرآن بدقة،
بتقدم العلم يف العرص احلديث.

ومفتوحة مثل (رمحة ورمحت) و (امرأة
تنتظمها ،فلم نفلح لكننا رأينا أن الطائيي

من شواهد ذلك :ﮋﯦ ﯧ ﯨ

 ]12وقوله تعاىل :ﮋﯓ ﯔ ﯕ

املجادلة .]9 :أما امرأة فآيتها املفتوحة هي:
ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬﮊ [سورة آل

يكتبون التاء مفتوحة يف األسامء ،ومن اجلائز

عمران.]35 :

ولكنني متأكد من أن لفظة (امرأة ،وابنة،

ﰀ ﰁ ﰂ ﰃﮊ [سورة

زوجها أو أبيها أو إىل اسم معرف بأل تكتب

-3ﮋﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ

أن املفتوحة يف القرآن قد كان كاتبها طائي ًا،
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وزاد عليه شيئي :األول :إذا عرف كنه

ُعرف بأن تضاف إىل
ومعصية) عندما ت ّ
مفتوحة ،وإن مل يذكر تكتب مربوطة..

وذهب الشيخ عبد املجيد العرابيل إىل

ما ذهبنا إليه يف (ابنة ،ومعصية ،وامرأة

-2ﮋﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ
يوسف.]30 :

ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾﮊ [سورة

يوسف.]51 :

-4ﮋﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ

أ.د .عائد كريم علوان احلريزي

ﮌﮊ [سورة القصص.]9 :

-5ﮋﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ

و حيذفها يف غري ذلك ومنه قوله تعاىل :ﮋﭑ

ﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘ

ﮔ ﮕ ﮖ ﮗﮘ ﮙ

ﭙﭚﭛﭜﭝﭞ

التحريم.]10 :

[سورة فصلت ]30 :فذكرت التاء يف هذه

ﮚ ﮛ ﮜ ﮝﮊ [سورة

ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣﮊ

 -6ﮋﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ

اآلية؛ ألن موت املؤمني حدث يتكرر يف

ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ

كل وقت ،ونزول املالئكة عليهم يتكرر

التحريم.]11 :

وناسب طول الزمن كذلك ،وأما آية القدر

ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜﮊ [سورة

أيض ًا ،فناسب تكرار احلدث تكرار التاء،

أما املربوطة فشواهدها اآليات اآلتية:

فحذفت التاء األوىل منه ؛ألهنا ال حتدث

ﮋﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ
ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓﮊ [سورة
النساء.]12 :

ﮋﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ

ﭘﮊ [سورة النساء.]128 :

ﮋﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ

ﭖ ﭗ ﭘﮊ [سورة النمل.]23 :

ﮋﯕﯖﯗﯘﯙﯚ

ﯛ ﯜ ﯝﮊ [سورة األحزاب.]50 :

التاء يف صيغة َت َت َف َّع ُل:

َ َت َت َف َّعل ،و َت َف َّعل عربيتان ،ولوحظ أن

القرآن الكريم يذكر ما فيها تاءانَ ..ت َت َف َّع ُل
عندما يتكرر حدوث الفعل ،ويطول زمنه،

إال مرة واحدة يف السنة( )1فناسب احلذف

فيها قرص الزمن ،وعدم تكرار احلدث قال

تعاىل :ﮋ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ

ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﮊ[سورة القدر.]4 :

استطاعوا واسطاعوا

و(ما مل تستطع ،وما تسطع)

ومها هلجتان عربيتان ،إحدامها أثقل

من األخرى وقد يؤيت بكل منهام ؛ لتجد
كل قبيلة شيئ ًا من كالمها يف كتاب اهلل ،أو

ملناسبة املعنى يف السياق أو تعبري ًا مقصود ًا
أراده سبحانه ،فالفعل (اسطاع) جاء يف

( )1د .فاضل السامرائي –بالغة الكلمة يف
التعبري القرآين –ص.10
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داللة (ال ّت ِ
ُ
اء) يف القرآن الكريم

سورة الكهف للتعبري عن الدار العايل

ومن أسئلته ،والزاهق قد يلوى شدقه،

(استطاع) فللتعبري عن سمك اجلدار

ال يعرف ذلك ،وإنام مالءمة النفعاله،

األملس الذي تناسبه كلمة (ملساء) وأما

ومتاسكه ،وصعوبة نقبه قال تعاىل:
ﮋﰛ ﰜ ﰝ ﰞ ﰟ ﰠ

ﰡ ﰢﮊ[سورة الكهف ]97 :أو لكون

وتعريض ًا بمن ال يفهم علة األحداث التي
جتري أمامه . ..وأثبت التاء يف (تستطع)

لتنسجم مع اهلدوء النفيس الذي كان عليه

زمن الصعود –لو حصل –اقرص من

يف بداية لقائه موسى ،وال عالقة ملوسى

الرضب فناسبه فعل فيه تكرار . ..وجاء

ألن املتحدث هو اخلرض ال موسى،

زمن النقب ،او ألن النقب فيه تكرار
يف سورة الكهف نفسها (ما مل تستطع،
وما مل تسطع) قال تعاىل :ﮋﮅ ﮆ ﮇ
ﮈ ﮉﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ

بإثبات التاء أو حذفها كام زعم بعضهم؛
واملتكلم هو الذي يداور يف كالمه بحسب

ما يعرتيه من أفكار ،وما ينتابه من شعور.

تاء التأنيث يف الفاعل:

ﮑﮊ [سورة الكهف .]78 :وقيل

إذا اسند الفعل املايض إىل مؤنث حلقته

النفيس الذي كان يعيشه موسى ،وملا

فرق يف ذلك بي احلقيقي واملجازي ،نحو

فيهام إن األكثر حروف ًا جاء ليعرب عن الثقل
أنبأه العبد الصالح بحقيقة ما أقدم عليه

من أعامل زال هم موسى ،وذهبت كآبته،
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ويتهكم بكالمه ،وال ينطقه سلي ًام؛ ال ألنه

وهان عليه األمر ،فحذفت التاء لالنسجام

بي احلالة النفسية والتعبري .
()2

تاء ساكنة تدل عىل كون الفاعل مؤنث ًا ،وال

قامت هند ،وطلعت الشمس ،وتلزم يف
موضعي :أحدمها :أن يسند الفعل إىل
ضمري مؤنث متصل باملؤنث احلقيقي أو
املجازي فنقول :هند قامت ،والشمس

وأرى أن حذف التاء وإثباهتا يتعلق

طلعت ،والثاين :أن يكون الفاعل ظاهر ًا

من (ما مل تسطع) ألنه قد زهق من موسى

تلزم التاء يف غري هذين املوضعي ،فال تلزم

باخلرض ،وال شأن ملوسى فيه فحذفت التاء
( )2لطائف قرآنية ص.54

حقيقي التأنيث ،نحو (قامت هند) ،وال
يف املؤنث املجازي الظاهر ،فتقول :طلع

أ.د .عائد كريم علوان احلريزي

الشمس ،وطلعت الشمس ،وإذا فصل

ﮨﮩﮪﮫﮬﮭ

(إال) جاز إثبات التاء وحذفها ،واألجود

وقد يكون يف مريم (من القانتي)

واألجود (أتت) ونقول :قام اليوم هند،

ﯧﯨﯩﯪﯫﯬ

بي الفعل وفاعله املؤنث احلقيقي بغري

بنت الواقف،
اإلثبات فنقول :أتى
القايض ُ
َ

واألجود (قامت) وإذا فصل بي الفعل

ﮮﮊ [سورة املمتحنة.]10 :

يشء من هذا يف قوله تعاىل :ﮋﯦ
ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ

والفاعل املؤنث بـ (إال) مل جيز إثبات التاء

ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶﮊ[سورة

الشمس ،وقد حتذف التاء من الفعل املسند

يعمل الرجال( ،)5وقيل إن تغليب املذكر

عند اجلمهور( ،ما قام إال هند ،وما طلع إال

إىل مؤنث حقيقي من غري فصل ،وهو قليل

جد ًا ،حكى سيبويه( :قال فالنة)(.)3

التحريم ]12 :لكوهنا تعمل يف املعبد كام
عىل املؤنث يشمل الذكور واإلناث ولو

قال من القانتات ملا شمل الذكور ،وقيل

فإثبات التاء أحسن من حذفها مع

ألهنا من نسل القانتي ،إذ هي من أعقاب

تتطلب دواعي القول ،وظروف التعبري

الوحيدة بي خدم املعبد ،وال توجد امرآة

القاعدة النحوية ،فاملؤمنات املهاجرات

نذرته خلدمة املعبد ،وملا جاءت أنثى أوفت

يف التحدي وحتمل أعباء السفر ،وخماطره

أشري إىل ذلك يف قوله تعاىل :ﮋﮡ ﮢ

لذلك عوملن معاملة الرجال ،وذكر الفعل

ﮬ ﮭ ﮮﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ

املؤنث احلقيقي املفصول بفاصل وقد
أن يفضل التذكري عىل التأنيث عىل عكس
قمن بمهام شاقة ال يقوم هبا إال الرجال

()4

من مكة إىل املدينة التي تبعد عنها  450كم،

هارون أخي موسى )6(وقيل؛ ألهنا املرأة

غريها ،فأمها ظنت أن ما يف بطنها ذكر،

بالنذر ،وجعلتها ختدم فيه بي الرجال وقد

ﮣﮤﮥﮦﮧﮨﮩﮪﮫ

يف احلديث عنهن يف قوله تعاىل :ﮋﮧ

ﯖﯗﯘﯙﯚﯛﯜﯝ

( )3رشح ابن عقيل .480- 476 /1
( )4لطائف فرآنية د .صالح ص.148

( )5لطائف قرآنية ص.147
( )6روح املعاين .359 /14
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ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣﯤ ﯥ

 ]6وقوله تعاىل :ﮋﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ

ﯭﯮﯯﯰﯱﯲ

 ]21وقد يذكر مع الفصل القليل كقوله

عمران.]37- 35 :

البقرة ]275 :ويؤنث مع الفاصل

ﯦﯧﯨﯩﯪﯫﯬ

ﯴ ﯵ ﯶﮊ [سورة األحزاب:

[سورة آل

تعاىل :ﮋﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱﮊ[سورة

وذكر ابن جني أن املؤنث املجازي إذا

األطول كقوله تعاىل :ﮋﯥ ﯦ

ﯳ ﯴ ﯵ ﯶﮊ

قصد به معنى املذكر ذكر الفعل له ،وإن

قصد به معنى املؤنث أنث الفعل له

()7

فالعاقبة إن قصد هبا العذاب جاء الفعل

معها من غري تاء ،قال تعاىل :ﮋﭮ

ﭯ ﭰ ﭱ ﭲﮊ[سورة
األنعام .]11 :وإن قصد هبا اجلنة
جاء الفعل بالتاء قال تعاىل :ﮋﮁ

ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇﮊ

[سورة األنعام.]135 :

ويف الغالب كلام قل الفاصل بي الفعل

واملؤنث رجح التأنيث

()8
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كقوله تعاىل:

ﮋﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩﮊ

[سورة املمتحنة ]4 :وإذا كثر الفصل وطال
رجح التذكري يف الفعل كقوله تعاىل :ﮋﭑ

ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖﮊ [سورة املمتحنة:
( )7اخلصائص.416- 411 /2
( )8أسئلة بيانية يف القرآن الكريم .185- 184

ﯧ ﯨ ﯩﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ
ﯯﮊ [سورة األعراف .]73 :وقد

يكون الفاعل هو هو ،والفاصل كذلك،
ولكن الفعل يؤنث معه مرة ،ويذكر مرة

أخرى؛ ألسباب أخرى غري الفصل،
قال تعاىل يف قوم صالح :ﮋﮜ ﮝ

ﮞ ﮟﮊ [سورة هود،]67 :
وقال جل شأنه يف ناس شعيب :ﮋﯛ

ﯜ ﯝ ﯞﮊ

[سورة هود:

 ،]94والسبب أن مجاعة شعيب عذبوا

بثالثة أنواع من العذاب كلها مؤنثة هي:
الرجفة ،والصيحة ،والظلة وأن ديارهم

أوسع من ديار صالح ،والتأنيث يشري
إىل الكثرة كقوله تعاىل :ﮋﮍ ﮎ

ﮏﮊ [سورة احلجرات ]14 :وقيل

دلي ً
ال عىل قلة عقوهلم  ،نظر ًا لكون التاء
()9

( )9روح املعاين.318- 13

أ.د .عائد كريم علوان احلريزي

مهموسة ضعيفة فناسب ضعف احلرف

ينرشن قصة مراودة امرأة العزيز لفتاها

حقيقتهم العقائدية؛ لذلك كله أنّث الفعل

فانترشت القصة يف أهل مرص كانتشار

ضعف العقل ،وناسب اهلمس إخفاء

عند احلديث عنهم ،وذكره مع قوم صالح،

ألهنم عذبوا بعذاب واحد ،وألهنم قبيلة
واحدة ،وتذكري الفعل مع املؤنث يفيد

بأقىص رسعة ممكنة ،وقد تم هلن ما أردن،
النار يف اهلشيم ،وقد ساعد عىل ذلك

حذف التاء من الفعل .ولو جاء التعبري

بالتاء( :وقالت النسوة) ملا دل عىل رسعة

القلة كقوله تعاىل :ﮋ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ

حدوثه كداللته مع حذفها ،وأما قوله

يوسف ]30 :وذلك لكوهنن مخس ًا :امرأة

من سبب يستدعي رسعة الفعل ،فلذلك

ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃﮊ [سورة

تعاىل :ﮋﮍ ﮎ ﮏﮊ فليس فيه

اخلباز ،وامرأة الساقي ،وامرأة البواب،

ثبتت التاء(.)11

أو لكون مفرد هذا اجلمع ليس من لفظه

ويؤنث( .)12ولوحظ أنه ُيذكَّر يف موضع

وامرأة السجان ،وامرأة صاحب الدواب،

واملــالئــكــة ُيـــذ َّكـــر الــفــعــل معهم

كسائر املفردات( .)10أو لكونه اسم مجع

الــشــدة؛ ألن الـ َّـذ َكــر أقــوى مــن األنثى،

ثقي ً
ال أحدث أثر ًا بالغ ًا يف جمتمعهم ودوي ًا

ﮈ ﮉ ﮊﮊ [ســـورة الــفــرقــان:

كـ (رهط و قوم) ،أو لكون القول قوي ًا
يف ذاكرة القوم ..،وقال أحد الباحثي:

(وإن كان من سبب آخر لتذكري الفعل
يف قوله تعاىل :ﮋ ﯺ ﯻﮊ وتأنيثه
يف :ﮋﮍ ﮎ ﮏﮊ فهو أن حذف
التاء من الفعل األول يفيد رسعة حدوث
الفعل ،بخالف إثباهتا يف الثاين ،ويبي لك

ذلك أن النسوة كن حريصات عىل أن
( )10روح املعاين.416- 6

قـــال تــعــاىل :ﮋﮄ ﮅ ﮆ ﮇ

 ]25ويؤنث يف سياق ال ُبرشى واخلري،

ألنه موضع حنان وعطف ،ورقة ،وهي
باإلناث الصق ،ومن اجلائز أن املالئكة

ذكــور وإنــاث ،الذكور يأتون يف مواطن
الــشــدة واإلنـــاث يف مــواطــن الــرقــة قال

(htt:// www. alargam. com/) )11
.(kaheel/ b/ b2/)/ htm
( )12أسئلة بيانية يف القرآن الكريم ص.190
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تعاىل :ﮋﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ

ﮏﮊ [سورة النحل .]68 :ألن العامالت

آل عمران ]39 :وقال أيض ًا :ﮋﮢ ﮣ

إىل مذكر يف سورة النمل؛ ألن الذكور

ﮪ ﮫ ﮬ ﮭﮊ [ســورة

التذكري عىل التأنيث فحذفت التاء قال

وعليه فاستخدام املمرضات يف

ﮕﮖﮗﮘﮙﮚ

ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭﮊ [ســورة

ﮤﮥﮦﮧﮨﮩ
آل عمران.]42 :

املستشفيات ،واملعلامت يف رياض األطفال
أجدى وأنفع من املمرضي واملعلمي.

والعنكبوت ،والنحل ،والنمل ،ورد

واإلناث تتعاون يف بناء مساكنها ،وغلب

تعاىل :ﮋﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ
ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠﮊ
[سورة النمل.]18 :

معدودة ومعدودات:

احلديث عنها يف القرآن الكريم ،وسميت

العرب تقول :أشجار عالية ،إذا

وسورة النحل ،وسورة النمل ،وقد أنث

القلة ،وجاء القرآن (معدودة) مرة كقوله

وذكر يف خماطبة النمل والرس يف ذلك

ﮆ ﮇﮊ [سورة البقرة]80 :

ببناء البيت وأن الذكر ال شأن له بذلك

ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮﮊ [سورة آل

سور هبذه األسامء سورة العنكبوت،

أرادت الكثرة ،وأشجار عاليات إذا أرادت

الفعل يف خماطبة العنكبوت والنحل،

عز وجل :ﮋﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ

هو أن األنثى يف العناكب هي التي تقوم
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وحدهن يضعن العسل( ،)13وأسند الفعل

أبد ًا ،قال تعاىل :ﮋﮆ ﮇ

ﮈ ﮉﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ

ﮏﮐ ﮑ ﮒ ﮓﮊ

[سورة العنكبوت .]41 :وأسند الفعل
إىل مؤنث يف سورة النحل يف قوله تعاىل:

ﮋﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ

ومعدودات مرة أخرى كقوله :ﮋﭨ ﭩ

عمران .]24 :والسبب يف ذلك أن فريق ًا

من اليهود قال نعذب ( )40يوم ًا فناسبه
معدودة ،وقال آخرون ال نعذب إال ()7

أيام فناسبه معدودات ،قال اآللويس:
( )13موسوعة عبد الرحيم ،213 /وموسوعة
يوسف.493 /

أ.د .عائد كريم علوان احلريزي

(وجاء هنا (معدودات) بصيغة اجلمع

األلف فتحة ،وعليه يكون املعنى( :ال

املفرد تفنن ًا يف التعبري؛ ألن مجع التكسري

هو اسم (ال) و (حي) خربها ،وهذا يفرس

دون ما يف البقرة فإنه :معدودة) بصيغة
لغري العاقل جيوز أن يعامل معاملة
الواحدة املؤنثة تارة ومعاملة مجع اإلناث

أخرى ،فيقال :هذه جبال راسية ،وإن

شئت قلت :راسيات ومجال ماشية ،وإن
شئت ماشياتُ ،
ص اجلمع هنا ؛ ملا فيه
وخ َّ

من الداللة عىل القلة كموصوفه ،وذلك
أليق بمقام التعجب والتشنيع

()14

أما سبب االختالف يف التعبري...؛ فإن

اآلثام التي ذكرت أهنم ارتكبوها يف سورة

البقرة أكثر مما ذكر يف آل عمران ،فناسب
زيادة أيام العذاب(.)15

(الت):

للنحاة يف كلمة (الت) يف قوله تعاىل:

ﮋﭥ ﭦ ﭧﮊ [سورة ص]3 :

آراء كثرية ،منها أهنا للتأنيث كام يف ثمت
وربت ،ومنها أهنا كانت يف بداية (حي)

أي (حتي)وأحلقت بـ(ال) ،ومنها أهنا اسم
إشارة هو (تا) و ُأ ِم َيل أو خفف فصار
( )14روح املعاين.107 /
( )15عىل طريق التفسري البياين ص.18

هذا حي مناص) فالتاء إذن اسم إشارة

لنا رس وقوع املنصوب بعدها ؛ ألن اسمها

هو التاء ،واملنصوب خربها ،وبه نتخلص
من تقدير اسم هلا ،أو تقدير فعل ناصب ملا
بعدها ،أو تقدير خرب نْ
إن ُرفِ َع احلي بعدها
عىل إحدى القراءات الشاذة(.)16

الالت ،والاليت:

اسامن موصوالن جلامعة اإلناث ،وقد

خصص القرآن الكريم ،الالئي يف الشدة،
ألنه مشتق من الألي وهو الشدة واملحنة
وذلك الطالق والظهار صيغة الطالق

يف اجلاهلية ،وجعل (الالت) يف غريه.

قال تعاىل :ﮋﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ

ﯠﯡﯢﯣﯤﯥ
ﯦ ﯧ ﯨﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ

ﯮ ﯯﮊ [سورة الطالق ]4 :وقال
أيض ًا :ﮋ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ

ﮄ ﮅ ﮊ [سورة األحزاب.]4 :

يا أبت:

وردت يف القرآن الكريم ثامين
( )16رشح ابن عقيل 320 /1ط.1
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مرات ،وهي هلجة عربية تستعمل بدالً

إبراهيم :ﮋﯹ ﯺ ﯻﮊ

واالستعطاف ،وإظهار الطاعة أحيان ًا،

نحو (تالرمحن) ولفظ (رب الكعبة) نحو

من يا أيب بالياء أو بدوهنا لزيادة اجلنان،
فمن احلنان قول بنت شعيب ألبيها:

ﮋﮩ ﮪ ﮫ ﮬﮭ ﮮ ﮯ
ﮰ ﮱ ﯓ ﯔﮊ

ترب الكعبة ،...وفيها زيادة معنى ،وهو
التعجب أحيانا ،وكأن التعجب هنا من

[سورة

إقدامه عليه السالم عىل أمر فيه خماطر(.)17

ابراهيم ألبيه :ﮋﭧ ﭨ ﭩ ﭪﭫ

وردت يف القرآن تسع ًا وأربعي

القصص ]26 :ومن االستعطاف قول

ﭬﭭﭮﭯﭰﭱﭲﭳﭴﭵ

أ ّمة:

مرة أكثرها بمعنى اجلامعة أو القبيلة أو

ﭶﭷﭸﭹﭺﭻﭼﭽﭾﭿ

الشعب ،وهذا هو املتداول املعروف من

ﮉﮊﮋﮌﮍﮎﮏﮐ

وقفة ،وإىل إمعان نظر.

ﮙﮚﮛﮜﮝﮞﮟﮠ

ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫﮊ [سورة النحل:
 .]120فقال املفرسون ُج ِع َل (أمة)

قول إسامعيل ألبيه :ﮋ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍﰎ

الكاملة فيه( ،)18والراجح عندي أن (أمة)

ﮀﮁﮂﮃﮄﮅﮆﮇﮈ

داللتها ،وقد وردت آيتان مها بحاجة إىل

ﮑ ﮒﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ

األوىل :قوله تعاىل :ﮋ ﭥ ﭦ

ﮡ ﮢ ﮣ ﮤﮊ [سورة

مريم .]45- 41 :ومن إظهار الطاعة
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[سورة األنبياء ]57 :ومع لفظ الرمحن

ﰏ ﰐ ﰑ ﰒ ﰓ ﰔﮊ [سورة
الصافات.]102 :

تاء القسم:

حروف القسم هي الواو ،والباء،

والياء ،والتاء ،وال تستعمل (التاء) إال مع
لفظ اجلاللة (اهلل) كقوله تعاىل عىل لسان

الجتامع ما تفرق يف غريه من الصفات
عىل وزن ( ُف نْع َلة) من أوزان اسم املفعول،
أي :أن إبراهيم مأموم تقصده الناس يف

شؤوهنم احلياتية ،وهذا قريب من قول
اآللويس (األمة الدين والطريقة التي
( )17روح املعاين .59 /9
( )18روح املعاين .494 /7

أ.د .عائد كريم علوان احلريزي

تؤم أي كالرحلة إىل الرجل العظيم الذي
ُيقصد باملهامت) وذلك يف تفسريه قوله

تعاىل :ﮋﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ

1427هـ.2006 /

 -اخلصائص ،ابن جني ط ،1القاهرة.

 -رشح ابن عقيل حتقيق ،حممد حميي

ﰂ ﰃ ﰄﮊ [سورة الزخرف:

الدين عبد احلميد ،القاهرة.

ﭠ ﭡﮊ [سورة يوسف ]45 :هي بالتاء

بريوت ط2005 2م1436 /هـ.

 .]22الثانية :ﮋﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ
عىل القراءة الشائعة ،و ُف ّرست بـ (الزمن)

 روح املعاين ،السيد حممد اآللويس، -عىل طريق التفسري البياين ،د .فاضل

وقد قرأها (ابن عباس ،وزيد بن عيل)
(أ نْم ٍه) ،واألمه هو النسيان ،وهو ما أذهب

2004م.

الذي أوصاه يوسف ذكر الوصية بعد

دمشق ،ط1412 ،1هـ1992 /م.

تعاىل :ﮋﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ

والسنة ،..د .عبد الرحيم ،بريوت

ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ

 -موسوعة اإلعجاز العلمي يف القرآن

إليه ؛ ألن املعنى يعضده ،أي :أن الرجل
أن نسيها ،والتي اشار إليها القرآن بقوله
ﯙﯚﯛﯜﯝ
ﯤﮊ [سورة يوسف.]42 :

املصادر واملراجع

القرآن الكريم

 أسئلة بيانية يف القرآن الكريم ،د.فاضل السامرائي ،اإلمارات ،ط1
2008 /1429م.

 بالغة الكلمة التعبري القرآين ،د.فاضل السامرائي القاهرة ،ط2

السامرائي ،جامعة الشارقة1425 ،هـ/

 لطائف قرآنية ،د .صالح عبد الفتاح، موسوعة اإلعجاز العلمي يف القرآنط2006 ،1م 2007-م.

والسنة ،يوسف احلاج أمحد ط1

1424هـ2003 /م.

htt:// www. alargam. com/
kaheel/ b/ b2/ 0/ htm
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ث

يعرض السيد الباحث ملاهية (الزمن) من املنظور العلمي
الذي قرره الفالسفة منذ قديم الزمان والفيزيائيون يف العصر
احلديث ويقرر الباحث أن التفاصيل الكونية اجلديدة واكتشاف
أعماق الكون غريت النظرة إىل األشياء ،فدخل الزمن بُعداً رابعاً
يف نسيج هذا الكون الواسع.
ثم يتعرض ملا يقول القرآن الكريم يف مفهوم الزمن بنوعيه
االساسيني ،الزمن التقليدي االرضي والزمن النسيب الذي
حتدثت عنه النظرية النسبية اليت جاء بها اينشتاين .ويضرب
أمثلة من آيات حتدثت عن كل انواع الزمن الذي يتحقق على
األرض أو خارج املنظومة الكونية.

البعد الرابع (الزمن) يف القرآن

ماهو الزمان؟ ماهو هذا اللغز الذي

ارسطو طاليس ((مقدار احلركة من جهة

هل هو مادة او طاقة؟ هل هوخارج

قال ان يف عامل االمر جوهر ًا ازلي ًا يتبدل

لقد خلق اهلل عز وجل الكون وخلق معه

واالضافات اىل املتغريات ال بحسـب

إىل ان ينتهي ،فللزمان أول وللزمان آخر كام

الرشقية الزمان كاحلركة لـه معنيان ،احدمها

يف قرآنه الكريم واالديان اإلهلية األخرى

للحركة وهو الذي يسمى اآلن الس ّيال

والزمان مفهوم عقيل فكري يصعب

والزمان عند بعض الفالسفة اما ماض او

نعيش فيه ومعه؟.

الكون او داخل الكون؟.

الزمان ،فهو نسيج داخل فيه منذ بداية خلقه

ويتغري ويتجدد وينرصم بحسـب النسب
احلقيقة والذات ...وقال الرازي يف املباحث

الكون متام ًا ،وهذا ما يقوله الدين اإلسالمي

امر موجود يف اخلارج ،غري منقسم ،مطابق

ويقوله العلم ويؤكده يف كل مقوالته.

وثانيهام أمر متوهم ال وجود له يف اخلارج.

االمساك به وتعريفه تعريف ًا دقيق ًا .وإنام

مستقبل فليس عندهم زمان حارض بل

احلاصل يف االشياء واحلاالت.

واملستقبل))(.)3

عرفناه وادركناه من خالل احلركة والتغري
والزمان يف اللغة العربية كام يقول

الفيومي يف مصباحه(( :الزمان مدة قابلة

للقسمة وهلذا ُيطلق عىل الوقت القليل
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املتقدم واملتاخر))( .)2اما افالطون فقد

والكثري واجلمع (أزمنة) ،والزمن مقصور

منه واجلمع أزمان مثل سبب أسباب ،وقد
جيمع عىل (ازمن) والسنة أربعة (ازمنة)

وهي الفصول أيض ًا.)1())...

والزمن عند الفيلسوف اليوناين

( )1املصباح املنري /امحد الفيومي ص.256

احلارض هو اآلن املوهوم املشرتك بي املايض
والزمان -كام قلنا -هو الوقت ويمكن

أن يكون طوي ً
ال ويمكن أن يكون قصري ًا،
فالسنة وهي جزء من الزمان ،هي مدة طويلة

نسبي ًا والقرن كذلك مدة زمانية طويلة...

واليوم هو جزء من الزمان أيض ًا

( )2املوسوعه الفلسفية العربية /د .معن زياده/
ص.467

( )3املعجم الفلسفي /عبد املنعم احلنفي/
ص.123- 122

عبد االمري املؤمن

وهو مدة قصرية نسبي ًا ،واجزاؤه الساعات

وعىل هذا األساس يكون ما نعرفه

جمموع نحو  30يوم ًا يتكون الشهر ومن

غري علمية ،وأن الزمن يف العلم هو حالة

والدقائق والثواين وهي مدد قصرية ،ومن

جمموع  12شهر ًا تتكون السنة.

وتتكون السنة أيض ًا من أربعة فصول

هي :الربيع والصيف واخلريف والشتاء،

وض َعها اإلنسان منذ القديم.
وهذه تقسيامت َ

واآلن لنتساءل ما هو أقل جزء ممكن

ٍ
ماض
من الزمان ،وإذا قسمنا الزمن إىل
وىل وراح وإىل مستقبل هو اآليت الحقا

واحلارض هو اآلن الذي نعيش فيه أو
اللحظة التي نحن فيها ،فكم هي االقل

من اللحظة ،وأين ذهب املايض ،ومن أين
سيأيت املستقبل الالحق.

مل يستطع أحد أن حيدّ د احلارض بشكل

دقيق كم هو من الثانية هل هو ُعرش

الثانية أو أقل .فالعلامء يقولون أن بعض
اجلسيامت الذرية تولد وتعيش ومتوت وال

يتجاوز هذا الوقت واحد من ألف مليون

جزء من الثانية ،فكم هي مسألة الزمان

صعبة ومعقدة؟

(.)4

( )4هل لك يف الكون نقيض /د .عبداملحسن
صالح /ص  .57و انظر ايضا مقالنا:

من الزمان الذي نعيشه هو معرفة عرفية
صعبة الفهم ،وال يمكن أن نخضعه ملا

تعودنا عليه يف أرضنا هذه فقط .وإنام جيب
األخذ بنظر االعتبار أحداث الكون ككل
الصغرية منها والكبرية.

وبتطور العلوم يف العرص احلديث

وظهور عدد كبري من احلقائق والنظريات

العلمية تغري مفهوم الزمان .فقبل القرن

العرشين كان الباحثون يصفون الزمان
(باملطلق) ،أي جيري يف كل انحاء الكون
ٍ
متساو.
بشكل

وقد صاغ هذا (الزمان املطلق)

الذي كان معروف ًا قدي ًام ،العامل الفيزيائي
االنجليزي اسحاق نيوتن املتوىف سنة

1727م بقوله(( :ان الزمن الريايض
احلقيقي املطلق بنفسه وبطبيعته الذاتية

بأي يشء
جيري بالتساوي ودون أية عالقة ّ

خارجي)) .
()5

الزمن ذلك الرس الغامض /جملة العريب/
الكويت /العدد  /337سنة 1986م.
( )5الكون األحدب قصة النظرية النسبية /د.
عبدالرحيم بدر /ص .28
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البعد الرابع (الزمن) يف القرآن

والزمن هنا مفهوم صحيح ونحن

حالتي منفصلتي ومطلقتي كام كان معروف ًا

باملقاييس األرضية املحدودة ،ولكن حي

والزمان يف فضاء الكون ،فاصبح فضا ًء مربع

عىل هذه الكرة األرضية ،نقيس االشياء
نريد إعاممه عىل مستوى الكون واحداثه
الكثرية يصبح غري نافع وغري صحيح.

ففي الدراسات الفلكية الكونية

املعارصة التي تتحدث عن بداية الكون

ونشوئه وتطوره وأحداثه املتنوعة مل تنفع
فكرة الزمن املطلق.

إن الــتــفــاصــيــل الــكــونــيــة اجلــديــدة

غريت النظرة
واكتشافات أعامق الكون ّ
إىل االشياء واملواد فدخل الزمن بعد ًا رابع ًا
يف نسيج هذا الكون الواسع.

فقد طلع علينا العامل (الربت اينشتاين)

املتوىف سنة 1955م بنظرية النسبية التي
نظرت إىل الزمن (الذي كان مطلق ًا يف
السابق) نظرة نسبية فهناك يف الكون كل
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الكون أزمان متعددة (نسبية) كل مكان

له زمانه اخلاص ،وليس هناك زمان واحد
مطلق يف الكون كله.

قبل القرن العرشين ،وإنام تداخل املكان

االبعاد ُعرف علمي ًا (بالفضاء الزمكاين)
وهو حالة ختالف الفضاء التقليدي ذي

االبعاد الثالثة التقليدية.

ويف ظل هذه االفكار اجلديدة بدا

اإلنسان األريض ضعيف ًا أمام كون كبري هائل
ميلء باألرسار ال يعرف منه سوى اشياء قليلة

حمددة .ففي ظل املفاهيم الكونية احلديثة
أصبح الزمان (ذلك الذي كان مطلق ًا) زمانه

اخلاص به واملكان مكانه اخلاص به ،وهناك

أزمنة ،ألمكنة أخرى خاصة هبا ،وال مكان

للمطلق يف كوننا الكبري.

واليوم وعىل وفق (النظرية النسبية):

اصبح الزمان هو أحد املفردات

االساسية املنسوجة يف هذا الكون وهو
(حسب رأي اينشتاين) نسبي ،فالزمان يف
الكرة األرضية غري الزمان يف أنحاء الكون

املختلفة ،غري الزمان املوجود يف الكواكب

إن ما جاء به هذا العامل الفيزيائي جديد

الس ّيارة والنجوم واملجرات ،ويتأثر بشيئي

(نظرية النسبية اخلاصة) مل يعد الزمان واملكان

الرسعة (وهو موضوع النظرية النسبية

حق ًا عىل مستوى العلم والرياضيات ،ففي

اثني مها-:

عبد االمري املؤمن

اخلاصة) ومعنى هذا التأثر :أن الزمان

طريقته اإلمجالية) جاء واضح ًا ال لبس

زاد التباطؤ.

من الساعة واليوم والشهر والسنة والقرن،

يتباطأ حسب الرسعة فكلام زادت الرسعة

فيه .فهو (القرآن) ناظر إىل ما يفهمه الناس

واليشء الثاين هو الكتلة .والزمان يطول

من التي يعيشها اإلنسان وحيسب هبا حياته

نظرية النسبية العامة) ،وعىل أساس ذلك

ويف الوقت نفسه ذكر القرآن الكريم

أو يقرص حسب الكتلة أيض َا (وهو موضوع
فالزمن يسري ببطء يف الكتل الكبرية ،فهو

مثالً :يف املشرتي غري األرض(.)6
وماذا يقول القرآن فيه؟.

وحي نأيت عىل فكرة الزمن يف القرآن

الكريم نأيت عىل حديث علمي متكامل إىل
درجة كبرية.

فقد أعطى القرآن الكريم البعد الزمني

حقه يف نوعيه األساسيي (الزمن التقليدي)

األريض الذي يعرفه ويعيشه كل الناس
ومنذ القدم و(الزمن النسبي) احلديث الذي

حتدث عنه العلم احلديث (يف نظرية النسبية

اخلاصة بالذات).

وكل ما ذكره القرآن الكريم (عىل

( )6قاموس دار العلم الفلكي /عبداألمري
املؤمن /انظر مــادة :آينشتاين ص 24و
نظرية النسبية اخلاصة ص 517و نظرية
النسبية العامة ص.518

املعاشية وأحداثه الدنيوية املتنوعة.

مفهوم الزمن العلمي الذي افرزه العلم
احلديث ،والذي جيري عىل مستوى الكون
وما جيري خارج احلياة الدنيوية األرضية،

والذي هو من خمتصات الباحثي والعلامء.
وقد حتدث القرآن الكريم أيض ًا عن

الزمن الطويل املمتد واملحسوب بالقرون
وآالف السني واآلجال املسامة ،وكذلك

ذكر الزمن القصري.

فقد ذكر القرآن (القرون) بقوله تعاىل:

ﮋﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ
ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭﮊ [سورة
القصص.]43 :

وذكر (آالف السني) بقوله تعاىل:
ﮋﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ

ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮﮊ [سورة

املعارج.]4 :

املسمى) بقوله تعاىل:
وذكر (األجل
ّ
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البعد الرابع (الزمن) يف القرآن

ﮋ...ﭰ ﭱ ﭲﭳ ﭴ ﭵ

من عنارص احلياة ،وعنرص ًا علمي ًا وفكري ًا

أما الزمن القصري فقد ورد يف عدد من

إىل هنايته وفنائه.

ﭶ ﭷ...ﮊ [سورة الرعد.]2 :

اآليات ،بكلامت :الساعة وارتداد الطرف،
واللمح واخلطفة وأشباه ذلك.

فالزمان خملوق جاء من خالل األمر

اإلهلي القرآين املقدس( :كن فيكون) األمر

فذكر القرآن الكريم (الساعة الزمنية)

الذي أفرز املكان والزمان والكون كله،

ﮋ...ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧﮨ

مكونات ،ومل يبق إال وجه اهلل سبحانه

بقوله تعاىل:

ﮩﮪﮊ[سورة األعراف.]34 :
وذكر (ارتداد الطرف) بقوله تعاىل:

ﮋ...ﮓﮔﮕﮖﮗﮘﮙﮚﮊ

[سورة النمل.]40 :

وذكر (اللمح) بقوله تعاىل:

ﮋﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖﮊ

[سورة القمر.]50 :

وذكر (اخلطفة) بقوله تعاىل:

ﮋﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ
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منسوج ًا يف نسيج الكون منذ بدايته ونشوئه

ﮉﮊ [سورة الصافات.]10 :

هذه نامذج ألزمان طويلة وأخرى

قصرية ارتبطت بالرسعة ،وهناك إشارات

أخرى مماثلة.

ثم ورد الزمان يف القرآن الكريم وبألفاظ

ومعان خمتلفة ،ورد عنرص ًا أساسي ًا مه ًام

وسينتهي بنهاية الكون وما حيتوي من
وتعاىل فهو األول واآلخر بنص القرآن.

أ .الزمن يف االرض

مل ترد يف القرآن الكريم كلمة أو لفظة

(الزمن أو الزمان) أو األزمنة أو األزمان،
وإنام أورد القرآن مفردات الزمن األساسية

وهي :اليوم والشهر والسنة (إضافة إىل

القرن).

أوردهاباملعنىاللغويالعلميالتقويمي

عىل وفق ما حيتاج اليه الناس يف حياهتم

املعيشية وعباداهتم الدينية ،ويف الوقت

نفسه أوردها باملعاين املجازية التي تطلبتها
السياقاتالقرآنيةاملختلفة.

فمن مفردات الزمن األساسية أورد

القرآن الكريم كلمة (اليوم) وأورد مجعها

(األيام).

عبد االمري املؤمن

فمن معاين (اليوم) اللغوية التقويمية

قولة تعاىل:

ﮝﮞﮟﮠﮡ
ﮢ ﮣ...ﮊ[ســـــورة البقرة:

ﮋ...ﯔ ﯕ ﯖﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ

.]185

ويف مجعها قال تعاىل:

للشهر:

ﯜ ﯝ...ﮊ [سورة البقرة.]259 :

وقال تعاىل ذاكر ًا (األشهر) مجع ًا

ﮋ...ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ

ﮋﭑ ﭒ ﭓﭔ ﭕ ﭖ

ﰋ ﰌ ﰍ...ﮊ[سورة البقرة.]196 :

ﭗﭘﭙﭚﭛﭜﭝﭞ

ويف الوقت نفسه أورد القرآن الكريم

أحد تقسيامت اليوم األساسية وهي

(الساعة).

قال تعاىل:

ﮋﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ

ﭱ...ﮊ [سورة يونس.]45 :

وأورد أيض ًا أجزاء اليوم املتنوعة

عىل امتداده :كالفجر والصبح والضحى
والعيش...
والظهرية والعرص والغروب
ّ

ومن مفردات الزمن األساسية أورد

القرآن كلمة (الشهر واألشهر والشهور)
يف عدد من اآليات الرشيفة ،وحتدث عن

الشهور االثني عرش املكونة للسنة القمرية
حيث اعتمدها سنة تقويمية للمسلمي.
قال تعاىل ذاكر ًا (الشهر) التقويمي:

ﮋﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ

ﭟ ﭠ...ﮊ [سورة البقرة.]197 :

وقال تعاىل ذاكر ًا (الشهور) مجع ًا

للشهر أيض ًا:

ﮋﮤﮥﮦﮧﮨﮩﮪ

ﮫﮬﮭﮮﮯﮰﮱ
ﯓ ﯔ ﯕ ﯖﯗ ﯘ ﯙ

ﯚ...ﮊ [سورة التوبة.]36 :

ومن مفردات الزمن األساسية أيض ًا

أورد القرآن الكريم كلمة (السنة) ومجعها

(السني) .والسنة يف القرآن والتي اعتمدها
املسلمون هي السنة القمرية املكونة من

اثني عرش شهر ًا قمري ًا (كام ذكرنا آنف ًا).
قال تعاىل ذاكر ًا (السنة):

ﮋ...ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ

ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ..ﮊ [سورة
األحقاف.]15 :
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وقال تعاىل ذاكر ًا (السني) مجع ًا للسنة:

و(اليوم) نعرض عن ذكرها ألهنا ال تدخل

ﯣﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪﮊ

ويف كل ما ورد يف اآليات القرآنية

ومن مرادفات السنة ذكر القرآن (العام)

الزمان العادي املألوف الذي َيعيشه الناس

ﮋ...ﭗﭘﭙﭚﭛﭜ

ورد بلغة سهلة دقيقة حمدّ دة وبشكل علمي

ﮋﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ

[سورة يونس.]5 :

و(العامي) بقوله تعاىل:

ﭝﭞ...ﮊ[سورة التوبة.]37 :
وقوله تعاىل ذاكر ًا (العامي):

املذكورة وأخرى مشاهبة غريها ،ورد

يف أيامهم وشهورهم وسنواهتم وقروهنم،
واضح ال لبس فيه.

ولكن هناك نوع ًا آخر من الزمان

ﮋ...ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ

خيتلف عن الزمن املألوف املعروف

إضافة إىل ذلك ذكر القرآن الكريم

الزمن املألوف.

