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كلمة االفتتاح

بسم اهلل الرمحن الرحيم

ﭽﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱﭼ

أخذتني فكرة طرحها املفكر االسالمي (مالك بن نبي) قرأهتا له يف مبتدأ شغفي

بالدراسات القرآنية قبل اكثر من مخسني عاما ،مفادها :ان لكل شعب هواية يرصف اليها

مواهبه ّ
اخلالقة ،طبق ًا لعبقريته ومزاجه ،فالفراعنة ،مثال ،كان هلم اهتامم بفنون العامرة
والرياضيات ...كام كان اليونان مغرمني بصور اجلامل عىل ما أبدعه فن (فيدياس)،

وبآيات املنطق واحلكمة عىل ما جادت به عبقرية (سقراط) ..اما العرب يف اجلاهلية،

فقد كانت هوايتهم يف لغتهم .فلم يقترصوا عىل استعامهلا يف رضورات احلياة اليومية،

شأن الشعوب األخرى ،وإنام كان العريب يفتن يف استعامل لغته ،فينحت منها صور ًا
بيانية ال ُّ
تقل مجاالً عام كان ينحته (فيدياس) يف املرمر .فالشعر العريب كان حني أنزل
اهلل -سبحانه -القرآن عىل نبيه نور ًا ييضء ظلامت اجلاهلية ويعكف أهله عىل بيانه

ويسجدون آلياته ،الهنم كانوا يعبدون البيان قبل أن يكونوا عبدة أوثان .وقد سمعنا
استخف ببياهنم .وعىل هذا االساس بنى
أستخف بأوثاهنم ومل نسمع قط منهم من
من
َّ
َّ
القرآن الكريم حتدّ يه إياهم بأن يأتوا ولو بسورة من مثله يف قوة بالغتها ودقة حبكتها
ﱫﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ
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كلمة اإلفتتاح

ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵﱪواذا كان يف القرآن من السور ما ال يزيد عدد آياهتا عىل ثالث،

فالتحدي واضح يف إعجازهم عن أن يأتوا بمثل سورة الكوثر مثال .ان هذا التحدي مل

ينشئه القرآن الكريم النشاء احلجة وحسب وانام جاء إعالنا وإشهار ًا بوجودها يف سائر
القرآن الكريم كام اهنا آتت تأثريها يف العقول املرتبصة وانتجت أثرها يف القلوب التي ما

زالت يف اكنَّتها.

وغريب أن يسألنا سائل ممن اويت نصيب ًا من العلم عام اذا كان هلذا املطاف من هناية...

رتون ما بدأتم به من ميادين املعرفة القرآنية؟! فأجب ُت ُه:
واذا كانت هذه النهاية فهل سوف جت ّ

هبلتك اهلبول ،وهل تظن أن كلامت اهلل تنفد؟ أم هل كان اهلل -سبحانه -مبالغ ًا-حاشاه-

حني قرر بأن النفاد لكلامته؟ أم إنه –جل شأنه -خاطر بعظمته –حاشاه -حني اعلن أن

ﱫﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﱪ وهل هناك
أمجع لكلامت اهلل من القرآن العظيم الذي ال يأتيه الباطل من بني يديه ومن خلفه!.
ُ

لقد بدأنا املسرية ،بتوفيق من اهلل وتعضيد من اصحاب األفكار النرية الذين آمنوا برهبم

وزادهم اهلل هدى .ومل يكن شوطنا الذي قطعناه سه ً
يتبوأ الصف
ال ولكنه أخذ طريقه اىل أن ّ
املتقدم يف حمافل سرب كنوز القرآن الكريم وجالء مكنوناته عىل أمل أن تكون (املصباح) يف

الطالب علو َم القرآن ما يريد أن يقع عليه من
يوم من األيام دائرة معارف قرآنية ،جيد فيها
ُ

الدراسات التي خيتارها ..أو أن تكون -عىل األقل -موسوعة قرآنية تغني باجلواب عن

كل سؤال يراد به معرفة جانب من جوانب لغته أو إعجازه ،أو أحكامه ،أو قراءته ،أو
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مؤرخاته أو كل ما تتوق النفس ملعرفته مما ال تتيرس االجابة عنه اال بالتنقيب يف بطون الكتب
َّ

واملعاجم واملوسوعات وإخضاع تلكم املعلومات اىل االستنتاج والتمحيص واجلمع
والتكرير مما يزدحم يف جهد الباحث اجلواب عنه وقد ال يصل اىل مبتغاه كام لو قرأ بحثا

نفسه بغشيان جوانب املوضوع معتمد ًا مصادره من مظاهنا ،ممتاز ًا بالعرض
قد أجهد كات ُب ُه َ

املوضوعي امليرس مستعينا بشواهد من آي القرآن الكريم .وهذا هو أسمى ما نطمح اليه من
نرش الوعي القرآين يف الطبقات التي ال تفتأ تسأل :وماذا بعد؟

رئيس التحرير

ان املجلة ،إذ تلقي بظالهلا عىل ساحة البحث العلمي ،فاهنا تعتذر أشد االعتذار ملن

َ
عقول البسطاء وأويل األفكار السطحية أو عوام الناس ،مع
يأخذ عليها عدم حماكاهتا

حرصها عىل االرتفاع بمدركاهتم اىل مستوى املحاجة العلمية التي حيتاج معها القارئ اىل

غنى عنهاَّ .
وإن عدم فهم ما يقال ليس من نقص يف القائل وانام هو بمثابة
خلفية علمية ال ً

أن يرجو املتلقي الوصول اىل مكان من دون أن تكون له وسيلة للوصول أي أن يكون له
إملام بعلوم تتعلق بفهم ما يقال يف القرآن من مثل :علم اللغة وعلم البالغة وعلم الكالم

وأحيانا :الفلسفة والتاريخ وما اىل ذلك .وال نرى أن يف هذا القول تضييق ًا عىل القارئ دائر َة
فهمه وعلمه ،بل هي دعوة لنيل العلم من منابعه ،واليزال املرء يطلب العلم فهو عامل فاذا

ادعى العلم فقد جهل.

11

نوح ...السواه
ٌ

ملاذا نوح ال إبراهيم مثالً؟!:

ﭽﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹﭺ ﭻ

وأول ما يتبادر إىل الذهن هنا :السؤال

إعراب كلمة ذرية:

ولعل من املفيد يف مقام اإلجابة:

ﭼﭽﭾﭼ

عن سبب ربط بني إرسائيل هنا بنوح.

ﭽ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭼ.

أن نذكر أنه تعاىل إنام كان يتحدث عن

وق���د اخ��ت��ل��ف��وا يف إع����راب كلمة

قوم بني إرسائيل بأمجعهم ،واهلداية التي

هو أهنا مفعول به لفعل حمذوف تقديره:

بالرغم من ذلك -من صدود وجحود،

«ذري��ة» ،ولعل أقرب الوجوه يف ذلك

يرسها اهلل تعاىل هلم ..وما يتوقعه منهم-

«أع��ن��ي» ،أو «أخ���ص» ..فكأنه قال:

واختاذ أرباب من دونه تعاىل.

أقصد من بني إرسائ��ي��ل الذين جعل

فاملناسب أن يذكرهم بقوم هلم صلة

هلم كتاب اهلل كتاب هدى :ﭽ ﭵ ﭶ

خاصة هبم ،من حيث هم أسالف وآباء

ﭷ ﭸ ﭹﭼ.

وأجداد ،كانوا قد قبلوا هداية اهلل تعاىل،
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فنالتهم بذلك أعظم الربكات ،وحرم

ليس فيها ما يصح أن يعد حالة تصادمية

الكارثة التي حمقتهم ،وهي الطوفان.

هي حالة إيامن وإسالم ورعاية من اهلل هلم،

منها العصاة من سائر البرش ،فحاقت هبم
فيكون سبحانه قد وضع بني إرسائيل

أمام حقائق ،وهيأ هلم أجواء اهلداية ،وأثار

لدهيم املحفزات هلا بصورة أقوى وأتم،
وذلك كام ييل:

وحفظهم من الغرق .عل ًام بأن حفظهم
هذا فيه حفظ لذريتهم ،وهم بنو إرسائيل

أنفسهم.

فاحلديث عن نوح وما جرى ألسالفهم

ألف :إنه تعاىل ذكر أن بني إرسائيل

معه هو األوىل .ال سيام وأن املطلوب هو

احلظوة العظيمة عند اهلل ،حيث حباهم–

ب :إن هذه املعجزة –معجزة نوح–

هم ذرية وامتداد ملجتمع إيامين نال تلك
بسبب إيامهنم –بمعجزة نجاهتم من

الطوفان.

ترغيبهم باإليامن واهلدى.

قد حصلت بوسائل حمسوسة ،مكنت
من التغلب عىل قانون طبيعي هو غرق

أما إبراهيم فام حدث له مع

األج��س��ام الثقيلة يف امل���اء ،حيث صنع

الرصاع بني احلاكم وبني شخص خافه

الناس ،وما معهم ،ومنعت من غرقهم

النمرود قد بقي يف دائرته املحدودة بحدود

احلاكم عىل ملكه ،وعرف أن دعوته إن

شاعت وذاعت ،فإهنا ستقلب األمور
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مع الناس يف معبوداهتم ومعتقداهتم ..بل

رأس ًا عىل عقب ،فراح يصوره للناس،

بصورة املعتدي عىل مقدساهتم ،الذي
يستحق الطرد ،والقتل ،والعقوبة ،أي

عقوبة كانت .فاستجابوا له ،وكان ما كان

من ظهور املعجزة له ..ونجاته منهم.

أما الذين محلوا مع نوح فقضيتهم

نوح السفينة التي محلت جمموعة من
حني حدث الطوفان.

ج :إن هذه املعجزة قد ترافقت مع

حالة إعجازية ،هي أن الناس قد عرفوا
بحصول الطوفان من النبي نوح قبل

حصوله بزمان طويل ،ولكن الناس
الكافرين كانوا يتلقون هذا اإلخبار الغيبي
منه بالسخرية ،والتكذيب ..حيث مل
يكونوا يرون أثر ًا ملاء أو ملطر يف منطقتهم،

سامحة العالمة السيد جعفر مرتىض العاميل

فمن أين يأيت الطوفان؟!.

د :إن ظاهر احلال يعطي :أن السفينة

هي التي محلتهم ،ولكن اهلل تعاىل ينسب
ذلك إىل نفسه عىل سبيل التعظيم ،فيقول:

ﭽﭷﭼ .ربام ليشري إىل تفضله عليهم،
حيث مل يبذلوا أي جهد فيه ،بل كان احلمل

هلم بواسطة قانون وضعه اهلل ،جعل املاء

قادر ًا عىل محل األجسام الثقيلة ،وكان

باإلمكان إبطال هذا القانون ،فال ينجو
أحد من الطوفان.

والدليل عىل أنه تعاىل هو الذي محلهم

بواسطة هذا القانون أو السنة قوله تعاىل:
ﭽﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯﭼ [سورة

ﭟﭼ [سورة الشورى.]33- 32 :
فإنه رصيح يف أن تسيري السنة الطبيعية
إنام هو بيد اهلل ،فال يصح أن ينظر إىل هذه

األمور ببساطة وسذاجة..

ومثل اآلية أيض ًا قوله تعاىل :ﭽﭑ

ﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘﭙ
ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡﭼ

[سورة القصص .]71 :وقوله :ﭽﭦ
ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ
ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ
ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸﭹ ﭺ
ﭻﭼ [سورة القصص.]72 :

ه� :وهذا يدلنا عىل أنه تعاىل يريد أن

يونس .]22 :فجعل التسيري يف الرب والبحر

يواجه السياسات التي ترمي لتذويب

ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗﮘ ﮙ ﮚ

اإلنسان بأجواء املادة ،وإبعاده عن اهلل،

 .]41ولوال هذه السنن مل تصنع الطائرة،

اإلحلادية ،واعتبار كل ما جيري إنام جيري

عم ً
ال خاص ًا به تعاىل ،ويقول :ﭽﮑ ﮒ

الشعور بالتأثري اإلهلي يف األشياء ،وإغراق

ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠﭼ [سورة فاطر:

بل هناك مساع تبذل إلشاعة األجواء

وال السفينة ،وال غري ذلك.

بنفسه وبطبيعته ،وكأنه نتاج تفاعالت

واألوضح واألرصح من ذلك:

ترصحيه بام يرتبط بنفس هذا املورد يف قوله

سبحانه :ﭽﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ
ﭗﭘﭙﭚﭛﭜﭝﭞ

طبيعية وذاتية.

ولعل ه��ذا األم��ر ه��و أح��د املهامت

التي تتوالها األفالم الوثائقية التي حتاول

تكريس ه��ذا ال��ش��ع��ور ب��ص��ورة عفوية
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وتلقائية يف ظاهرها ،ولكنها متعمدة
وخبيثة يف الباطن..

وهي إساءة لعقيدة اإلنسان ،وحماولة

لزرع اإلحلاد يف وجدانه بصورة خفية ،من
خالل اإلهبام واإلهيام.

فكلمة :ﭽﭷﭼ تستبطن معنى

الواجدية بكل مظاهرها ،فإذا كان تعاىل هو

الذي محل املؤمنني ومحاهم من الطوفان،
فالبد أن يكون تعاىل عامل ًا بصري ًا ،حكي ًام،

قادر ًا ،خالق ًا ،مهيمن ًا ،حي ًا قيوم ًا ،إىل غري

ذلك من صفات األلوهية والربوبية ،التي
تتجسد وتتجىل أفعاالً ،وترصفات.

و :إذا كان بنو إرسائيل ذرية أولئك

املؤمنني الذين أنعم اهلل عليهم بسبب
إيامهنم هبذه النعمة العظيمة ..فإن ذلك

يستوجب شكر بني إرسائيل ،ويفرض

عليهم اإللتزام بخط اإليامن.

ز :إن كفر بني إرسائيل وطغياهنم مع

كثرة ما حباهم اهلل به من نعم ،وما أظهره

هلم من خوارق العادات ،وما أراهم
إياه من معجزات ،وما اختصهم به من

هدايات .إن ذلك يظهر مدى سوء هؤالء

القوم ،وجيسد لنا ظرف ًا من املعاناة التي

وقرار العذاب للكافرين بالطوفان،

كابدها موسى معهم ،وبالرغم من كل

كام كان التدبري لنجاة املؤمنني أيض ًا إهلي ًا،

واإلفساد ،وحماربة اإليامن وأهله يف كل

وإرسال الطوفان عليهم كان فع ً
ال إهلي ًا،

فأهلم تعاىل نوح ًا ليصنع السفينة ،فكان

صنعها إهلي ًا كذلك.
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بالدواء ،وما إىل ذلك.

ذلك ،فإن عاقبة أمرهم كانت هي الفساد
عرص ومرص.

وكان حال نبي اهلل موسى يف قومه،

غري أن اإلنسان بالرغم من ذلك

يشبه إىل حد بعيد حال نوح يف قومه،

وعونه ،مع أنه غارق يف السنن واأللطاف

إال مخسني عام ًا ،يدعوهم إىل اإليامن باهلل،

كله ،يظن أنه مستغن عن اهلل وعن تدبريه
اإلهلية ،ولكنه يتجاهل ذلك ،فيظن أن

الوالدات فعل طبيعي ،وكذلك الطريان
يف اهلواء ،وركوب املاء ،وشفاء املرض

فبعد أن لبث نوح يف قومه ألف سنة
مل تكن حصيلة كل جهوده تلك سوى
حفنة من املؤمنني أقلتهم سفينة واحدة
صنعها هو هلم لتنجيهم من الطوفان

سامحة العالمة السيد جعفر مرتىض العاميل

الذي أرسله اهلل تعاىل عىل سائر قومه الذي

األل��ف سنة قبل الطوفان ..وال ندري

سنة من الدعوة :ﭽﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ

قبل بعثته إليهم عبد ًا صاحل ًا ،وانموذج ًا

ﯡﯢﯣﯤﯥﯦﯧ

أويل العزم ،الذين مل يكن هناك من له

ﯭﯮﯯﯰﯱﯲﯳﯴ

إال إن كان لدى نبينا وأهل بيته الطاهرين

يقول :ﭽﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ

وقد كانت مكافأة نوح عىل معاناته

ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖﯗ ﯘ ﯙ

السالم والربكات عليه وعىل أمم مؤمنة

ثم يذكر أن غرقهم كان عقوبة

هم املبدأ والنواة التي تنبثق منها .فقد

ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﭼ [سورة

ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋﮌ ﮍ

يقول عنهم نوح نفسه بعد تسع مئة ومخسني

ﯘﯙﯚﯛﯜﯝﯞﯟﯠ

كم لبث بعده فيهم ،وكم لبث يف قومه

لإلنسان اإلهلي ..الذي كان أول نبي من

ﯨﯩﯪﯫﯬ

عزم وصرب أعظم من صربهم وعزمهم،

ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺﭼ ..إىل أن

«صلوات اهلل عليه وعليهم أمجعني».

ﮧﮨﮩﮪﮫﮬﮭﮮﮯ

ﯚﯛﯜﭼ[سورة نوح.]24- 5 :

هلم :ﭽ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ

نوح.]25 :

ويقول :ﭽﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ

ﯱﯲﯳﯴﯵﯶﯷﯸ

مع أولئك القوم املجرمني احلاقدين هو
ستأيت بعده ،يكون املؤمنون الذين معه
قال تعاىل :ﭽﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ
ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓﭼ

[سورة هود.]48 :

ح :إن هذا الذي ذكرناه جيرئنا عىل

ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿﭼ

القول :بأن من اجلائز ،بل من القريب

إن نوح ًا ه��و املثل واالن��م��وذج

فضل نوح ليس عىل الذين آمنوا من قومه

وك��ان يف كفاح وج��ه��اد مستمر ،ناهز

جاءت من بعده .ومنهم بنو إرسائيل..

[سورة نوح.]27- 26 :

العميل يف األناة والصرب ،وعدم اليأس..

جد ًا :أنه سبحانه أراد أن يظهر طرف ًا من

وحسب ،بل عىل كثري من األمم التي
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فلعل السبب يف أن اهلل تعاىل حني يتفضل

أوالً :إن جعل التوراة هدى لبني

باهلدايات ،ويظهر املزيد من اإلهتامم

أيض ًا ،فإن إثبات يشء ليشء ال يعني نفيه

بالنعم عىل بني إرسائيل ،ويمدهم
هبدايتهم ،هو حفظ جهود نوح ،وإظهار

عظيم فضله ،وجليل تضحياته.

عام عداه.

ثاني ًا :إن املقام مقام حث بني إرسائيل

ط :ووجه الشبه األهم واألتم بني

عىل التزام خط اإليامن ،وحتذيرهم من

وقومه ،هو :أن املعاناة كانت يف معظمها

بتذكريهم بأن أسالفهم كانوا من أهل

موسى مع بني إرسائيل ،وبني نوح
يف اجلوانب اإلعتقادية واإليامنية ،وإرساء
قواعد اإليامن يف نفوس وعقول الناس،

وحتويلها من حاالت فردية إىل ظاهرة
اجتامعية .ومرتكز أسايس راسخ يف
وجدان الناس ،ويف ضمريهم ،وحياهتم.
البرش ذرية الناجني من الطوفان:

وقد يقول قائل :ملاذا اعتربتم بني

إرسائيل وحدهم ذرية للذين نجوا يف

سفينة نوح ،فإن أمم ًا أخرى ولدت من
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إرسائيل ،ال يعني أهنا ليست هدى لغريهم

ذريتهم أيض ًا .فام معنى هذا التخصيص

هبم ،فإن ذرية إسامعيل بن إبراهيم

كانوا أمة من الناس أيض ًا.
ويمكن أن جياب:

بأننا مل ندع حرص ذرية من محلتهم

السفينة ببني إرسائيل ،بل قلنا:

اإلخالل بمعنى التوحيد اخلالص..

هذا اخلط الذي استحقوا به هذه الكرامة
اإلهلية ،وهي نجاهتم من الطوفان ،وحلول

العذاب بالكافرين.

الثناء عىل نوح:

وأما قوله تعاىل عن نوح هنا :ﭽﭻ

ﭼ ﭽ ﭾﭼ .فهو يفرس لنا
رس قدرة نوح عىل حتمل هذه املعاناة
ّ
الطويلة التي استمرت حوايل ألف سنة
حتمله
قبل الطوفان عىل األقل ،فام بالك بام َّ

قبل أن يبعثه اهلل رسوالً إىل قومه.

فهذا الثناء عىل نوح ،والتنويه بمقامه

وبإخالصه يف عبادته يصبح أمر ًا مفهوم ًا،

ويف سياقه الطبيعي.

وقد ذكرنا يف أكثر من مناسبة :أن

وسام العبودية هو أعىل وأغىل وسام يمكن

سامحة العالمة السيد جعفر مرتىض العاميل

أن يناله اإلنسان املؤمن املطيع هلل سبحانه.

وعلينا أن نلفت النظر إىل أن تتبع

نراه يراعي خواطرهم ،ويتحبب إليهم،
ويلني جانبه هلم ،فيقول هلم :ﭽ ﮌ ﮍ

املوارد يعطي :أنه تعاىل يف الوقت نفسه

ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔﭼ

صاحلون ،وشكورون ،وعابدون له ..فإنه

ﮖﮗ ﮘﭼ [سورة طه .]82 :ويقول:

واحلزم والقاطعية ،ليبدو للناظر أنه يوجه

ﮫ ﮬ ﮭ ﮮﭼ [سورة الزمر.]53 :

نبيه :ﭽﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ

والرصاحة هناك ،والليونة هنا :هو أنه تعاىل

احلاقة .]46- 44 :ويقول له :ﭽﯗﯘ

فكلام زاد اإلنسان يف معارفه رقي ًا ،ويف

الذي يثني فيه عىل أنبيائه ،بأهنم عباد

تعاىل يتعامل معهم بمزيد من الوضوح
إليهم التهديد والوعيد ،حتى ليقول عن

ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﭼ [سورة

ﯙ ﯚﭼ [سورة الزمر .]65 :مع
أن الغرض منها :هو إفهام الناس أمهية
وخطورة بعض األمور التي ربام يستهينون

هبا ،ومع علمنا بأن عصمة أنبيائه وعظمتهم،

[سورة الشورى .]25 :ويقول :ﭽﮕ

ﭽﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ

ولعل السبب يف احلزم والشدة

يعامل الناس وفق معرفتهم ،واستعدادهم،

ملكاته اإليامنية سمو ًا ،كلام عرف نفسه
بالضعف ،واحلاجة ،والنقص ،والفقر،

والعجز ،وعرف ربه بالقوة والغنى،
والكامل ،واحلكمة ،وما إىل ذلك ،وجتسدت

ورسوخ قدمهم يف الطهر ويف الصالح

أمامه عظمة اهلل ،وسعة ملكه ،وباهر قدرته.

رهبم من قبيل فرض املحال ..يعرفنا :أنه

الوضوح والرصاحة معه ،واحلزم يف

جيعل صدور الرشك منهم ،والتقول عىل

تعاىل إنام يورد الكالم عىل قاعدة :إياك

أعني ،واسمعي يا جارة ..هبدف التعريف
بأن هذا األمر مما ال جمال للرتاخي فيه ،وال

يمكن العفو عنه بأي حال.

ولكنه حني يتعامل مع سائر الناس،

وهذا يفسح املجال أمام املزيد من

التعامل ،ويصبح للخطاب اإلهلي أثر ًا
عظي ًام فيه ،ألن مستوى اإلدراك للمعاين

أرقى ،ودرجة التفاعل معه أقوى وأشد.

أما اإلنسان العادي واجلاهل ،الذي مل

يرب نفسه عىل الصاحلات ،فقد ال هيضم
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الكالم ،وال يدرك أبعاده ،وخطورة ما

وبالرغم من أن الرواية تقول :إن األنبياء

إىل ما هو اكثر رش ًا ورضر ًا ،وهو اللجاج

املحور واألساس هم مخسة منهم .واملحور

يرمي إليه .وربام اندفع مع غرائزه وأهوائه
والعناد والتمرد ،فاحلكمة تقيض بمعاملته

بالرأفة والرمحة ،وفسح املجال له ليصلح
اخلطأ ،ويعود إىل الصواب.

فإن أرص عىل الباطل ،وأظهر البغي

والطغيان ،فلكل حادث حديث ،حيث
يوكله إىل عمله ،ويعامله بام يستحقه.
توحيد الرموز الكربى:

وقد الحظنا هنا :أن السياسة اإلهلية

تقيض باإلعتامد عىل تكريس معنى القدوة
يف وجدان املجتمعات البرشية ،وتكريس
الوحدة يف املحورية اإليامنية يف رموز

األعظم حتى بالنسبة لألنبياء ،فض ً
ال عن

غريهم هو رسول اهلل ،ووصيه ،وأهل بيته
«صىل اهلل عليه وعليهم».

والرموز العملية لإليامن العميل هي

مثل الكعبة ،واملشاعر ،ومجيع األماكن
املقدسة.

وقد ذكرنا أن اهلل تعاىل يريد أن يكون

البرش أمة واحدة ..هلا أب واحد ،وحمور
واحد ،وهلم لغة واحدة ،وقبلة واحدة،
وقرآن واحد ،ودين واحد..
العبد الشكور:

اإليامن ..إذ ال يكفي أن ترسل شخص ًا

وقد رأينا أنه سبحانه حني أثنى عىل

بل هو حيتاج إىل أسوة وقدوة ،ورمز،

بصيغة أخرى فيها تأكيد عىل عبوديته

إىل شخص ليقنعه بالفكرة وينتهي األمر،
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هم مئة وأربعة وعرشون ألف نبي ،فإن

وحمور ،ومركزية يف العمل ،ويف الشعور،

ومرجعية يف املواقف ،ويف السياسات،
وسائر احلركات.

نوح مل يقل :وهو عبد شكور ،بل جاء
وشكوريته ،فقال :ﭽ ﭻ ﭼﭼ..
ولعل الذي كرس احلاجة إىل هذا التأكيد

هو األمور التالية:

فالرموز البرشية هم :األنبياء والرسل،

أوالً :لعل بني إرسائيل كانوا ال يفقهون

والصلحاء من حيث كوهنم قادة وهداة..

هذا من الثناء الذي يعني نوح ًا ،يف عالقته

واألوص���ي���اء ،ث��م ال��ع��ل��امء واألول���ي���اء،

كثري ًا أمهية هذين الوسامني ..فيحسبون أن

سامحة العالمة السيد جعفر مرتىض العاميل

اخلاصة بربه ،وال يعني بني إرسائيل يف

يعرب عن شخصية نوح يف كل زمان حترض

أن يثري فيهم بعض احلامس ملعرفة مغزى

والشكورية تبقى حارضة أيض ًا بآثارها عرب

يشء ،ال من قريب وال من بعيد ،فأراد تعاىل

وأمهية هذين الوسامني.

ثاني ًا :إذا كان بنو إرسائيل من ذرية

املؤمنني الذين كانوا يف السفينة ،فال
شأن هلم مع نوح ..وإنام ما يعنيهم هو

مواصفات أسالفهم من اآلباء واألجداد..
فجاء هذا التأكيد ليدل عىل أن نوح ًا

هو األساس يف النعمة التي حظي هبا
األسالف ،وكانت هبا نجاهتم ،وعىل أن

عبوديته وشكوريته هلل ،هي األساس

يف هذا اجلهد الذي بذله ،واملعاناة التي
حتملها لكي يسدي هذه اخلدمة آلباء بني
إرسائيل ،ولبني إرسائيل ،وسائر الشعوب
األخرى أيض ًا..

ﭽ ﭼﭼ هل هي زمانية؟!:

فيه أثار ذلك العمل ..فإن هذه العبودية
األجيال التي تنعم بآثار جهاده وأعامله،

وعبوديته وشكوريته.

وسام العبودية لنوح:

وقد حتدثنا عن كلمة ﭽ ﭽﭼ يف

اآلية األوىل من هذه السورة املباركة ،وقلنا:

إن عبودية النبي هي التي جتعله يستحق
الكرامة ،وحم ً
ال لِ ُّلطف اإلهلي ،وبمدى

عمقها فيه ينال املقامات عنده .ولذا جاء
يف تشهد الصالة قول كل ٍّ
مصل« :وأشهد

أن حممد ًا عبده ورسوله» ،ربام ليدل عىل أن
هذه العبودية هي التي أهلته للرسولية.
نوح الشكور:

ثم قال :ﭽ ﭾﭼ .وقد أرشنا

فيام سبق إىل أن هذا الوصف قد ورد عىل

أما قوله تعاىل :ﭽ ﭼﭼ ،فال يقصد

لسان النبي أيض ًا ،حني عرض عليه جربيل

املقصود هبا :أن العبودية والشكورية حالة

إىل أن تقول الرواية :فقال يف هناية

هبا احلكاية عن برهة زمانية ماضية ..بل
ثابتة له منذ خلقه اهلل ،وإىل آخر حلظة.

ألن هاتني الصفتني جزء من حقيقته ،ال
يمكن فصله عنها ،وإذا كان عمل نوح

بعض األمور..

املطاف« :أفال أكون عبد ًا شكور ًا»؟!(.)1

( )1وسائل الشيعة (آل البيت) ج 6ص192
ووسائل الشيعة (اإلسالمية) ج 4ص844
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وكلمة شكور صيغة مبالغة تدل عىل

الكثرة ،أو عىل شدة الرسوخ والتحقق

والتعمق يف الشكورية.

العظيم .كام أن جعل اجلنة ثواب ًا للمطيع

إنام هو تفضل من اهلل أيض ًا.

وشكوريته «صلوات اهلل وسالمه عليه

وكل ما ذكرناه ينتهي بنا إىل حقيقة :أن

شعوره باإلمتنان هلل سبحانه ،بسبب ما يراه

مقام الشكورية ،ألن غري العبد احلقيقي ال

وآله» تعني كثرة صدور الشكر منه ،وشدة

من تواتر ألطافه ونعمه عليه..

وهذا يدل عىل عمق معرفته به تعاىل

وبنعمه ،وبام يستحقه املنعم من شكر،
مع إدراكه :أن الذي وصلت إليه النعمة،
مل تصل إليه عن استحقاق ذايت فيه هلا ،بل

عن تفضل كتبه اهلل تعاىل عىل نفسه له يف

حاالت كهذه ،فصار بذلك مستحق ًا ،فهو
استحقاق ناشئ عن التفضل باجلعل من

اهلل تعاىل.

ومن الواضح :أن جعل اإلستحقاق
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هو اآلخر تفضل يستحق اهلل عليه الشكر

وم��س��ت��درك ال��وس��ائ��ل ج 11ص 247و
 253واألمايل للطويس ص 404و 736
واإلح��ت��ج��اج ل��ل��ط��ربيس ج 1ص326
واخلرائج واجلرائح ج 2ص 917ومسند
أمحد ج 4ص 255وج 6ص 115وصحيح
البخاري (ط دار الفكر) ج 2ص 44وج6
ص 44وج 7ص 183وصحيح مسلم (ط
دار الفكر) ج 8ص.141

العبودية هلل هي التي أوصلت اإلنسان إىل
يمكنه أن يشعر باإلمتنان احلقيقي للمنعم
عليه هبذه النعم اجلزيلة واجلليلة ،فيكون

شكره صوري ًا ،وجمرد لقلقة لسان.
احلمد والثناء والشكر:

ور َد يف تفسري س��ورة الفاحتة ،ويف

مواضع أخ��رى :أن هناك ثالثة عناوين

هي:

 .1املدح وهو جمرد الثناء وذكر املحاسن
واملزايا ،سواء أكان املادح منتفع ًا هبا،

أم مل يكن.

 .2احلمد ،وهو -كام قالوا -الثناء عىل
الفاعل ألجل فعله اإلختياري .فهو
أخص من املدح ،وقد قلنا :إن هذا

التعريف غري صحيح ،لقوله تعاىل:

ﭽﮤﮥﮦﮧﮨﮩﮪﮫﮬ
ﮭ ﮮ ﮯﭼ [سورة اإلرساء:

 .]111فإن هذه األمور ليست من

سامحة العالمة السيد جعفر مرتىض العاميل

األفعال أصالً ،فض ً
ال عن أن يقال:

وجدانية ه��ي ره��ن بمدى تأثر ال��روح

 .3الشكر :وهو الثناء عىل املنعم ،بسبب

فمث ً
ال الكثريون تتكون لدهيم قناعة

هي اختيارية ،أو غري اختيارية.

النعمة ،ثنا ًء يظهر حالة اإلمتنان
والعرفان لدى املادح.

والسؤال هنا هو:

والنفس هبا ،وتفاعلها معها.

بوجود اإلله ،ولكنهم ال يوظفون هذه
القناعة بصورة صحيحة وسليمة .بل هم

يرشكون معه غريه يف التدبري والترصف،

إن كل من نال نفع ًا من شخص آخر

فريون أن املؤثر مث ً
ال هو املطر واهلواء،

فام الذي ميز نوح ًا عن غريه ،ليستحق

والنجار ،وكل املخلوقات قال تعاىل:

يشعر باإلمتنان له ،ويثني عليه بسبب ذلك

والرتاب واملاء ،ويرشكون معه الطبيب

التنويه والثناء؟!

ﭽﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ

ونجيب:

ﭯﭼ [سورة يوسف.]106 :

بأن أول درجات املعرفة هي املعرفة

وروي عن أيب عبد اهلل قوله :إن

وتشم ،وترى ،وهي التي ينسجم اإلنسان

فمعرفة بعض الناس باهلل معرفة خاوية

احلسية ،وهي أن تلمس وتسمع وتذوق،

معها ،ويسكن إليها ،ويطمئن لنتائجها،
ألهنا حتقق الصلة بالنفس والروح بصورة

تلقائية.

وب��ع��ده��ا ت���أيت امل��ع��رف��ة ال��وج��دان��ي��ة

والضمريية التي متثل غور األم��ر احليس

وال��ت��ص��وري والعقيل يف أع���امق النفس

وال���روح ،لتحوله إىل وج��دان وضمري،

بصورة عفوية وتلقائية ،ألن كل معرفة،
حسية ك��ان��ت ،أو ت��ص��ورات عقلية ،أو

الرشك أخفى من دبيب النمل(.)2

من أي مضمون ،فهي تشبه معرفتهم بأن

االثنني نصف األربعة ،وبأن األربعة زوج.

فإن هذه املعرفة ليس هلا حضور يف سلوكهم،

ويف سياساهتم ،ويف مواقفهم ،بل هي حمض
تصورات يف خميلتهم مل توفق للدخول إىل

( )2معاين األخبار ص 379ووسائل الشيعة (آل
البيت) ج 5ص 99و (اإلسالمية) ج3
ص 409وبحار األن��وار ج 68ص142
وج 69ص 96ومستدرك سفينة البحار ج5
ص 398وميزان احلكمة ج 2ص.1438
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قلوهبم ،ومل تسيطر عىل يشء فيهم ،فليست

باهلل من خالل شعوره بوافر آالئه ،وبجليل

تصل إىل وجداهنم وضمريهم ،فليس اهلل

وال حاجة إىل التذكري بأن نعمه تعاىل

يسمعون هبا ،واللسان الذي يتكلمون به،

ما حولنا ،بل كل ما يف هذا الوجود ،وما

هلا أية سلطة عىل قلوهبم ومشاعرهم ،ومل

تعاىل هو العني التي يرون هبا ،واألذن التي

يستحيل إحصاؤها ،بل إدراكها .فإن كل

بل هو بعيد منهم ،وكأهنم ال يعرفونه ،وال

يف الساموات واألرض مسخر ألجل هذا

فمن يكون هكذا ال يمكن أن يكون

أو له نشاط وأثر من نوع ما يف ذلك ،وإن

خميلته ،ومل تصل إىل قلبه ،وال إىل وجدانه،

عىل طرف ضئيل من أنشطة ما يف جسدنا

سمعوا باسمه سبحانه.

شاكر ًا ،ألن معرفته باهلل وبنعمه مل تتجاوز
فكيف يتحقق الشعور باالمتنان ،ليعرب

عن هذا الشعور بالعمل وباللسان ..لكي
يسمى شاكر ًا ،فض ً
ال عن أن يصري شكور ًا.
وبعبارة أخرى :ال يكون الشاكر شاكر ًا

إال إذا عرف املنعم معرفة قلبية ووجدانية،
متصلة بروحه ،وبمشاعره ،وأحاسيسه..

حتى لو كانت هذه املعرفة قد حصلت من
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نعمه ،التي تدل كلها عىل أسامئه وصفاته.

خالل النعم والعطايا ،واأللطاف واهلدايا،

ألن اهلل تعاىل ال ُيعرف برؤية حقيقة ذاته،
بل ُيعرف بتجلياته من خالل بديع صنعه،

وعظمة خملوقاته ،وجزيل نعمه وجليل

أعطياته.

ونوح هو من أعظم الناس معرفة

اإلنسان ،وعامل يف خدمته ،وتلبية حاجاته،

قرصت أفهامنا عن معرفته .بل لو اطلعنا
من خاليا ،وأجهزة وما هلا من وظائف،
لرأينا ما يذهل العقول ،وتطيش له األلباب،

وقد قال تعاىل :ﭽ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ

ﭜﭼ[سورة إبراهيم.]34 :

وخالصة األمر :إن الشكورية هنا

تستبطن أمور ًا:

أحدها :عمق التفاعل واإلحساس

ورهافته.

الثاين :االمتالء بالقيم ،واألخالق،

والنبل ،والشعور بالكرامة والشهامة ،وما

إىل ذلك.

الثالث :املعرفة الواسعة باألمور

ومناشئها وأحواهلا ،وآثارها واملعرفة أيض ًا

سامحة العالمة السيد جعفر مرتىض العاميل

بالنعم ،وباملنعم..

فكثرة شكر نوح ،أو شدة رسوخ

وعمق إحساسه باالمتنان لنعم اهلل التي

ال تنتهي ،تدل عىل مدى معرفته به تعاىل،

وعىل عمق ورسوخ هذه املعرفة ،التي

كان هلذه النعم بعض األثر يف حصوهلا،
ألنه كان يعرف هذه النعم معرفة
حسية مبارشة ،ولكل طرقها املوصلة إىل

معرفتها ،من خالل الوسائل املناسبة هلا.

وهذا يدل من جهة أخرى عىل مدى

سعة علم نوح ،وعىل أن لديه قدرات
فائقة يف جماالت الفهم والتعقل والتمييز

الكتاب ،وجعله هدى لبني إرسائيل.
وأوضح هلم :أن عنرص اهلداية األهم يف

ذلك الكتاب هو أن يلتزموا خط التوحيد،
وأن ال يتخذوا من دون اهلل وكيالً.

وبعد أن بني أنه تعاىل أراد أن يري

نبيه طرف ًا من آياته ،ألنه النبي األعظم

واألرشف ،واألفضل ،واألجل عنده
مقام ًا واألسمى موقع ًا ..وهو الشاهد عىل
األنبياء ،وعىل أمته ،وهو الذي لواله ملا

استحقت الكائنات أن ختلق..

نعم ..بعد هذا وسواه مما تقدمت

بعض اإلشارات إليه ،أخرب عام سوف

والتدبر ،والوعي والتحليل لألمور،

جيري لبني إرسائيل يف املستقبل من إفساد

فيها من أرسار ،وتعني أيض ًا عمق معرفته

إىل يوم القيامة ،إحدى اآليات الكربى

ومناشئها ،وغاياهتا ،وما هلا من آثار ،وما

يف األرض ،وعلو كبري ،ليبني للناس

باملشكور ،وبكيفيات الشكر ،وما إىل ذلك

األخرى ،التي من شأهنا أن هتدي الناس

وتذكي لديه الشعور بالعرفان واالمتنان..