ﭾﭿﮀ...ﮊ[سورة لقامن.]14 :

كلمة (القرن) ومجعها (القرون) وهي مدد
طويلة بالنسبة إىل أهل األرض.
قال تعاىل ذاكر ًا (القرن):

لإلنسان العادي ذكره القرآن إىل جانب
ب .الزمن يف غري االرض(نسبي)

ويف القرآن الكريم ،إضافة إىل الزمن

األريض املألوف الذي نعيشه من خالل

ﮋﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ

اليوم والشهر والسنة ،اليوم الذي يتكون

وقال تعاىل ذاكر ًا (القرون):

حول حمورها ،والسنة املكونة من  12شهر ًا

ﭦ ﭧﮊ [سورة ص.]3 :
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يف موضوعنا.

من  24ساعة مدة دوران الكرة األرضية

ﮋﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ

مدة دوران الكرة األرضية حول الشمس.

وقد وردت هذه الكلامت (املذكورة

الكرة األرضية والذي نقيس به أعاملنا

جمازية) كثرية جد ًا وخاصة كلمة (الساعة)

أزمان أخرى ،ختتلف عن الزمن املرتبط

ﯢﮊ [سورة يونس.]13 :

أعاله) أو بعضها بمعان أخرى (معان

إضافة إىل هذا الزمن الذي نعيشه عىل

وأحداثنا توجد يف القرآن إشارات إىل

عبد االمري املؤمن

باألرض ،أزمان ترتبط بأماكن أخرى
وحاالت وأوضاع غري أرضية أبد ًا.

فمث ً
ال هناك كلمة (اليوم) التي ذكرها

القرآن مرتبطة بخلق األرض والسامء،
وهي كلمة ال حتمل املعنى الذي حيمله

(اليوم) الذي نعيشه عىل األرض ونقيس
به أعاملنا وأحداثنا.

فام معنى (األيام الستة) التي خلق اهلل

تعاىل فيها الساموات واألرض؟ وما مقدار
الزمن الذي حتمله قياس ًا بزمننا األريض؟

هل يمكن تصور هذه األيام ،ومكاهنا
وزماهنا وحالتها يف تلك البداية الغامضة

بالنسبة لنا؟ وكيف يمكن معرفتها وقياسها

وحساهبا قبل خلق األرض والساموات،

أي قبل خلق الزمان واملكان.

أليست هي من جنس آخر غري جنس

أيامنا األرضية التي نعرفها ونعرف
مقدارها وحساباهتا املنتزعة من طبيعة

وأوضاع كرتنا األرضية.

ذكر القرآن الكريم هذه (األيام الستة)

يف عدد من اآليات الرشيفة:
قال سبحانه وتعاىل:

ﮋﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ

ﮋﮌﮍﮎﮏﮐﮑﮒ
ﮓﮔﮕﮖﮗﮘ
ﮙ ﮚ ﮛ ﮜﮝ ﮞ ﮟ ﮠ
ﮡﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦﮊ [سورة
األعراف.]54 :

وقال تعاىل أيض ًا:

ﮋﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ

ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ
ﭢﭣﭤﭥﭦﭧﭨﭩﭪ
ﭫ ﭬﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲﭳ ﭴ ﭵ ﭶ
ﭷﮊ [سورة احلديد.]4 :

وقال سبحانه وتعاىل أيض ًا:

ﮋﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ
ﭪﭫﭬﭭﭮﭯ
ﭰ ﭱ ﭲ ﭳﭴ ﭵ
ﭶﭷﭸﭹﭺﭻ
ﭼﭽﭾﭿﮀﮁﮂ
ﮃﮊ [سورة هود.]7 :

وقال سبحانه وتعاىل أيض ًا:

ﮋﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ

ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽﭾ ﭿ

ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆﮇ ﮈ ﮉﮊ
[سورة السجدة.]4 :
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وقال تعاىل أيض ًا:

ﮋﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ

الستة أيام التي تم فيها خلق الساموات

ﮄ ﮅ ﮆﮊ [سورة الفرقان.]59 :

األرض املألوفة؟ هل هي مراحل ،حقب،

ﮋﭯ ﭰ ﭱ ﭲ

احلالة أو احلاالت التي ارتبطت هبا؟

ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁﮂ ﮃ
وقال تعاىل أيض ًا:

ﭳﭴﭵﭶﭷﭸﭹﭺ
ﭻﮊ [سورة ق.]38 :
وقال تعاىل أيض ًا:

واألرض .كم هي مقاديرها مقارنة بأيام
مليارات السني؟ أليست هي من توابع

احلاالت التي ال نعرف عنها شيئ ًا وال أظن
ان العلم سيعرف شيئ ًا ،ألهنا خارجة عن

الزمان واملكان ،والذي خيرج عن الزمان

ﮋﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ

واملكان خيرج من يد العلم ،ليجيب عنه

ﮄﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌﮍ ﮎ

وإذا تركنا تلك (األيام) األوىل التي

ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁﮂ ﮃ

الدين إذا أراد ان جييب.

ﮏ ﮐ ﮑﮒ ﮓ ﮔﮊ

اقرتنت بخلق الساموات واألرض إىل

وذكر اهلل تعاىل (يومي) خللق األرض،

مقرتنة بعروج املالئكة أو الروح يف السامء

[سورة يونس.]3 :

ثم ذكر (أربعة أيام) عند ذكره تقدير

أقواهتا ،قال تعاىل:
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كم هو مقدار اليومي أو األربعة أو

ﮋﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ

نوع آخر من األيام ،ذكرها القرآن الكريم
أو مقرتنة به سبحانه وتعاىل ،فسنرى أهنا
حمدّ دة بأرقام معينة معلومة.

فهناك نوع من األيام ،يعادل اليوم

ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪﮫ ﮬ ﮭ

الواحد منها ألف سنة مما نعد من سني

ﯖﯗﯘﯙﯚﯛﯜﯝﯞ

وهناك نوع آخر من األيام يعادل اليوم

ﮮﮯﮰﮱﯓﯔﯕ

األرض.

ﯟﮊ [سورة فصلت.]10- 9 :

الواحد منها مخسي ألف سنة من سني

فكم هو مقدار هذا النوع من األيام،

األرض.

عبد االمري املؤمن

ففي اليوم الذي مقداره ألف سنة

ختتلف عن األيام األرضية التي يعيشها

ﮋﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ

هذا وهناك إشارات قرآنية عديدة

يقول سبحانه وتعاىل:

ﮒﮓﮔﮕﮖﮗﮘﮙﮚ

ﮛﮊ [سورة السجدة.]5 :

ويقول سبحانه وتعاىل أيض ًا:

ﮋﭑ ﭒ ﭓ ﭔ

ﭕ ﭖﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ
ﭞ ﭟﮊ [سورة احلج.]47 :

أهل األرض.

تشري إىل (أزمان) متنوعة ختتلف عن الزمن

األريض املعروف الذي يتكون من  24ساعة

أرضية (أي دورة األرض حول حمورها).

ففي النوم يدخل اإلنسان بعد ًا آخر

َّ
ولعل
خيتلف فيه زمنه عن زمن اليقظة،

فيام احسه (أهل الكهف) من قرص املدة

ويف (اليوم) الذي مقداره مخسون ألف

الزمنية التي قضوها يف النوم قياس ًا بطول

ﮋﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ

عىل التفاوت الزمني والنسبة التي حتكمه.

سنة يقول سبحانه وتعاىل:

زمن األرض الذي جيري حوهلم خري دليل

ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮﮊ [سورة

أحسوا
فقد ذكر القرآن الكريم َّأهنم ّ
أهنم لبثوا يف كهفهم أو نومهم يوم ًا أو

سنة) أو (مخسي ألف سنة) مما نعد من أيام

ﮋﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯﮰ ﮱ

املعارج.]4 :

أي يوم هذا الذي يبلغ طوله (ألف
ُّ

األرض ،ويف أي مكان ويف أ ّية حالة؟.

ال شك أنه ليس من جنس أيامنا املعروفة

بعض يوم .ذكر القرآن الكريم قوله تعاىل:

ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ
ﯝﮊ [سورة الكهف.]19 :

عىل األرض ذات األربعة والعرشين ساعة،

يف حي أهنم لبثوا  309سني بنص

نعرف تفاصيلها ،يف سامء كونية نجهلها،

ﮋﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ

وال شك أيض ًا أنه يف مكان أو يف حالة ال
من خمتصات يوم القيامة؟.

املهم أنه نوع من األيام واألزمنة

القرآن الكريم ،بقوله تعاىل:

ﯜ ﯝﮊ [سورة الكهف.]25 :

وال شك ان حلالة ما بعد املوت أبعاد ًا
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أي بعد أو
أخرى ال نعرف مداها ،ففي ّ

غري اإلنسان عندما يكون يف الفضاء أو

سيجري عىل اإلنسان يف مرحلته اجلديدة.

اهلل تعاىل ،وهو يف احلياة الدنيا غري املوجود

وأي زمن
أبعاد ستكون تلك املرحلة،
ّ
لقد أشار القرآن إىل نسبية الزمن يف

هذه احلالة من خالل ما يشعر به امليت بعد
قيامه والزمن األريض اجلاري.
قال تعاىل:

ﮋﮓﮔﮕﮖﮗﮘ

ﮙ ﮚ ﮛﮊ [سورة الروم.]55 :
قال تعاىل أيض ًا:

يف احلياة اآلخرة يوم القيامة ،وحاالت

أخرى ذكر القرآن بعض ًا منها.

وهذا الزمن ينسجم وما قال به العلم

احلديث ،والذي ُيعرف (بالزمن النسبي)
الذي قال به العامل اينشتاين يف القرن

العرشين.

مراجع البحث

ﮋﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ

القرآن الكريم

ساعة بالنسبة للزمن الطويل الذي

حتقيق أمحد حبيب العاميل /مكتبة

وهناك املزيد من الشواهد القرآنية

•جممع البيان يف تفسري القرآن /أبو

وواحديته وعمومه .فهي أنواع من الزمان

وآخر /دار املعرفة للطباعة والنرش/

ﭱﮊ [سورة يونس.]45 :

جيري عىل األحياء يف األرض.

الدالة عىل نسبية الزمن وعدم مطلقيته
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السامء .وهو عند اإلنسان غري الذي عند

ختتلف من واحد إىل آخر ،إذا ما قسنا

بعضها بالبعض اآلخر .وهذه هي حقيقة
الزمن يف الكون او يف غري االرض.

إنه يف احلقيقة ليس واحد ًا يف الكون،

وإنام هو خيتلف من مكان إىل آخر ومن

حالة إىل حالة .فهو عند اإلنسان األريض

•تفسري التبيان /ابو جعفر الطويس/
االمي /النجف االرشف.

عيل الطربيس /حتقيق هاشم املحاليت

بريوت1988 /م.

•تفسري الفخر الرازي /الفخر الرازي/
دار الفكر للطباعة والنرش والتوزيع/
بريوت /سنة 1982م.

•املصباح املنري يف غريب الرشح الكبري
للرافعي /امحد املقري الفيومي/

عبد االمري املؤمن

منشورات دار اهلجرة /إيران /قم سنة

النسبية) /د.عبدالرحيم بــدر /دار

•قاموس دار العلم الفلكي /عبد

•فكرة الــزمــان عرب التاريخ /كولن

بريوت سنة  2006م.

عبدالعزيز /عامل املعرفة /رقم/159

 1405هجرية.

االمري املؤمن /دار العلم للماليي/

القلم /بريوت /ط.3

ولــســن وغـــريه /تــرمجــة فـــؤاد كامل

•امليزان يف تفسري القرآن /السيد حممد

مارس .1992

للمطبوعات /بريوت /سنة 1971م.

ترمجة عبياهلل حيدر /اكاييميا بريوت

البالغة /عبداألمري املؤمن /املؤسسة

•املوسوعة الفلسفية العربية /رئيس

1428هـ.

العريب /بريوت .1986

حسي الطباطبائي /مؤسسة االعلمي

•موجز تاريخ الزمن /ستيفن هوكنغ/

•السامء والكون يف القرآن الكريم وهنج

.1990

االسالمية للبحوث واملعلومات /قم

التحرير د.معن زيادة /معهد االنامء

•لسان العرب /ابن منظور /دار صادر

•هــــل لــــك يف الــــكــــون نــقــيــض/

بريوت سنة  1994هجرية.

•موسوعة كشاف اصطالحات الفنون
والعلوم /حممد عيل التهانوي /حتقيق
رفيق العجم /مكتبة لبنان (نارشون)/

بريوت 1996م.

•املعجم الفلسفي /عبد املنعم احلنفي/

دار ابن زيدون للطباعة والنرش والتوزيع

بريوت /مكتبة مدبويل /القاهرة /سنة

1992م.

•الــكــون األحــــدب (قــصــة النظرية

د.عبداملحسن صالح  .اهليئة املرصية

العامة للكتاب سنة .1979

•جملة العريب الكويت العدد  337سنة
 1986م.
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البحث حماولة الكتشاف الفاظ الزينة يف القرآن الكريم .ويعين
الباحث بها االشتقاقات االمسية والفعلية للفعل "زين" ومدى
وجودها يف االستعمال القرآني ليبحث فيما ظهر على انه متالزمة
داللية يف االستعمال القرآني هلذه الكلمات.
ولعل السبب الرئيس وراء كتابة هذه الدراسة هو استعمال هذه
الكلمات يف القرآن الكريم مبعنى مغاير عن املعنى اللغوي ،حيث
اتفق مؤلفو املعاجم على ان الزينة ليس هلا معنى سليب بينما اثبت
االستعمال القرآني عكس ذلك قرآنياً .وان املعنى عكس ما يعنيه
اللغويون ،حيث حيفز هذا االستعمال الباحث على اكتشاف مجيع
االستعماالت ليستخلص حقيقة االستعمال القرآني هلذه الكلمات.

ألفاظ الزينة يف القرآن الكريم

املقدمة:

احلمد هلل رب العاملي والصالة والسالم

عىل حبيبه املصطفى حممد وعىل آله
املطهرين .أما بعد:

فموضوعة هذا البحث هي الداللة

القرآنية بإطارها العام ،وقد اخرتنا ألفاظ

الزينة يف القرآن الكريم ميدانا للبحث عن

داللتها قرآنيا ،وذلك باعتامد منهج التفسري

املوضوعي الذي يالحق املوضوعة القرآنية

يف سياقاهتا املختلفة حماولي اجلمع بي

مواضع االستعامل القرآين والبحث عن

تلك الدالالت التي يمكن أن تنكشف

باختاذ هذا املنهج معيارا للوصول إىل

املعنى ،باالستعانة بأصول النظرية السياقية
ومقوالهتا التي حتاول اجلمع بي النص وما

حييط به من قرائن لغوية ؛ لفظية كانت أو
مقامية حالية وصوال إىل الراجح من املعنى.
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والغاية األساس التي يريد البحث

الوصول إليها هي رصد العدول الداليل
الذي مال بدالالت املفردات الدالة عىل

الزينة قرآنيا عن معانيها التي استقرت
معجميا إىل دالالت أخرى مغايرة ملا
ينتظره املتلقي من قراءة النص.

ولعل أهم إشكالية واجهت البحث

اختالف الزوايا التي يمكن للباحث

االنطالق منها ،أو تغطيتها مجيعا .فقد
تنوعت صيغ األلفاظ الدالة عىل الزينة،

وتنوعت دالالهتا العامة واخلاصة أيضا؛
فالقرآن الكريم استعمل «الزينة» بصيغ
فعلية واسمية ،وبدالالت حقيقية مادية

وأخرى جمازية معنوية ،وقد كانت هذه
الزينة –دالليا -تسري يف أكثر من اجتاه
واحد؛ فبعضها كان يتحدث عن ما يمكن

أن يتخذ زينة من دون أن يتعدى ذلك

للحديث عن ذمها أو مدحها ،وبعض
اآليات كانت تسري باجتاه الزينة املحمودة

مادية كانت أم معنوية ،واألعم األغلب

كان ينحو بالزينة منحى سلبيا غري حممود

ال تؤمن عواقبه .وقد دأب البحث عىل
تغطية مجيع هذه اجلزئيات وعدم التفريط
بواحدة منها ،مع حرصه الشديد عىل
استعراض اآليات القرآنية مجيعا.

لقد حاولنا يف كل خطوة أن يكون

البحث موضوعيا ،واجتهدنا يف السري
خلف الداللة القرآنية من دون إخضاعها

قرسيا إىل فرضية ما يريد البحث الوصول

د .عقيل عكموش عبد

إليه ،وقد اقتىض ذلك االستعانة باملدونة

أمر مرتبط بالعامل النفيس الذي يمكن أن

يمكن أن حتيل املفردة القرآنية بام فيها من

أن يكون زينة ُحيدث أثر ًا معنوي ًا يتفاعل

التفسريية حلسم داللة استعامل ما؛ إذ

زخم داليل وعاطفي كبريين عىل أكثر من

اجتاه واحد يف الداللة.

حيصل بام يتزين به؛ إذ ليس كل ما يمكن
معه اآلخر ،فقيل إهنا (هبجة العي التي ال

ختلص إىل باطن ا ُملزَ َّين)(.)3

وتقتيض األمانة العلمية التنويه إىل

أما عىل مستوى االشتقاق فيقول

الستعامل الزينة للباحث الدكتور عوض

افتعل من الزينة ،إال أن التاء ملا الن خمرجها

بحث كتب يف املوضوعات القرآنية

اجلوهري( :وتزين وازدان بمعنى ،وهو

حممد يوسف األستاذ املساعد يف كلية أصول

ومل توافق الزاي لشدهتا أبدلوا منها داال،

ضوء القرآن الكريم دراسة موضوعية) .إال

هو ازتان بالتاء.

الدين بجامعة األزهر كان عنوانه( :الزينة يف

أن هذا البحث مل يتطرق من قريب أو بعيد

إىل ما نحن فيه ،فقد اكتفى الباحث بإفراغ

فهو مزدان)( ،)4يريد أن األصل يف ازدان
والزَ نْين نقيض َ
الش نْي ،ومجعه أزيان(.)5

قال األزهري :سمعت صبي ًا من بني عقيل

ما ورد يف بعض معجامت املفردة القرآنية

يقول لصبي آخر :وجهي ز نْين ووجهك

اإلحالة عليها.

قبيحه ،والتقدير :وجهي ذو ز نْين ،فنعته

كلي ًا من دون اإلشارة إىل تلك املصادر ،أو

أوال :الزينة لغة:

الزِّ ينة بالكرس اسم جامع لكل يشء

ُيتزين به( ،)1وقيل :هي حتسي اليشء بغريه

من لبسة أو حلية أو هيئة( .)2وذهب بعض

أهل اللغة إىل غري ذلك ،فامل إىل أن الزينة
( )1ينظر :هتذيب اللغة .255 :13
( )2ينظر :تاج العروس .161 :35

شي ،أراد به أنه صبيح الوجه ،واآلخر
نْ
ٌ
رجل عدنْ ٌل؛ أي ذو
باملصدر ،كام تقول:

عدل(.)6

ينت
وتزينت األرض بالنبات وازَّ نْ

( )3املصدر السابق والصفحة.
( )4تاج اللغة وصحاح العربية ،2132 :5
وينظر :لسان العرب .201 :13
( )5ينظر :لسان العرب .201 :13
( )6ينظر :هتذيب اللغة .255 :13
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وازدانت؛ أي حسنت بعشبها وزادت

املعنى إىل درجة كبرية .وغري ذلك فهم

عن النبي( :اللهم أنزل يف أرضنا

وبدنية ،وخارجية .أما النفسية فهي

هبجتها( ،)7وقد ورد يف حديث االستسقاء
زينتها)( .)8وقيل :زانه كذا ،وز َّينه إذا أظهر

كالعلم واالعتقادات احلسنة ،وأما البدنية

حسنه إما بالقول أو بالفعل ،ومنه تزيي

فهي كالقوة والطول ،وأما اخلارجية

وإذا وصلنا إىل معجامت املفردة

الفريوزآبادي إىل ما هو أبعد من ذلك

عىل الرغم من أهنا ال ختتلف كليا عام ورد

القرآين إىل اثني وعرشين نوعا( .)12ويف

السلعة للبيع بإظهار ما فيها من حماسن(.)9

القرآنية وجدنا الداللة تتجه اجتاه ًا آخر
عند أصحاب املعجامت اللغوية؛ إذ نجد

عند أهل البحث عن املفردة القرآنية قيد ًا
جديد ًا إلطالق الزينة وهو إخالصها

للداللة عىل ما ال حيتمل خالفها بأي وجه
فـ (الزينة يف احلقيقة ما ال يشي اإلنسان

يف يشء من أحواله ال يف الدنيا وال يف
اآلخرة ،فأما ما يزينه يف حالة دون حالة

فهو من وجه شي)( .)10وهبذا تضيق دائرة
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يقسمون الزينة عىل ثالثة أقسام ؛ نفسية،

( )7ينظر :لسان العرب .202 :13
( )8بحار األنوار  .299 :20وقد ورد برواية
أخرى ،ينظر املصدر نفسه .327 :88
( )9ينظر :تاج العروس .163 :35
( )10مفردات ألفاظ القرآن ،388 :وينظر
بصائر ذوي التمييز يف لطائف الكتاب
العزيز .155 :3

فهي كاجلاه واملال وامللك( .)11وقد ذهب

فوصلت عنده الزينة بحسب االستعامل
ذلك ما ال خيفى من مبالغة سيحاول
البحث إثبات خالفها.

ثاني ًا :صيغ االستعامل القرآين:

وردت «الزينة» يف القرآن الكريم عىل

اختالف اشتقاقاهتا الفعلية واالسمية يف

ستة وأربعي موضع ًا ،توزعت عىل ثامن
وعرشين سورة قرآنية .وقد اختلفت الصيغ
التي وردت هبا ألفاظ الزينة ،واختلفت

اخلطوط العامة والعريضة لدالالهتا.

أما الصيغ التي وردت عليها األلفاظ

فقد تنوعت عىل فعلية واسمية ،وقد
( )11ينظر :مفردات ألفاظ القرآن.388 :
( )12ينظر :وينظر بصائر ذوي التمييز يف لطائف
الكتاب العزيز .160– 157 :3

د .عقيل عكموش عبد

احتلت الصيغ الفعلية احلصة األكرب؛

املادية) ،والثاين هو الداللة املعنوية (الزينة

كان نصيب الفعل املضارع منها استعامال

عن أنواع الزينة عند من بحث يف املفردة

إذ امتدت عىل سبعة وعرشين موضع ًا
واحد ًا فقط ،أما األخرى فكانت بصيغة

الفعل املايض ،جمرد ًا عن االتصال بالضامئر
حين ًا ومتصال يف حي آخر .وقد جاءت

األفعال بصيغة املبني للمعلوم يف سبعة

عرش موضعا عىل حي كان الفعل مبني ًا

للمجهول يف عرشة مواضع.

وقد اختلف ا ُملزَ ِّين الذي نسب إليه

املعنوية) .وكل ما جاء من تفصيالت
القرآنية ،أو عند املفرسين ال خيرج عن

هذين النوعي .وغري ذلك فإننا يمكن أن

نلمس داخل هذين االجتاهي داللة إجيابية
حممودة ،وأخرى سلبية مذمومة ،وثالثة
هي الزينة املادية احلقيقية التي مل تصحب
بقرينة تذهب هبا إىل هذا أو ذاك.

ثالث ًا :الداللة املادية (الزينة املادية):

التزيي؛ فقد نسب اهلل التزيي إىل نفسه

وردت الزينة بداللتها املادية يف مخسة

ستة مواضع ،و ُنسب مرتي إىل األتباع

االستعامل االسمي فيها هو األكرب؛ إذ

يف ثامنية مواضع ،و ُنسب إىل الشيطان يف

وعرشين موضع ًا قرآني ًا ،كان نصيب

والرشكاء والقرناء ،ويف مرة واحدة ُنسب

كانت يف تسعة عرش موضعا ،عىل حي

املبني للمجهول وهي عرشة مواضع هي

مواضع فقط .وسيأيت احلديث عن هذه

ولعل هذا ال خيلو من نكتة داللية سيأيت

استعام ً
ال عىل األقل بغض النظر عن

إىل األرض .ومل ُيسم ا ُملزَ ِّين يف مواضع

األكرب من بي صيغ االستعامل الفعيل.
احلديث عنها.

وأما من حيث االجتاه العام للداللة

فيمكن أن نقول أن الداللة كانت تسري

باجتاهي عريضي؛ األول هو الداللة املادية

الرصفة ،أي ما يتخذ زينة ظاهرية (الزينة

كانت الصيغ الفعلية ال تتجاوز ستة

الصيغ تفصيلي ًا بتقديم الصيغ األكثر
إسميتها أو فعليتها.

 .1صيغة (زينة):

تكررت هذه البنية عىل اختالف

أحواهلا اإلعرابية رفعا ونصبا وجرا ،منونة

وغري منونة يف أحد عرش موضعا يمكن
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تصنيفها دالليا عىل النحو التايل:

أ -الزينة بداللتها املادية الرصفة وهي

وعادة ما يكون من أيام األعياد عند األمم.

ظاهرية من غري إشارة إىل ما حيمد

ﮦ ﮧ ﮨﮊ :إنه يوم عيدهم

التي حتدثت عن كل ما يكون زينة
أو يذم .وكان ذلك يف مخسة مواضع

هي قوله تعاىل :ﮋﭡ ﭢ

قال بعض املفرسين يف قوله تعاىل ﮋﮥ

وتفرغهم من أعامهلم ،وكانوا يتخذون فيه

سوق ًا ويتزينون فيه(.)13

ﭣ ﭤ ﭥﭦ ﭧ

ب -الزينة بالداللة املادية التي ترافقها

وقوله :ﮋﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ

وقد تكررت يف أربعة مواضع

ﭨ ﭩ ﭪﮊ [سورة النحل،]8 :

قرائن الذم ،وهي زينة سلبية الداللة.

ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺﮊ

تعددت فيها املواقف واملناسبات،

ﮦﮧﮨﮩﮪﮫ

ﯪﯫﯬﯭﯮﯯ

[سورة الكهف ]7 :وقوله :ﮋﮥ
ﮬﮊ [سورة طه ،]59 :وقوله:
ﮋﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ
ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ
ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ

ﭶﮊ [سورة النور ،]60 :وقوله:
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للنساء أو ما يمكن أن يكون يوم ًا للزينة،

وهي قوله تعاىل :ﮋﯨ ﯩ

ﯰﯱﯲﯳﯴﯵ

ﯶ ﯷﮊ [سورة يونس،]88 :

وقوله :ﮋﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ

ﭡ ﭢ ﭣﮊ [سورة الكهف:
 ،]28وقوله :ﮋ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ

ﮋﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫﮊ

ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ

ويمكن القول أن كل ما ورد من زينة

ﮋﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ

[سورة الصافات.]6 :

يف هذه اآليات كان يتحدث عام يعد زينة

مادية ظاهرية سواء كانت زينة للسامء أو
لألرض أو زينة األنعام أو الزينة املعتادة

ﰆﮊ [سورة طه ،]87 :وقوله:
ﭮﭯﭰﭱﭲﭳ
( )13ينظر :تفسري القرآن العظيم ،300 :5
والكشاف .73 :3

د .عقيل عكموش عبد

ﭴﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ

الصاحلات» الاليت هن خري عند اهلل

ﮁﮊ [سورة احلديد .]20 :ولعل

األخرى عىل الرغم من عدم ترصيح

ﭺﭻﭼﭽﭾﭿﮀ

سبحانه ،وهن طريق إىل زينة احلياة

يف اجتامع القرائن يف هذه اآليات

النص القرآين بذلك يمكن أن يرجح

حيمد من األحوال؛فكل ما ورد فيها

باملال والبني ما هي إال زينة صارفة

القرآنية ما يرصف داللتها إىل ما ال
ما هو إال زينة مذمومة ،وربام يقوي
هذا املعنى وصف هذه الزينة بأهنا

((زينة احلياة الدنيا)) ،وقد كان هذا

الوصف يف ثالثة مواضع كام تقدم.

القول بأن هذه الزينة املتمثلة بالتعلق
عن التوجه إىل اهلل سبحانه ،ويقوي
هذا املعنى قرينة حالية يمكن تلمسها

من سياق النص بأكمله ،فزينة احلياة
الدنيا مهام كربت يف أعي أصحاهبا

ج -وثمة موضع قرآين يبدو للوهلة

فهي عرض زائل بمقابل زينة تؤدي

مذموم من الزينة وهو قوله تعاىل:

حتت عنوان «الباقيات الصاحلات»،

األوىل عدم انرصافه إىل ما هو
ﮋﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕﭖ
ﭗﭘﭙﭚﭛﭜ

ﭝ ﭞﮊ [سورة الكهف.]46 :
ومع أن القرائن مل تكن حاسمة
للذهاب بالداللة إىل وجهة واحدة
فقط فإن القول بانرصاف املعنى
إىل ما هو سلبي أكثر رجحان ًا من

انرصافها لغريه .فوجود هذا التقابل
الداليل بي «املال والبنون» بوصفهام
زينة احلياة الدنيا ،وبي «الباقيات

إىل خلود أبدي ال يفنى يمثله كل ما
(فاملال والبنون وإن تعلقت هبا
القلوب وتاقت إليها النفوس ،تتوقع

منها االنتفاع ،وحتف هبا اآلمال،

لكنها زينة رسيعة الزوال ...إال أن

تثيبه وتنفعه يف كل ما أراده منها).

()14

وهبذا يمكن أن تكون يف هذه اآلية

صورة أخرى من صور الزينة
املذمومة قرآني ًا.

د -الزينة بالداللة املادية اإلجيابية
( )14امليزان يف تفسري القرآن .270 :13
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املحمودة .وقد ورد ذلك يف

الصافات ،]6 :وقوله :ﮋ ﭜ ﭝ

ﮋﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ

 ،]12وقوله :ﮋﮈ ﮉ ﮊ ﮋ

موضع قرآين واحد هو قوله تعاىل:
ﭪ ﭫ ﭬ ﭭﮊ [سورة

ﮌ ﮍ ﮎ ﮏﮊ [سورة

سبب نزول اآلية وتعلقها بسرت العورة

عىل أن هذه الزينة املتمثلة بالشمس والقمر

األعراف ]32 :وبعيدا عام قيل يف

يف الصالة أو الطواف ،فظاهر اآلية
ال حيتاج إىل كثري من التأويل ،فثمة

زينة نسبها اهلل إىل نفسه ،وخصصها

بأهنا أخرجت لعباده؛ بإضافتهم إليه

سبحانه ،معطوف عليها ما طاب
من الرزق .كل هذه القرائن تذهب

بالداللة من غري شك إىل دائرة ما
هو حممود ،إن مل نقل أن ثمة دعوة إىل
طلب هذه الزينة وحتصيلها.

 .2صيغة الفعل املايض املسند إىل ضمري
املتكلمي (ز َّيـنا):

310

ﭞ ﭟ ﭠﮊ [سورة فصلت:

تكررت هذه البنية ثالث مرات

أحالت مجيعها عىل الداللة املادية الرصفة،
وهي مجيعا تتحدث عن الزينة التي زين

اهلل تعاىل هبا السامء الدنيا بالكواكب
واملصابيح .وهذه اآليات هي قوله تعاىل

ﮋﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫﮊ [سورة

امللك .]5 :ولعل املتأمل يلمح الرتكيز
والكواكب مجيعا إنام هي زينة السامء الدنيا،
وربام استبطنت هذه اآليات مسكوت ًا عنه

وهو ما يمكن أن يكون زينة لسامء أهل

اآلخرة ،وما ادخر له من زينة .وللمتأمل

أن يطلق العنان لفكره وتصوره لتوقع ما
وعد اهلل سبحانه به عباده الصاحلي ،وما
أعده لكي يكون قرة أعي هلم ،إذا كان كل

ما يمكن أن يدركه اإلنسان من روعة يف
التصوير واإلبداع اإلهلي لكل الكواكب

إنام هو زينة لسامء أهل الدنيا .ولعل هذا
يدعم اجلو العام الذي يتحرك فيه البحث

بي آيات الزينة.

 .3صيغة (زينتها):

تكررت هذه الصيغة االسمية يف ثالثة

مواضع انرصفت مجيعها –داللي ًا –إىل
االجتاه السلبي .ولعل متابعة هذه املواضع
وقرائن األحوال التي رافقتها ،والسياق

د .عقيل عكموش عبد

اللفظي قبلها وبعدها يمكن أن يقوي ما

هذه الزينة ،وما عند اهلل من نعيم ال ينفد.

يقول احلق سبحانه ﮋﭷ ﭸ ﭹ ﭺ

من حيث الداللة عن هذا الذي مر إال

ذهبنا إليه من معنى .ففي املوضع األول
ﭻﭼﭽﭾﭿﮀﮁ

ﮂﮃﮄﮅﮆﮇﮈﮉ
ﮊ ﮋ ﮌ ﮍﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ
ﮓ ﮔ ﮕ ﮖﮊ [سورة هود:

 .]16– 15وقد ذهب أهل التفسري يف
توجيه املعنى مذاهب شتى؛ فقال بعضهم

إهنا أنزلت يف الكفار عموما ،وقيل يف

اليهود والنصارى ،وثالث يراها تتحدث
عن أهل الرياء من املسلمي الذين يريدون

من العمل عرض احلياة الدنيا وال يبتغون

به وجه اهلل سبحانه(.)15

ويف املوضع الثاين يقول احلق سبحانه:

ﮋﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ
ﭘﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞﭟ ﭠ ﭡﮊ

[سورة القصص .]60 :فكل زينة من متاع

احلياة الدنيا صائرة إىل الزوال ،ومن هنا

جاءت املقابلة الداللية الرائعة يف اآلية بي
( )15ينظر :الكشاف  ،64 :2وتفسري القرآن
العظيم  ،310 :4والتفسري الكبري أو
مفاتيح الغيب .159 :17

وال خيتلف املوضع الثالث هلذه البنية

أنه موجه عن طريق النبيإىل أزواجه،
وذلك يف قوله تعاىل :ﮋﮫ ﮬ ﮭ

ﮮﮯﮰﮱﯓﯔ
ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ
ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ
ﯟﯠﯡﯢﯣﯤﯥ
ﯦ ﯧ ﯨ ﯩﮊ [سورة
األحزاب .]29– 28 :وال خيفى ما يف

النص من تقابل داليل بي ما يمكن أن
متيل إليه بعض أزواج النبي ،وبي الرغبة
يف اهلل ورسوله وما ُأعد للمحسنات منهن.

ووجود هذا التقابل يف النص يميل بداللة
ما ورد فيه من زينة إىل اهلبوط.

 .4صيغة (زينتهن):

وقــــد تـــكـــررت ثــــالث مــــرات يف

آيــة واحــدة مــن ســورة الــنــور .وهــي يف

املــواضــع الــثــالثــة يف ســيــاق هنــي نساء

املــؤمــنــي عــن إظــهــار مــا هلــن مــن زينة

بدنية جسامنية ،أو أخــرى مادية بكل
أشــكــاهلــا .قــال تــعــاىل :ﮋﮐ ﮑ
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ﮒﮓﮔﮕﮖ

 .6صيغة (از َّينت):

ﮟ ﮠ ﮡ ﮢﮣ ﮤ ﮥ

قرآين واحد يف مقام رضب املثل يف قدرة

ﮬﮭﮮﮯﮰﮱ

ﯖﯗﯘﯙﯚﯛﯜ

ﯓﯔﯕﯖﯗﯘ

ﯝﯞﯟﯠﯡﯢﯣﯤ

ﯙﯚﯛﯜﯝﯞﯟﯠ

ﯥﯦﯧﯨﯩﯪ

ﯡﯢﯣﯤﯥﯦﯧ

ﯫﯬﯭﯮﯯﯰ

ﯨﯩﯪﯫﯬﯭﯮ

ﯱﯲﯳﯴﯵﯶﯷ

ﯯ ﯰﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ

ﯸ ﯹﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ

ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝﮞ

جاءت هذه الصيغة الفعلية يف موضع

ﮦﮧﮨﮩﮪﮫ

اهلل سبحانه وتعاىل؛ إذ يقول :ﮋ ﯔ ﯕ

ﯶ ﯷ ﯸ ﯹﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ
ﯿ ﰀ ﰁ ﰂﮊ

أن احلديث يف اإلشارة إىل زينة األرض

 .5صيغة (ز َّيناها):

من زروع ونخيل فال خيفى أن اآلية ترصح

[سورة النور.]31 :

واستبشارها باملطر وتزينها بام ينبت عليها

وقد وردت يف موضعي من القرآن

بأن هذا النعيم الذي يصيب األرض

القدرة اإلهلية يف تزيي السامء بالنجوم

فكأن التمتع بالدنيا ألصحاهبا هبيئة الزرع

الكريم كان السياق فيها للحديث عن
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ﯿﮊ [سورة يونس .]24 :ومع

والكواكب ،وجعل ذلك آية ملن كان ينكر
قدرة اهلل سبحانه .قال تعاىل :ﮋﭑ ﭒ

ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗﮊ
[سورة احلجر ،]16 :وقوله :ﮋﮀ

ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ

ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋﮊ [سورة ق.]6 :

فيجعل أهلها متمسكي هبا صائر إىل زوال.

يف نضارته ثم هو يف طريقه إىل احلصاد ؛ إذ
بعد أن حليت يف عيون أهلها وتيقنوا من

استيالئهم عليها جاءها أمر اهلل فكانت

حصيدا( .)16وهذا مما يذهب بداللة الزينة
هنا إىل االجتاه السلبي ،فزينة مثل هذه ال

( )16ينظر :أضواء البيان .153 :2

د .عقيل عكموش عبد

يمكن الركون إليها واالطمئنان هبا.
 .7صيغة (زينتكم):

ووظفت هذه الصيغة مرة واحدة يف

عرب عنها بالصيغة االسمية مطلقا .وغري
ُي َّ

ذلك فإننا يمكن أن نرصد يف هذا االجتاه

عدو ُال دالليا هائ ً
ال .فقد ذهبت الداللة

قوله تعاىل :ﮋ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ

يف عرشين موضع ًا إىل االجتاه السلبي

هو املوضع القرآين الوحيد الذي فيه صيغة

موضع واحد فقط.

ﭘﮊ[سورة األعراف .]31 :ولعل هذا
من صيغ األمر بالزينة –ماديا ومعنويا –
للسفر إىل اهلل .وغري بعيد أن الصالة هي

الزينة التي أمر بتزيي املساجد فيها.

 .8صيغة (زينته):

واستعملت مرة واحدة فقط يف سياق
احلديث اإلهلي عن قارون وما ُأويت من

ملك دنيوي .قال تعاىل :ﮋﭰ ﭱ

ﭲ ﭳ ﭴﮊ [سورة القصص.]79 :
وحيدثنا القرآن الكريم عن جدل أثارته هذه
الزينة الكبرية ،واملوكب العظيم الذي خرج

به قارون بي الذين يريدون احلياة الدنيا
فيقولون :ﮋﭻﭼﭽﭾﭿﮀﮊ

رصاح ًة .ومل تكن الداللة إجيابية إال يف

 .1صيغة الفعل املايض املبني للمجهول
ُ
(ز ِّين):

تكررت هذه البنية عرش مرات كانت

الداللة حمسومة باالجتاه السلبي يف
تسعة مواضع كاملة ،أما املوضع العارش
فاحتامل السري بالداللة فيه نحو السلب

راجح .وهو قوله تعاىل :ﮋﮠ ﮡ ﮢ

ﮣﮤﮥﮦﮧ
ﮨﮩﮪﮫﮬ
ﮭ ﮮ ﮯﮰ ﮱ ﯓ
ﯔ ﯕﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚﮊ

[سورة آل عمران .]14 :ولعل النظر

[سورة القصص ،]79 :وبي من أويت العلم

إىل قرينتي يف النص يؤيد ذهاب داللة

ﮋﮗ ﮘ ﮙ ﮚﮊ [سورة

القرينة األوىل فهي مقابلة هذه الزينة عىل

بالزينة هذه إىل ما هو مذموم ومتسافل.

املآب ،وأما األخرى فقوله تعاىل بعد

فكان يرجو ثواب ربه .وكان احلسم قرآني ًا:

القصص .]81 :وكل هذه القرائن تذهب

الزينة الواردة فيه إىل ما هو مذموم .أما
اختالف مواردها بام عند اهلل من حسن
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هذا النص مبارشة :ﮋﯝ ﯞ ﯟ

ﯘ ﯙ ﯚﮊ [سورة يونس،]12 :

ﯨﯩﯪﯫﯬﯭﯮ

ﰁ ﰂﮊ [سورة الرعد ،]33 :وقوله:

ﯵ ﯶﮊ [سورة آل عمران:

ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜﮝ ﮞ ﮟ

ﯠ ﯡﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ

ﯯ ﯰ ﯱ ﯲﯳ ﯴ
 .]15وربام كان احلديث عام ادخره اهلل ملن
اتقى والترصيح بذكره مفص ً
ال إسقاط هلذه

ﮋﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓﮔ ﮕ ﮖ

ﮠ ﮡ ﮢﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨﮊ

[سورة فاطر ،]8 :وقوله :ﮋﮠ

الزينة الدنيوية يف أعي عباد اهلل الصاحلي.

ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧﮊ

(ز ِّي َن لِل َّن ِ
للناس عامة بقوله ُ
اس) ،وأما ما

ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄﮊ

ومن هنا كان التزيي الدنيوي موجها
ين ا َّت َق نْوا).
عند اهلل فهو(لِ َّل ِذ َ

وأما املواضع املخلصة للداللة عىل

التزيي بمفهومه السلبي فهي قوله تعاىل:
ﮋﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ

[سورة غافر ،]37 :وقوله :ﮋﭸﭹﭺﭻ
[سورة حممد ،]14 :وقوله :ﮋﮖﮗﮘ

ﮙﮚﮛﮜﮝﮞﮟ
ﮠﮡﮢﮣﮤﮥﮦ
ﮧ ﮨ ﮩﮊ [سورة الفتح.]12 :

ﭭ ﭮ ﭯﮊ [سورة البقرة،]212 :

والخيفى عىل املتأمل النكتة الدالليةالستعامل

ﮯﮊ[سورة األنعام  ،]122وقوله

مواضع ،فذهاب الداللة فيها مجيعا اىل ما ليس

وقوله :ﮋﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ
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وقوله :ﮋﯻﯼﯽﯾﯿﰀ

ﮋﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕﭖ ﭗ ﭘ

ﭙﭚﭛﭜﭝﭞ
ﭟﭠﭡﭢﭣﭤﭥﭦ

هذه الصيغة املبنية للمجهول يف عرشة
حممود ًا يمكن أن يكون مسوغ ًا الستعامهلا

دون غريها من الصيغ الفعلية بحذف ا ُملزَ ِّين
منهاوعدمالترصيحبه.

ﭧﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬﭭ ﭮ ﭯ

 .2صيغة الفعل املايض املبني للمعلوم

التوبة ،]37 :وقوله :ﮋﯕﯖﯗ

تكررت هذه البنية يف ستة مواضع

ﭰ ﭱ ﭲﮊ [سورة

َ
(ز َّين):

د .عقيل عكموش عبد

ذهبت الداللة فيها مجيعا اىل الوجه غري

ﯶﮊ [سورة األنعام ،]43 :وقوله:

التزيي فيها مجيعا كان صاحبه الشيطان ؛

ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿﮊ

املحمود .والذي جتدر اإلشارة إليه هنا أن
ظاهر ًا يف مخسة مواضع ،ومفهوم ًا من

السياق يف املوضع السادس .ومن هنا يأيت
اجلزم بام ذكرنا من داللتها .وأما املوضع
الذي مل يذكر الشيطان فيه رصاحة فهو قوله

تعاىل :ﮋﮱ ﯓ ﯔ

ﯕﯖﯗﯘ

ﯙﮊ [سورة األنعام]137 :
فقد ذكر كثري من أهل التفسري أن هؤالء

الرشكاء الذين زينوا للمرشكي هذا العمل

سواء أريد به النذر يف ذبح الولد ،أو وأد
البنات املراد هبم الشيطان الرجيم(.)17

وأما ما ذكر فيه الشيطان رصاحة

فقوله تعاىل :ﮋ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ
ﯢﯣﯤﯥﯦﯧ
ﯨﯩﯪﯫﯬﯭﯮ
ﯯﯰﯱﯲﯳﯴﯵ

ﮋﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ
[سورة األنفال ،]48 :وقوله :ﮋﯮ
ﯯﯰﯱﯲﯳﯴﯵﯶ

ﯷﯸﯹﯺﯻﯼ
ﯽ ﯾﮊ [سورة النحل،]63 :

وقوله :ﮋﭝ ﭞ ﭟ ﭠ
ﭡﭢﭣﭤﭥﭦﭧ

ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭﮊ [سورة

النمل ،]24 :وقوله :ﮋﯝ ﯞ

ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣﯤ
ﯥﯦﯧﯨﯩ

ﯪ ﯫ ﯬ ﯭﮊ [سورة
العنكبوت.]38 :

 .3صيغة الفعل املايض املسند إىل ضمري
املتكلمي َ
(ز َّينا):

وردت هذه الصيغة يف موضعي ؛ األول

قوله تعاىل :ﮋﮬﮭﮮﮯﮰ

ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘﯙ ﯚ

( )17ينظر :الكشاف ،66 :2 :والنكت والعيون

ﯛﯜﯝﯞﯟﯠﯡﯢ

والتفسري الكبري أو مفاتيح الغيب :13

ﯣ ﯤ ﯥ ﯦﮊ [سورة األنعام:

 ،174 :2وتفسري القرآن العظيم ،344 :3

 ،169وروح املعاين .32 :8

 .]108وهنا نوعان من التزيي؛ تزيي
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اإليامن يف قلوب املؤمني ،وهو مسكوت

يسري بأصحابه إىل اهلاوية وسوء العذاب.

يروهنا حسنة ،فـ(املعنى أن اهلل زين لكل

الذي يمكن أن يرد عىل توجيه املعنى يف

وأنعم عليهم ،واملحاماة عنه وعداوة من

ينسب تزيي األعامل السيئة مثل سب

عنه ،وتزيي األعامل السيئة للكافرين حتى
أمة عملهم من تعظيم َم نْن خلقهم ورزقهم

عاداه طاعة له .فلام كان املرشكون يظنون
أن رشكاءهم هم الذين يفعلون ذلك ،أو
أهنم يقربوهنم من اهلل زلفى ،حاموا عنهم،

وتعصبوا هلم وعارضوا من شتمهم بشتم
من يعز عليهم ،فهم مل يعدوا فيام صنعوا ما

زينه اهلل هلم يف اجلملة ،ولكن قصدوا بذلك

من مل جيب أن يقصدوه فكفروا وضلوا)(.)18

ومن هنا ينرصف التزيي إىل املعنى الذي ال
يراد بأهله خري ًا.

واملوضع الثاين قوله تعاىل :ﮋﭧ

ﭨﭩﭪﭫﭬﭭﭮﭯ
ﭰﭱﭲﭳﭴﭵﭶ
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ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻﮊ [سورة
النمل .]5- 4 :وأمهية التفصيل يف هذا

النص يأيت ألمرين :األول :وضوح الداللة

بشكل ال لبس فيه إىل أن هذا التزيي إنام
( )18التبيان يف تفسري القرآن  .232 :4وينظر:
الكشاف .53 :2

واآلخر :وهو األهم هو دفع اإلشكال
املوضع األول الستعامل (زينا) إذ كيف
اهلل سبحانه وتعاىل إىل اهلل؟ ولعل يف هذا

النص القرآين ما جييب عن هذا التساؤل،
فقد جاء النص رصحي ًا يف تزيينه سبحانه

للذين ال يؤمنون أعامهلم ،وال يبعد أن
يكون هذا التزيي هلم مثل مكر اهلل هبم،

وخداعه هلم ،واستهزائه هبم.

 .4صيغة الفعل املايض املسند إىل ضمري
الغائب َ
(ز َّينه):

وقد وردت هذه الصيغة يف آية واحدة

فقط ،وهو املوضع الوحيد الرصيح

الداللة عىل اجلانب اإلجيايب من التزيي

املنسوب إىل اهلل سبحانه .قال تعاىل:
ﮋﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ
ﮅﮊ [سورة احلجرات.]7 :

 .5صيغة الفعل املايض املسند إىل واو
اجلامعة (ز َّينوا):

جاءت هذه البنية يف مكان واحد هو قوله

تعاىل ﮋﮒﮓﮔﮕﮖﮗﮘ

د .عقيل عكموش عبد

اخلامتة:

ﮙﮚﮛﮜﮝﮞﮟﮠ
ﮡﮢﮣﮤﮥﮦﮧﮨﮩﮪ

وصل البحث إىل مجلة من النتائج اهلامة

القرناءعىلاختالفهمكالنفساألمارةبالسوء،

 .1مل تقف املعجامت اللغوية يف حديثها

ﮫﮊ [سورة فصلت .]25 :فهؤالء
واألخالء ...قد زينوا سوء األعامل ملن زينوا.
والنص رصيح يف ذكر عواقب هذا التزيي

الذي مصريه اخلرسان املبي.

 .6صيغة الفعل املضارع املتصل بنون
التوكيد الثقيلة ُ(أ َز ِّينن):

وهي:

عن معنى الزينة عام يمكن أن يكون
سلبيا فالزينة فيها كل ما يمكن أن

يزين اإلنسان ظاهريا وباطنيا ويظهره
بصورة حسنة .ومل يلتفت أصحاب

معجامت املفردة القرآنية إىل ذلك

مل ترد صيغة الفعل املضارع إال يف

أيضا عىل الرغم من أهنم فصلوا بعض

الرجيم ،وهو قوله تعاىل :ﮋﮄ ﮅ ﮆ

يرصدوا الداللة السلبية التي يمكن

موضع واحد كان عىل لسان الشيطان
ﮇﮈﮉﮊﮋﮌ

اليشء يف أنواع الزينة قرآنيا ولكنهم مل
أن تلمح من االستعامل القرآين للزينة.

ﮍﮊ [سورة احلجر .]39 :وال خيفى

 .2استعمل القرآن الكريم ألفاظ الزينة يف

الدنيا بأعينهم حتى يروا احلق باط ً
ال إمعانا

الصياغة بي فعلية واسمية .وقد غلب

أن معنى هذا التزيي إنام هو حتسي صورة
يف رصفهم عن احلق سبحانه ،وعن الغاية
التي خلقوا من أجلها يف إقامة حدود اهلل

يف األرض وإصالحها وإعامرها بطاعته
وعبادته .ولعل يف سياق النص القرآين
التايل هلذه اآلية ما يدعم هذا املعنى ،وذلك

باستثنائه عباد اهلل املخلصي من هذا

اإلغواء الذي ال حتمد عاقبته.

ستة وأربعي موضعا كانت من حيث
االستعامل الفعيل عىل اآلخر االسمي،

فبلغت صيغ االستعامل فعليا سبعة

وعرشين موضعا ،عىل حي اقترص
استعامل االسم عىل تسعة عرش موضعا.

 .3رصد البحث للزينة اجتاهي عريضي
للداللة ؛ األول الداللة املادية ،واآلخر
الداللة املعنوية عىل اختالف ما يندرج
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ألفاظ الزينة يف القرآن الكريم

حتت هذين النوعي .وقد كانت الزينة

معادل موضوعي لالنشغال احلقيقي

الداللة املعنوية قلي ً
ال .فبلغت األوىل

اإلنسان من زينة ،بل وسعيه احلثيث

بداللتها املادية تفوق األخرى ذات
مخسة وعرشين موضعا ،والثانية

للتزين ظاهرا وباطنا .فمثل االستعامل

 .4والنتيجة املهمة التي وصل إليها

يمكن أن تكون صارفة له عن البحث

لالستعامل املختلف أللفاظ الزينة؛

واالنرصاف عن كل ما يكون حجابا

واحدا وعرشين موضعا.

البحث تتعلق بالداللة القرآنية
إذ سجل البحث عدوال دالليا هائال

سار يف استعامل الزينة باجتاه مغاير
ملا استقرت عليه داللتها لغويا ،وما

يمكن أن يتوقعه املتلقي .فكانت
كثري من مواضع احلديث عن الزينة

لإلشارة إىل ما هو سلبي مذموم وقد

كان ذلك يف ثالثي موضعا قرآنيا من
بي ستة وأربعي موضعا هي كل صيغ

االستعامل القرآين ،بينام كانت داللة
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نفسيا وماديا بكل ما يمكن أن يتخذه

الزينة إجيابية يف ثالثة مواضع فقط ،يف
حي ذهبت الداللة إىل تقرير ما يمكن
أن يكون زينة حقيقية مادية يف ثالثة

عرش موضعا من دون قرينة صارفة
للمعنى نحو اإلجياب أو السلب.

وربام كان يف مثل هذا التحول الداليل

القرآين للمؤمن املتدبر صدمة كبرية
واالنشغال بزينة دنيوية زائلة ،بل
بي العبد وربه ،وإن كان يبدو يف

بعض األحيان بصورة طيبة.

املصادر واملراجع

القران الكريم.

•أضواء البيان يف إيضاح القرآن بالقرآن،
حممد األمي الشنقيطي ،دار الفكر –

بريوت –1415هـ –1995م.

•بحار األنوار ،العالمة حممد باقر
املجليس مؤسسة الوفاء –بريوت –

لبنان ،ط1403 ،2هـ 1983-م.

•بصائر ذوي التمييز يف لطائف الكتاب
العزيز ،جمد الدين حممد بن يعقوب
الفريوز آبادي (ت 817هـ) حتقيق،

األستاذ حممد عيل النجار ،جلنة إحياء

الرتاث اإلسالمي –القاهرة1383 ،هـ.

د .عقيل عكموش عبد

•تاج العروس من جواهر القاموس،

•روح املعاين يف تفسري القرآن العظيم

عبد العليم الطحاوي ،مراجعة،

دار النرش :دار إحياء الرتاث العريب –

للسيد حممد مرتىض الزبيدي حتقيق:

حممد هبجة األثري ،وعبد الستار أمحد

فرج ،مطبعة حكومة الكويت ،ط،2
1407هـ –1987م.

والسبع املثاين ،السيد حممود اآللويس،

بريوت.

•الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون
األقاويل يف وجوه التأويل ،الزخمرشي

•تاج اللغة وصحاح العربية (املسمى

اخلــوارزمــي ،دار النرش :دار إحياء

إحياء الرتاث العريب ،بريوت –لبنان،

•لسان العرب ،ابن منظور األفريقي

الصحاح) أليب نرص اجلوهري .دار
ط 1426 ،4هـ –2005م.

الرتاث العريب –بريوت.

املرصي ،دار صادر ،بريوت ،د .ت.

•التبيان يف تفسري القرآن ،تأليف :شيخ

•مــفــردات ألــفــاظ الــقــرآن ،العالمة

أمحد حبيب قصري العاميل.

عــدنــان داودي ،منشورات طليعة

الطائفة الطويس ،حتقيق وتصحيح

الراغب األصفهاين ،حتقيق ،صفوان

•تفسري الــقــرآن الــعــظــيــم ،بــن كثري

النور ،قم ،ط.2

سالمة ،دار طيبة للنرش والتوزيع،

دار الكتب العلمية ،بريوت –لبنان،

الدمشقي حتقيق :سامي بــن حممد

ط1420 ،2هـ .1999-

•النكت والعيون ،تفسري املــاوردي،،
مؤسسة الكتاب الثقافية ،بريوت لبنان.

•التفسري الكبري أو (مفاتيح الغيب)،

•امليزان يف تفسري القرآن ،العالمة السيد

العلمية ،ط1412 ،1هـ –2000م.

الــعــريب ،بــغــداد ،ط 1430 ،1هـ،

فخر الــديــن الــــرازي ،دار الكتب

•هتذيب اللغة ،األزهري ،حققه :عبد
السالم حممد هارون ،املؤسسة املرصية

العامة للتأليف والنرش .د .ت.

حممد حسي الطباطبائي ،دار الكتاب

 2009م.
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فقد حظي العنوان بعناية كبرية يف الدراسات النقدية احلديثة ،إذ عدّته
نظاما سيميائيا وعالمة لسانية هلا دالالتها الضمنية واإلحيائية ،ويهدف هذا
البحث الستجالء دالالت العنوان يف سورة قصرية من سور القرآن الكريم ،وهي
سورة اإلخالص ،وقد اقتضت طبيعة املوضوع حضور املنهج السيميائي بوصفه
األقدر على فك شفرات العنوان ،إذ عين هذا املنهج بكل ما حييط بالنص مما
يسمى بالنص املوازي أو املناص ،والسيما العنوان ألنه العتبة الرئيسة اليت
تفرض على الدارس أن يتفحصها ويستنطقها قبل الولوج إىل أعماق النص.
وقد قسم البحث على قسمني ،عين القسم األول باجلانب التنظريي،
لغرض التعريف باملنهج السيميائي على مستوى املصطلحات واألدوات وانتهاء
بالعنوان ،بوصفه عالمة هلا داللتها ووظائفها اخلاصة ،أما القسم اآلخر فقد
عين باجلانب التطبيقي الختبار مدى صالحية هذا املنهج يف قراءة نص قرآني
مثّل فيه العنوان إشارة بارزة تستحق الوقوف عندها.

سيميائية العنوان يف سورة اإلخالص

املبحث األول :مدخل نظري

«سيميائية العنوان :املنهج اإلجراء»:

ترجع لفظة السيميائية إىل األصل

اليوناين  ،semeionالذي يشري إىل :سمة
مميزة  ،Marquee distinctiveأو أثر
 ،Traceأو قرينة  ،Induceأو عالمة
منذرة  ،Singe precursorأو دليل

 ،Prevueأو بصمة  Imprintsإىل غري

ذلك من دالالت متقاربة يمكن مجعها

حتت مسمى عام واحد هو  Semaبمعنى
عالمة.)1(Sign

جتعل يف اليشء ،والسيام مقصور من ذلك،
قال تعاىل :ﮋ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ
ﭫﮊ [سورة الفتح ،]29 :فإذا مدّ وه

قالوا السيمياء))(.)4

وتتيح اللفظة الثالثة(وسم) معنى

ّ
يدل عىل أثر و َم نْعلم ،تقول(( :وسمت
اليشء وسام :أثرت فيه ِ
والوسمي
بس َم ٍة،
ّ

األرض بالنبات،
يسم
أول املطر؛ ألنه
َ
ُ

وسمي موسم احلاج موسام؛ ألنه َم نْعلم
ّ
جيتمع إليه الناس ،وفالن موسوم

وهذه اللفظة متاثل ما يف العربية شكال

باخلري ،وفالنة ذات ميسم ،إذا كان عليها

وعلم السيمياء ترجع كلها إىل الثالثية

تعاىلﮋﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯﮊ

ومعنى ،فالسيميائية والسيامئية والسيمياء،

املعجمية العربية( :سمو) ،و(سوم)،

و(وسم) ،إذ تتيح لنا لفظة (سمو)())2
كل ٍ
معنى :العلو ،حتى سميت العرب ّ
عال
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وتتيح اللفظة(سوم)( )3معنى((العالمة

أثر اجلامل ،والوسامة :اجلامل ،وقوله
[سورة احلجر ،]75 :أي الناظرين يف
السمة الدالة))(.)5

وهبذا يتضح التقاء هذه املادة املعجمية

العربية مع نظرياهتا األجنبية التي تؤول إىل

سامء ،فقيل لظهر الفرس سامء ،والنبات
سامء ،ويقال ّ
إن أصل (اسم) ِسمو ،وهو

النواة اللغوية اليونانية القديمة ،فال حاجة

( )1ظ :إشكالية املصطلح يف اخلطاب النقدي
العريب اجلديد.223 :
( )2ظ :مقاييس اللغة.99- 98 /3 :

( )3ظ :م.ن.99- 98 /3 :
( )4مقاييس اللغة.119 /3 :
( )5مقاييس اللغة.111- 110 /3 :

من العلو؛ ألنه داللة عىل املعنى.

لرتمجتها ترمجة تربك الدرس النقدي عىل

د .خالد كاظم محيدي

النحو الذي نجده يف فوىض املصطلحات

وقد حدد سوسري مهمة السيميائية

وتعرف السيميائية بعلم اإلشارات،
ّ

االجتامعية))( ،)8فتصبح العالمة -عندئذ-

للرتمجات املختلفة.

بـ((دراسة حياة العالمات داخل احلياة

أو علم الدالالت انطالقا من اخللفية

العنرص القاعدي للمقاربة السيميائية،

غريامس  Greimasعىل أن ّ
كل يشء حولنا

واالجتاهات ،ولكنها تظل يف النهاية شيئا

االبستمولوجية الدالة بحسب تعبري

يف حال بث غري منقطع من اإلشارات(.)6

وقدنشأعلمالسيمياء،أوالسيميائيةعند

وخيتلف مفهوم العالمة باختالف النظريات

يقوم مقام يشء آخر يف عالقة ّما أو حتت
صفة ّما ،جتعلنا دائام نعرف شيئا إضافيا(.)9

هنايات القرن التاسع عرش وبدايات القرن

وهبذا تصبح املقاربة السيميائية ّ
((كل

حينا ،والسيميولوجيا Semiologic

أو تفسري لكيفية اشتغاهلا ،من حيث

العرشين ،باسم السيميائية Semeiotic
حينا آخر ،بإسهام أوريب -أمريكي مشرتك

يف وقــتــي متزامني نسبيا عــىل يــد العامل

عملية تأ ُّم ٍل للداللة ،أو فحص ألنامطها،
شكلها وبنيتها ،أو من حيث إنتاجها

واستعامهلا وتوظيفها))( ،)10بمعنى ّ
أن

اللغوي السويرسي فريدناند دي سوسري،

هدف السيميائية هو استكشاف املعنى،

1914- 1839( C.S. Periceم) ،وضمنيا

وصف التواصل وحده ،فهي إجراء

والفيلسوفاألمريكيتشارلزسندرسبريس

مــع الفيلسوف األملـــاين أرنــســت كاسري

وهذا يعني أهنا ال يمكن أن ختتزل يف

أعم من التواصل لصعوبة حرص ن ّية
ّ

 A. Cassirerومـــع بــعــض املناطقة

التواصل بالفعل النفساين أو االجتامعي أو

وفتغنشتاين  Wittgensteinوروســل

وقد حظي العنوان بأمهية كربى يف

والــفــالســفــة أمـــثـــال( :)7فــريــج ،Fergr

 Russelوكارناب .Garnap

( )6ظ :معجم السيميائيات.8 :
( )7ظ :السيمياء العامة وسيمياء األدب.29 :

األيديولوجي إىل غري ذلك.

( )8أعالم الفكر اللغوي.257 /1 :
( )9ظ :السيميائية وفلسفة اللغة.39 :
( )10ظ :السيمياء العامة ،وسيمياء األدب.7 :
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سيميائية العنوان يف سورة اإلخالص

الدراسات النقدية احلديثة ،إذ عُدّ نظام ًا

سيميائي ًا ذا أبعاد داللية شديدة التنوع

عرب استكناه بنياته الداللية والرمزية

والثراء ،وأخرى رمزية فهو عتبة النص

وان ييضء لنا يف بداية األمر ما أشكل

ويشتغل املنهج السيميائي عىل العنوان

العنوان ترتبط بالنص بوصفه رس ًام ،أي

نص ما ،من أجل أن تشري إىل املحتوى

عنرصان متضافران ،أوهلام :املعنى احلريف

للمتلقي(.)11

بوصفه عالمة لسانية يمكن ان ترسم عىل

العام ومن اجل جذب القارئ(،)12

من النص وغمض))( ،)14ذلك ّ
أن داللة

أثر ًا أو عالمة ،ويف هذا احلال يتداخل

الذي تقدمه األلفاظ للعنوان ،وثانيهام:

فهو يمثل((الكلمة األوىل التي ختتزل

السياق الثقايف واالجتامعي العام الذي

فتولد فيه رغبة االطالع ،وهكذا يشكل

بي املؤلف والكتابة من جهة ،وعقد

املحتوى ،والواجهة التي تغري القارئ

أوىل مفاتيح القراءة التي تفتح أمام القارئ

طريق ًا الكتشاف معامل نصه))(.)13

ومن هنا فقد أصبح العنوان

النص
مصطلح ًا إجرائي ًا((يف مقاربة
ّ

األديب ،ومفتاح ًا أساس ًا يتسلح به ا ُملحلل
للولوج إىل أغوار النص العميقة قصد
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أن يقوم بتفكيك النص من أجل تركيبه

استنطاقها وتأويلها ،ويستطيع العنوان

( )11ظ :سيمياء العنوان يف الدرس اللغوي،
بحث ،147 :علم العنونة.7 :
( )12ظ :العنوان يف الرواية املغربية ،ضمن
كتاب الرواية املغربية أسئلة احلداثة.196 :
( )13خصائص اخلطاب اللساين ،أعامل ميشال
زكريا نموذج ًا.128 :

يؤطر النص( ،)15فالعنوان عقد أديب

قرائي بينه وبي مجهوره وقرائه من جهة

أخرى(.)16

ويمكن توضيح ذلك باالستعانة

بمخططرومانياكوبسن()R. Jacobson

يف وصف اخلطاب(.)17

( )14السيميوطيقا والعنونة (بحث) ،96 :ظ:
شؤون العالمات من التشفري إىل التأويل:
.46
( )15ظ :اخلطاب الروائي يف الكويت ،أنامط
العنونة ومستويات الصوت الــرسدي،
بحث.14 :
( )16ظ :عتبات ،جريار جنيت من النص إىل
املناص.71 :
( )17ظ :النظرية األلسنية عند رومان جاكوبسن:
.65
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املعنون(املؤلف)

القارئ /اجلمهور.

عنوان النص

فالعنوان يمكن أن يدرس من زاوية

املتكلم بوصفه اختيار ًا من جمموع املمكنات،

بأنه عالمة لسانية تتألف من :كلمة أو

كلامت أو مجل ،وأحيان ًا نص ،تظهر عىل
رأس النص (املتن).

وأسامء السور القرآنية توقيفية من

ومن زاوية النص بوصفه عالمة ،ومن

الرسول ،إذ جعل لكل سورة اس ًام

والتأثري به.

أسامء اجتهادية ،ولسورة اإلخالص اسامن

زاوية القارئ بوصفه أثر ًا يعمل عىل جذبه
و ّملا كان العنوان ُو ِس َم من جهة وضعه،

وو ِس َم من جهة تفسريه( ،)18فإنه يستطيع أن
ُ

حيقق الوظائف اآلتية:

()19

 .1التسمية.

 .2تعيي حمتوى النص أو اإلحياء به.
 .3جذب القارئ وإغراؤه.

املبحث الثاين :الدراسة التطبيقية:

خاص ًا يميزها من سواها( ،)22وهناك

توقيفيان( ،)23مها( :اإلخالص) وهو
املث ّبت يف املصحف الرشيف ،واآلخر ﮋﭑ

ﭒ ﭓ ﭔﮊ ،وأربعة أسامء اجتهادية،
األول( :األساس) ،والثاين(التوحيد)،
والثالث(املقشقشة) ،والرابع(الصمد).

وقد ذكر الزخمرشي (ت 538هـ) االسم

األول معل ً
ال هذه التسمية بقوله(( :الشتامهلا

السورة بضم السي بعض قرآن،

ً
مستدال بقول
عىل أصول الدين))(،)24

ويعرف(،)21
واسم السورة هو عنوان هلا ّ

واالرضون السبع عىل قل هو اهلل احد))(.)25

تشتمل عىل آية هلا فاحتة وخامتة(.)20

( )18ظ :اخلطاب الروائي يف الكويت ،أنامط
العنونة ومستويات الصوت الــرسدي،
بحث.14 :
( )19ظ :عتبات ،جريار جينيت من النص إىل
املناص ،74 :وظيفة العنوان يف الشعر
العريب احلديث ،بحث.18 :
( )20ظ :اإلتقان يف علوم القرآن.82 :
( )21ظ :عتبات ،جريار جينيت من النص إىل
املناص.67 :

الرسول(( :أسست السموات السبع
وقد ذكر هذه التسمية -أيض ًا-

الرازي (ت604هـ)( ،)26وابن عريب
( )22ظ :أسامء سور القرآن وفضائلها.73 :
( )23ظ :م.ن.634- 628 :
( )24الكشاف.814 /4 :
( )25كنز العامل.586 /1 :
( )26ظ :مفاتيح الغيب.176 /32 :
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(ت638هـ)( ،)27البقاعي(ت885هـ)(،)28

واالسماالجتهادياآلخرهو(التوحيد)

واألساس يف اللغة هو أصل البناء،

(من أعالم القرن 6هـ)( ،)32والرازي(،)33

ُا ّس ًا وأسسه تأسيس ًا .وأسست دار ًا إذا
بنيت حدودها ورفعت من قواعدها ،و ُأ ّس

بذلك(( ،أنه ليس فيها إال التوحيد ،وكلمة
التوحيد،تسمىكلمةاإلخالص))(.)35

يشء(.)30

رشيك له( ،)36وإذا وصف اهلل تعاىل بالواحد

واآللويس(ت1270هـ)(.)29

يؤسه
وأس البناء :مبدؤه .وقد ّ
ُّ
أس البناء ُّ

اإلنسان و َا ّسه أصله ،وقيل :هو أصل كل

ويظهر التعريف اللغوي لألساس أن

تعرب عن املعنى الذي يؤسس
هذه التسمية ّ

لكل يشء بعده ،فهو أصل البناء ومبتدؤه،
ويكون اإلقرار بوحدانية اهلل سبحانه وتعاىل

وباهليأة التي صورها سبحانه بوصفه أحد ًا

صمد ًا مل يلد ومل يولد ومل يكن له كفو ًا أحد
أساس ًا مه ًام يمس عقيدة اإلنسان املسلم

فيجعل كل اعتقاد بإزائه تابع ًا له أو نابع ًا منه

أو امتداد إليه( .)31كاالعتقاد بالنبوة واإلمامة
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واملعاد وغريها من االعتقادات األخر.

( )27ظ :تفسري القرآن الكريم.439 /4 :
( )28ظ :نظم الدرر يف تناسب اآليات والسور:
.575 /8
( )29ظ :روح املعاين.503 /10 :
( )30ظ :لسان العرب.122 /4 :
( )31ظ :دروس يف التوحيد.6 :

وقد ذكره بعض املفرسين ،منهم الطربيس

واآللويس( ،)34وقد ّبي الطربيس أهنا سميت

والتوحيد هو اإليامن باهلل وحده ال

التجزؤ وال
يصح عليه
ّ
فمعناه :هو الذي ال ّ
التكثر ،و َأ َحدٌ مطلق ًا ال ُيوصف به غري اهلل

تعاىل(.)37

فالتسمية (التوحيد) مستمدة من سياق

التعبري ،إذ مثـّلت خالصة املعنى هلذه السورة
الكريمة ،إذ إهنا تألفت من أربع آيات

ينظمها موضوع واحد هو(التوحيد) ،
()38

وقد جاءت هذه الصيغة عىل وزن(تفعيل)

الذي يفيد معنى املبالغة يف عمل اليشء(.)39

( )32ظ :جممع البيان.479 /10 :
( )33ظ :مفاتيح الغيب.175 /32 :
( )34ظ :روح املعاين.503 /10 :
( )35ظ :جممع البيان.479 /10 :
( )36ظ :لسان العرب.827 /2 :
( )37ظ :مفردات ألفاظ :القرآن.858- 857 :
( )38ظ :التفسري البنائي للقرآن الكريم.456 /5 :
( )39ظ :رشح املفصل للزخمرشي.251 /4 :
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وقد روي عن الرسول أن سورة

األثر املعنوي الذي يرتكه التوحيد يف نفس

وذلك ملا فيها من التوحيد( ،)41وانطالقا من

مستوى التلفظ هبا ،ومربئة من النفاق

اإلخالص ((تعدل ثلث القرآن))()40؛

القيمة التي حققها هذا املعنى ،فقد أصبح
التوحيد عالمة بارزة تتجىل فيها جوانب

السورة األساس ،أو جمموعة من الدالالت

املركزية( ،)42وما أحال عليه العنوان
(التوحيد) موجزا وهو يف النص مفصل

مطول(.)43

والتسمية الثالثة هــي (املقشقشة)،

وقــد ذكــرهــا الـــطـــويس(( )44ت460هـــــ)،

والـــرازي( ،)45والبقاعي( )46واآللــويس(،)47

وقــيــل لــســورة اإلخــــالص ،وقـــل يــا أهيا

الكافرون( ،املقشقشتان) ،أي املربئتان (بكرس
الراء) من الرشك والنفاق(.)48

ويبدو أن هذه التسمية قد أخذت من

( )40املوطأ.208 /1 :
( )41ظ :املحرر الوجيز.537 /5 :
( )42ظ :البنى األسلوبية يف سورة الشعراء.69 :
( )43ظ :علم العنونة دراسة تطبيقية.43 :
( )44ظ :التبيان.429 /10 :
( )45ظ :مفاتيح الغيب.176 /32 :
( )46ظ :نظم الدرر.575 /8 :
( )47ظ :روح املعاين.503 /10 :
( )48ظ :التبيان.429 /10 :

اإلنسان وقلبه ،فهي مربئة من الرشك عىل

عندما تنفذ إىل داخل اإلنسان ،وتصبح
سلوكا وحقيقة معيشة ،فالعنوان يعمل
عىل جذب القارئ ويتنقل به إىل النص

لتأمل دالالته(.)49

ومن التسميات االجتهادية األخرى

(الصمد) ،وقد ذكرها الطربيس والرازي(.)50
والصمد يف اللغة :السيد املطاع ،الذي ال

يقىض دونه أمر ،وقيل :الذي ُيصمد إليه

يف قضاء احلوائج ،أي يقصد ،والصمد من
صفاته تعاىل؛ ألنه أصمدت إليه األمور فلم

ِ
يقض فيها غريه ،فهو فعل بمعنى مفعول ،من

صمد إليه إذا قصده ،وهو السيد املقصود إليه
يف احلوائج ،وقيل :الصمد الدائم الباقي بعد

فناء خلقه ،وقيل :الذي صمد إليه كل يشء،

أي الذي خلق األشياء كلها ،ال يستغني عنه

يشءٌ ،
وكل دال عىل وحدانيته(.)51

( )49ظ :قراءات يف الشعر العريب ،34 :شؤون
العالمات من التشفري إىل التأويل.46 :
( )50ظ :جممع البيان ،480 /10 :مفاتيح
الغيب.176 /32 :
( )51ظ :لسان العرب ،647 /2 :جامع البيان:
 ،346 /30الكشاف.813- 812 /4 :
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وأيا كان املعنى اللغوي املقصود بالصمد

الذي أخلصه اهلل جعله خمتارا خالصا من

ٍ
مستغن عن ّ
كل يشء،
فاهلل اخلالق القادر

خالصا؛ ولذلك قيل لسورة ﮋ ﭑ ﭒ ﭓ

فهو متآلف مع سياق السورة الكريمة،

واملقصود يف قضاء احلاجات التي ال يقضيها

ﭔﮊ سورة اإلخالص ،وسميت

ويتبي من ذلك أن العنوان(الصمد)
ّ

عز ّ
وجل.فحقيقة
قد أخلص التوحيد هلل ّ

وإن تنوعت وتعددت ،مؤلفا بذلك إطارا

تعاىل ،أو ألهنا خالصة يف صفة اهلل تعاىل(،)53

أي أحد غريه.

قد تفاعل مع كل معاين النص السياقية

دالليا خارجيا منحه هويته(.)52

بذلك؛ ألن الذي امتأل وعيه بمعانيها
اإلخالص التربئ عن كل ما دون اهلل

فهو ّ
جل ثناؤه مل يذكر يف هذه السورة

أما األسامء التوقيفية للسورة الكريمة

سوى صفاته غري املنفكة التي هي صفات

واالسم األول هو املثبت يف املصحف

دين اهلل ،وألن من مات عليه كان خالصه

فهي( :اإلخالص ،وقل هو اهلل أحد).

الرشيف ،ويظهر بارزا وله مكانه املميز
وبالشكل اآليت:

ص اليشء
واإلخالص يف اللغة ،من َخ َل َ

خيلص خلوصا ،وخالصا ،إذا كان قد
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وحد اهلل تعاىل
الدنس ،واملخ ُلص :الذي ّ

نشب ثم نجا وسلم ،وأخلص اليشء
اختاره ،وقرئ« :إال عبادك منهم ِ
املخلصي
ِ
باملخلصي :الذين
واملخ َلصي» .ويعني
أخلصوا العبادة هلل تعاىل ،وباملخ َلصي:

عز ّ
وجل ،واملخ َلص:
الذين أخلصهم اهلل ّ
( )52ظ :عتبات ،جريار جنيت من النص إىل
املناص.65 :

اجلالل ،وألن من اعتقده كان خملصا يف
من النار(.)54فصفاته تعاىل ليست بزائدة

عىل ذاته ،بل هي عي الذات وال فرق
إال باالعتبار العقيل ،وهلذا سميت سورة

اإلخالص متحيص ًا للحقيقة األحدية

عن شائبة الكثرة( ،)55قال اإلمام عيل:

((وكامل توحيده اإلخالص له ،وكامل
اإلخالص له نفي الصفات عنه ،لشهادة

( )53ظ :لسان العرب ،477 /4 :مفردات
ألفاظ القرآن.293 :

( )54ظ :مفاتيح الغيب.175 /32 :

( )55ظ :تفسري القرآن الكريم.438 /2 :
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كل صفة أهنا غري املوصوف ،وشهادة كل

للرسول انسب لنا ربك ،أو صف لنا

ويمكن النظر إىل التسمية من زوايا

ﮋﭑ ﭒ ﭓ ﭔ...ﮊ إىل آخر السورة

وال النار ،وال الدنيا وال اآلخرة ،وال

وقد ذكر هذه التسمية البقاعي

موصوف أنه غري الصفة))(.)56

أخرى فهذه السورة ليس فيها ذكر اجلنة
احلالل وال احلرام ،انتسب اهلل إليها فهي

له خالصة(.)57

ربك ،فأنزل اهلل تعاىل عىل نبيه الكريم:

الكريمة.

واآللويس( ،)60وليس يف التسمية إشارة

إىل نسب اهلل تعاىل أو صفته عىل وفق ما

وهذا األمر جيعل العنوان أكثر التصاقا

سألوه ،ولكن معناه نفي النسب عن اهلل تعاىل

يصبح اإلخالص أكثر انضباطا وإحكاما

هلؤالء السائليك عن نسب ربك وصفته

ببنية النص إذ شمل كل أجزائه ،وهبذا
يف تفسري النص من منظور نفيس أو

وظيفي ،إذ ترتبط هذه الكلمة(اإلخالص)

ارتباطا عضويا بالسورة الكريمة(.)58

الواحد( ،)61فجاء التنزيل بـ((قل يا حممد
ومن خلقه ،الرب الذي سألتموين عنه هو
اهلل الذي له عبادة كل يشء ،ال ينبغي العبادة
إال له ،وال تصلح ليشء سواه))( .)62وقد قرأ

والتسمية التوقيفية األخرى (قل هو

يب« :هو اهلل بغري قل» ،ويف قراءة
((عبد اهلل و ُأ نْ

تداويل ،وهو بحسب أسباب النزول أن

وجميء العنوان هبذا النسق( :اإلسناد

اهلل أحد) ،وهذه التسمية تعرب عن موقف
اليهود أو املرشكي أو أحدهم( ،)59قال
( )56هنج البالغة.15 :
( )57ظ :الــدر املنثور يف التفسري املأثور/6 :
 ،705روح املعاين.503 /10 :
( )58ظ :البنى األسلوبية اجلزئية والرتكيبة يف
سورة الناس ،بحث.6 :
( )59ظ :جامع البيان ،342 /30 :تفسري
القمي ،451 /2 :أسباب النزول.404 :

الرسول« :اهلل أحد بغري قل هو»))(.)63

الكامل)( ،)64يدل عىل مقصودها بتأمل
( )60ظ :نظم الدرر يف تناسب اآليات والسور:
 ،557 /8روح املعاين.503 /10 :
( )61ظ :لسان العرب.827 /2 :
( )62جامع البيان.343 /3 :
( )63الكشاف.312 /4 :
( )64ظ :التأويل السيميائي للعنونة واإليقاع يف
سورة الكوثر ،بحث.5 :
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مجيع السورة( ،)65واالسرتسال يف القراءة؛

لدالالت النص والظرف االجتامعي

من تالوة إىل هناية السورة الكريمة .وهو

 .3يويص البحث بأن تدرس أسامء

ألن هذا االسم آية من آياهتا يذكّر بام بعدها

معمول به حاليا باألسلوب احلديث من
قولنا« :اقرأ كذا وكذا »...إىل غري ذلك.

اخلامتة والتوصيات:
خلص البحث إىل ما يأيت:

 .1تعدّ أسامء السور القرآنية :االجتهادية
منها والتوقيفية عالمات لسانية،

تعرف بالنص
وأنظمة سيميولوجية ّ

وتوحي بدالالته ،ملا حتمله من بعد
إشاري يعي القارئ بالنفاذ إىل أعامق

النص لتفسريه وتركيبه من جديد.

 .2لسورة اإلخالص أسامء اجتهادية
هي( :األساس واملقشقشة ،والتوحيد
والصمد) ،وأخرى توقيفية هي:
330

(اإلخالص ،وقل هو اهلل أحد) ،وقد

تبي أن هذه التسميات عىل تنوعها قد
ّ
استمدت من سياق التعبري أو املوقف

التداويل الذي أحاط هبا ،فهي رصد
( )65ظ :نظم الدرر يف تناسب اآليات والسور:
.575 /8

والثقايف املحيط هبا.

السور القرآنية التوقيفية واالجتهادية

باستعامل املناهج احلديثة ،والسيام
السيميائية والتداولية ،فإننا بال شك

سنقف عىل منطقة بكر مل يقف عندها

السابقون ،الكتشاف دالالت جديدة

تغني البحث القرآين.

م
لخ
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ٌ
حبث يصب يف ساحة اإلعجاز اللغوي للقرآن الكريم من خالل اتساع داللة
مفرداته وقد اثبت مجلة أمور أهمها-:
 .1تتسع داللة املفردة القرآنية من خالل السياق احلاكم فيها ،فهو الذي يث ّور الداللة فيها.
 .2القرآن الكريم كلّه اتساع ،إذ إن فيه من املميزات ما جيعله يستوعب كل احلاالت
لذا تعدّدت التفاسري وتن ّوعت مع كل عصر ومصر.
 .3القدرة اإلهلية هي احلاكمة يف التصرف الداللي للمفردة القرآنية خالل السياق ،لذا
جند أن كل شيء يف القرآن الكريم مب ّ
ين بناءً حمكماً  ،فال جتد مفردةً زائدةً ،أو حرفا
ً زائداً وإمنا كل شيء يف مكانه رصينا.
 .4قد جند إطالق يف مجلة قرآنية معينة ،فال يستطيع البعض إدراك الداللة املطلوبة أو
متييزها ،لكن اهلل تعاىل لو أراد معنى معيناً حلدّد ،وعندما أطلق فكأنّه يريد سبحانه كل
الدالالت احملتملة ،وقد متثَل ذلك يف اإلشرتاك اللفظي وتضاد داللة األلفاظ وتعدّد املعنى
املعجمي للمفردة القرآنية وكذلك الصيغ املشرتكة املعاني وتعدّد داللة املفردة وتناوبها بني
املعنى املعجمي هلا واإلستعمال النحوي.

اإلتساع الداليل يف املفردة القرآنية

املقدمة:

املفردة القرآنية يف النص املبارك تعدٌّ

واإلمتياز الذي فاق َّ
كل تصورات العرب،

املركز الذي تدور حوله الداللة وتشكيالهتا

وكانت قريش إذا سمعت القرآن بصوت

ي ّتضح املعنى ومقدار اإلنزياح فيها عن

لعظيم ما تسمع ،تأ ّثر ًا ببيانه وبالغته التي

بتأثري السياق الذي ترد فيه ،فمن خالله

رسول اهلل يف البيت احلرام كانت تسجد

َس َحرت ألباهبم وملكت مشاعرهم ،إ َّن ُه

رب
تكون َع َ
معناها يف أصل الوضع الذي ّ
أزمان عديدة ،فمع كونه لصيق ًا هبا إ ّ
ال إن هذا

فار َق كثريا من أساليب العرب يف التعبري
َ

متصور َة،
فيه إىل مواقع داللية وزوايا مل تكن
ًّ

حتت عنوان (نظم القرآن) ،منها كتاب

وضع
املعنى سوف ينزاح عن مكانه الذي
َ

وبرز
يف حي إن السياق هو الذي أمكنها فيه َّ
املعنى اجلديد هلا.

وأعجزهم بذلك ،فأ َّل َ
ف علامء العربية كتب ًا

اجلاحظ (ت 255هـ) وكتاب اجلاحظ

عبد اهلل بن داود السجستاين (ت 316هـ)،

املفردة متثل األساس الذي ُتبنى عليه

وأيب زيد البلخي (ت 322هـ) ،وأمحد بن

الذي يمتلكه مستعمل اللغة ،واملستعملون

يزيد الواسطي (ت 306هـ) ،فض ً
ال عن

أ ّية لغة يف املعمورة ،فهي نواة الرصيد
كلهم يشرتكون يف هذا الرصيد غري أن
ّ

عيل األخشيد (ت 326هـ) ،وحممد بن
بالغيي جاوزوا قضية النظم إىل مستويات

التفاضل واإلبداع يكون يف كيفية إستعامل

بالغية أخرى( ،)2كالرماين (ت 386هـ) يف

القرآن الكريم إشرتك مع العرب يف

(ت 388هـ) يف(بيان إعجاز القرآن)،

متيز
اإلستعامل ع ّام كان عليه العرب حتى ّ

القرآن) وغريها ،فض ً
ال عن بعض الرسائل

هذا الرصيد.
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التميز
الوليد بن املغرية إال شاهدٌ عىل هذا ّ

هذا اخلزين اللغوي الثر ،بيد أنّه إختلف يف

منه عىل بلغاء العرب قاطبة ،و ما قصة

()1

( )1ظ –دالئل اإلعــجــاز /اجلرجاين 389-
و 581و ،585هنــايــة األرب يف فنون

كتابه (النكت يف إعجاز القرآن) ،واخلطايب

والباقالين (ت 403هـ) يف كتابه (إعجاز

العرب /النويري.213- 212 /16 :
املفرس ومستويات اإلستعامل اللغوي /د.
()2
ّ
عيل كاظم أسد.11 :

د .عادل عباس هويدي

والكتب التي تناولت مذهب الرصفة يف

أعجاز القرآن نحو كتاب الرشيف املرتيض

ّ
(املوضح عن جهة
(ت 436هـ) الذي سامه
إعجاز القرآن) والذي إخترصه بـ(الرصفة)،

و(الرسالة الشافيـة يف اإلعجاز) للشيخ عبد
القاهر اجلرجاين (ت 472هـ) التي كتبها

بياهنا وبالغتها وداللتها.