يعنيهم يف الصميم ،وهو :أن هؤالء القوم

من كامالت نفسانية تدعوه للقيام بالواجب،
ﭽﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ

ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ
ﮌﭼ

اإلفساد والعلو الكبري:

وبعد أن بني سبحانه أنه آتى موسى

إىل احلق ..وهي إخباره تعاىل بأمر غيبي
� أعني بني إرسائيل � سوف يكونون برغم
جهود نبي اهلل موسى ،ومعه سائر

األنبياء الذين أرسلهم اهلل تعاىل إليهم،

وبرغم كل ما توفر هلم من نعم وهبات،
وما عاينوه من كرامات ومعجزات ،وما
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حباهم اهلل به من تفضالت.

نعم ..برغم ذلك كله مل يقلعوا ،ولن

قرآهنم .وهذا اإلخبار رمحة عظيمة منه

ومل ينتفعوا بذلك كله ،بل أرصوا عىل

حسية ملموسة ومشاهدة هلم بأم العني،

يقلعوا عن غيهم ،ولن يثوبوا إىل رشدهم،

التمرد والعصيان ،وطاعة الشيطان،

وسيبقون عىل هذا احلال يف املستقبل،
محلة أللوية الضالل ،ورواد فساد وإفساد،

وأعالم علو واستكبار..

تعاىل بأهل اإليامن ،وهو يمثل هداية
ومن دون حاجة إىل حتليل وحسابات،

وترتيب مقدمات نظرية ،ومجع شواهد،
وتدبيج خطب ،وما إىل ذلك ..فإن كل
إنسان يستطيع أن يعاين صدق هذا اخلرب

إن هذا اخلرب الغيبي من شأنه أن

مبارشة ،مع أنه قد صدر قبل حوايل ألف

املستقبل ،ويف الداللة عىل صحة وصوابية

من الوقفة أمام وجدانه وضمريه ،ومن

يكون له أثر كبري يف حفظ إيامن الناس يف
كل ما جاء يف القرآن ،وعىل أنه وحي
منزل ،ومعجزة خالدة.

كام أن هذا اخلرب الغيبي يفهم الناس:

أن عليهم أن ال يصابوا باليأس واإلحباط،
وهم يواجهون كل هذا االستكبار،
والفساد واإلفساد اإلرسائييل يف األرض.
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صحة أطروحتهم ،وصدق نبيهم ،وحقانية

كام أن عليهم أن ال يتأثروا بجربوت

قوى االستكبار العاملي من حوهلم ،وأن ال
يرعبهم جربوهتم العسكري واإلقتصادي،
واإلعالمي ،والسيايس ،واألمني ،وسائر

أنواع اجلربوت الظامل ،والغاشم..

إن هذا اخلرب الغيبي دليل حيس عىل

وأربع مئة وأربعني سنة .ولن جيد مناص ًا

دون استكبار أو جحود ،لريى إن كان حيق

له بعد هذا أن يشكك يف كون القرآن وحي ًا
إهلي ًا صحيح ًا وصادق ًا..

وإدراك صدق هذا اخلرب ال حيتاج إىل

علم عميق باللغة ،وال إىل اعرتاف باهلل

وتوحيده ،أو بنبوة حممد ..بل هو

أمر يفرض نفسه عىل اإلنسان املنصف،
الباحث عن احلق واحلقيقة.

كثرة املؤكدات عىل الوقوع:

إن م��راج��ع��ة اآلي���ات اخل��م��س -أو

ال��س��ت-ال��ت��ي حت��دث��ت ع��ن إف��س��اد بني

إرسائيل يف األرض مرتني وعلوهم ،ثم

سامحة العالمة السيد جعفر مرتىض العاميل

ما جيري هلم يف هذا السياق تعطي :أنه

من حيث أن فيه استفادة من مادة قىض،

جزئياته وتفاصيله ،ربام يف أكثر من ستني

ثاني ًا :ليس املراد بالقضاء هنا إصدار

تعاىل قد أكد عىل حصول هذا األمر بكل

إىل سبعني مؤكد ًا.

ولعل السبب يف ذلك :هو أن ثمة

حرص ًا أكيد ًا ،وظاهر ًا عىل وصول اإلنسان

املؤمن بالقناعة بمضموهنا إىل أقىص حد من

اليقني يمكن بلوغه ،وإخراج هذا األمر عن

قابلية التشكيك ،أو إثارة الشبهة حوله.

الدالة عىل البت واحلسم واحلتم.

احلكم ،وإنام يراد به أن حتمية الوقوع من
حيث رؤية األسباب والرشائط متوافرة.

ولعلك تقول :هل كانت هذه

األسباب متوافرة حني صدور اخلطاب؟!

وما الشاهد ،وما الدليل؟! وكيف؟!.
ونجيب:

وهذه التأكيدات تدل عىل حجم الثقة

بأن هذا من مفردات اإلخبار عن

كرس حاجز العناد واملناعة واملقاومة لدى

والتكهن ،ألن املخرب هو عالم الغيوب..

بحصول هذا األمر ،وعىل أن املطلوب هو

الذين يروق هلم أن حيسنوا الظن ،ويتأثروا

بمظاهر حالة الرباءة ،وطهارة الذيل التي
يبدهيا املكَّارون واملفسدون.
حتمية احلصول:

الغيب ،ولكن ليس عىل سبيل التظني

الذي يبطل عنده الزمان املايض واحلارض
واملستقبل ،ألن علمه شهودي ،فاملستقبل

حارض عنده -كام هو حال الزمن احلال-
فهو إخبار حتمي هبذا املعنى.

وال نريد أن نقف عند الواو يف

ثالث ًا :إنه تعاىل يريد أن خيرب عن أن

ألن ما هيمنا هو أن نلمح إىل الربط بني

وضعها سبحانه يف كل هذا الوجود ،ومنها

ﭽﮀﭼ ،هل هي عاطفة أو استئنافية،

مضامني هذه اآلية واآليات السابقة ،وقد
تقدمت اإلشارة إىل هذا األمر..

أما قوله :ﭽﮀﭼ ،فهو:

أوالً :تأكيد قوي وحاسم ملا يأيت بعده،

احلتمية يف هذا املورد عىل أن السنن التي

قانون التسبيب والعلية ،حتتم حصول هذا
األمر ..ألن تأثري هذه القوانني والسنن

قائم ومستمر.

ومن املعلوم :أن العلة إذا وجدت
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وتكاملت عنارصها ،فإهنا تنبئ عن حتمية

وجود املعلول..

القضاء هنا إبالغ:

وقد قال تعاىل :ﭽﮀ ﮁﭼ ،ومل

يقل :قضينا عىل ،ألن كلمة «عىل» تعطي

لكلمة «قىض» معنى إصدار احلكم .أما
كلمة «إىل» فإهنا تفيد معنى اإليصال
واإلبالغ .أي أننا أبلغنا بني إرسائيل ،وقد
انتهى اليهم هذا البالغ ،وتسلموه ،وهو
أمر مقيض حمتم ،من حيث متامية عنارص

علة وجوده..

قضاء ال ينايف االختيار:

فظهر مما تقدم :أن هذا القضاء ال

يصادم اختيار بني إرسائيل ،وال جيعلهم
جمربين عىل الفعل ،ألن احلتمية نتجت عن

اختيارهم وفعلهم الواقع يف سلسلة العلل
واألسباب املبارشة .وليس فعلهم مرهون ًا
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هبذا القضاء ،وال متوقف عليه ،ألن

القضاء املحتم نتج عن حصول االختيار،
الذي هيأ أسباب الفعل ،فصار الفعل
حتمي ًا بذلك..

فاحلتمية الحقة لالختيار ،وهي من

نتائجه ،وليست سابقة عليه ،ليكون هو

من نتائجها ..والذي صنعه اهلل تعاىل يف
هذه اآلية هو جمرد احلكاية عن هذا الواقع

بحكم علمه به ..فهو مثل ما لو أخربك

الطبيب املتمرس بأن هذا املريض إن أكل
كذا فسيحصل له كذا حت ًام وجزم ًا..

قوله تعاىل :ﭽ ﮁ ﮂ ﮃﭼ..
اليهود أم بنو إرسائيل؟!:
وهنا سؤاالن:

األول يقول :ملاذا يتحدث هنا عن

خصوص بني إرسائيل ،ومل يتحدث عن
اليهود عموم ًا؟! فإن اليهودي قد ال يكون

من بني إرسائيل أيض ًا؟!.

السؤال الثاين :ملاذا مل يقل :قضينا إىل

اإلرسائيليني مثالً؟! فام الفرق بني كلمتي:

«بني إرسائيل» و «اإلرسائيلني»؟!.
ونجيب:

أوالً :إن بني إرسائيل ،وهم أبناء

يعقوب ،هم الرمز واملحور القوي،
واألساس ،واحلساس فيهم ،وهم األبعد

أثر ًا يف حتريك عامة اليهود .ولعلهم

األكثر خربة بحقيقة الدعوة اليهودية،
وهم األقوى نفوذ ًا فيهم ،واملخططون
احلقيقيون ،وأصحاب القرار يف كل ما

سامحة العالمة السيد جعفر مرتىض العاميل

يامرسه اليهود بام هم عليه من بغي وظلم،

والسبب األهم ،ألهنا ُمرتكز عصبيتهم،

وجحود واستكبار ،وعتو وعلو..

الدينية ..وذكر هذه اخلصوصية مهم جد ًا

وضالل ،وتزوير احلقائق ،ومكر وخداع،
وربام كان من أهم ما يدعوهم إىل املكر

واللجاج والعناد :هو عصبيتهم لعشريهتم،

وحرصهم عىل ربط الناس هبم ،واحلصول
عىل الدنيا عن هذا الطريق.

وسبب سعيهم حلفظ هذه اإلمتيازات
هنا ،ألهنا بمثابة الدليل ،أو فقل هي بمثابة

اجلهة التعليلية حلرصهم عىل الضالل.

واإلضالل..

ثالث ًا :لو قال :اإلرسائيليون ،فإهنا

عىل أنه ال جمال إلنكار تأثر األجيال

تعني كل من له أدنى رابطة ببني إرسائيل،

عرق واحد ،وعشرية واحدة ..فريثون

يف انتامئه النسبي ،أو السيايس ،أو من كان

الالحقة بالسابقة ،والسيام إذا كانوا من
من عاداهتم ،ومن أخالقهم ،وخصاهلم،

وسياساهتم ،وأساليبهم ،وغري ذلك.

فتشمل من يكون إرسائيلي ًا يف فكره ،أو

متعاطف ًا معهم ،ومؤيد ًا لقضاياهم ،ولو مل
يكن بينه وبينهم صلة نسبية أصالً.

أم��ا ال��ي��ه��ودي��ة ،فهي دي��ن لعقائده

رابع ًا :لو قال :قضينا إىل اليهود ،فربام

إرسائيل خلدمة مصاحلهم ،ويتالعبون هبا

روح اإلفساد فيهم ،فإذا كان هناك من

وتعاليمه آثارها اخلاصة هبا ،ويسخرها بنو
حسب أهوائهم ،فمن آثار هذه التعاليم
واإلع��ت��ق��ادات ع��داوهت��م أله��ل اإلي��امن،

ولذلك قال تعاىل :ﭽ ﮮ ﮯ ﮰ

ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ
ﯗﭼ [سورة املائدة.]82 :

ثاني ًا :بالنسبة للسؤال الثاين نقول:

لو أنه قال :قضينا إىل اإلرسائيليني

لفاتت خصوصية النسب التي هي املحور

توهم :أن دين اليهود قد أسهم يف تنمية
ال يفرق بني الدين املحرف واملزور الذي

يتعاملون به ..وبني الذي جاء به موسى
من عند اهلل .فإنه سوف ينتهي اىل أن دين

اهلل كان له نصيب يف هذا اإلفساد.

وهذا توهم مرفوض ،وال بد من

رصده ،وإبطاله ،واهلل تعاىل ال يريد أن
يفسح املجال الحتامالت كهذه ،وإن

أمكن إبطاهلا بالدليل والربهان ..إذ لعل
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أحد ًا مل يصله هذا الدليل ،أو مل يفهم

الواردة يف السؤال ،وقد اعتمد فيها عىل

إىل استغالل هذا األمر يف تشويه الدين

القاطع املزيل ألية شبهة ،وعىل الترصيح

معانيه ومراميه ،أو دعاه خبث رسيرته

وأهله..

القرآين بام يدل عىل نفي التجسيم ..وألنه

فإن قيل :وما املانع من ذلك؟! أمل

يريد أن يسمو بأفهام الناس إىل مراتب

ﭽﮉ ﮊ ﮋ ﮌﭼ

فكانت هذه اآليات مفتاح ًا ألبواب املعرفة

يتكلم اهلل تعاىل باملتشابه يف موارد أخرى،

كقوله:

[سورة طه .]5 :وقوله تعاىل :ﭽ ﭗ ﭘ ﭙ

ﭚﭼ [سورة الفتح .]10 :وغري ذلك

مما يوهم التجسيم اإلهلي ،الذي ال ريب يف

بطالنه؟!.

ونجيب:

بأن ثمة حاجة ماسة الستعامل القرآن

تعينهم عىل نيل املعاين الدقيقة والراقية..
أمام الناس ،إليقافهم عىل هذه احلقيقة.
والذي سمح بذلك وجود ما يوجب األمن

من أي خلل أو خطأ يف الفهم كام قلنا.

ولعله تعاىل كان يريد أن جيعل ذلك

ذريعة لتصحيح عقيدة الناس ،وإبعاد
شبح التجسيم عنها .ولكن األمر هنا فيام

ألنواع املجازات والكنايات واالستعارات،

يرتبط باليهود وبني إرسائيل ليس كذلك..

حتمل املعاين ،بأي نحو من أنحاء التحمل.

املجال ألوهام حتمل إلينا املتاعب .من

واالستفادة من كل طاقات اللغة العربية عىل
والذي يفرض ذلك :عظمة ،ودقة،
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وكثرة املعاين ،وخصوصياهتا ،وامتدادها

عىل مساحات األجيال واألمم ،واستيعاهبا
حلاجاهتا ومعارفها ،وكل ما يعنيها إىل يوم
القيامة..

وهذه املجازات واالستعارات قد

وردت يف كالم اهلل تعاىل هنا يف هذه األمثلة

فإنه ليس ثمة ما يربر التربع بتعابري تفسح

دون أي مربر ،فإن هناك تعابري مأمونة،

ومصونة عن تطرق هذه األوهام ،فلامذا
نسلك الطريق الوعر ،املحفوف باأللغام،
ونرتك الطريق السوي ،الذي ال تعب فيه

وال نصب؟!.

ولعلك تقول :إن هذا اجلواب غري

مقنع ،فإن اآلية نفسها تدفعه ،ألهنا قالت:

سامحة العالمة السيد جعفر مرتىض العاميل

ﭽ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅﭼ.

كان هذا الكتاب قد أعطي لبني إرسائيل،

دوره يف هذا اإلفساد ،وألجل ذلك سجله

إرسائيل؟!.

فكلمة يف الكتاب تدل عىل أن الدين له

اهلل تعاىل يف كتاب أنزله هلداية البرش.
ونجيب:

أم أنه كتاب للبرش مجيع ًا ،ومنهم بنو
وقد جياب عن هذا:

ألف :إن شاهد احلال ،يدل عىل

ب���أن تسجيل خ��رب غيبي ع��ن ق��وم

أنه لبني إرسائيل أوالً وبالذات ،ألن

هي السبب يف ضالهلم وفسادهم .بل هذا

الناس ..واالعتامد عىل قرينة احلال مقبول

مفسدين وضالني ال يعني أن تعاليم الدين
التسجيل يريد أن يدين ه��ؤالء الناس،

وحيملهم كامل املسؤولية عن ضالهلم،
ويعلن بأن اهلل تعاىل قد أقام احلجة عليهم،
وأرشدهم إىل احلق والصواب ،فاختاروا

طريق الضالل..

موسى مرسل إليهم ،ال إىل مجيع
ومعقول.

ب :إن اآلية املتقدمة قد رصحت:

بأن اهلل تعاىل قد جعل هذا الكتاب هدى
لبني إرسائيل .وقد قلنا فيام سبق :إنه تعاىل
أراد أن ال يعطي لبني إرسائيل أي نوع من

مل����اذا مل ي��ن��س��ب ال��ك��ت��اب إىل بني

أنواع الترشيف والتكريم ،بعد أن ظهر

ولكي نفهم قوله تعاىل :ﭽﮄ

بصورة ال يمكن أن حتصل من أي شعب

مل����اذا مل ي��ن��س��ب ال��ك��ت��اب إىل بني

الكرامات واملعجزات ،وتكون له كل هذه

واجلواب عنه:

التي قدمها هلم نبي اهلل موسى..

إرسائيل؟!:

ﮅﭼ نحتاج إىل طرح السؤال التايل:
إرسائيل؟!:

جحودهم ،وإمعاهنم يف الضالل والكفر
حيظى بكل هذه اهلدايات ،ويرى هذه
الرعاية ،وهذا اجلهد ،وهذه التضحيات

أنه تعاىل مل ينسب الكتاب إىل بني

ُص بنو إرسائيل بكل ذلك؟!:
ملاذا اخت َّ

عليهم ،وال تأبى النفي عنهم .فلم يعلم إن

وهي :أن بني إرسائيل كانوا يف قبضة

إرسائيل ،بل ذكره بصيغة ال تأبى االنطباق

غري أن هناك حقيقة ال يمكن جتاهلها،
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فرعون ،وكانوا الفئة التي يمكن خماطبتها،

واملفرتض ،أو املتوقع من شعب قد

عليها للقيام بتحرك يؤدي إىل ختليصها

وعلوه ،وادعائه الربوبية ،وظلمه الفاحش

وتوعيتها عىل واقعها ،ويمكن التأثري

من بغي فرعون ،وكف يده عن ظلمهم،

ألهنم كانوا يعيشون يف النقطة احلساسة،
واملركزية ،واملحورية للنشاط والتجارة،

والذهاب واإلياب يف املاملك املختلفة يف

آسيا وأفريقيا ،وهلم تأثريهم ،وموقعهم
األمثل يف املجتمع البرشي يف تلك احلقبة.

وكانوا يف تلك الفرتة أيض ًا يمتلكون

القوة الضاربة عسكري ًا واقتصادي ًا ،ولدهيم
النفوذ الواسع ،وامللك العريض.

واألهم من ذلك :أهنم قد عاشوا مع

األنبياء ويف حميطهم انطلقت دعواهتم

هلداية البرش..

ف��ه��م ال��ن��ق��ط��ة ال��ص��احل��ة النطالقة

الدعوة ..وما يعانون منه من عاهات كان
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يمكن التعامل معه بطريقة إجيابية ،ألهنم

كانت لدهيم مبادئ الثقافة الدينية ،التي
تسهل عىل الداعي مهمته يف تعريفهم عىل
ّ

معاجلات تلك العاهات التي يعانون منها،
وإقامة احلجة عليهم يف لزوم التخيل عنها
والتخلص منها.

عانى مع فرعون يف استكباره ،ويف عتوه
هلم ،ما عاناه بنو إرسائيل-املفرتض -أن

يكون ذلك من أسباب اقتناعهم بلزوم
التصدي لذلك الطاغوت ،والسعي إىل
التخلص من هذا الواقع املزري الذي

جيدون أنفسهم فيه.

وهذا ما حصل فعالً .فقد استجابوا

ملوسى بعض اليشء .وإن كانوا قد

األمرين بسبب تقلباهتم الرسيعة،
أذاقوه
َّ

حيث كانوا يعودون إىل الكفر والضالل،

واملكر واالحتيال ،والفساد واإلفساد كلام

سنحت هلم الفرصة .وتارخيهم الطويل

أصدق شاهد عىل تقلبات أحواهلم.
الفساد فرع اإلفساد:

ثم قال تعاىل :ﭽ ﮆ ﮇ ﮈ

ﮉﭼ.

وهذه الكلامت تعطي :أن درجة من

الصالح سوف تكون سائدة يف األرض،
ولكن بني إرسائيل سوف يبدلوهنا

بالفساد ،وليس املراد :أن األرض ستكون

ممتلئة صالح ًا ،فإن ذلك مل حيصل سابق ًا،

سامحة العالمة السيد جعفر مرتىض العاميل

ولن حيصل إال بظهور اإلمام احلجة

«صلوات اهلل وسالمه عليه»..

اإلهلية أعامل صاحلة.

وهذا يدل عىل أن موارد تدخل

بل املراد :أن احلياة ال تستقيم مع هيمنة

الرشيعة جلعل حكم ،أو لتكريس سلوك

توفر قدر من الصالح يعطي الفرصة لعامة

اخللل ،أو ألجل سد الفراغات التي ربام

الفساد وشيوعه بصورة فاحشة ،فال بد من

الناس ملامرسة حياهتم بصورة طبيعية ،مع
استدراج قدر من احلامية هلم من آثار ذلك
الفساد الضارب يف بعض جماالت احلياة

العامة.

الصالح هو األساس:

وربام يمكن استفادة أمر آخر من هذه

اآلية املباركة ،وهو :أن املفروض هو أن
يكون الصالح هو األساس والقاعدة،
واألصل الثابت يف خمتلف املجاالت ،ويف

مجيع احلاالت ،فإن اهلل تعاىل خلق الكون
عىل حالة الصالح يف بادئ األمر ،ثم

تبدأ عوامل الفساد بالتأثري فيه ،فاإلفساد

هو الغريب الوافد الذي جيب طرده،
والتخلص منه.

ومن جهة أخرى نالحظ :أن الصالح

هو من املفردات القرآنية األساسية ،فهو

يثني عىل األنبياء بإسباغ صفة الصالح

عليهم ،وهو يرى أن اإللتزام بالتوجيهات

معني ،إنام هو لتوخي ترميم مواضع
حتتاج إىل ذلك بفعل حركة حياة الناس،
وتقلبات األمور ،لكي تبقى املنظومة
الكونية عىل النسق السليم الذي يفرتض

أن تكون عليه ،وهلا نفس الفعالية يف أداء
الوظائف ،أو يف تلبية احلاجات التي ربام

تط َّلب األمر تلبيتها.

أي إفساد يراد؟!:

وقد يسأل سائل عن طبيعة اإلفساد

الذي سوف يامرسه بنو إرسائيل يف

األرض..

وجياب:

بأن املقصود هو خمتلف أنواع الفساد

التي تصل إليها أيدهيم ،فهم يفسدون أمن
الناس ،وأخالقهم ،ودينهم ،وعلومهم،

وم��ع��ارف��ه��م ،وع��ق��وهل��م ،وسياساهتم،
ومدارسهم ،وأبناءهم ،وزراعتهم ..وكل
يشء يقدرون عليه..

وطبيعي :أن الفساد إذا َّ
حل يف مورد،
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فإن العدوى به متتد إىل غريه مما له صلة

 .4ك��ل��م��ة «ن������ا» يف ق���ول���ه ت���ع���اىل:

أن أثر املعايص والطاعات ال يقترص عىل

عىل أن املتكلم ال يمكن أن يصدر عنه

بذلك املورد .وقد ذكرنا يف بعض املوارد
جمرد اجلرأة عىل املوىل وينتهي األمر ،بل

تتعدى ذلك لترتك آثارها عىل كثري من

األشياء األخرى ،عىل الشجر واحلجر،
واهلواء واملاء .وقد ورد :أن للذنوب
روائح ،وأشكاالً وصور ًا يظهر لإلنسان

شطر منها يف عامل الربزخ.

التأكيدات بالعرشات:

ولعل من املفيد تقديم انموذج عن

التأكيدات التي وردت يف هذه اآليات

املباركة من دون استقصاء هلا ،وسنذكر

منها التأكيدات اإلصطالحية ،والتأكيدات

ال��ض��م��ن��ي��ة امل��س��ت��ف��ادة م��ن امل��ض��ام��ني،
وخصوصياهتا ،فالحظ ما ييل:

 .1ﭽﮀﭼ :فيها تأكيد ظاهر إلفادهتا
36

حتمية حصول ما خيرب عنه..

 .2إن نسبة الفعل إىل اهلل يؤكد حصوله
أيض ًا ،ألن اهلل تعاىل ف َّعال ملا يريد.

 .3اإلستفادةمنصيغةالفعلاملايض،الدال
عىل حصول هذا األمر ،وانقضائه ..مع

أنه أمر سيحصل يف املستقبل.

ﭽﮀﭼ ،ومل يقل :قىض ،ليدل

إال ما هو حق وصدق ،ألنه يتكلم من

موقع العزة ،ومن مقام العظمة ،الذي
يأبى أن حيصل أي إخالل أو اختالل

يف مضامني كالمه.

 .5قوله :ﭽ ﮄ ﮅﭼ

()3

ي��دل عىل

( )3قال بعض العلامء هنا :قد يفهم من لفظ
ﭽﮅﭼ كتاب املحو واإلثبات ،وهذا
ما جيعله عرضة للبداء ..خاصة وأن��ه ال
يندرج حتت الوعد اإلهلي الالزم التحقق.
عل ًام بأن هذا اإلفساد ناتج عن عمل بني
إرسائيل .أي إهنم إن أصلحوا عملهم ،أو
تداركوا أخطاءهم وجب تغيري النتيجة،
مثل صلة الرحم إلطالة العمر ،أو صدقة
الرس لدفع البالء .ألنه قد يفهم مما تقدم :أن
بني إرسائيل مسلوبو اإلرادة يف هذا األمر،
وأن��ه قد ص��در احلكم اإلهل��ي بحقهم .ال
سيام وأن الوعد اإلهلي شمل بعث العباد،
وجوسهم خالل الديار فقط ،ومل يشمل
إفساد بني إرسائيل .انتهى.
ونقول:
قد ذكرنا أكثر من مرة :أن التأكيدات التي
تعد بالعرشات ،والتي وردت يف آيات يسرية
ال يتجاوز عددها عدد أصابع اليد الواحدة..
والتعرض ألدق التفاصيل التي سيجري
يدل عىل أن املقصود هو التأكيد عىل أن هذا

سامحة العالمة السيد جعفر مرتىض العاميل

أن هذا املقيض قد كتب وسجل ،وال

َ ﴿.10م َّرت ْ ِ
َني﴾ :إن احلديث عن عدد

اخلرب.

 .11احلديث عام يصاحب اإلفساد من

ينسجم هذا مع عدم وقوع مضمون

 .6إن «ال» يف قوله﴿ :ا ْل� ِ
�ك � َت� ِ
�اب﴾ هي
العهدية ،فهي تشري إىل كتاب معهود

ومعروف للناس ..وال شك يف أنه كتاب
مقدس ،فاإلخالل باألخبار الغيبية

الواردة فيه غري معقول وال مقبول ..ألنه

خيل بإيامن الناس .وبتقديسهم لذلك

الكتاب ،وملن أنزله..
َ ﴿ .7ل ُت ْف ِسدُ َّن﴾ :الالم الم التأكيد ،ألهنا
الم القسم ،والقسم من أشد أنواع
التأكيد.

 .8النون يف كلمة ﴿ َل ُت ْف ِسدُ َّن﴾ هي نون
التأكيد الثقيلة ،فكأهنا بمثابة تأكيد

متكرر.

ِ .9
﴿يف األَ ْر ِ
ض﴾ :حتديد سعة رقعة

اإلفساد ،يدل عىل الوثوق والتأكد من
حصول األمر إىل حد أنه واقف عىل
حدوده ،ومدى امتداداته.

األم��ر ليس يف معرض البداء .وأم��ا توهم
اجلربية فيام جيري ،فقد أجبنا عنه أيض ًا يف أكثر
من موضع من مواضع هذا الكتاب.

املرات شاهد آخر عىل هذا الوثوق.

﴿و َل َت ْع ُل َّن﴾.
حاالتوأحداث،كالعلو َ

وبيان تفاصيلها يدل عىل حصول ذلك

األمر حتمي.

﴿.12و َل َت ْع ُل َّن﴾ :الالم للتأكيد ،ألهنا
َ

الم القسم ،والقسم من أشد أنواع

التأكيد.

 .13نون التوكيد الثقيلة تدل عىل مضاعفة
التأكيد..

ُ ﴿.14ع ُل ًّوا﴾ :مفعول مطلق .وهو يفيد
التأكيد..

﴿.15كَبِ ًريا﴾ :فيه بيان نوع العلو ..وهو
يفيد التأكيد أيض ًا.

َ ﴿.16ف������إِ َذا﴾ :التعقيب بالفاء املفيد
لتحديد مقدار الزمان الفاصل بني

اإلفساد ..وبني بعث العباد ،فيه معنى

التأكيد أيض ًا.

 .17إذا :تستعمل يف مقام اجلزم باحلصول..
فهي تأكيد آخر أيض ًا ..فإذا قلت:

إذا جاءك فالن فاعطه املفتاح ،فهو

يعني :أن جميئه حتمي ،أما لو قلت:
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إن جاءك .فهو يعني :أن جميئه مشكوك
فيه ،فكأنك قلت :عىل تقدير جميئه ،إذا

صادف جميئه ،فافعل كذا..

﴿.18جاء﴾ :استعمل الفعل املايض
َ

األمر.

َ ﴿.21ب َع ْثنَا﴾ :ومل يقل :نبعث ،ليدل عىل
أن ذلك بحكم احلاصل ،حتى ليصح

هنا وأريد به املستقبل ،مع أنه كان

أن خيرب عن حصوله بالفعل املايض.

ولكنه عدل عنه إىل املايض لإلحياء

سبحانه يؤكد احلصول أيض ًا ،ألن اهلل

احلاصل ..ومن املعلوم :أن «إذا»

.23إن نسبة البعث بصيغة مجع املتكلم

حد سواء ،وقد اجتمعا يف قوله:

َ ﴿.24ع َل ْيك ُْم﴾ :كان باإلمكان عدم اإلتيان

يمكن أن يستعمل الفعل املضارع،
ولو بالشكل بأن هذا املجيء بحكم

تدخل عىل املايض وعىل املضارع عىل

والنفــس راغبـــة إذا رغبـــتها

وإذا تـــــرد إىل قلـــــيل تقـــنع

وقال تعاىل :ﭽ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ

ﮛ ﮜﭼ [سورة الليل.]2- 1 :

.22نسبة الفعل ،فعل البعث إىل اهلل
تعاىل ف َّعال ملا يريد.

يزيد من هذا التأكيد كام تقدم.

هبذه الكلمة ،فيقول :بعثنا عباد ًا لنا..

ولكن ذلك قد يوهم :أنه بعثهم

ليحكموا بعض البالد ،فصادف ذلك
حصول حرب لكم معهم ..واملطلوب

﴿.19وعْدُ ﴾ :تأكيد آخر أيض ًا ،حيث
َ

هم هؤالء العباد ،وكل
هو بيان أن كل ّ

أوالمها ،ليدل عىل التأكد عىل حتققه،

الناس بخصوصهم ،وهذا يؤكد

مل يقل :جاء وقت ،أو إذا حصلت
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التفاصيل يدل عىل الثقة بحصول

فأن الوعد ينتظر الوفاء.

مهتهم مرصوفة إىل القضاء عىل هؤالء
حصول هذا األمر ،ألن فيه بيان لدقائق

.20احل��دي��ث ع��ن امل���رة األوىل بقوله:

وتفاصيل وجزئيات ال خيرب عنها إال

تعدد احلصول .لدخوله يف بيان امتياز

جمرد خرب عن حادث قد يعرض البداء

ﭽﮑﭼ ي��دل عىل اإلرصار عىل

كل مرة عن نظريهتا ..والدخول يف

بعد حصول ما قبلها ،فلم يعد األمر
فيه ،بحصول ما يمنع من حصوله..
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ِ
﴿.25ع َبا ًدا﴾ :هذا التوصيف الدقيق

اسو ْا﴾ :الفاء تدل عىل التعقيب
َ ﴿.31ف َج ُ

منهم حيمل معه تأكيد آخر أيض ًا ،ألن

وتأكيد جديد ،ألنه يبني مقدار الزمان

للمبعوثني ،وبيان خصوصية اإليامن
اإلخبار عنه يأيت يف سياق اإلخبار عن

حصول تفاصيل كثرية قبله ،فالبد

من سبق حصوهلا بالفعل.

َ ﴿.26لنَا﴾ :إن بيان انتساهبم يف إيامهنم
إىل اهلل ال إىل غريه هو اآلخر بيان

خلصوصية جديدة تؤكد حصول
مجيع ما سبقها ،وتؤسس حلصول ما

سيلحقها..

.27إن نسبة ذلك إليه كاف يف تأكيد ذلك،
ألن اهلل ال ينسب إىل نفسه أمر ًا ،ثم

يظهر عدم صحته ،أو عدم وقوعه..

.28يضاف إىل ذلك :أنه نسبه إليه تعاىل
مستفيد ًا من ضمري مجع املتكلمني،

ليؤكد أنه يتحدث من موقع عظمته
وعزته ،وهذا أشد تأكيد ًا عىل حصول

ما خيرب به.

ُ ﴿.29أ ْو ِيل َب ْأ ٍ
س﴾ :تأكيد جديد ،ألنه

خصوصية مسبوقة بتفاصيل كثرية.
﴿.30ش ِد ٍ
َ
يد﴾ :بيان مستوى البأس .أيض ًا

فيه يشء من التأكيد عىل النحو املتقدم..

بال فصل ..وهو تفصيل جديد،

الفاصل بني البعث ،وبني اجلوس.

.32بيان خصوصية وطء عباد اهلل خلالل
الديار ،وحتديد مستوى ما يكون منهم
جتاه بني إرسائيل تأكيد آخر أيض ًا.

.33بيان مواضع اجلوس -وهي خالل
الديار -هو اآلخر تأكيد آخر.

﴿.34وك َ
َان﴾ :ليست كان زمانية ،بل هي
َ
تدل عىل الثبوت واحلصول احلتمي،
فهي تأكيد جديد.

﴿.35وعْدً ا﴾ :ومل يقل :أمر ًا ،ليدل عىل
َ
حتمية حصوله ،حلتمية الوفاء بالوعد.

َّ ﴿.36م ْف ُعوالً﴾ :تأكيد رصيح جديد.

ُ ﴿.37ث َّم﴾ :بيان مقدار الزمان الفاصل
بني بعث العباد عىل بني إرسائيل،
وبني إعادة الكرة لبني إرسائيل عىل

العباد .فيه تأكيد أيض ًا عىل النحو الذي
ذكرناه ..من أن هذا هو ما تقتضيه

خصوصية الدخول يف التفاصيل.

﴿.38ر َد ْدنَا﴾ :فيه تأكيد من حيث نسبة
َ
الرد إىل اهلل ،الفعال ملا يريد..
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.39وفيه نسبة هذا الرد إىل مقام العزة
والعظمة ،الذي ال يتناسب مع التخلف
وعدم احلصول.

َ ﴿.45أ ْك َث َر ن َِف ًريا﴾ :نفس املقارنة واملفاضلة،
وبيان املقدار وبيان خصوصية جديدة

.40وفيه تأكيد الستعامل صيغة املايض

وتفصيل جديد ،هو اآلخر تأكيد

املضارع ،أو املستقبل ،الذي قد ال

«.46إن» الرشطية :تفيد التأكيد أيض ًا،

﴿.41و َأ ْمدَ ْدنَاكُم﴾ :فيها العديد من
َ

لن حيسنوا يف املستقبل ،كام سنبينه إن

الدال عىل احلصول ،ال صيغة

جديد.

يمكنها التأكيد عىل ذلك.

ألهنا تستبطن إخبار ًا آخر ،وهو :أهنم

التأكيدات التي تفهم مما سبق .من

حيث نسبة الفعل إىل اهلل ،ومن حيث
نسبته إليه تعاىل بصيغة املتكلم ومعه

غريه ،ومن حيث استعامله صيغة

املايض ،وهي « َأ ْمدَ ْدنَا».
﴿.42بِ َأم َو ٍ
ني﴾ :فإن بيان نوع ما
ال َو َبنِ َ
ْ
أمدهم به ،وحرصه يف أمرين ،مها:
املال والبنون ،فيه تأكيد أيض ًا ،حيث

ذكر أن املراد :األبناء دون البنات ،ال

40

أيض ًا تفهم مما ذكرناه.

وبني مقدارهم ،وأهنم
مطلق الذريةَّ ،
كثريون ،فيكون قد بني اجلنس والنوع
واملقدار بكلمة واحدة.

شاء اهلل..

َ ﴿.47فإِ َذا﴾ :فيها تأكيدان:
األول :التأكيد بالتفريع بالفاء ،من حيث
إفادته اإلخبار عن مقدار الزمان ،مما
يعني :أن األمور السابقة وغريها مما

ال ريب يف حصوهلا.

الثاين :كلمة إذا التي تستعمل حني اجلزم
واليقني .وقد أرشنا إليهام فيام سبق.

﴿.48جاء﴾ :تأكيد.
َ

﴿.49وعْدُ ﴾ :تأكيد آخر.
َ
وؤو ْا﴾ ..تأكيد..
.50الالم يف ﴿لِ َي ُس ُ

.43بيان مقدار ما أمدهم به بواسطة تنوين

وتستمر التأكيدات وتتواصل إىل آخر

﴿.44و َج َع ْلنَاك ُْم﴾ :فيها ثالث تأكيدات
َ

أو تزيد .وقد وردت كلها يف آيات يسرية

التنكري املفيد للتكثري..

اآليات ..ولعلها تصل إىل سبعني تأكيد ًا

سامحة العالمة السيد جعفر مرتىض العاميل

وقصرية ال تصل إىل عدد أصابع اليد
الواحدة.

ملاذا كل هذا؟!:

قلة قليلة لن يتمكنوا من اإلفساد يف

مجيع األرض ،ألن الناس سيكونون هلم

باملرصاد ..وإن متكنوا من ذلك ،فلن

ويبقى هنا س���ؤال :مل���اذا ك��ل هذه

يتمكنوا من العلو الكبري.

وجياب:

يشمل فلسطني ،وغريها .وذلك استناد ًا

التأكيدات؟!.

وحيتمل أن املقصود باألرض ما

بأن من القريب جد ًا :أن يكون اهلدف

إىل إطالق الكالم ،الظاهر يف أن إفسادهم

وأنه ليس مما يقع فيه البداء .فيمكن البناء

ويبدو لنا :أن هذا هو األقوى ،إن مل

هو اإلقناع بأن هذا احلدث واقع ال حمالة،

عليه يف مقام إثبات حقانية القرآن ،وأنه

وحي من عند اهلل سبحانه..

كام أن فيه حتذير لبني إرسائيل ،وإقامة

للحجة عليهم ،فلعل منهم من حيذر،
ويرتدع .باإلضافة إىل فوائد أخرى.
ما املراد باألرض؟!:

سيشمل األرض كلها..

يكن هو األصوب .انسجام ًا مع إطالق
الكالم ،وألن االحتامل األول ال شاهد
له إال االستبعاد ،وهو ال يصلح شاهد ًا كام

سنرى.

وقد يقال :إن ذلك لو كان هو املراد،

فإن بني إرسائيل سيقىض عليهم برسعة،

ثم قال تعاىل :ﭽﮖ ﮗﭼ :فريد

ألهنم سيواجهون ممانعة قوية من سائر

والالم يف قوله :ﭽﮖ ﮗﭼ عهدية ،أي

عدهتم ،ال سيام مع ذلتهم ،ومسكنتهم التي

هنا سؤال ،يقول :حيتمل أن تكون األلف

أن إفساد بني إرسائيل سوف يقترص عىل

األرض التي يتواجدون فيها ،ويرتبطون

هبا ،ألجل تاريخ مىض ألسالفهم فيها ،أو

ألي سببب آخر .وهذه هي أرض فلسطني.
وقد يؤيد ذلك :بأن اليهود وهم

شعوب األرض ،مع قلة عددهم ،وضعف

رضبت عليهم.

ونجيب بام ييل:

إن اإلفساد ال يعني اإلعالن باملواجهة،

ألنه قد حيصل بدس الدسائس ،وجتنيد

املرتزقة ،واالستفادة من مجاعات صغرية
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متناثرة ترفع شعارات براقة ،ومتارس

املفكرين ،والعلامء ،واألغنياء ،وعىل

وإشاعة الفاحشة ،وختريب القيم واملفاهيم

ولعل هذا هو الرس يف أنه تعاىل

يف اخلفاء إفساد املجتمعات باملخدرات،

يف أذهان الناس ،وإفساد األخالق
باملغريات واملفاسد والشهوات ،وإساءة

الظن باملخلصني ،ومتزيق البالد والعباد
بالعداوات واحلروب ،والعصبيات،

والتناحر ،والتدابر ،ومتكني األرشار من

التحكم برقاب األخيار ،إىل آخر القائمة

التي تطول ،وتطول جد ًا .ونشهد يف

عرصنا احلارض فصوالً كثرية منها يشيب

هلا شعر الوليد..

أما العلو يف األرض ،فله أيض ًا

أساليبه ،ومنها :ما نشهده من مكر يامرسه
بنو إرسائيل يف سياساهتم بنجاح باهر،

وهو املتمثل باستغالل شعارات معاداة
السامية ،وطرح قضية املحرقة التي
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اخرتعوها ،وزرعوها ،ثم شهروها سيف ًا
يقطع رقاب كل من خالفهم ،وكذلك

الفضائح املالية وسواها من وسائل املكر

بمخالفيهم إلخضاعهم إلرادهتم ،بل
إلذالهلم.

فإن ذلك وسواه قد سلطهم عىل

ساسة العباد يف خمتلف البالد..

حتدث يف هذه اآلية املباركة عن إفساد بني
إرسائيل وعلوهم ،ال عن ملك ينالونه،

وحكم يامرسونه ،ألن الوسيلة التي
يستفيدون منها للتسلط والعلو لو كانت

هي امللك الظاهر ،والسلطان القاهر،
لتصادم مع ملك وسلطان اآلخرين.
ولسقط امللك والسلطان الضعيف أمام

القوي ،حني يتعارضان ويتكافحان ،وإنام

هم يستفيدون من وسائل ماكرة وخفية،
وهي اإلفساد عىل النحو الذي ذكرناه.

وهذا العمل ماكر وذكي ،يستغل روح

اإلنسان ،وحيطم وجوده وكيانه ،ويظن

ذلك الغبي املسكني أنه هيبه القوة واحلياة
والسعادة .فرتاه هو الذي يسعى وراء
قاتله ،ويشحذ له املدية ،ثم يغريه بكل ما

يملك ليبادر إىل ذبحه هبا.

العلو الكبري مرة واحدة:

ثم قال تعاىل :ﭽﮊﮋﮌﭼ.

وليس ثمة ما يدل عىل أن هذا العلو سوف

يتكرر مرتني ،كام يتكرر اإلفساد مرتني.
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وربام كان هذا العلو واحد ًا متواص ً
ال

ورغباته ..كام هو حال فرعون ومن هم عىل

أن ينتهى اإلفساد الثاين ،الذي نتج عنه

وقلنا :إنه رذيلة ممقوتة ،ألن اهلل تعاىل،

من حني رشوعهم باإلفساد األول ،وإىل

َس ْو ُء وجوههم ،ودخول املسجد ،و ..و..

كام سيأيت..

شاكلته..

وهو خالق اإلنسان والكون مل يعط هذا
احلق ألحد من العباد ،إال لنبيه ،وفق ما

ولعل مما يقرب الفكرة أكثر :أن اإلفساد

قاله سبحانه :ﭽﯘ ﯙ ﯚ ﯛ

واقتصادهم ،وقيمهم ،واستقرارهم،

ﯦﯧﯨﯩﯪﯫﯬ

عمل يقصد به حياة اآلخرين ،وأمنهم،
وجتاراهتم ،وأخالقهم ،ودينهم إلخ ..فلعل

بعث العباد عليهم بعد اإلفساد األول،
حيد من قدرهتم عىل ممارسة اإلفساد ،أو
مواصلته ..ولكنه ال يدفع علوهم ،الذي

هو نتيجة طموحات شخصية تظهر آثارها

عىل احلركات والترصفات ،حتى لو كانت

تصدر عنهم يف حميطهم اخلاص هبم..
العلو رذيلة ممقوتة:

ﯜﭼ [سورة األحزاب ،]6 :ﭽﯥ

ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱﭼ [سورة
املائدة.]55 :

ولكن الترصف النبوي ليس من

منطلق العلو عىل العباد ..بل من منطلق

العبودية واخلضوع إلرادة اهلل سبحانه..

وهذا املنطلق هو الذي يميز األنبياء

عن غريهم ،فإن ترصفهم إنام هو يف سياق
إجراء إرادة اهلل سبحانه يف عباده ،ال إرادة

النبي نفسه ..كام أنه ال يستبطن علو ًا

ومن البدهيي :أن العلو يف نفسه رذيلة
ٍ
حينئذ :هو
ممقوتة ،ومرفوضة ،ألن املراد به

كام قلنا ،بل هو مظهر عبوديته وطاعته

واملهيمن ،الذي يلغي إرادات اآلخرين،

وقد كانت ثمرة علو فرعون هي قتل

أن يضع اإلنسان نفسه يف موقع القاهر،
وينفرد هو بالترصف حتى يف أمواهلم،

وأعراضهم ،ويف أنفسهم ..من دون ضابطة

أو قانون سوى االنسياق مع شهواته

وانقياده هلل تعاىل..

الناس ،وصلبهم ،أو استعبادهم وجعلهم

شيع ًا ،واستضعافهم ،وما إىل ذلك من

كوارث ينزهلا هبم ،وادعاء الربوبية هلم،
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فقد قال تعاىل :ﭽﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ

ﯔﯕﯖﯗﯘﯙ
ﯚ ﯛ ﯜ ﯝﭼ [سورة
القصص.]4 :

كام أن علو إبليس انتهى به إىل الطرد

من رمحة اهلل تعاىل ،واختذ لنفسه صفة
اإلبليسية والشيطنة إىل يوم القيامة.

الذي ستامرسه أمة بأرسها ،هي أمة بني
إرسائيل ،رس ًا وجهر ًا ،ولي ً
ال وهنار ًا.
بني العلو واإلستعالء:

وإذ عرفنا معنى العلو ..فإننا نستطيع

أن ندرك الفرق بينه وبني اإلستعالء،
فإن االستعالء هو طلب العلو ،ممن هو

أما األنبياء ،فهم خيرجون الناس من

يف موقع الضعة ..أو فقل :هو أن يضع

والذل ،واملهانة ،واحلاجة ،واالضطهاد

علمه ووعيه ،وال يف ذهنيته وعقليته ،وال

حالة االستضعاف ،والبالء ،واالستعباد،
بمختلف أشكاله ،واملقهورية ..و ..و..

إىل احلياة الفضىل والسعادة ،والكرامة،
والسؤدد ،واحلرية ،والعزة ،والغنى،

واألمن ،والتعاضد ،والتعاون الخ..

ويكون هلم ذلك النبي أو الويص كاألب
الرحيم ،ويكون عبد ًا شكور ًا هلل سبحانه..

ومثال إبليس وفرعون يظهران خطورة
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كل مذهب يف تصور آثار هذا العلو

أن تكون أمة بأرسها ،وهي أمة بني إرسائيل

تتخذ سبيل العلو ،الذي عرفنا بعض نتائجه
وآثاره يف فرعون وإبليس..

وبذلك ال يبقى مربر للتعجب من أن

يتمكن بنو إرسائيل من اإلفساد يف األرض
كلها ..ولك أن تذهب يف خيالك وومهك

اإلنسان نفسه يف موقع ال يستحقه ،ال يف

يف سياساته وال يف عالقاته ،وال يملك

أي ًا من مقوماته ،وال يستطيع تلبية ما
يدعيه لنفسه فيه من قدرة عىل الترصف..
فيتوثب له بغري حق ،ويتكلف للوصول

إليه بكل حيلة ووسيلة.

وحال هذا املستعيل وإن كان بالغ

السوء ،ألنه يدعي ما ليس له ..ولكنه إذا

كان عامل ًا بقصوره ،فإن اخلطب معه هيون،
ألنه قد يرتاجع حني يصطدم بالواقع ..إال

إذا كان جاه ً
ال مركب ًا بمعنى أنه ال يعرف

أنه قارص ،يف إمكاناته وقدراته ،وكل ما

حيتاج إليه.

ويف مجيع األحوال نقول:

سامحة العالمة السيد جعفر مرتىض العاميل

إن العلو يبقى هو االكثر رضر ًا

اللغة املفهومة للناس أكثر مما عداها،

أهيام أسبق؟!:

األكثر قرب ًا إىل ذهنية الناس العاديني..

واالكثر رش ًا وخطر ًا واألمر كام سنرى..

ألهنا وصف بام يدرك باحلس ،الذي هو

وعن املراد من قوله تعاىل :ﭽﮌﭼ

وأما اخلطورة واألمهية فقد يشعرون

لعل التأمل يف هذه اآلية يعطي :أن

تأمل وتدقيق ،قد يسارعون إىل التامس

ﮌﭼ بمثابة التعليل لسعيهم لإلفساد

وترجيح عدم التصدي لنيل معناها

نقول:

العلو املذكور يف قوله تعاىل :ﭽﮊﮋ

بأهنا من األمور التي حتتاج إلدراكها إىل
العذر ألنفسهم يف رصف اهتاممهم عنها،

يف األرض مرة بعد أخرى ..فيكون من قبيل

ومغزاها ،إذا ظنوا أهنا مما ينبغي أن حيال

هبذه الطريقة ،ويرى احلسن قبيح ًا والعكس،

ثاني ًا :قد يقال :إن ذكر سعيهم يف

ذكر الدعوى مع دليلها ،ألن من فهم األمور

إىل أهله من الدارسني واملتخصصني.

ال يمكن إال أن يكون ساعي ًا يف اإلفساد،

عرف الناس
اإلفساد يف األرض مرتني قد َّ

معنى وال مربر لوجوده وحياته من دوهنا.

فاملناسب هو اإلملاح بالوصف إىل معنى

مرص ًا عليه ،يرى أنه من واجباته التي ال
وهنا سؤال يقول :إذا كان هذا هو

معنى العلو ،فلامذا وصفه بالكبري ،مع أن
الكبري من أوصاف األحجام ،فهل يصح
وصف هذه النظرة إىل القيم واألخالق،

والفضائل ،ونحوها بالكرب والصغر؟!
أم أن األوىل وصفها باخلطورة واألمهية،

ونحو ذلك..

ونجيب:

أوالً :قد يقال :إن لغة األحجام هي

بخطر هذا العلو ،وبآثاره الفادحة..

جديد..

ثالث ًا :لعل املقصود هبذا الوصف:

هو لفت النظر إىل حجم وسعة انتشار
هذا الفهم ،واستيعابه ملختلف احلقائق

التي يتعامل هبا البرش مع بعضهم،

ليشمل األمور االعتقادية ،واألخالقية،
والسياسية ،والرتبوية ،والنظرة للكون،

وللحياة ،وكل يشء يدور من حوله ،وكل
مفهوم حيتاج إىل أن يوظفه يف جمال التعامل
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مع الناس ،ومع اهلل ،ومع كل ما يف هذا

الوجود..

فإذا كان األمر شام ً
ال هلذا احلد،

فإن خطورته تصبح كالنار عىل املنار،

وكالشمس يف رائعة النهار ،فال حاجة إىل
التنصيص عليها ،وتكون كلمة «كبري ًا» قد

دلت عليها ،وعىل معنى آخر كان البد من

اإلشارة إليه ،لكي ال يتوهم متوهم :أن
أمر العلو يقترص عىل موارد حمدودة يف
جماالت خاصة..

فذلك يعني :أن جميئه حتمي ،فيتحتم

اجلزاء بناء عىل ذلك..

ولكن لو قلت :إن جاء فالن ،فاعطه

القلم ،فال يدل عىل اليقني بمجيئه ،فلعله
يأيت ،ولعله ال يأيت..

تأكيد بعد تأكيد:

وقوله :ﭽﮏﭼ أيض ًا فيه إملاح ،بل

ترصيح بوقوع هذا األمر زهز تأكيد بعد

تاكيد عىل وقوع هذا األمر ،كام بيناه فيام

ﭽﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ..ﮚ

﴿وعْدُ ﴾ أيض ًا هلا داللة
سبق .وكلمةَ :

توقيت وتأكيد:

إىل أن اهلل تعاىل أعطى هذا اخلرب صفة

ﮛﮜ ﮝ ﮞ ﮟﭼ..

أقوى عىل هذا التأكيد ،من حيث إشارهتا

ذكرنا فيام سبق :أن هذا التفريع بالفاء

الوعد منه ،ليدل عىل حتمية وقوعه ،فإنه

الفاصل بني املرة األوىل ،وبني حدث آخر

وإنام صح أن يعتربه وعد ًا لعلمه

يفيد التأكيد ،ألنه حيدد مقدار الزمان

يتبعها ،وهو بعث العباد عىل املفسدين.
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فإذا قلت :إذا جاء فالن ،فاعطه القلم..

تعاىل ال خيلف وعده..

تعاىل بتاممية أسبابه وعلله حني جييء

والدخول يف هذه التفاصيل ،يدل

وقته ..األمر الذي حيتم حصول املسببات

ويذكر دقائقه وتفاصيله ،ليقينه بحصوهلا،

ولعلك تقول :كيف يعتربه وعد ًا،

عىل حتمية وقوع املضمون .فهو يرشحه،

ومتامية عللها.

وكلمة «إذا» � كام قلنا � تستعمل أيض ًا

يف حاالت اجلزم بحصول فعل الرشط،

واملعلوالت.

والوعد إنام يقال لألمر الذي يكون حمبوب ًا

للموعود ،ويرى فيه خريه وصالحه
وفالحه ،وإرسال العباد عىل بني إرسائيل

سامحة العالمة السيد جعفر مرتىض العاميل

ليس مما يفرحهم ،بل هو يسوءهم،

فقد يسبق إىل ذهن سامع هذا التعبري :أهنم

وخييفهم ،فهو وعيد ال وعد؟! أمل يكن

سيجدون السبل قد مهدت ،واألجواء

وقت املرة األوىل؟!.

أهنم سيكونون أكثر شعور ًا باألمن حني

األوىل بناء عىل هذا أن يقول :فإذا حان
ونجيب:

أوالً :بأن بني إرسائيل لشدة انغامسهم

قد هتيأت هلم ملامرسة إفسادهم ،مما يعني:

ممارستهم لإلفساد ،ربام ألن ذهنيات
الناس ستكون مستعدة لتقبل ذلك منهم،

يف املعصية والضالل ،وألهنم مصابون

أو ألن عوامل أخرى ومنها معونة أمريكا

عىل األمور ،حتى صاروا يرون الضالل

جتاوز سلبياته..

واحلسن قبيح ًا ..فإهنم صاروا يأنسون

لعباد اهلل املؤمنني الذين سيسلطهم اهلل عىل

ويسعدهم أن يعرفوا بأنه سيحصل منهم

وشدهتم يف ذات اهلل .كام ربام تشري إليه

بداء العلو ،الذي يعني تبدل نظرهتم

ودول الغرب هلم � سيكون هلا تأثريها عىل

هدى ،واهلدى ضالالً ،والقبيح حسن ًا،

ثاني ًا :يمكن أن يكون هذا الوعد وعد ًا

بالضالل واالنحراف ،والفساد واإلفساد،

بني إرسائيل ،ليذيقوهم طرف ًا من بأسهم

يف وقت ما ،فهم يتلقون خرب حصوله كام

بعض الروايات أيض ًا(.)4

يتلقى اإلنسان املشتاق إىل يشء حمبوب
وعد ًا بحصول ما اشتاق إليه ،وحيلم به..

وأما ما يوعدهم به من العقوبة عىل

هذا الفساد ..فيفرتض أن يكون متوقع ًا

منهم ،ولعلهم يرضون به ،أو ال يلتفتون

إليه ،أو ال هيتمون له ،لشدة سعادهتم
بالفساد واإلفساد.

كام أن التعبري بمجيء الوعد ،فيه يشء

من اإلهبام الذي قد يكون مقصود ًا أيض ًا،

وربام يؤيد هذا االحتامل :قوله تعاىل

بعد قليل :ﭽﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ
ﭤﭥﭦﭧﭨﭩ

ﭪﭼ.
( )4راجع :الكايف ج 8ص 206وخمترص بصائر
ال��درج��ات ص 48وبحار األن��وار ج51
ص 56وج 53ص 93و  94ومرآة العقول
ج 26ص 122 � 121ونور الثقلني ج3
ص 138والربهان (تفسري) ج 3ص502
وكنز الدقائق ج 7ص 360و .361
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ثالث ًا :ربام يكون كال الوجهني املتقدمني

إحلاق األذى هبم من خالل الترصف

التي يقصد هبا اإلحياء ألهل الضالل بام

فهو نظري إرسال اجلراد والقمل والضفادع

مقصود ًا ،ويكون املورد من موارد التورية

يناسبهم ،عىل سبيل التندر هبم ،والسخرية

عىل بني إرسائيل..

منهم ،عىل قاعدة :ﭽﭝﭞﭟﭠﭡ

فإن كان هذا هو املراد ،فلقائل أن

أي أنه تعاىل يلوح هلم بالوعد والبشارة

اهلل تعاىل عىل نفسه من إعطاء حرية االختيار

ﭽﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍﭼ

ملنعهم من ممارسة اختيارهم خروج عىل
هذه القاعدة ،وظلم هلمٍ ،
وتعد عليهم..

ﭢﭣﭤﭼ[سورة هود.]38 :

به ،ليكون ذلك من قبيل قوله تعاىل:
[سورة الدخان ..]49 :مع أنه يف مضمونه

احلقيقي بشارة للمؤمنني ،الذين يعملون

الصاحلات..

يسجل سؤاالً يقول :أال ينايف هذا ما أخذه
والترصف للبرش؟! فإن التدخل التكويني

ونجيب:

أوالً :إن اآليات نفسها تدل عىل أن

وهذا النوع من البيان فيه بعض ما

التدخل اإلهلي ببعث العباد ليس تكويني ًا،

األذى ،ومزيد من الكرامة ،وإدخال

وإنام هو تدخل بإفساح املجال أمام بني

يستحقه أهل الضالل واملستكربون من
الرسور عىل قلوب أهل اإليامن..
ال جربية يف بعث العباد:
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التكويني يف قدرات هؤالء ،وهؤالء..

أما قوله تعاىل :ﭽﮒ ﮓ

ﮔ ﮕﭼ ،ففيه الكثري من اإلشارات
واللمحات ،نذكر منها:

إنه قد يقال :إن قوله :ﭽﮒﭼ يشري

إىل تدخل إهلي مبارش لقمع بني إرسائيل،

بواسطة العباد ،حيث يمكِّن العباد من

وال يتضمن سلب ًا لالختيار ليكون ظل ًام،
إرسائيل ،وأمام عباد اهلل عىل حد سواء

ملامرسة حرية االختيار من خالل متكني
الفريقني من حتريك السنن يف السياق التي

تتحرك فيه ،وفق ما خيتارونه وحيبونه،
وهذا هو معنى بعث اهلل عباده عىل بني

إرسائيل ،وهو أيض ًا معنى قوله لبني
إرسائيل :ﭽﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ

ﮦﮧﮨﮩﮪ

سامحة العالمة السيد جعفر مرتىض العاميل

ﮫﭼ .فإن هذا وذاك إنام يتم بأسبابه

بصيغة مجع املتكلمني ،ليدل عىل تأكيد

الكون الرحيب.

العزة والعظمة واجلالل ،وامتالك كل

الطبيعية ،وفق السنن املودعة يف هذا

احلصول ،من حيث أنه يتكلم من مقام

فاملراد بالبعث هنا :تيسري وصول عباد

الوسائل القريبة والبعيدة ،وهيمنته عليها،

مسؤولياهتم الرشعية والعقلية ،والفطرية

وه���ذا ال��ت��ذك��ري ب��ال��ع��زة والعظمة

اهلل تعاىل إىل اهلدايات التي تضعهم أمام

والوجدانية .وإجياد احلوافز لدهيم ملحاربة

الفساد واملفسدين ..ثم يكونون هم الذين
خيتارون االنصياع لتلك احلوافز ،أو

االمتناع..

ومن الواضح :أن هذه احلوافز اإليامنية

والوجدانية ،تعنى بلورة درجة من احلنني

والشوق اىل رضا اهلل سبحانه ،والتقرب

إليه ،وجعل اهلدف إهلي ًا وال تعني أي
نوع من أنواع الترصف التكويني يف نطاق
اجلربية ،وال تنتج حتريك ًا تكويني ًا ،ولكنها

تصحح نسبة البعث إىل اهلل سبحانه ،ألنه
هو الذي أعطى احلوافز والدوافع باألوامر
والزواجر ،وجعل املثوبات والعقوبات،
وحدد الغايات ..فيكون قد أسهم يف

توفري درجة من اإلعداد للفعل ،تصحح

نسبة الفعل إليه تعاىل.

ومل يقل تعاىل :بعثت ،بل قال :ﭽﮒﭼ

وقدرته عىل حتريكها يف أي اجتاه..

واجل��ربوت اإلهل��ي بمثابة إن��ذار ألولئك
املفسدين .وإقامة للحجة عليهم ،وترغيب

من يرغب منهم باالبتعاد عن خطهم
املهلك ،امل��ؤدي إىل حتدي هذا اجلربوت

املقدس.

والتهديد يف مواقع كهذه هو عني

اللطف بمن يوجه إليه ،وعني العطف
عليه ،والرمحة به ،وال يصح عده من

مظاهر القسوة ،وسوء املعاملة .بل هو من
باب هتديد الوالد لولده الذي هيم برشب

السم ،أو بإلقاء نفسه من شاهق..

فإذا كانت قلوب بني إرسائيل قد

قست ،فهي كاحلجارة أو أشد قسوة،
واس ُتن ِْفدت كل أساليب البيان والردع،
فال ضري يف كبح مجاح طغياهنم بالتخلية

بينهم وبني عباد اهلل املؤمنني .وجعل اخليار
للعباد املؤمنني يف املبادرة إىل مواجهتهم
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طلب ًا للثواب ،واألمن من العقاب.
ملاذا عليكم؟!:

أما قوله :ﭽﮓﭼ ،حيث مل

يقل :بعثنا عباد ًا لنا ..فجاسوا إلخ ..فهو

ألكثر من سبب.

عليهم.

سادس ًا :إن هذا التعبري املشري إىل

التفوق هو بشارة غالية تثلج صدور

املؤمنني ،وتفرح قلوهبم.

فأوالً :هو يريد أن يواجههم بام

سابع ًا :إن هذا التعبري يسلب من بني

ثاني ًا :كلمة عليكم تيش بالغلبة

املؤمنني عليهم ،فض ً
ال عن أن يكون هلم

ثالث ًا :إن هذا التفوق يشري اىل حبط

أمام اهلزيمة احلتمية.

يسوءهم وخييفهم ،وهو احلرب.

والتفوق ،الذي يزعج املستكرب العايت.

مساعيهم ،وفشل جهودهم ،وضياع
أهدافهم.

إرسائيل لذة احتامل إمكان رد هجوم
تأثري يذكر يف مواجهتهم ،بل هو يضعهم
ويالحظ :أنه تعاىل قال :ﭽ ﮒ

ﮓ ﭼ ،فبادرهم بخرب هذا التفوق

رابع ًا :إن التفوق عليهم يأيت من قبل

للمؤمنني عليهم ،ربام ليظهر هلم اهتاممه

تعاىل .وقد قال سبحانه :ﭽﮮ ﮯ

راغب يف ترسيع وصول املساءة إليهم ،وأن

أعدى أعدائهم ،وهم العباد احلقيقيون له
ﮰﮱﯓﯔﯕﯖ

ﯗﭼ.
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مقاومتهم .وتسهل عىل العباد أمر التغلب

وغلبة وتفوق هؤالء الذين يضمر

بنو إرسائيل هلم أشد العداوة ،سيكون
هو األشد وقع ًا عىل نفوس بني إرسائيل،
واألكثر إيالم ًا هلم.

خامس ًا :إن بشارهتم هبذا التفوق

من شأهنا أن تضعف من عزائمهم يف

هبذا األمر ،ومباركته له ،واحتفاءه به .وأنه

ال يعطي فرصة أن يمر يف خياهلم احتامل
انتصارهم عىل املؤمنني ،ولو بمقدار زمان

يسع التفوه بكلمتني..

وهذا يشري اىل أن ثمة رغبة يف قمعهم

وإذالهلم ،وأن ال يفوته حتى هذا املقدار

منه ،لو أنه قال :بعثنا عباد ًا لنا عليكم.

يضاف إىل ذلك :أن ال يفهم من هذا

التأخري لكلمة ﴿ َع َل ْيك ُْم﴾ :أن ثمة ضعف ًا

سامحة العالمة السيد جعفر مرتىض العاميل

يف رغبته بتفوق املؤمنني عىل بني إرسائيل.
تنوين التنكري يف كلمة عباد ًا:

ثم إنه تعاىل قال :ﭽ ﮔ ﮕﭼ..

وكان يمكن أن يقول« :عبادنا» ،أو «بعض

عبادنا» ..فلامذا جاء بتنوين التنكري يف
كلمة «عباد ًا»؟!.
ونجيب:

أوالً :إن لتنوين التنكري هذا عدة

فوائد ،مثل:

 .1أن هؤالء العباد ليسوا كثريين ،بل هم
قليلو العدد..

 .2أهن��م س��وف ال ي��ك��ون��ون معروفني

ومشهورين ،بل هم أن��اس عاديون

ومغمورون..

 .3إن هذا اإلهبام يرعب بني إرسائيل،

الترشيف والتكريم:

إن التعبري بقوله :ﭽﮔ ﮕﭼ

يشري إىل أهنم قوم مؤمنون ،حيث مل نجد

يف القرآن مورد ًا ينسب فيه العباد إىل

نفسه ،فيقول« :عبادي» ،أو «عبادنا»،
أو «عبدنا» ،إال حني يكونون مؤمنني،
ويكون تعاىل يف مقام املدح هلم ،وإظهار

االهتامم هبم ،وبإصالح أحواهلم.

ولكنه قال هنا :ﭽﮔ ﮕﭼ ،ليفيد

معنى االختصاص ،وليزيدهم هبذه النسبة

ترشيف ًا وتكري ًام.

والم اإلختصاص هنا قد تضمنت

هتديد ًا لبني إرسائيل ،من حيث إحيائها

هلم بأهنم سيكونون عاجزين عن مواجهة
أولئك العباد ،ألهنم إنام حيبون اهلل فقط،
وال حيبون املال ليخافوا أن يفوهتم ،وال

تبني أمرهم
وتذهب هبم أوهامهم يف ُّ

يتعلقون بالولد ليخافوا أن يفقدوه ،وال

ثاني ًا :لو قال« :عبادنا» ،لفهم منه أن

هم إال
ليخافوا من املوت ..وليس هلم ٌّ

كل مذهب.

باملقام ليخافوا أن خيرسوه ،وال باحلياة

مجيع عباده يف ذلك العرص سوف ينفرون

رضا رهبم ،وال ..وال ..إىل آخر ما هنالك

كذلك ..بل هم ثلة قليلة من عباد اهلل

وزخرفها بعضهم بعض ًا.

حلرب بني إرسائيل .مع أن األمر ليس

الصاحلني.

مما خييف به ُ
أهل الباطل ،وحمبو الدنيا
فال يمكن إلقاح الفتن بني هؤالء
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العباد ،وال إحداث أي خلل يف تعاوهنم

وتعاضدهم ،وتآخيهم ،وال حتاسد وال
تباغض بينهم ،وال ِق َبل أحدهم نميمة عىل

والعقدة ،واألزمة النفسية ،والشعور بالذل

وبكلمة واحدة :إهنم يعملون بكل ما

وهذه أعظم حمنة لبني إرسائيل،

من أي اخرتاق ،وحصنوا أنفسهم من

مما لو واجهوا العباد مرة واحدة .وقيض

أي منهم ،وال ..وال..

يريض اهلل ،وما يأمرهم به ،وبذلك أمنوا
عبث العابثني ،وإفساد املفسدين..

إرسائيل سيعيشون معنى اهلزيمة الروحية،

بصورة متواصلة..

وأشد عقوبة هلم ..وهي أصعب عليهم
عليهم ،فإن موهتم هذا سوف يرحيهم

كام أن هذا الذي ذكرناه عنهم جيعل

من هذا العذاب النفيس املتواصل ،الذي

وثنيهم عام عقدوا العزم عليه ،وال يمكن

يذوقون املوت حلظة بعد حلظة ،كام قال

من املستحيل قهرهم والسيطرة عليهم،
إغراؤهم بيشء من حطام الدنيا ،وملذاهتا،

وال ختويفهم بيشء..

وسيتكرس كل اخلوف يف قلوب

أعدائهم ومناوئيهم ،من أن يبطش أولئك

العباد هبم ..فتكون كلمةَ ﴿ :لنَا﴾ يف هذا
املورد بالغة األثر يف شعور بني إرسائيل
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واستمرت أجياالً ،وأحقاب ًا ..فإن بني

بالرعب ،وبالذل أمام هؤالء العباد،
وهلا دورها يف كرس شوكتهم ،وحتطيم

عنفواهنم ،وبعث احلرسة يف قلوهبم..
املواجهة الطويلة األمد:

فإذا حصلت املواجهة بني هؤالء

العباد ،وبني بني إرسائيل ،وطالت

جلبه عليهم إفسادهم وعلوهم .فكأهنم
تعاىل :ﭽﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ

ﯛ ﯜ ﯝﯞ ﯟ ﯠ ﯡ
ﯢﭼ [سورة ابراهيم.]17 :
بأس العباد:

ثم قال تعاىل :ﭽﮖ ﮗ ﮘﭼ

[سورة اإلرساء.]5 :

البأس يف اللغة هو :الشجاعة ،والقوة،

والشدة يف احلرب.

وغري خفي أن نفس أن يقول اهلل

سبحانه لبني إرسائيل :ﭽﮒ ﮓ
ﮔ ﮕ خييفهم بسبب كلمة ﴿ َب َع ْثنَا﴾،
وكلمة ﴿ َع َليكُم﴾ ،وكلمة ِ
﴿ع َبا ًدا َلنَا﴾،
ْ ْ

سامحة العالمة السيد جعفر مرتىض العاميل

فإهنا كلها تيش هلم باملصائب والكوارث،

البعث بال فاصل زماين .وهذا يدل عىل أن

القائلني :أهنم أولوا بأس ،ثم أضاف إليه

نتائجه برسعة..

فكيف إذا زاد تعاىل عىل ذلك وهو أصدق
وصف هذا البأس :بأنه شديد .وهم

يعلمون :أن القائل هلذا هو اهلل تعاىل ،عامل
الغيب والشهادة.

بعث العباد سيكون قوي ًا وساحق ًا ،تظهر
وتسجيل ن��رص رسي��ع يمثل رضبة

معنوية ،وهزيمة روح��ي��ة ك��ب��رية لبني
إرسائيل..

وكيف إذا كان بنو إرسائيل أحرص

وسيزيد من التأثري السلبي هلذا النرص:

وذليلة!! وذلك بسبب شدة حبهم للدنيا،

هلم ،وال لغريهم ،أو عىل األقل مل يكن بنو

الناس عىل حياة مهام كانت حقرية ،وتافهة

وتعلقهم هبا!!.

أنه يأتيهم من قوم مغمورين وغري معروفني
إرسائيل قد حسبوا هلم حساب ًا ،وكانوا

إن ما يسعد بني إرسائيل هو شدة

يتعاملون معهم عىل أساس أهنم غري

ألي سبب من أسباب القوة ..إهنم

وال��ذي يزيد الطني بلة :أن الغلبة

ضعف عدوهم ،وجبنه ،وفشله ،وفاقديته
يريدونه صغري ًا وحقري ًا ..وإذا به كبري،

وقوي شديد وخطري..

موجودين..

والتفوق هل��ؤالء العباد ستكون ظاهرة
من أول حلظة بعثهم ،وانبعاثهم كام يشري

وهذه التفاصيل كلها ترسخ اإلعتقاد:

إليه قوله تعاىل :ﭽﮒ ﮓﭼ ،فإذا

وهبذا اإلسهاب يف البيان واقع ال حمالة..

خالل الديار ،فهناك تسكب عربات بني

بأن هذا الذي خيرب اهلل عنه هبذه العناية،
وهو من مفردات املؤكدات للوقوع كام

أملحنا إليه..

جل ْو ِ
س:
قبل احلديث عن ا َ

وتدلنا الفاء يف قوله تعاىل :ﭽﮙﭼ

عىل أن اجلوس خالل الديار سيعقب هذا

ظهرت بشائر النرص مبارشة باجلوس
إرسائيل ،وتتبلور حرساهتم.
املراد باجلوس:

واجلوس كام فرسه أهل اللغة هو:

طلب اليشء باإلستقصاء ،وزاد يف سائر
املصادر قوله :والرتدد خالل الدور
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والبيوت يف الغارة ،والطواف فيها كام
جيوس الرجل األخبار ،فيطلبها(.)5

وقيل يف تفسري قوله تعاىل :ﭽﮙ

ﮚ ﮛﭼ .أي طافوا خالل الديار،
ينظرون هل بقي أحد مل يقتلوه(.)6
وجاس القوم إذا ختللهم(.)7

أصل واحد ،وهو ختلل اليشء .يقال:

جاسوا خالل الديار جيوسون(.)9

واجلوسان :الطوفان بالليل(.)10

وجاس احلارس وغريه :طاف بني

البيوت بالليل(.)11

وقال ابن فارس :اجلوس :التخلل يف

وي���ق���ال :ج���اس جي���وس ال��ن��اس:

( )5اإلفصاح يف فقه اللغة ص 1367والقاموس
املحيط ج 2ص 212وجممع البحرين
ج 4ص 60وخم��ت��ار الصحاح ص186
والصحاح للجوهري ج 3ص 915ولسان
ال��ع��رب ج 2ص 419و  420وترتيب
كتاب العني ج 1ص 329واملعجم الوسيط
ج 1ص 147وأقرب املوارد ج 1ص150
والتبيان للطويس ج 6ص 449وكنز
الدقائق ج 7ص 358وجممع البيان ج6
ص 175وتفسري النسفي ج 2ص307
والكشاف ج 2ص 649وجوامع اجلامع
ج 2ص 318وزاد املسري للبغدادي ج5
ص 8واجل��ام��ع ألح��ك��ام ال��ق��رآن ج10
ص.142
( )6اإلفصاح يف فقه اللغة ص 1368ولسان
العرب ج 2ص.419
()7مجهرة اللغة ج 2ص 1041ولسان العرب
ج 2ص.420
()8جممل اللغة ج 1ص 472وراجع :التبيان ج6
ص.448

قال العالمة السيد حسن املصطفوي:

الديار(.)8
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وقال أيض ًا :اجليم والواو والسني

يتخطاهم(.)12

«والتحقيق :أن األصل الواحد يف هذه

املادة هو التجسس عمالً ،كام أن اجلس

هو فكر ًا ،ونظريمها احلس واحلوس.
والتضعيف بساطة اللفظ تدل عىل بساطة
املعنى .ثم تبديل احلرف املكرر بالواو يدل
عىل زيادة التحقيق والطلب عمالً..

وهذا املعنى هو األصل ،ومن لوازمه

( )9معجم مقاييس اللغة ج 1ص.495
( )10الصحاح للجوهري ج 3ص.915
( )11املعجم الوسيط ج 1ص 147ولسان
العرب ج 2ص 420وذيل أقرب املوارد
ص 117وراج��ع اجلامع ألحكام القرآن
(ط سنة  1413ه� ).ج 10ص.142
( )12املعجم الوسيط ج 1ص 147ولسان
العرب ج 2ص 420وأقرب امل��وارد ج1
ص.150

سامحة العالمة السيد جعفر مرتىض العاميل

الطلب واإلستقصاء والتخلل ،والتخطي

اخلفية من دياركم للقتل ،واألرس،

إىل أن قال :ﭽﮙ ﮚ ﮛﭼ

ونعتقد :أن النصوص التي ذكرناها

واملخالطة ،وغريها..

أي فتجسسوا عم ً
ال خالل الديار،

وتفحصوا البيوت لطلبهم وقتلهم»(.)13

ويشهد ملا قاله السيد املصطفوي من

أن املراد هو اجلوس التجسيس :ما روي
عن جماهد يف تفسري قوله تعاىل :ﭽ ﮒ

ﮓﮔﮕﮖﮗﮘﮙ

ﮚ ﮛﭼ [سورة اإلرساء.]5 :

والنهب(.)15

آنف ًا ليست بعيدة عن هذا املعنى ،بل هي

متآلفة معه إىل حد كبري ..وهي تدلنا عىل

أن هذه الكلمة ختتزن اإلشارة إىل العديد

من اللطائف واخلصوصيات واملعاين..

وإىل القارئ الكريم باقة طيبة من ذلك.
ما يستفاد من اجلوس:

قد أملحت تلك النصوص إىل أن

قال :من جاءهم من فارس ،يتجسسون

اجل��وس ه��و طلب ال��يشء باستقصاء.

نرص ،فوعى أحاديثهم من بني أصحابه ،ثم

أوالً :عىل أن لدى هؤالء العباد حرص ًا

أخبارهم ،ويسمعون حديثهم ،معهم بخت

رجعت فارس .ومل يكن قتال ،ونرصت
عليهم بنو إرسائيل ،فهذا وعد األوىل..

ويف نص آخر عنه« :جند جاءهم

من فارس بتجسسون أخبار »..ثم ذكر

نحوه(.)14

وذكر اجلنابذي[ :ﭽ ﮙ ﮚ

وهذا يدلنا:

وإرصار ًا عىل الظفر بمطلوهبم ،واهتامم ًا

بالغ ًا بالوصول إليه.

ثاني ًا :إهنم يشعرون باألمن حني

بحثهم عن مطلوهبم ،ويتكرر ذهاهبم
وإياهبم.

ثالث ًا :إن الذين يطلبوهنم قد أخفوا

ﮛﭼ] جتسسوا وتفحصوا املواضع

أنفسهمعنهم،وحياذرونمنأنيكتشفوهم،

( )13التحقيق يف كلامت القرآن الكريم (ط سنة
 1396ه� .طهران) ج 2ص.52
( )14تفسري الطربي ج 8ص.28

( )15بيان السعادة (ط سنة  1385ه��� .ق.
طهران) ج 2ص.434

وهذا دليل شدة خوفهم من العباد.
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رابع ًا :إن للعباد تسلط ًا وهيمنة عىل

يف الفرج والفجوات ،وذلك اإلرصار،

خامس ًا :إن هجوم العباد ،ليس جمرد

والطواف بني الديار مرة بعد أخرى ال بد

املواقع التي يبحثون فيها..

موجة عابرة ،يمكن اإلنحناء أمامها

أن يزيد من رعب بني إرسائيل الذين هم

ألن عملهم دقيق ومدروس.