هذا االستعامل البرشي الذي مارسه ُ
عظامء العرب من الشعراء واخلطباء يمثل
مستوى إنفعالي ًا ُّ
يقل فيه املستعملون للغة،
ً
وهناك إستعامل أخر إنفعايل شفاف يتمثل
يف اإلستعامل العلمي للرصيد اللغوي،

رد ًا عىل َمن قال بالرصفة ،ومف ّند ًا إياها،

وهنا ستكرب دائرة املستعملي ،فيام ستزداد

مث ََّل الغاية يف بيان إعجاز القرآن من خالل

العادي لعامة الناس.

ثم وضع كتابه (دالئل اإلعجاز) الذي

نظرية النظم ومعنى املعنى ،فالذين أ ّلفوا من
بعده يف اإلعجاز ٌ
عيال عليه.

أكثر وبشكل مفتوح عند اإلستعامل
فهكذا تتوسع دائرة اإلستعامل اللغوي

وح ِ
سن
أو تضيق حسب كفاءة املستعمل ُ

كانت هذه الكتب وغريها من الرسائل

ِ
إختياره لأللفاظ (أما رشوط اإلختيار فكثرية

خصائص نظمه وبيانه وبالغته إبتدا ًء من

املراد التعبري عنه باجلهات ،وذائقة املتكلم،

تدور كلها يف فلك القرآن الكريم ،وتدرس

تشكيلألفاظهالصوتيةومفرداتهومجلهوآياته

منها :غنى الذهن باملفردات ،وغنى الواقع
وإحساس مناسبة املفردات للموضوع،

وس َو ِ
ره ،فرأت هذه الكتب خمالف َة القرآن
ُ
لسائر كالم العرب يف نظمهم شعر ًا ونثر ًا.

السياق ،أن السياق هو التجاوز بتناسب،

فكان يف غاية اإلنفعال حتى عجز العرب

َتعمق املعنى تشدّ د املتكلم بإختياره ،وك ّلام

متيزَ اإلستعامل القرآين يف نظمه،
لقد ّ

فيه ،فيمكن للعريب أن يكتب قصيد ًة من
ِ
مئة ٍ
بيت أو أكثر لك ّنه يف النهاية خيتار منها
أربعي بيت ًا هي األفضل فيام كتب ،ولو

راجعنا هذه األربعي لوجدناها تتباين يف

وإحساس مناسبة املفردات للمفردات يف

وكذلك عمق املعنى وسطحيته ،فكلام

يعمق وعيه لقدرة اللغة وطاقتها طال أمد
اإلختيار ،وهبذا يكون الكالم البليغ كالم ًا
خمتار ًا حتى نصل إىل الكالم املعجز)(.)3

( )3م .ن.33 :

333

اإلتساع الداليل يف املفردة القرآنية

وهو كالم اهلل سبحانه وتعاىل ،الذي خالف

ثو ُر فيها املعنى و ُيفاعله حتى ينتج داللة
ُي ِّ

يف ألفاظها فنظم الكلامت يف مواضعها،

خمترب تتفاعل فيه مكونات اجلملة التي هي
ٌ

فثور املعاين
يف إختياره إختيار بلغاء العربَّ ،
وأطال يف موضع اإلطالة ،وأوجز يف موضع

عىل شكل مفردات ذات شحنات متعادلة

اإلجياز ،و ُت نْوجزٌ يف موضع اإلطالة ،فض ً
ال

وامها
بعضها مع بعض مكون ًة عنارص َق ُ

اإلجياز ،بيد إن العرب قد تطيل يف موضع

عن الرضورات ،وهذا شعر العرب أمامنا

نجد فيه الرضورة والتي يرتكب فيها الشاعر

اليقرها اإلستعامل،
(بسبب الوزن أمور ًا
ّ
ٍ
طرف
ليد ّلـك هذا عىل أن علامء العربية من
خفي يؤمنون بخصوصية القرآن ،وإنه مل

ينزل عىل أساليب العرب ،فلو وقفنا عىل

ّ
(لعل وعسى) ومها للتمني والرتجي فنرامها
قد خرجتا ّ
عام وضعه هلا العرب من معنى

فخرجت إىل معاين أخرى( ،)4فالقصدية
واضحة يف توجيه داللة املفردة ،سواء يف

تضيقها أوإتساعها أو إستعامهلا بحسب

334

ّ
وكأن السياق
جديدة يف الرتكيب اجلديد،

معناها املعجمي إذا إقتضت الرضورة لذلك
املوجه هلذه الداللة.
وحسب السياق ّ

لكن القرآن ُكله إتساع ،فال ترد املفردة

إال وقد ّ
حتك َم فيها السياق ،فساقها مساق ًا
( )4م .ن ،69– 65 :ظ :املغني يف النحو /إبن
الفالح اليمني.137 /3 :

يف املعجم ل ُتلقى يف ّ
خضم املفاعل لتتحد

صفات العنارص األصل ،فو ّلدت هذا
املولود اجلديد بصفات مل توجد من قبل،

ّ
فكل لفظة أخذت دالالت مما جاورها من
املفردات ،وهي قد أعطت بدورها بعض ًا

هلن ،لينتج هذا الوليد اجلديد،
من دالالهتا َّ

فالكلامت كائنات ٌ ٌ
حية تأخذ وتعطي
و ُتسهم و ُتساهم ك ّلام أس ُت نْع ِمـ َل نْت يف سياق ٍ

لغوي لتتسع داللتها وتتعدّ د.

من جممل ما تقدّ م يمكن أن نحدّ د

مسوغات اإلتساع بام يأيت-:

 -1السياق :فهو -كام علمنا –املخترب التي

تتفاعل فيه املفردات لتوليد دالالت

جديدة من جممل دالالت املفردات

املكونة للجملة أو اآلية يف سياقها العام.
ّ

أثر يف سوق
 -2الرتكيب النحوي :له ٌ
املفردات إلبراز املعنى املطلوب
من خالل التقديم والتأخري واخلرب

د .عادل عباس هويدي

واإلنشاء أو غريها ،مما تفرض دالالت

قوله تعاىل ﮋﯠ ﯡ ﯢ ﯣﮊ

يف تركيب مجيل أخر.

أما رشوط التقدير فهي كثرية ،منها

معينة مل يسبق ان كانت هلا يف املعنى أو
ّ

[سورة البقرة.]189 :

 -3تعدّ د املعنى املعجمي :فنجد أن هناك

أن ال ّ
خيل التقدير بأي قاعدة نحوية ،وأن

يف السياق ،فاملعنى املراد يتحدّ د من

التقدير األرجح إذا ظهر تقدير أخر ،ويمكن

طلب يف
و ُيطرح جانب ًا ،عسى أن ُي َ

القرآن وهو ما يسمى تفسري القرآن بالقرآن

إشرتاك ًا لفظي ًا ملفردات كثرية ترد

معي ،وينبغي إختيار
يتعي املحذوف بلفظ ّ

خالل السياق فيام يضمر املعنى األخر

كذلك تقدير حمذوف موجود أصال يف

موضع أخر ولداللة أخرى.

وهو نْأوىل من غريه ،وكذلك يمكن أن نقدر

 -4تعدّ د إحتامالت اإلعراب للمفردة

ّ
ونحلل ذلك بام وجد يف كالم العرب(.)5

القرآنية تفرز دالالت متعددة يفرزها

وبعد هذا العرض ال ُبدّ أن نعرض

 -5تقدير املحذوف :إذ ّ
إن يف املحذوف

ٍ
طرف من
القرآنية وتتعدّ د ولتدلنا عىل

الذي يكون هو احلاكم يف ذلك عند

الواحدة ،يف سياقها ،فض ً
ال عن إعجازه يف

املعنى النحوي.

تتسع الداللة ،أو يطلق بحسب السياق

تقديره.

لكن لتقدير املحذوف رشوط ّا ،فال
ّ -6
ُيقدّ ر أي حمذوف إذا مل تقتيض احلاجة،

ألن األصل أن ُيقدّ ر املحذوف أو ّ
إن

األوىل ،نحو قوله
عدم التقدير هو نْ

تعاىل ﮋﭘ ﭙ ﭚ ﭛﮊ [سورة

مسوغ لوجود تقدير
هود ،]46 :فال ّ

لعدم وجود ما يسمح بذلك ،وكذلك

لبعض املوارد التي تتسع فيها داللة املفردة
إعجاز القرآن الكريم من خالل املفردة
مجله وآياته ِ ِ
ِ
وس َو ِر ِه ،وإنام قلت بعض ًا من
املواضع ألهنا كثرية وال أستطيع أن ا َّمل هبا

مجيع ًا يف هذه العجالة وهي-:

أو ً
ال :املفردات املشرتكة املعاين:

اللغة العربية غنية هبذا النوع من

املفردات التي تتعدّ د فيها املعاين ،وهو ما
( )5ظ :اجلملة العربية –تأليفها وأقسامها /د.
فاضل السامرائي.98– 93 :
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يسمى باملشرتك اللفظي أي (أن تكون اللفظة

ملعنيي أو أكثر ،وإىل هذا ذهب إبن فارس

اجلارية ،والعي كذلك عي امليزان ،وعي

اللفظ الدال عىل معنيي خمتلفي فأكثر داللة

املشرتكة ،بيد أن هذه الدالالت يمكن

لقد إخ ُت َ
لف العلامء وقوعه أو إنكاره،

القرينة املانعة من إرادة املعنى األخر فيها،

(ت 392هـ)( ،)6وقد عدّ ُه أهل األصول بأنه
عىل السواء عند أهل اللغة)(.)7

ولكن األغلب عىل وقوعه يف اللغة ،ومن

هؤالء اخلليل بن أمحد الفراهيدي (ت175

هـ) ،وسيبويه (ت 180هـ) ،وأبو عبيد
(ت 234هـ) ،وإبن قتيبه (ت 276هـ)
وإبن األنباري (ت328هـ) وغريهم.

إن املشرتك اللفظي هذا ي ّتسع التعبري

يف العربية عن طريقه ،وهو خصيصة من

خصائصها( ،)8وقد أطلق ُ
القدامى عليه

عبارة (ما اتفق لفظه وإختلف معناه) ،ومن
املشرتك ما يسمى بـ(الوجوه والنظائر)،
وقد ُأ ّلفت كتب كثرية يف هذا الباب(،)9
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عىل وجوه ،منها العي البارصة ،والعي

وقد مثّلوا لذلك بألفاظ العي ،فهي

( )6ظ :الصاحبي يف فقه اللغة /ابن فارس.201 :
( )7املزهر يف اللغة /السيوطي ،369 /1 :ظ:
اصول الفقه /املظفر33– 32 /1 :ط.
( )8ظ :دراســـات يف فقه اللغة /د .صبحي
صالح.302 :
( )9ظ :فقه اللغة /د .حاتم صالح الضامن.66 :

الركبة وغريها من األلفاظ ذات الدالالت

أن تفصل يف السياق الواحد عن طريق
وختصيص السياق بمعنى واحد.

َوهم يف داللة املفردات املشرتكة
وقد ُيت َّ

املعاين يف السياق الواحد وذلك بسبب

عدم فهم املراد منه ،أو أن املراد قد يكون

تصور ُه السامع أو املتلقي فيبدوا
أوسع مما َّ

له أكثر من معنى ،مع أن املطلوب هو

معنى بعينه.

ّ
إن هذا اإلشرتاك يف املعاين للفظة

الواحدة ُي َعدُّ من مواضع اإلتساع يف
حاولت أن ُأ َص ِّو َر
إستعامل املفردة ،وقد
ُ
هذه اإلشرتاكات الداللية بام يأيت:
-1السياق:

هو توايل املعاين وتواترها من خالل

توارد املفردات وتتاليها يف اجلملة الواحدة
أو التعبري ،فكلام تتالت املفردات وتوالت

عىل فهم السامع ّ
فإن املعاين ستتضح أكثر
فأكثر ،فتبدو املعاين للمفردات ظاهر ًة

د .عادل عباس هويدي

عىل حقيقتها ،فمن ذلك لفظة (قىض)،

 -3قىض بمعنى َ
فرغ ،فذلك قوله ﮋﮞ

احلكم ...وإستقىض فالن أي ُج ِع َل قاضي ًا
َ
مر قاضي ًا :كام
حيكم بي الناس ،وقىض األ ُ
تقول أ َم َر أمري ًا . ..والقضاي ًا :األحكام

البقرة ]200 :أي إذا فرغتم من أمر

فأصل وضعها اللغوي من (القضاء :وهو

واحدهتا قضية)(.)10

إ ّ
ال أن هذا املعنى قد أخذ ينزاح عن

أصل وضعه اللغوي إىل معاين أخرى
متنوعة بفضل السياق احلاكم
ودالالت ّ

واملوجه هلا ،فقد ذكر هلا ما يقرب
عليها ّ
من عرشة وجوه( )11هي-:

وص كام يف قوله تعاىل
 -1قىض بمعنى ّ
ﮋ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜﮊ

[سورة اإلرساء.]23 :

 -2قىض بمعنى أخرب ،فذلك قوله
سبحانه يف بني إرسائيل ﮋ ﮀ
ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅﮊ [سورة
اإلرساء ]4 :يعني أخربنا.

( )10لسان العرب /ابن منظور– 209 /11 :
مادة قىض.
( )11ظ :األشباه والنظائر يف القرآن الكريم/
مقاتل بــن سليامن،297- 294 /2 :
جممع البيان /الطربيس :م،194- 193 /
اإلتقان /السيوطي.286 /1 :

ﮟ ﮠﮊ [سورة

املناسك.

 -4قىض بمعنى َف َع َل ،فذلك قوله تعاىل
ﮋﯝ ﯞ ﯟ ﯠﮊ [سورة طه:

 ،]72يعني إفعل ما أنت فاعل.

 -5قىض تعني النزول ،فذلك قوله ﮋﭧ

ﭨﭩﭪﮊ[سورة الزخرف]77 :
أي لينزل املوت.

وج َب ،فذلك قوله
 -6وقىض بمعنى َ
سبحانه ﮋﯲ ﯳ ﯴ ﯵ

ﯶﮊ [سورة هود ]44 :أي

وجب العذاب فوقع بقوم نوح.

 -7قىض بمعنى كتب ،فذلك قوله تعاىل
ﮋﯘ ﯙ ﯚﮊ [سورة
مريم ]21 :أي مكتوب ًا.

أتم كام يف قوله تعاىل ﮋﭒ
 -8قىض بمعنى َّ

ﭓ ﭔ ﭕﮊ [سورة القصص:

أتم موسى رشطه.
 ]29يعني ملا َّ

 -9قىض بمعنى فصل أو حكم يف قوله تعاىل
ﮋ ﭲ ﭳ ﭴﮊ [سورة الزمر:
 ]69يعني فصل بينهم باحلق وحكم.
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 -10قــىض بمعنى خلق يف قــولــه تعاىل
ﮋﭑ ﭒ ﭓﮊ [ســـورة
فصلت ]12 :يعني خلقهن سبع

ســـمـــوات( .)12فيام نقل الطربيس

(ت 548هـ) عن اإلمام عيل بن موسى
الرضا قوله (أي جعلهن)

()13

إن القرآن الكريم قد ختصص يف

إسلوب خمالف لكثري من أساليب العرب،
وذلك من خالل إستعامل هذا اخلزين

اللغوي املشرتك الذي أعجزهم بنظمه،
فمث ً
ال لفظة ّ
(لعل) هي كلمة (رجاء وطمع

وغريها من األلفاظ ذات الدالالت

وشك ،فذلك يف قوله تعاىل ﮋﮎ ﮏ

بمعنى الرشاد والــدعــاء والتبيي،

املؤمنون ،]49 :وقوله ﮋ ﯮ ﯯ

املتعددة نحو لفظة (اهلــدى) جاءت

ولفظة (األمة) وردت بمعنى اجلامعة

من الناس واحلي واإلمــام ،ولفظة

توسعت داللتها لتكون
(العهد)
ّ
بمعنى األمـــان واليمي واحلفاظ
والزمان(.)14

ﮐ ﮑ ﮒ ﮓﮊ [سورة

ﯰ ﯱ ﯲ ﯳﮊ [سورة

القصص ]43 :فنستشعر فيها طمع ورجاء

لوقوع اهلداية والرمحة ،ولكن قوله تعاىل
[هل َيتم ّنى اهلل إذا قال ﮋﭫ ﭬ ﭭ

ﭮ ﭯﮊ [سورة الشورى ،]17 :أو

 -11فكل هذه املعاين قد أنزاحت إىل

ﮋﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾﮊ

فيها وتوجيهه إياها ،مما وسع الداللة

سبحانه ذلك ،وكذلك يف داللة (عسى)

دالالت جديدة بسبب فعل السياق
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-2خصوصية اإلستعامل القرآين:

وأبرزها بِ ُح َللٍ جديدة غري ما ُو ِض َع

هلا يف األصل.

( )12ظ :األشباه والنظائر /مقاتل بن سليامن:
.2976 /2
( )13جممع البيان /الطربيس :م .194 /2
( )14ظ :تأويل مشكل القرآن /إبن قتيبه–249 :
 ،250اإلتقان /السيوطي.284 /1 :

[سورة الطالق ،)15(]1 :قطع ًا ال يتمنى
ترجي( ،)16وذلك
فهي ٌ
طمع وإشفاق وفيه ّ

يف قوله تعاىل ﮋﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ
( )15املفرسون ومستويات اإلستعامل اللغوي/
د .عيل كاظم أسد.66 :

( )16ظ :لسان العرب :ابن منظور–213 /9 :
مادة عسى.

د .عادل عباس هويدي

ﭝ ﭞﮊ [سورة البقرة ،]216 :وقوله

هكذا خالف إسلوب القرآن أساليب

[سورة البقرة ]216 :ويف كليهام طمع

عن مسايرته ألنه جاء بأساليب مل يستطيعوا

أيض ًا ﮋ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦﮊ

وإشفاق ومتني لوقوع اخلرب ،غري إن اهلل

سبحانه ال يرتجى( )17عندما يقول ﮋ ﯘ
ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞﮊ [سورة
النساء.]84 :

وكذا احلال يف داللة األداة (قد) ،نرى

تباين ًا يف إستعامهلا القرآين عن أساليب

العرب ،يقول الدكتور عيل كاظم أسد

(إن النحاة ملا إستقرأوا أساليب العرب
وجدوا َّ
إن (قد) إذا دخلت عىل املايض

أفادت حتقيق ًا ،وإذا دخلت عىل املضارع

أفادت تقلي ً
ال ،فهل (قد) يف قوله تعاىل

ﮋ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗﮊ [سورة

األنعام ]33 :أو ﮋ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ
ﮉ ﮊ ﮋﮊ [سورة النور:

 ،]63فهل أفادت (قد) هنا تقلي ً
ال لعلم

اهلل)( ،)18فهي قطع ًا مل تفد التقليل.

( )17ظ :املفرس ومستويات اإلستعامتل اللغوي/
د .عيل كاظم أسد.6 :

( )18ظ :املفرس ومستويات اإلستعامل اللغوي/
د .عيل كاظم أسد.66 :

العرب يف إإلستعامل مما هبرهم وأعجزهم
أن يواجهوها بام لدهيم ّ
ألن أساليبهم كانت

قارص ٌة عن إستيعاب هذه الدالالت الكبرية
واجلديدة للامدة اللغوية املستعملة ذاهتا

وكان ذلك من خالل وضع قاعدة إسلوبية
متميزة عن غريها مع تثوير الداللة.
ّ

-3التضاد يف دالالت األلفاظ:

اللغة العربية كغريها من اللغات قد

حوت من األلفاظ ذات داللتي متضادتي
قصد األتساع يف إستعامل الصورة الواحدة

ملعنيي متناقضي من نحو اجلون تستعمل

لألسود واألبيض ،والبصري لألعمى
واملبرص ،وغريها من األلفاظ ،مما عمل

عىل توسيع الداللة للمفردة القرآنية،

وكان هذا مثار وقوع اخلالف يف وجوده،
كاملشرتك اللفظي.

مث َّل وقوع التضاد يف بعض ألفاظ

القرآن إىل توسيع داللتها يف النص القرآين
املبارك وكان حمل إجتهاد ،فمن ذلك

مفردة ُ
الق نْر ُء ،فقد جاء يف قوله سبحانه
وتعاىل ﮋ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼﮊ
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[سورة البقرة ،]228 :قال أبو عبيدة

سبحانه ،قال أبو عيل اللغوي (ومن

التقدم عىل زوج حتى تقيض ثالثة قروء،

الذنب الفاعل ،قال تعاىل ﮋﯚ ﯛ ﯜ

(ت210هـ) يف تفسريها (وال َ
رت ّبص أن
واحدها ُقرء ،فجعله بعضهم (احليضة)

وقال بعضهم الطهر ،قال األعشى:

ٍ
ويف ِّ
غـزوة
جاشـم
أنت
كل عا ٍم َ
ُ

ﯝﮊ [سورة البقرة ،]222 :ويقال:
تاب الرجل توب ًا وتوبة ،والتوب أيض ًا

ٌ
تائب وتّواب ،وهو
ورجل
مجع توبة،
ٌ

عزيم عزائكــا
تشــدُّ ألقصاها
َ

املقلع عن ذنوبه ،الراجع عن العناد ،النادم

ملا ضاع فيها من قروء نِسائِكا

والتواب اهلل
ﭰﮊ [سورة غافر،]3 :
ُ

إىل يشء فخرجت من الطهر إىل احليض،

َّ
وعز ﮋ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊﮊ ،ومنه
جل ّ

احليض إىل الطهر ،وأظ ّن ُه من قوهلم :قرأت

كذلك املفردة (بعد :لألخر)(،)21

مورثة ما ًال و يف األصل رفع ًة
ِّ

ُّ
وكل قد أصاب ألنه خروج من يشء

عليها ،ويف التنزيل ﮋﭭ ﭮ ﭯ

تبارك وتعاىل يتوب عىل العباد ،ومنه قوله

ومن قال :بل هو الطهر فخرجت من

ﮋﭶ ﭷﮊ(.)20

نْالنجوم إذا غابت)(.)19
ُ

ونقل أبو عىل الفاريس (ت392هـ) أن

وس َع يف داللة ُ
وج ِع َل بي
القرء ُ
فهنا قد َّ

ربر
الطهر واحليضة ،فعىل املفرس أن جيد ما ي ّ

ذهابه إىل الطهر أو احليضة من الداللة اللغوية
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فالتواب والتائب من
األضداد ال ّتواب،
ّ

أو الرشعية أو السنة النبوية أو غريها ،فجعل
هذا مثار نقاش للوصول إىل احلقيقة.

(التواب)
كذلك من األضداد املفردة ّ

فداللتها قد تكون لطالب التوبة أي
فاعلها ،أو تكون لقابل التوبة ،وهو اهلل
( )19جماز القرآن /أبو عبيدة.74 /1 :

(بعد تدل عىل أن َي نْع ُق َب نْ
يش شيئ ًا ،نقول:
جاء زيدٌ بعد عمرو ،ويقولون إهنا تكون

بمعنى (مع))( ،)22فبام أوردها أبو عيل
اللغوي (ت 351هـ) عىل إهنا من األضداد

بقوله (ومن األضداد قوهلمَ :ب نْعد ،جتيء
( )20األضداد /ابو عيل اللغوي.112 /1 :
( )21حروف املعاين /الزجاحي5 :

( )22الصاحبي يف فقه اللغة /أبو عيل الفاريس:
.147

د .عادل عباس هويدي

بمعنى ّ
املتأخر ،أوبمعنى املتقدّ م مثل َُ
قبل

كقوله تعاىل ﮋﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ
ﮁ ﮂﮊ [سورة األنبياء.]105 :

-4تعدّ د املعنى للمفردة القرآنية:

قد تبتعد معاين املفردة يف املعجم

ري داللتها،
ذلك بفعل تقادم الزمان وتغ ّ

قالوا :من قبل ِ الذكر ،والذكر هو

أو تكون بسبب املعنى الذي غلب عىل

تعاىل ﮋ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞﮊ [سورة

املعنى اجلديد كأنه األصل ،فيأيت أصحاب

القرآن ،قال أبو حاتم ،وقالوا يف قوله

النازعات ،]31 :قالوا :قبل ذلك ،ألنه
ّ
جل إسمه خلق األرض يف يومي)(.)23

توسع من مدلوهلا يف هذا السياق
فقد ّ

القرآين املبارك ،ومثلها كذلك لفظة
(أخفى) فهي تأيت بمعنى الكتامن وبمعنى

خفيت اليشء
اإلظهار( ،قال التوزي:
ُ
وأخفيته لغتان يف اإلظهار والكتامن مجيع ًا،
ُ

ومن ذلك قوله ّ
وعز ﮋ ﭦ ﭧﮊ
جل ّ

[سورة طه.)24()]15 :

توسعت داللة املفردة القرآنية
فهكذا ّ

من خالل التضاد ،فإستعملت كل داللة
بام يناسبها مع وجود قرينة حتدّ دها ،وإن
إفتقرت للقرينة فإهنا ستدل عىل املعنيي

مع ًا ،وهو مراد اآلية طبع ًا ،ولو أراد
سبحانه داللة واحدة حلدّ د.

( )23األضداد /أبو عيل اللغوي.83 /1 :
( )24األضداد /أبو عيل اللغوي.237 /1 :

اللفظة ولفرتات طويلة حتى يكون هذا
املعاجم فيجمعوا هذه املعاين لتلك اللفظة

ٍ
َّ
معان.
وكأن اللفظة هلا عدّ ة
يف معامجهم،

هذا مما يعطي للمفردة إتساع ًا يف

فيتخري املستعمل
الداللة عند اإلستعامل،
ّ

أي املعاين يريد ،أو أن جيمع كل املعاين
معي وليظهر
املطروحة لـ ِ َي ُص ّبها يف سياق ّ
الثراء الداليل للمفردة العربيةَ ،ب نْيدَ إن

القرآن إستعمل هذه الظاهرة خري إستعامل

لبيان املضامي املطلوبة ،فظهرت الدالالت
املتَعدّ دة للفظة عرب الزمان حتى أصبح فيها

من املرونة ما يمكن أن ُت ّعبأ تعبئة كبرية

لإلفصاح عن كل املعاين بعد تثويرها يف

السياق ،ومن ذلك قوله تعاىل ﮋﮉﮊ

ﮋ ﮌﮊ [سورة طه ،]5 :فقيل يف
معنى إستوى عدة أقوال ،منها ما يقوله أبو
إستويت
عبيدة (ت 210هـ) (أي عال ،يقال
ُ

فوق الدابة وعىل البعري وعىل اجلبل وفوق
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علوت عليه وفوقه)( ،)25فيام
البيت ،أي
ُ

فلربام كانت هذه الدالالت كلها مطلوبة.

جاء بمعنى اإلستقرار ،فيقول (فحكى

(يـسري)
اليشء ذاته يف املفردة القرآنية َ

حكى الزركيش (ت792هـ) غري هذا إذ
مقاتل والكلبي عن إبن عباس أن إستوى

بمعنى إستقر ..وعن املعتزلة بمعنى إستوىل

وقهر)( ،)26فيام نقل أيض ًا عن األستاذ عن

يف قوله تعاىل ﮋﭿ ﮀ ﮁﮊ

[سورة يوسف ،]65 :وقوله تعاىل
ﮋﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸﮊ [سورة

مجاعة منهم الفراء والزخمرشي وغريهم (إن

الفرقان ،]46 :فلقد جاء إن (اليرس:

العرش وعمد إىل خلقه فسامه إستواء كقوله

والفرس ،وقد َي َرس َيـ نْيرس ويارسه :الينه ُ،
واليـرس
ويف احلديث (إن هذا الدين ُيـ نْ ٌ
رس) ُ

السامء)(.)27

(التشديد)( ،)28فهنا تعدّ دت املعاين هلذه

معنى قوله تعاىلﮋﮌﮊ أقبل عىل خلق

ﮋﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦﮊ [سورة
فصلت ]11 :أي قصد وعمد إىل خلق

فهكذا تعدّ دت الدالالت بسبب تعدّ د

وكل َ
املعنى املعجمي للفظةٌّ ،
أخذ من هذه

املعاين ما يتفق مع ما يراه مناسب منها
وحسب الزمان الذي يفرس فيه القرآن.
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واهلل أعلم.

فض ً
عمم هذه
ال عن ذلك إن اهلل تعاىل قد ّ

الدالالت ومل جيعل هناك قيد ًا عىل هذه

الدالالت لتكون هي الوجه املطلوب،
( )25جماز القرآن /أبو عبيدة.15 /2 :
( )26الــربهــان /الــزركــيش ،53 /2 :لسان
العرب /إبن منظور– 447- 446 /6 :
مادة سوا.
( )27الربهان /الزركيش.53 /2 :

اللي واإلنقياد ويكون ذلك لإلنسان

ضد العرس ،أو أراد أنّه سهل سمح قليل

اللفظة ،لذا نجد أن أراء املفرسين قد

تقاسمت هذه املعاين بام يرونه مناسب ًا هلم،

فقد قال مقاتل البلخي (ت  150هـ) يف

معنى َيسري (يعني رسيع ،فذلك قوله تعاىل
يف يوسف ﮋ ﭿ ﮀ ﮁﮊ يعني

حبس فيه) ،وقال أيض ًا (يسري يعني
ال
َ
خفي فذلك قوله يف الفرقان ﮋ ﭴ ﭵ

ﭶ ﭷ ﭸﮊ ويعني خفيف ًا)  ،فيام
()29

( )28لسان العرب /إبن منظور– 445 /15 :
مادة يرس.
( )29الوجوه والنظائر /مقاتل ،297 /2 :ظ:
بيان إعجاز القرآن /اخلطايب.39 :

د .عادل عباس هويدي

ذهب الفراء (ت 207هـ) إىل قوله ﮋﭷ

الرواد وكشفت كتب
وقف علامء العربية ّ

أما الطربيس (ت  548هـ) فيذهب:

بن أمحد الفراهيدي (ت 175هـ) وعند

يظهر يف حاله ،وقيل معناه :إن الذي جئنا

(ت393هـ) يف خصائصه ،ويف كتابات إبن

هين ًا خفي ًا)(.)30
ﭸﮊ (يقولّ :

هي عىل امللك ال يصعب عليه وال
(أنّه ّ

اللغة عن وجود حماوالت جادة عند اخلليل

سيبويه (ت 180هـ) وكذلك ابن جني

به ٌ
كيل قليل ال ينفعنا فنحتاج أن ُن َ
ضيف

األثري (ت636هـ) وغري هؤالء من العلامء

عىل من َيكتا َل ُه ال مؤنة فيه وال مشقة)(،)31

وبنيتها الرصفية وصيغتها ،وبي املعنى الذي

إليه كيل بعري ،عن اجلبائي :وقيل يسري
فيام رأى يف قوله (فقبضناه ُ قبض ًا يسري ًا)،

أن(القبض :مجيع األجزاء واليسري السهل

القريب ،واليسري أيض ًا نقيض العسري)(.)32
ثاني ًا :الصيغ املشرتكة املعاين:

ٍ
معان متعدّ دة يف صيغة
قد تشرتك

واحدة ،وهذه من الظواهر الداللية

املعروفة يف العربية والتي من خالهلا يمكن

أن نكشف عن طبيعة العالقة يف الصيغة

الداللية الرصفية والداللة املطلوبة ،إذ

إن السياق هو الذي حيدّ د الداللة فيها من

خالل وجود القرائن املوجه إليها ،وقد

( )30معاين القرآن /الفراء.268 /2 :
( )31جممع البيان /الطربيس :م  ،248 /3بيان
إعجاز القرآن /اخلطايب.39 :
( )32م .ن :م .273 /4

األعالم الذين وقفوا عىل العالقة بي اللفظة

ّ
تدل عليه الصيغة ما بي الصيغة ومدلوهلا

من املناسبة يف الوضع والصياغة( ،)33فقد

كشفت هذه الدراسات عن وجود وظائف

متعدّ دة للصيغة الواحدة تثري السياق
بدالالت متعددة واسعة حسب القرينة

املوجهة هلا ،وذلك (أن املعاين الوظيفية التي

تعرب عنها املعاين الرصفية هي بطبيعتها ت ّتسم
بالتعدّ د واإلحتامل ،فاملبنى الرصيف الواحد

رب عن أكثر من معنى واحد ما
صالح ألن يع ّ
دام غري متحقق بعالمة ما يف السياق)(،)34

لكننا نجد يف القرآن الكريم إسلوب ًا أخر،
( )33ظ :اإلعجاز الرصيف يف القرآن الكريم /د.
عبد احلميد هنداوي.31 :

( )34اللغة العربية معناها ومبناها /د .متام
حسان.163 :

343

اإلتساع الداليل يف املفردة القرآنية

ٍ
معان ،وقد
معينة بعدّ ة
فقد تشرتك صيغة ّ

ُتراد كل هذه املعاين والدالالت يف السياق

مبالغة ،ومن هذه الصيغ صيغة فعيل ،فهي

الزمان أو املكان يف لفظة (مستقر) بمعنى

املعنى وتقويته واملبالغة فيه ،لذلك نجد أن

الواحد ،كاشرتاك اسم الفاعل مع اسم

تدل عىل ما يدل عليه إسم الفاعل مع تأكيد

اإلستقرار وزمانه ،أو اشرتاك املصدر مع

ّهذه الصيغة قد تدل عىل أكثر من املعنى الذي

( َم نْفـ َعل) وغريها عىل خالف ما وجد يف

نحو قوله تعاىل ﮋﮀ ﮁ ﮂ ﮃ

الداليل هلذه األلفاظ وذلك ر ّبام ُيراد منها

[سورة البقرة ،]32 :فلفظة(حكيم) جاءت

(مطـ َلـع) عىل صيغة
اسم املكان يف لفظة
نْ

العربية ،إذ ال تلحظ قرينة معينة حتدّ د املسار
كل هذه الدالالت.

وإليك بعض ًا من هذه الصيغ ذات

الدالالت املتعدّ دة يف السياق الواحد يف

القرآن الكريم:

-1صيغة فعيل:

ُوجدت له يف بعض آيات القرآن الكريم،

ﮄ ﮅ ﮆ ﮇﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌﮊ

عىل فعيل وهي حتمل أمرين (أحدمها أنه
بمعنى العامل باليشء يسمى بأنه حكيم ،فعىل
هذا يكون من صفات الذات ...والثاين أن

معناه ا ُمل نْحكـ ِ ُم ألفعاله ويكون فعي ً
ال بمعنى

ُم نْف ِعل ،وعىل هذا يكون من صفات األفعال،

هذه الصيغة قد تدّ ل عىل إسم فاعل

ومعناه أن أفعاله كلها حكمة وصواب)(.)36

حكيم وقدير وحفيظ ،ويقول امليداين (ت

هذه الصيغة بي املبالغة يف فعل احلكمة

نحو كريم اوسليم ،وتدّ ل عىل املبالغة نحو
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ّ
دل عىل الكثرة واملبالغة باحلدث صار صيغة

518هـ)( :ور ّبام إشرتك فاعل وفعيل يف
بناء واحد نحو ماجد وجميد ومارد ومريد

ونابه ونبيه وغريها)( ،)35وذلك إلن صيغ
املبالغة يف أصل وضعها اللغوي مشتقة من
إسم الفاعل ،ولكن إسم الفاعل هذا عندما

( )35نزهة الطرف يف علم الرصف /امليداين.24 :

فهكذا تنوعت الداللة وتعدّ دت من خالل

واإلحكام يف الفعل.

أما قوله تعاىل ﮋﯖ ﯗ

ﯘﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ

ﯡﮊ [سورة البقرة ،]117 :جاءت

(بديع) بمعنى املبدع عىل غري مثال سابق،

( )36جممع البيان /الطربي :م .78 /1

د .عادل عباس هويدي

قال الطربيس (ت 548هـ)( :البديع بمعنى

(حصيد) هي أقوى من (حمصود) لشدة

فرق حيث أن يف بديع مبالغة ليست يف

اليابس وحالته وهو مسحوق حتى أذرته

املبدع كالسميع بمعنى ا ُمل نْس ِمع ،وبينهام

مبدع ويستحق الوصف به يف غري حال
ِ
الفعل عىل احلقيقة بمعنى ّ
شأنه
أن من

إنشاء األشياء عىل غري مثال وإحتذاء)(.)37

احلصد ،فجمع احلالي مع ًا ،حالة النبات

(يريد:
الرياح ،قال األخفش (ت215هـ) ُ

وحمصود ،كجريح وجمروح) ( ،)40واحلصيد

بمعنى املحصود ( ،)41وإن اجلريح لفظ ُيطلق

ّ
لتدل عىل املفعول يف
وقد تأيت فعيل

عىل الشخص كثري اجلروح ،أما املجروح فهو

ما أشتق من مصدر املبني للمجهول ،ملن وقع

وكذلك قوله تعاىل يف (رميم) إذ قال

آيات ٍمتعدّ دة ،ومعلوم أن اسم املفعول (هو

عليه الفعل)( )38فالكلمة (حصيد) يف قوله
تعاىل ﮋ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ
ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹﮊ [سورة
يونس ]24 :قوله سبحانه ﮋﭧﭨﭩ

ﭪﭫﭬﭭﭮﭯﭰﮊ

[سورة هود ،]100 :فأن (أصل احلصيد
للنبات ،حقيقة مهلكة واإلستعارة أبلغ ملا

فيه من اإلحالة إلدراك البرص)

()39

الذي

أوضح حالة أهل القرى عندما َمثَّلها بالنبات
املحصود باألقدام ،لكن إستعامل صيغة فعيل

( )37جممع البيان /الطربيس :م .193 /1
( )38رشح شافية إبن احلاجب /اإلسرتبادي:
 ،87 /1ظ :رشح املــراح يف الترصيف/
بدر الدين العيني.129 :
( )39النكت يف إعجاز القرآن /الرماين.85 :

لقليلها.

ﮋﮚﮛﮜﮝﮞﮟﮊ[سورة

ّيس ،]78 :واملفردة (رصيم) يف قوله
سبحانه ﮋﭫﭬﮊ [سورة القلم:

 ،]20واملفردة (عقيم) يف قوله جل وعزه
ﮋﰄﰅﰆﰇﰈﰉﰊ

ﰋ ﰌ ﮊ [سورة الذاريات ]29 :فهذه

كلها عىل صيغة فعيل بمعنى مفعول (.)42
-2صيغة فاعل:

هو إسم ُّ
يدل عىل الفاعل ،والفاعل ما
َّ
دل عىل الفعل ،والفاعل ما ُأ نْسنِدَ إليه الفعل
وقدم من جهة قيامه به ،والذي يعنينا صيغة

( )40معاين القرآن /األخفش.388 /1 :
( )41جممع البيان /الطربيس :م .190 /3
( )42رشح املـــراح يف الترصسف /العيني:
.123-122
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إسم الفاعل التي تشتق من املصدر املبني

للفاعل ملن وقع منه الفعل أو تع ّلق به،

وهذان املعنييان مطلوبان يف اآلية املباركة،

حتول إىل املبالغة
هذه الصيغة قد ّ

ﮏﮊ [سورة اإلرساء ]15 :فاللفظة

للمبالغة ،وقد يأيت فاعل ُمراد ًا به إسم

برص هبا( ،)45فاإلبصار ليس
آي َة النهار ُي َ ُ

ّ
ويدل عىل معنى متجدّ د غري دائم.

والكثرة يف احلدث فتسمى حينئذ صيغة

املفعول

()43

كام يف قوله تعاىل ﮋﮩ ﮪ

وكذلك قوله تعاىل ﮋﮌ ﮍ ﮎ

(مبرصة) من الفعل (أبرص) ،واملعنى ّ
أن

من خصائص النهار وإنام يكون بواسطة

ٌّ
مريض
ﮫﮊ [سورة احلاقة ،]21 :أي

الضوء املنبعث من الشمس ،فجمع عملية

[سورة الطارق ]6 :أي من ٍ
ماء مدفوق

ّ
تدل عىل من و َقع عليه فعل اإلبصار ومن

فأهل احلجاز جيعلون الفاعل بمعنى

ومنهم من جعل (عاص ًام) بمعنى

هبا ،وقوله تعاىل ﮋﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﮊ

يف رحم املرأة الذي يكون منه املولود،
رسكاتِ ٌم
املفعول يف كثري من كالمهم نحوّ :

اإلبصار ووسيلته يف (مبرصة) بوصفها

ٍ
قام باإلبصار يف ٍ
واحد.
آن

(معصوم) يف قوله تعاىل ﮋ ﯙ ﯚ ﯛ

ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡﮊ [سورة هود:

وهم ناصب وغريها( ،)44ففي (دافق)
ّ
ٍ
مجع معنيان يف ٍ
فعرب عن رسعة
آن
واحدَّ ،

 ،]43قال إبن قتيبة (ت 276هـ)( :أي ال

الفعل املتجدّ د ،وهو يف الوقت نفسه أشار

إذ مل ُجيز ُه الفراء (ت  207هـ) وذلك ألنه ال

إندفاق املاء بإسم الفاعل الذي ّ
يدل عىل
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فجمع املعنيي ،من خالل هذه الصيغة،

وقع عليه الفعل وهو املادة املندفقة،
إىل َم نْن َ

( )43ظ :شـــذا الـــرصف يف فــن الـــرصف/
احلمالوي.86- 85 :
( )44ظ :جممع البيان /الطربيس :م ،471 /2
معاين الــقــرآن /الــفــراء ،15 /2 :تأويل
مشكل القرآن /إبن قتيبه ،18 :الربهان/
الزركيش.177 /2 :

معصوم من أمره)( ،)46وهذا القول فيه نظر،

جيوز يف وجه أن تقول :املعصوم عاصم(،)47

وكذلك أن معنى العاصم هو املانع فيكون

( )45ظ :جممع البيان /الطربيس :م .401 /3

( )46ظ :تأويل مشكل القرآن /إبن قتيبة،180 :
الربهان /الزركيش.177 /2 :

( )47ظ :معاين القرآن /الفراء.15 /2 :

د .عادل عباس هويدي

املعنى (بأنه المانع اليوم من امر اهلل،

ﯮ ﮊ [سورة األعراف ]143 :أي

كان منقطع ًا لعدم وجود عالقة بي املانع

اجلبل باحلدث ذاته وليس بالفاعل ،وذلك

وإستثنى َم نْن رحم) ( )48ثم أن ّ اإلستثناء
و َم نْن رحم ،فكالمها من جنسي خمتلفي،

وعليه فال يكون عاصم بمعنى معصوم(،)49

فعرب عن وقوع احلدث عىل
جعله مدكوك ًا ّ

ألجل إخراج الكالم خمرج اإلخبار عن

األعظم األكرب للمبالغة فيه إذ ّ
إن املصدر

فيام ذهب إبن قيم اجلوزية (ت751هـ) إىل

يستوعب كل الداللة خالف ًا إلسم املفعول

()50

ومثله قوله تعاىل ﮋﭻ ﭼ ﭽﭾ ﭿ

أن اإلستثناء ّ
ّ
دل عل أمرين( :عىل املعصوم
من هو ،وعىل العاصم وهو ذو الرمحة)

وقد يأيت املفعول بمعنى الفاعل كقوله

ٍ
حدث واقع ٍ وعابر ٍ وينتهي.
يعرب عن
فأنّه ّ

ﮀﮁﮊ[سورة يسّ ،]6 :
فأن معنى

تعاىل ﮋ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭﮊ [سورة مريم:

الكيل املقرون بذكر البعري وهو املكيل وهو

ﮋﯕ ﯖﮊ [سورة اإلرساء،]45 :

فيكون كل كيل هو مكيل البعري ،قال

–3وقد تقام املصادر مقام األسامء

رضب
موضع األسامء كقوهلم هذا درهم
ُ

 ]61أي أتي ًا ،وجعل بعضهم قوله تعاىل
أي ساتر ًا(.)51

قصد املبالغة يف املعنى ،أي إضافة معنى

عربعنه باملصدر ،نحو
جديد لإلسم عندما ُي ًّ

قوله تعاىل ﮋ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ

( )48التبيان /الطويس.491 /5 :
( )49ظ :املقتصد يف رشح اإلضاح /اجلرجاين:
 ،722 /2ظ :الظواهر اللغوية يف كتب
إعجاز القرآن /عادل عباس النرصاوي:
– 118رسالة ماجستري.
( )50بدائع الفوائد /إبن قيم اجلوزية.79 /3 :
( )51ظ :الربهان /الزركيش.177 /2 :

من األسامء ،أي ّ
أن البعري هو مقياس الكيل،
اخلطايب (ت 388هـ)( :واملصادر توضع
األمري)( ،)52أي درهم مرضوب األمري
فوقع املصدر مقام إسم املفعول للمبالغة.

ومنه كذلك جميء قوله تعاىل ﮋﭽ

ﭾ ﭿ ﮀ ﮁﮊ [سورة يوسف:
 ]18أي مكذوب فيه ،وقوله تعاىل ﮋ ﯱ

( )52بيان إعجاز القرآن /الرماين ،28 :ظ:
الظواهر اللغوية يف كتب إعجاز القرآن/
عــادل عباس الــنــرصاوي– 108 :رسالة
ماجستري.
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ﯲ ﯳ ﯴ ﯵﮊ [سورة طه]111 :

املفعول أو املصدر امليمي ،وذلك حسب

ﮋ ﰉ ﰊﮊ [سورة النمل ]88 :أي

توجهان
املفردتان (مستقر ،ومستودع)
ّ

أي مظلوم ًا فيه ،و كذلك قوله جل ثناؤه
مصنوعه.

عىل ثالثة أوجه( )55هي-:

ّ
ليدل عىل(فعول)
ويأيت املصدر

أّ .
إن املفردتي تدّ الن عىل مكان اإلستقرار

ﮯﮊ [سورة الفرقان ]62 :وقوله

ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍﮊ

كقوله تعاىل ﮋ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ
ﮋ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲﮊ

()53

 ،ويقول

الزركيش (فإنه ليس املراد اجلمع هنا بل
املراد :ال نريد منكم شكر ًا ،أص ً
ال ،وهذا

أبلغ يف قصد اإلخالص يف نفي األنواع)
[سورة اإلنسان.]9 :

وقد يقام الفاعل مقام املصدر نحو قوله

تعاىل ﮋﮑﮒﮓﮊ [سورة الواقعة:

 ]2أي تكذيب وكذلك إقامة املفعول مقام
املصدر ،نحو قوله تعاىل ﮋﮣﮤﮊ
[سورة القلم ]6 :أي الفتنة(.)54
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املوجه لنوع الداللة املبتغاة ،فمث ً
ال
السياق ّ

-4وقد تشرتك يف الصيغة الواحدة

عدّ ة دالالت ،نحو صيغة إسم الفاعل
التي تؤدي وظيفة اسم املكان أو اسم

ّ
الزمان ،أو أهنا ّ
لتدل عىل إسم
توظف
( )53الربهان /الزركيش.178 /2 :
( )54ظ :الربهان /الزركيش.178 /2 :

و اإلستيداع ،فذلك قوله تعاىل ﮋﮇ

[سورة األنعام ]98 :يعني مكان

إستقرار النطفة يف أرحام النساء لبني
أدم ومستودع يف أصالب الرجال.

ب .إن املفردتي تدالن عىل الزمان
وذلك يف فوله تعاىل ﮋ ﭒ ﭓ ﭔ

ﭕﭖﭗﭘﭙﭚﭛﭜ

ﭝﮊ [سورة هود ]6 :أي
حي تستقر يف الليل ومستودعها

حيث متوت.

ج .إن املفردتي تدالن عىل املنتهى ومها
مصدران ،يف قوله تعاىل ﮋﯰ ﯱ

ﯲﮊ [سورة األنعام.]67 :

فنجد إجتامع هذه الدالالت املحتملة

كلها يف سياق واحد ،نحو قوله تعاىلﱹﯢ

ﯣ ﯤ ﯥﱸ [سورة القيامة ،]12 :فهل
( )55ظ :األشباه والنظائر /مقاتل.313 /2 :

د .عادل عباس هويدي

أن (املستقر) ُّ
ّ
يدل عىل مكان اإلستقرار ،أم

فهكذا إشتبكت الدالالت وتكاثفت يف

ّ
تدل عىل ُك ّل ِالدالالت ،ولو أراد سبحانه

ٍ
سياق واحد.
فعل كل هذه املعاين يف
ّ

زمانه ،أم منتهاه وهو اهلل تعاىل( ،)56وربام

أن ُحيدّ د الداللة املطلوبة حلدّ د ،واهلل أعلم.
إن حكم إسم الفاعل مثل حكم إسم

الزمان ،ف ُيشار مث ً
ال إىل أن مقتل اإلمام
احلسي هو ملوضع مقتله وزمانه(،)57

هذه الصيغة ،وكان اإلستعامل الدقيق هلا قد
ثالث ًا :تعدّ د الداللة بي املعنى املعجمي
واملعنى النحوي للمفردة القرآنية:

من أساليب اتساع الداللة وتعدّ دها

يتحكـم
يف املفردة القرآنية أن الداللة
ّ

كذلك قوله سبحانه ﮋ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ

فيها تار ًة معنى املفردة وتار ًة أخرى

ِ
(مطلع) كانت
(مطلع) ،فمن قرأها بالكرس

هذين العنرصين ،فتتأرجح ما بينهام سع ًة

ﭲﮊ [سورة القدر ،]5 :فقد إخ ُت ِل َ
ف يف
إس ًام ألن املصدر اليبنى إال عىل ( َم نْف َعل)(.)58

ضع َ
ف هذه القراءة وقال(وقرأه
لكن الفراء َّ
العوام بالفتح (مط َلع) ،وقول العوام أقوى

ِ
(املطلع) املرشق
يف قياس العربية ألن
واملوضع الذي تطلع منه ،إال ّ
أن العرب

الشمس ِ
مطلع ًا فيكرسون
يقولون :طلعت
ُ

وهم ُيريدون :املصدر .وقد نقل الريض
اإلسرتبادي عن سيبويه أن (حتى مطلع

الفجر) بالكرس أي وقت طلوعه ،وجيوز

أن يقال :إنه إسم زمان :أي وقت طلوعه.
( )56ظ :جممع البيان /الطربيس :م 395 /5
( )57ظ :رشح املراح يف الترصيف /العيني133 :
( )58ظ :معاين القران /األخفش581 /2 :

إعراهبا ،فيتسع املعنى فيها إعتامد ًا عىل
وتعدُّ د ًا ،فإذا إعتمدنا معنى املفردة القرآنية

ستجدها تقودك إىل داللة يغلب عليها

املعنى املعجمي مقرونة ً بالسياق احلاكم
عىل سلوك املفردة فيه ،وإذا ما غ ّلبنا الواقع
اإلعرايب هلا سنجد أن وظيفتها وإحتامالت

توسع ًا وتضييق ًا
إعراهبا خري ّ
موجه ٍ عليهاّ ،
حسب مقتىض احلال.

َب نْيدَ َّ
أن اإلعتامد عىل أحد طريف الداللة
املذكورة آنف ًا ؛قد يؤ ّدي إىل إضعافها

إو عدم وضوحها مما ُيلزم إهبام الداللة
أو ِك َل إليها من
وقصور اللفظة عن أداء ما نْ
وظائف يف السياق ،لكن األخد بكليهام

(املعنى املعجمي والنحوي) للمفردة
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وسع يف املعنى الداليل ،وبالنتيجة يعدّ د
ُي ِّ

ثور املعاين فيها فتبدو
داللة املفردة ،إذ ُت َّ

احلقري التافه ،ذهب إىل إن (فتي ً
ال) منصوب

مكوناهتا الداخلية فتربز الداللة املتوخاة

فتكون داللة الفتيل عىل ذات اليشء.

شفافيتها عىل أشدِّ ها ،وتفصح عن

متيز به
يف أنصع صورها وأهباها ،وهذا ما ّ

ِ
اإلسلوب القرآين يف ِ
وسوره.
آياته

فمث ً
ال قوله تعاىل ﮋﯙ ﯚ ﯛ ﯜ

ﯝ ﯞﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ
ﯦ ﯧﮊ [سورة النساء،]49 :

عىل أنه مفعول به ٍ
حقه،
ثان كقولك :ظلمته ُ
لكن منهم من ذهب إىل أنّه متييز ،فيعدّ
ّ

الفعل مثا ً
ال ألبسط األشياء وأتفهها ،فال
ّيمثل عنده ً
شيئأ مادي ًا ،بل هو مثال لتمييز

الظلم ولو باليشء التافه اليسري( .)61وقد

تكون مفعو ً
ال مطلق ًا بتقدير (وال ُتظلمون

فالفتيل من ال َف نْتل وهو ( ّيل اليشء كل ِّي َك

شيئ ًا من الظلم) أي ليكون (شيئا ًمن
الظلم)معوض ًا عن الفتيل ،وكذلك ملناسبة

خيرج من بي اإلصبعي إذا فتلتها)(،)59

مفعو ً
ال مطلق ًا لبيان نوع الفعل ،واهلل أعلم.

احلبل وك َف نْتلِ الفتيلة ...والفتيل والفتيلة

ُ
الفتيل ما
ما فتلت َُه بي أصابعك ،وقيل:

الفعل (تظلمون) لإلسم (الظلم) إذ يكون

وهذه كلها أشياء تافهة وحقرية ،فاهلل

فهكذا تشابكت الداللة بتشابك احلال

البسيط ،وإنام ُترضب هذه كلها أمثا ً
ال

أكثر إتساع ًا ومرونة ّمما لو كنا قد إعتمدنا

إىل ذلك الزخمرشي والطربيس وأبو حيان

ومثله كذلك قوله تعاىل ﮋﮣ

سبحانه ال يظلم عبد ًا بمقدار هذا اليشء

لليشء التافه احلقري القليل ،وقد ذهب
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فمن ذهب إىل كون الفتيل هو اليشء

األندليس .
()60

( )59لسان العرب /إبن منظور– 178 /10 :
مادة فتل.
( )60ظ :الكشاف /الزخمرشي/2 ،553 /1 :
 ،638جممع البيان /الطربيس :م ،58 /2
م ،430 /3البحر املحيط /أبو حيان/3 :
.78 /6 ،383

اإلعرايب للفظ مع مدلوهلا اإلعرايب لتبدو

عىل أحد طرفيها.

ﮤ ﮥ ﮦﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ
ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱﮊ [سورة النساء:

 ،]4واهلنيء كل ما ال يلحق فيه مشقة وال
نْيع ِق ُب وخام ًة ،وأص ُل ُه يف الطعام ،ويقال

( )61ظ :جممع البيان /الطربيس :م .58 /2

د .عادل عباس هويدي

هنيء الطعام فهو هني ،وهو أيض ًا السائغ

طيبة النفس من ذلك الصداق ،كذلك أن

الذي ال تنغيص فيه أو ما يلذه اآلكل(،)62

من شأن الدعاء أن يكون مقدم ًا ،ثم أنّه يف

وقيل ّ
أن ﮋ ﮰ ﮱﮊ من الصفات التي

ري عزة:
وهو خالف مراد السياق ،قال كث ّ

وكل أمر يأتيك من غري تعب ٍ فهو هنيء،

أجريت جمرى املصادر

()63

املدعو هبا يف
ِّ

نصبها عىل الفعل غري املستعمل إظهاره

حالة عدها ّدعا ًء سيحدث قطع يف اجلملة،

ري ٍ
داء ُخمام ٍر
هنيئ ًا َم ِريئ ًا غ َ
راضنا ما إست ََح َّلـ ِ
لِ َع َّز َة ِم ْن َأ ْع ِ
ت

وإختزاله لداللته عليه وإنتصابه عىل

إذ نجد فيهام عند إجتامع معنى اللفظة

هنيئ ًا ،أي إهنام كانا وصف ًا للمفعول املطلق

يف إبراز الداللة من غريها أي من عدم

ثبت له ما ُذ ِكر له
فعلٍ من غري لفظة كأنه َ

مع التوجيه النحوي يف كوهنام حا ً
ال أنسب

املحذوف الذي قدرناه بـ(كلوه أك ً
ال هنيئ ًا

إصابة املعنى النحوي هلا يف كوهنا دعا ًء أو

أنه إقترص عىل
املراد مل يتضح فيها ،أو ُ

املعجمي للفظة والتوجيه النحوي فيها.

أكل الصداق الذي طابت أزواجهم منه

ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒﮊ

مريئ ًا) ،ويف هذا قصور يف الداللة ألن

صف ًة أو غري ذلك ،بسبب القطع بي املعنى

الوصف ،يف حي َّ
أن املطلوب هو إستمراء

وكذلك قوله تعاىل ﮋﮋ ﮌ

نفس ًا ،وقد بان القصور عند إعتامد املعنى

النحوي وإمهال املعنى املعجمي للفظة.

ومنهم من رآى أن هنيئ ًا مريئ ًا مبنيان

عىل الدعاء ،ونجد يف هذا قصور ًا أيض ًا،

ألن املقام ال يذهب إىل ذلك بسبب (طبن
لكم منه نفس ًا) ،فال موجب للدعاء بعد

( )62ظ :مــفــردات ألفاظ الــقــرآن /الراغب
األصــفــهــاين– 846 :مادة هــنــأ ،ظ:
الكشاف /الزخمرشي.502 /1 :
( )63ظ :الكشاف /الزخمرشي.502 /1 :

[سورة التوبة ]82 :إن مقام اآلية املباركة

مقام هتديد ووعيد للمنافقي غري أنه جاء

بصيغة األمر ،أي إن املعنى معنى هتديد
وليس أمر ًا بالضحك( ،)64ثم حدد مدة

الضحك والبكاء فجعلها للضحك قليلة
ألهنا إقرتنت بدار الدنيا الفانية ،فيام أطال يف

( )64ظ :جممع البيان /الطربيس :م ،56 /3
تفسري القرطبي /القرطبي ،216 /8 :روح
املعاين /األلويس.152 /10 :
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البكاء ألنه يف الدار اآلخرة األبدية أي أن

العلمية –بريوت –لبنان –2003م-

(ت 685هـ) أن املراد من القلة العدم(.)66

•األشباه والنظائر يف القرآن الكريم–

قلي ً
ال تفيد الظرفية( ،)65وذهب البيضاوي
الذي ي ّتضح مما سبق أن مقام األمر

ملقاتل بن سليامن البلخي دراسة وحتقيق

فأن (قلي ً
يف الدنيا ،وعليه ّ
ال) تعني العدم،

املرصية العامة للكتاب –1414هـ–

والتهديد ينطوي عىل إلغاء داللة الضحك

دكتور عبد اهلل حممود شحاته –اهليئة

أن ضحكوا عند خت ّلفهم ،إ ّ
ال أنّه ال يساوي

 1994م.

زمنها بـ(كثري ًا) فيكون قلي ً
ال وكثري ًا مها

عبد الواحد بن عيل اللغوي احللبي–

شيئ ًا يف دار اخللود التي وصف تعاىل
وصف زمن الضحك والبكاء والتقدير

(فليضحكوا زمن ًا قلي ً
ال وليبكوا زمن ًا
ال) ،فض ً
طوي ً
ال عن داللة ظرفية املكان

املشعرة بالقلة والكثرة يف الدنيا واآلخرة

عىل الرتتيب ،واهلل أعلم.

املصادر

القرآن الكريم.

•اإلتقان يف علم القرآن –اإلمام جالل
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 1424هـ.

الدين السيوطي (ت 911هـ) –ضبطه

وصححه حممد سامل هاشم–دار الكتب
( )65ظ :تفسري الثعالبي ،146 /2 :إمالء ما من
به الرمحن /العكربي.19 /2 :
( )66ظ :أنـــوار التنزيل وأرسار التأويل/
البيضاوي.163 /3 :

•األضداد يف كالم العرب –أيب الطيب
عني بتحقيقه د .عزة حسن –دمشق-
 1382هـ – 1963م.

•أنوار التنزيل وأرسار التأويل –القايض
نارص الدين أيب سعيد البيضاوي –دار

الكتب العلمية –بريوت –لبنان –

ط 2006–3م – 1427هـ.

•البحر املحيط ابن حيان الشهري بأيب
حيان األندليس الغرناطي –حتقيق.
عبد الرزاق املهدي –دار إحياء الرتاث

العريب –ط  1423– 1هـ – 2002م.

•الربهان يف علوم القرآن –لإلمام بدر
الدين الزركيش –حتقيق حممد أبو الفضل

إبراهيم –املكتبة العرصية–صيدا –
بريوت –ط 1425- 1هـ  2004-م.

د .عادل عباس هويدي

•بيان إعجاز القرآن –أليب سليامن محد

•الصاحبي يف فقه اللغة وسنن العرب

حممد خلف اهلل وحممد زغلول سالم

وقدم له مصطفى الشوحيي –مؤسسة

بن حممد بن إبراهيم اخلطايب –حتقيق

يف كالمها –أمحد بن فارس –حققه

ضمن ثالثة رسائل يف إعجاز القرآن–

أ.بدران للطباعة والنرش –بريوت

•تأويل مشكل القرآن –أيب حممد

•الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون

ع ّلق عليه ووضع حواشيه وفهارسه

عمر الزخمرشي –حتقيق عبد الرزاق

دار املعارف بمرص.

عبد اهلل بن مسلم بن قتيبة الدينوري

لبنان1383-هـ – 1963م.

األقاويل يف وجوه التأويل –حممود بن

إبراهيم شمس الدين –دار الكتب

املهدي –دار إحياء الرتايث العريب–

1423هـ – 2002م.

2001م.

العلمية –بريوت –لبنان –ط–1

بريوت –لبنان –ط1421– 2هـ–

•تفسري الــتــبــيــان –لشيخ الطائفة

•لسان العرب –إبن منظور –مؤسسة

حبيب قصري العاميل –مطبعة النعامن

ط 1413-3هـ 1993-م.

الطويس– حتقيق وتصحيح أمحد

التاريخ العريب –بريوت –لبنان –

النجف األرشف –1385هـ–1965م.

•جماز القرآن –صنعه أيب عبيدة معمر بن

بن أيب بكر بن فرج القرطبي –حتقيق

سزكي –مؤسسة الرسالة –بريوت –

•اجلامع ألحكام القرآن –حممد بن أمحد

مثنى التيمي –علق عليه د .حممود فؤاد

أمحد عبد العليم الربدوين –دار الشعب

ط 1401- 2هـ – 1981م.

•روح املعاين يف تفسري القرآن العظيم

أبو عيل الفضل بن احلسي الطربيس–

األلويس –دار إحياء الرتاث العريب–

املحاليت –دار إحياء الرتاث العريب–

القاهرة –ط 1372– 2هـ.

والسبع املثاين –أبو الفضل حممود

بريوت.

•جممع البيان يف تفسري القرآن –للشيخ

حتقيق احلاج السيد أمحد الرسويل
بريوت –لبنان – 1379هـ.
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•املزهر يف علوم اللغة وأنواعها –للعالمة

أسعد السعدي –دار الشؤون الثقافية

املوىل وآخرين –املكتبة العرصية –

•مفردات ألفاظ القرآن –الراغب

السيوطي –رشح وتعليق حممد جاد
صيدا –بريوت –1408هـ– 1987م.

•معاين القرآن –حييى بن زياد الفراء
حتقيق أمحد يوسف نجايت وحممد عيل
النجار –دار الرسور.

األصفهاين –حتقيق صفوان عدنان
داوودي –دار القلم (دمشق) الدار

الشامية (بريوت).

•النكت يف إعجاز القرأن –عيل بن عيسى

•املغني يف النحو –منصور بن فالح

الرماين –حتقيق حممد خلف اهلل وحممد

وتعليق د .عبد الرزاق عبد الرمحن

إعجاز القرآن –دار املعارف بمرص.

اليمني النحوي –تقديم وحتقيق
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العامة –بغداد  2000-م.

زغلول سالم –ضمن ثالث رسائل يف
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ث

مجع السيد الباحث ما أمكن مجعه من تفسري اإلمام احلسني بن
علي القرآن الكريم حبسب روايات وردت يف كتب التفسري املعتمدة
لدى مجهور املسلمني أو من روايات التاريخ اليت سجلت توجيه بعض
األحداث التارخيية مبا يوافق القرآن الكريم .وقدم السيد الباحث
لبحثه مبقدمة بسط فيها القول بأن آيات الكتاب العزيز ميكن هلا
أن تصور كثرياً من األحداث اليت وقعت لألمة االسالمية بعد الرسول
األعظم فضالً عن تصويره سلوك الصاحلني وأئمة الكفر .كما صور
البحث من خالل استقراء ما فسـّر به احلسني الشهيد القرآن أمناطاً
بالغية كرباعة االستهالل و اإلشارة و االستشهاد وغري ذلك .ثم عرض
أمثلة من اآليات الكرمية اليت ف ّسرها.

وقفات عند تفسري إالمام احلسي للقرآن الكريم

املقدّ مة

ملّا عزم اإلمام احلسي اخلروج من

القائلُ :
«كـ نْ
ـل مالك قبل أن يأكلك»(،)2

وهــو يقرأ ﮋﰈ ﰉ ﰊ ﰋﰌ ﰍ ﰎ

ﮃﮄﮅﮆﮇ

متوجها نحو العراق ،سار إىل ّ
مكة
املدينة
ّ

ﰏ ﰐ ﰑ ﰒﮊ [سورة القصص:

 .]21ودخل ّ
مكة وهو يقرأ ﮋﭑ ﭒ

ﭓﭔﭕﭖﭗﭘﭙﭚ
ﭛﮊ [سورة القصص.]22 :

اختص به احلسي
وكــان هذا ما
ّ
و دأب عليه قو ً
ال و فع ً
ال ،فنطقه القرآن،

وسمته الــقــرآن ،وكــام يـ ّ
ـدل قوله و فعله
عىل القرآن ،فالقرآن يـ ّ
ـدل عليه كذلك،

إذ روي عن أيب عبداهلل (الصادق) يف

قوله اهلل تعاىل :ﮋﭝ ﭞ ﭟ ﭠ
ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧﮊ [سورة

احلج ،]40 :ع ّ
يل أمري املؤمني و جعفر و
ّ
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حينام ينطق ،ينطق بالقرآن ،أوليس هو

محزة ،وجرت يف احلسي بن ع ّ
يل.)1(» 

ولــعـ ّـيل لست مغاليا إن قــلــتّ :
إن

هوه ُّم
احلسي هو ترمجان القرآن و القرآن َ
احلسي ،فقد ترجم القرآن بقوله و عمله،

وأشار إليه القرآن بآياته وسوره .فكان
( )1تفسري فرات  273 :1وبحار األنوار (:44
.)219

وهـــذا عــي قــولــه تــعــاىل :ﮋ ﮂ
ﮈﮉﮊﮋﮌﮍﮎ

ﮏﮐﮑﮒﮓﮔﮕ
ﮖ ﮗ ﮘ ﮙﮚ ﮛ
ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ

ﮢﮊ [سورة التوبة،]35– 34 :

وكذلك سائر أقواله.

أ ّما أفعاله فهي ال خترم كالم اهلل يف ح ّله

و ترحاله ،و هناره وليله ،وغضبه و رضاه،
وحزنه وجذله ،فقد أثر عنه دماثه أخالقه،

ترمجة لقوله :ﮋﮛ ﮜ ﮝ ﮞﮊ

[سورة القلم ،]4 :وإيثار غريه عىل نفسه،

عم ً
ال بقوله :ﮋﯷ ﯸ ﯹ ﯺ

ﯻﯼﯽﮊ[سورة احلرش ،]9 :وكان

معتد ً
ال يف سلوكه ،تلبية لقوله :ﮋﮉ

ﮊﮋﮊ[سورة هود.]112 :

وكان يصفح عن املذنب ،ويغىض

عمن أســاء إليه ،رغبة يف قوله:
جفنه ّ

ﮋﯵ ﯶ ﯷ ﯸﮊ [ســـورة
( )2بحار األنوار .357 :71

نارص النجفي

البقرة ،]237 :ويصرب عىل أذى أعدائه،

وال يلحظ ذلك إ ّ
أدبيا
ال من أويت ّ
حسا ّ

ﭼ ﭽ ﭾﮊ [سورة إبراهيم،]12 :

استقراء كالمه يف ش ّتى األغــراض

ﮋﯬ ﯭ ﯮ ﯯﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ

()3
ذر رضوان اهلل عليه
تضمينا  ،كقوله أليب ّ

أســوة باألنبياء ،إذ قالوا :ﮋﭻ
وعىل ما دهاه و ّ
حل به ،انقيادا ألمر اهلل:

مرهفا ،وإملاما بكالم اخلالق .و رأينا بعد
أنّه كان يستعمل مفردات القرآن وآياته

ﯵ ﮊ [سورة لقامن ،]17 :وينفق ماله

ملّا أخرج إىل الربذة« :يا ّ
عامهّ ،
إن اهلل قادر أن

ﭟﭠﭡﭢﭣ

الرمحن ،]29 :وقد منعك القوم
[سورة ّ

ﭫﮊ [سورة آل عمران،]134 :

األزرق يف صفة اهلل« :معروف باآليات،

ﮋﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ

[ســــورة الــبــقــره ،]163 :ﮋﮎ

فصلت .]34 :واتّبع أوامر اهلل يف فريضة
ّ

وجيـــري ذلــك عــىل لسانه بسالسة

يف سبيل اهلل ،رغبة يف اإلحسان :ﮋﭞ

يغري ما قدترى ،و اهلل ﮋ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚﮊ
ّ

ﭤ ﭥ ﭦ ﭧﭨ ﭩ ﭪ

دنياهم»( .)4أو تذيي ً
ال( ،)5كقوله لنافع بن

ـدوه نــزو ً
ال عن أمر اهلل:
ويتغاىض عن عـ ّ

موصوف بالعالمات ،ﮋﰁ ﰂ ﰃ ﰄﮊ

ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛﮊ [ســـورة

ﮏﮊ(. )6

اجلهاد :ﮋﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦﮊ

وانــقــيــاد ،فهو يــفــرغ حديثه مــن حيث

احلج ،]78 :ويف قتال الكافرين و
[سورة ّ

ينتهى كالم اهلل ،وينهيه بكالم اهلل ،دون

ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝﯞ ﯟ

( )3التضمي يف علم البديع :هو أن يأخذ الشاعر

املنافقي :ﮋﯕ ﯖ ﯗ ﯘ
ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥﮊ

[سورة األنفال.]39 :

ومــن يمعن يف أقـــوال أيب عــبــداهلل

احلسي وخطبه ،يراها تــزدان بألفاظ
القرآن و آياته كام يزدان الذهب بالعقيق،

أو البليغ آية أو حكمة أو بيت شعر من غريه

بلفظه ومعناه.

( )4بحار األنوار 412 :22

( )5التذييل يف علم املعاين :هو تعقيب مجلة
بأخرى تشتمل عىل معناها تأكيدا هلا.

([ )6ســورة الرعد ،]9 :راجع كتاب التوحيد
للشيخ الصدوق .80
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خلل باملعنى ،أو رضر باملبنى ،ولذلك

الرجيم ،بسم اهلل الرمحن الرحيم ﮋﭵ

والــســري ،وكــذلــك املــح ـ ّقــقــون يف هــذا

ﭼﭽﭾﭿﮀﮁ

مل يفطن هلــذا التجانس أربــاب األخبار

العرص ،فرتاهم اليشريون إىل اآليات يف
اهلامش ،والحيصوهنا كام يفعلون يف سائر

النصوص ،ظ ّنا منها ّأهنا من كالمه.

كام اكتشفنا خالل االستقراء أنامط ًا

بالغية أخـــرى ،كــرباعــة االســتــهــالل

()7

واإلشــارة و االستشهاد ،واليسع املجال

لذكر هذه الفنون هنا ،غري أنّنا نقترص عىل

األول ،أي براعة االستهالل ؛
ذكر ّ
الفن ّ

القم ّي وهو ممّا انفرد
عباس ّ
قال الشيخ ّ

بروايته« :رأيت يف بعض الكتب األخالقية

ما هــذا لفظه :قــال عصام بن املصطلق:
دخلت املدينة فرأيت احلسي بن ع ّ
يل،

فأعجبني سمته ورواؤه ،وآثار من احلسد ما

كان خيفيه صدرى ألبيه من البغض ،فقلت
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له :أنت ابن أيب تراب؟ فقال :نعم ،فبالغت
يف شتمه و شتم أبيه ،فنظر إ ّيل نظرة عاطف

ثم قال :أعوذ باهلل من الشيطان
رؤوفّ ،
( )7هو من رضوب البالغة ،ويعني أن يكون
مطلع كالم الشاعر أو اخلطيب أو البليغ
داالً عىل مقصوده.

ﭶﭷﭸﭹﭺﭻ
ﮂ ﮃﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ
ﮊﮋﮌﮍﮎﮏﮐ
ﮑﮒﮓﮔﮕﮖ

ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜﮊ [سورة

األعــــراف .]202–199 :ثـ ّـم قــال يل:
خ ّفض عليك ،أستغفر اهلل يل ولك ،إنّك لو
استعنتنا ألع ّناك ،ولو اسرتفدتنا لرفدناك،
ولــو اسرتشدتنا لرشدناك .قــال عصام:

فتوسم م ّني الندم عىل ما فرط م ّني ،فقال:
ّ
ﮋ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓﯔ ﯕ ﯖ

ﯗﯘ ﯙ ﯚ ﯛﮊ [سورة

يوسف ،]92 :أمن أهل الشام أنت؟ قلت:
حيانا
نعم ،فقال :شنشنة أعرفها من أخزمّ ،

اهلل وبياك ،انبسط إلينا يف حوائجك و ما

يعرض لك ،جتدين عند أفضل ظ ّنك ،إن

شاء اهلل تعاىل .قال عصام :فضاقت ع ّ
يل

وودت لو ساخت يب،
األرض بام رحبت،
ّ

أحب
ثم سللت منه لواذ ًا ،وما عىل األرض ّ
ّ
إ ّيل منه ومن أبيه»(.)8

( )8سفينة البحار  116 :2ـ ما ّدة (خلق).

نارص النجفي

وأقدّ م هنا إىل القارئ الكريم طائفة من

أعطى لإلنسانية مامل يعطه أحد من العاملي...

اقتبستها من بي خطبه و أقواله و حكمه التي

ودماء أهله وأطفاله و إخوته وصحبه ،ال

بذلك أثــر من سبقني يف ّمل شتات تفسري

وقــوة ّ
صاعقة عىل ّ
لكل مظلوم،
كل ظاملّ ،

فرسها اإلمام احلسي ،قد
اآليات التي ّ

مقتصا
رويت عن طرق اجلمهور و
اخلاصة ّ
ّ
األئمة و الصحابة و التابعي ،كتفسري اإلمام
ّ

فأي ٍ
ضحى بدمه و مهجته
ّ
هاد أو مصلح ّ

ليشء إ ّ
ال لتكون هذه الدماء الطاهرة الثائرة
وحجة تدمغ ّ
كل من سكت و تعامى عن
ّ

عباس ،وتفسري
ّ
العسكري ،وتفسري ابن ّ

الظلم والعدوان يف ّ
كل زمان و مكان»(.)9

وحتريت يف ذلك اإلجياز ما استطعت،
إليهمّ ،

لذات اهلل و ولعه بذكره ،ح ّتى يف أصعب

للحاجة ،وذكـــرت يف اهلــامــش مصدره،

أن يقيض نحبه ،ويلقى ر ّبــه ،يتلو آيات

ولست مدّ عيا ّأين أتيت ّ
بكل ما ورد

و تقديسه ،ومل يكرتث بتلك اجلموع

زيد بن ع ّ
يل و غريها من التفاسري املنسوبة
ـص بــام يكون موضعا
و اكتفيت مــن الــنـ ّ
لريجع إليه من أراد املزيد.

وهــذا -لعمري -يفصح عن عشقه

الظروف و أشدّ املواقف ،فكان قبيل
من القرآن الكريم ،ويرتنّم بتسبيح اهلل

يف هذا املضامر ،بل أعلم علم اليقي ّ
بأن ما

تتحي الفرصة
التي أحدقت بــه ،وهــي
ّ

التارخيية ما هو إ ّ
خضم
ال نزر قليل من بحر
ّ

ويرمق السامء بطرفه ولسان حاله يقول:

فاتني كثري ،كام ّ
أن ما بي أيدينا من النصوص
وعطاء جـ ّـم .فام ظ ّنك برجل كــان حليفا

للقرآن منذ والدته و ح ّتى بعد شهادته! إذ

ل ّقنه جدّ ه رسول اهلل حي والدته القرآن،
وهلج به لسانه ورأسه عىل السنان!.

حممد جواد
وأختم كالمي بام قاله الشيخ ّ

مغنية يف هذا املضامرّ :
«إن احلسي ترجم
القرآن بروحه و عمله و حلمه و دمه ،ألنّه

لالنقضاض عليه ،بل كان منشدّ ا إىل بارئه،

َ
طر ًا يف هواكا
تركت
ُ
اخللق ّ

َ
العيال لكي أراكا
وأيتمت
ُ

فلو ّ
باحلب إربا
قطعتني
ّ

الفؤاد إىل سواكا
ملا مال
ُ

( )9احلسي و القرآن  ،5وراجــع أيضا مقتل
املقرم (،)331
احلسي للس ّيد
ّ
عبدالرزاق ّ
ففيه كالم يف هذا الشأن.
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ولقد حبا اهلل احلسي الشهادة بعد

فسجدوا آلدم ﮋﮬ ﮭ ﮮﮊ أن

من أنعم اهلل عليهم من النبيي والصدّ يقي

ألنوارنا أهل البيت ،وقد تواضعت هلا

ما أكرمه بطيب الــوالدة ،وجعله يف عداد
والشهداء و الصاحلي ،ألنّه دان له وخضع،

املالئكة ك ّلها.

وذلك قوله تعاىل :ﮋﭹﭺﭻﭼ

وتكربه ﮋﮰ ﮱ ﯓﮊ (.)10
ّ

ﮅ ﮆ ﮇﮈ ﮉ

ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ

وعنا له ورضع ،فكان عاقبة أمــره خريا،

ﭽﭾﭿﮀﮁﮂﮃﮄ

ﮊ ﮋﮊ [ســورة النساء.]69 :
واهلل حسبنا و نعم الوكيل.

سورة البقرة

-34ﮋﮦ ﮧ ﮨ ﮩ
ﮪﮫﮬﮭﮮﮯﮰ
ﮱﯓﮊ.

قالّ :
وسواه،
إن اهلل تعاىل ملّا خلق آدم ّ

وع ّلمه أســامء كـ ّ
ـل يشء وعرضهم عىل
وعليا وفاطمة
حمــمــدا
املالئكة ،جعل ّ
ّ
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يتواضع جلالل عظمة اهلل ،وأن يتواضع

واحلسن واحلسي أشباحا مخسة ىف ظهر

آدم ،وكانت أنوارهم تيضء يف اآلفاق من
والكريس
الساموات واحلجب و اجلنان
ّ

والعرش ،فأمر اهلل تعاىل املالئكة بالسجود

آلدم ،تعظيام له أنّه قد ّ
فضله بأن جعله وعاء

عم أنوارها اآلفاق.
لتلك األشباح التي ّ

ﮋﮯﮊ وتر ّفع ،كان بإبائه ذلك
-155ﮋﭠ ﭡ ﭢ ﭣ

ﭩﭪ ﭫ ﭬﮊ.

عــن احلــســي بــن ع ّ
يل أنّـــه قــال

ألصحابه :أال و ّإين ألعلم يوما لنا من

وإين قد أذنت لكم ،فانطلقوا
هؤالء ،أال ّ

مجيع ًا يف ّ
حل ،فقالوا :معاذ اهلل.

قــالّ :
إن قـــدّ ام القائم عالمات

تكون من اهلل تعاىل للمؤمني ،وهي قول

اهلل :ﮋﭠﮊ ،يعني املؤمني قبل
خروج القائم.

ﮋﭡ ﭢ ﭣﮊ مــن ملوك بني

العباس يف آخر سلطاهنم.
ّ

ﮋﭤﮊ لغالء أسعارهم.

ﮋﭥ ﭦ ﭧﮊ فساد

التجارات وق ّلة الفضل.

العسكري .219
( )10التفسري املنسوب إىل اإلمام
ّ

نارص النجفي

ﮋﭥﭦ...ﭨﮊ موت ذريع.

جاء إىل أمري املؤمني ،فقال :أخربنى إن

ﮋﭥ ﭦ ...ﭩﮊ ق ّلة زكاء

كنت عاملا عن الناس ،وعن أشباه الناس.

ﮋﭫﭬﮊ عند ذلك بتعجيل

الرجل.

-163ﮋﯽ ﯾ ﯿﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ

الناس ،فنحن الناس ،ولذلك قال اهلل

قال لنافع بن األزرق ملّا قال البن

من حيث أفاض الناس ،فرسول اهلل

مايزرع.

خروج القائم(.)11
ﰅ ﰆﮊ.

عـ ّـبــاس« :صــف يل إهلــك الــذي تعبد»:
يا ابــن األزرق ،أصــف إهلــي بام وصف

وأعرفه بام عـ ّـرف به نفسه؛ ال
به نفسه،
ّ
باحلواس ،واليقاس بالناس ،فهو
يدرك
ّ

قريب غري ملتصق ،وبعيد غري منقص؛

ـوحــد واليــبـ ّـعــض ،مــعــروف بــاآليــات،
يـ َّ

موصوف بالعالمات ،ﮋﰁ ﰂ ﰃ ﰄﮊ،
ﮋﮎ ﮏﮊ(. )12

فقال أمري املؤمني :ياحسي ،أجب
فقال :أ ّمــا قــولــك :أخــربين عن

«ثم أفيضوا
تبارك وتعاىل ذكره يف كتابهّ :
الذي أفاض بالناس»(.)13

سورة آل عمران

 33و –34ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ

ﮑﮒﮓﮔﮕﮖﮗ
ﮘ ﮙ ﮚ ﮛﮜ ﮝ ﮞ ﮟﮊ.

ثم أقبل آخر من عسكر عمر بن سعد
ّ

الكندي،
حممد بن أشعث بن قيس
ّ
يقال لهّ :

فقال :يا حسي ابن فاطمة ،أ ّية حرمة لك

-199ﮋﮐ ﮑ ﮒ ﮓ

من رسول اهلل ليست لغريك؟.

ابن حمبوب عن عبداهلل بن غالب ،عن

ﮎﮏﮐﮑﮒﮓﮔ

ﮔ ﮕﮊ.

إن رج ً
املسيب ،قالّ :
ال
أبيه ،عن سعيد بن ّ
( )11اخلرائج و اجلرائح .1153 :3
([ )12ســورة الرعد ]9 :راجــع تاريخ دمشق
الكبري .184 :14

فتال احلسي هــذه اآليــة ﮋ ﮌ ﮍ

ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛﮜ ﮝ
ثم قال :واهلل ّ
حممدا ملن آل
إن ّ
ﮞﮟﮊّ .
( )13روضه الكايف .167 :8
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إبراهيمّ ،
حممد(.)14
وإن العرتة اهلادية ملن آل ّ

 78و  79ﮋﭩ ﭪ ﭫ

-32ﮋﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ

ﭳ ﭴﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ

ﭗﭘﭙﭚﭛﭜﭝﭞ

ﭺﭻﭼﭽﭾ

ﭟﭠﭡﭢﭣﭤ

ﭿ ﮀ ﮁﮂ ﮃ ﮄ ﮅ

ﭥﭦﭧﭨﭩ

ﮆﮊ.

ﭰﭱﭲﭳﭴﭵﭶ

يرون من َّ
الظ َل َم ِة الذين بي أظهرهم املنكر

أي ﮋﭦ ﭧﮊ وأرشــدهــا من

كانوا ينالون منهم ورهبة ممّا حيــذرون،

سورة املائدة

ﭪ ﭫﭬ ﭭ ﭮ ﭯ
ﭷ ﭸ ﭹﮊ.

كفر إىل إيــامن ﮋ ﭨ ﭩ ﭪ

ﭫﭬﮊ مــن قبل أن يقتلهم بسيوف
احلديد(.)15

-63ﮋ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ

ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜﯝ ﯞ ﯟ
ﯠ ﯡﮊ.

اعتربوا ّأهيــا الناس بام وعــظ اهلل به

362

أولياءه من سوء ثنائه عىل األحبار ،إذ
يقول :ﮋﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ

ﯙ ﯚﮊ (.)16

( )14أمايل الصدوق .134
العسكري .348
( )15تفسري اإلمام
ّ
( )16حتف العقول .237

ﭬﭭﭮﭯﭰﭱﭲ

ألهنم كانوا
إنّام عاب اهلل ذلك عليهم ّ

والفساد ،فال ينهوهنم عن ذلك رغبة فيام

واهلل يــقــول ﮋﮚ ﮛ ﮜ

ﮝﮊ(. )17

سورة األنعام

-62ﮋ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁﮂ

ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈﮊ.

عن داود بن فرقد ،عن أيب عبداهلل،

قــال :دخــل مـــروان بــن احلكم املدينة،

قــال :فاستلقى عىل الرسير ،و ثـ ّـم موىل
للحسي ،فقال :ﮋ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ

ﮁﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈﮊ.

قال :فقال احلسي ملواله :ماذا قال هذا

حي دخل؟.

([)17سورة املائدة ]44 :املصدر نفسه.

نارص النجفي

قال :استلقى عىل الرسير ،فقرأ :ﮋﭼ

ولتنزلن الربكة
ألصحابه قبل أن يقتل... :
ّ

ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ

من السامء إىل األرض ،ح ّتى ّ
أن الشجرة

قــال :فقال احلسي :نعم واهلل،

وليأكلن ثمرة الشتاء يف الصيف و ثمرة
ّ

ﮇ ﮈﮊ.

رددت أنا و أصحايب إىل اجل ّنة ،ور ّد هو
وأصحابه إىل النار(.)18

سورة األعراف

-58ﮋ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ

ﭖﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝﮊ.