وتافهة .والذين يرون أهنم إذا خرسوا

وتالفيها ،ثم العودة إىل السرية السابقة،

أحرص الناس عىل حياة مهام كانت حقرية

سادس ًَا :يريد العباد متابعة عملهم هذا

الدنيا ،فال يشء يعوضهم عنها ..وهلذا

وحتر وبحث يف الزوايا الستخراج اخلفايا

يف إمخاد نشاط بني إرسائيل يف مواجهة

إىل هناياته ،بكل دقة وأمانة ،ومتابعة دقيقة،
واخلبايا.

البيان تأثريه النفيس الشديد الذي ال خيفى
هؤالء العباد..

سابع ًا :إن تشبيه حتري العباد

عارش ًا :إن هذا التعبري القرآين يدل بني

األخبار ويطلبها يدل عىل أن هذا البحث

بالذات ،وأهنم -أي العباد -ال هيتمون

كام يستدرج طالب األخبار الناس ليبوحوا

األموال ،وال جمرد إسقاط اهليبة ،وال حتى

وبحثهم عام يريدون بمن يبحث عن

واالستقصاء مشوب بالرتفق واالستدراج،

له بام عندهم..

ثامن ًا :هو يدل عىل قدرة عباد اهلل
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وكذلك االستقصاء بالبحث ،والرتدد

عىل الدخول يف ال ُف َرج والفجوات التي

تكون بني الديار ،وعىل أهنم سيفعلون
ذلك .مما يدل عىل خربهتم بتفاصيل تلك
الديار ،وعىل أن لدهيم اجلرأة والقدرة عىل

الدخول إليها.

تاسع ًا :إن هذا التحري والدخول

إرسائيل :عىل أن املطلوب هو أشخاصهم
لكل ما عدا ذلك ،فهم ال يطلبون
إسقاط الكيان احلاكم ،وال غري ذلك من

أمور الدنيا..

وهذا سيجعل بني إرسائيل يف أشد

حاالت الرعب والذل..

حادي عرش :ومع مالحظة هذا الذل

الشديد أمام قلة من عباد هلل غري معروفني،
ومقايسته بذلك العلو الكبري عىل اهلل ،فإن

املذلة واملسكنة لبني إرسائيل ستكون أشد

سامحة العالمة السيد جعفر مرتىض العاميل

وأعظم ..ألن اهليبة تكون قد سقطت هبذا

فتدلنا هذه األمور الثالثة عىل ما ييل:

فرد منهم قد حتققت بأجىل صورة.

ب :أن الطواف بالليل يعطي :أن هذا

اجلوس ،واهلزيمة الداخلية يف الروح لكل

ألف :أن ثمة تردد ًا وطواف ًا..

فإذا كان هؤالء العباد أويل بأس

التخفي متعمد ..وهذا يزيد من رعب

معهم ..وهذا سيزيد من رعب بني

رؤية عدوهم الذي يبحث عنهم ،حتى

شديد ..فذلك يعني :أن القوة ال جتدي
إرسائيل يف هذه املواجهة.

وهذا الرعب العظيم يأيت بني إرسائيل

من قبل أناس هم جمرد عباد هلل ،وال يعرف

الناس عنهم أكثر من ذلك ،هو يف مقابل
ذلك العلو اإلرسائييل الكبري عىل اهلل.

ثاين عرش :إن هذا اجلوس يستبطن

التخفي ،واخلفاء ،ألنه ليس تردد ًا وطواف ًا

بني الديار بصورة ظاهرة ،بل هو بصورة
خفية يعجز بنو إرسائيل فيه عن رؤية
عدوهم.

فقد رصح أهل اللغة :بأن اجلوس

هو الطواف بني البيوت يف الليل ألجل

البحث باستقصاء.

بني إرسائيل ،ألهنم غري قادرين عىل

لو كان أمامهم ،وإىل جانبهم ،وهذا جيعل
احرتاسهم منه صعب ًا أيض ًا..

ج :إن الطواف يف الليل بحث ًا عن

األشخاص يعطي :أن العباد يف النهار

أيض ًا ليسوا بعيدين عنهم ،بل هم بينهم

ليالً ،وهنار ًا ..فكيف ال يروهنم ،وال
يعرفون أماكن تواجدهم؟! وهذا يدل عىل

حذق بالغ يف التخفي..

د :إن ذلك يعني :أن ظهور بني

إرسائيل يف النهار سيكون تعريض ًا

ألنفسهم لرصد عباد اهلل هلم ،وتعرفهم

عليهم ،وسهولة معرفة مواقعهم ،وأماكن
تواجدهم يف الليل ،ويسهل عىل العباد

ورصحوا أيض ًا :بأنه بحث يشبه

الوصول إليهم يف استقصائهم..

ورصحوا أيض ًا :بأن فيه معنى التخطي

الشعور باألمن حتى وهم داخل بيوهتم،

البحث عن األخبار عند الناس..
من شخص آلخر..

ه� :إن ذلك يسلب من بني إرسائيل

ألن عدوهم ينتظرهم ،ويرتصدهم ،وهو
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يف كل فرجة ..ويرتدد بني بيوهتم بحرية

أيض ًا ،وعىل حضور مبارش وخمالطة هلم،

و :إن تشبيه اجلوس بمن يتجسس

أحاديث ..وأن األمر ال يقترص عىل املراقبة

وبأمان أيض ًا..

األخبار عند الناس ،ليحصل عىل ما يريده

منهم ،يدل عىل أن ثمة تلطف ًا يامرسه العباد
مع بني إرسائيل للتعرف عىل كل من

يطلبونه منهم .وهو يدل عىل وجود تردد

بني البيوت مع خمالطة وتعامل ،وترصف،
ومراودة ،وتعرف عىل األشخاص أيض ًا

بصورة واسعة ،وبالغة الدقة ،ألن بني

إرسائيل غري قادرين عىل كشفهم..

البرصية من بعيد.
جمرد جوس:

وقد اقترص احلديث يف املرة األوىل عىل

جمرد اجلوس خالل الديار .وهذا يعني:
أن اهليمنة سوف تقترص عىل هذا املقدار،
أي أهنا هيمنة الرعب ،والتلويح للعدو
بالقدرة عىل الوصول إىل أي فرد ،وعىل

الرضب يف أي موقع ويف أي زمان ،وإفهام

ز :كام أن تفسري اجلوس بام يدل عىل

بني إرسائيل بانكشافهم التام أمام القدرة

العباد سيكونون قادرين عىل كشف أماكن

الشعور باألمن لدهيم ،دون أن يصل األمر

معنى التخطي لألشخاص ،يدل عىل أن
األشخاص ورؤيتهم ،وقدرهتم عىل

اختيار من يشاءون منهم..

ح :إن ما روي عن اجلنابذي يعطي:
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وسامع أصواهتم ،ووعي ملا يدور بينهم من

أن العباد سيكونون قادرين عىل الوصول
إىل املواقع اخلفية من ديارهم ،وال يقترص

األمر عىل املراقبة من بعيد ،وال عىل الرصد
من اخلارج..

ط :إن قول جماهد يدل عىل أن ثمة

تنصت ًا عىل ما يدور بينهم من أحاديث

اإلستخبارية لعباد اهلل ،وهذا ينتج استالب

إىل حد االجتياح املبارش ،وإسقاط احلكم

وتقويضه هنائي ًا.

ولعل سبب ذلك:

أوالً :أن هناك فرق ًا بني القدرة عىل

تقويض الشعور باألمن ،وإشاعة اخلوف
يف أوساط العدو .وبني القدرة عىل تقويض
النظام ،واحتالل البالد .فإن مستلزمات
هذا وذاك ختتلف وتتفاوت.

ثاني ًا :إنه حتى ولو كانت هناك قدرة
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عىل إسقاط احلكم ،ولكن قد يصعب
االحتفاظ به بالنحو الصحيح والسليم

الذي يتوافق مع النهج املعتمد واملريض

للتعامل مع األمور ،فيكون رضر تضييعه
والتخيل عنه بعد اإلمساك به ،هو األعظم
واألشد ،وقد يكون ذلك من أسباب

تعاظم خطر بني إرسائيل ،واشتداد
طغياهنم وبغيهم ،وربام كان سبب ًا يف إحلاق

خسائر أكرب بأهل اإليامن ..حني يتمكن
بنو إرسائيل من جتييش الناس ،واستنفار
طواغيت األرض ضدهم.

أعظم العقوبات هلم ،بمالحظة:

 .1أن بني إرسائيل مفسدون يف األرض،
واملفسد يعرف أن اآلخرين يرتبصون

به ،لينتقموا منه ،وليجازوه عىل

أعامله ،فإذا كان فساده هائالً ،بحيث
يستقطب األرض كلها ،فإنه يعلم أن

عقوبته لن تكون سهلة ،بل ستكون

بحجم إفساده.

ٍ
مستعل،
 .2إذا أضيف إىل ذلك :أنه
وهو خيشى عىل هذا االستعالء خشية

كبرية ،فكيف إذا كان هذا اإلستعالء

ثالث ًا :إن اجلوس خالل الديار أعظم

كبري ًا ،فإنه خشيته عليه ستكون أشد

حكمهم ،وكرس شوكتهم ،ألن هذا

 .3إن اليهود منغمسون يف حب الدنيا،

أثر ًا عىل بني إرسائيل من إسقاط نظام

السقوط يمنحهم األمن ،والسكينة
والطمأنينة كأفراد ،ألهنم يظنون أهنم

غري مقصودين بأشخاصهم ،فإن الدول

تزول وتتقلب من يد إىل يد ،وتنتقل من
فريق إىل فريق ،والناس يعيشون حياهتم

بصورة طبيعية ،وهذا يرسع بعودهتم إىل
التآمر ودس الدسائس ،والسعي يف الفساد

واإلفساد مع شعورهم باألمن واألمان..

أما اجلوس خالل الديار ،فسيكون من

وتأمله بفقدانه سيكون أعظم.

وحريصون حرص ًا بالغ ًا عىل أتفه
حياة فيها ،ال سيام وأن توراهتم تكاد

ال تذكر هلم اآلخرة وال حتدثهم
عنها ،وال تشري إىل احلساب والعقاب
والثواب ،واجلنة والنار فيها ..وإن

كانت قد ذكرت هلم وادي اهلالك.
فالدنيا هي بالنسبة إليهم كل يشء،

فهي األول واآلخر ،والظاهر
والباطن ..ومن كان حاله هكذا،
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فإن مالحقته من قبل عباد اهلل ،الذين

عىل يد من يعتربه خادم ًا له ،وأبغض اخللق

اخلشية ،والذين وصفهم اهلل له :بأهنم

ﮱﯓﯔﯕﭼ [سورة املائدة:

يبغضهم أشد البغض ،وخيشاهم أشد
أويل بأس شديد ،ستكون خشيته منهم

أعظم ،وخوفه منهم ال ينتهي إىل حد.

 .4يضاف إىل ذل��ك :أهنم يدَّ عون أهنم
أولياء اهلل وأحباؤه ،وأبناؤه املقربون،
وش��ع��ب��ه امل��خ��ت��ار ،وأن اآلخ��ري��ن

خملوقون من أجلهم وخلدمتهم ..فإذا
غضب اهلل عليهم ،وت��رك أعداءهم

الذين هم قلة قليلة ،وغري معروفة

يالحقوهنم وهب��ذه ال��ش��دة واحل��دة،
وجيوسون خالل الديار بحث ًا عن كل

 ،]82فكيف إذا كان هذا اخلادم يطلب ذلك
املستكرب العايل حتت كل حجر ومدر؟!.
مل يقل :خالل البالد:

وقال تعاىل :ﭽﮚ ﮛﭼ ومل

يقل« :البالد» مثالً ..ألنه إذا كان املقصود

هو البالد ..فيمكن أن ال يكون نفس
األشخاص الذين يعبثون فيها موضع
اهتامم كبري له ،إال يف حدود دفع مقاومتهم،
وإزاحتهم من الطريق ،ليتمكنوا من
السيطرة عىل البالد التي هي مقصودهم،

فرد منهم ..فإن هذا يزيد من أملهم

فلو أن أحد ًا مل يقف يف طريقهم ،فإهنم قد

وسيضاعف آالم��ه��م ،وي��زي��د من

ولكنه حني قال :ﭽ ﮚ ﮛﭼ،

وعذاهبم ،وضعفهم وذهلم وخزهيم..

عذاهبم :أن يكون الذين يالحقوهنم

60

إليه ،وقال تعاىل :ﭽ ﮮ ﮯ ﮰ

حتى يف ف��ج��وات ال��دي��ار ه��م عىل
النقيض منهم ،زاه���دون بالدنيا،

طاحمون لآلخرة ،متعلقون هبا.

وذل العايل عىل اهلل ،واملستكرب عىل يد

أمثال عباد اهلل سيكون أكرب وأشد عليه ،ألنه
ذل املستكرب ،وسقوط العايل حتى عىل ربه،

يرصفون النظر عنه ،وال يتعرضون له..

ف :أن املطلوب ليس هو جمرد التسلط
ُع ِر َ
عىل البالد ،وليس املقصود الديار نفسها،

وما فيها من أموال وسواها ..بل املطلوب

هو األشخاص أنفسهم دون أي يشء آخر..
الديار مواضع األمن والطمأنينة:

والديار هي املواضع التي يألفها

اإلنسان ،وتسكن إليها نفسه ،وهي موضع
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طمأنينته ،وأنسه ،وراحته ،فإذا أصبح

عدو اإلنسان يبحث عنه يف فجوات دياره
ومواضع سكنه ،فذلك يعني :أن األمور

قد بلغت حدها األقىص ..وأنه ال مكان له
يسكن إليه ،أو يعول عليه ،أو يتعلق قلبه به..
األلف والالم يف «الديار»:

والديار هي املواضع التي يكون هلا

حائط يدور عليها .سواء أكان له سقف،

أو مل يكن..

واستبعد أيض ًا كلمة «بيت» ،ربام لكي

ال يشري إىل معنى البيتوتة فيها ،بل اختار

كلمة ال تفيد أكثر من معنى حتديد مكان

وقد جاءت كلمة ديار معرفة بالم

معني بصفة تعني نفس ذلك املكان ،وال

مواضع سكناكم ،ألنه ال يريد أن ينسب

إنسان وال حيوان وال أي يشء من أنواع

العهد .فلم يقل« :خالل دياركم» ،أو
الديار إليهم ،لكي ال يتوهم أحد أن هلم هبا

أي حق أو ارتباط ،مهام صغر ،فال رابطة

ملكية ،وال رابطة إجارة ،وال حق هلم
بالنزول فيها ،والسبق إليها ،وال رابطة هلم

هبا نشأت عن سامح أصحاهبا هلم بالنزول
فيها ،وال أي حضور هلم مرشوع فيها ..بل

ال يريد أن يعرتف هلم بأية سلطة عليها،
ولو كانت سلطة املعتدي والغاصب..

بل يريد أن ينفي حتى صالحية االنتساب
إليها ،ولو بمقدار نسبة «اجلل للفرس» أو

«اللجام للدابة».

بل لعله حتاشى أن يقول «املساكن» بدل

الديار لكي ال يشعرهم بأهنا قد توفر هلم أي
قدر من السكون ،أو السكينة بأي حال..

تشري إىل أي يشء آخر من خارجه ،ال
املعاين واحلاالت والصفات ،كالبيتوتة،

والسكن والنزول ،أو اإلضافة إىل يشء
آخر ،أو الصالحية ألي يشء .فقال:

ﭽﮛﭼ .أي املعروفة واملعهودة..

وإنام هي معهودة بانتساهبا إىل مالكيها.

وبحلول غاصبيها فيها .فالعهد الذهني ال
بد أن يرتبط بني الدار ومالكها .وما جرى

عليه من غاصبها من بغي ،واضطهاد،

إن مل يكن قد قتله هو وعائلته ،وأباد

خرضاءهم..

ثالث تأكيدات:

وقال تعاىل :ﭽﮝ ﮞ ﮟﭼ.

وقد تضمنت هذه الفقرة من اآلية

ثالث تأكيدات هي التالية:
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﴿وك َ
َان﴾ ال يراد هبا الزمان،
 .1إن كلمة َ

وإنام قال :ﭽ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕﭼ

واحلصول احلتمي ،باإلستفادة من

من خالل بشارهتم بسببها ،وهو إفسادهم

بل يراد هبا التأكيد عىل الثبوت
معنى الكينونة والتحقق الذي أملحت

إليه كلمة كان.

وهذا هو التأكيد األول.

وعلوهم.

كام أن التعبري بالوعد يف مثل هذا

املورد يتضمن موعظة لكل من مل يتعرض

﴿وعْدً ا﴾ حيث
 .2التأكيد الثاين بكلمة َ

هلذا البالء :بأن هذه هي عاقبة التمرد عىل

يدخله يف دائرة الوعد اإلهلي أيض ًا

ذلك إنام هو وفق السنن التي أودعها اهلل

أن هذا اجلوس خالل الديار هو نرص

وحيث إن هذه السنن متضافرة عىل

مل يقل :كان أمر ًا ،ألنه تعاىل يريد أن
وفق ًا ملا ذكرناه فيام سبق ..من حيث

عظيم لعباد اهلل ،يفرح قلوهبم ،ويزيد
يف عزهتم ،ويقوي شوكتهم ،وقد

وعدهم اهلل تعاىل به ،وهو تعاىل ال

خيلف امليعاد .وألن اهلل هو الذي جعل

لألسباب والعلل خصوصية العلية
والسببية .صح أن يصفه بالوعد..
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ليبني هلم طبيعة العقوبة التي يبرشهم هبا،

بل هو وعد لبني إرسائيل أيض ًا،

ولكن عىل قاعدة :ﭽﮉ ﮊ ﮋ ﮌ

ﮍﭼ [سورة الدخان .]49 :فإنه

يف خطابه هلم قد وصف هذا األمر امليسء
هلم بأنه وعد ،وهذا يأيت عىل سبيل التندر

والسخرية هبم.

اهلل تعاىل ،ويعرفهم أيض ًا :بأن حصول

تعاىل يف خملوقاته..

حصوله ،فإنه تعاىل خيرب عن هذا احلصول

بصورة جازمة ،وينسبه إىل نفسه ،ألنه هو
واضع السنن وجمرهيا يف خملوقاته حسبام

أوضحناه أكثر من مرة..

 .3إن الترصيح بالوفاء بالوعد يف قوله:
ﭽ ﮟﭼ هو اآلخر تأكيد يضاف
إىل نظائره عىل وقوع هذا األمر وفق ًا

ألسبابه وعلله حسبام أملحنا إليه..
بني وعدين:

قد يقال :كيف وصف اهلل تعاىل

اإلفساد األول لبني إرسائيل بأنه وعد،
فقال :ﭽﮎ ﮏ ﮐ ﮑﭼ ،ثم وصف

سامحة العالمة السيد جعفر مرتىض العاميل

اجلوس خالل الديار بأنه وعد ..مع أن

نفوسهم ،وجعله وعد ًا عىل نفسه ..وهذا

العباد وإن كانوا حيبون أن ينرصوا عىل

للفريقني ،ولكنه خيتلف يف احليثيات

الوعد هو البشارة باألمر املحبوب .فإن
أعدائهم ،أعداء اهلل ..فاإلخبار عن هذا

النرص وعد إهلي ،ولكن ال يمكن أن يكون
اإلخبار عن اإلفساد األول والعلو الكبري

لبني إرسائيل وعد ًا ،ألن ما يبرشهم به
ليس أمر ًا حسن ًا ،بل هو قبيح يستحقون

عليه العقاب؟!.
ونجيب:

وعد هلم أيض ًا ،فيكون هذا املورد وعد ًا

املالحظة فيه بالنسبة لكل فريق بحسب

حاله.

من التصور إىل التصديق:

والتوصيف للوعد بأنه سوف يفعل،

له فائدة أخرى ،وهي :أن كلمة الوعد
حتمل معنى أن احلصول سيكون يف
املستقبل ،وتسوق الفكر اإلنساين إىل

بأنه قد تقدم :أن وصف اإلفساد

التلذذ بتوقع احلصول ،وهو � أعني كلمة

به بنو إرسائيل ،وما هتفو إليه نفوسهم،

زماني ًا حياول ذهن اإلنسان أن يتخطاه،

والعلو بالوعد إنام هو بمالحظة ما يفكر
ويعتربونه بشارة ،ووعد ًا .فإهنم حيبون

وعد � يضع بينه وبني حصوله فاص ً
ال

وخيتزله من خميلته ..ليرشف عىل حلظة

العلو الكبري ،ويرون الفساد صالح ًا عىل

حصوله ،وليستعرض حركة احلصول

ﮘﮙﮚﮛﮜﮝﮞ

وإذ بكلمة ﴿ َّم ْف ُعوالً﴾ تأيت لتساعده

قاعدة :ﭽﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ

املوعود به عن قرب..

ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣﭼ [سورة

عىل هذا االختزال ،وتضع السامع أمام

أو أنه اعتربه وعد ًا منه هلم عىل قاعدة:

احلالة الذهنية التصورية لصورة جامدة

البقرة.]12- 11 :

حركة احلصول مبارشة ..فيتجاوز بذلك

ﭽﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍﭼ

وغائمة ،ليجد نفسه أمام صور تفصيلية

ثم كلم املؤمنني بام حيبونه وهتفوا إليه

للموعود به ،فيتلذذ هبذه الصورة بصورة

[سورة الدخان ،]49 :كام ذكرنا آنف ًَا.

متتابعة حلركة الوالدة العملية التدرجيية
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اضاءات من فواتح سورة اإلرساء (اجلزء الثالث)

أوىف وأتم ،ألهنا عبارة عن صور تتواىل

لواقع اقرتاحي افرتايض..

بأنه إنام يستعرض أمامه واقع ًا حي ًا يتحرك

عىل العباد ،فإهنا ستكون مؤثرة سلب ًا عىل

وفق حركة الواقع ،فيتبلور لديه شعور

أمامه كأنه يراه بأم العني ،ويعيش معه،

ويتفاعل به ،مع أنه جمرد اختالق ذهني
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وبمقدار ما هلذه الصورة من أثر إجيايب

أعدائهم من بني إرسائيل..

للبحث صلة ان شاء اهلل -تعاىل -

ث

بح

ص ال

لخ

م

ﱫﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈﱪ
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�
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�
. واختتم البحث بقائمة تعرض للمصادر باجياز.غريها
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((واستبقا الباب وقدت قميصه من دبر) دراسة لغوية ،وداللية

قال –تعاىل –يف اآلية ( )25من سورة

 .2اجلانب النفيس َ
ألبطال احلدث

ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌﮍ ﮎ ﮏ

 .3الرتابط بني األلفاظ ،وأحوال من
ُأسندت إليهم الصفات واألفعال،

يوسف :ﭽﮃ ﮄ ﮅ ﮆ
ﮐﮑﮒﮓﮔﮕﮖﮗﮘ
ﮙ ﮚﭼ.

ودقة تعبريها ّ
عام جرى من أحداث.

ّ
إن البحث الدقيق يف آي القرآن الكريم

 .4لقد رسمت اآلية املباركة -مثل بقية

وإمعان النظر فيها ،قال تعاىل :ﭽﭻ

صورا
ألي ف ّنان تشكيلها ،وقدّ مت
ً

ُيوافق ما أمر اهلل به عباده يف تد ّبر آياته،
ﭼ ﭽﭼ [سورة النساء.]82 :

كنت مو َل ًعا بالقرآن الكريم -شأن
وملا ُ

غريي من ُحم ِّبي لغة التنزيل املعجز -فقد

التبرص بآي كتاب اهلل
أخذت يف ا ُمليضّ يف ّ

املحكم .ومما وجدته جديدً ا -بحسب

ما اطلعت عليه من مؤلفات السابق�ني-
وهو القول يف اآلية ( )25من سورة

يوسف ،يف بعض أمو ٍر مل يتنبه إليها
املفرسون ،والباحثون يف علوم القرآن
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(القصة).

تعرضوا للسورة املباركة.
الكريم ،الذين ّ

فعمدت إىل دراستها ،وحتليل تراكيبها،

مما يوصل إىل نتائج ربام مل يلتفت إىل قسم

منها من سبقني يف بحثها .وذلك بمراعايت
اجلوانب اآلتية:

 .1اجلانب االجتامعي.

اآليات -لوحات فنية رائعة ،يمكن

متحركة ،وأحدا ًثا نامية جعلت ا ُملتلقي

كأنه يبرصها ،ويتفاعل معها ،فيعيشها

واقعاْ ،
إن مل نقل ُمشاهدً ا إياها عىل
ً
خشبة املرسح.

لغة ألفاظ اآلية ودالالهتا

واستبقا :الواو :حرف عطف ،أرشك

حدوث فعل(االستباق)بأحداث األفعال

ُ
قبل يف اآليتني [.]24- 23

ٍ
ماض مزيد الثالثي (سبق)
استبقا:

بثالثة أحرف (اهلمزة والسني والتاء) ،عىل

حتصيل ٍ
َ
غلبة يف
ِزنة (استفعل) .وتفيد مادته

مادي أو معنوي ،وترافق حدثه احلركة
أم ٍر ٍّ

والتدافع ،من أجل بلوغ هدف ما ،وحتقيقه.
(السبقُ :
القدْ َم ُة ،وتقول:
قال اخلليلَّ :

له يف اجلري ويف األمر َس ٌ
وسب َق ٌة،
بقُ ،

د .عيل رحيم هادي احللو

ٌ
الناس إليه)(.)1
وسابقة ،أيَ :س َبق
َ

 ،]39تنبيه أهنم ال َي ُفوتونه)(.)2

الس ْب ِق التقدّ م
قال الراغب( :أصل َّ

َّ
(إن األصل
ويقول املصطفوي:

ﮬﭼ [س������ورة ال����ن����ازع����ات.]4 :

اللحوق ،أي :تقدّ م يف املسري اىل منظور

ﭬ ﭭﭼ [س���ورة ي��وس��ف]17 :

علمّ ..
وإن االستباق من اهلل تعاىل :هو

 ،]25ثم ُيت ََج َّو ُز به يف غريه من ال ّت َقدُّ م،

وأما العدل ،واحلساب ،واجلزاء املتعادل،

السري ،نحو قوله تعاىل :ﭽﮫ
يف َّ

واالستباق :ال ّتسا ُب ُق ،قال سبحانه :ﭽﭫ

وﭽﮃ ﮄﭼ [س���ورة يوسف:

الواحد يف هذه املا ّدة :هو ما ُيقابل

معني ،يف حركة ،أو عمل ،أو فكر ،أو
ّ
ُ
واللطف ،والرمحة ،واإلحسان،
الفضل،

قال ﭽﯥ ﯦ ﯧﭼ [سورة األحقاف:

فإنام هي يف املرتبة الالحقة .قال تعاىل:

يونس ،]19 :أيَ :ن � َف��دَ ت ،وتقدَّ مت،

ﭵﭼ [سورة هود.]110 :

 .]11وﭽﯭ ﯮ ﯯﭼ [سورة
الس ْب ُق إلحراز الفضل والتربيز،
و ُيست ُ
َعار َّ

وعىل ذلك ﭽﯖ ﯗﭼ [سورة

ﭽﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ
واالستباق من العبد :هو املسارعة يف

جاهدة يف األعامل الصاحلة،
اخلريات ،وا ُمل َ

ِ
ثواب
الواقعة ،]10 :أي :املتقدمون اىل

واملالزمة بالطاعات ،قال تعاىل :ﭽ ﮓ

ﭽﭠ ﭡ ﭢﭼ [س���ورة امل��ؤم��ن��ون:

ﮛ ﮜﭼ [سورة احلديد..]21 :

اهللِ وج ّنته باألعامل الصاحلة ..ونحو قوله:

 ،]61وق���ول���ه :ﭽﮂ ﮃ ﮄﭼ

[الواقعة ،]60 :أي ال يفوتوننا ،وقال:
ﭽﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱﯓ ﯔ ﯕ

ﯖﭼ [األنفال ،]59 :وقال :ﭽﭜ
ﭝ ﭞﭼ [س���ورة العنكبوت:
( )1العني  ،85 /5مادة(سبق) .وينظر :مقاييس
اللغة.129 /3

ﮔﮕﮖﮗﮘﮙﮚ
التكوينيات ويف
وأما استباق العبد يف
ّ

قضاء اهلل وتقديره وحكمه :فغري ممكن،
كام يقول تعاىل :ﭽﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ
( )2امل��ف��ردات ،223- 222 /مادة(سبق).
وينظر :أس��اس البالغة .201 /وخمتار
الصحاح .284 /واملصباح املنري.265 /1
واملعجم الوسيط.414 /1
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((واستبقا الباب وقدت قميصه من دبر) دراسة لغوية ،وداللية

ﭗﭼ [سورة املؤمنون.)3(]43 :

وقد وردت صيغ من مادة(سبق) يف

موضعا( )4من القرآن،
( )36ستة وثالثني
ً
عىل وفق معانيها يف اللغة.

َ
وقال تعاىل :ﭽﯜ ﯝ
النحل،]29 :

ﯞﯟﯠﯡﯢﯣ

ﯤ ﯥﭼ [سورة الزمر.)5(]73 :

الباب :مدخل املكان ،بي ًتا كان أم

ويقول املصطفوي يف(باب)( :األصل

ِ
كالعلم ،إذ ُيقسم أبوا ًبا ،واألعيان،

بجدران ،أو غريها للدخول ،أو اخلروج

الدنيوية ،وكذا األخروية.

واخلروج ليس قيدً ا يف األصل ،بل من

مدينة ،أم كتا ًبا ،و ُيستعمل يف املعاين
وقد استعمله القرآن يف ذلك ويف احلياة

ٍ
فيها هو ما ُجي َع ُل يف ُحم َّو ٍ
حمفوفة
طة

منها ،و ُيغ َل ُق للحفظ .ومفهوم الدخول

قال الراغب( :الباب ُيقال ملدخل
ُ
ُ
مداخل األمكنة،
وأصل ذلك
اليشء،

مدخلٍ  ،أو خمرج يف جدار)(.)6

أبواب ،قال تعاىل :ﭽﮃ ﮄﭼ

ٍ
سبعة وعرشين
القرآن الكريم يف)27( :

ﮠ ﮡ ﮢ ﮣﭼ [سورة يوسف:

استعملتها فيها اللغة.

ُ
توصل إليه.
علم كذا ،أي به ُي
باب إىل ٍ
العلم ٌ

عطف أفاد إرشاك حدث (القدّ ) مع حدث

ومجعه
كباب املدينة ،والدار والبيت،
ُ

[سورة يوسف .]25 :وقوله تعاىل :ﭽﮟ

ومنه ُيقال يف العلم باب كذا ،وهذا
ُ .]67

68

تعاىل :ﭽﭾ ﭿ ﮀﭼ [سورة

ٌ
وعيل باهبا)،
وقال( :أنا مدينة العلم

ُ
أتيت املروء َة
أي :به ُي
توصل ،قال الشاعرُ :

من باهبا ..وقد ُيقال أبواب اجلنة ،وأبواب
جهنم لألشياء التي هبا ُيت ََو َص ُل إليهام ،قال

( )3التحقيق يف كلامت القرآن الكريم .50- 47 /5
( )4املعجم املفهرس ،345 /مادة (سبق).

اللوازم ،وال يصدُ ُق الباب عىل ُمطلق
وردت صيغة (باب) و (أبواب) يف

موضعا( ،)7عىل وفق معانيها التي
ً
وقدّ ت :الواو :حالية .أو حرف

وب) .وينظر :أساس
( )5املفردات 64 /مادة( َب َ
البالغة .33 /ولسان العرب –544 /1
 .546واملصباح املنري  .65 /1واملعجم
الوجيز .66 /واملعجم الوسيط .75 /1
( )6التحقيق ،381 /1مادة(بوب).
( )7امل��ع��ج��م امل��ف��ه��رس،178- 177 /
مادة(بوب).

د .عيل رحيم هادي احللو

ضعف
(االستباق) ..قدّ ت :قدّ  :ثالثي ُم ّ

د ّبرها و َم َّيزها)(.)9

والرسعة .وغال ًبا مايستعمل يف املاد ّيات

طو ً
ال ،قال :ﭽﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ

بمعنى َق َطع بشدّ ٍة طو ً
ال .وفيه داللة القوة

الدنيوية.

طع ا ِ
جللد ،وشقّ
قال اخلليل( :القدّ َ :ق ُ

وقال الراغب( :ال َقدُّ  :قطع اليشء

ِ
والقدّ :
ﮫﭼ [سورة يوسف.]26 :
يل لِ ِ
املَقدُ ِ
ود ،ومنه ِق َ
قامة اإلنسان َقدٌّ ،

وس َطه
الثوب ،ونحوه .وتقولَ :قدَ ُ
دت َ

قطيعهَ .و َقدَّ ْد ُت اللحم ،فهو
كقولك َت ُ
ِ
ُ
الطرائق ،قال سبحانه:
والقدَ ُد
قديد،

منه ّن َ
يازيم*
* تكاد َت ْن� َق�دُّ ُ
احل ُ

والقدَّ ُة ِ
والواحدَ ُة ِقدَّ ٌةِ ،
ِ
الفر َق ُة من الناس.

القميص ،فانقدّ  ،قال
دت
بالسيف .و َقدَ ُ
َ
الرمة:
ذو ّ

وفالن َح َس ُن ال َقدِّ  ،أي :يف قدر
خلقه ،ويشء َح َسن ال َقدِّ  ،أي :التقطيع..

ﭽﯫ ﯬ ﯭﭼ [سورة اجل�ن،]11 :
كالق ِ
والقدَّ ُة ِ
ِ
طعة)(.)10

وقال الزخمرشيَ ( :قدّ ه طو ً
الّ ،
وقطعه

تفرقت حاالهتم،
وصار
ُ
القوم ِقدَ ًدا ،أيّ :

عرضا ،وقدّ القلم و َق َّط ُه ..و َقدّ ه نصفني)(.)11

ﯭﭼ [سورة اجل�ن.)8()]11 :

ُ
املستطيل ..والقدّ  :قطع اجللد،
والقطع

ّ
وجل :ﭽ ﯫ ﯬ
عز
وأهواؤهم ،قال اهلل ّ

وقال ابن فارس( :قدّ ّ :
يدل عىل َق ْطع

اليشء طو ً
ال ،ثم ُيستعار .يقولونَ :قدَ ْد ُت

اليشء ،قدًّ ا ،إذا قطعته طو ً
ال ،أ ُقدُّ ُه،
حس ُن القدّ َ ،أي :التقطيع،
ويقولون :هو َ
ِ
والقدّ ةّ :
الطريقة،
يف امتداد قامته..
ِ
والفرقة من الناس ،إذا كان َهوى ِّ
كل

ٍ
ري هوى صاحبه .ثم يستعريون
واحد غ َ
ٌ
األمور ،إذا
فالن
هذا ،فيقولون :اقتدّ
َ

( )8العني ،17- 16 /5مادة(قد).

وقال ابن منظور( :القدُّ  :الشّ ق طوال..

وشق الثوب ،ونحو ذلك ،ورضبه بالسيف

فقده بنصفني .ويف احلديثّ :
عليا
إن ًّ
كان إذا اعتىل قدّ  ،وإذا اعرتض ّ
قط ..ويف
رواية :كان إذا تطاول قدّ  ،وإذا تقارص ّ
قط،

( )9مقاييس اللغة  ،6 /5مادة (ق��دّ ) .وينظر:
جممل اللغة .528 /وخمتار الصحاح/
 .522واملصباح املنري .492– 491 /2
والتحقيق .225 /9
( )10املفردات ،394 /مادة(قدّ ).
( )11أساس البالغة ،357 /مادة (قدّ ).
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أي :قطع طوال ،وقطع ً
عرضا)(.)12

ويقول املصطفوي يف داللة (ال َقدّ )

أو ترتي ًبا ،ومنه ما يوضع من القامش عىل

يف اآلية( :فالقدّ من الدُّ بر كاشف عن

أعىل اجلسم ،وقد ُيستعمل يف املعنويات

يدل عىل دفاعهاِ ،
ّ
وخالفها يف نفسها ،وعن

قال اخلليل( :والقميص مذكر ،وقد

والتعبري بالقدّ ّ :
فإن اجلذب يوجب

ُ
والقميص ُم َ
حتت
هوازن،
تدعو
فاض ٌة َ
ُ

قو َة اجلاذبية اىل
يف شخص بلباسه � يورد ّ

وقال ابن فارس( :القاف وامليم

اجتذاب من جانب اخللف ،ومن ُ
القدّ ام،
نفسها.

اجلر � والسيام
خر ًقا
ً
وقطعا بالطول ،فإن ّ

اللباس من جانب ٍ
عال اىل السافل ،وهو

طول اللباس)(.)13

التاء :حرف للتأنيث.

كالسلوك ،فضال عن األعيان.

أنّثه جرير ،وأراد به الدرع ،قال:
الن ِ
ِّطاق ُت َشدُّ باألزرا ِر)(.)15

والصاد أصالن :أحدمها ّ
يدل عىل ُل ِ
بس
ِ
يشء،
واالنشيا ِم فيه ،واآلخر( :)16عىل َن ْز ِو

ٍ
يشء وحركة.

وردت مادة(قدّ ) يف القرآن الكريم

فاألول :القميص لإلنسانمعروف(،)17

بمعنى القطع طوال يف سورة يوسف،

كل ٍ
ّ
قمص
يشء دخل فيه اإلنسان ،ف ُيقالَ :ت ّ

يف ( )5مخسة مواضع ،منها أربعة مواضع
()14
السبل.
ويف موضع واحد (قد ًدا)  ،بمعنى ُّ
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تقطيعا،
الذي تفيد مادته :األخذ ُعنو ًة
ً

قميصه :لباس معروف ُي ّ
غطي النصف

العلوي من جسم اإلنسان ،من رقبته

حتى ما دون وسطه .وهو من (قمص)
( )12لسان العرب  ،259 /7مادة (قدّ ) .وينظر:
روح املعاين ،فقد ذكر احلديث يف عيل.
( )13التحقيق ،225 /9مادة (قدّ ).
( )14املعجم املفهرس ،540 /مادة(قدّ ).

ستعار ذلك يف
قم َصه ،إذا َلبِسه ،ثم ُي
ُ
ُيقالَ :ت َّ
وتقمص ال ِوالية .ومجع القميص:
َ
اإلمار َةّ ،
ص)(.)18
وقم ُ
أقمصةُ ،

( )15العني ،70 /5مادة(قمص).
( )16مل نعرض هلذه الداللة لبعدها عن مطلب
بحثنا.
( )17ينظر :جممل اللغة ،533 /مادة (قمص).
( )18مقاييس اللغة  ،27 /5م��ادة (قمص).
وينظر :امل��ف��ردات ،413- 421 /مادة
(قمص) .وأس��اس البالغة ،377 /مادة

د .عيل رحيم هادي احللو

(القميص الذي
وقال ابن منظور:
ُ

س ،معروف مذكر .وقد ُيعنَى به الدِّ ْر ُع،
ُي ْل َب ُ

ِ
أقم َصة ،و ُق ُمص،
فيؤ َّنث ..واجلمع:
الثو َبَ :ق َطع منه
ص
و ُقمصان.
وقم َ
َّ
ّ

قميصا)(.)19
ً

ومل يستعمل القرآن الكريم من مادة

(قمص) إال صيغة (قميص) ،بمعنى القامش

َ
وتصامم ُْت.
َأ ْغ َض ْي ُت عنه،
َو َد َبر ال َّنهارَ ،
وأ ْد َبر :وذلك إذا جاء

آخره ،وهو ُد ُب ُرهَ .و َد َّب ْرت احلديث عن
ُ
عنه ..وقطع اهلل
فالن :إذا َحدّ ْث ُت به ُ

قي منهم ..وقد
دابِ َرهم ،أي :آخر من َب َ
بورا ..ودا َب ْر ُت فال ًنا :عاديته.
َد َبر َيدْ ُبر ُد ً

ويف احلديث( :ال َت َ
قاطعوا ،وال َتدا َبروا،

امللبوس ،وذلك يف سورة يوسف ،ويف

وكونوا عبا َد اهلل إخوا ًنا) ،وهو من الباب،

اهل���اء :ضمري ال��غ��ائ��ب ،ي��ع��ود عىل

ِ
ُ
اإلنسان
ري :أن ُيدَ ّبر
صاحبه بوجهه .والتدب ُ

من :حرف جر أفاد ابتداء الغاية

عاقبته ،وآخره ،وهو ُد ُبر ُه ..والدَّ بور :ريح

دبر :اسم ُيطلق عىل آخر اليشء،

(د ُب��ر ال��يشء ِخ ُ
الف
وق��ال الراغبُ :

ستة مواضع من السورة املباركة.