قال عمرو بن العاص للحسي:

مابال ِحل ُاكم أوفر من ِ
حلانا؟.

فقال :ﮋ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ

ﭕﭖﭗﭘﭙﭚﭛﭜﭝﮊ(.)19

-96ﮋ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ

ﭖﭗﭘﭙﭚﭛ
ﭜﭝﭞﭟﭠﭡ
ﭢﮊ.

عن أيب سعيد سهل بن زياد ،حدّ ثنا

احلسن بن حمبوب ،حدّ ثنا ابــن فضيل،
حدّ ثنا سعد ّ
اجلــالب عن جبار ،عن أيب
جعفر ،قــال :قال احلسي بن ع ّ
يل

ايش .100 :2
( )18تفسري الع ّي ّ
( )19مناقب آل أيب طالب .75 :4

لتقصف بــام يريد اهلل فيها مــن الثمر،
الصيف يف الشتاء ،وذلك قول اهلل تعاىل:

ﮋﭑﭒﭓﭔﭕﭖﭗ
ﭘﭙﭚﭛﭜﭝ
ﭞﮊ(.)20

سورة األنفال

-48ﮋﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ
ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂﮃ ﮄ
ﮅﮆﮇﮈﮉﮊﮋ
ﮌ ﮍﮊ.

عن موسى بن عقبة أنّه قال :لقد قيل

ملعاويةّ :
إن الناس قد رمــوا أبصاهم إىل
احلسي ،فلو قد أمرته يصعد املنرب و خيطب،

ّ
فإن فيه حرصا ،أو يف لسانه كاللة :فقال هلم

معاوية :قد ظ ّننا ذلك باحلسن ،فلم يزل ح ّتى

عظم يف أعي الناس وفضحنا ،فلم يزالوا به

ح ّتى قال للحسي :يا أبا عبداهلل لو صعدت

املنرب فخطبت .فصعد احلسي املنرب،

فحمد اهلل و أثنى عليه ،و ّ
النبي،
صىل عىل ّ
( )20اخلرائج و اجلرائح .848 :2
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فسمع رج ً
ال يقول :من هذا الذي خيطب؟.

ّ
وأحذركم اإلصغاء
فقال احلسي:

ﮀ ﮁﮊ.

عدو
إىل َه ُتوف الشيطان بكم ،فإنّه لكم ّ

قال أبان بن تغلب :قال اإلمام الشهيد

ﭻﭼﭽﭾﭿﮀ

فقلت :منكم أهل البيت؟!.

مبي ،فتكونا كأوليائه الذين قال هلم :ﮋﭺ
ﮁ ﮂﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ
ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍﮊ(. )21

سورة التوبة

-71ﮋﮑ ﮒ ﮓ
ﮔ ﮕﮖ ﮗ ﮘ ﮙ
ﮚ ﮛﮊ.

بدأ اهلل باألمر باملعروف و ال ّنهي عن

بأهنا إذا أ ّديت و
املنكر فريضة منه ،لعلمه ّ

هينها
أقيمت استقامت الفرائض ك ّلها؛ ّ
وصعبها .وذلك األمر باملعروف و النهي

عن املنكر دعاء إىل اإلسالم مع ر ّد املظامل،

وخمالفة الظامل ،وقسمة الفيء والغنائم،

364

ﭶﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻﭼ ﭽ ﭾ ﭿ

وأخذ الصدقات من مواضعها ،ووضعها

يف ح ّقها(.)22

سورة إبراهيم

-36ﮋﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ
( )21االحتجاج .298 :2
( )22حتف العقول .240

ّ
أحبنا كان م ّنا أهل البيت.
صىل اهلل عليه :من ّ
فقال :م ّنا أهل البيت ،ح ّتى قاهلا ثالثا.

ثم قال :أما سمعت قول العبد الصالح:
ّ
ﮋ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻﭼ ﮊ ()23؟.

وقال لــرجــل ســألــه عــن أشــبــاه

الناس :وأ ّمــا قولك :أشباه الناس ،فهم
شيعتنا ،وهم موالينا و هم م ّنا ،ولذلك قال
إبراهيم :ﮋ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻﮊ (.)24

سورة اإلرساء

-71ﮋﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥﮦ
ﮧﮨﮩﮪﮫ
ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰﮊ.

يف أمايل الصدوق بإسناده إىل أيب عبد

اهلل  ،قالّ :
فلام نزلوا ثعلبية ورد عليه

رجل يقال له :برش بن غالب ،فقال :يا ابن

عز ّ
وجل:
رسول اهلل أخربنى عن قول اهلل ّ

ﮋﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥﮊ.
( )23نزهة الناظر و تنبيه اخلاطر .40
( )24روضة الكايف .167 :8

نارص النجفي

قــال :إمــام دعــا إىل هــدى فأجابوه

عباس إعظاما لقوله ،وكان احلسي بن ع ّ
يل
ّ

هــؤالء يف اجل ّنة وهــؤالء يف الــنــار ،وهو

فقال لــه احلــســيّ :إين سائلك عن

إليه ،وإمام دعا إىل ضاللة فأجابوه إليها؛

عز ّ
وجل :ﮋ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ
قوله ّ
ﮥﮊ(. )25

سورة الكهف

-82ﮋﯛ ﯜ ﯝ ﯞ
ﯟﯠﯡﯢﯣﯤﯥﯦ
ﯧﯨﯩﯪﯫﯬﯭ

جالسا ناحية ،فقال :إ ّيل يا ابن األزرق...

مسألة.

قال :سل.

فسأله عن هذه اآليــة :ﮋﯛ ﯜ

ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡﮊ ،يا ابن
االزرق ،من حفظ الغالمي؟.
قال ابن األزرق :أبومها.

ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲﯳ ﯴ ﯵ

قال احلسي :أبومها خري أم رسول اهلل

حممد بــان طـــاووس ،أنا
أخربنا أبــو ّ

قال ابن األزرق :قد أنبأ اهلل تعاىل أنّكم

ﯶ ﯷﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿﮊ.

حممد بن
سليامن بن إبراهيم ،قالوا :حدّ ثنا ّ

إبراهيم اجلرجاينّ ،حدّ ثنا أبو ع ّ
يل احلسي

بن ع ـ ّ
حممد بن زكر ّيا ،حدّ ثنا
يل ،حدّ ثنا ّ
العباس بن ّ
بكار ،حدّ ثنا أبو بكر اهلذ ّيل عن
ّ
عباس ،أنّه بينام هو حيدّ ث
عكرمة ،عن ابن ّ

ّ
صىل اهلل عليه وس ّلم؟
قوم خصمون(.)26

سورة مريم

96و-97ﮋﭑ

ﭒ

ﭓ

ﭔﭕﭖﭗﭘ
ﭙﭚﭛﭜﭝﭞ

الناس إذ قام إليه نافع بن األزرق ،فقال له:

ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤﮊ.

صف يل إهلــك الــذي تعبد ،فأطرق ابن

احلنظ ّ
يل ،قاال :ملّا كان مروان عىل املدينة

([ )25سورة الشورى ]7 :راجع أمايل الصدوق
اخلوارزمي ( ،)221 :1وفيه
 ،131ومقتل
ّ
اختالف يسري.

( )26تاريخ دمشق الكبري  ،185 :14وقد ذكرنا
آنفا هذا اخلرب يف اآليــة ( )163من سورة
البقرة.

عباس تفتي الناس يف النملة والقملة،
يا ابن ّ

عن أيب اجلــاريــة واألصــبــغ بن نباته
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خطب الناس ،فوقع يف أمري املؤمني عيل

بن أيب طالب ،قالّ :
فلام نزل من املنرب

أتى احلسي بن ع ّ
يل املسجد ،فقيل له:

أن يقتلّ :
يابني
إن رســول اهلل قــال:
ّ
إنّك ستساق إىل العراق ،وهي أرض قد

املسجد احلسن؟ قالوا :بىل ،قال :فام قال له

أرض تدعى «عــمــورا» ،وإ ّنــك تستشهد

إن مروان قد وقع يف ع ّ
ّ
يل ،قال :فام كان يف

شيئا؟ قالوا :ال ،قال :فقام احلسي مغضبا
ح ّتى دخل عىل مــروان ،فقال له :يا ابن

القمل ،أنت الواقع يف
الزرقاء و يا ابن آكلة ّ

ع ّ
صبي ال عقل
يل؟! قال له مروان :إنّك
ّ
لك ،قال :فقال له احلسي :أال أخربك بام

فيك ويف أصحابك ويف ع ّ
يل؟ قالّ :
فإن اهلل

تبارك و تعاىل يقول :ﮋﭑ ﭒ ﭓ

ﭔﭕﭖﭗﭘ
ﭙﮊ ،فذلك لع ّ
يل وشيعته.

النبيي ،وهي
النبيون و أوصياء ّ
التقى هبا ّ

هبا ،ويستشهد معك مجاعة من أصحابك ؛

مس احلديد ،وتال :ﮋﯘﯙ
الجيدون أمل ّ

ﯚ ﯛ ﯜ ﯝﮊ :تكون احلرب

عليك وعليهم بردا وسالما.

احلج
سورة ّ

-19ﮋ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢﮣ

ﮤﮥﮦﮧﮨﮩﮪ
ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯﮊ.

حــدّ ثــنــا أبــو حمـ ّـمــد عـ ّ
ــامر بــن احلسي

ﭟ ﭠﮊّ :
النبي
فبرش بذلك
ّ

األرسوشني ،قــال :حدّ ثني ع ّ
يل بن
ّ
حممد
حممد بن عصمة ،قال :حدّ ثنا أمحد بن ّ
ّ

ﮋﭡ ﭢ ﭣ ﭤﮊ :فذلك لك

شجاع البج ّ
احلنفي،
يل عن جعفر بن عبداهلل
ّ

ﮋﭛ ﭜ ﭝ ﭞ

لع ّ
يل بن أيب طالب.
366

قال احلسي بن ع ّ
يل ألصحابه قبل

وألصحابك .
()27

سورة األنبياء

-69ﮋ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ

ﯝﮊ.

( )27تفسري فرات .253 :1

الطربي ّ
بمكة ،قال :حدّ ثنا أبو احلسن ابن أيب
ّ

حممد بن جابر ،عن
عن حييى بن هاشم ،عن ّ

صدقة بن سعيد ،عن النرض بن مالك ،قال:

قلت للحسي بن ع ّ
يل بن أيب طالب :يا أبا

عز ّ
وجلﮋﮞ
عبد اهلل حدّ ثني عن قول اهلل ّ

ﮟﮠﮡﮢﮣﮊ.

نارص النجفي

أمية اختصمنا يف اهلل
قال :نحن و بنو ّ

عز ّ
وجل؛ قلنا :صدق اهلل ،وقالوا :كذب
ّ
اهلل ،فنحن وإ ّياهم اخلصامن يوم القيامة(.)28

سورة لقامن

رســول اهلل« :إ ّنــام الطاعة يف املعروف»؟.

وقــولــه« :الطــاعــة ملخلوق يف معصية

اخلالق»()29؟.

سورة األحزاب

-15ﮋﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ

-33ﮋ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ

ﮗ ﮘ ﮙﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟﮠ

ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅﮆ

ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔﮕ ﮖ
ﮡﮢﮣﮤﮥﮦ
ﮧﮊ.

ﭻ ﭼ ﭽﭾ ﭿ ﮀ
ﮇﮈﮉﮊﮋﮌ
ﮍ ﮎ ﮏ ﮐﮊ.

عن اسامعيل بن رجــاء و عمرو بن

قال احلسي ملــروان بن احلكم ملّا

أحب
عمرو بن العاص ،فقال عبد اهلل :من ّ

وإين من أهل بيت الطهارة ،قد أنزل
رجسّ ،

شعيب :أ ّنــه مـ ّـر احلسي عىل عبد اهلل بن

أشار عليه ببيعة يزيد :إليك ع ّني ،فإنّك

ـب أهل األرض إىل أهل
أن ينظر إىل أحـ ّ

اهلل فينا :ﮋﮇﮈﮉﮊﮋ

السامء ،فلينظر إىل هذا املجتاز ،وما ك ّلمته

ﮌﮍﮎﮏﮐﮊ(.)30

اخلدري
منذ ليايل ص ّفي ،فأتى به أبو سعيد
ّ

سورة الشمس

أحب أهل األرض إىل أهل السامء و تقاتلني
ّ

ﭕﭖﭗﭘﭙﭚﭛﭜﭝ

إىل احلسي ،فقال احلسي :أتعلم ّأين
وأيب يوم ص ّفي؟! واهلل ّ
إن أيب خلري م ّني.

واستعذر وقالّ :
النبي قال يل :أطع
إن ّ

أباك ،فقال له احلسي :أما سمعت قول
اهلل تعاىل :ﮋﮈﮉﮊﮋﮌﮍ

ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔﮊ؟ وقول
( )28اخلصال .43

-4-1ﮋ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ

ﭞﮊ.

عن أيب جعفر قال :قال احلارث بن

عبد اهلل األعور للحسي :يا ابن رسول
اهلل جعلت فداك ،أخربين عن قول اهلل يف

( )29مناقب آل أيب طالب .81 :4
اخلوارزمي .269 :1
( )30مقتل
ّ
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كتابه :ﮋ ﭑ ﭒ ﮊ.

حممد
قــال :وحيــك يــاحــارث ،ذلــك ّ

أ ّمــا بعد؛ فــال ختــوضــوا يف الــقــرآن،

قــال :قلت :جعلت فـــداك ،قوله:

فقد سمعت جدّ ي رسول اهلل يقول:

رسول اهلل.

ﮋﭔ ﭕ ﭖﮊ.

والجتادلوا فيه ،والتتك ّلموا فيه بغري علم،

فليتبوأ مقعده
من قال يف القرآن بغري علم،
ّ

قــال :ذلك أمري املؤمني ع ّ
يل بن أيب

من النارّ ،
فرس الصمد
وإن اهلل سبحانه قد ّ

قال :قلت :ﮋ ﭘ ﭙ ﭚﮊ.

فرسه فقال :ﮋﭙ ﭚ ﭛ ﭜ
ّ
ثم ّ

حممد ًا.
طالب يتلو ّ

حممد؛
قــال :ذلك القائم من آل ّ

يمأل األرض عد ً
ال وقسط ًا.

قال :قلت :ﮋﭜ ﭝ ﭞﮊ.

أمية(.)31
قال :بنو ّ

سورة اإلخالص

-4-1ﮋ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ

فقال :ﮋ ﭓﭔﭕ ﭖﭗﮊ.

ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢﮊ.

ﮋﭙﭚﮊ :مل خيرج منه يشء كثيف،

كالولد و سائر األشياء الكثيفة التي خترج

من املخلوقي ،و ال يشء لطيف كالنفس،
واليتشعب منه البدوات ،كالسنة و النوم
ّ

واهلم و احلزن والبهجة والضحك
واخلطرة ّ
والبكاء واخلوف والرجاء والرغبة والسأمة

ﭗﭘﭙﭚﭛﭜﭝ

واجلوع والشبع؛ تعاىل أن خيرج منه يشء،

 .1قـــال وهـــب بــن وهـــب الــقــريــيشّ :

ﮋﭛ ﭜﮊ :مل يتو ّلد من يشء،

أبيه الباقر ،عن أبيهّ :
أن أهل البرصة

الكثيفة مــن عــنــارصهــا ،كــالــيشء من

عن «الصمد» ،فكتب إليهم:

األرض ،واملــاء من الينابيع ،والثامر من

ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢﮊ.
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وأن يتو ّلد منه يشء كثيف أو لطيف.

حممد عن
وحدّ ثني الصادق جعفر بن ّ

ومل خيــرج مــن يشء كــام ختــرج األشــيــاء

كتبوا إىل احلسي بن ع ّ
يل يسألونه

اليشء ،والدا ّبة من الدا ّبة ،والنبات من

( )31تفسري فرات .563 :1

األشجار ،وال كام خترج األشياء اللطيفة

نارص النجفي

من مراكزها ،كالبرص من العي ،والسمع

والشم من األنف ،والذوق من
من األذن،
ّ
التميز
الفم ،والكالم من اللسان ،واملعرفة و ّ

من القلب ،وكالنار من احلجر.

ال بل هو ﮋﭖ ﭗﮊ الذي

ال من يشء ،و ال يف يشء ،و ال عىل يشء،
مبدع األشياء و خالقها ،ومنيشء األشياء

بمشيته،
بقدرته؛ يتالشى ما خلق للفناء
ّ

ويبقى ما خلق للبقاء بعلمه.

فــذلــكــم ﮋﭖ ﭗﮊ الــذي

ﮋﭙﭚﭛﭜﮊ ﮋﮋﮌ

املصادر

للطربيس :أمحد بن ع ّ
يل بن
 .1االحتجاج
ّ
الطربيس ،مطبعة النعامن،
أيب طالب
ّ
العراق -النجف1386 ،ه.

حممد بــن ع ـ ّ
يل بن
 .2أمــايل الــصــدوقّ :
مؤسسة
القم ّي،
احلسي بن بابويه
ّ
ّ
األعلمي ،الطبعة اخلامسة ،لبنان-
ّ
بريوت1400 ،ه.

حممد باقر
 .3بحار األنــوار
للمجليسّ :
ّ
يب،
املجليس ،دار إحياء الــرتاث العر ّ
ّ
الطبعة الــثــالــثــة ،لبنان -بـــريوت،

ﮍ ﮎ ﮏﮊ [ســـورة

1403ه.

ﭢﮊ [سورة التوحيد .]90

الشافعي ،دار
بن احلسن بن هبة اهلل
ّ

الــرعــد ،]9 :ﮋﭞ ﭟ ﭠ ﭡ

 .4تاريخ دمشق الكبري البن عساكر :ع ّ
يل

 .2قال الباقر :حدّ ثني أيب زين العابدين

يب ،الطبعة األوىل،
إحياء الرتاث العر ّ

ﮋﭗﮊ :الــذي ال جــوف له،

للحراينّ:
 .5حتف العقول عن آل الرسول ّ

عن أبيه احلسي بن ع ّ
يل ،أنّه قال:
و ﮋﭗ ﮊ :الـــذي قــد انتهى

ســؤدده ،و ﮋﭗ ﮊ :الــذي ال
يأكل و اليرشب ،و ﮋ ﭗﮊ:

الذي الينام ،و ﮋﭗﮊ :الدائم
الذي مل يزل واليزال(.)32

( )32املصدر نفسه.

لبنان -بريوت1421 ،ه.

احلسن بن عيل بن احلسي بن شعبة.

حممد
 .6التفسري املنسوب إىل اإلمام أيب ّ
احلسن بن ع ّ
العسكري ،مدرسة
يل
ّ
املهدي ،الطبعة األوىل ،إيران-
اإلمام
ّ

قم1409 ،ه.
ّ

للعي ّ
حممد بن مسعود
ايشّ :
 .7التفسري ّ
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مؤسسة البعثة ،الطبعة
الــعـ ّـيــايش،
ّ

اإلسالمية ،الطبعة
جممع البحوث
ّ

 .8تفسري فـــرات :فـــرات بــن إبراهيم

للخوارزمي :املو ّفق بن
 .15مقتل احلسي
ّ

قم1421 ،ه.األوىل ،ايران ّ

بن فرات الكو ّ
مؤسسة النعامن،
يف،
ّ
لبنان-بريوت1412 ،ه.

حممد بــن ع ّ
يل
 .9التوحيد للصدوقّ :

أمحد ّ
اخلوارزمي ،أنوار اهلدى،
املك ّي
ّ

قم 1418 ،ه.الطبعة األوىل ،إيران ّ

عبدالرزاق
للمقرم:
 .16مقتل احلسي
ّ
ّ

القمي ،مجاعة
بن احلسي بن بابويه ّ

مؤسسة البعثة،
ـوي املــقـ ّـرم،
املــوسـ ّ
ّ

حممد
 .10احلسي و القرآن للشيخ مغنيةّ :

 .17مناقب آل أيب طالب البن شهراشوب:

قم1398 ،ه.ّ
املدرسي ،ايران ّ

جــواد مغنية ،دار الثقافة ،لبنان-
بريوت.

الراوندي:
 .11اخلرائج واجلرائح للقطب
ّ
سعيد بــن هــبــة اهلل قــطــب الــديــن
مؤسسة اإلمام املهدي،
الراوندي،
ّ
ّ

قم 1409 ،ه.إيران ّ

حممد بن ع ّ
يل
 .12اخلصال للصدوقّ :

القم ّي ،جامعة
بن احلسي بن بابويه ّ
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األوىل ،إيران -مشهد 1416 ،ه.

قم 1403 ،ه.ّ
املدرسي ،إيران ّ

حممد بن
 .13روضــة الكايف
للكلينيّ :
ّ
الرازي،
الكليني
يعقوب بن إسحاق
ّ
ّ
دار األضواء ،الطبعة األوىل ،لبنان-
بريوت 1413 ،ه.

القم ّي،
عباس ّ
 .14سفينة البحار ّ
للقم ّيّ :

إيران -طهران 1391 ،ه.

حممد بن ع ّ
الرسوي
يل بن شهراشوب
ّ
ّ

املــازنــدراينّ ،دار األضـــواء ،الطبعة
الثانية ،لبنان -بريوت1412 ،ه.

 .18نزهة الناظر و تنبيه اخلاطر للحلواينّ:
حممد بن احلسن بن نرص
احلسي بن ّ

احلــلــواينّ ،مطبعة سعيد ،إيــران-

مشهد1404 ،ه.

الرسالة الرمحانية (رسالة يف إمالء كلمة الرمحن)

املقدمة

احلــمــد هلل رب الــعــاملــي ،والــصــالة

األول للذكرى السنوية األوىل لرحيل

والسالم عىل املبعوث رمحة للعاملي أيب

العالمةالسيدعبدالعزيزالطباطبائي-تلميذ

وبعــــد ...إن حتقيق النصوص يعد

قدّ م هلا العالمة السيد حممد رضا احلسيني

فالرتاث هو املرآة التي ترى األمة فيها:

السيد اجلاليل وافق عىل حتقيقي للرسالة،

عرب القرون ،فالتحقيق الزمة المناص

رشعت يف حتقيقها
جهادي احلساين .وقد
ُ

األمة وأصالتها واألمة التي الحتافظ عىل

الدراسة –وتقع يف مبحثي :سرية الشيخ

وأصالتها .ومن هنا تأيت أمهية التحقيق.

والثاين :حتقيق الرسالة .ثم أحلقت بالتحقيق

القاسم حممد ،وعىل آله الطيبي الطاهرين.

من العلوم السامية.

ذاهتا ،حضارهتا ،جمدها ،وخمزون جتارهبا

الشيخ الطهراين  ،-وهي نسخة فريدة،

اجلاليل ،وبعد االستئذان الشخص من
وقد نقل جوابه ّيل األستاذ املحقق حسي

منها ذلك بان الرتاث جزء أساس من حياة

وجعلت التحقيق عىل قسمي :األول:
ُ

تراثها تفقد ذاكرهتا وصلتها بجذورها،

الطهراين وآثاره ،و :املخطوط وعميل فيه.

يعد الشيخ العالمة (آقا بزرك الطهراين)

من أعمدة التصنيف والفهرسة؛ إذ وقف

حياته خدمة للعلم وطلبته ،وأحيا ًء للرتاث

اإلسالمي من خالل أثاره ومصنفاته التي
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بـ(الرمحانية) مطبوعة ضمن أعامل املؤمتر

جم قل نظريه .لذا اخرتت
تدل عىل علم ّ
هذه املخطوطة بداعيي :األول :خدمة
النص القرآين؛ ذلك بأهنا تتناول لفظة

قرآنية .والثاين :وفاء جلهد العامل الذي بذل

نفسه خلدمة الرتاث اإلسالمي.

والرسالة التي بي أيدينا املسامة

املصادر التي اعتمدهتا.

أوال :الدراسة

أ-الشيخ آقا بزرگ –وسريتــــه:

هو حممد حمسن بن عيل بن حممد رضا

بن احلاج حممد حمسن بن احلاج حممد بن املال

عيل اكرب بن احلاج باقر(ُ ،)1لقب بالطهراين
( )1ظ :رحيانة األدب –اخلياباين ،22 /1 :-
الذريعة إىل تصانيف الشيعة -املصنف :-
 ،26 /1مشهد اإلمام -التميمي /2 :-
 ،149رجــال الفكر واألدب يف النجف
خالل ألف عام -األميني  ،20 :-وآقا

د .حيدر كريم ا ّ
جلاميل

نسبة إىل مدينة طهران اإليرانية التي ولد

فيها( ،)2ويعد لقبه (آقا بزرگ)( )3من أشهر

ب–والدته ونشأته العلمية:

ولــد الــعــالمــة الــطــهــراين يف مدينة

()4
ولـقب أيضا بـ(صاحب الذريعة)
ألقابه ُ .

طهران ليلة اخلميس احلــادي عرش من

()5
ولـقب كذلك
إىل تصانيف الشيعة) ُ ،

املوافق شهر نيسان سنة ( 1875م)(،)7

نسبة إىل كتابه ذائع الصيت(الذريعة

بـ(املنزوي) لتعبده وانقطاعه إىل اهلل(- )6عز

وجـل .-

بزرك الطهراين –مؤرخا -رسالة ماجستري-
اجمد رسول العوادي .19 :-
( )2ظ :رحيانة األدب –اخلياباين ،22 /1 :-
الذريعة إىل تصانيف الشيعة -املصنف :-
 ،26 /1وطبقات أعــالم الشيعة -نقباء
البرش يف القرن الرابع عرش -املصنف -ق
– 1املقدمة  ،-معارف الرجال يف تراجم
العلامء واألدباء –حممد حرز الدين /2 :-
 ،186وآقا بزرك الطهراين –مؤرخا-رسالة
ماجستري -اجمد رسول العوادي .19 :-
( )3آقا –باملد والقاف  :-كلمة تركية مغولية
األصل ،شاع استعامهلا يف إيران بعد محلة
املغول عليها ،وبزرگ :تعني الكبري ،وكان
مــن عــادة الطهرانيي اذا سـ ّـمــوا املولود
باسم جده األعــىل أن يطلقوا عليه لقب
(آقا بزرگ) .ظ :دائرة املعارف اإلسالمية
الشيعية ،126 /2 :و دائـــرة املعارف
الشيعية العامة.232 /1 :
( )4ظ :املصادر يف اهلامش رقم (.)2
( )5ظ :املصادر السابقة.
( )6ظ :الذريعة إىل تصانيف الشيعة،26 /1 :
وآقــا بــزرك الطهراين –مؤرخا -رسالة
ماجستري .20 :-

شهر ربــيــع األول سنة ( 1293هـــ)،
تعلم قــراءة عــدد من الكتب الفارسية

والدواوين الشعرية ،ومجلة من املعارف

الدينية واألرقام اهلندية التسعة يف كتابة
التاريخ ،والعلوم األخرى .وبعد بلوغه

العارشة من العمر أدخله والده املدارس

الدينية( .)8فــدرس املقدمات ومعظم
السطوح يف طهران ،وقــرر التوجه إىل
النجف األرشف –التي زارها مع أخيه
وأمــىض سنة كاملة -ملواصلة الدراسة
فيها ،فــدرس عــىل يــدّ أشهر األســاتــذة

( )7ظ :املصدر يف اهلامش رقم (.)1
( )8ظ :طبقات أعالم الشيعة -نقباء البرش يف
القرن الــرابــع عــرش- :ق ،315 ،1- 1
ذكــرى الشيخ آقا بــزرك الطهراين -نخبة
مــن أدبـــاء كــربــالء  ،32- 31 :-غاية
األمــاين يف حياة شيخنا الطهراين –حممد
حسي اجلـــاليل ،3 :-شيخ الباحثي آقا
بزرك الطهراين حياته وآثاره -عبد الرحيم
حممد عيل – ،13 :و آقا بزرك الطهراين –
مؤرخا-رسالة ماجستري .22 :-
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الفحول ،ونال مرتبة االجتهاد ومل يصل

اجلمعة لثالث عرشة خلون من شهر ذي

أســتــاذه اآلخــوند ســنــة( 1329هـــ)/

شباط سنة ( 1970م) –بعد رصاع مع

مدينة الكاظمية وهناك أخــذ بتحقيق

السادسة والتسعي عاما .وقد رثاه مجع من

عمره األربــعــي عاما بعدّ  .وبعد وفاة

(1911م) انتقل العالمة الطهراين إىل
الكتب ،واستقصائها ،ثم انتقل-يف السنة

نفسها -من الكاظمية إىل سامراء-التي

استقر فيها إىل سنة (1335هـ 1917 /م)،
وقد درس فيها عىل يدّ أستاذه الشريازي

ودرس
إذ حرض بحثه مدة ثامين سنواتّ ،

يف املــدرســة الــشــريازيــة ،واشتغل أيضا
بالتأليف والبحث والتصنيف( ،)9ثم

عــاد إىل الكاظمية ،ومنها إىل كربالء
لقيادة املقاومة الشعبية ضد االحتالل
االنجليزي ،ثم عاد الشيخ الطهراين إىل
النجف األرشف ثانية سنة(1354هـ/

1934م)
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()10

قادمـا من ســامــراء التي

سكن فيها مدة أربع وعرشين سن ًة.
ج-وفاته:

تويف العالمة الشيخ الطهراين يوم
( )9ظ :آقا بــزرك الطهراين –مؤرخا -رسالة
ماجستري .50 :-
( )10ظ :املصدر السابق.

احلجة سنة( 1389هـ) واملوافق للثاين من
املرض ،وقد وافاه األجل عن عمر ناهز

الشعراء الذين أرخوا وفاته(.)11
د-آثــاره:

لقد قدم الباحث السيد أجمد رسول

حممد العوادي عرضا مفصال ملؤلفات
العالمة الطهراين يف رسالته التي نال

هبا السيد العوادي درجة املاجستري
واملوسومة( :اقا بزرك الطهراين مؤرخ ًا)

اذ حرص مؤلفات الشيخ مبوبة عل ميادين

العلوم التي الف فيها وهي:

البابليوغرافيا –التلخيص –علم

الرجال –التشجري واألنساب –التذييل–

الرتمجة –وموضوعات اخرى متفرقة.

املخطوطة ومنهج التحقيق:

 .1الرسالة املحققة:

وهي املعروفة بالرسالة الرمحانية،

وهي رسالة صغرية يف كيفية كتابة لفظة

(الرمحن) ،وقد استنتج فيها أن الالزم هو
( )11ظ :املصادر يف اهلامش رقم (.)1

د .حيدر كريم ا ّ
جلاميل

مراعاة اخلط والرسم القراين يف كتابة هذه

باسم (املستحسنات من املستنسخات)

بإسقاط األلف.

بخط يده ،ومجعها يف تلك املجموعة،

الكلمة –كام جاءت يف النص الكريم-
 .2نسبة الرسالة:

مما يلفت االنتباه أن الرسالة الرمحانية

غري مذكورة يف كتاب الذريعة عىل الرغم من
أهنا تدخل يف مالكه فقد ألفت سنة(1367

هـ) وكتاب الذريعة -كام هو معروف-ينتهي

سنة (1370هـ)( .)12يقول العالمة السيد

حممد رضا احلسيني اجلاليل( )13يف تقديمه

للرسالة الرمحانية) (يف العارش من شهر

رمضان عام1416 /هـ محل إيل الربيد رزمة
من شقيقي العالمة احلجة ،املثابر عىل تراث

أهل البيت السيد حممد حسي احلسيني
اجلاليل( )14تنطوي عىل جمموعة من الرسائل

( )12ظ :املحقق الطباطبائي يف ذكراه السنوية
األوىل -اللجنة التحضريية .647 :-
( )13وهو السيد حممد رضا بن حمسن بن عيل بن
قاسم احلسيني اجلاليل ،عامل جليل مؤلف
أشتهر بالتحقيق له مؤلفات منها :أجازات
احلــديــث ،حــول هنضة األمـــام احلسي،
ومعجم األعـــالم مــن آل مـــرزه الــكــرام
وغريها .ظ ت (معجم املحققي العراقيي
–الفتالوي  ،153 :-املنتخب من أعالم
الفكر واألدب –الفتالوي .)499 :-
( )14وهو حممد حسي بن حمسن بن عيل بن

حتوي عىل ( )39رسالة استنسخها السيد
ومنها هذه الرسالة الفريدة(( :الرمحانية))

ففرغت نفيس للقيام باستنساخها ،وكتابتها
ّ
والتقديم هلا يف يوم السبت الثالث عرش من

شهر رمضان (1416هـ)))

()15

وأكد

()16

هذه النسبة العالمة املحقق السيد عبد

قاسم احلسيني اجلاليل ،عامل فاضل وأديب
المع ،كان كثري البحث واملطالعة والتأليف
أنشأ يف مدينة شيكاغو األمريكية املدرسة
املفتوحة له مؤلفات منها :مسند األمام
الكاظم ،دراسة حول القرآن الكريم.
ظ ت( :معجم املحققي العراقيي،151 :
املنتخب من أعالم الفكر واألدب.)468 :
( )15املحقق الطباطبائي يف ذكــراه السنوية
األوىل-اللجنة التحضريية .644 :-
( )16وهو السيد عبد العزيز بن السيد جواد
بن السيد إسامعيل ابن السيد الطباطبائي
الــيــزدي (ت 1461هـــــ) :كــاتــب ،حمقق
فاضل ،جليل ،مفهرس ،له سعة يف التأليف
من مؤلفاته :هتذيب الذريعة ،أنباء السامء
برزية كربالء ،الغدير يف الرتاث اإلسالمي،
مستدرك الذريعة .ظ ت (معجم رجال
الفكر واألدب يف النجف خــالل ألف
عام–األميني  ،286 :-والغدير يف الرتاث
اإلسالمي –الطباطبائي  243- 233 :-إذ
ترجم لنفسه).
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العزيز الطباطبائي الذي ذكر ذلك للسيد

حممد رضا اجلاليل من أن هذه الرسالة من

معلومات قيمة ترتبط بعلم اخلط

مل يذكرها يف املستدرك عىل الذريعة(.)17

بمصادرمها ،ومراجعهام ،مما جعل فيها نكهة

تأليف العالمة الطهراين عىل الرغم من انه

والقراءة ،وحجيتهام ،وفوائد أخرى ترتبط

ويؤكد السيد اجمد العوادي هذه النسبة،

تراثية خاصة صنعها اإلمام الطهراين بعلمه

الشيخ الطهراين(.)18

يف مثل هذا املضامر ،الذي نبغ بالتخصص

حيث يذكر هذه الرسالة ضمن مؤلفات
 .3بناء الرسالة:

ذكر بناء الرسالة العالمة حممد

رضا اجلاليل يف تقديمه هلا قائال(( :هذه
رسالة ظريفة يف موضوع اخلط ،جوابا
عن السؤال عن كتابة اسم (الرمحن) أو

(الرمحان) ،وأن أي الرسمي هو األصح
الالزم إتباعه؟ .وكان بعض الفضالء من
علامء اهلند اختار الثاين ،فوجه السؤال عن

األمر إىل شيخ مشايخ احلديث يف القرن
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فأجاب عنها هبذه الرسالة ،وقد ضمنها

الرابع عرش ،حجة الفهرسة الشيعية شيخنا
اإلمام الشيخ حممد حمسن الشهري بآقا

بزرگ الطهراين1389– 1293(هـ)
( )17ظ :املحقق الطباطبائي يف ذكراه السنوية
األوىل -اللجنة التحضريية .644 :-
( )18ظ :آقا بزرك الطهراين –مؤرخا -رسالة
ماجستري .144 :-

الغزير يف الفن ،وتفوقه اجلدير باإلكبار،

وخلـد فيه تراثه العظيم(الذريعة إىل
فيه،
ّ

فخلـد ذكره به))(.)19
تصانيف الشيعة) َ
 .4نسخ الرسالة:

الرسالة فريدة مطبوعة قدمها

السيد حممد رضا اجلاليل يف الذكرى

السنوية األوىل لرحيل السيد عبد العزيز
الطباطبائي وفا ًء منه هلذا العامل اجلليل ،وقد

طبعت الرسالة يف كتاب بعنوان املحقق

الطباطبائي يف ذكراه السنوية األوىل(،)20
وبعد االتصال الشخص بالسيد حممد
رضا اجلاليل بوساطة أخي املحقق األستاذ
حسي جهاد حساين وافق فضيلته عىل

قيامي بتحقيق الرسالة الرمحانية.

( )19املحقق الطباطبائي يف ذكــراه السنوية
األوىل-اللجنة التحضريية .642-641 :-
( )20ظ :املصدر السابق.651- 647 :

د .حيدر كريم ا ّ
جلاميل

 .5منهجي يف التحقيق:

اللبس من األلفاظ.

بعد أن حصلت عىل الرسالة وهي

 -5أرشت إىل مواضع كثري من النصوص

مراعيا يف ذلك قواعد الرسم املعروفة،

النصوص بي أربعة أقواس ((.))...

مطبوعة رشعت يف التحقيق ،ونسختها
وقد أسميتها األصل.

من كتب أصحاهبا وقد حرصت

 -6اثبت ماسقط من النصوص بي

اثبت صحة نسبة الرسالة إىل العالمة
ُّ -1

قوسي معكوفي [.]...

قسم ُت أوراق الرسالة عىل مخس
ّ -2

البحث.

الطهراين ،وهذا مثبت يف الدراسة.

فت باألعالم التي وردت يف
عر ُ
ّ -7

أوراق من  5- 1ووضعت مقابله

ّ -8
حت مجلة من املصطلحات التي
وض ُ

فيه داخل قوسي معكوفي وكام يأيت

 -9وضعت سني الوفاة ،والكلامت،

رقم الرسالة يف الكتاب الذي وردت
[ ]647 /5- 1فيشري الرقم عىل

وردت يف الرسالة.

واسامء الكتب داخل قوسي (.)...

اليمي إىل عدد أوراق الرسالة التي

ثانيا :التحقيق

رقم أوراق الرسالة يف الكتاب الذي

للشــيخ آقــا بزرگ الطــهراين

وضعتها ،والرقم عىل الشامل يشري إىل

الرمحانية
الرسالة
ّ

وردت فيه ،وقد وضعت الرتقيم يف

(1293هـ – 1389هـ)

متن الرسالة املحققة.

جت معظم القراءات القرآنية التي
خر ُ
ّ -3

ذكرها املصنف من كتب القراءات،
مع بيان وجوه القراءات؛ ذلك بأين مل

اكتف ِ بام ذكره املصنف إذ رأيت يف
ذلك أغناء ًا للتحقيق وزيادة يف رصانته.

 -4عنيت بضبط النص والسيام ما حيتمل

بسم اهلل الرمحن الرحيم

احلمد ّهلل ،والصالة والسالم عىل

سيدنا وموالنا رسول اهلل أيب القاسم حممد
بن عبد اهلل ،عىل آله الطاهرين املعصومي

آل اهلل(.)21

(( )21آل اهلل) :لقب أهل البيت ظ :القول
البديع يف الصالة عىل احلبيب الشفيع –
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وبعد فقد وصلني مكتوب األخ البارع

املدعو حممد شاه( ،)22العامل اهلندي
ّ
الصفي ّ

الدينوري الباهيل النحوي( ،)24املتوىف

ُ
السؤال
حيب ُه ويرضا ّه -؛ وفيه
–وفقه اهلل ُ ملا ّ

([ )276هـ](.)25

فهل يكتب باأللف بي امليم والنون ،أو

واالشتقاق( ،)26كام فعله ابن احلاجب

عن كيفية كتابة االسم الرشيف( :الرمحن)،

بإسقاط األلف ؟ ]648 /2[ .فأقول:
توطئــة:

إن املسألة من مسائل علم َ
اخل ّط(،)23

الذي كان القدماء ُيدرجون بعض مسائله

يف كتبهم املعنونة بــ(أدب الكاتب)،
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أو (أدب الكتاب) ،كام صنعه ابن قتيبة

السخاوي  .8 :-وهذا اللقب يعود إىل قص
جد النبي :ظ :تاريخ اليعقويب،237 /1 :
((وإنام ُسموا اآلل ألهنم يف بيت اهلل احلرام))
بحار األنوار –املجليس  ،258 /5 :-وقال
أبو طالب يف ذلك شعرا:
نحن آل اهلل يف كعبته
مل يزل ذاك عىل عهد أبرهم
ويــروى (يف بلدته) –الديوان ،237 /1
الغدير–األميني– .162 /1 :وقــال
((سميت قريش آل اهلل)) –تاريخ
الذهبيُ :
اإلسالم–.25 /1 :
( )22مل أتوصل ملعرفته -عىل الرغم من تتبعي
لــه -ويبدو انه من علامء اهلند املعارصين
للشيخ الطهراين.
( )23اخلط ُ(( :تصوير اللفظ بحروف هجائية)).
التعريفات –اجلرجاين– ،103 :وكشاف
اصطالحات الفنون –التهانوي–.746 :

أو جيعلونه بابا ملحقا بعلم الترصيف

الكردي ،النحوي ،األصويل

()27

([ )646هـ]

()28

املتوىف

يف مقدمة الترصيف

املوسومة بالشافية ،ورشحها النظام األعرج

القمي النيسابوري( ،)29تلميذ القطب
ّ

( )24وهو :أبو حممد ،عبد اهلل بن مسلم بن قتيبة
الباهيل الدينوري من أئمة األدب ،ومن
املصنفي املكثرين له مؤلفات منها :أدب
الكاتب ،واملعاين الكبري ،وعيون األخبار
وغريهــا .ظ ت( :وفيات األعيان/3 :
 ،42األعالم.)458 /1 :
( )25سقط من األصل وأثبته.
( )26يعني :علم الرصف.
( :)27وهو :أبو عمرو ،عثامن بن عمرو بن أيب
بكر بن يونس ،فقيه ،أصويل ،من أئمة اللغة
و النحو ،له مؤلفات كثرية منها :الكافية–
يف النحو  ،-والشافية –يف الــرصف ،-
ومنتهى السؤل يف علمي األصول واجلدل،
وغريهــا .ظ ت( :بغية الوعــاة –السيوطي
 ،134 /2واألعالم.)211 /4 :
( )28سقط من األصل وأثبته.
( )29وهو احلسن بن حممد بن احلسي نظام الدين
القمي النيسابوري ،يقال له األعرج –لعرج
ّ
يف ساقه – تويف بعد (850هـــ) مفرس ،له
اشتغال باحلكمة والرياضيات ،وعلم اهليئة،
له مؤلفات منها :تفسري غرائب القرآن

د .حيدر كريم ا ّ
جلاميل

الشريازي( ،)30الذي مات ()710

()31

[هـ]( ،)32وقد ألـف بإشارة أستاذه هذا رشح

(حترير املجسطي)( )33يف ([ )704هـ](.)34

ورغائب الفرقان ،رشح الشافية يف الرصف–
يعرف برشح النظام -وتعبري التحرير –رشح
حترير املجسطي  .-ظت( :أعيان الشيعة:
 ،112 /23والذريعة إىل تصانيف الشيعة:
 ،206 /4و األعالم .)216 /2
( )30وهو حممد بن مسعود بن مصلح الفاريس،
قاض ،عامل بالعقليات ،مفرس ،له مؤلفات
منها :فتح املنان يف تفسري القرآن ،ومشكالت
التفاسري ،ورشح كليات القانون يف الطب-
البن سينا -وغريهـا .ظ ت( :بغية الوعـاة
 ،389 /2األعالم.)188 /7 :
( )31وهذا يثري سؤال كيف تتلمذ النظام القمي
الذي بقي حيا بعد (850هـ) عىل يد القطب
الشريازي الذي تويف سنة ( 710هـ) –كام
ذكر العالمة الطهراين يف الذريعة عندما
ترجم حلياة النظام .-
( )32سقط من األصل وأثبته.
( )33املجسطي –بكرس امليم واجليم وختفيف
الياء-كلمة يونانية معناها الرتتيب ،وهو من
أرشف ما صنّف يف اهليئة ،واهلندسة العليا
عىل الرتتيب التعليمي ،والــزوايــا واآلت
الرصد وأوساط الكواكب وتعديالهتا ،بل
هو األم يف هذا الفن ،ومنه يستخرج سائر
الكتب املؤلفة يف هذا الفن ،ألفه بطليموس
الفلوزي ،وحتريره للخواجة نصري الدين
الطويس(ت 672هـ) ،والرشح لنظام الدين
األعرج القمي ويعرف بـ(تعبري التحرير).
ظ( :كشف الظنون،1595–1594 /2 :
والذريعة.)142 /13 ،390 /:3 :
( )34سقط من األصل وأثبته.