يوسف.
املكانية.

فهو خالف ُق ُبل ،ويستعمل يف املاديات
واملعنويات.

قال ابن فارس( :الدُّ برِ :خ ُ
الف ُ
الق ُبل.

ٍ
َ
وذلك أن يرتك ُّ
اإلقبال عىل
واحد منهام
كل

ري إليه
أمر ُه ،وذلك أ َّن ُه ينظر اىل ما َت ِص ْ ُ
ُت ْقبِل من ُد ُبر الكعبة)(.)20

ال��ق�� ُب��لَ ،
ُ
وك��� ّن���ى هب��ام ع��ن ال� ُ�ع��ض� َ�وي��ن

ومجعه
ود ُب ٌر،
ُ
املخصوصني ،و ُيقالُ :د ْب ٌرُ ،
َ

���ار ،ق��ال تعاىل :ﭽﯥ ﯦ ﯧ
أ ْد َب� ٌ

ري :ما أ ْد َب َرت به املرأة من َغ ْزهلا حني
والتَدب ُ
جعلت َق ْو َل ُه َد ْب َر ُأ ْذ ِين .أي:
َت ْفتِ َل ُه ..وتقول:
ُ

ﭽﮍ ﮎﭼ [س���ورة ّق،]40 :

(قمص) .وخمتار الصحاح ،551 /مادة
(قمص) .واملصباح املنري  ،516 /2مادة
(قمص) .والتحقيق 354– 353 /9
( )19لسان العرب ،493 /مادة (قمص).

( )20مقاييس اللغة  ،325– 324 /2مادة
( ُد ُبر) .و ُينظر :جممل اللغة،226- 225 /
مادة (دبر).

وقوله:
ﯨﭼ [سورة األنفال..]16 :
ُ
ٌ
جمعول
أواخ��ر الصلوات ،فإدبار مصدر
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احلاجُ ،
وخفوق النجم،
ظر ًفا ،نحو َمقدَ م
ّ
َ
جم ٌع .و ُيشتق منه تار ًة
ومن قرأ أدب��ار َف ْ

َ
وخ َل َفني ،جاء بعدي وعىل أثري ،قال

تعاىل :ﭽﮅ ﮆ ﮇ ﮈﭼ [سورة

باعتبار َد َبر :الفاعل ،وتار ًة باعتبار َد َبر:
املفعول ،فمن َ
األ ّول ُ
ٌ
فالن،
قوهلمَ :د َب��ر

يوسف.)22()]25 :

ﯰﭼ [س���ورة امل��دث��ر .]33 :وباعتبار

لتكون دليال ما ّد ًيا عىل براءة يوسف،

ٌ
صار َخ ْل َف ُهم.
القوم:
فالن
خ ْل َفهَ .و َد َب��ر
َ
َ

واستعمل القرآن الكريم من مادة(دبر)

وأم� ِ
�س ال��داب� ُ�ر .وقوله تعاىل :ﭽﯮ ﯯ

املفعول ُ
هم اهلدَ َف :سقط
الس ُ
قوهلمَ :د َبر ّ

ق���ال ت��ع��اىل :ﭽﯥ ﯦ ﯧ ﯨ

–مرا ًدا،
وكان اختيار لفظة (دبر) -هنا ُ

ّ
وأن امرأة العزيز هي اخلاطئة.

ً
صيغا خمتلفة ،ويف( )44أربعة وأربعني

ﯩﭼ [س��ورة احلجر .]66 :وقوله

موضعا( ،)23وعىل وفق معانيها التي
ً

[سورة األنعام.]45 :
للمت ََأ ّخر وللتابع .إ ّما باعتبار
والدابر ُ
ُ

وألفيا :الواو :حرف عطف .أفاد مجع

سبحانه :ﭽﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕﭼ

املكان ،أو باعتبار الزمان ،أو باعتبار
َ
ضّ ،
أعر َ
ووىل ُد ُب َر ُه ،قال
املرتبة .وأد َبرَ :

سبحانه :ﭽﭥ ﭦ ﭧﭼ [سورة املدثر:
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(و َد َب َرين فالن،
وزاد الزخمرشي قولهَ :

واالستدبار َط َل ُب ُد ُب ِر اليشء.
..]23
ُ

القوم إذا َو ّىل ُ
بعضهم عن بعض..
وتدا َبر
ُ
ري التفكري يف ُد ُب ِر ُ
األ ُمور ،قال تعاىل:
والتدب ُ

ﭽﮮ ﮯﭼ [سورة النازع�ات،]5 :
يعني مالئكة ُم َو ّكلة بتدبري ُأ ُمور.)21()..
( )21امل��ف��ردات ،165- 164 /م��ادة (دب��ر).
وينظر :خمتار الصحاح.198- 197 /

استعملتها فيها اللغة.

وقوع احلدث الذي بعده بالذي قبله.

ألفيا :مزيد الثالثي (لفا) باهلمزة،

وتفيد مادته معنى نزع القرش عن مادة

اليشء ،أما (ألفى) فبمعنىَ :و َجدَ (.)24

دت ،قال
قال الراغب:
(ألفيتَ :و َج ُ
ُ

ول��س��ان ال��ع��رب ،285 /3وم��ا بعدها.
واملصباح املنري  .189- 188 /1والتحقيق
 ،193 /3وما بعدها .واملعجم الوسيط
.270- 269 /1
( )22أساس البالغة ،125 /مادة (دبر).
( )23املعجم املفهرس ،259� 258 /مادة(دبر).
(ُ )24ينظر :جممل اللغة ،598 /مادة (لفى).
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اهلل تعاىل :ﭽﮉ ﮊﭼ [سورة

يوسف.)25()]25 :

وقال ابن منظور( :ألفى اليشءَ :و َجدَ ُه،

وتداركه ..ويف احلديث :ال
و َتال َفاه :افتقد ُه،
َ
أحدكم ُم َّت ِكئًا عىل أريكتِه ،أي :ال
ُأ ْل ِف َ َّ
ني َ

(الس ّيدُ :
(سيد)ّ :
قال ابن فارس يف مادة ّ

والس ّيدُ  :احلليم .قال بعض أهل
َ
الذئبَ .
األسدُ ِ :سيدً ا)(.)28
ور ّبام ُس ِّمي َ
اللغةُ :

وقال يف (سود)( :السني والواو والدال

ٌ
أصل واحد ،وهو خالف البياض يف

أجدَ .
ألفيت اليشء َأ ِ
ِ
لفيه :إذا
وأل َفىُ .يقال:
ُ

فالسواد
اللون ،ثم ُحي َمل عليه ،و ُيشتقّ منهّ .

استعمل القرآن الكريم لفظة(ألفى)

أي ٍ
َ
حيز
خالف
البياضَّ ،
لون كان ،فهو يف ّ

وجدته وصا َدفته و َلقيته)(.)26

يف ( )3ثالثة مواضع( ،)27بحسب دالالهتا

أن َّ
يف ال ّلون معروف .وعند قو ٍم ّ
كل يشء
وسواد
واسواد.
اسو ّد اليشء،
ُ
َّ
السواد .يقالَ :
ّ

األلف يف(ألفيا) :ضمري االثنني العائد

َّ
الرسار؛
كل يشء :شخصه.
والسوادِّ :
ِّ
ُيقال :ساوده مساود ًةِ ،
ساره..
وسوا ًدا ،إذا ّ

(في ِعل) صيغة
سيدهاّ :
(سيد) عىل صيغة ْ

وس ِّمي بذلك ّ
ألن
والسواد :العدد الكثريُ ،
ّ

ٍ
حظوة ،وجاه ،ومكانة رفيعة ،وقد
صار ذا

قوم :الس ِّيد :احلليم.
السياد ُة فقال ٌ
فأما ِّ

التي استعملتها فيها اللغة.

إىل يوسف وزوجة العزيز.

مبالغة من الثالثي(ساد) ،بمعنى رأس ،إذا
ّ
تدل عىل رجاحة العقل وحسن التعامل.

( )25املفردات ،452 /مادة (لفى) .وينظر:
أساس البالغة ،411 /مادة (لفا) .وخمتار

الصحاح ،601 /مادة (لفا) .واملصباح
املنري  ،556 /2م��ادة (ل��ف��ا) .واملعجم

الوسيط  ،831 /2مادة (لفأ) والتحقيق
 ،241- 240 /10مادة (لفى).

( )26لسان العرب  ،160 /8مادة (لفى).

( )27املعجم املفهرس ،656 /مادة(لفى).

احليات..
واألسا ِو ُد :مجع األسود ،وهي ّ
َ
تسواد له.
األرض
ُّ

ناس أن يكون هذا يف ِ
احللم .وقالوا:
وأنكر ٌ

الناس ِ
مي ِس ِّيدً ا؛ َّ
يلتجئون اىل
ألن
َ
إنام ُس َّ

َس ِ
وأصح.
األول
واده ،وهذا أقيس من ّ
ّ
ٍ
ٌ
فالن ،أي :أعىل
أسو ُد من
و ُيقال:
فالن َ

ساو َدين ٌ
فالن َف ُسدْ ُته،
سياد ًة منه ..و ُيقالَ :
ِ
والقياس
مجيعا.
من َسواد
اللون والسؤ َد ِد ً
ُ

( )28جممل اللغة ،326 /مادة (سيد) .وينظر:
مقاييس اللغة  ،120 /3مادة (سيد).
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يف الباب ك ِّله واحد) (.)29

السواد والبياض
وقال الراغب يف( :أن َ

آل عمران ،]39 :وقوله ج ّلت حكمتَه:

املساءة أو الفرح ،فقال :قال تعاىل :ﭽﯗ

سياس ِة َزوجته .وقوله تعاىل :ﭽﮂ ﮃ
لِ َ

قد يكون اللون حقيقة ،وقد يكون من
ﯘ ﯙ ﯚ ﯛﭼ [سورة

وج َس ِّيدً ا،
ﭽﮉ ﮊﭼَ ،ف ُس ِّمي ّ
الز ُ

آل

ﮄ ﮅﭼ [سورة األحزاب،]67 :

واسودادها عبارة عن املساءة.
املرسة،
ُ
عن ّ

ونقل ابن منظور عن ابن سيده قوله:

ُ
عبارة
عمران،]106 :
فابيضاض الوجوه َ

ونحوه قوله تعاىل :ﭽﭱ ﭲ ﭳ

ﭴﭵﭶﭷﭸﭹﭼ [سورة

أيُ :وال َتنا وسائِسينا)(.)30

(محله سيبويه عىل ّ
أن عينه ياء ،فقال يف
(س َي ْيد) َك ُذ َي ْيل)(.)31
حتقريه ُ

َ
محل ُ
االبيضاض
بعضهم
النحل .]58 :و َ

وردت من مادة (سود)و(سيد) يف

ألن ذلك ِ
حاص ٌل هلم ُسو ًدا كانوا يف الدنيا

القرآين عىل وفق معانيها التي استعملتها فيها

أو َىل؛
واالسودا َد عىل املحسوس،
ّ
واألو ُل ْ

القرآن الكريم ،وقد استعملها األسلوب

ِ
أو ً
بالسواد عن الشخص
عرب
بيضا ..و ُي ّ
امل ِرئي من بعيد ،وعن َس ِ
واد العني..

ِ
اللغة ،وذلك يف ()10
عرشة مواضع(.)32

ها :ضمري الغائبة ،العائد إىل امرأة

والس ِّيدُ ا ُملت ََو ِّىل
عليكم بالسواد األعظم.
َّ

لدى :ظرف مكان ،أفاد تعيني مكان

عرب به عن اجلامعة الكثرية ،نحو قوهلم:
و ُي َّ ُ

نس ُب
للس َواد ،أي :اجلامعة الكثرية .و ُي َ
َّ
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قوله سبحانه :ﭽ ﭲ ﭳﭼ [سورة

اىل ذلك ،ف ُيقالَ :س ّيدُ القوم ،وال ُيقال:
ِ
ِ
الثوب ،وس ِّيدُ
َس ِّيدُ
الفرس .و ُيقال :سا َد
ودهم .وملّا كان من رشط ا ُملت ََو ّيل
وم َي ُس ُ
ال َق َ

للجامعة أن يكون ُم َّ
هذب ال ّنفس َ
قيل ِّ
لكل
ِ
من كان فاض ً
نفسه َس ّيدٌ  .وعىل ذلك
ال يف

( )29مقاييس اللغة .115– 114 /3

العزيز.

مر القول يف
وقوع الفعل (ألفيا) .البابّ :

مادته ُ
قبل.

قالتُ :تفيد مادة (قول) دالالت

( )30املفردات ،247– 246 /مادة (سود).
( )31لسان العرب .771 /4
( )32املعجم املفهرس ،374 /م��ادة(س��ود)
و(سيد).

د .عيل رحيم هادي احللو

خمتلفة منها ما ُي َ
نطق ،أو آلته ،أو االعتقاد،

 ،]8فجعل ما يف اعتقادهم قو ً
ال .الثالث:

املتصورة
استعمل يف املعاين املنظورة ،أو
ّ

حنيفة .الرابع :يقال للداللة عىل اليشء،

أو احلكم ،اىل غري ذلك من املعاين .فقد
بالتخيل العقيل ،أو القلبي للعاقل ،أو
ّ

لغريه ،واستعمل بلسان أهل الدنيا ،وكذا
أهل اآلخرة.

قال ابن فارس( :القول من النطق،

يقال :قال يقول قو ً
ال ،وامل ِ ْق َول :اللسان،
وقوال :كثري القول)(.)33
ورجل ُق َو ٌلةّ ،

لالعتقاد ،نحو :فالن يقول بقول أيب

نحو قول الشاعر :امتأل احلوض ،وقال

َق ْطنِي .اخلامس :يقال للعناية الصادقة
باليشء ،كقولك :فالن يقول بكذا.

السادس :يستعمله املنطقيون دون غريهم

يف معنى احلدّ  ،فيقولونُ :
قول اجلوهر كذا،
ُ
الع َرض كذا ،أي :حدّ مها .السابع:
وقول َ

وقال الراغب( :والقول ُيستعمل

يف اإلهلام ،نحو قوله سبحانه :ﭽ ﭭ ﭮ

ربز بالنطق ،مفر ًدا كان
من احلروف ،ا ُمل ْ َ

فإن ذلك مل يكن بخطاب َو َرد عليه فيام ُر ِوي

للم ّ
ركب
عىل أوجه :أظهرها :أن يكون ُ

أو مجلة ،فاملفرد نحو :زيد ،وخرج.
واملركب :زيد منطلق ،وهل خرج عمرو؟

ونحو ذلك .وقد ُيستعمل اجلزء الواحد

ﭯﭰﭱﭲﭼ[سورة الكهف.]86 :

وذ ِكر ،بل كان ذلك إهلا ًما ،فسامه قو ً
ُ
ال..

وقوله تعاىل :ﭽ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ

ﭺ ﭻﭼ [سورة آل عمران.]167 :

من األنواع الثالثة ،أعني االسم والفعل

تنبيها عىل أن ذلك كذب
فذكر أفواههم ً

للمت ََص َّور يف النفس قبل
الثاين :يقال ُ

تعاىل هبم ،نحو قوله تعاىل :ﭽﮆﮇﮈ

مل أظهره ،قال تعاىل :ﭽﮝ ﮞ ﮟ

وقال الزخمرشي( :ومن املجاز :قال

( )33مقاييس اللغة  ،42 /5م��ادة (ق��ول).
وينظر :األفعال البن القطاع .56 /3

( )34املفردات ،416– 415 /مادة (قول).
وينظر :أس��اس البالغة .382 /وخمتار
الصحاح .556 /والبحر املحيط .52 /1

واألداة قو ً
ال.

اإلبراز باللفظ ٌ
قول ،فيقال يف نفيس قول

ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤﭼ [سورة املجادلة:

ِ
َم ُق ٌ
صحة اعتقاد ..أو :علم اهلل
ول ،ال عن
ﮉﭼ [سورة ّيس.)34()]7 :
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بيده :أهوى هبا ،وقال برأسه :أشار ،وقال

املعنى خيتلف باختالف الطرفني من جهة

وقال ابن منظور( :وهو عند املحقق

باإلنسان ،وباألذن واللسان ،بل جيري يف

ناقصا .قال سيبويه :واعلم ّ
أن (قلت) يف
ً

والعقول ،واملالئكة ،واإلنسان واحليوان،

احلائط ،فسقط :مال)(.)35

تاما كان أو
كل لفظ قال به اللسانًّ ،

كالم العرب إنام وقعت عىل أن حتكي هبا
ما كان كال ًما ،ال قو ً
ال ،يعني ب� (الكالم)
ُ
اجلمل ،كقولك :زيد منطلق ،وقام زيد،

وبني
ويعني بالقول األلفاظ املفردة)ّ .

ابن منظور العالقة بني (القول) وبني
االعتقادات واآلراء ،فقال( :فأما جتوزهم

يف تسميتهم االعتقادات ،أو بام يقوم مقام
سميت قو ً
ال يف غري اإلنسان(،)36
القولّ ،

أي مقام ،ومرحلة من عوامل الالهوت،
ّ

وسائر الطبيعيات)(.)38

يتبني يل ّ
أن (قال) � الواوي
والذي ّ

الوسط � إنام تعود دالالته كلها اىل أصل
استعامله ،أال وهو النطق باللسان بكلمة

أو مجلة مفيدة ،أو غري مفيدة ،ثم توسع
يف استعامهلا بام طرأ عليها من تطور داليل،

وكان ذلك بتأثري االستخدام القرآين إياها

يف املعاين التي يتدبرها القارئّ .
وإن ما

قال أبو نجم :قالت له الطري :تقدّ م راشدً ا

ُق ِصد من(قالت) عىل لسان امرأة العزيز

وزاد املصطفوي يف مادة (قول) ،فقال:

جمرد إخبار مثلام يتبادر إىل املتلقي .بل كأهنا

إنك ال ترجع إال حامدً ا)(.)37
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التفهيم والتفاهم والقول غري خمصوص

ّ
(إن األصل الواحد يف املادة هو إبراز ما يف
القلب ،وإنشاؤه بأي وسيلة كانت .وهذا

( )35أساس البالغة ،382 /مادة (قول).
( )36وقد ُيسند القول إىل اجل��امد ،قال تعاىل:
ﭽﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ
ﯰﭼ [سورة فصلت.]11 :
( )37لسان العرب ،544- 539 /مادة(قول).
وينظر :املصباح املنري .520- 591 /2

هو األمر ،أو القرار ،أو احلكم بعينه ال
أصدرت القرار ،وهذا ما نتبينه من مقول

القول بعد (قالت).

وقد وردت مادة (قول) يف ()1620

موضع
عرشين وستمئة وألف
ٍ

()39

يف

( )38التحقيق ،376 /9مادة(قول).
( )39املعجم املفهرس ،578– 554 /مادة
(قول).

د .عيل رحيم هادي احللو

القرآن الكريم ،مفيد ًة دالالهتا اللغوية

ُي ْط َل َب معه غريه .ويقول :جزى ع ّني هذا

يف اإلستعامل القرآين.

اهلل ّ
جل ثناؤه :ﭽﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ

األساس ،فض ً
ال عن دالالت استجدّ ت هلا

األمر َجي ِزي ،كام تقول قىض يقيض ..قال
ُ

ما :جيوز حرف نفي مهمل ،أو اسم

ﯵ ﯶ ﯷﭼ [سورة البقرة ،]48 :أي:

جزاء :مصدر الثالثي (جزى) ،الذي

وقال الراغب( :اجلزاء :الغناء

ريا بخري ،أو سو ًءا
وصار ِعد َله يف املقاضاة خ ً

ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷﭼ [سورة البقرة:

استفهام .وسيأيت مزيد بحث فيه يف الفوائد.

ال تقيض)(.)41

تفيد مادته املكافأة عن أم ٍر ،وكأنه قام قيامه،

والكفاية ،قال اهلل تعاىل :ﭽﯰ ﯱ ﯲ

بسوء .ويستعمل يف املاديات واملعنويات،

 ..]48واجلزاء ما فيه الكفاية من ا ُملقابلة،

أعم
املكافأة ً
مجيعا :ثوا ًبا ،أو عقا ًبا .واجلزاء ّ

كذا ،وبكذا ،قال اهلل تعاىل :ﭽ ﰚ ﰛ

قال اخلليل( :جزى جيزي جزا ًءا،

ما يؤخذ من أهل ِّ
الذ ّم ِة ،و ُتسميتها

ويف األمور الدنيوية ،واألخروية ،ويف أنواع

يف الداللة من الثواب والعقاب.

رشا فرشّ ُ ،ي ُ
ريا فخري ،وإن ًّ
قال :جزيته
إن خ ً

ﰜ ﰝﭼ [سورة ط�ه ..]76 :واجلزية:

أي :كافأ باإلحسان وباإلساءة .وفالن

بذلك لالجتزاء هبا يف حقن دمهم ،قال

تقاضيته)(.)40

ﮘ ﮙﭼ [سورة التوبة.]29 :

ذو َغ ٍ
َ
يت َديني:
ناء وجزاء � ممدود.
وجتاز ُ
وقال ابن فارس( :جزاء :قيام اليشء

قام غ ِ
يت
ريه ،ومكافأته إياه .يقالَ :جزَ ُ
َم َ
فال ًنا ،أجزيه جزا ًءا ،وجازي ُته جمازا ًة .وهذا

رجل جا ِز َ
ٌ
يك من رجل ،أي :حسبك.

اهلل تعاىل :ﭽﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ
ويقال :جازيك فالن ،أي كافيك .ويقال:

َجزَ ْي ُته بكذا ،وجازي ُته .ومل َ ِ
جي ْئ يف القرآن

إال َجزى ،دون جازى) .وع ّلل الراغب

ٍ
مناب ِّ
أحد ،كام
كل
ينوب
ومعناه :أنه
َ
ُ
تقولِ :
كافيك وناهيك ،أي :كأنه ينهاك أن

وينظر :خمتار الصحاح .103 /واملصباح املنري

( )40العني  ،164 /6مادة (جزاء).

واملعجم الوجيز.105- 104 /

( )41مقاييس اللغة  ،456- 455 /1مادة (جزاء).
 .100 /1واملعجم الوسيط .122-121 /1
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عدم استعامل القرآن الكريم (جازى)

و َبغاه -معنو ًّيا كان أو ماد ًيا ،واستعمل

وهي ا ُملقابلة من كل واحد من الرجلني،

بابه ُّ
يدل
قال ابن فارس( :رود:
معظم ُ
ُ

بقوله( :وذاك أن املجازاة هي املكافأة،
ٍ
ٍ
بنعمة هي
نعمة
واملكافأة هي ُمقابلة

ِ
ٍ
ٍ
ٍ
جهة
انطالق يف
وذهاب من
جميء
عىل

عز
وهلذا ال ُيستعمل لفظ املكافأة يف اهلل ّ

والرودِ :ف ُ
الرائد.
إذا أر ْد َته عىل ِفعلهَّ .
عل ّ

كفؤها ،ونعمة اهلل تعاىل ليست من ذلك،

ّ
وجل ،وهذا ظاهر)(.)42

ويستعملاجلزاءيفاملادياتواملعنويات،

ويف األمور الدنيوية واألخروية ،ويف مجيع

أعم
أنواع املكافآت ثوا ًبا ،أو عقا ًبا .واجلزاء ّ
يف الداللة من الثواب والعقاب.

واحدة .تقول :راود ُته عىل أن يفعل كذا،

يرود الكأل ،أي :ينظر،
يقال :بعثنا رائدً ا
ُ
و َيط ُلب)(.)44

وقال الراغب يف مادة (رود)( :الرتدد

يف طلب اليشء برفق ،يقال :راد ،وارتاد.
رود إذا سعى يف
اإلرادة منقولة من را َد َي ُ

واستعمل األسلوب القرآين من مادة

طلب يشء ،واإلرادة يف األفضل ُق ّو ٌة

ومئة
موضع( ،)43وعىل وفق دالالهتا التي
ٍ

ً
اسام لِ ُنزوع النفس إىل اليشء مع احلكم

(جزاء) ً
صيغا خمتلفة يف ( )117سبعة عرش
استعملتها فيها اللغة.
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يف الدنيا واآلخرة.

ٍ
ٍ
وج ِعل
شهوة،
مركبة من
وحاجة ،وأملٍ ُ ،
فعل ،ثم
فيه بأنه ينبغي أن ُيفعل ،أوال ُي َ

من :اسم موصول بمعنى الذيُ ،قصدَ

ُ
مر ًة يف املبدأ ،وهو نزوع النفس
ُي
ستعمل ّ

أراد :مزيد الثالثي (رود) باهلمزة،

فعل.
فعل ،أو ال ُي َ
فيه بأنّه ينبغي أن ُي َ

به املتهم يف سؤال زوجة العزيز.

بمعنى شاء ،أو قصد ،أو طلب شيئًا
( )42امل��ف��ردات ،93 /م��ادة (ج��زاء) .وينظر:
أساس البالغة .59 /ولسان العرب /2
.128– 25
( )43امل��ع��ج��م امل��ف��ه��رس،179 � 177 /
مادة(جزاء).

وتار ًة يف املنتهى ،وهو ُ
كم
اىل اليشءَ ،
احل ُ
عمل يف اهلل فإنه ُيراد به ا ُملنتهى
فإذا اس ُت َ

( )44مقاييس اللغة  ،458– 457 /2مادة(رود).
وينظر :أس��اس البالغة.184– 183 /
وخمتار الصحاح .263 /ولسان العرب /4
 294ومابعدها .واملصباح املنري .245 /1
واملعجم الوسيط .382– 381 /1

د .عيل رحيم هادي احللو

دون املبدأ ،فإنه يتعاىل عن معنى ال ّنزوع.

ﰂ ﰃﭼ [سورة يوسف ،]30 :أي:

أنه كذا ،وليس بكذا ،نحو قوله تعاىل:

وقد وردت مادة (رود) يف ()146

فمتى قيل أراد ُ
كم فيه
اهلل كذا ،فمعناه َح َ

َت ِ
رص ُفه عن رأيِه)(.)45

ﭽﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯﭼ [سورة

ستة وأربعني ومئة موضع( )46من القرآن

هبا معنى األمر ،كقولك :أريد منك كذا،

استعملته فيها اللغة.

ﭽﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ

اإللصاق .أهلك :أهل :بمعنى أقرب الناس

األحزاب .]17 :وقد ُتذكر اإلراد ُة ،و ُيراد

الكريم ،وكانت دالالهتا عىل وفق ما

أيُ :آم ُرك بكذا ،نحو قوله سبحانه:

بأهلك :الباء حرف جر أفادة معنى

ﯞﭼ[سورة البقرة .]185 :وقد ُيذكر،

باإلنسان من الزوجة واألبناء واإلخوان..

ﯭ ﯮ ﯯ ﯰﭼ [سورة القصص:

املكان.

ّ
وجل :ﭽﯬ
عز
و ُيراد به القصدُ  ،نحو قوله ّ

 ،]83أي :يقصدونه ،ويطلبونه.

واإلراد ُة قد تكون بحسب القوة

واحلسية ،كام تكون بحسب
التسخريية
ّ

القوة االختيار ّية .ولذلك ُتستعمل يف
اجلامد ،ويف احليوانات ،نحو قوله تبارك
وتعاىل :ﭽﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼﭼ

[سورة الكهف ..]77 :واملراودة أن
ري ما
تنازع غريك يف اإلرادةُ ،فرتيد غ َ
وراودت فالنا
ُيريد ،أو ُت ُرود غري ما َي ُرود،
ُ

عن كذا ،قال ج ّلت حكمته :ﭽﮜ ﮝ
ﮞ ﮟ ﮠﭼ [سورة يوسف.]26 :

وقال سبحانه :ﭽﯾ ﯿ ﰀ ﰁ

وتأيت بمعنى صاحب ،وأصحاب ،وسكان
وجه،
الرجلَ :ز ُ
قال اخلليل( :أهل ّ

التزوج.
والتأهل:
وأخص الناس به.
ّ
ّ
ّ
وأهل البيتُ :س ّكانه .وأهل اإلسالم :من

َيدين به ،ومن هذا ُيقال :فالن أهل كذا،

عز وجل :ﭽﮄ ﮅ ﮆ
أو كذا .قال اهلل َّ

ﮇ ﮈﭼ [سورة املدثر ،]56 :جاء
وعز ٌ
يف التفسري أنه ّ
أهل ألن ُي ّتقى فال
جل ّ
ُيعىص ،وهو ٌ
أهل ملغفرة من اتّقاه .ومجع

وأهالت .واألهايل :مجع
األهل :أهلون ْ

( )45املفردات ،207– 206 /مادة(رود).
( )46امل��ع��ج��م امل��ف��ه��رس،328– 326 /
مادة(رود).

79

((واستبقا الباب وقدت قميصه من دبر) دراسة لغوية ،وداللية

اجلمع .وجاءت (الياء) التي يف األهايل من
وأهلته هلذا
(الواو) التي يف (األهلون)ّ .
األمر تأهي ً
ال .ومن قالَ :و َّهل ُته ذهب به إىل

وو َاك ْل ُته.
لغة من يقولَ :وا َم ْر ُتهَ ،

ومكان مأهول :فيه ٌ
ٌ
ٌ
ومكان
أهل..
ِ
آه ٌل :له َأ ْه ٌل .قال الشاعر:
ِ
وقدْ ًما كان مأهو ًال

الع ُف ِر
فأمسى َمر َت َع ُ

أهل ِ
ُ ُجت ّوز به ،فقيل ٌ
جيمعه
بيت الرجلِ ملن ُ
رس ِة النبي
وإ ّياهم َن َس ٌب ،و ُت ُعو ِر َف يف ُأ ْ َ
ُمط َل ًقا ،إذا قيل ُ
عز ّ
وجل:
أهل البيت لقوله ّ

ﭽﮇﮈﮉﮊﮋﮌ

ﮍ ﮎ ﮏ ﮐﭼ [سورة

الرجل عن
األحزابُ .]33 :
وع ِّرب بأهل ّ

ُ
معهم ،وملا
امرأته.
وأهل اإلسالم الذين َجي ُ

وكل دا ّب ٍة وغريها إذا ألِ َ
ّ
ف مكا ًنا فهو

حكم ال ّنسب
كانت الرشيعة َح َك َم ْت بِر ْف ِع
ِ

يل ملا َ
أه ّ
ري ملا
ألف
الناس واملنازل .و َب ّ
َ

قال تعاىل :ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖﭗ

يوم خيرب حلوم ُ
األهلية .والعرب
احل ُمر
ّ
تقول :مرح ًبا وأه ً
ال ،ومعناه :نزلت ُر ْح ًبا،

يأه ُل ُأه ً
ُ
أه َل
ال)(.)48
وقيل َ
الرجل ُ

يقول املصطفوي يف مادة (أهل):

وقال الراغبُ :
معه
(أهل الرجل من َجي ُ

األنس ،مع االختصاص والتع ّلق ،ثم

من ِص ٍ
ٍ
ُ
الرجلِ يف
وبيت َو َب َل ٍد،
ناعة
فأهل ُ

واألبناء ،والبنات ،واألحفاد ،واألصهار

ِ
ٌّ
أهليا .ومنه قيل:
آه ٌل،
وأهيل ،أي :صار ًّ

وحرم رسول اهلل
استوحش ،ووحيشّ ّ .

أي َسع ًة وأتيت أه ً
ال ،ال ُغرباء)(.)47
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معه وإ ّياهم َم ْس َك ٌن ِ
واحدٌ  ،ثم
األصل َمن َجي ُ

وإ ّياهم َن َس ٌب ودين ،أو ما جيري َجم ُ
رامها

( )47العني  ،90- 89 /4مادة (أهل) .وينظر:
مقاييس اللغة  .151- 150 /1وأساس
البالغة .11 /وخمتار الصحاح.31 /
ولسان العرب  .265- 262 /1واملصباح
املنري  .28 /1واملعجم الوسيط .31 /1
واملعجم الوجيز.29 /

يف كث ٍ
ري من األحكام بني ا ُملسلم والكافر،

ﭘ ﭙ ﭚ ﭛﭼ [سورة هود..]46 :

ّ
(إن املعنى احلقيقي هلذه املادة هو حتقيق
ّ
إن هلذا مراتب سع ًة وضي ًقا ،فالزوجة،
ك ّلهم من األهل)(.)49

واس��ت��ع��م��ل ال���ق���رآن ال��ك��ري��م لفظ

( )48املفردات ،30- 29 /مادة(أهل) .وينظر:
لسان العرب .263 /1
( )49التحقيق ،184 /1مادة(أهل).

د .عيل رحيم هادي احللو

(أه��ل) يف ( )127سبعة وعرشين ومئة

ليس بخرب ،إنّام هو شتم ودعاء .وتقول يف

استعملتها فيها اللغة.

الرجل السوء ،ومل تضف ..وتقول :هذا

�ع( ،)50عىل وف��ق املعاين التي ورد
م��وض� ٍ

عرفت قلت :هذا
النكرة :رجل ُسوء ،وإذا ّ

سوءا :مصدر الثالثي(ساء) ،ومعناه

ٍ
ُ
سوء ،ومل تقل :العمل السوء؛ ّ
ألن
عمل

اإلنسان ،ماد ًّيا كان أم معنو ًّيا ،يف الدنيا ،أو

نع ًتا للعمل؛ ّ
ألن الفعل من الرجل ،وليس

كل أ ًذى من ٍّ
غم ،أو بالء يصيب
رش ،أو ٍّ
يف اآلخرة ،وهو نقيض احلسن.

قال اخلليل( :والسوء :نعت لكل يشء

ردئ .ساء َيسوء ،الزم ،وجماوز .وساء
اسم
اليشء :قبح ،فهو س ِّيئ .والسوءٌ :

وسؤت وج َه فالن،
جامع لآلفات ،والداءُ .

السوء
السوء يكون نع ًتا للرجل ،وال يكون َّ
َّ

ٍ
صدق،
السوء ،كام تقول :قول
الفعل من َّ
الص ُ
ٍ
صدق ،وال تقول:
دق ،ورجل
والقول ّ
الص ُ
دق؛ ّ
ألن الرجل ليس من
الرجل ِّ

الصدق)(.)51
ِّ

وأنا أسوؤه مساء ًة ،ومساي ًة ،لغة .واستاء

وقال الراغب( :السوء ُك ّل ما ُي ُغ ُّم
َ
اإلنسان من األمور الدّ نيوية واألخروية،

الس ِّيئ
والسيئة :عمالن قبيحان ،يصري ّ
ّ

ٍ
ِ
فوات ٍ
وجاه ،وفقد محيم ،وقوله
مال
من

واليسء،
اهلم.
اهتم من ّ
من السوء بمنزلة ّ
ّ

ومن األحوال النفسية والبدنية ،واخلارجة

والس ّيئة لألنثى..
نع ًتا للذكر من األعاملّ ،

ّ
وجل :ﭽﮤ ﮥ ﮦ ﮧﭼ [سورة
عز
َّ

والسو َءى بوزن
والس ّيئة :اسم كاخلطيئةُّ .
ّ
الس ّيئة ،بمنزلة
( ُفعىل) :اسم للفعلة ّ

(احلسنى) للحسنة ،حممولة عىل جهة

ال ّنعت يف حدِّ  :أفعل ،و ُف َ
عىل ،كاألسوأ،
والسوءى ،ورجل أسوأ ،وامرأة ُسوءى،
ّ

والسوأة :كل عمل قبيح ،وأمر
أي :قبيحةّ .

نصب؛ ألنّه
شائن ..ويقال :سوأ ًة لفالن،
ٌ
( )50املعجم املفهرس ، /مادة(أهل).

ط�ه ،]22 :أي :من غري ٍ
وع ِّرب عن ّ
كل
آفةُ ..
بالس ْو َأى ،ولذلك ُق ْوبِ َل ُ
باحلسنى،
ما َي ُ
قبح َّ

قال تعاىل :ﭽﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ
ﮪﭼ [سورة الروم ،]10 :كام قال

( )51العني  ،328- 327 /7م��ادة(س��وء).
وينظر :مقاييس اللغة .112 /3وأساس
البالغة .223 /وخمتار الصحاح.319 /
ول��س��ان ال��ع��رب ،733 /4وم��ا بعدها.
واملصباح املنري.298 /1
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سبحانه :ﭽﭒ ﭓ ﭔﭼ [سورة
َ
س أ ْتبِ ِع
يونس ..]26 :وقال( :يا أ َن ُ
السيِئ َة َ
ُ
والس ِّي ُئة
واحلسنة
متحها).
احل َس َن َة ُ
َّ
َّ

ُ
ِ
بحسب اعتبا ِر العقل
أحدمها:
رضبان:

والرشع ،نحو املذكور يف قوله تعاىل :ﭽﮎ

وسوائي ًة ،ومسا َء ًة ،و َمساي ًة،
وس َواي ًةَ ،
َ
ومسا ًء ،ومسائِي ًة :فعل به ما يكره ،نقيض

وء بالضم . ..وتقول
الس ُ
َ َّ
رسه .واالسمُّ :
الصنيع..
السوء :استاء فالن يف َّ
من ّ

ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓﮔ ﮕ ﮖ

اهتم ..و ُيقال :استاء فالن
واستاء هو:
ّ

[سورة األنعام .]160 :وثانيهام(:)52

فعل ٌ
نيعه
فالن َصنِ ًيعاَ ،ي ُ
سوء ،أيَ :ق ُبح َص ُ

ﮗﮘﮙﮚﮛﮜﮝﮞﭼ

وسيئة بحسب اعتبار ّ
بع،
وحسنة
الط ِ
ّ
الطبع ،وما َيس َتث ِْق ُله،
وذلك ما يست َِخ ّف ُه
ُ
نحو قوله تعاىل :ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ

ﭔ ﭕ ﭖﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ

ﭜ ﭝ ﭞﭼ [سورة

األعراف:

 .]131وقوله سبحانه :ﭽﯻ ﯼ ﯽ
ﯾﯿﭼ[سورة األعراف..]95 :

وقوله تبارك اسمه :ﭽﭔﭕ ﭖ
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وس َو َء ًة،
وسوا َءاَ ،
وسوا ًءاَ ،
وسو ًءاُ ،
َس ْو ًءاُ ،

ﭗﭼ [سورة امللكُ ،]27 :ن ِس َب ذلك
إىل الوجه من ُ
أثر
حيث إنّه َيبدو يف الوجه ُ
الرسو ِر َ
والغ ِّم)(.)53
ُّ
(سوأ :سا َءه يسوؤه
قال ابن منظورَ :

( )52مل يذكر الراغب (ال��ث��اين) ،ونحسب ما
أثبتناه هو قصده.
( )53املفردات ،253– 252 /مادة (سوأ).