والرشح متداول مطبوعُ .ث َّم يف

األواخر استقل علم اخلط بالتأليف :نظام
ونثرا ،فنظم املريزا قوام الدين السيفي

القز ويني(–)35املتوىف يف عرش اخلمسي
بعد املائة واأللف

()36

ّ
اخلط من
–(باب

ّ
الشافية) مستقالّ ،
اخلــط)،
(ر نْمــح
وسامهُ :

ورشحــه تلميــذه املوىل حمسن بن حممد

طاهر النحوي القزو يني(.)38() ...( )37

( )35وهو املريزا قوام الدين احلسيني السيفي
القز ويني (ت بحدود 1150 :هـ)عامل،
فاضل ،له كثري من التصانيف منها :التحفة
القوامية ،والوافية ،ورمــح اخلــط ،ونظم
احلساب ،ونظم األصول .ظ ت( :الذريعة:
 ،471 /1وتالمذة السيد املجليس –السيد
امحد احلسيني –.)73

( )36كذا يف األصل.

( )37وهــو املــوىل املــال حمسن بن حممد طاهر

القزو يني النحوي الطالقاين بقي حيا بعد

(1150هـــ) ،علم فاضل ،أصويل ،نحوي
له مؤلفات منها :رشح العوامل املائة،
وتقويم اخلط ،والرسالة الوضعية األهبرية،
وغــريهــا ،ظ ت( :أعــيــان الشيعة/43 :

 ،173الذريعة،25 /14 ،396 /4 :

.)136 /23
( )38كذا يف األصل .وقد ذكر العالمة الطهراين
يف الذريعة أنه قد فرغ من تقويم اخلط سنة
(1123هـ) –.396 /4
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واملبحوث عنه( )39هو :الوجود َ
بي
الك نْت ّ
للكلامت ويعرف به كيفية ختطيط الكلامت

أهم من جتويد اللفظ املنت َفع منه آن ًا ّمـا ،وعىل
ُّ

احلروف اهلجائية (.)40

املستنـدَ يف أحكام مسائلهام األستحسانات

مسميات
وتصويرها يف الرتكيب عن
ّ

أية حال فهذان العـِلامن مش ِ
رتكان يف أنه ليس

وعلم اخلط عديل علم القراءة

العقلية ،والقياسات الفكرية ،فكام أن

اللفظي للكلامت ،وتعرف منه كيفية التلفظ

إلنحصارطريقه يف السامع عن أهلها،

اللفظية؛ بأن اخلط
ُيفضل عىل سائر العلوم
ّ

مسائل القراءة والتجويد إىل أهل ِ
اخلربة

والتجويد ،الذي يبحث فيه عن الوجود

()41
ٌ
رشيف ،بل قد
هبا  .وعلم اخلط :علم ٌ

مما يفهمه الشاهد والغائب ،وينتفع منه سائر

األعقاب يف [ ]649 /3األحقاب ،واللفظ

ال ينتفع منه إ ّ
ُ
احلارض امللتفت السامع له
ال
فقط.
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عر ِ
ض لالنتفاع الدائم
فتحسي اخلط ا ُمل ّ

( )39يعني كيفية إمالء كلمة (الرمحن).
( )40قال ابن احلاجب(( :اخلط تصوير اللفظ
بحروف ِهجائه إالّ أسامء احلروف إذا ُقصـِدَ
الـمسمى)) –رشح الشافية :الريض
هبا ُ
األسرتابادي.- 312 /4 :
( )41التجويد هو((حلية التالوة ،وزينة القراءة،
وهــو إعــطــاء احلـــروف حقوقها وترتيبها
مراتبها ورد احلــرف إىل خمرجه وأصله،
وإحلاقه بنظريه وتصحيح لفظه وتلطيف
النطق به عىل حال صيغته ،وكــامل هيئته،
من غري إرساف وال تعسف وال إفراط وال
تكلف :)) .النرش يف القراءات العرش -أبن
اجلزري  1 :-م ، .168وظ :جامع البيان يف
القراءات السبع املشهورة -الداين .381 :-

العقل ليس طريق ٌا إلثبات اللغة()42؛

أو األخذ عن اللغويي كذلك املرجع يف

كيفية
القراء املتقدمي الذين َتل ّقـوا ّ
هبا من ّ
القراءة طبق ًة عن طبقة ٍإىل الصحابة عن

النبي ،واملرجع يف مسائل اخلط -أيضا-
إىل أهل ِ
الوراقي املتقدّ مي.
اخلربة به من ّ

ُث َّم -بعد التمهيد -نقول :أ ّما قراءة

()43
القراء
هذا االسم الرشيف  ،فقد اتفق ّ

عىل أنه تلفظ األلف فيه دائام( ،)44سواء كان

( )42ظ :ملع األدلة –األنبا ري  ،95-االقرتاح
يف علم أصول النحو -السيوطي–،202 :
واملنهج الوصفي يف النحو العريب حتى هناية
القرن الثالث اهلجري –رسالة دكتوراه –
حقي إسامعيل.23 :
( )43يعني :الرمحن.
( )44ظ :احلجة يف علل الــقــراءات السبع –
الــفــاريس  ،34- 31 /1 :-السبعة يف
القراءات -ابن جماهد  ،102 :-النرش يف

د .حيدر كريم ا ّ
جلاميل

مع األلف والالم( ،)45أو ُجم ّرد ًا عنه(.)46

وليس حـالـه كحال (مالك) الذي

القراء فيه ،فقرأ ُه ُ
بعضهم بإسقاط
اختلف ّ
األلف( ،)47بل كتب شيخنا شيخ الرشيعة

القراءات العرش ،45 /1 :إحتاف فضالء
البرش يف القراءات األربع عرش –الدمياطي
 ،120ومعجم الـــقـــراءات الــقــرآنــيــة –
اخلطيب– ،8 /1 :وغريهــا.
( )45يعني( :الرمحن) وقد ورد يف القرآن الكريم
( )57مرة.
( )46يعني (رمحن) مل يرد يف القرآن الكريم جمردا
من األلف والالم.
ِ
( )47قرأ (مالـِك) عىل وزن (فاعل) –باخلفض-
عاصم ،والكسائي ،وخلف ،ويعقوب،
وأبــو بكر ،وعمر ،وعثامن ،عيل وابن
مسعود ،وطلحة ،والزبري ،وعبد الرمحن
بن عــوف روايــة عن النبي؟( :النرش
يف القراءات ،282 /1 :وإحتــاف فضالء
البرش ،40 ،22 :ومعجم القراءات القرآنية:
 .)8 /1وقرأ ( َملـ ِِك) –عىل وزن( َفعـ ِِل)
باخلفض–اب ُن كثري ،ونافع ،وابن عامر ،وأبو
عمرو بن العالء ،زيد ،وأبو الدرداء ،وأبن
عباس ،وجماهد ،وهو اختيار أيب عبيدة.
ظ( :السبعة يف القراءات ،104 :الكشف
عن وجــوه الــقــراءات ،27 /1 :ومعجم
القراءات )9 /1 :وقرأ (مـَلـنْك) عىل وزن
(س نْهل) أبو هريرة ،،عاصم اجلحدري،
َ
وهي لغة بكر بن وائــل .ظ( :خمترص أبن
خالويه ،21 :النرش يف القراءات،47 /1 :
ومعجم القراءات .)9 /1 :وقرأ(مـِ نْل ِك)

األصفهاين(-)48طاب ثراه-رسالة( :إنارة
ورج َح فيها
احلالك يف قراءة َم ِـلـك و مالك) ّ

األول بوجوه –كام ذكرناه يف الذريعة(ج 2

ص .)49( )353

عىل وزن (عـ نِْجل) –بكرس امليم ،وسكون
الالم -أبو عثامن النهدي ،والشعبي ،وأبو
حيوة .ظ( :معجم القراءات القرآنية/1 :
 .)9وقرأ ( َملـِ َك) -بنصب الكاف من غري
ألف–أنس بن مالك والشعبي .ظ( :خمترص
ٌ
أبن خالويه( ،1 :النرش يف القراءات/1 :
 ،47وإحتاف فضالء البرش .)154 :وقرأ
( َمــــ ّ
ــــالك) –باأللف والتشديد ،وكرس
الكاف –األمام عيل بن أيب طالب .ظ:
(النرش يف الــقــراءات ،48 /1 :ومعجم
القراءات.)11 /1 :
( )48وهو فتح اهلل بن حممد بن جواد األصفهاين
النامزي ،رشيعة مدار (ت  1339هـ)، .
فقيه ،إمامي ،من كبار الفقهاء ،وقائد من
قادة الثورة عل اإلنجليز –األوىل –وكان
زعيم حــوزة النجف األرشف ،خطيبا
وكاتبا ،له مؤلفات يف فقه األمامية فضال
عن رسائل وحــواش منها :إنــارة احلالك
يف قــراءة ملك ومالك ،وإبانة املختار يف
إرث الزوجة من ثمن العقار ،ورسالة يف
أحكام الصيد ،وغريهــا .ظ ت( :الذريعة:
 ،353 /2أعيان الشيعة،55- 54 /31 :
واألعالم.)135 /5 :
( )49قال فيه(( :إنــارة احلالك يف قــراءة (ملك

ومالك) يف سورة الفاحتة ،وترجيح األول

منهام يأتني عــرش وجــهــا ،بعد طــي عرش
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مقدمات لشيخنا األستاذ املــريزا فتح اهلل
بن حممد الشريازي النامزي الشهري بشيخ

الرشيعة األصفهاين النجفي ،املتوىف هبا سنة

( 1339هـ) .كتاب مبسوط جليل يقرب من
ألفي وثالثة مائة بيت ،فرغ منه عارش صفر

سنة (1324هـ) ،وجعل له خامتة ذكر فيها
ما أخرجه أهل السنة من كتبهم من أحاديث
التحريف؛ أي :التنقيص عن اآليات النازلة

قــرآنــا ،وجعل للخامتة ذيــال مشتمال عىل
مخس فوائد كل منها ذات فوائد علمية
مفيدة ،وغالبها مبتكرات ،وقد ّبي يف هذا
الكتاب ،حال القراءات الغري مشهورة يف

ست وعرشين آية من آيات القرآن الرشيف،

وفصل بينها بأن تلك القراءات تسعة فيها
ّ
خمالفة لرسم املصحف ،والبقية موافقة ،ثم
أن ثالث عرشة من تلك القراءات املوافقة

للرسم ثابتة عند القراء السبعة ،أو العرشة

رجح القراءة
أيضا ،وأربعة عن غريهم ،ثم ّ ّ
الغري املشهورة يف أثني عرش موضعا من

الثالثة عرش املذكورة أهنا موافقة للرسم،

وثابتة أيضا عن القراء املدعى تواتر قراءاهتم
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واملواضع هي )1( :ملك -بحذف األلف.-

عليهم –بالضم
( )2رساط –بالسي–ُ )3( .
ِ
()5أرجلكم–
فيها  )4( .-كفو َء –باهلمز .-
()6رجلك –بسكون اجليم–.
باخلفض–.
نْ

( :)7املجلس –بحذف األلف– )8( .من
حتتها –بزيادة من  )9( .-سامل َا –بزيادة

األلف– )10( .تستطيع يف املائدة –بالتاء

ونصب ربك– )11( .فحسب يف الكهف–

وأما كتابة هذا االسم الرشيف(،)50

فالظاهر من أبن قتيبة( )51املذكور يف كتابه
(أدب الكاتب) –املطبوع يف []650 /4
مرص سنة ([ )1300هـ]

()52

يف ص

( ،)53()83وكذا من أبن احلاجب()54يف

باب اخلط من الشافية  ،ومن النظام
()55

األعرج()56يف رشحها

()57

حتقق االتفاق

بسكون السي–َ )12( .عـ َـرف ب نْع َض ُه –
بالتخفيف- ))-النص كام ورد يف الذريعة–.
( )50يعني( :الرمحن).
( )51تقدمت ترمجته يف هامش رقم (.)28

( )52سقط من األصل ،وأثبته.
( )53ظ :أدب الكاتب ،192- 191 :وفيه:
((وكتبوا (الرمحن) بعد ألف حيث أثبتوا
األلف و الالم ،وإذا ُحذفت األلف والالم
رمحان
فأحب إ ّيل أن يعيدوا األلف فكتبواَ َ :
الدنيا واآلخرة لعدم الثقل الناشئ من قلة ا
استعامله)).
( )54تقدمت ترمجته يف هامش رقم (.)31
( )55ظ :رشح الشافية –الريض /3 :-
– 382وفيه نص ابن احلاجب–إذ يقول:
بسم اهلل الرمحن الرحيم
((و َن َقصوا من نْ
ِ
باسم اهلل ،باسم
أأللـ َ
ـف لك نْثرته بخالف نْ
َر ِّب َك ،ونحو ُه ،و وكذلك األلف من اسم
اهلل والرمحن مطلقا ً)).
( )56تقدمت ترمجته يف هامش رقم (.)33
–املسمى برشح النظام
( )57ظ :رشح الشافية
ّ
النيسابوري  ،388 :-وفيه ((وكذلك

د .حيدر كريم ا ّ
جلاميل

من الك ّتاب والوراقي عىل إسقاط األلف

املمحض يف الذات(( :أ ل ل ا هـ))(،)61
ّ

كثرة االستعامل(.)58

منه هبذه الصورة(( :اهلل))( )62وقد رصح

منه يف الكتابة ،لالستثقال احلاصل فيه من

رصح ابــن قتيبة –منهم -بأنه
نعمّ ،

إذا كان جمــردا عن األلــف و الــالم كام يف:

((رمحان الدنيا واآلخرة)) و((تباركت رمحانا
رحيام)) ،فيكتب بإثبات األلف؛ لعدم الثقل

الناشئ من قلة استعامله كذلك( ،)59ويظهر

حتمل كاتب هذا
من تعليلهم بالثقل أنه لو ّ
الثقل ،وكتبه باأللف دائام–كام جرت عليه
عادة الصاحب السائل–دام توفيقه .-

وأما احتامل حصول اإلهانة لالسم

الرشيف يف إسقاط األلف منه؛ فال وجه

له أبدا( ،)60فأن لفظ اجلاللة الذي هو

األلــف من اســم اهلل ،والــرمحــن ،نقصوها
مطلقا –سواء كــان يف البسملة أو ال –
لكثرهتام يف االستعامل)).
( )58البحر املحيط -تفسري ايب حيان األندليس
 ،17 /1املــحــرر الوجيز –تفسري ابن
عطية–.65 /1
( )59ظ :أدب الكاتب ،192 :مغني اللبيب
عـــن كــتــب األعــــاريــــب –ابن هــشــام
األنصاري– ،461 /2و الربهان يف علوم
القرآن–الزركيش–.510 /2 :
( )60ظ :معاين القرآن –الفراء– ،2 /1 :البحر
املحيط ،17 /1 :املحرر الوجيز،62 /1 :
وروح املعاين –تفسري اآللويس .57 /1 :-

وال يكتب إال بإسقاط األلف األخرية

( )61كذا يف نسخة األصل.
( )62قيل إن أصله(إله) وقد حذفت اهلمزة،
وعوض عنها األلف والالم للتعظيم عىل
ّ
(اله) ثم نقلت حركة اهلمزة إىل الــالم،
فجاء (الاله) ،وقيل :بل دخلتا عىل (إله) ثم
نقلت حركة اهلمزة إىل الالم فجاء (الاله)،
ثم أدغمت الالم يف الالم الثانية ،وقيل :إن
أصل الكل الكلمة (اله) ثم فخمت إذ مل
يكن قبلها كرسة ،ورققت إذا كانت قبلها
كــرسة ،ومنهم من يرققها يف ّ
كل حــال، .
والتفخيم من خــواص االســم الرشيف،
وقيل :إن مهزة (إاله) أصل وهو من (أله)،
(يأ له) فــأاله مصدر يف موضع املفعول،
أي :املألوه،؛ ألنه تتوله إليه القلوب ،أي:
تتحريا أللباب يف حقائق صفاته والفكر
يف املعرفة به ،وقيل :إن أصله (اله) عىل
(فعل) ،وأصل األلف (يــاء) ألهنم قالوا
يف مقلوبه( :هلى أبوك) ثم أدخلت األلف
والالم ،ونقل عن اخلليل قوله(( :إن أصل
(إلــــه)(واله) وأن اهلمزة م ّبدلة من واو
كام هي يف (إشــاح) و(وشــاح) ،و(إســادة)
و(وسادة) .)) .وقيل :إنه مأخوذ من (اله)
بمعنى االحتجاب واالرتفاع فهو مصدر
مبني للفاعل ألنه سبحانه هو املرتفع حقيقة
االرتفاع التي ال يشوهبا بذاته فال تدركه
األبصار ،والتصل إىل كنهه األفكار .ظ:
معاين القرآن –الفراء  ،4 /1 :-إمالء ما
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به ابن قتيبة( ،)63مع أن رسم اخلط الكويف

الذي كان معموال يف زمن نزول الوحي،

باخلط الكويف يف اخلزانة الرضوية املقدسة،

األلف من لفظ اجلاللة ،والرمحن( ،)65وقد

وكذا عدة نسخ يف اخلزانة الغروية،

وكان القرآن يكتب به( ،)64هو إسقاط

384

رأيت نسخا كثرية من القرآن الرشيف

من به الرمحن –العكربي  ،5 /1-مفاتيح
الغيب -التفسري الكبري  :-الــرازي /1
 ،164املحرر الوجيز ،،63 /1 :روح
املعاين ،57 /1 :والبيان يف تفسري القرآن–
السيد اخلوئي– ،453 /1وغريها.
( )63ظ :أدب الكاتب.191 :
( )64لقد كتبت املصاحف الرشيفة مجيعا باخلط
الكويف القديم –الذي كان سائدا -وظلت
الكتابة هبذا اخلط مفضلة عند أكثر الناس
حتى حتولوا يف القرن الرابع اهلجري إىل
كتابة املصاحف بخط النسخ ،كونه أكثر
وضوحا ،وماتزال الكتابة بالنسخ إىل وقتنا
احلارض .ظ( :القراءات املتواترة وأثرها يف
الرسم القرآين -واألحكام الرشعية –د.
حممد احلبش .88 :-
( )65قال البيهقي(( :من كتب مصحفا فينبغي
أن حيافظ عىل اهلجاء التي كتبوا به تلك
يغري مما
املصاحف ،وال خيالفهم فيها ،وال ّ
كتبوه شيئا ،فإهنم أكثر علام ،واصدق قلبا
ولسانا ،وأعظم أمانة منا ،فال ينبغي أن نظن
بأنفسنا استدراكا عليهم)) الربهان يف علوم
القرآن –نقال عن البيهقي .277 /1 :-
و ظ :املصاحف –السجستاين–،156 :
و لطائف اإلشـــارات لفنون القراءات–
القسطالين–.62- 61 /1 :

ينسب بعضها إىل بعض األئمة .

والسيام النسخة املكتوب يف ظهر آخر
صفح منها ماصورته(( :كتبه عيل بن

أبو( )66طالب سنة األربعي من اهلجرة))،
وتلك النسخ كلها متفقات يف إسقاط

األلفات من لفظ اجلاللة []651 /5
والرمحن( ،)67مع أن البسملة مكتوبة يف

( )66كــذا يف األصـــل ،ولعله رفعه مــن باب
احلكاية.
( )67يرى جممع اللغة العربية يف القاهرة الوقوف
عند الرسم املعهود ألن الرسم االعتيادي
ٍ
عرضة للتغيري والتذييل يف ّ
عرص ،فلو
كل
أبيح هــذا لتعدد املصحف ،وكــان مظنة
ألن يعزي إليه االختالف ،فحفظ القران
وصونه ،يعني :رسمه عىل الكتبة األوىل.
ظ :هوامش يف رحاب املصحف –سامل عبد
الرزاق – .37وذهب ابن حنبل إىل حتريم
خمالفة خط املصحف يف (ياء) ،أو(واو) أو
(ألف) أو غري ذلك :ظ :الربهان يف علوم
القرآن  .279 /1 :-واجلدير باإلشارة
هنا إىل أن علامء مدرستي البرصة والكوفة
قد قالوا يف هذا الباب ((إن رسم املصحف
سنّة متبعة مقصورة عليه ،فال يقاس ،وال
يقاس عليه)) اإلتقان يف علوم القرآن –
السيوطي–.172 /1 :

د .حيدر كريم ا ّ
جلاميل

أول مجيع تلك النسخ؛ ومع علمنا ذلك

بزرك الطهراين ،يوم االثني ثاين شهر

رس َمها .والسيام إن قلنا:
أن ال يتخطى نْ

النجف األرشف.

من رسم خط املصاحف ،فاألوىل للكاتب
إن مالك قوهلم(( :اقرأوا كام يقرأ

الناس))( ،)68موجود يف الكتابة أيضا.

رب
واهلل املو ّفق واملعي ،واحلمد هلل ِّ

العاملي ،والصالة عىل نبينا حممد وآله

الطاهرين.

حرره اجلاين حممد حمسن ،املدعو بآقا

( )68التوحيد -الشيخ الصدوق  ،242 :-بحار
األنوار.29 /82 ،195 /50 :

رمضان املبارك سنة([)1367هـ]( ،)69يف
وفرغ من استنساخه السيد حممد رضا

احلسيني اجلاليل( :)70ليلة السبت 13

من شهر رمضان املبارك سنة()1416
[هـ]( ،)71يف قم املقدسة.

واحلمد هلل أو ً
ال وأخر ًا وظاهر ًا وباطن ًا.

( )69سقط من األصل وأثبته.
( )70تقدمت ترمجته يف هامش رقم (.)17
( )71سقط من األصل وأثبته.
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تعد اجلامعة األهلية (املرصية) أوىل اجلامعات العربية التي أسست الدراسات العليا

ومنحت شهاديت املاجستري والدكتوراه لطلبتها وأول رسالة متت مناقشتها كانت سنة

 ،1924واستمرت بقبول طلبتها من مرص والبالد العربية واإلسالمية حتى بعد أن تغري
اسم اجلامعة إىل جامعة فؤاد األول ثم اىل جامعة القاهرة ،وبعد ذلك تم تأسيس اجلامعات

األخرى يف العاصمة املرصية وبقية املحافظات.

وكانت الكليات اإلنسانية قد شجعت عىل اختيار الطلبة الباحثي لدراسات عامة

ومتخصصة يف القرآن الكريم بدراسة سوره وآياته وإيضاح جوانب التفسري والرشح

واإلعراب والقصص وإبراز اجلوانب البالغية والنقدية والنحوية واللغوية لذلك رأيت

من املناسب أن أمجع هذه الرسائل العلمية املجازة يف شتى اجلامعات املرصية لنطلع عىل

جوانب البحث والدرس واملتابعة يف رحاب القرآن الكريم ضمن آفاق التفكري الذي
أبداه الطلبة من املرصيي والعرب واملسلمي ،وقد شجعني عىل ذلك إطالعي عىل مادة

البحث ميداني ًا من خالل زياريت ملرص خالل صيف 2012م والوقوف عىل الرسائل
اجلامعية وأدلتها ومصادر توافرها.
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أما املنهج الذي يقوم عليه هذا البحث فهو:

 .1ذكر اسم الباحث من الطلبة الدارسي.

 .2عنوان الرسالة أو األطروحة (ماجستري أو دكتوراه).

 .3مستوى الرسالة أو األطروحة (ماجستري أو دكتوراه).
 .4سنة املناقشة وتاريخ منح الشهادة.

 .5اسم اجلامعة التي أجازت الرسالة أو األطروحة.
 .6اسم الكلية ضمن تلك اجلامعة.

 .7واختصار ًا تم اختيار بعض الرموز لبعض الكلامت حرص ًا عىل عدم التكرار وهي:
ج جامعة ،د دكتوراه ،ش شعبة ،ق قسم ،ك كلية ،م ماجستري.

أرجو من اهلل تعاىل قبول عميل لوجهه الكريم.

آمال كامل رضار حممد عيل

أدب األمثال بيت اإلعجاز القرآين اإلنساين ،د 1996ج ،األزهر ،ك .الدراسات

اإلسالمية والعربية (بنات) باإلسكندرية.

آمال حممد عبد الرمحن ربيع

اإلرسائيليات يف تفسري الطربي :دراسة يف اللغة واملصادر العربية ،1995 ،دكتوراه .ج

القاهرة ،ك دار العلوم.
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آمنة عيل عثامن

األساليب اإلنشائية يف سوريت األنفال والتوبة /م  1989ج ،األزهر ،ك الدراسات

اإلسالمية والعربية (بنات) بالقاهرة ،ق .البالغة والنقد.

إبراهيم حسن أمحد حسن

التصوير البياين يف آيات اليوم اآلخر ،م  1992ج .األزهر ،ك .اللغة العربية بالقاهرة.
إبراهيم الدسوقي مخيس

تصوير القرآن جلوانب اجلهاد /د  1974ج .األزهر ،ك أصول الدين.

أ.د .صباح نوري املرزوك

إبراهيم السيد حممد رفاعي
مباحث البيان يف ((روح املعاين)) /د .1990 .ج القاهرة ،ك .اللغة العربية بالقاهرة.
إبراهيم صالح السيد هدهد

أرسار تنوع تشبيهات القرآن الكريم ،م  1991ج األزهر ،ك .اللغة العربية بالقاهرة.
إبراهيم طه أمحد

حاشية قطب الدين التجلتاين عىل ((الكشاف)) ،د  1981ج .األزهر ،ك .اللغة العربية

بالقاهرة ،ق .البالغة والنقد.

إبراهيم عبد احلميد التلب

((حتفة األرشاف يف كشف غوامض الكشاف)) /د  1981ج .االزهر ،ك .اللغة

العربية بالقاهرة ،ق .البالغة والنقد.

إبراهيم حممد إسامعيل عوضي

أرسار اإلعجاز يف النسق القرآين /د  1969ج .األزهر ،ك .اللغة العربية .ق .األدب والنقد.
أبو متام أمحد مرغينمي حممد عيسوي

السياق اللغوي يف القصص القرآين /د  1996ج .اإلسكندرية ،ك .اآلداب.
أبو زيد حممد عيل

مباحث املعاين يف حاشية حممد بن أمحد بن مصطفى الشهري بـ((طاشكربي زاده))

املتوىف سنة 968هـ عىل تفسري البيضاوي املسمى ((أنوار التنزيل وأرسار التأويل)) /د-
ج .األزهر ،ك .اللغة العربية بأسيوط ،ق .البالغة والنقد.
أمحد حامد حممود

سورة إبراهيم :دراسة تذوقية لغوية /م -ج .الزقازيق ،ك .اآلداب.
أمحد حسي حممدين

اخلرب يف القرآن الكريم /م  1987ك .اآلداب بسوهاج ،ق .الصحافة.

391

القرآن الكريم يف الرسائل اجلامعية املرصية

أمحد سعد عيد
اجلانب البياين يف كتاب ((الربهان يف علوم القرآن)) /م  1988ج .األزهر ،ك .اللغة

العربية بالقاهرة.

أمحد سعد حممد سعد

البالغة يف توجيه القراءات /د  1997ج .عي شمس ،ك .البنات.
أمحد السعيد شلبي

((يف ظالل القرآن)) لسيد قطب /م  1996ج .طنطا ،ك .اآلداب.
أمحد السيد أمحد حجازي

جهود املفرسين البالغية /د 1414هـ .ج .الزقازيق (فرع بنها) .ك .اآلداب.
أمحد السيد طلحة داود

مباحث املعاين يف تفسري ((فتح البيان)) /د .ج ،األزهر ،ك .اللغة العربية باملنصورة.
أمحد سيد حممد أمحد عامر

نظرية إعجاز القرآن وأثرها يف النقد األديب /د -ج األزهر ،ك .اللغة العربية بأسيوط.
أمحد الرشبيني مجعة الرشبايص

السيد حممد رشيد رضا (صاحب املنار) :عرصه ،وحياته ،وجهوده األدبية واللغوية/

د 1967ج .األزهر ،ك .اللغة العربية بالقاهرة.
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أمحد عبد احلميد امحد فراج

مناسبة األلفاظ للمعاين من خالل تفسري ((روح املعاين يف تفسري القرآن العظيم والسبع

املثاين)) للعالمة أيب الفضل شهاب الدين السيد حممود األلويس البغدادي /د-ج .األزهر،

ك .اللغة العربية بأسيوط ،ق .أصول اللغة.

أمحد عبد العزيز يوسف

املباحث البالغية يف سورة األنعام /م  1995ج .األزهر ،ك .اللغة العربية باملنصورة.

أ.د .صباح نوري املرزوك

أمحد عبد اهلل عيسى

الصورة البيانية يف القرآن :مفهومها وداللتها /م – ج .عي شمس ،ك .اآلداب.
أمحد عبد الوارث موسى حممد

الرتاث األديب يف تفسري القرطبي /د  1992ك .اآلداب بسوهاج.
أمحد عبد الوارث مريس حممد

سورة النساء :دراسة فنية بيانية /م  1985ك .اآلداب بسوهاج.
أمحد عوض العزيب

بعض السامت الصوتية يف القرآن الكريم /د  1998ج .األزهر .ك .اللغات والرتمجة.
امحد عيسى االمحد

داود وسليامن يف العهد القديم ويف القرآن الكريم :دراسة لغوية تارخيية مقارنة،1988 ،

دكتوراه .ج القاهرة ،ك دار العلوم.

أمحد فريد إبراهيم أبو سامل

املباحث البالغية يف كتاب ((الربهان يف وجوه البيان)) البن وهب الكاتب /م 1991

ج .األزهر ،ك .اللغة العربية بالقاهرة.

أمحد كامل حممد املهدي مسلم حسن

وحدة اهلدف يف السورة القرآنية /د  1973ج .األزهر ،ك .أصول الدين.
أمحد حممد عبد الرايض

قراءة ابن عامر صوتي ًا ورصفي ًا ونحوي ًا ،1988 ،ماجستري .ج القاهرة ،ك دارالعلوم.
أمحد حممد عبد الرايض

مواقف النحاة من القراءات القرآنية من أول القرن اخلامس إىل أواخر القرن الثامن،

 ،1992دكتوراه .ج القاهرة ،ك دار العلوم.

أمحد حممود حممد املرصي

منظور القايض عبد اجلبار للبالغة القرآنية /م  1998ج .اإلسكندرية ،ك .اآلداب.
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أمحد مصلح إبراهيم خلف اهلل

الفروق اللغوية يف القرآن الكريم /د  1989ج .عي شمس ،ك .اآلداب.
أمحد هنداوي عبد الغفار هالل

املباحث البيانية يف تفسري الفخر الرازي /د  1989ج .األزهر ،ك .اللغة العربية بالقاهرة.
أسامء السيد السيد شعبان

األساليب اإلنشائية يف سوريت النساء واملائدة وأرسارها البالغية /م  1991ج .األزهر،

ك .الدراسات اإلسالمية والعربية (بنات) بالقاهرة.

إسامعيل سامل عبد العال

احلافظ بن كثري ومنهجه يف التفسري ،1977 ،ماجستري .ج القاهرة ،ك دار العلوم
إسامعيل حممد إسامعيل شتا

اخلصائص النحوية يف القرآن الكريم /م  1979ج .اإلسكندرية ،ك .اآلداب.
إسامعيل حممد األنور حممد

دراسة التشبيهات القرآنية عند ابن ناقيا البغدادي يف كتابه ((اجلامن)) /م  1994ج.

األزهر ،ك .اللغة العربية بالقاهرة.

أماين حممد هاشم

إعجاز القرآن بي الرماين والباقالين :دراسة مقارنة /م  1995ج .األزهر ،ك.

الدراسات اإلسالمية والعربية (بنات) بالقاهرة ،ق .البالغة والنقد.
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األمري حممد األمري نوفل

مباحث علم املعاين يف تفسري ((غرائب القرآن ورغائب الفرقان للنيسابوري املتوىف سنة

977هـ /د – ج .األزهر ،ك .اللغة العربية بأسيوط .ق .البالغة والنقد.
األمري حممد األمري نوفل

املسائل البالغية يف كتاب ((جماز القرآن)) أليب عبيدة معمر بن املثنى /م 1989ج.

األزهر ،ك .اللغة العربية بالقاهرة.

أ.د .صباح نوري املرزوك

انتصار حممود حسن سامل
أنباء عاد وثمود يف القرآن الكريم :دراسة بالغية /م  ،1997ج .األزهر ،ك .الدراسات

اإلسالمية والعربية ،بنات بالقاهرة.

أيمن حممد منري
قصة نوح ترمجة بعض معاين القرآن :دراسة مقارنة / ،م  1995ج .األزهر ،ك .اللغات

والرتمجة.

أيوب عبد العزيز أيوب
حاشية قطب الدين الرازي عىل تفسري ((الكشاف)) /د  1981ج .األزهر ،ك .اللغة

العربية بالقاهرة ،ق .البالغة والنقد.

بدر عبد العال حسني أبو صغري
الشواهد القرآنية يف ((مفتاح العلوم)) للسكاكي /م – ج .األزهر ،ك .اللغة العربية

بأسيوط ،ق .البالغة والنقد.

بركات رياض حممدي
قضايا األسلوب عند الباقالين يف كتابه ((إعجاز القرآن)) /م  1998ج .عي شمس،

ك .اآلداب.

بسيوين عبد الفتاح بسيوين
أساليب االستفهام يف القرآن الكريم من الوجهة البالغية /د  1984ج .األزهر ،ك.

اللغة العربية بالقاهرة.

بشري حممد حممود سيد
الشواهد الشعرية يف تفسري ابن جرير الطربي /م  1988ج .املنيا ،ك .الدراسات

العربية واإلسالمية (دار العلوم).
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توفيق حممد عز الدين
دليل األنفس بي القرآن الكريم والعلم احلديث :دراسة مقارنة يف علم الكالم،1985 ،

ماجستري .ج القاهرة ،ك دار العلوم.

ثريا كامل عيل الكومي
نظرية البالغة األدبية لإلعجاز القرآين /م  1980ج .عي شمس ،ك .البنات.
جابر عيل السيد سليم

املباحث الداللية عند الزخمرشي من خالل تفسري ((الكشاف)) /م  1992ج .األزهر،

ك .اللغة العربية بالقاهرة ،ق .البالغة والنقد.

مجال أمحد منصور
الشواهد الشعرية يف تفسري القرطبي :دراسة وحتقيق /م 1992ج .املنيا ،ك .اآلداب.
مجال الدين امحد عيل

وسائل املبالغة والتعظيم يف العربية :دراسة لغوية مع التطبيق عىل القرآن الكريم /د

 ،1999ج .اإلسكندرية ،ك .اآلداب ،ق .اللغة العربية ،ش .الدراسات اللغوية.
مجال عبد النارص عيد عبد العظيم عيل

التعدد الوظيفي للصيغة الرصفية يف القرآن الكريم ،1995 ،ماجستري .ج القاهرة ،ك
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دار العلوم.

مجيل عيل حممد عرايب

االستثناء يف القرآن الكريم :دراسة نحوية ،دكتوراه .ج القاهرة .ك دار العلوم.
مجيلة حممد عامد الدين حممد
األسس املنهجية التكاملية يف القصة القرآنية بي القدامى واملحدثي /د  1996ج.

األزهر ،ك .الدراسات اإلسالمية والعربية (بنات) باإلسكندرية ق .األدب والنقد.

أ.د .صباح نوري املرزوك

حامد احلاج بن مصطفى
املجاز املرسل يف القرآن الكريم :مواقعه وأرساره /م  1994ج .األزهر ك .اللغة

العربية بالقاهرة.

حامد صادق حامد

املشاهد يف القرآن الكريم :دراسة حتليلية /د 1987ج .األزهر ،ك .اللغة العربية

بالقاهرة ،ق .الدب والنقد.

حسن أمي خميمر

االستعارة وبالغتها يف القرآن الكريم /د  1985ج .األزهر ،ك .اللغة العربية.
حسن عبد القادر مصطفى عبد الدايم

اثر القرآن يف أدب الرافعي /م  1969ج .األزهر ،ك .اللغة العربية بالقاهرة.
حسن عيل حسن عثامن

اسم الفاعل وما يشبهه يف القرآن الكريم ويف التوراة :دراسة لغوية مقارنة،1995 ،

دكتوراه .ج القاهرة ،ك دار العلوم

حسن حممود حسن

أسلوب املحاجة يف القرآن الكريم /م -ج .األزهر ،ك .اللغة العربية بأسيوط ،ق.

األدب والنقد.

حفني حممد رشف

(بديع القرآن) ألبن أيب األصبع :حتقيق ودراسة /م  ،1956ج .القاهرة ،ك .دار

العلوم ،ق البالغة والنقد.

حفني حممد عبد الرحيم حامد

دراسة أساليب القرص يف تفسري (التحرير والتنوير) للشيخ الطاهر بن عاشور /م-ج.

األزهر ،ك .اللغة العربية بأسيوط ،ق .البالغة والنقد.
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محدي بدر الدين بدر الدين

العالقة بي النصب واجلر يف العربية مع اعتناء بالقراءات القرآنية ،1991 ،ماجستري.

ج القاهرة .ك دار العلوم.

محدي سيد عبد العال سيد

املباحث البالغية يف كتاب (معاين القرآن) للفراء /م  ،1989ج .األزهر ،ك .اللغة

العربية بأسيوط.

محيد عبد اجلواد النجدي

االجتاهات النحوية والرصفية للطويس يف كتاب التبيان يف تفسري القرآن،1980 ،

ماجستري .ج القاهرة .ك دار العلوم

خالد السيد عيل باليس

من أرسار النظم القرآين يف قصة آدم  /uم  ،1988ج .األزهر ،ك .اللغة العربية

بالقاهرة ،ق .البالغة والنقد.

خان أكرب حاجي موسى

اإلنسان يف القرآن ،1983 ،دكتوراه .ج القاهرة ،ك دار العلوم
خليل امحد اسامعيل خليفة

الفاظ احلياة االجتامعية يف القرآن الكريم /د ،1985ج .القاهرة ،ك .اآلداب.
خليل امحد حممد عاميرة
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اإلغفال يف إعراب القرآن ملكي بن أيب طالب :دراسة وحتقيق ،1975 ،ماجستري .ج

القاهرة .ك دار العلوم

خليل عبد العال خليل

االجتاهات الرصفية والنحوية للطربي (ت 310هـ) يف تفسريه جامع البيان عن تأويل

آي القرآن من خالل آراءه يف القراءات وأصول النحو ،1996 ،دكتوراه.
ج القاهرة .ك دار العلوم

أ.د .صباح نوري املرزوك

خليل عبد العال خليل

قراءة يعقوب بن إسحاق احلرضمي يف الدراسات الصوتية والرصفية والنحوية،

 ،1990ماجستري .ج القاهرة .ك دار العلوم.

رمزي حممد كامل نعناعه

منهج فخر الدين الرازي يف تفسريه الكبري ،1965 ،ماجستري .ج القاهرة .ك دار العلوم.
رانيا حممد عزيز نظمي

اجتاهات التفسري األديب للقرآن الكريم يف مرص املعارصة /د ،1999ج .اإلسكندرية،

ك .اآلداب.

رانيا حممد عزيز نظمي

املنهج االشاري يف تفسري اإلمام القشريي /م  ،1993ج .اإلسكندرية ،ك .اآلداب،

ق .اللغة العربية ،ش .الدراسات اإلسالمية.

ربيع حسن حممد املنياوي

دراسة االستفهام يف تفسري (التحرير والتنوير) للشيخ الطاهر بن عاشور /م -ج.

األزهر ،ك .اللغة العربية باسيوط ،ق .البالغة والنقد.

ربيع حممد عبد املحسن امحد

االلتفات يف ضوء أساليب القرآن الكريم /م ،1980 .ج .األزهر ،ك .اللغة العربية

بالقاهرة.

رجاء عبد العليم رزق زغلول

من بالغة األمثال القرآنية /م ،1991ج .األزهر ،ك .الدراسات اإلسالمية والعربية

(بنات) بالقاهرة.

زكريا سعيد عيل

بالغة القرآن عند املفرسين حتى هناية القرن السادس اهلجري /د ،1991ج .القاهرة،

ك .دار العلوم ،ق .البالغة والنقد.
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زينب حسن حممد امحد
األرسار البالغية يف سوريت الفرقان والشعراء /د ،1992ج .األزهر ،ك .الدراسات

اإلسالمية والعربية (بنات) بالقاهرة.

سامي عبداهلل امحد
اجتاهات التفسري يف القرن السادس اهلجري ،1981 ،ماجستري .ج القاهرة .ك دار العلوم.
سامية عبد احلميد عبد احلميد
مشاهد الطبيعة يف القرآن الكريم (السامء واألرض وما بينهام) :دراسة بالغية/

م ،1992ج .األزهر ،ك .الدراسات اإلسالمية والعربية (بنات) بالقاهرة.
سلامن نصيف جاسم التكريتي

تفسري للقرآن الكريم عىل الطريقة الصوفية :حقائق التفسري أليب عبد الرمحن حممد بن

احلسي األزدي السلمي املتوىف 412هـ ،1975 ،ماجستري .ج القاهرة .ك دار العلوم.
السيد حممود حممد جامع
التوابع يف لغة القرآن ،1983 ،دكتوراه .ج القاهرة .ك دار العلوم.
السيد حممود حممد جامع
الزمان واملكان يف لغة القرآن ،1978 ،ماجستري .ج القاهرة .ك دار العلوم.
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سحر عبد املنعم سليامن حممد
قصص األنبياء بي املسيحية واإلسالم مع بيان اجلوانب الترشيعية /م ،1994ج .املنيا،

ك .الدراسات العربية واإلسالمية (دار العلوم).

سحر مصطفى إبراهيم
آيات اآلباء واألبناء يف القرآن الكريم :دراسة بالغية /م-ج .األزهر ،ك .الدراسات

اإلسالمية والعربية (بنات) بالقاهرة.

أ.د .صباح نوري املرزوك

رسوة عمر احلسيني
الصور البالغية يف سورة اإلرساء /م ،1991ج .الزهر ،ك .الدراسات اإلسالمية

والعربية (بنات) بالقاهرة.