بمكاين ،أي :سا َءه ذلك ..ويقال :سا َء ما
الفجور واملنكر .ويقال:
وء:
والس ُ
َص ً
ُ
نيعاُّ .

يسء االختيار ..و ُيقال :عندي ما
فالن ِّ

سا َءه ونا َءه ،وما َيسوؤ ُه وينوؤ ُه.

ونقل عن ابن السكيت قوله:

أت به ّ
الظ ّن،) ..
وأس ُ
(وس ْؤ ُت به ظ ًّناَ ،
ُ

يثبتون األلف إذا جاءوا باأللف والالم.

قال ابن بري( :إنّام ّ
نكر ظ ًّنا يف قولهُ :س ْؤ ُت

به َظ ًّنا؛ ّ
ألن ظ ًّنا منتصب عىل التمييز .وأما

فالظن مفعول به ،وهلذا
الظن،
أسأت به
ُّ
ّ

أتى به َمع ِرف ًة؛ َّ
ألن أسأت ُم َتعدٍّ  .ويقال:

وس ْؤ ُت
أسأت به ،وإليه وعليه ،ولهُ ..

سوء :فعلِ
له
َ
وجهه :قبحته ..وسا َء َي ُ

الزمُ ،
وء
وجما ِوز .تقول :ساء
اليشءَ ،ي ُس ُ
ُ

أس َوأ:
ُسوا ًء ،فهو َس ِّيئ ،إذا ق ُبح ،ورجل ْ
واء :قبيحة .وقيل :هي
قبيح ،واألنثىَ :س ُ

د .عيل رحيم هادي احللو

فعالء ،ال (أفعل) هلا( ..)54وأسا َء

ُ
ُ
أحس َن .وأساء
الرجل إسا َء ًة
خالف َ

إليه :نقيض :احسن إليه ..و ُيقال :كلمة
ٌ
سيئة ،و َفعلة َح َسنة ،و َف ْع َلة
َح َس ٌنة،
وكلمة ّ
سيئة .وأساء اليش َءَ :أ ْف َسدَ ه ،ومل ُحيسن
والس ّي ُئة :اخلطيئة .أصلهاَ :س ْي ِوئة،
َع َملهّ ..
ُ
والس ْوأ ُة:
وأد ِغ َم ْت..
فق ِلبت الواو يا ًءُ ،
َّ

والس ْوأة :ال َفرج..
ور ُة ،والفاحشة.
َ
الع َ
َّ

والس ْوأة ُّ
كل عمل وأم ٍر شائِنُ .يقالَ :س ْوأ ًة
ّ

الكريم يف( )166ستة وستني ومئة
موضع( ،)56وجاءت معانيها موافقة تلك
ٍ
املعجامت.
التي أوردهتا هلا
ُ

إال :أداة استثناء ملغاة ،أو حرف

قرص ،أو حرص.

ْ
أن :مصدرية ناصبة للفعل املضارع.

ُيسجن :مضارع الثالثي (سجن)

مبني للمجهول ،وتفيد مادته معنى احلبس

والتقييد ،والسكينة مراغم ًة ،يف القول

والس ْوأ ُة يف
لفالن ،نصب ألنه َش ٌ
تم ودعاءّ .

اهلم والشّ َجن.
وال ّلبس ،فمنه سجن
ّ

منه إذا ظهر من قول وفعل ..ورجل َس ٍ
وء:

يف املاديات.

رج ،ثم ُن ِقل اىل ّ
كل ما ُيستحيا
األصلِ ال َف ُ

يعمل َ
ُ
عمل ُس ْو ٍء.

وص ْف َت به ،وتقول :هذا
وإذا َع ّر ْفتَه َ

رجل ُس ْو ٍء ،باإلضافة ،و ُت ِ
ُ
دخ ُل عليه
الس ِ
وء..
األلف والالم ،فتقول :هذا ُ
رجلِ ّ

الر ُ
احلق
الس ْو ُء ،و ُيقال:
ُّ
جل َّ
وال ُيقالّ :
مجيعا؛ ّ
الس ْو َء
وحق اليقني
اليقني،
ُّ
ً
ألن َّ
ليس بالرجل ،واليقنيُ هو احلقّ )(.)55

وردت صيغ ملادة(سوء) يف القرآن

( )54قصد ب�(أفعل) � هنا � مذكر (فعالء).
( )55لسان العرب  ،733 /4وما بعدها ،مادة
(سوأ).

وتستعمل مادته اللغوية يف املعنويات ،وكذا
جن معروف.
(الس ُ
قال ابن فارسِّ :

يقال منهَ :س َج ْن ُته َس ْجنًا .ويقال يف
ِ
الس ِّجني :إنه ِف ِّع ٌ
الس ْجن)(.)57
يل .من َ
(الس ْج ُنَ :
س.
وقال ابن منظورِّ :
احل ْب ُ

والس ْج ُن بالفتح :املصدرَ :س َجنَهَ ،ي ْس ُجن َُه
َّ

والس ْجن :املَ ْح َبس.
َس ْجنًا ،أيَ :ح َبسه.
ِّ

الس ْجن
ويف بعض القراءة( :قال ّ
رب َِّ
( )56املعجم املفهرس ،374�371 /مادة(سوء).
( )57جممل اللغة ،331 /مادة (سجن) .وينظر:
املفردات .225 /وأساس البالغة.204 /
وخمتار الصحاح .287 /واملصباح املنري
 .267 /1واملعجم الوجيز .418 /1
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أحب إ ّيل) -اآلية -فمن كرس السني فهو
ُّ
املَ ْح َبس ،وهو اسمَ ،و َمن فتح السني

فهو مصدرَ :س َجنه َس ْجنًا .ويف احلديث:
ِ
بطول َس ْج ٍن من لسان).
(ما
يشء َأ َحقَّ
ٌ
ٌ
والس َّج ُ
ِ
ورجل
السجن.
صاحب
ان:
ُ
َّ

سجون .وكذلك األنثى بغري
سجنيَ :م ُ
وس ْجنَى(..)58
هاء .واجلمعُ :سجناءَ ،

وأحسب أن اختيار عقوبة السجن -

ونفسيا ،وذلك
هنا -أفاد َم ْل َح ًظا معنو ًّيا
ًّ

ليوهم بإظهار رغبة امرأة العزيز يف معاقبة
من أراد االعتداء عىل كرامتها ،وعفتها.

طيب ،وأعذبته إعذا ًبا ،واستعذبته،
َع ْذ ٌب ٌ
أي :اسقيته ،ورشبته َع ْذ ًبا.

وعذ َب احلامر َي ِ
َ
وعذو ًبا،
عذب َع ْذ ًباُ ،

فهو ِ
ذوب ،ال يأكل من شدّ ة
عاذ ٌب َع ٌ
العطش.

ويقال للفرس وغريهَ :عذوب ،إذا

بات ال يأكل ،وال يرشب؛ ألنه ممتنع من

ذلكَ .و َي ْع ِذ ُب الرجل ،فهو عاذب عن
األكل ،ال صائم وال مفطر.

وتقول :أعذبته إعذا ًباّ ،
وعذبته تعذي ًبا،

وردت صيغ خمتلفة من مادة(سجن)

كقولك :فطمته عن هذا األمر ،وكل من

الكريم ،مفيدة دالالهتا التي استعملتها

وبني ابن فارس أن مادة (عذب) هلا
ّ

أو :حرف عطف ،أفاد التخيري ،أو

أصل صحيح لكن كلامته ال تكاد تنقاس،

عذاب :هلا دالالت خمتلفة ..منها

لكن
قياساْ ،
يدل عىل أن اللغة ك َّلها ليست ً
ومعظمها .فمن البابُ :
عذب املاء،
ُج ُّلها
ُ

يف ( )12اثني عرش
موضعا( )59من القرآن
ً
فيها اللغة.
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(ع ُذب املاء ُعذوبة ،فهو
قال اخلليلَ :

التنويع.

الطيب (الفرات) ،ومنها شدّ ة
صفة للامء ّ
العطش ،ومنها طرف السوط ،ومنها شدة

العقاب ،وقسوته.

( )58لسان العرب  ،504 /4مادة (سجن).
( )59املعجم املفهرس ،350 /مادة(سجن).

َمنعتَه شيئًا فقد أعذبته(.)60

دالالت ال جيمعها قياس ،فقال( :عذب

وال ُيمكن مجعها اىل يشء واحد ..وهذا

طيب ..وباب
َي ْع ُذب ُعذوبة ،فهو َع ْذبّ :
( )60العني  ،103- 102 /2مادة (عذب).
وينظر :أس��اس البالغة .295 /وخمتار
الصحاح.420 /

د .عيل رحيم هادي احللو

العذب ،يقال
آخر ال يشبه الذي قبلهَ :

يدل عىل االمتداد ،ويستعمل يف املكروه،

العذاب الرضب ،واحتجوا بقول زهري:

وتالئم حالتها الباطنية الكدرة)(.)63

منهّ :
عذب تعذي ًبا ،وناس يقولون :أصل
وخل َفها ٌ
سائق حيدو إذا خشيت

والعقوبة التي يقتضيها حال اإلنسان،
الذي ّ
يتنخل من املعاين التي ُذ ِكرت

والعنُقا
الع َ
منه َ
الص َ
ذاب ،متدُّ ُّ
لب ُ

ل�(عذب) قد يكون من باب اللغات فيه،

وقال الراغب( :العذاب :هو اإلجياع

من معنى ،وكل معنى تقول به قبيلة ،غري

يف العذاب ..فالتعذيب يف األصل :هو

املسميات لألسد ،وللسيف ،واجلمل،

و َيسهر ..وقيل :أصل التعذيب :إكثار
طرفها ،وقد
الرضب َبع َذبة السوط ،أيَ :

واستعمل القرآن الكريم من مادة

قال :ثم استعري ذلك يف كل شدَّ ة(.)61

بسه
الشديد ،وقد َع َّذبه تعذي ًبا أكثر َح َ

محل اإلنسان عىل أن َي ْع ِذب ،أيَ :جيوع،

إذ ال يبعد ْ
أن يكون للفظ الواحد أكثر

ما تقول به قبيلة أخرى ،ومثل ذلك تعدد
والصحراء وغريها.

ً
صيغا خمتلفة يف ( )372اثنني
(عذب)

قال بعض أهل اللغة :التعذيب :الرضب،

وسبعني وثالثمئة موضع( .)64وقد وافقت

فيه ً
قذى وكدر ،فيكون ّ
عذبته كقولك:

العربية.

وقيل :هو من قوهلم :ماء َعذب إذا كان

كدّ رت عيشه)(.)62

يقول املصطفوي يف صيغة (عذاب):

(هو ما ُيالئم الطبع ،ويقتضيه احلال ،كام يف

املاء العذب ،ومن الباب العذاب ،واأللف
( )61مقاييس اللغة  ،260– 259 /4مادة
(عذب) .وينظر :لسان العرب –140 /6
 .142واملصباح املنري .398 /2

( )62املفردات ،327 /مادة (عذب).

دالالهتا القرآنية دالالهتا يف أساليب
أليم :ترد مادة (أمل) مفيدة حال الوجع،

و إظهاره ،وبيان اإلحساس به .ويكون ً
ناجتا

عن أثر حمسوس ،أو أثر معنوي .واستعمل
صيغ منه يف احلياة الدنيوية واألخروية.

قال ابن فارس( :قال اخلليل :األمل:

( )63التحقيق ،80 /8مادة(عذب).
( )64املعجم املفهرس ،455– 450 /مادة
(عذب).
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وج ٌع أليم .والفعل من
الوجع ،يقالَ :
األمل ِأمل ،وهو ِ ٌ
أمل .واملجا ِوز :أليم .فهو عىل

حيق لنا ْ
أن نذهب
صيغة املبالغة (فعيل) .وال ُّ

يع ،بمعنى ُم ِ
ِ
وجع .قال ابن اإلعرايب:
وج ٌ

دون اللفظ الوارد بصيغته نفسها.

هذا القياس :فعيل بمعنى ُم ْف ِعل ،وكذلك

عذاب أليم ،أي :مؤمل.

نفسك ،كام
قال أبو عبيد :يقالِ :أملْ َت َ

نفسك .والعرب تقول:
تقولَ :س َف ْه َت َ
احلر ِ
يعطي ،والعبد يأ ُمل قل َبه)(.)65

يقول املصطفوي يف مادة (أمل):

الو َجع ،كام ّ
أن اآلمل
(واألليم ما ثبت له َ

الو َجع ..وأ ّما تفسري
ما ظهر ،وصدر منه َ

ٍ
وجيه،
األليم باملؤمل ،والسميع با ُملسمع فغري

التوجه إىل حقيقة معنى
وناشئ من عدم
ٌ
ّ
والرجز،
هذه الصيغة ،واملنظور يف العذابِّ ،

واليوم بكلمة األليم :إشارة إىل شدّ هتا يف
أنفسها ،وهذا أبلغ من التفسري با ُملؤمل)(.)66
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ِ
وع َظم اإلحساس به ،ولذا جيء به عىل

والذي أميل إليه يف اختيار صيغة (أليم)

ٌ
اختيارا مقصو ًدا
صفة للعذاب كان
ّأهنا
ً
قصدً ا؛ ألنّه أراد املبالغة يف شدة العذاب،

( )65مقاييس اللغة  ،127- 126 /1مادة (أمل).
وينظر :املفردات .21 /وأساس البالغة/
 .9وخمتار الصحاح .22 /ولسان العرب
 .196 /1واملصباح املنري .19 /1
( )66التحقيق ،126 /1مادة (أمل).

بعيدً ا يف تأويل املعنى ،ونقرر ّ
أن ا ُملراد كذا،
لقد جاءت لفظة (أليم) بصيغة

(فعيل) ،مبالغة يف داللة األمل ،هلول طبيعة
العذاب ا ُمل ْخ َرب به ،والذي س ُيت ََص َّور،
وفضاعته وجسامة إيقاعه.

وردت صيغٌ من مادة (أمل) يف ()75

موضعا
مخسة وسبعني
ً

()67

من القرآن

الكريم ،موافقة بدالالهتا ما أوردته هلا

املعجامت من دالالت.

أ-تراكيب اآلية املباركة ومعانيها

اآلية الكريمة جاءت عقب اآليتني

()23و( )24من سورة يوسف ،ال َّلتَني

صورتا أحدا ًثا متحرك ًة ،ومشاهد
كانتا قد ّ

ومفصحة ّ
عام حصل
حية ناطقةُ ،
مرسحية ّ

جلو
من إعداد ٍّ
تام من لدن امرأة العزيز ّ

اللقاء غري املرشوع بينها وبني يوسف
بحسب رغبتها هي ،وللقيام بالفعل ا ُمل َ
نكر
املشني ،وما حصل من رصاع بني الطرفني.

قال الطربي يف تأويل معنى اآلية

( )67املعجم املفهرس ،38– 37 /مادة (أمل).

د .عيل رحيم هادي احللو

الكريمة( :واستبق يوسف ،وامرأة

تبني
وقال الزخمرشي يف قضية ّ

من ركوب الفاحشة ..وأما املرأة فطلبها

الباب ،وقد مجعه يف قوله :ﭽﭘ
َ

راودته عليها ،فأدركته ،فتعلقت بقميصه،

أراد الباب الرباين الذي هو املخرج من

ففرارا
العزيز باب البيت ،أما يوسف
ً

ليوسف ،لتقيض حاجتها منه التي
فجذبته إليها ،مانع ًة اياه من اخلروج من
الباب ،فقدته من ُدبره ،يعني ش ّقته من

ٍ
خلف ،ال من ُقدّ ام؛ ّ
ألن يوسف كان

هو اهلارب ،وكانت هي الطالبة ..وقوله

تعاىل :ﭽﮉ ﮊ ﮋ ﮌﭼ [سورة
يوسف ،]25 :أي :جالس ًا عند الباب ،أو

ً
عمها معهّ ،
فلام
قائام عىل باب البيت ،وابن ّ

رأته قالت :ما جزاء من أراد بأهلك سو ًءا؟

ّ ..
بالس ّيئة ،فر ًقا من أن
ولطخته مكاهنا ّ

يتهمها عىل القبيح ..وقوله تعاىل عىل لسان

امرأة العزيز :ﭽﮎﮏﮐﮑﮒﮓ

ﮔﭼ [سورة يوسف ،]25 :يقول تعاىل
ذكره :قالت امرأة العزيز لزوجها ملا ألفياه
ُ
عند الباب ،فخافت أن يتهمها بالفجور:
ثواب رجلٍ أراد بامرأتك الزنا إ ّ
ال ْ
أن
ما
ُ

ُيسجن يف السجن ،أو إال عذاب أليم؟

يقول :موجع)(.)68

( )68جامع البيان .190�189 /7وينظر:

يوسف البابْ :
(فإن ُقلت :كيف وجد
ﭙﭼ [سورة يوسف]23 :؟ قلت:
الدار ،وا ُمل َخ ِّلص من العار)(.)69

وقال ابن عطيةّ :
(فلام رأت الفضيحة

معاين القرآن وإع��راب��ه .83 /3والتبيان
يف ت��ف��س��ري ال���ق���رآن.126- 125 /6
وتفسري البغوي(معامل التنزيل).487 /4
وال��ك��ش��اف .535 /2وجممع البيان/5
 .437-436واملحرر الوجيز -210 /4
 .211وزاد امل��س��ري.211-210 /4
والتفسري الكبري ،100 /18وما بعدها.
وأنوار التنزيل وأرسار التأويل .160 /3
واجلامع ألحكام القرآن.469- 468 /10
والبحر املحيط .297- 296 /5وفتح
القدير .21- 20 /3والربهان يف تفسري
ال��ق��رآن .180 /4وتفسري اجل��الل��ني/1
 .167وامليزان  .155- 154 /11وروح
املعاين  .561 /12وتفسري املراغي/4
 .133- 132والصايف يف تفسري القرآن/4
 .112وتفسري كنز الدقائق -302 /6
 .303وتفسري القرآن الكريم � شرب/1
 .141وزب��دة التفاسري.359- 358 /3
واألم��ث��ل  .128- 127 /7والتفسري
الكاشف.304- 303 /4
( )69الكشاف.535 /2
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فزعت إىل ُمطالبة يوسف بانه أرادها..

وتكلمت يف اجلزاء ،أيّ :
ثابت
أن الذنب ٌ

تقرر)(.)70
ُ
وم ّ

واملعنى ظاهر)(.)71

الذي نلحظه يف تفسري العلامء كافة أهنم

وقال الرازي يف قوله تعاىل ﭽﮃ

فرسوا ألفاظ اآلية الكريمة ،وتعبرياهتا،
َّ

وعدَ ت املرأة خلفه
اخلروج من البابَ ،

يوافق معاين األلفاظ يف اللغة ،وحركة

ﮄﭼ( :أراد أنّه هرب منها ،وحاول
لتجذبه إىل نفسها ،واالستباق طلب السبق
إىل اليشء ،ومعناهَ :تبا َد َر إىل الباب جيتهد

ُّ
كل واحد منهام أن يسبق صاحبه ،فإن سبق

يوسف فتح الباب وخرجْ ،
وإن سبقت
املرأة أمسكت الباب لئال خيرج ..واعلم

أن يوسف سبقها إىل الباب ،وأراد
اخلروج ،واملرأة تعدو خلفه ،فلم تصل

إال إىل دبر القميص فقدته ،أي :قطعته

طوال ،ويف ذلك الوقت حرض زوجها،

ظاهرا،
ريا
واألسلوب الذي جاءت به تفس ً
ً
ضمها املشهد املرسحي
األحداث التي ّ

يف جزء من القصة .ومل يتغلغلوا إىل داخل
النص ،وال السياق الذي حواه ،وال
ألفاظ ّ
طبيعة احلدث ،وال احلال النفسية ،وال

القوة العقلية ،وال الفهم االجتامعي .وهذه
ّ
جمتمعة كانت مسيطرة بشكل مبارش ،وغري

مبارش عىل األحداث وأبطاهلا .وكذلك
رس اختيار ألفاظ هذه اآلية
مل يذهبوا إىل ّ

الكريمة دون غريها ،وال ما أفادت هذه

وهو املراد من قوله :ﭽﮉ ﮊ ﮋ

األلفاظ والرتاكيب ،والتعبريات من

بعلها ،تقول املرأة لبعلها سيدي :وإنام

القائمني بأدوار احلدث برش ،يعيشون يف

ﮌﭼ [سورة يوسف ،]25 :أي :صادفا
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ﭽﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔﭼ،

مل يقل سيدمها؛ ّ
ألن يوسف ما كان

النص إىل إبرازه ،ذلك ّ
ألن
تصوير عمد
ّ

النص ،وتعرض أبطاهلا يف
بيئة َ
أوحى هبا ّ

ً
مملوكا لذلك الرجل يف احلقيقة ،فعند ذلك

تلك املواقف إىل صدمات أنتجتها أحداث

رمت يوسف بالفعل القبيح .وقالت:

دونام توقع البطل بروزها ،نحو :رفض

خافت املرأة من التهمة ،فبادرت إىل أن
( )70املحرر االوجيز.483 /7

ُخمطط هلا ،وأخر جاءت حلظة احلدث من
( )71التفسري الكبري ،100 /18وما بعدها.

د .عيل رحيم هادي احللو

يوسف ،ومتنعه من تلبية ما تريد،
ومواجهة سيدها لدى الباب.

لقد ّبني املفرسون الواقعة بأحداثها

السطحية ،مثلام جيري يف ّ
جل التفاسري

آلي التنزيل احلكيم ،وربطوا معاين هذه
اآلية بام قبلها من أحداث ،وما بعدها
يتلمسوا اجلوانب
من أقوال ،ووقائع ،ومل ّ
الروحية ،وال املا ّد ّية ملجريات املشهد الذي
رسمته التعبريات.

ضمري مبني يف حمل رفع فاعل .الباب:
مفعول به منصوب بنزع اخلافض ،عىل
تقدير :إىل الباب.

َو َقدَّ ت :الواو :حرف عطف ،أو حالية.

قدَّ  :فعل ٍ
ماض مبني عىل الفتح .التاء :تاء

التأنيث الساكنة ال حمل هلا من اإلعراب.

والفاعل ضمري مسترت تقديره (هو).

قميصه :قميص :مفعول به منصوب...
َ
ومضاف .اهلاء :ضمري مبني يف حمل جر

ّ
إن معنى اآلية ظاهر ّ ٌ
بني كام ذهب إىل

باإلضافة .من دب ٍر :جار وجمرور متعلقان

بأبطال املشهد ،واألحداث التي رسموها،

عىل مجلة (استبقا .)..وجيوز أن نعرب مجلة

ذلك ُّ
لكن ثمة أمور متعلقة
جل العلامءّ ،
إنسانية ،وقد
أو جت ّلت من ذاهتا ،قد تكون
ّ

حتمية الوقوع ،وقد ُنع ّلقها بالغيب
تكون
ّ

بمحذوف حال .ومجلة (قدّ ت )..معطوفة

ٍ
نصب حاال.
(قدّ ت )..يف حمل

وألفيا :الواو عاطفة .ألفيا :فعل ٍ
ماض

واحلكمة اإلهلية -وهذا ما مل يلتفت إليه

مبني عىل الفتح ..األلف :ضمري مبني يف

والتدقيق .وهذا ما نحاول إبانته بام يوفقنا

منصوب ..ومضاف إىل ضمري(اهلا).

(الفوائد).

الباب :مضاف إليه جمرور .قالت :فعل

العلامء رمحهم اهلل -بالتفصيل ،والتمحيص،
إليه اهلل -ج ّلت حكمته -يف املبحث الثالث
ب-إعراهبا

سيد :مفعول به
حمل رفع فاعل .سيدَ هاّ :

لدى :ظرف مكان منصوب ..ومضاف.
ٍ
ماض مبني عىل الفتح ..التاء :تاء التأنيث

واستبقا :الواو :حرف عطف ،واجلملة

ال حمل هلا من اإلعراب .والفاعل :ضمري

استبقا :فعل ٍ
ماض مبني عىل الفتح .األلف:

استئنافية ال حمل هلا من اإلعراب .ما :اسم

معطوفة عىل قوله( :ولقد ّ
مهت به ) ..قبلها.

مسترت تقديره هي .واجلملة (قالت)..
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استفهام مبني يف حمل رفع مبتدأ .أو خرب

عذاب :اسم معطوف عىل موقع

(ليس) مهمل آلنتقاض نفيه ب� (إال).

(عذاب) مرفوع .ومجلة (استبقا) معطوفة

مقدم وجو ًبا .أو :ما :حرف نفي بمعنى
جزاء :مبتدأ مؤخر مرفوع ..أو خرب مرفوع

(بحسب إعراب (ما)) ،ومضاف.

َمن :اسم موصول مبني يف حمل جر

ٍ
ماض مبني عىل
باإلضافة .أرا َد :فعل
الفتح .والفاعل :ضمري مسترت تقديره

(هو) يعود عىل ( َمن) .بأهلك :جار
وجمرور متعلقان ب� (أراد) .سو ًءا :مفعول

به منصوب ..إال :حرف استثناء ُم ً
لغى ،أو
أداة قرص وحرص.

ْ
أن :حرف مصدري ناصب للفعل

سج َن :فعل مضارع مبني
املضارعُ .ي َ

للمجهول منصوب ..ونائب الفاعل ضمري
مسترت تقديره (هو) ،يعود عىل ( َمن).

واملصدر املؤول (أن يسجن) يف حمل
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رفع ،إ ّما :خرب للمبتدأ (جزاء) ،أو مبتدأ

(جزاء) مرفوع ..أليم :نعت (صفة) ل�
عىل ما سبقها .ومجلة (قدّ ت) معطوفة عىل
مجلة (استبقا) .ومجلة (أراد) ال حمل هلا من
اإلعراب صلة ( َمن).

فوائد داللية ،ونحوية ،واجتامعية،
وأسلوبية ،وبالغية

 .1اختيار صيغة (استبق) ليدل عىل
حركة ،وتزاحم ،وتدافع بني املتسابِ َقني

لغاية ما ،فيوسفُ يريد الفرار من

هذا العمل(املعصية) ،وامرأة العزيز

تريد ال ّلحاق به وسبقه؛ لثنيه عن
الفرار ،ولتصدّ ه عن املغادرة ،وجتربه

عىل إتيان الفاحشة.

تركيب
وتركيب (استبقا ال��ب��اب)
ٌ
عجيب ،بحيث ُج ِعل الباب ال��ذي هو
للمتسابِ َقني ،وهو
(املفعول ب��ه) هد ًفا ُ

مؤخر ،للخرب (جزاء) ،هذا إذا عددنا

املراد ذاتهّ ،
وإن لفظة (استبق) يف الرتكيب

استفهام ،فيجوز إعراب املصدر بد ً
ال من

مفعو ً
فاع ً
ال ،نحو قولك:
ال ،والفاعل الثاين ُ

(ما) نافية مهملة .أ ّما إذا أعربنا (ما) اسم

(جزاء) .أو :حرف عطف ،يفيد التخيري
والتنويع -هنا –.

االعتيادي تقتيض أن يكون أحد الفاعلني

استبق زيدٌ سعدً ا ،أما هنا فكأن املراد إدخال
صار غاي َة
(الباب) ضمن دائرة التسابق؛ ألنه َ

د .عيل رحيم هادي احللو

ِ
وامرأة العزيز ،والباب
ُك ٍّل من يوسف،

فزع إليه
أهنا الباب ،ألنه أول ما َي ُ

ِ
والفاعل
يوسف الذي يريد اخلالص.

مثل هذه احلال ،ولو اكتفى يوسف

نفسه صار ِ
فاعال ثال ًثا .فالفاعل األول :كان
الثاين :ام��رأة العزيز التي تُريدُ ه ْ
أن يبقى

موصدً ا ُم ِ
َناول يوسف،
َ
تباعدً ا عن ُمت َ

ِ
حبسه ،وإلم��ض��اء مأرهبا.
لتتمكن م��ن

اهلارب للخالص من أم ٍر ،وأوسعه-يف

بدفعها عن نفسه ،أو بإبعادها ،أو
بمامطلتها ،ملا أفاد ذلك الدقة يف الرغبة

يف اخلالص التام مما ُدعي إليه.

معاّ ،
ودل
وعىل هذا ُج ِعل
ُ
الباب مطل َبهام ً

 .3يف اختيار فعل (القدّ ) دالالت كثرية،

ِ
الفاعل املشا ِرك
والفاعل الثالث :الباب،

أّ .
إن ما نتج عن هذا الفعل ُيظهر قوة

عىل ذلك قوله تعاىل ﭽﮃ ﮄﭼ.
ِ
تباع ِده
للفاع َلني -األول والثاين -وذلك يف ُ

منها:

الو ْ َهلى باملحبوب ،وتعلقها به،
املرأة َ

عن يوسف- عىل قربه -من جانب.

وشدّ ة الغريزة فيها.

ِ
اإلقفال،
عن يوسف ،وأن يبقى ُحم َك َم

يف التخ ّلص من اإلثم الذي أرادت

تناو ُل الباب
يبعدَ ُ
ولرغبة امرأة العزيز يف أن ُ

ب .قوة يوسف يف مقاومتها ،والرغبة

فصار ُم َ
ّ
فكأن
شاركهام يف داللة االستباق،

املرأة إيقاعه فيه.

بحسب حاجة طالب ،وحالته النفسية

يوسف  ،وثبوت الذنب عىل املرأة.

طر ًفا يف االستباق -وكان ذلك
الباب صار َ
واحلركية يف احلدث -وإن كان املراد النفاذ

من خالله بالنسبة ليوسف ،وإبقا َءه
وصدً ا بالنسبة آلمرأة العزيز ،ومشاركة
ُم َ

ج .كان موقع القدّ دليال ما ّد ًّيا لرباءة
د .قال اآللويس يف اختيار تعبري(قدّ ت)،
وإسناده( :وإسناد القدِّ بأي معنًى كان

خاصة -مع ّ
أن لقوة يوسف
إليها ّ

الباب معنوية؛ ألهن��ا حمسوسة يف عقل

ً
أيضا دخال فيه -إما ألهنا اجلزء األخري

مشاركة مادية.

منعه عن اخلروج ،وبذل جمهودها يف

ِ
ونفس الفاع َلني (األول والثاين) ،وليست

 .2حددت اآلية الكريمة جهة االستباق

للعلة التامة ،وإما لإليذان بمبالغتها يف
ذلك؛ لفوت املحبوب ،أو خلوف
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االفتضاح)(.)72

 .4عىل الرغم من أن يوسف

هو

ا ُمل ِ
واجه األول ل� (السيد) عند الباب،

اهتامها ليوسف ،فقد سبقته يف إلصاق
التهمة بيوسف ،فلم يكن لديه من َخيار

إال أن ُّه مل يشأ البدء باحلديث يف مراودة

إال الدفاع عن نفسه.

ضمري الغيبة هي؟ ومل ُيرش إليها ،ليؤكد

العزيز ،ألسباب كثرية ،منها :أهنم تفضلوا

امرأة العزيز ،ونلحظ كيف استعمل

اخلامس :مل ُيرد يوسف فضح بيت

خلقه النبوي ،وحياءه من مثل هذا

عليه يف إيوائه ويف ِ
تنشئَتِه ..وأن هذا البيت،

األول :مفاجأته بزوجة العزيز وهي

احلسنة ،والسلوك األخالقي الرفيع ،وهلذا

الفعل الشائن ،ولألمور اآلتية:

ُتريد منه عمل الفاحشة ،وهذا سلوك غري
مقبول عند يوسف النبي ،بل مل يكن

ليفكر به أبدً ا.

الثاين :انشغال يوسف باهلرب مما

كانت قد أعدته زوجة العزيز ،وكأن طلبه
اخلالص من الوقوع يف اإلثم كان قد أخذ

منه كل تفكريه.

زوجها (سيدها)
الثالث :مواجهتهام
َ
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الرابع :رسعة إطالق زوجة العزيز

لدى الباب ،كان ذلك مفاجأة ليوسف،

يفرتض أن يكون مثا ً
ال للرعية يف السرية

قد ال ُيصدِّ ق الناس وقوع الفاحشة فيه،
ومن ِ
أفراده.

السادس :يكون -أحيا ًنا -من باب درء

الصفح
كتامهنا ،أو ربام قد يكون
املفسدة ُ
ُ
سبي ً
وطي عرضها قد يقود اىل
ال لإلصالحّ ،

التوبة ،وذلك بمراجعة النفس ،والعودة اىل

العقل واحلكمة ،وهذا ما آلت إليه القصة.

ور ّبام هذا أحد أسباب سكوت يوسف.

يقول حيدر تقي العالق يف سكوت

وآلمرأة العزيز ،وما كان من تفكري

يوسف رب��ام ألن��ه ك��ان ي��رى وجوب

بأي كان -والسيام هبذا البيت الذياألذى ٍّ

عورات من َس َبقَ فض ُلهم عليه ،وبِ ُّرهم به،

يوسف إال اخلالص ،ومل ُيرد إحلاق
ترعرع فيه ،ورعاه ،وأكرمه.
( )72روح املعاين.561 /12

املحافظة عىل عورات اآلخرين ،وال سيام

توافر الدواعي،
وإحساهنم إليه ،حتى مع
ُ
َ

اإلفصاح ّ
فر ُ
ُ
ض
تفرض
واألسباب التي
َ
عام ُي َ

د .عيل رحيم هادي احللو

عىل اإلنسان من بالء ،وامتحان(.)73

يقول املصطفوي يف انتخاب القميص

السابع:منسياقالقصةكانحبزوجة

من الثياب( :فإِنّه يلصق بالبدن ويس�رته،

كان ثمة ميل ،أو احرتام يف نفس يوسف

قاطعة عىل حاالت ال ّ
وخصوصياته،
البس،
ّ

العزيز ليوسف من طرف واحد ،وإن
آلمرأة العزيز؛ بداللة زواجه منها (بتوفيق اهلل

وحكمته) -بحسب الروايات؛ ولكن هذا

ال يعني ّ
أن يوسف كان يريد الزواج

وهو ً
دائام يالزمه ،ويلبسه ،ففيه داللة

وأعامله)(.)74

مر يف اآليتني ( )24- 23من سورة
ّ .6

يوسف متنع يوسف من تلبية ما

منها ،وهي يف عصمة رجل غريه ،حاشى هلل

رغبت فيه امرأة العزيز ،وإعراضه ّ
عام

ٍ
بأحد إىل ّ
أن يوسف
وال يذه َب ّن التفكري

املباركة ( )25اخلامسة والعرشون

يشء من هذا.
أن يقع يف نفس يوسف
ٌ
أمر يقدح بعصمته ،ونحن
أرادها ،فذلك ٌ

خططته يف تلك اخللوة ،فجاءت اآلية

مرسحية متحركة
بعدمها لرتسم لوحة
ّ

مجيعا.
نؤمن بعصمته ،وعصمة األنبياءً 

حرك ًة تصاعدي ًة يف حدثها من السكون

مانعا
العزيز؛ لذا كانت هذه العالقة احلميمة ً

واحلالة النفسية آل ْم َرأة العزيز ،وهي

بل ثمة احرتام من لدن يوسفآلمرأة

قو ًّيا -أول األمر -من بوح يوسف بام

وبرتتيب جو املكان-بتغليق األبواب،

ُت ِعدّ املكان بنفسها ،عىل الرغم من

حصل ،ولكن بعد تطور احلدث ،وإلصاق

امتالكها لعدد من اخلدم ،واحلرس،

ألن األمر بعدُ ال يمكن السكوت عليه.

وكون العمل غري رشعي أرادت التكتم

التهمة به كان لزا ًما عليه الدفاع عن نفسه،

 .5اختيار (القميص) دون غريه من
مالبس يوسف؛ ألنه ألصق بجسمه
وبجلده.

( )73ينظر :مقال :صور من الرتبية السلوكية
القرآنية يف س��ورة يوسف ،جملة أهل
البيت (عليهم السالم).280 /

وذلك فيه إكرام ليوسف من لدهنا،
اطالع ٍ
أحد .و ُيظهر ذلك
عليه ،فلم ُترد
َ

قوة تعلقها بيوسف ،فأرادت إظهار
ّ
اعتزازها به ،ومتسكها به ،وكأهنا تريد

أن ختدمه بنفسها ،ثم جيب االلتفات
( )74التحقيق ،354 /9مادة(قمص).
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إىل احلوار الذي جرى بينهام ،والذي

والسيام أهنا مل حتقق مأرهبا مما نوت يف

متمثلة بالركض ،وهرولة إىل الباب،

انقالب ح ِّبها العنيف ليوسف إىل

والفشل يف ذلك إال اإلمساك بقميصه،

ظاهرا يف القول حسب،
يمكن أن نعدّ ه
ً

حتول من أقوال إىل رصا ٍع وحركة
ّ

وحماولة اإلمساك بيوسف اهلارب،
وقطعه من الدبر ،ليختم املشهد

بمواجهة العزيز ،ول َينتهي ما خططته
زوج العزيز باخليبة ،إ َّن ُه مشهد قد

يكون زمنه ال يعدو الدقائق ،لك ّنه ضم

وصورا خمتلفة ناطقة
دالالت كثرية،
ً

رغبة يف االنتقام الشديد القايس ،وإنه

نابعا من الوجدان والقلب ،بل
وليس ً

يمكن عدُّ ه َس ْو َر َة َغ َض ٍ
ب حلني.

ب .أرادت امرأة العزيز أن تؤكد قوهتا
وسطوهتا يف بيتها وعىل من فيه ،فبادرت

فقررت
يف أسلوب
استفهامي تقريريّ ،
ّ

بالرصاع واحلركة فضال عن احلال

العقوبة من لدهناْ ،قبل إثبات اإلدانة،

 .7عىل الرغم من ّ
أن يوسف كان

ج .مل يفصح يوسفّ 
عام تعرض له،

أن امرأة العزيز بادرت باالستفهام

البيت الذي رعاه ،ولسرت امرأة

النفسية ألبطال األحداث.

ا ُمل ِ
واج َه األول للعزيز عند الباب إال
اإلنكاريﭽﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ
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نفسها ،وكأهنا ّ
فكرت باالنتقام .إذ نلمح

فصارت هي املشتكي ،وهي القايض.

وما كان ل ُيعلن شيئًا ،صو ًنا حلرمة

ألصقت امرأة العزيز
العزيز ،ولكن ملّا َ
هتم ًة مشينة به ،نطق برد التهمة

ﮓ ﮔﭼ [سورة يوسف،]25 :
وذلك َ
ألسباب منها:

ضطرا للدفاع عن نفسه ،ومل يدخل
ُم ً

فكرت يف اقرتافه؛ ألن اإلنسان � يف

ال يسمح بالسكوت عن احلق ،وال

أ .تربئة نفسها من الذنب( ،)75الذي
مثل هذا املوقف -يريد إبعاد التهمة

عنه ،وإلصاقها بغريه -ح ًقا أم باطال–،
( )75ينظر :املحرر الوجيز.211 /4 :

يف تفاصيل احلدث؛ ّ
ألن رشف النبوة

عن املفسدة إذا ما تعذر كتامهنا لغرض
اإلصالح ،فقد ظهرت ً
رغام عنه ،وال
جدوى من الصمت بعدُ .