سعدة عبد الفتاح عيل البحريي

البالغة يف سوريت سبأ وفتح /م  ،1993ج .األزهر ،ك .الدراسات اإلسالمية والعربية

(بنات) بالقاهرة.

سعيد أمحد مجعة

مواضع التقديم يف سورة التوبة /م  1993ج .األزهر ،ك .اللغة العربية.
سعيد إسامعيل إبراهيم اهلاليل

األساليب اإلنشائية غري الطلبية يف القرآن الكريم :مواقعها وأرسارها البالغية/

د ،1997ج .األزهر ،ك .اللغة العربية بالزقازيق.

سعيد إسامعيل ابراهيم اهلاليل

املجاز املرسل يف سوريت البقرة وآل عمران :مواقعه وأرساره البالغية /م 1992ج.

األزهر ،ك .اللغة العربية بالزقازيق.

سعيد عطية عيل مطاوع

القصة بي القرآن الكريم والتوراة /د ،1990ج األزهر ك .اللغات والرتمجة.
سعيد عيل حسني شلبي

آيات النفاق :دراسة بالغية /م ،1993ج .األزهر ،ك .اللغة العربية بالقاهرة.
سالمة مجعة عيل داود

االعرتاض يف القرآن الكريم :دراسة بالغية حتليلية /م 1993ج .القاهرة .ك .اللغة العربية.
سالمة دردير حممد عيل

مباحث علم املعاين يف تفسري ((التبيان)) أليب جعفر الطويس /م-ج .األزهر ،ك .اللغة

العربية بأسيوط ،ق .البالغة والنقد.
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سلوى حممد سليم العوا

الوجوه والنظائر يف القرآن الكريم :دراسة لغوية /م-ج .عي شمس ،ك .اآلداب.
سليامن عبداهلل موسى أبو عزب

مشاهد الطبيعة يف القرآن الكريم وعالقتها باإلنسان :دراسة تأملية وحتليلية وأدبية /د

 1988ج .األزهر ،ك .كلية اللغة العربية بالقاهرة ،ق .األدب والنقد.
سناء عطا اهلل أمحد

األرسار البالغية يف سورة الزمر /م  1993ج .األزهر ،ك .الدراسات االسالمية

والعربية بالزقازيق.

السيد إبراهيم املنيس سليم

الوقف واالبتداء يف القرآن الكريم /م  1998ج .املنصورة ،ك .اآلداب
السيد عبد الرمحن أمي رواش

تعدد املعنى يف القرآن الكريم :دراسة لغوية داللية /د  1998ج .القاهرة ،ك .دار

العلوم.

السيد عبد السميع حسونة

الدراسات البيانية للقرآن الكريم /د 1992ج .الزقازيق (فرع بنها) .ك .اآلداب.
السيد فؤاد حممود فهمي السيد

الصور البيانية يف القرآن ومدى صلتها بالبيئة العربية /م  1958ج .اإلسكندرية ،ك.
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اآلداب.

السيد حممد السيد احلكيم

إعجاز القرآن /د  1945ج .األزهر ،ك .أصول الدين.
شاكر أبو اليزيد عبد اهلادي الصباغ

مباحث املعاين يف تفسري ((البحر املحيط)) اليب حيان /د  1988ج .األزهر ،ك .اللغة

العربية بالقاهرة ،ق .البالغة والنقد.

أ.د .صباح نوري املرزوك

الشحات حممد عبد الرمحن أبو ستيت

البالغة يف آثار أيب السعود /د  1984ج .األزهر .ك .اللغة العربية بالقاهرة.
شعبان عبد الرؤوف زيد

احلوار القصص يف القرآن الكريم :دراسة بالغية /م  1996ج .املنوفية ،ك .اآلداب.
شعبان عبد الاله السيد عيد

((ال)) النافية :استعامالهتا وأرسارها البالغية يف القرآن الكريم /م 1993ج .األزهر،

ك .اللغة العربية بالقاهرة ،ق .البالغة والنقد.

شعبان قرين عبد التواب جوده

األلفاظ اخلاصة بنظام األرسة بي الشعر اجلاهيل والقرآن الكريم :دراسة داللية تارخيية،

 ،1996ماجستري .ج القاهرة .ك دار العلوم.

شعبان حممد حممد املهدي

اإلعجاز البياين يف سورة البقرة /م  1987ج .األزهر ،ك .اللغة العربية بالقاهرة.
شمران رسكال يونس العجل

حجج القرآن للشيخ امحد بن حممد بن املظفر بن املختار الرازي :دراسة وحتقيق،

 ،1980ماجستري .ج القاهرة .ك دار العلوم.

صالح عطية صالح مطر

املجاز القرآين يف تفسري الطربي /م  1987ج .القاهرة ،ك .اآلداب.
صبحي إبراهيم عبد اجلواد الفقي

السور املكية يف ضوء علم اللغة النص /د  1998ج .طنطا ،ك .اآلداب.
صبحي رشاد عبد الكريم

حاشية البهلوان عىل ((الكشاف)) /د  1985ج .األزهر ك .اللغة العربية بالقاهرة.

ق .البالغة والنقد.
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صبحي حممد حسن حسي

الصور البيانية يف سورة هود /م  1993ج .األزهر ،ك .اللغة العربية بالزقازيق.
صالح الدين صالح حسني

أبنية املصادر يف اللغتي العربية والعربية واستعامالهتا يف القرآن الكريم والتوراة،

 ،1979دكتوراه .ج القاهرة .ك دار العلوم.

صالح الدين حممد عبد التواب

األثر القرآين يف الصور األدبية /م  1968ج .األزهر ،ك .اللغة العربية بالقاهرة.
صالح الدين حممد عبد التواب

الدراسات األدبية حول اإلعجاز القرآين قدي ًام وحديث ًا /د  1972ج .األزهر ،ك .اللغة

العربية بالقاهرة.

صالح حممود عيل شحاتة

املقاييس البالغية يف كتاب ((يف ظالل القرآن)) /د  ،1977ج .األزهر ،ك .اللغة

العربية.

طارق سليامن مصطفى سليامن النعناعي

األفعال الطلبية يف اللغتي العربية والعربية كام جاءت يف القرآن الكريم والتوراة :دراسة

لغوية مقارنة ،1996 ،ماجستري .ج القاهرة .ك دار العلوم.
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طه حممد عوض اهلل اجلندي

ظاهرة املطابقة النحوية يف ضوء االستعامل القرآين ،1988 ،دكتوراه .ج القاهرة .ك

دار العلوم.

طه حممد عوض اهلل اجلندي

كتاب الالمات للهروي :حتقيق ودراسة يف ضوء المات القرآن الكريم،1983 ،

ماجستري .ج القاهرة .ك دار العلوم.

أ.د .صباح نوري املرزوك

طارق سعد إسامعيل شلبي

االستفهام يف القرآن الكريم /د  1997ج .عي شمس ،ك .اآلداب.
طالب داود الرفاعي

أسلوب التوكيد يف القرآن الكريم /م  1975ج .القاهرة ك .دار العلوم.
طالب حممد إسامعيل

بناء اجلملة اخلربية يف القرآن الكريم /د  1980ج .القاهرة ،ك .اآلداب.
طه عبد احلميد طه

أساليب التوكيد يف القرآن الكريم /م  1959ج .عي شمس ،ك .اآلداب.
طه عبد القوي

حول إعجاز القرآن أو تاريخ مسألة اإلعجاز /م  1942ج .القاهرة ،ك .اآلداب.
عادل رشاد غنيم

التعدد املوضوعي يف السور القرآنية /م  1984ج .القاهرة ،ك .دار العلوم ،ق .الرشيعة

اإلسالمية.

عادل رفاعة عيل خفاجة

بعض قصص القرآن الكريم يف األدب السواحييل /م-ج .القاهرة ،معهد البحوث

والدراسات اإلفريقية.

العادل حممد أمحد سليامن

املباحث البالغية يف تفسري األلويس :حتى آخر سورة آل عمران /د 1989ج .األزهر،

ك .اللغة العربية بالقاهرة.

عبادة إبراهيم أمحد سعيد

أسلوب الرتغيب والرتهيب يف القرآن الكريم /م 1986ج .األزهر ،ك .اللغة العربية

بالقاهرة ،ق .البالغة والنقد.
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عبد الباسط أمحد عيل محودة

املنفلوطي باعث لغة القرآن /م-ج .األزهر ،ك .اللغة العربية باملنصورة.
عبد اجلليل عبد الرحيم

لغة القرآن الكريم /د 1973ج .األزهر ،ك .أصول الدين.
عبد اجلواد حممد عبد احلميد املحص

القصة يف القرآن الكريم بي حقائق اإلعجاز وأباطيل خصومه /د 1988ج .األزهر،

ك .اللغة العربية بالقاهرة ،ق .األدب والنقد.

عبد احلافظ حممد عبد احلافظ حامد

مباحث علم املعاين يف ضوء تفسري ((روح البيان)) /د 1989ج .األزهر ،ك .اللغة

العربية بالقاهرة ،ق .البالغة والنقد.

عبد احلافظ حممد عبد احلافظ حامد

املسائل البالغية يف الربع الثالث من تفسري ابن كامل باشا :دراسة وحتقيق /م  1985ج.

األزهر ،ك .اللغة العربية.

عبد احلليم حفني الكردي

أسلوب السخرية يف القرآن الكريم /م -ج .األزهر ،ك .اللغة العربية بالقاهرة.
عبد احلميد مخيس عبد احلميد الديب
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نداءات القرآن الكريم :دراسة حتليلية /د  1996ج .األزهر ،ك .اللغة العربية بالقاهرة،

ق .البالغة والنقد.

عبد احلميد حممد العيسوي

خصائص التشبيه يف القرآن الكريم /د .1986ج .األزهر ،ك .اللغة العربية.
عبد الرمحن صالح الشبل

التفسري بالرأي يف القرن الثاين اهلجري ،1984 ،ماجستري .ج القاهرة .ك دار العلوم.

أ.د .صباح نوري املرزوك

عبد الرمحن عيل خليل

التشبيه يف آيات القرآن /م-ج .األزهر ،ك .اللغة العربية باملنصورة.
عبد الرمحن عيل عوف

عزيز وعزرا يف القرآن الكريم والعهد القديم :دراسة لغوية تارخيية مقارنة1974 ،

ماجستري .ج القاهرة .ك دار العلوم.

عبد الرمحن حممد إسامعيل

احلذف يف اللغة العربية ومظاهره يف القرآن الكريم /د-ج .األزهر ،ك .اللغة العربية.
عبد الرحيم امحد حممد الزقة

تفسري (بحر العلوم) أليب الليث نرص بن حممد بن امحد بن إبراهيم السمرقندي املتويف

371هـ :دراسة وحتقيق اجلزء األول منه  ،1982دكتوراه .ج القاهرة .ك دار العلوم.
عبد الرزاق عبد العليم ريان الرشيف

البحث البالغي يف الربع األول من تفسري ابن عطية /د 1987ج .األزهر ،ك .اللغة

العربية بالقاهرة.

عبد الرشيد شوقي حممد سند

اخلصائص اللغوية آليات الدعاء واملناجاة يف القرآن الكريم /م 1991ج .طنطا ،ك.

اآلداب.

عبد الرؤوف عبد العزيز خملوف

الباقالين وكتابه ((إعجاز القرآن)) /د  1965ج .القاهرة ،ك .دار العلوم.
عبد الرشيد

عبد الشايف فرحات أبو زيد

االشرتاك اللفظي يف حروف اجلر :دراسة تركيبية داللية مع التطبيق عىل القرآن

الكريم /م 1997ج .اإلسكندرية ،ك .اآلداب.
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عبد العاطي عبد املجيد عز الدين

أدب احلكمة بي العهد القديم والقرآن الكريم /د 1990ج .األزهر ،ك .اللغات

والرتمجة.

عبد العال سامل عيل امحد مكرم

القرآن الكريم وأثره يف الدراسات النحوية ،1965 ،دكتوراه .ج القاهرة .ك دار العلوم.
عبد العزيز بدوي أبو العيني الزهريي

أبو حيان األندليس ومظاهر ثقافته كام يصورها تفسري ((البحر املحيط)) /د 1972ج.

اإلسكندرية ،ك .اآلداب ،ق .اللغة العربية ،ش .الدراسات اإلسالمية.
عبد العزيز حسن عثامن خرض

مشتبه النظم يف القرآن الكريم /د  1984ج .األزهر ،ك .اللغة العربية بالقاهرة ،ق.

البالغة والنقد.

عبد العزيز السيد حممد نجم

املجاز العقيل ومواقعه يف القرآن الكريم /م  1992ج .األزهر ،ك .اللغة العربية

بالقاهرة.

عبد العزيز عبد املعطي عرفة

قضية اإلعجاز وأثرها يف تدوين البالغة العربية /د 1972ج .األزهر ،ك .اللغو العربية.
عبد العزيز عيل الصالح املعيبد
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الرشط يف القرآن الكريم ،1976 ،ماجستري .ج القاهرة .ك دار العلوم
عبد العزيز حممد عثامن

املجتمع العريب يف عهد الرسول كام يصوره القرآن /م -ج .األزهر ،ك .أصول الدين.
عبد العظيم إبراهيم املطعنى

خصائص التعبري يف القرآن الكريم وسامته البالغية /د  1973ج .األزهر ،ك .اللغة

العربية بالقاهرة.

أ.د .صباح نوري املرزوك

عبد العليم السيد فودة
أساليب االستفهام يف القرآن /م  1952ج .القاهرة ،ك .دار العلوم.
عبد الفتاح امحد احلموز
التأويل النحوي يف القرآن الكريم ،1981 ،دكتوراه .ج القاهرة .ك دار العلوم.
عبد الفتاح إسامعيل شلبي
أبو عيل الفاريس ،حياته وآثاره يف القراءات والنحو ،1956 ،دكتوراه .ج القاهرة .ك

دار العلوم.

عبد الفتاح شكري عياد
من وصف القرآن :يوم الدين واحلساب /م 1948ج .القاهرة ،ك .اآلداب ،ق .اللغة

العربية ،ش .الدراسات اإلسالمية.

عبد الفتاح عبد الستار حممد العشاموي
مباحث علم البيان يف تفسري ((فتح البيان يف مقاصد القرآن)) :دراسة مقارنة /د1996

ج .األزهر ،ك .اللغة العربية بالقاهرة.

عبد الفتاح حممد يوسف
األمثال يف القرآن الكريم /د 1976ج .اإلسكندرية ،ك .اآلداب ،ق .اللغة العربية،

ش .الدراسات االسالمية.

عبد الكريم سيد عثامن
احلوار يف القرآن الكريم /م 1999ج .عي شمس ،ك .اآلداب.
عبداهلل أنور سيد اخلويل
منهج املعربي للقرآن الكريم من خالل سورة البقرة ،1989 ،ماجستري .ج القاهرة.

ك دار العلوم.
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عبداهلل عبد الغني عبداهلل رسحان

مباحث املعاين يف كتب أحكام القرآن /د 1997ج .األزهر ،ك .اللغة العربية بالقاهرة،

ق .البالغة والنقد.

عبداهلل عليوة حسن الربقيني

التوجيه البالغي يف القراءات القرآنية /د 1986ج .األزهر ،ك .اللغة العربية بالقاهرة،

ق .البالغة والنقد.

عبداهلل حممود شحاتة

تفسري مقاتل بن سليامن ،1967 ،دكتوراه .ج القاهرة .ك دار العلوم.
عبداهلل حممد شحاتة

منهج الشيخ حممد عبده يف تفسري القرآن الكريم يف ضوء مناهج املفرسين السابقي،

 ،1960ماجستري .ج القاهرة .ك دار العلوم

عبد اللطيف السعيد يوسف اخلميس

اختالط املصاحف :دراسة لغوية تارخيية ،1989 ،ماجستري .ج القاهرة .ك دار العلوم

ج القاهرة .ك دار العلوم.

عبد املجيد عبد السالم املحتسب

منهج أيب حيان يف تفسري ((البحر املحيط)) /د 1968ج .القاهرة ،ك .اآلداب ،ق.

اللغة العربية ،ش .الدراسات اإلسالمية.
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عبد املجيد هنداوي جعفر

بديع القرآن من كتاب ((الربهان)) للعالمة الزركيش /م 1988ج .األزهر ،ك .اللغة

العربية بالقاهرة.

عبد املرىض زكريا خالد

طرق احلوار ورسم الشخصية يف القصص القرآين الكريم /م 1987ج .عي شمس،

ك .البنات.

أ.د .صباح نوري املرزوك

عبد املنعم الدسوقي أبو طالب

من أرسار التعبري القرآين يف قصة إبراهيم /د 1996ج .األزهر ،ك .اللغة العربية

بالزقازيق ،ق .البالغة والنقد.

عبد املنعم حممد السيد منصور

األرسار البالغية ملواقع األمر يف القرآن الكريم /د 1992ج .األزهر ،ك .اللغة العربية

بالزقازيق.

عبد النارص بدري أمي

الصورة األدبية كام رسمها القرآن الكريم لبني إرسائيل /م-ج .األزهر ،ك .اللغة

العربية بأسيوط.

عبد النارص ثابت حامد

اجتاهات التفسري يف القرن السابع اهلجري ،1991 ،ماجستري .ج القاهرة .ك دار
عبد اهلادي عبد الرمحن سيد عبد العال

مباحث علم املعاين يف تفسري األلويس /د 1991ج .األزهر ،ك .اللغة العربية بالقاهرة،

ق .البالغة والنقد.

عبد اهلادي الفضيل

قراءة ابن كثري وأثرها يف الدراسات النحوية ،1975 ،دكتوراه .ج القاهرة .ك دار العلوم.
عبد اهلادي حممد عيل أمحد الصالحي

سامت البيان يف ((املحرر الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز)) البن عطية األندليس املتوىف

سنة 546هـ /م 1998ج .األزهر ،ك .اللغة العربية بأسيوط.
عبده امحد الصغري حممود

موسى يف القرآن الكريم واملصادر العربية :دراسة لغوية تارخيية مقارنة،1992 ،

ماجستري .ج القاهرة .ك دار العلوم.
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عدنان حممد زرزور

احلاكم احلبيش ومنهجه يف تفسري القرآن ،1969 ،دكتوراه .ج القاهرة .ك دار العلوم
عدنان حممد زرزور

متشابه القرآن (الكتاب الثاين) :حتقيق النص ،1966 ،ماجستري .ج القاهرة .ك دار العلوم.
عزة أمحد مهدي عيل

اإلعجاز البالغي يف آيات العبادات يف القرآن الكريم (الصالة ،الزكاة ،الصوم ،احلج)/

م 1992ج .األزهر ،ك .الدراسات اإلسالمية والعربية (بنات) بالقاهرة.
عزت حممد جاد املوىل

التأثريات القرآنية يف الشعر العريب املعارص :مدرسة الشعر اجلديد (/)1985 -1950

م 1992ج .الزقازيق ،ك .اآلداب.

عفاف امحد حممد خليفة مرعي

قضية اإلعجاز القرآين يف تفسري ((املنار)) /م 1985ج .القاهرة ،ك .اآلداب.
عالء الدين حممد سلطان

النفس اإلنسانية بي القرآن والدراسات النفسية احلديثة ،1989 ،دكتوراه .ج القاهرة.

ك دار العلوم.
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عالء حممد عيد

االجتاه القصص يف تفسري الثعلبي /د  1993ج .املنيا ،ك .اآلداب ،ق .اللغة العربية،

ش .الدراسات اإلسالمية.

عالء خمتار سلطان

املسائل البالغية يف سورة احلج /م-ج .األزهر ،ك .اللغة العربية بأسيوط.
عيل رمضان مطر

الطباطبائي ومنهجه يف تفسريه امليزان ،1980 ،ماجستري .ج القاهرة .ك دار العلوم.

أ.د .صباح نوري املرزوك

عيل عبد احلليم حممود السيد
املجتمع اجلاهيل يف القرآن الكريم /د 1970ج .األزهر ،ك .اللغة العربية بالقاهرة ،ق.

األدب والنقد.

عيل عبد احلميد أمحد عيسى
بذور املباحث البالغية يف ((معاين القرآن وإعرابه)) للزجاج املتوىف سنة 311هـ/

م-ج .األزهر ،ك .اللغة العربية بأسيوط.

عيل عبد الرمحن حسي فتحي
الكناية يف القرآن الكريم :مواقعها وأرسارها /د 1996ج .األزهر ،ك .اللغة العربية.
عيل حممد محيد محاد
األرسار البالغية يف سورة الزخرف /م 1993ج .األزهر ،ك .اللغة العربية بالزقازيق.
عيل حممد محيد محاد
خصائص النظم البالغي ألوصاف القرآن الكريم /د 1997ج .األزهر ،ك .اللغة

العربية بالزقازيق.

عمر حامد املال حويش
عالقة التفسري بالبالغة عند الزخمرشي /م 1964ج .القاهرة ،ك .اآلداب.
عمر حامد املال حويش
تطور الدراسة حول إعجاز القرآن وأثرها يف البالغة العربية ،د 1967ج القاهرة ،ك.

اآلداب .ج القاهرة .ك دار العلوم.

عودة خليل أبو عودة
دراسة داللية للمصطلحات اإلسالمية يف القرآن الكريم ،1981 ،ماجستري .ج

القاهرة .ك دار العلوم.
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عوض امحد سامل

أساليب التعجب واستعامهلا يف القرآن الكريم ،1978 ،ماجستري .ج القاهرة .ك دار

العلوم.

غانم قدوري احلمد

الرسم املصحفي :دراسة لغوية تارخيية ،1976 ،ماجستري .ج القاهرة .ك دارالعلوم.
فائقة إدريس عبداهلل

جهود املفرسين ومناهجهم يف القرن اخلامس اهلجري ،1989 ،دكتوراه .ج القاهرة.

ك دار العلوم.

فاطمة راشد الراجحي

النواسخ الفعلية يف القرآن الكريم :دراسة وصفية حتليلية ،1987 ،ماجستري .ج

القاهرة .ك دار العلوم

فاطمة عبد الرسول السيد شحاتة

اإلعجاز البالغي يف آيات مريم واملسيح عليهام السالم يف القرآن الكريم /م 1997ج.

األزهر ،ك .الدراسات اإلسالمية والعربية (بنات) بالقاهرة.
فاطمة حممد حممد املرصي

اإلعجاز البالغي يف آيات الوعد والوعيد يف القرآن الكريم /م 1992ج .األزهر ،ك.
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الدراسات اإلسالمية والعربية (بنات) بالقاهرة.

فايز عارف سليامن القرعان

التقابل والتامثل يف القرآن الكريم /د 1991ج .عي شمس ،ك .اآلداب.
فايزة عثامن أبو زيد

اخلصائص البالغية يف سورة يونس /د 1994ج .األزهر ،ك .الدراسات اإلسالمية

والعربية (بنات) بالقاهرة.

أ.د .صباح نوري املرزوك

فايزة عثامن أبو زيد

الفواصل القرآنية ومكانتها من اإلعجاز /م  1987ج .األزهر ،ك .الدراسات

اإلسالمية والعربية (بنات) بالقاهرة ،ق ,البالغة والنقد.

فتحي أمحد عامر هبواش

فكرة النظم بي وجوه اإلعجاز يف القرآن الكريم /م  1966ج .القاهرة ،ك .دار

العلوم ،ق .البالغة والنحو.

فتحي ثابت عيل

أثر السياق يف مبنى الرتكيب وداللته :دراسة نصية من القرآن الكريم /د 1994ج.

املنيا ،ك .الدراسات العربية واإلسالمية (دار العلوم).

فتحي عامر أمحد هبواش

فكرة النظم بي وجوه اإلعجاز يف القرآن الكريم /م 1966ج .القاهرة ،ك .دار العلوم،

ق .البالغة والنقد.

فتحي عامر أمحد هبواش

املعاين الثانية يف األسلوب القرآين /د 1969ج .القاهرة ،ك .دار العلوم ،ق .البالغة

والنقد.

فتحي عبد الرمحن أمحد حجازي

((هل)) وأرسارها يف القرآن الكريم /م 1990ج .األزهر ،ك .اللغة العربية بالقاهرة.
فتحي عبد الرمحن أمحد حجازي

علم املعاين يف تفسري القرآن الكريم للشوكاين املسمى ((فتح القدير اجلامع بي فني

الرواية والدراية من علم التفسري)) /د 1994ج .األزهر ،ك .اللغة العربية بالقاهرة.
فتحي عبد القادر فريد

اإلعجاز البالغي للقرآن الكريم يف تراث الرافعي /د 1973ج .األزهر ،ك .اللغة

العربية بالقاهرة.
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فريد أمحد البسطوييس

خمالفة األصل بالتقديم والتأخري يف القرآن الكريم :دراسة حتليلية ،م 1995ج .القاهرة،

ك .دار العلوم.

فريد عوض عيل رفاعي حيدر

اخلصائص اللغوية آليات املعامالت يف القرآن الكريم /م 1988ج .طنطا ،ك .اآلداب.
فريدة حممد عيل حسن

قصة سيدنا داود وسليامن يف القرآن /م 1997ج .األزهر ،ك .الدراسات اإلسالمية

والعربية (بنات) بالقاهرة ،ق .البالغة والنقد.

قطب حممد خليل

احلذف والذكر بي النحويي والبالغيي يف القرآن الكريم /د 1998ج .املنيا ،ك.

اآلداب.

كاصد يارس الزيدي

الطبيعة يف القرآن الكريم /م 1967ج .عي شمس ،ك .اآلداب.
كامل سالمة الدقش

آيات اجلهاد يف القرآن :دراسة موضوعية وتارخيية وفنية /د1973ج .القاهرة ،ك.

اآلداب.
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كامل عيل سعفان

املنهج البياين يف التفسري احلديث للقرآن الكريم بمرص من حممد عبده إىل اليوم /ج.

عي شمس ،ك .اآلداب.

كامل الدين حسي سلطان حممود

املباحث البالغية يف سورة طه /م – ج .األزهر ،ك .اللغة العربية بأسيوط.
كامل عبد العزيز إبراهيم

أسلوب املقابلة يف القرآن الكريم /م 1985ج الزقازيق ،ك .اآلداب.

أ.د .صباح نوري املرزوك

كوثر سيد يوسف حممد

من بالغة القرآن يف سورة النمل /م1995ج .األزهر ،ك .الدراسات اإلسالمية

والعربية (بنات) بالقاهرة.

لطفي السيد صالح قنديل

البحث البالغي يف تفسري ابن كامل باشا /د 1987ج .األزهر ،ك .اللغة العربية بالقاهرة.
ماجدة عبد احلميد عيل العجوز

التفسري األديب للقرآن الكريم عند أيب السعود العامدي /م 1986ج .عي شمس ،ك.

البنات.

جماهد منصور مصلح

التوظيف السياقي حلروف اجلر يف القرآن الكريم /د 1999ج .القاهرة ،ك .اآلداب.
حمب حسي حممود رزق

آيات احلوار بي املرسلي وأقوامهم يف القرآن الكريم /م  1997ج .طنطا ،ك .اآلداب،

ق .اللغة العربية .ش .الدراسات اإلسالمية.

حمسن عبد احلميد أمحد

األلويس مفرس ًا /م  1967ج .القاهرة ،ك .اآلداب ،ق .اللغة العربية ،ش .الدراسات

اإلسالمية.

حمسن عيل حسي طه

اجلبال يف القرآن الكريم :دراسة حتليلية ،1992 ،ماجستري .ج القاهرة .ك دار العلوم.
حممد إبراهيم رشيف

اجتاهات التجديد يف تفسري القرآن الكريم يف مرص يف القرن العرشين ،1978 ،دكتوراه.

ج القاهرة .ك دار العلوم.

حممد إبراهيم رشيف

البغوي الفراء وتفسريه للقرآن ،1973 ،ماجستري .ج القاهرة .ك دار العلوم.
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حممد إبراهيم عبد العزيز شادي

احلوار يف القرآن الكريم :خصائصه الرتكيبية وصوره البيانية /د 1984ج .األزهر ،ك.

اللغة العربية ،ق .البالغة والنقد.

حممد ابراهيم مصطفى عباد

الشواهد القرآنية يف كتاب سيبويه /د 1978ج القاهرة ،ك دار العلوم.
حممد أمحد خلف اهلل

اجلدل القرآين /م  1942ج .القاهرة ،ك .اآلداب ،ق .اللغة العربية ،ش .الدراسات

اإلسالمية.

حممد امحد عمر

قراءة احلسن البرصي :دراسة رصفية نحوية ،1991 ،ماجستري .ج القاهرة .ك دار العلوم.
حممد أرشف مربوك إسامعيل املشد

ظاهرة احلمل عىل املعنى يف الدراسات النحوية ،1989 ،ماجستري .ج القاهرة .ك دار

العلوم.

حممد األمي اخلرضي عيل

الواو ومواقعها يف النظم القرآين /د  1983ج .األزهر ،ك .اللغة العربية بالقاهرة ،ق.

البالغة والنقد.
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حممد ثروت عبد الرايض

القرآن يف أدب العقاد /م 1982ج .جنوب الوادي ،ك .اآلداب بقنا.
حممد جابر الفياض

األمثال يف القرآن الكريم /م 1968ج .عي شمس ،ك .اآلداب.
حممد حسني إبراهيم اهلايج

بالغة املجاز املرسل يف القرآن /م-ج .األزهر ،ك .اللغة العربية باملنصورة.

أ.د .صباح نوري املرزوك

حممد محدي عيل عبد العاطي

حتقيق اجلزء الثاين من حاشية الكشاف عىل تفسري الكشاف /د 1989ج .األزهر ،ك.

اللغة العربية بالقاهرة ،ق .البالغة والنقد.

حممد حنيف فقيهي

نظرية إعجاز القرآن عند عبد القاهر اجلرجاين من كتابيه ((أرسار البالغة)) و((دالئل

اإلعجاز)) /م  1959ج .القاهرة ،ك .اآلداب.

حممد رضا كاظم الطرحيي

دراسة لغوية إحصائية يف أنامط اجلملة البسيطة يف القرآن الكريم 1985 ،ماجستري .ج

القاهرة .ك دار العلوم.

حممد زغلول سالم زنايت

أثر دراسات أسلوب القرآن يف النقد العريب وتطوره يف القرني الثالث والرابع

اهلجريي /م  1952ج .اإلسكندرية ،ك .اآلداب.

حممد سيد سلطان عبد الرحيم
علم البيان يف تفسري ((روح البيان)) لإلمام الشيخ حقي الربورسي املتوىف سنة

1137هـ :دراسة وموازنة /د-ج .األزهر ،ك .اآلداب.

حممد السيد عبد الرزاق موسى

التنكري وأثره البالغي يف السياق القرآين الكريم /م 1992ج .طنطا ،ك .اآلداب.
حممد السيد عيل بالس

املعرب يف القرآن الكريم :دراسة تأصيلية داللية /م 1990ج .األزهر ،ك .اللغة

العربية بالقاهرة.

حممد عبد الدايم عفيفي

فن البناء اللغوي يف اآلية القرآنية :دراسة أسلوبية /م 1984ج .املنيا ،ك .اآلداب.
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حممد عبد الرمحن القايض

أسلوب املوعظة بي التوراة واإلنجيل والقرآن /م 1996ج .األزهر ،ك .أصول الدين

بشبي الكوم.

حممد عبد الرمحن نجم الدين الكردي

عبد الواحد بن عبد الكريم بن خلف األنصاري :منهجه يف البحث البالغي وإعجاز

القرآن /د 1966ج .األزهر ،ك .اللغة العربية بالقاهرة.

حممد عبد السالم زغوان

ابن العريب ومنهجه يف التفسري ،1978 ،ماجستري .ج القاهرة .ك دار العلوم.
حممد عبد السالم حممد عيل

بنو إرسائيل يف القرآن الكريم ،1969 ،ماجستري .ج القاهرة .ك دار العلوم.
حممد عبد السالم حممد عيل

تفسري جماهد بن جرب :حتقيق وتوثيق ودراسة ،1976 ،دكتوراه .ج القاهرة .ك دار العلوم.
حممد عبد الفتاح مصطفى العمراوي

أصول النحو يف معاين القرآن للفراء ،1992 ،ماجستري .ج القاهرة .ك دار العلوم
حممد عبد الاله عبده دبور

أسس بناء القصة يف القرآن الكريم /د 1996ج .األزهر ،ك .اللغة العربية بشبي

الكوم.
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حممد عبد املجيد أمحد الطواف

التفسري الصويف للقرآن الكريم /م 1989ج .الزقازيق ،ك .اآلداب ،ق .اللغة العربية،

ش .الدراسات اإلسالمية.

حممد عبد املجيد الطويل

القراءات الشاذة للقرآن الكريم يف ضوء منهج القرائن النحوية ،1980 ،دكتوراه.

ج القاهرة .ك دار العلوم.

أ.د .صباح نوري املرزوك

حممد عبد املنعم عيل متويل حجازي

اسم اإلشارة يف القرآن الكريم :مواقعه وأرساره البالغية /د  1991ج .القاهرة ،ك.

اللغة العربية بالقاهرة ،ق .البالغة والنقد.

حممد عبد الوهاب عبد اللطيف

األمثال يف القرآن الكريم /د – ج .األزهر ،ك .اللغة العربية بأسيوط ،ق .األدب

والنقد.

حممد عطية إبراهيم الزفتاوي

السامت الفنية للصورة األدبية يف القرآن /د-ج .األزهر ،ك .اللغة العربية باملنصورة.
حممد عيل حسن أمحد

أسلوب القرآن يف عرض مواقف احلرب والسالم /د –ج .األزهر ،ك .اللغة العربية

باسيوط.

حممد عيل هريدي الصعيدي

املسائل البالغية يف الربع الثاين من تفسري ابن كامل باشا /د 1987ج .األزهر ،ك .اللغة

العربية.

حممد عيسى حممد كمون

مباحث علم املعاين يف تفسري ((الرساج املنري)) /د-ج .األزهر ،ك .اللغة العربية باملنصورة.
حممد فتحي عيل بدر الدين

الصور البيانية وأثرها يف سورة النحل /م 1992ج .األزهر ،ك .اللغة العربية بالزقازيق.
حممد فهيم اجلندي

اإلمام فخر الدين الرازي وكتابه (املحصول) ،يف اجلزء الثاين منه :دراسة وحتقيق،

 ،1982ماجستري .ج القاهرة .ك دار العلوم.

حممد قاسم حممود املنيس

اجتاه التفسري الفقهي ،1986 ،ماجستري .ج القاهرة .ك دار العلوم.

421

القرآن الكريم يف الرسائل اجلامعية املرصية

حممد لطفي أمحد حويل
أسلوب احلوار يف القرآن الكريم /د 1985ج .األزهر ،ك .اللغة العربية بأسيوط ،ق.

األدب والنقد.

حممد حممد حسني أبو موسى
البحث البالغي يف تفسري ((الكشاف)) وأثره يف الدراسات البالغية /د  1970ج.

األزهر ،ك .اللغة العربية بالقاهرة.

حممد حممد عبد العليم دسوقي
بحث يف املشاكلة :داللتها ومواقعها يف القرآن الكريم /م 1988ج .األزهر ،ك .اللغة

العربية.

حممد حممد عثامن
منهج احلويف يف تفسري القرآن /د 1987ج .املنيا ،ك .اآلداب ،ق .اللغة البالغية عند

األصوليي /د  1985ج .القاهرة ،ك .دار العلوم.

حممد حممود حجازي
الوحدة املوضوعية يف القرآن الكريم /د  1967ج .األزهر ،ك .أصول الدين.
حممد يوسف حممد عوض
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الفكر البالغي يف دراسات إعجاز القرآن من القرن الرابع إىل القرن السابع اهلجري/

د 1990ج .الزقازيق ،ك .اآلداب.

حممود حسن خملوف
اخلصائص البالغية يف سورة يوسف  /uم 1988ج .األزهر ،ك .اللغة العربية بالقاهرة.
حممود الزيني بن أمحد
املباحث البالغية يف تفسري الطربي /د 1993ج .األزهر ،ك .اللغة العربية بالقاهرة.

أ.د .صباح نوري املرزوك

حممود السيد حسن مصطفى
الرتكيب اللغوي يف القصة القرآنية /م 1980ج .اإلسكندرية ،ك .اآلداب.
حممود السيد حسن مصطفى

التعبري اللغوي يف أمثال القرآن الكريم /د 1983ج .اإلسكندرية ،ك .اآلداب.
حممود سيف النرص عبد احلميد

مباحث البيان والبديع عند أمحد بن املنري السكندري يف كتابه ((االنتصاف من الكشاف

للزخمرشي)) /م-ج .األزهر ،ك .اللغة العربية بأسيوط.
حممود رشيف اخلياط

التشبيه يف القرون األربعة اهلجرية األوىل وأثر القرآن وعلم الكالم فيه /م 1966ج.

القاهرة ،ك .اآلداب.

حممود عبد السالم امحد رشف الدين
وظيفة األداة يف اجلملة العربية كام تبدو يف القرآن الكريم ،1973 ،دكتوراه .ج القاهرة.

ك دار العلوم.

حممود عبداهلل حممد صيام
مباحث علم البيان يف تفسري ((فتح القدير)) /د  199-ج .األزهر ،ك .اللغة العربية

باملنصورة.

حممود عثامن عبد احلليم أبو سمرة
قراءة الكسائي القرآنية ودراستها عىل املستوى الرصيف والصويت والنحوي،1980 ،

دكتوراه .ج القاهرة .ك دار العلوم.

حممود كامل أمحد عبد املنعم
املتشابه يف القرآن مع حتقيق كتاب ((مالك التأويل القاطع لذوي اإلحلاد والتعطيل يف
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توجيه املتشابه من آي التنزيل)) البن الزبري الثقفي األندليس الغرناطي /د 1979ج .عي
شمس ،ك .اآلداب.

حممود حممد سليامن

الزمن يف القرآن الكريم /م 1995ج .املنصورة ،ك .اآلداب.
حممود حممد حممد سالمة

املصادر القرآنية يف نظرية املعرفة يف الفكر اإلسالمي ،1982 ،دكتوراه .ج القاهرة .ك

دار العلوم.

حممود موسى إبراهيم محدان

أرسار تغيري املسند بأدوات الرشط ((إن)) و((إذا)) و((لو)) ومواقعه يف القرآن

الكريم /د 1988ج .األزهر ،ك .اللغة العربية بالقاهرة ،ق .البالغة والنقد.
مرتىض حممد تقي اإليرواين

الشيخ الطربيس وآراؤه النحوية من خالل كتابه (جممع البيان) ،1980 ،ماجستري .ج

القاهرة .ك دار العلوم.

مرفت فرغيل حممود

البالغة يف خواتيم اآليات املنتهية بصفات اهلل تعاىل /م ،1987ج .األزهر ،ك.

الدراسات اإلسالمية والعربية (بنات) بالقاهرة.

مصطفى السيد بدر زيد
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النسخ يف القرآن الكريم ،دراسة ترشيعية نقدية ،1961 ،دكتوراه .ج القاهرة .ك دار العلوم.
مصطفى عراقي حسن جودة

املعاين النحوية للغة القص يف القرآن الكريم ،1993 ،دكتوراه .ج القاهرة .ك دار العلوم.
منى حممد عيل

كتاب ((كشف املعاين يف املشابه املثاين)) /م 1987ج .األزهر ،ك .الدراسات

اإلسالمية والعربية (بنات) بالقاهرة ،ق .البالغة والنقد.

أ.د .صباح نوري املرزوك

منال حممد حممد بسيوين

الصرب يف القرآن الكريم :دراسة بالغية /د 1997ج .األزهر ،ك .الدراسات اإلسالمية

والعربية (بنات) بالقاهرة.

منال حممد حممد بسيوين

صور اإلجيار يف القرآن الكريم كام يراها األلويس /م 1993ج .األزهر ،ك .الدراسات

اإلسالمية والعربية (بنات) بالقاهرة ،ق .البالغة والنقد.

منصور حممد منصور احلفناوي

الربهان يف متشابه القرآن للكرماين :حتقيق ودراسة ،1975 ،ماجستري .ج القاهرة .ك

دار العلوم.

منري عبد القادر سلطان

املتكلمون ونظرية إعجاز القرآن /د 1971ج .القاهرة ،ك .اآلداب.
نجالء عبد اهلادي الدسوقي سعفان

املرأة يف آيات القرآن الكريم :دراسة يف الرتكيب والداللة /م 1996ج .طنطا ،ك .اآلداب.
نرص حامد رزق أبو زيد

تأويل القرآن عند حمي الدين بن عريب /د 1981ج .القاهرة ،ك .اآلداب.
نرص حامد رزق أبو زيد

قضية املجاز يف القرآن عند املعتزلة /م 1976ج .القاهرة ،ك .اآلداب
نوال حممد كامل بدوي

مكانة االلتفات وبالغته عىل ضوء أساليب القرآن الكريم والشعر العريب /م1984

ج .األزهر ،ك .الدراسات اإلسالمية والعربية (بنات) بالقاهرة.
نور احلق تنوير

أمثال القرآن وأثرها يف األدب العريب إىل القرن الثالث اهلجري /م 1962ج .القاهرة،

ك .دار العلوم.
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نوره محد حمارب
تفسري القرآن الكريم يف ضوء النظريات التجريبية احلديثة ،1988 ،ماجستري .ج

القاهرة .ك دار العلوم.

هادي عطية مطر
احلروف العاملة يف القرآن الكريم بي النحويي والبالغيي /د 1980ج .عي شمس،

ك .اآلداب ،ق .اللغة العربية ،ش .الدراسات اللغوية.
هاشم يوسف

املجاز واإلعجاز :د 1984ج .األزهر ،ك .اللغة العربية بالقاهرة ،ق .البالغة والنقد.
هانئ عبد املقصود السيد الفرنواين
ضوابط إعراب القرآن ومشكالته ،1995 ،دكتوراه .ج القاهرة .ك دار العلوم
هداية عبد اللطيف سامل مشهور
دراسة مقارنة لثالث ترمجات فرنسية لقصة من القصص القرآن الكريم (قصة

يوسف /)د 1992ج .القاهرة ،ك .اآلداب ،ق .اللغة الفرنسية.
وفاء مصطفى أبو السعود

أدب اآلخرة بي اإلعجاز القرآين واإلبداع اإلنساين /د  1996ج .األزهر ،ك.
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الدراسات اإلسالمية والعربية (بنات) باإلسكندرية ،ق .األدب والنقد.
ياسي أمحد عيسى إبراهيم

اخلصائص النحوية يف القصص القرآين /د 1994ج .جنوب الوادي ،ك .اآلداب بقنا.
حييى حممد حييى عبد املنعم
خروج الكالم عىل خالف مقتىض الظاهر :صوره ومواقعه يف القرآن /د 1983ج.

األزهر ،ك .اللغة العربية بالقاهرة ،ق .البالغة والنقد.

أ.د .صباح نوري املرزوك

يوسف عبد الرمحن الفرت
القرطبي ومنهجه يف التفسري ،1978 ،ماجستري .ج القاهرة .ك دار العلوم.
يوسف حممد فتحي يوسف عبد الوهاب

أثر القرآن يف التصوير الشعري حتى هناية العرص األموي /م 1993ج .األزهر ،ك.

اللغة العربية بشبي الكوم.
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