د .عيل رحيم هادي احللو

ظهر من مبادرة ام��رأة العزيز ّأو ً
ال
دَ .ي َ
بالكالم توكيدُ منزلتها اإلجتامعية،
فهي زوجة العزيز ،وجيب أن تكون
أول م��ن ي��ب��دأ ال��ق��ول ،وأن ُيسمع

العايل هي امرأة العزيز نفسها)(.)76

ومن اجلوانب الرتبوية التي ظهرت

من خالل العرض القصيص املثري ،الذي

َي ُشدّ القارئ والسامع ،ويلفت انت�باههام:

رأهيا ،بخالف يوسف ،فهو فرد-
ُ

حق�يقة ّ
أن احلقّ البدّ أن يظهر ،والبد ْ
أن

احلاشية .وكأن ام��رأة العزيز -هنا-

أمر ال يمكن تثمينه(.)77

يف نظرهم -مثل أف��راد الرعية ،أو
فكرت بأن تسبق ما يمكن أن تتطور

ين�ت�رص عىل الباطلّ ..
وأن الع�فة والرشف

 .10جاء يف اآلية عىل لسان امرأة العزيز

إليها األح��داث ،وما قد يرتتّب من

رصح
إشار ٌة إىل أمور ،من دون أن ُت ّ

 .8وأحسب ّ
أن اختيار عقوبة السجن-هنا

ص�رح يف قوهلا بذكر
قلت :كيف مل ُت ّ

نتائج ،فأعلنت احلكم بجزائه.

هي فيها هبا ،قال الزخمرشي( :فإن

ً
ملحظا معنو ًّيا،
وعىل لسان املرأة -أفاد

يوسف ،وإنّه أراد هبا سو ًءا؟ قلت:

و ُتظهر فيه الرغبة يف ُمعاقبة من أراد

سجن أو
بأهلك سو ًءا فح� ّقه أن ُي َ

ونفسيا ،وذلك ل ُت ِ
وهم امرأة العزيز به،
ًّ
االعتداء عىل كرامتها ،وعفتها.

 .9ثمة ج��وان��ب تربوية كثرية يف قصة

يوسف ،وال سيام يف ه��ذه اآلي��ة

امل��ب��ارك��ة ،منهاّ :
إن يف سبق ام��رأة
العزيز بآهتام يوسف ،وتأخره عن
ذلك كان(ألسباب تربوية ،فقد أبى

يوسف

أن ُيشري إليها بأصابع

االهتام إشارة واضحة ،ولعل أول من

أدرك خلقَ يوسف الرتبوي الرفيع

قصدت العمومّ ،
وأن كل من أراد
ُي َع ّذب؛ ّ
ألن ذلك أبلغ فيام قصدته من
ختويف يوسف.)78()

وقال الرازي يف هذا املقام( :ورابعها:
( )76مقال :صور من الرتبية السلوكية القرآنية يف
القرآن الكريم يف سورة يوسف حيدر
تقي فضيل العالق .جملة أه��ل البيت
ص .277العدد  - 280 /3لسنة1427ه�
2006م.
( )77ينظر :مقال :صور من الرتبية السلوكية
القرآنية.277 / ..
( )78الكشاف .535 /2
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ّ
أن يوسف أراد أن يرضهبا ،ويدفعها

الواله إليه ،امليلء بحبه ما كان ُيساعدها

جمرى السوء ،فقوهلا :ﭽﮏ ﮐ ﮑ ﮒ

الفرج ،إال ّ
أن يف تعبريها بقوهلا( :بأهلك)

عن نفسه ،وكان ذلك بالنسبة إليها جار ًيا
ﮓ ﮔﭼ جار ًيا جمرى التعريض،

نوعا من التحريض عليه ،وهتييجه عىل
ً

فلع ّلها بقلبها كانت ُتريد إقدامه عىل دفعها،

مؤاخذته ،ومل يكن ذلك إال كيدً ا منها

َق َصدَ ِين بام ال ينبغي)(.)79

يتفطن بواقع األمر ليؤاخذها ،أما إذا

ومنعها ،ويف ظاهر األمر كانت ُت ِ
وه ُم أنّه
وأشار الطباطبائي يف التلميح دون

الترصيح يف اآلية ،فقال( :ملّا ألفيا سيدها

لدى الباب انقلب جملس املراودة إىل

رصح بذلك ،وال
موقف التحقيق ..ومل ُت َ ِّ

ٍ
بيشء من أطراف الواقعة ،بل ك ّنت ،وأتت

بحكم عقالينٍّ ،يتضمن جمازاة من قصدَ
ٍ

ذوات البعل بالفحشاء ،فقالت :ﭽﮏ

رصح
ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔﭼ ،فلم ُت ِّ
باسم يوسف ،وهو ا ُملريد ،وال باسم
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عىل التعينيّ ،
نوعا من
فإن يف اإلهبام ً

نفسها وهي األهل ،وال باسم السوء،
تأد ًبا يف
وهو الزنا بذات البعل ،كل ذلك ُّ

حرضة العزيز ..ومل ُت ِّ
عني اجلزاء ،بل رددته

بني السجن والعذاب األليم؛ ّ
ألن قلبها
( )79التفسري الكبري  .101- 100 /18وينظر:
روح املعاين  .561 /12وتفسري املراغي
.133- 132 /4

للعزيز بالتظاهر بالوجد واألسى؛ لئال

رصفته عن نفسها املجرمة ّ
فإن رصفه عن
مؤاخذة يوسف مل يكن صع ًبا عليها
تلك الصعوبة)(.)80

 .11وقد وردت التعبريات عىل لسان
امرأة العزيز مطلقة � من دونام حتديد،
فقد استفهمت عن العقوبة (جزاء)،

من دونام حتديدها ،واجلزاء قد يكون

ريا ،وقد يكون ًّ
رشا .ومل يتقرر يف
خ ً

كالمها ب�(أراد) وقوع فعل القبيح،
وهو اختيار فيه يشء من دفع التهمة؛
ألن اإلرادة طلب اليشء ،وقد ُي ُ
درك،

يفوت صاحبه .ومن نوى
وقد
ُ

ري مرشو ٍع ومل ُحيدثه فكمن
عمال غ َ
ال ذنب له .وكذا لفظ (بأهلك)،

فقد عممت ،فشملت األهل ك ّلهم،
( )80امليزان .155�154 /11

د .عيل رحيم هادي احللو

من باب السعة ،وإن كانت قصدت

وكأن اجلرم قد وقع وحتقق حدوثه،

ونلحظ الداللة املطلقة يف لفظ (سو ًءا)،

إال إصدار احلكم ،فجاءت به.

نفسها حسب.
َ

وث ُبت الذنب عىل يوسف ،ومل يبق

فهي مل ُتظهر ما هذا السوء؟ ومل حتدده.

 .13وقيل ثمة حذف يف الكالم الذي

سجن) ،ختفي ًفا لنوع العقوبة � عىل األقوى،
ُي َ

الكالم حذف تقديره :فرابه أمرمها،

ٍ
جزاء فيه حتديد (أن
وأجابت بنوع من

وأهبمت َم ْن يقوم بمعاقبته بالسجن ،وكذا

دار لدى الباب ،قال أبو حيان( :ويف

وقال :ما لكام؟ فلام سأل ،وقد خافت

اخ ُت ِلف يف هذا السجن؛ ألهنا مل حتدد ُمدّ َته،

لومه ،أو سبقَ يوسف بالقول،

العقوبة املقرتحة الثانية(أو عذاب) ،فلم

بني تربئة ساحتها من الريبة ،وغضبها

عني ما جيري ملَ ْن ُيعا َقب به ،كام أطلقت
و مل ُت ّ

ٍ
بحيلة مجعت فيها
بادرت أن جاءت

ُحتدّ د ذلك العذاب- ،وإن ّبينت درجته.
وهي يف هذا ك ّله ُت ِ
فصح ّ
عام َي ْعت َِلج يف ذاهتا

كرها ،ملا
مواقعتها خيف ًة من مكرها ً

ٌ
حانقة عليه؛ ألنه مل
يوسف ،وهي كذلك

إىل قوهلا :ﭽﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ

وهذه التعبريات ُت ِ
اإلحساسني
فصح عن
َ

ومل ترصح باسم يوسف ،بل أتت

بحب
من رصاع نفيس متناقض ،فهي َو ْهلى ِّ

ُي َم ِّكنها ممّا أرادت ،فلم ِ
تقض منه وطرها،

معا.
ا ُملتناقضني يف نفسها ً
 .12نلمح يف ُأسلوب القرص عىل لسان

امرأة العزيز يف قوله تعاىل عىل لساهنا

طمعا يف
عىل يوسف ،وختويفه
ً

طوعا ،أال ترى
آي�ست أن يواقعها
ً

ﮄﭼ [سورة يوسف،]32 :

بلفظ عام ،وهو قوهلا :ﭽﮏ ﮐ

ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗﭼ

[سورة يوسف ،]25 :وهو أبلغ يف

ﭽﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ

التخويف)(.)81

فيام اهتمت به يوسف ،فحددت

فمن قائل :إنه حكم شديد ،نحو

ﮖ ﮗﭼ ،ذلك أهنا قررت احلكم
العقوبة من لدهنا ،فقضت بذلك،

 .14اخ ُت ِلف يف شدّ ة عقوبة السجن،
( )81البحر املحيط .297 /5
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قول ابن عطية( :وهذه اآلية تقتيض

النبوة
وراثته الفطرية ،واملكتسبة ،مقام ّ

والسيام بذوي األقدار ،إذ قد ُق ِرن
ّ

من تربيته والعناية به ،وما شهد له به

تعظيم موقع السجن من النفس،
بأليم العذاب)( .)82ومن قائل :إهنا

من العرفان واإلحسان ،واالصطفاء،

ً
ريا ،فقد قال
قصدت به
حكام يس ً

وما رصف عنه من دواع��ي السوء،

يو ًما ،أو أقل عىل سبيل التخفيف.

حصني من أن تتطلع نفسه إىل اجرتاح

هبذه العبارة ،بل ُيقال :جيب أن ُجي َعل

 .16وذكر املراغي ّ
أن الكالم عىل لسان

 .15وق��د ظهر من م��راودة ام��رأة العزيز

ٍ
ينطوي عىل
رضوب من احليل(:)86

وط��ه��ارت��ه .ي��ق��ول امل���راغ���يّ :
(إن

اعتدى عليها بام يسوؤها ،ويسوؤه.

سجن
اآللويس( :واملراد منه أن ُي َ

فأ ّما احلبس الدائم فإنّه ال ُي َع َّرب عنه

من املسجونني(.)84())83

ليوسف قوة إرادة يوسف،
يوسف كان قوي اإلرادة ،ال ِّ
يمكن

والفحشاء يف مكان مكني ،وحرز
الس ِّيئات ،وارتكاب املنكرات)(.)85

ام��رأة العزيز :ﭽﮎ ﮏ ﮐ..ﭼ

(أ-إهي��ام زوجها ّ
أن يوسف قد

��رصح بجرمه حتى ال
ّ
ب-إهن���ا مل ُت ّ

غريه أن حيتال عليه ،ويرصفه عن رأيه،

يشتد غضبه( ،)87فيقسو يف عقابه،

امرأة العزيز أن ُحت ِّول إرادته إىل ما تريد

وذلك غري ما تريد .جّ -إهنا هددت

( )82املحرر الوجيز  .483 /7وينظر :البحر
املحيط .297 /5
( )83قصد ب��� :من املسجونني ،قوله تعاىل:
ﭽﮢ ﮣ ﮤﭼ [س����ورة
الشعراء.]29 :
( )84روح املعاين .561 /12

( )85تفسري املراغي .133 /12
( )86ذكر املراغى ّ
أن هذا نقال عن الرازي ،ومل
أجده يف تفسريه لآلية إال النقطة ( )4مما
نقله ،ينظر :التفسري الكبري  ،100 /18وما
بعدها.
( )87ضمري (اهلاء) يف (غضبه) يعود إىل العزيز،
وكذا ضمري فاعل (يقسو).

خاضعا له ،ومن َث َّم مل تستطع
وجيعله
ً
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عن آبائه األكرمني ،وما اختصه به ربه

بمراودهتا ،وال عجب يف ذلك ،فهو يف

ك��أن يبعده ،أو يقصيه عن ال��دار،

د .عيل رحيم هادي احللو

يوسف ،وأنذرته بام ُي ْف َه ُم منه ّ
أن

أي
وجيوز أن تكون استفهامية يعنيُّ :

د-إهن���ا ق��ال��ت :ﭽ ﮕ ﮖ ﮗﭼ،
ّ

ّ
أن حبها الشديد ليوسف محلها عىل

أمره بيدها ،ليخضع هلا ،ويطيعها.

وامل��راد منه أن يسجن يو ًما ،أو أقل

عىل سبيل التخويف فحسب)(.)88

 .17عىل الرغم من مبادرة ام��رأة العزيز
سيدها باهتام يوسف ،وإظهارها
ّ

لكن تنويع العقوبة
رغبتها بمعاقبتهّ ،

يف اختيار حرف العطف (أو) يشري إىل

رغبتها الكامنة يف إظهار قوهتا من جهة،

ورغبتها كذلك بعدم إيقاع عقوبة قاسية

من جهة أخ��رى ،فلو أرادت العقوبة

عينتها
القاسية احلقيقية َحلددهتا ،و َل ّ

بعينها دون غريها ،ويف هذا ملحظ
اجتامعي ُيظهر تسلط ام��رأة العزيز،

وسيطرهتا ،وأن األمر هلا وهي اآلمرة؛
ألهنا حددت العقوبة وما عىل الزوج-

وإن كان العزيز -إال التنفيذ.

 .18وق��ال ال���رازي( :ويف اآلي��ة لطائف:
إح��داه��اّ :
أن (م��ا) حيتمل أن تكون

نافيه ،أي ليس ج��زاؤه إال السجن،

( )88تفسري املراغي .132 /12

يشء جزاءه إال أن يسجن) .وثانيها:
رعاية دقيقتني يف هذا املوضع ،وذلك

وأخ� َ�رت
ألهنا ب��دأت بذكر السجن ّ
ذكر العذاب؛ َّ
حب ال يسعى
ألن ا ُمل ّ

يف إيالم املحبوبً .
وأيضا ّأهنا مل تذكر

ّ
أن يوسف جيب أن ُيعا َمل بأحد هذين

كليا
األمرين .بل ذكرت ذلك ً
ذكرا ًّ
صو ًنا للمحبوب عن الذكر بالسوء
واألملً ،
وأيضا قالت :ﭽﮕﮖﮗﭼ

وامل��راد أن ُيسجن يو ًما ،أو أقل عىل

سبيل التخفيف.

فأ ّما احلبس الدائم فإنه ال ُيعرب هبذه

العبارة ،بل ُيقال :جيب أن جيعل من
املسجونني ،أال ترى أن فرعون هكذا

قال حني هتدد موسى يف قوله تعاىل:

ﭽﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ

ﮤﭼ [سورة الشعراء.]29 :

وثالثها :أهنا ملّا شاهدت من يوسف

أنه استعصم منها ،وأنه كان يف عنفوان
العمر ،وكامل القوة وهناية الشهوة ،عظم
اعتقادها يف طهارته ،ونزاهته ،فاستحيت أن
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تقولّ :
إن يوسف قصدين بالسوء ،وما

ُ
تنفيذه ،فهي اقرتحت
وأن قرارها جيب

سبيل الترصيح ،بل اكتفت هبذا التعريض.

هي احلاكمة القاضية عىل الرغم من أهنا

وجدت من نفسها أن ترميه هبذا الكذب عىل

فانظر إىل تلك املرأة ما وجدت من نفسها أن

زوجة العزيز وليس العزيز ،فهي التي

 .19ويف داللتي (ما) اللتني ذكرمها العلامء

وأحكام وقرارات.

ترميه هبذا الكذب)(.)89

ٌ
ملحظ داليل ،وذلك يف أهنا :أ-اسم

جيب أن تطاع فيام تذهب إليه من أوامر
ويف هذا ملحظ داليل اجتامعي ُيشري إىل

استفهام .ب-حرف نفي مهمل.

أن املرأة قد احرتمت زوجها ،فاستفهمت

من هاتني الداللتني .فإذا جعلناها

إظهارا
بني إحدى العقوبتني ،فلم تعنيْ؛
ً

وهذا امللحظ الداليل الدقيق نتبينه

خريته
منه عن العقوبة ،وإن اقرتحتها ،فقد ّ

اسم استفهام فذلك يعني أن املرأة قد

الحرتام زوجها (العزيز) ،بخالف محل

بيده ،والقرار إليه ،فبادرت بأسلوب

إنزال العقوبة ،وإن كان ذلك جاء يف سياق

إلنصافها ،والثأر لكرامتها -بحسب

(ما) عىل النفي ،وداللتها عىل االستفهام.

وهابته ،وأن األمر
احرتمت زوجها،
ُ

(ما) عىل النفي الرصيح ،إذ ال حميص عن

ً
املستف ِهم ،تريدُ
حكام من لدن سيدها

قرص(حرص) ،فنلحظ الفرق بني داللة

تفكريها -فآستفهمت منه عن
ِ
العقوبة ،وهي تنتظر ما سيقرره سيدها

100

وقررته ،ومل يبقَ غري تنفيذه .فتكون
احلكم
ُ

ِ
بشأن امليسء إىل أهله-تعني
حكم
من
ٍ
نفسها .وإن كانت قد قدمت ُم َ َ
قرت ًحا
َ

الستفهامها (أن يسجن).

أما إذا كانت (ما) حرف نفي فيعني أن

السلطة بيدها ،وأهنا هي اآلمرة ،الناهية،
( )89التفسري الكبري  ،100 /18وما بعدها.

إن قصة يوسف جاءت ِ
ّ .20
بح َك ٍم
ِ
وع ٍ
ٍ
حرصها،
ودروس ال يمكن
ظات
ُ
وسياسية ،واقتصادية،
منها اجتامعية
ّ
وأخالقية ،ونفسية ،والسيام الفطرية
منها(.)90

ّ
الدروس
يتبني لنا يف هذه اآلية
إن الذي ّ
ُ
( )90نقصد بالفطرية -هنا -اجلنس والزواج
حتديدً ا.

د .عيل رحيم هادي احللو

ك ُّلها ،فقد ُ
وض َحت غريزة امرأة العزيز

كثري من الكتاب.

بني الفضيلة والرذيلة ،وحتمية انتصار

سيدَ ها باالستفهام؟ و َمل مل تشكو
ّ
يوسف  إليه مث ً
ال؟ و َمل آثرت

اجلنسية -أ ًّيا كان تسويغها .والرصاع
الفضيلة ،وإن َع َلت الرذيلة حينًا .وإن

ِ
امرأة العزي ِز
مسوغ بدء
 .22وثمة سؤال يف ّ

الفساد األخالقي يمكن أن يعيش يف أرقى

االستفهام يف العقوبة حسب؟ و َمل مل

ٌ
وإن ال ُب َّ
سهل
هتان
واملاد ّية واالجتامعية

واجلواب عن هذه األسئلة حدَّ َدهتا

السياسية
طبقات املجتمع � من حيث املكانة
ّ

ولكن احلقّ أظهر ،وأن العبد
مس َل ُكه،
ّ
املخ َلص هلل هو الناجي ،وهو ا ُملسدد من

تقل إهنام كانا يتامزحان مث ً
ال؟.

ُ
تعيشها امرأة
احلال النفسية التي كانت

العزيز ،فلقد أفصحت عن حقيقة احلدث

اهلل ..إىل غري ذلك من ِ
الع َرب التي يصعب

الذي يكاد يرصخ بداخلها ،وكأهنا قد

 .21لقد كانت قصة يوسف مستكملة

لدفع واقع احلدث إىل أمر آخر ،غري ما هي

بيان ،وأروع صور ،والسيام ما

وعقلية
يوسف ،وهذه صورة نفسية،
ّ

وتعدادها.
حرصها
ُ

رشوط الفن الروائي ،فجاءت بأعىل
جسدته هذه اآلية من جوانب حكائية
ّ
أو تصويرية ،وفردية ،أو مجاعية،

ظاهرية ،أو مستوحاة مما عجزت
عنه أقالم األدباء .فمثالّ :
إن السورة
القصة
ا ُملباركة قد بدأت بخامتة
ّ

ُس ِلبت التفكري والتدبري -تلك اللحظة-

تبغي -عىل الرغم من إهنا كذبت باهتامها
ِ
ُت َص ِّو ُر َ
حال ا ُملذنِ ِ
بخطيئته وقد
ب املتلبس
ِ
ُ
احلدث َ
عليه
مأخ َذه ،فاستوىل
منه
َأ َخذ ُ
قرب هذا
تفك ُ
ري ُخرسان ما خطط له ،و َي ُ

من القول العريب :يكاد املريب أن يقول
خذوين.

ﭽﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ

ّ
إن ما جرى يف موقف لقاء العزيز عند

[سورة يوسف .]4 :وهذا منهج

والتدبري � حلظة احلدث � لدى امرأة العزيز،

ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰﭼ

بديع من مناهج كتابة الرواية َ
أخذ به

الباب َل ُي ْظ ِهر رسع َة احلدث ،وغياب العقل
فقد ُص ِدمت بأمور منها :مت ّنع يوسف
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من تلبية ما أرادت عىل الرغم مما كانت قد

هيأته من أمور كانت يف ِحساهبا أهنا تقودها
ُ

إىل حتمية مواقعة يوسف ،بل جرت
األحداث بغري هوى امرأة العزيز ،فبد ً
ال

من تلبية يوسف ملطلبها كان هرو ُبه،

ُ
وبلوغه النجاة .ثم املفاجأ ُة
وإفال ُته منها،
التي ر ّبام مل حتسب امرأة العزيز هلا حسا ًبا،
وجها
وال يوسف ،وهي مقابلة العزيز ً
لوجه ،كل هذا الرصاع النفيس الذي كان
يعتمل يف نفس امرأة العزيز قد استوىل عىل

ٌ
داخل فيه حب
رصاع
ّلبها وقلبها ،وهو
ٌ
وغريزهتا التي مل تستطع كبتها
يوسف،
ُ

كان يف إعداد مكان احلدث .فجاءت
باالستفهام ،وتعيني عقوبتني كي ُي َ
قط َع ُأ ُّي

ٍ
تساؤل قد يصدر من ِ
زوج َها ،أو قد يبادر

يوسف- بحسب تفكريها واعتقادها

أو ظنها -إىل اإلفصاح عام جرى .ولتثور
هليبتها ،وجلاللة البيت ،وصاحبه (العزيز)-

كام ُت ِ
وهم هي نفسها بذلك.

 .23عىل الرغم من خيبة امرأة العزيز يف
حتقيق غاياهتا ،وعىل الرغم من فداحة
ما َم ّرت به ،ومرارة ما ُص ِ
دمت به،

تنس مكانتها ،ومل خترج عن
إال أهنا مل َ

وال إفراغها ،وانشغاهلا بام أعدّ ته من أجواء،

موقعها االجتامعي ،ومنزلتها -كوهنا

ُ
ألفاظ اآلية الكريمة طبيع َة
راعت
لقد
ْ

بأسلوب االستفهام -بإنزال عقوبة

وخيبتها من هذا ك ّله قاد إىل قول ما قالت.

ِ
فعربت أ ّيام تعبري دقيق عام جرى
احلدثّ ،
من رصاع -ما ُيسمى اليوم بالدراما.-
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املعنوي يف تفكريها بعقلها ،ونفسها .واملا ّدي

امرأة العزيز ،فنراها تأمر -وإن كان

بيوسفُ ،مظهر ًة هيبتها وقوهتا ،بل
رص ْخ ،ومل تولول
وتس ّلطها ،وهي مل َت ْ ُ

أما استخدام أسلوب االستفهام-

لتثري الصخب أمام الذين كانوا قرهبا.

الرصاع -هنا -ألن امرأة العزيز كانت

جوانب قضائية ،وقانونية ،فمثال:

لكربيائها ،أو تبادر إىل الثأر لعدم فوزها

واألدلة اجلنائية ،والشهود ،وعالم يقوم

حتديدً ا -فهو األسلوب الذي قد ناسب

ُم َ
رس ًة ،خائبة ،فال بدّ أن تفكر بالثأر
نك ِ َ
بام خططت له يف اجلانبني املعنوي واملا ّدي،

 .24نلمح يف أحداث اآلية -وكذا السورة-
وجود اجلريمة ،ومكاهنا ،وأبطاهلا،
احلكم ..إلخ.

د .عيل رحيم هادي احللو

 .25ومل تغفل األحداث التي جرت،
ورسدت اجلانب اإلعالمي ،إذ ُر ِ
وعي
ُ

يف ذلك مكانة امرأة العزيز ،ومنصب

زوجها ،وما سيلحق هذا البيت،
وأهله لو ُأعلنت اجلريمة عىل الناس؟

مدرسة األمام عيل بن أيب طالب

ط- 1مطبعة أمري املؤمنني-قم-
إيران (-د .ت).

 .4أنوار التنزيل وأرسار التأويل-

نارص الدين أبو اخلري عبد اهلل بن

طي احلدث،
لذا نرى حماولة العزيز ّ
ومع هذا ك ّله فقد انترش اخلرب ،وقد

(ت691ه�) ،إعداد وتقديم حممد عبد

وآخر قولنا هنا أن نقول سبحان اهلل خري

العريب -بريوت -لبنان (د .ت).

صو َرت ذلك اآليات التي تلت.
َّ

القائلني ،وتبارك اسمه وهو خري ا ُملن ِزلني.
املراجع واملصادر

ال�قرآن ال��ك�ري�م

 .1أساس البالغة -جار اهلل أبو القاسم
حممود بن عمر الزخمرشي (ت538ه�)-

حت� .عبد الرحيم حممود -ط-1مطبعة
أوالد أورفاند 1372ه� 1953-م.

عمر بن حممد الشريازي البيضاوي
الرمحن املرعشيل -دار إحياء الرتاث

 .5البحر املحيط -أثري الدين أبو عبد اهلل
حممد بن يوسف بن حيان األندليس

(ت745ه�) -ط-2دار إحياء الرتاث
العريب 1411ه�1990-م.

 .6ال��ربه��ان يف تفسري القرآن-هاشم
اجل��زائ��ري -حت��� .جلنة من العلامء-

ط-1مؤسسة األعلمي للمطبوعات-

 .2األفعال -أبو القاسم عيل بن جعفر

بريوت -لبنان  1419ه� 1999-م.

دائرة

بن احلسن الطويس(ت460ه�) -حت�.

السعدي املعروف ب�(ابن القطاع

ت515ه�)

-ط-1مطبعة

 .7التبيان يف تفسري القرآن-أبو جعفر حممد

املعارف العثامنية -حيدر أباد-الدكن-

أمحد حبيب قصري العاميل -ط-1مطبعة

 .3األمثل يف تفسري كتاب اهلل املنزل-

 .8التحقيق يف كلامت القرآن الكريم-

1360ه�.
نارص

مكارم

الشريازي-النارش:

سليامن زاده -قم إيران 1431ه�.

حسن املصطفوي-ط-3دار الكتب
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العلمية بريوت-لبنان1430 ،ه�–
2009م.

 .9تفسري اجلاللني -جالل الدين حممد
بن أمحد املحيل (ت864ه���) وجالل

الدين السيوطي (ت911ه�) -ط-1

مطبعة مصطفى البايب احللبي وأوالده
بمرص 1352-ه� 1934-م.

 .10تفسري ال��ب��غ��وي ،امل��س��م��ى (م��ع��امل
ال��ت��ن��زي��ل)-أب��و حم��م��د احل��س��ني بن
مسعود البغوي(ت516ه�)-حتقيق

عبد الرزاق املهدي -ط-1دار إحياء
ال���رتاث ال��ع��ريب -ب��ريوت-ل��ب��ن��ان،

1420ه� 2000-م.

 .11التفسري ال��ك��اش��ف -حم��م��د ج��واد

مغنية -ط- 1مؤسسة دار الكتاب
اإلسالمي -مطبعة أسوة1424-ه�-

2003م.
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الرازي (ت604ه�)-حت� .عامد زكي
البارودي-املكتبة التوقيفية -مرص-

القاهرة 2003م.

 .14تفسري كنز الدقائق ،وبحر الغرائب،
حممد بن حممد رضا القمي (ق12ه�)

حت��� .حسني َ
درك��اه��ي -ط- 1دار
ال��غ��دي��ر ،ق��م-إِي��ران 1424-ه����-
2003م.

 .15تفسري امل���راغ���ي -أمح���د مصطفى
املراغي ،ط 3رشكة مكتبة ومطبعة

مصطفى ال��ب��ايب احللبي وأوالده
بمرص1383-ه� 1963-م.

 .16جامع البيان يف تأويل القرآن-أبو
جعفر حممد بن جرير الطربي(ت

310ه�)-ط -3دار الكتب العلمية-
بريوت -لبنان1420 ،ه�1999-م.

 .17اجل��ام��ع ألح��ك��ام ال��ق��رآن -أب��و عبد

شرب-
 .12تفسري القرآن الكريم -عبد اهلل ّ

اهلل حم��م��د ب���ن أمح����د األن���ص���اري

مطبعة النجاح ،القاهرة 1385ه���-

وعبد اهلل املنشاوي -مكتبة جزيرة

راجعه د.حامد حفني داود ،ط،2

1966م.

 .13التفسري الكبري (مفاتيح الغيب)-
فخر الدين حممد بن عمر بن احلسني

ال��ق��رط��ب��ي(ت)-حت��� .حممد بيومي،
الورد ،ومكتبة اإليامن -القاهرة-مرص

(د .ت).

 .18روح املعاين يف تفسري القرآن العظيم

د .عيل رحيم هادي احللو

والسبع املثاين -أب��و الفضل شهاب

 .22فتح القدير اجلامع بني فن الرواية

مراجعة حممد أمح��د األم���د ،وعمر

ب����ن ع����يل ب����ن حم��م��د ال��ش��وك��اين

الدين حممود اآللويس (ت1270ه�)-

وال��دراي��ة من علم التفسري -حممد

عبد السالم السالمي -ط- 1دار

(ت1250ه���)-حت��� .د .عبد الرمحن

1420ه� 1999-م.

والنرش والتوزيع -القاهرة 1415ه�-

إحياء الرتاث العريب -بريوت -لبنان

 .19زاد امليرس يف علم التفسري -أبو الفرج
مجال الدين عبد الرمحن بن عيل بن

حممد اجل��وزي (ت597ه����)-ط-1

املكتب اإلسالمي للطباعة والنرش-
دمشق 1385ه�1965-م.

 .20زب��دة التفاسري -فتح اهلل ب��ن شكر
اهلل ال���رشي���ف ال���ك���اش���اين (-ت

عمرية -ط �1دار ال��وف��اء للطباعة

1994م.

 .23العني -أب��و عبد الرمحن اخلليل بن
أمحد الفراهيدي (ت175ه���) -حت�.

د .مهدي املخزومي ود .إبراهيم
السامرائي -دار الرشيد للنرش-بغداد

1982م.

 .24الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون

988ه�)-.حت� .ونرش مؤسسة املعارف

األق��اوي��ل يف وج��وه التأويل -أب��و

مؤسسة املعارف اإلسالمية-إِيران-

(ت538ه���) -مصححه عىل نسخة

اإلس��الم��ي��ة-ط- 1مطبعة ع��رتت،

قم املقدسة  1423-ه�.

القاسم حممود بن عمر الزخمرشي
خطية د .عبد الرزاق املهدي -ط-1

 .21ال��ص��ايف يف تفسري ال��ق��رآن -حممد

دار إحياء الرتاث العريب -بريوت-

الكاشاين(ت  1091ه�) حت� .السيد

 .25لسان ال��ع��رب -أب���و الفضل حممد

بن املرتىض املعروف باملوىل حمسن
حمسن احلسني األمني -ط- 1مطبعة
م���روى ،دار الكتب اإلسالمية-
إيران-طهران  1419-ه�.

لبنان 1424ه� 2003-م.

بن مكرم امل��ع��روف ب� (اب��ن منظور

ت711ه���) -دار احلديث -القاهرة

1422ه� 2002-م.
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 .26جممع ال��ب��ي��ان لعلوم ال��ق��رآن -أب��و
ع��يل الفضل ب��ن احل��س��ن الطربيس
(ت548ه�) -طبعة ُ
باألفست-مطبعة

بريوت -لبنان 1420ه� 1999-م.

إيران-طهران 1417ه� 1997م.

القاهرة -املركز العريب للثقافة والعلوم

مؤسسة اهل��دى للنرش والتوزيع-

 .27جممل اللغة -أب��و احلسني أمح��د بن
فارس (ت395ه���) -راجعه ودقق

أص��ول��ه :حممد طعمة -ط-1دار

إحياء الرتاث العريب -بريوت -لبنان
1426ه� –2005م.

 .28خمتار الصحاح -حممد بن أيب بكر بن
عبد القادر ال��رازي (ت666ه���)-
دار الرسالة -الكويت 1403ه���-
1983م.

ط-1مؤسسة األعلمي للمطبوعات-
 .32املعجم الوجيز -جممع اللغة العربية يف
(د .ت).

 .33امل��ع��ج��م ال��وس��ي��ط -جم��م��ع اللغة
العربية يف القاهرة -ق��ام بإخراجه

إبراهيم مص�طفى وآخ��رون -ط�2
مطبعة ب���اق���ري-إي���ران1427ه����

ق1385-ش ه�.

 .34امل��ف��ردات يف غريب ال��ق��رآن -أب��و
القاسم احلسني بن حممد املعروف
ب�(الراغب األصفهاين ت 502ه�)-

 .29املصباح املنري -أمحد بن حممد املقري

حت� حممد سيد الكيالين -دار املعرفة-

دار اهلجرة -إيران -قم 1325ه� .ش.

 .35مقاييس اللغة -أب��و احلسني أمحد

الفيومي (ت770ه���) -ط �3مؤسسة
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الكريم -حممد ف��ؤاد عبد الباقي-

بريوت لبنان (د .ت).

 .30معاين القرآن وإعرابه -أب��و اسحق

بن ف��ارس (ت395ه����) -حت��� .عبد

(ت311ه����) -حت��� .د .عبد اجلليل

 .36امل��ح��رر الوجيز يف تفسري الكتاب

إبراهيم بن الرسي املعروف بالزجاج

السالم حممد هارون -إيران (د .ت).

عبده شلبي -دار احلديث -القاهرة

العزيز (تفسري اب��ن عطية) -أب��و

 .31املعجم امل��ف��ه��رس ألل��ف��اظ ال��ق��رآن

الرحايل الفاروق
(ت541ه�) -حت�ّ .

1424ه� 2004-م.

حممد عبد احلق بن عطية األندليس

د .عيل رحيم هادي احللو

وآخرين -ط- 1الدوحة  1398ه�-

1977م.

 .37امليزان يف تفسري القرآن -السيد حممد

حسني الطباطبائي (ت 1360ه�)-

دار الكتب اإلس��الم��ي��ة -ط��ه��ران
1379ه� ش.
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سيميائية إيقاع السجع يف القرآن الكريم

من العلو؛ ألنه داللة عىل املعنى.

مدخل

وتتيح اللفظة(سوم)( )3معنى ((العالمة

املنهج السيميائي واألنموذج
السيميائي األديب:

ترجع لفظة السيميائية إىل األصل

قال

تعاىل:

ﭽﭦ ﭧ ﭨ

اليوناين  ،semeiomالذي يشري إىل:

ﭩ ﭪ ﭫﭼ [سورة الفتح،]29 :

أو أثر  ،Traceأو قرينة  ،Induceأو

قوهلم« :سيام فالن حسنة» ،قال أبو بكر

سمة مميزة ،Marquee distinctive

فإذا مدّ وه قالوا السيمياء))( .)4ومنه

عالمة منذرة  ،Singe precursorأو

األنباري(ت328ه�)(( :معناه عالمته،

غري ذلك من دالالت متقاربة يمكن مجعها

إذا أعلمته(...)5

عالمة(.Sign )1

عىل أثر و َم ْعلم ،تقول(( :وسمت اليشء

دليل  ،Prevueأو بصمة  Imprintsإىل

حتت مسمى عام واحد هو  Semaبمعنى

أسم ُه،
وهي مأخوذة من وسمت اليشء ُ
وتتيح اللفظة الثالثة(وسم) معنى ّ
يدل

وهذه اللفظة متاثل ما يف العربية شكال

وسام :أثرت فيه ِ
والوسمي أول
بس َم ٍة،
ّ
َ
وسمي
األرض بالنبات،
يسم
املطر؛ ألنه ُ
ّ

املعجمية العربية( :سمو) ،و(سوم)،

الناس ،وفالن موسوم باخلري ،وفالنة ذات

ومعنى ،فالسيميائية والسيامئية والسيمياء،
وعلم السيمياء ترجع كلها إىل الثالثية

و(وسم) ،إذ تتيح لنا لفظة (سمو)

()2
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جتعل يف اليشء ،والسيام مقصور من ذلك،

كل ٍ
معنى :العلو ،حتى سميت العرب ّ
عال

سامء ،فقيل لظهر الفرس سامء ،والنبات
سامء ،ويقال ّ
إن أصل (اسم) ِسمو ،وهو

( )1ظ :إشكالية املصطلح يف اخلطاب النقدي
العريب اجلديد ،د .يوسف وغلييس.223 :
( )2ظ :مقاييس اللغة ،ابن فارس.99- 98 /3 :

موسم احلاج موسام؛ ألنه َم ْعلم جيتمع إليه

ميسم ،إذا كان عليها أثر اجلامل ،والوسامة:

اجلامل ،وقوله تعاىل :ﭽﭫ ﭬ ﭭ ﭮ

ﭯﭼ [سورة احلجر ،]75 :أي
( )3ظ :م .ن.99- 98 /3 :
( )4مقاييس اللغة.119 /3 :
( )5الزاهر يف معاين كلامت الناس ،أبو بكر حممد
بن القاسم األنباري.145 /2 :

د .تومان غازي حسني

الناظرين يف السمة الدالة))(.)6

واالجتاهات ،لكنها تظل يف النهاية شيئا

وهبذا يتضح التقاء هذه املادة املعجمية

يقوم مقام يشء آخر يف عالقة ما أو حتت

النواة اللغوية اليونانية القديمة ،فال حاجة

ّ
((كل
وهبذا تصبح املقاربة السيميائية

العربية مع نظرياهتا األجنبية التي تؤول إىل

لرتمجتها ترمجة تربك الدرس النقدي عىل

النحو الذي نجده يف فوىض املصطلحات
للرتمجات املختلفة.

صفة ما ،جتعلنا دائام نعرف شيئا إضافيا(.)8

عملية تأمل للداللة ،أو فحص ألنامطها،
أو تفسري لكيفية اشتغاهلا ،من حيث شكلها

وبنيتها ،أو من حيث إنتاجها واستعامهلا

وقد نشأ علم السيمياء ،أو السيميائية

وتوظيفها))( ،)9أي ّ
أن هدف السيميائية

ال��ق��رن ال��ع��رشي��ن ،ب��اس��م السيميائية

ال يمكن أن ختتزل يف وصف التواصل

عند هنايات القرن التاسع عرش وبدايات

Semeiotic

حينا،

والسيميولوجيا

 Semiologicحينا آخر ،بإسهام أوريب-
أمريكي مشرتك يف وقتني متزامنني نسبيا عىل

يد العامل اللغوي السويرسي فريدناند دي
سوسري -1857(F. De. Sasurssre

هو استكشاف املعنى ،وهذا يعني أهنا
أعم من التواصل
وحده ،فهي إجراء ّ

لصعوبة حرص ّنية التواصل بالفعل
النفساين أو االجتامعي أو األيديولوجي

إىل غري ذلك ،فضال عن صعوبة حتديد

مفهوم التواصل ،أيكمن يف الظاهر املبارش

1913م) ،والفيلسوف األمريكي تشارلز

مفهوما بوصفه إرادة فعل أو إرادة معرفة،

1914م) ،وم��وض��وع��ه دراس����ة حياة

ليس إرادة فعل أو معرفة ،كالذي حيصل

سندرس بريس -1839(C. S. Perice

العالمات داخ��ل احلياة االجتامعية(،)7

أم بالضمني غري املبارش؟ مفهوما بوصفه
ضمنا يف قوله تعاىل :ﭽﭧ ﭨ ﭩ

التي خيتلف مفهومها باختالف النظريات

ﭪﭫﭬﭭﭮﭯﭰ

( )6مقاييس اللغة.111- 110 /3 :
( )7ظ :أعالم الفكر اللغوي ،روي هاريس،
وتولبت جي تيلر.257 /1 :

( )8ظ :السيميائية وفلسفة اللغة ،امربتو أيكو.39 :
( )9ظ :السيميائية العامة ،وسيمياء األدب ،عبد
الواحد املرابط.7 :
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ﭱﭼ [سورة االنفطار.]7- 6 :

أيفهم من معنى صفة (الكريم) يف

اآلية أهنا متثل هتديدا ،بمعنى :إنك اتبعت

شيطانك مستغال إكرامي لك ،بحسب رأي

وأخطأ بحقك :بم أعاقبك؟ فيقول :عاقبني

بغفرانك ،فإنه أشدّ ع ّ
يل من سخطك .فهذا

املعنى ليس مناقضا لذاك ،بل مها متكامالن؛

الزخمرشي (ت 538ه�)( .)10أم أنه اعتذار

أن َّ
ذلك ّ
يصور أحد طريف
كل معنى منهام ّ

ﭽﭫ ﭬﭼدون سائر صفاته ليلقن

يصور موقف اهلل تعاىل من عبده العايص،
ّ

مقبول لفعل املعايصّ ،
بأن اهلل تعاىل قال:

كرم الكريم،
غرين ُ
عبده اجلواب حتى يقولّ :
بحسب رأي ابن عطية (ت546ه�)(.)11

يف هذه احلال أيمكن أن نتحدّ ث عن

اتصال يريد به اهلل تعاىل أن يقول رصاحة

للعبد العايص :أن افعل املعايص واعتذر

هبذه الطريقة وسوف أغفر لك؟.

يبدو جلي ًا أنه ال توجد أ ّية ّنية لالتصال

من اهلل تعاىل هبذا املعنى ،ويف املقابل

نستطيع القولّ :
إن هذه الصفة(الكريم)
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واللوذ باملغفرة ،كأن تقول ملن أحسنت إليه

مل ِ
تأت من دون استدالل عىل اتصال

غري إرادي ،ولكنه حقيقي؛ ألنّه يكشف
عن نفس املتورط باملعصية أن يستثمره
وسيلة للدفاع عن نفسه بالتسليم باخلطأ

( )10ظ :الكشاف ،الزخمرشي.716 /4 :
( )11ظ :املحرر الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز،
ابن عطية األندليس.447- 441 /5 :

االتصال ،فالتهديد باستغالل الكرم

يصور موقف العبد من نفسه ومن
واالعتذار ّ
ربه .وهبذا تكتمل لنا صورة املوقف التداويل،

أي موقف مستعميل اللغة بعضهام من بعض،

فضال عن تصوير ظروف الكالم.

وهذا املثال وغريه مما ذكر يف متن هذا

يبي لنا مشكل املعنى الذي تريد
الكتاب ّ
السيميائية العناية به ،إذ يتجاوز مشكل

االتصال الذي تتضمنه ،ولكنه ليس إال
شكل خاص منها ،ذلك ّ
أن االتصال

النفعي يف حقل االستدالل يعدّ معطى

يفرض مسارا إجباريا يقلص ّ
كل التباس

أو ّ
كل تعددية للقراءات املمكنة ،كالذي
يوجد يف آيات األحكام ،بافرتاض ّ
أن األمر

ال يتعلق برسالة مشفرة تشفري ًا عاما فتكون

قابلة للفهم يف مستوى أحادي االستدالل.

فالسيميائية التي تأسست عىل فكرة

د .تومان غازي حسني

العالمة مل تتأسس عىل التساوي وعىل

الذي يرتبط بالنص عن طريق الشفرة

التكافؤ بي العبارة واملضمون ،بل تأسست

النص بي نصوص أخرى فعلية أو حمتملة

()12
حتولت عنايتها نحو
توليد الداللة  ،إذ ّ

املعريف النوعي للقارئ مع اخلصب األديب

القار واملحدد من قبل السنن وعىل
التعالق ّ

عىل االستدالل وعىل التأويل وعىل دينامية

التأويلية التي يمكنها أن تو ّلد املعنى بوضع

يمكن ربطه هبا نتيجة لتفاعل اخلصب

توليد النصوص وتأويلها وانحرافات

واجلاميل واإلبداعي للنص املقروء.

نفسها املتأتية من توليد الداللة.

نقطة املركز يف ّ
كل تفكري سيميائي يف

التأويالت ،ونحو احلوافز اإلنتاجية واملتعة

وهبذا الفهم يكون موضوع السيميائية

وهذا يعني ّ
أن السيميائية تتعامل مع

العصور املاضية ،ولكن بارتباط وثيق

والتداويل ،الذي يتعلق بالبنيات التأويلية

يف املستوى الصويت للقرآن الكريم ،بام

النص من حيث مساره الشكيل والداليل
ّ
التي تتقاطع مع مباحث غري سيميائية

تدخل يف إطار مجالية التلقي عموما،
ليأخذ التأويل السيميائي حيزه بي املناهج
التأويلية األخرى ،رشيطة حرص حر ّية

املؤول يف إطار العثور عىل املعنى بالطرائق

الداللية والنحوية والتداولية املختلفة،

التي خترجنا عن نطاق كلامت النص ،وهذا

يعني ّ
أن التأويل السيميائي( )13ال يستطيع
أي معنى شاء عىل النص ،بل املعنى
إسباغ ّ

( )12ظ :السيميائية وفلسفة اللغة.38 :
( )13ظ :السيمياء والتأويل ،روب��رت شولز:
.62-61

بعملية التأويل ،التي تكون أكثر خصوبة

حيمله من طاقات إحيائية داللية ومجالية
كبرية ،ألهنا ترسم احلدود البنيوية الشكلية

للنص القرآين.

املبحث األول:

اإليقاع السجعي نامذجه وأنامطها:

اإليقاع يف معناه العام يعني التدفق

أو اجلريان ،وخيصص بالتواتر املتتابع بني

حالتي :الصوت والصمت( ،)14فام نعني

بذلك؟ ونحن نعلم ّ
أن وحدة الوزن يف

تنبه
السجع تقيمه الكلامت ،وذلك ما ّ

( )14ظ :معجم مصطلحات األدب ،جمدي
وهبة.481 :
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إليه ابن األثري يف قوله تعاىل :ﭽﮉ ﮊ

ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑﭼ

أطول عند متام الكالم املفيد الذي حيسن

سجعات كلها من لفظتني))(.)15

جاكوبسن ّ :R. Jacobson
((إن الوقف

[سورة الواقعة ،]30- 28 :قائ ً
ال(( :فهذه

السكوت عليه ،مؤدي ًا متاسك الكلامت ،قال

يتضح من كالم ابن األثري ّ
أن وحدة

يف اجلملة هو وحده الذي جيعل الكلامت

التي ال تؤدي معناها ،إال بعد متام النطق

بيد ّ
أن الوقف عىل اجلملة العربية

الوزن الصورية يف السجع هي( :الكلمة)

بأصواهتا حتى آخر صوت يف بنيتها

الرصفية ،وبعد متام النطق يتوقف املتكلم

بوقفة قصرية ،سنطلق عليها(وقفة معنى
قصرية) ،وتسمى الوقفة املعنوية القصرية

املستقلة متامسكة))(.)17

ُيمأل بصوت احلركة النحوية التي تكون

خارج معنى الكلمة ،فيقرص طول الوقفة،
إذا أراد املتكلم االستمرار بالكالم ،حتى

حيتاج إىل التزود بن َف َ ٍ
س جديد ،فتحدث

االنتقال

وقفة كبرية ،وهنا تنتهي دورة إيقاع آلية

كلامت أو مقاطع يف حدث كالمي بقصد

اليومي االعتيادي ،الذي يرتكز عىل

ب�(املفصل)Juncture

أو

 ،Transitionوهو سكتة خفيفة بني

فتكون اإليقاع اآليل للغة التواصل
تتكرر
ّ

الداللة عىل مكان انتهاء لفظ ما ،أو مقطع

الوقف التنفيس فيرتابط الكالم ترابط ًا

استمرار الكالم ،فيحدث تواتر متتابع بني:

أما يف الكالم األديب ،فإن وقفة املعنى

ما وبداية آخر( .)16وتتكرر هذه الوقفة عند
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يستمر هبذه الوترية ،بل يقطع بوقفة معنى

جاف ًا( )18بال حدود مجالية.

الصوت ،أي نطق الكلمة ،والصمت،

االسنادية الكبرية ،ال متأل باحلركات

تدفق هاتني الوحدتني املتضادتني ،فيحدث

فواصل الكالم األديب تبنى عىل الوقف ،قال

أي وقف املعنى القصرية ،وهكذا يستمر

اإليقاع من تكرار هذا املزدوج ،لكن ال

( )15املثل السائر.235 /1 :
( )16ظ :أسس علم اللغة ،ماريو باي.95 :

اإلعرابية ،إذا أراد املتكلم االستمرار؛ ّ
ألن

( )17النظرية األلسنية عند رومان جاكوبسن،
دراسة ونصوص ،فاطمة الطبال بركة.78 :
( )18ظ :م .ن.59 :

د .تومان غازي حسني

ّ
((إن
شهاب الدين احللبي(ت725ه�):

فيتوحد إيقاع التنفس مع إيقاع الكالم
ّ

كلامت األسجاع موضوعة عىل أن تكون

األديب ،أي ّ
أن إيقاع الكالم األديب هو الذي

أن جيانس بني القرائن ويزاوج بينها ،وال

تنبه إليه الزركيش قائال(( :وتقع الفاصلة
ّ

يكن بدّ من إعطاء أواخر القرائن ما يقتضيه

هبا ،وهي الطريقة التي يباين القرآن هبا

ساكنة األعجاز موقوف ًا عليها؛ ّ
ألن الغرض

يتم ذلك إال بالوقوف ...فلو ذهبت تصل مل
حكم اإلعراب فتختلف أواخر القرائن

ويفوت الساجع غرضه .)19())..وتابعه
يف ذلك الزركيش ،وابن معصوم املدين

(ت1120ه�) وغريمها.

نلحظ ّ
أن وظائف الوقف عىل

الفواصل كثرية منها :إطالة مدة الوقف

قياس ًا إىل الوقفات املعنوية القصرية بني

الكلامت التي تأيت قبل الفاصلة ،وإلغاء

احلركات اإلعرابية املختلفة لتأكيد هوية

الفاصلة الصوتية ،واإليقاعية بقطع تدفق
الوقفات املعنوية القصرية قطع ًا فني ًا ال

عالقة له بالقطع التنفيس العشوائي ،لكن
قد يستغل هذا الوقف الفني للتنفس،

( )19حسن التوسل ،شهاب الدين احللبي:
 ،207- 206ظ :الربهان يف علوم القرآن،
الزركيش69 /1 :و  ،70أنوار الربيع ،ابن

معصوم املدين.253 /6 :

ينظم إيقاع التنفس ،ال العكس ،وهذا ما
عند االسرتاحة يف اخلطاب لتحسني الكالم

سائر الكالم))( ،)20ويقصد بالكالم املباين،

الكالم االعتيادي؛ ذلك ّ
أن الكالم األديب
حمسوب ،يتناغم إيقاعه مع َن َفس األديب،

أو مع َن َفس متلقيه لتشابه تكوينهام النفيس.

ّ
مسوغ وضع مصطلح الوقفة
إن
ّ

القصرية والوقفة الكبرية ،مهم يف دراسة

اإليقاع السجعي ،ومتييزه من إيقاع الشعر،
اعتامد ًا عىل فكرة معقولة ألمرين؛ أوهلام:

ّ
إن الذهن يلتفت عند نطق الكلامت إىل
معانيها ،وال يلتفت إىل ما فيها من إيقاع

بتوايل احلركات والسكنات؛ ألمهية املعنى؛

ّ
ألن بنية الكلامت ال ختضع لنظام تكراري
ثابت ،فض ً
ال عن ّ
أن مكونات الكلمة
ّ
ولعل هذا هو السبب
أصوات ال معنى هلا،

الذي دعا اخلليل إىل دمج جمموعات من
احلركات والسكنات الصوتية بام سامه
( )20الربهان يف علوم القرآن.60 /1 :
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ب�(التفعيالت)التي نلمس فيها التفاتة

انضباط قياس الكلامت لألسباب املذكورة

معنى ،باالنتقال من الصوت املجرد الذي

الوقفات النتظامها وتساوهيا وتكرارها يف

ذكية تكمن يف حتويل الالمعنى إىل هيكل

يتصل باملوسيقا البحت ،إىل ما يشبه البنى

اللغوية الرصفية ،فالتفعيالت هياكل
عظمية للكلامت ،فمثال تفعيلة( :فاعلن)
هي اهليكل العظمي لكلامت اسم الفاعل،
ٌ
وقناديل،
ومفاعيلن هيكل كلمة مناديل،
وهكذ ًا .فالتفعيالت متثل املنطقة الوسطى

بني املوسيقا البحت ،وموسيقا اللغةّ ،
كل
ذلك من أجل االقرتاب إىل املعنى ،إذ ال

يوجد شعر من دون معنى.

هنايات القرائن ،ذلك ّ
أن الذهن ينرصف
عند النطق بكلمة ملعناها ،وتنرصف حاسة

التوقع إىل ما يليها من وقف منتظم واحد
يتبع ّ
كل كلمة ،فيحصل نظم إيقاعي

للمعنى ،وهلذا يمكن أن نسمي إيقاع

السجع بإيقاع املعنى؛ ّ
ألن املعنى ال يوجد

يف اهلياكل اخلليلية (التفعيالت) لتجردها

من املعنى.

وتفيد الوقفة االسنادية الكبرية عند

وما دام املعنى شيئا أساسيا يف اللغة

الفاصلة يف السجع ،يف حتديد الوحدة

اعتباطا فال ضابط ألصواهتا وبناها

املعنوية القصرية بعد عدد من كلامت القرائن

والكالمّ ،
وإن الكلامت تطول وتقرص
الرصفية يمكن أن يتخذ وحدة لقياس

إيقاع النثر ،وعىل هذا األساس فاليشء
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ّ
ولعل الذي نشعر به هو إيقاع
آنف ًا،

الثابت هو الوقفة املعنوية القصرية التي

تقع بعد متام النطق بآخر صوت من
البنيوي
الكلمة ،لذا سنعدها األساس
ّ

إليقاع الكالم ،وهذا مسوغ آخر لالعتامد
عىل فكرة الوقف يف دراسة اإليقاع
السجعي ،النضباط قياسها أكثر من

اإليقاعية التي حتدد ،أو تقطع تدفق الوقفات

يف السجع ،وبعد عدد من تفعيالت البحر
أيض ًا ،وسندرس هاتني الظاهرتني مع ًا

للموازنة وتبيان الفروق بني إيقاع السجع
املعنوي ،وإيقاع البحر الالمعنوي ،وهبذا
تكون الكلمة ووقفتها وحدة وزن لإليقاع

السجعي ،كالتفعيلة التي هي وحدة وزن
اإليقاع الشعري ،التي حتدّ أو تقطع تدفق

الوقفات القصرية بعد التفعيالت ،حتى

د .تومان غازي حسني

تقطعها وقفة كبرية عند التفعيلة التي تقع

ّ
وإن (ق) رمحتك (ق) /نقمه (ط)= ق

وحدة اإليقاع الشعري( .)21وهبذا يظهر

وهبذا التحليل نلحظ أثر الوزن

آخر الشطر الشعري ،فيكون الشطر هو

ق ط ...قرينة (.)2

أول فرق بني الوحدة اإليقاعية السجعية،

والقافية يف شطري الرجز املجردين،

اإليقاع الشعري جمرد من املعاين ،واإليقاع

يضع اإليقاع الذهن يف متجهني(:)22

والوحدة اإليقاعية الشعرية ،وهو ّ
أن

السجعي معنوي بامتياز.

وكذلك الوزن والفاصلة يف القرينتني ،إذ
أحدمها :أفقي ،واآلخر عمودي،

وإذا رمزنا للوقفة املعنوية القصرية

فاألفقي يمثل التوقع احلاصل من عدد

االسنادية الطويلة ب�(ط) ،أو دائرة كبرية أو

ترتيبها وتوزيعها ،بأن العدد نفسه سيتكرر يف

ب�(ق) أو دائرة صغرية ( ،)5وللوقفة
غامقة ( ،)5نحصل عىل تطابق شكيل يف

الوزن واإليقاع ،بني قرينتني طوهلام ثالث
كلامت ،وإيقاع بحر الرجز مث ً
ال ،أي يف

التفعيالت /الكلامت الثابتة يف تسلسل
كل شطر /قرينة.

واآلخر :عمودي :يظهر يف التوقع

بعودة الوقفة الكبرية بعد القافية /الفاصلة،

الوحدة اإليقاعية املناظرة للقرينة ،ويمكن

اللتني تؤلفان النهاية املرحية لألذن بانتهاء

مستفعلن (ق) /مستفعلن(ق)/

بالشطر /القرينة السابقة من ناحية أخرى،

مستفعلن (ق) /مستفعلن (ق)/

عدد تفعيالت /كلامت -ثابت

إيضاح ذلك كام يأيت:

مستفعلن (ط)= ق ق ط ....شطر (.)1
مستفعلن (ط)= ق ق ط ...شطر (.)2
وكذلك إيقاع القرينتني اآلتيتني:

ّ
إن (ق) قسويت (ق) /رمحه (ط)= ق

ق ط ...قرينة (.)1

( )21ظ :أقنعة النص ،سعيد الغانمي.69 :

الشطر /القرينة ،من ناحية ،وتذكر

ويمكن تبيان ذلك يف الرسم اآليت:

قافية /فاصلة ثابتة

( )22مناهج علم اللغة من هرمان باول حتى نعوم
شومسكي ،برجييته بارتشت.71- 70 :
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وحيدث ثاين الفروق بني إيقاع السجع،

الوقفة القصرية بعد الكلمة) ،حتى يقطع

السابقة ستبقى مستمرة عىل نمط إيقاعي

اآلي ،التي تتحىل باجلناس اإليقاعي -يف

وإيقاع البحر الشعري املجرد يف ّ
أن الصورة

واحد إىل هناية اهليكل العظمي للقصيدة،

يف حني ّ
أن هذه الصورة يف السجع

حتصل فيام سمي ب�(السجع املوسوم
بصفة االعتدال) .،الذي اليستحسن

فيه استمرار عىل نمط واحد ،ملا فيه من
التكلف عند املنشئ ،وملل عند املتلقي،

قال حازم القرطاجني (486ه�)(( :وإنام
مل جييء [السجع] عىل أسلوب واحد؛ ألنه

الحيسن يف الكالم مجيع ًا أن يكون مستمر ًا

عىل ٍ
نمط واحد ،ملا فيه من التكلف ،وملا

ّ
وألن االفتتان يف
يف الطبع من امللل عليه،
رضوب الفصاحة أعىل من االستمرار عىل
رضب واحد))(.)23
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وإيقاع السجع بينة معقدة ال يمكن

فهمها ما مل نحللها إىل إيقاعي أحدمها :أفقي
يتمثل يف تكرار املزوج التقابيل( :لفظ+وقفة
معنى قصرية) أو (معنى كلمة+ال معنى

( )23منهاج البلغاء ،حازم القرطاجني-388 :
 ،389الربهان ،62 /1 :ظ :أنوار الربيع:
.254 /6

هذا التكرار بوقفة معنى كبرية عند هنايات

األعم األغلب ،-الذي ّ
يذكر بالفواصل

السابقة بتكرار املزدوج االيقاعي املتقابل

(كلمة الفاصلة+وقفة معنى كبرية)،

فيحصل تكرار إيقاعي عموديّ ،
يذكر

بالفاصلة القرآنية السابقة ،وكال اإليقاعي
حر حرية تواكب حركة املعنى يف مستويات
ّ

النص األخرى .وهلذا يتنوع إيقاع السجع
تنوعا كبريا وهذا األمر جعله عصيا عىل

التقني؛ خلضوعه لقانون اإليقاع احليوي
العام :النمط وكرس النمط ،الذي حيقق أدبية

التشابه واالختالف ،التي تواكب حركة

املعنى .فكيف نتحكم هبذا التنوع الكبري من
دون الرجوع إىل أنموذج عام ،أو ما يمكن

أن ندعوه بالبنية؟ّ .
إن الفرضية الفاعلة
لإلجابة عن هذا السؤال تكمن يف االعتقاد

بأن ّ
الراسخ ّ
كل آية كريمة متتلك بنية صوتية

خاصة هبا يمكن أن ختضع للتحليل ،وذلك
أمر يبدو مستحيال ،ما مل نتبع منهجا فاعال

هو املنهج االستنباطي ،الذي يفرض
بدءا أن نتصور أنموذجا افرتاضيا وصفيا

د .تومان غازي حسني

(نظرية)

()24

تسقط عىل أنواع اإليقاعات

املختلفة ،ومالحظة أي منها يقرتب من
النظرية وأي منها يبتعد.

كلية هي أشكال متكررة تتجاوز األنامط
أو النامذج التحتية األفراد(.)26

ّ
إن أبرز وظائف هذا األنموذج العام

اإلنموذج اإليقاعي صورة بنيوية

هي التنظيم الذي يعمل باجتاهني(:)27

يعرفه ستفني
للنص اإلبداعي النثري ،الذي ّ

عن طريق نظم عنارص األنموذج ملوجة

مستخلصة من اخص خصائص الشكل

كولبورن بيرب -1891(S. C. Pepper
1972م) األنموذج( Type )25بأنه :جمموعة

أوهلام :داخيل يوسع انتشار السمة اجلاملية

موحد تتكيف له
الفوىض ،بنمط ثابت
ّ
التنبه وقوى العقل
احلواس ويشدّ إليه ّ

من العنارص ذات عالقة تبدو تامة ،أو يغلب

التحليلية ،ذلك ّ
أن العقل يتطلب

يف موضوعات فريدة أخرى .وتتسم النامذج

وتتعبه( ،)28لكن التنظيم الصارم يصبح

املتفردة لإلدراك واملغزى اجلاميل الذي جعله

النمط بنمط آخر يواجه الرتابة واملألوف

عليها الكامل يف موضوع فريد يمكن تكراره
بقدرهتا عىل التنظيم وتقديمها للفن القيمة
حيوز عىل اإلعجاب.

وخيضع األنموذج اإليقاعي يف القرآن

الكريم إىل مبدأ أسايس يف اإلبداع يمكن

نظرة شاملة موحدة ،فالفوىض تزعجه

ممال ،إذا استمر طويال ،لذلك يكرس هذا
بالتنوع ،الذي تقتضيه البنى العميقة
وسياق احلال.

أما اجتاه التنظيم اخلارجي ،فيحصل

أن نطلق عليه أسم "األنموذج األصيل"

عند حصول األثر الفني عىل وجوده

(النمط /كرس النمط) ،الذي ّ
يضم رموز ًا

بعناية اجتامعية تكون إطارا لتلقي العمل

أو "النمط األعىل"  ،Archetypeوهو

( )24ظ :فصول يف السيميائيات ،د .نرص الدين
بن غنيسة.11- 10 :

( )25ظ :النظرية السياقية عند ستفني بيرب ،د.
رمضان الصباغ.56 :

املستقل عن أي أثر فني آخر ،فيحظى إذاك

( )26ظ :عرص البنيوية من ليفي شرتاوس إىل
فوكو ،اديث كيزويل.265 :
( )27ظ :النقد اجلاميل وأثره يف النقد األديب ،روز
غريب.22 :
( )28ظ :النظرية السياقية عند ستيفن بوبر.22 :
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الفني بوساطة معايري اجتامعية مدخرة

( )8- 6كاآليت )6- 6- 6( :يف قوله تعاىل:

السمة اجلاملية من خارجها ،كالتي تسبغها

ﮅﮆﮇﮈﮉﮊ

تؤكد بنية القصد واالهتامم التي تثري

عىل األشياء يف املتحف(.)29

هذا األنموذج اإليقاعي العام الذي

ويضم ثالثة
هنجه القرآن الكريم يف نظمه،
ّ
نامذج فرعية تتحكم بتدفق اإليقاع األفقي
هي:

-1األنموذج املعتدل:

ﮋﮌﮍﮎﮏﮐﮑ
ﮒ ﮓ ﭼ.

يصور بيانيا بخط
وك��ال اإليقاعني
ّ

مستقيم يستشعره العقل شعورا رياضيا

منتظام يعطي إح��س��اس��ا ب��االس��ت��ق��رار
ويصور االعتدال اإليقاعي
والثبات(.)30
ّ

وفيه تتوازن القرائن عىل نمط ثابت

األول حدث يوم القيامة ،وكأنه قانون ال

سورة الزلزلة مثال يف اآليات[،]5- 1

ويصور االعتدال اإليقاعي اآلخر
اليوم.
ّ

رتيب يف بنيتها السطحية ،وقد ورد يف
التي تأخذ إيقاعا موزونا ،كاآليت-3( :
 ،)3-3- 3-3يف قوله تعاىل :ﭽﭩ

ﭪﭫﭬﭭﭮﭯ

120

ﭽﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ

حييد؛ ألن��ه موصوف بصوت خالق هذا

أص��ول العدل اإلهل��ي ال��ذي سيطبق عىل

خملوقه العاقل بميزان يقيس مثاقيل الذرات
اجليد والرديء.

ﭰﭱﭲﭳﭴﭵﭶﭷ

ويرعي اإليقاعان تصوير مواقف

بعدّ كلمة(إذا) عبارة افتتاحية ،وعدّ كال

يقطعه الوقف عىل الفواصل بعد ّ
كل

ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾﭼ،

احلالني ،فكان اإليقاع األول رسيعا

من( :ما هلا) ،و(أوحى هلا) كلمة كلمة،

ثالث كلامت ،وهذا يالئم تسارع أحداث

يتحول اإليقاع إىل اعتدال آخر يف اآليات:
ّ

موصوف بنظام االعتدال؛ ألنه موصوف

( )29ظ :النقد الفني ،دراسة مجالية وفلسفية،
جريوم ستولنتيز.120 :

( )30ظ :مدخل إىل علم اجل��امل ،هديل بسام
زكارنة.27 :

بحذف الوقفة املعنوية بني الكلمتني .ثم

الزلزال وما يتبعه ،لكن ّ
كل ما يتبعه

د .تومان غازي حسني

من وجهة نظر اخلالق سبحانه وتعاىل،
يف حني يرعى اإليقاع اآلخر حماكاة

القايض العادل املتأين يف موازنة األمور
ودقة حتليلها ،فجاء اإليقاع بطيئا تقطعه

الفواصل بعد ّ
كل ست كلامت ،ويؤيد
إرادة تصوير هذا املوقف العقيل اختفاء

اإليقاع اجلنايس يف فواصل هذا املوقف:

(أعامهلم ،ويره ،ويره) ،بالقياس إىل كثافة
هذا اإليقاع يف وصف اليوم أحداث هذا

اليوم العظيم.

ويمكن تبيان هذا التفاوت يف املخطط

البياين اآليت:

-2األنموذج املتدفق:

التدفق نمط إيقاعي يصاحب حرية

اإليقاع األفقي ،تقتضيه طبيعة التعبري عن

املواقف .ويطرد فيه عدد كلامت القرائن
املتتالية زيادة أو نقصانا ،فإذا ازدادت

كلامت القرائن املختلفة باطراد سمي
هذا النوع من اإليقاع بالتدفق اإليقاعي

املوجب ،وعكس ذلك يسمى التدفق

اإليقاعي السالب .وإذا تعاقب املوجب
عربا عن كامل املوقف بحركة
والسالب ّ

إيقاعية درامية مؤثرة.
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وملا كانت زيادة الكلامت تؤدي إىل

وهذه الوظيفة اإليقاعية ال حتدد

رسيعا ،ويولد هذا الغنى البنيوي غنى

معينة من اإليقاع والعناية املتصاعدة،

زيادة العالقات البنيويةّ ،
فإن املعنى سينمو
معنويا يكرب كلام تقدم اإليقاع بالزيادة
املطردة .ويؤسس مصطلح التدفق

اإليقاعي املوجب لنمط إيقاعي صاعد ال
يمكن أن يستمر طويال أكثر من أربعة قرائن

واملواقف املتدرجة ،أو ما يمكن أن نسميه

ب�(االنسجام الدرامي) ،الذي يتقدم إيقاعه
متدرجا من البطء إىل الرسعة املتنامية حتى

ُيرشف عىل ّ
حل ،وهو ما يوازي بعض

يصور األثر
يف األعم األغلب .ووظيفته أنه ّ

حركات الطبيعة املتمثلة باملدّ البحري(،)32

األحداث متاسكا منطقيا ،الذي يتبع فيها

أو اإلحساس املبارش بحياة النفس

الدرامي لنمو احلدث الكالمي املتامسك

فيصور نمطا خمصوصا لتتابع
التايل السابق،
ّ

أحداث حمبوكة تتضمن إثارة سؤال يف ذهن
املتلقي يكون إزالة التوتر جوابه(.)31

رقم اآلية
1
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نظرية فحسب ،بل حتدد حاال ذهنية

2
3

4

ﭽﭑﭼ

التي تنشط احلاسة التمثيلية لإلنسان،
املتغرية( .)33وبسبب قوة األثر الدرامي هلذا

اإليقاع ،فإنه ينظم بدايات كثري من السور
الكريمة منها بداية سورة البقرة كاآليت:

اآلية الكريمة

ﭽﭓ ﭔ ﭕ ﭖﭗ ﭘﭙ ﭚ ﭛﭼ

ﭽ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤﭼ

ﭽﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱﭼ

( )31ظ :احلياة يف الدراما ،أريك بنتيل.31 :

عدد كلامهتا
3

7

11
17

( )32ظ :صناعة املرسحية ،ستوارت كريفش.17 :
( )33ظ :فكرة املرسح ،فرنسيس فرجسون.50 :

د .تومان غازي حسني

بحساب احلروف املقطعة كلامت

أو املوقف أو املوضوعات ،يف مقاطع من

تلفظها ،وحساب(ال ريب) كلمة واحدة؛

تعرب
ويف خواتيم السور القصرية إذا كانت ّ

(ال) النافية للجنس ب�(ال) الناهية.

واحد ،يف األعم األغلب .لكن قلة عدد

مستقلة اعتامدا عىل تالوهتا والوقف بني

ّ
ألن الفصل بينهام بوقفة معنى قصرية يلبس

السور الطويلة تقع يف البداية أو يف احلشو،

عن فكرة واحدة ،أو موقف ،أو موضوع

وكذلك يظهر إيقاع التدفق االجيايب يف

كلامت القرائن تؤدي منطقيا إىل قلة

بتدرج متصاعد هو،)17- 11- 7- 3( :

يعرب هذا اإليقاع عن اكتامل املوقف؟ ّ
حلل
ّ

بداية سورة آل عمران يف اآليات (،)4- 1
وبداية سورة املائدة من اآلية [،]3- 1

بصورة ،)58- 52- 23( :وكذلك يف
السور القصار منها :سورة عبس مثال بعدد

العالقات التي تستل منها الداللة فكيف
هذا التعارض البنيوية يأتينا شومسكي N.
 Chomskyبفكرة العالقات الداخلية
أو العميقة املستوحاة من النظر السيميائي

متنام( ،)4- 3- 2وسورة الضحى بعدد:

للنص ،بقولهّ :
إن العالقات ال تقترص

 ،)5وسورة العرص )9- 4- 1( :وغريها.

بالرتاكيب الداخلية العميقة ،املولدة للبنى

( ،)5- 3- 1وسورة القارعة-3- 1- 1( :

أما إيقاع التدفق السالب فيمثل النمط

الذي يتناقص فيه عدد كلامت القرائن

املتتالية ،فهو يشبه حركة اجلزر البحري.

عىل اجلانب الشكيل النحوي ،وإنام تتعلق
السطحية الرابطة للفظة بالسياق ،وبام

خيتفي وراء النص من خلفيات( ،)34تسمى
الذخرية  ،Repertoireوهي عنارص

()35

ووظيفته البالغية اإلجياز ،الذي يكثف

تنتقى من األنساق الداللية املأخوذة من

يرش�ق البنية اللفظية املوحية
الكلامت ،الذي ّ

وحتول عند فسخ عالقتها مع سياقها
ّ

الداللة نتيجة للتناقص املطرد يف عدد
بكامل معنى املوقف املثار يف الذهن.

وللتدفق اإليقاعي السالب موقع مثايل

هو أنه يأيت يف خواتيم التعبري عن األفكار

الواقع والتقاليد والقيم السابقة ،ختتزن
األصيل ،وإنشاء عالقات جديدة ،حيكمها

( )34ظ :معجم السيميائيات ،فيصل األمحر.186:
( )35ظ :السيميائية العامة وسيمياء األدب.186 :
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التوازي واخلطية مع النص املقروء.

وحيصل هذا التكامل اإليقاعي بني

بجملة أسمية أيضا تصف املؤمنني بالكتاب

التدفق املوجب والسالب يف بدايات

وهي :ﭽﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷﭸ ﭹ ﭺ

سورة البقرة مثال ،إذ حيصل تدفق سالب

للكتاب يف نفسه ويف عالقته مع املتقي:

اآليات الطويلة ،وذلك ما نجده يف أول

يف اآلية الكريمة اخلامسة وعدد كلامهتا ()8
بالقياس إىل ما قبلها ،وعدد كلامهتا()12

كلمة ،ليكون إيقاعها املتكامل كاآليت:

( ،)8- 12- 7- 6-3وعند اآلية اخلامسة

يكتمل تصوير موقف املتقني من الكتاب

الكريم ،إيامنا ينظم عالقة الذات مع

نفسها ومع اآلخرين( :اخلالق وخملوقاته
األخرى) ،قوال وتطبيقا .إذ تبدأ السورة

الكريمة بوصف رب العاملني من خالل

كتابه الكريم ،الذي يبدأ بجملة اسمية(:)36
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(أمل /ذلك الكتاب .)..وينتهي املوقف

( )36باعتامد الوجه اإلعرايب الثالث للحروف
املقطعة(أمل) عند العكربي الذي يقول إن
موضعها ((الرفع بأهنا مبتدأ وما بعدها
اخل���رب)) ،وال وج��اه��ة ل��وج��وه إلع��راب
الباقية؛ ألهنا تنبع من تشغيل نظرية العامل
التي ال مسوغ هلا لعدم ظهور حركات
إعرابية عىل احلروف املقطعة توجب تقدير
اجلر عىل القسم بحرف حمذوف وعامل يف
وق��ت واح��د ،فضال عن موضع النصب
فعل َق َس ٍم حمذوف ،أو ٌ
الذي ُيقدّ ر له ُ
فعل
تداويل هوُ :
أتل.
ظ :التبيان يف إعراب القرآن ،العكربي.20 /1 :

ﭻﭼ .واجلملة البادئة هي وصف
الكتاب ...ال ريب فيه (وصف لذات

الكتاب).

الكتاب ...هدى للمتقني (وصف

عالقته مع املؤمنني به).

أما اجلملة اخلامتة فهي وصف للمتقني.

تبني
وبني الوصفني حتصل حركة متنامية ّ

نشاط املتقي باألفعال املهمة اآلتية:
يؤمنون ...بالغيب.
يقيمون ...الصالة.

ينفقون ...مما رزقناهم

يؤمنون ...بالنزول احلايل والسابق.

يوقنون ...باآلخرة.

هذه األفعال اخلمسة مع مفعوالهتا

حشدت يف آيتني مها اآلية الثالثة والرابعة،

يصور
وقد نظمت بتدفق إيقاعي موجب ّ
نشاط املتقني وحركتهم بعدد إيقاعي يطرد

ابتداء من( )7كلامت إىل ( )12كلمة ،ثم
ينخفض التدفق عند كامل االنسجام

د .تومان غازي حسني

اإليقاعي والداليل إىل ( )8كلامت ،ليكون اإليقاع كحركة املدّ واجلزر ،ويمكن تبيانه

باملخطط اآليت:

تصور موقفا متكامال يف السور القصار ومنها سورة
وتظهر هذه احلركة اإليقاعية التي ّ

القدر مثال ،يف املخطط اإليقاعي اآليت:
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وقد يأيت التدفق اإليقاعي السالب يف

ذلك ّ
أن سورة األنعام تبدأ بموقف

معربة عن موقف شامل ،ثم تبدأ اآليات
ّ

تعاىل :ﭽﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ

بداية السور ،وذلك عندما تكون البداية

التالية بتفصيل ما سبق ذكره عىل وجه

ﭖ ﭗ ﭘ ﭙﭚ ﭛ ﭜ

االمجال ،وذلك يظهر يف بداية سورة

تفصل
ﭝ ﭞ ﭟﭼ ،ثم
ّ

من السور القصار مثال ،فيكون التدفق

التالية ،يف قوله تعاىل :ﭽﭡ ﭢ ﭣ

األنعام من السور الطوال ،وسورة اإلنسان
اإليقاعي السالب يف اآليات األربع األوىل

من سورة آل عمران هو-12- 14- 14( :

 ،)11ويف سورة اإلنسان-7- 10- 11( :

 ،)6ويمكن متثيلهام يف املخطط اآليت:
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شامل يف اآلية الكريمة األوىل يف قوله

جزئيات هذا املوقف يف ثالث اآليات

ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨﭩ ﭪ ﭫ ﭬﭭ ﭮ
ﭯﭰﭱﭲﭳﭴﭵﭶ
ﭷﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ
ﭿﮀﮁﮂﮃﮄﮅﮆﮇ

د .تومان غازي حسني

ﮈ ﮉ ﮊﭼ ،إذ نلحظ التفصيل

املتمثلة يف تتابع الفصول األربعة ،وظهور

وهو اهلل ،)...ووصف املخلوقني يف( :وما

التي تؤثر يف نظام حياة اإلنسان فتدفعه

يف وصف اخلالق( :هو الذي خلقكم،

تأتيهم من آية ،)...ومها موقفان جممالن يف
اآلية األوىل.

وكذلك احلال يف سورة اإلنسان ،إذ

يأيت موقف جممل يف اآلية األوىل ،يف قوله

تعاىل :ﭽﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ

الشمس والقمر ،وتعاقب الليل والنهار،

إىل البحث عن اإليقاع يف عمله وسلوكه

الديني واالجتامعي.

وكل ما سبق من أنامط ال يمكن أن

تستمر كثريا إذ تكرس فيتولد إيقاع مهم هو

كرس النمط:

يفصل هذا املوقف
ﯤ ﯥ ﯦﭼ ،ثم ّ

يعتمد اإليقاع والوزن -الذي هو

ﯩﯪﯫﯬﯭﯮ

يولد أثر ًا نفسي ًا ال شعوري ًا ،هو توقع تتابع

يف ثالث اآليات التالية يف قوله تعاىلﭽﯨ

صورته اخلاصة ،-عىل التكرار الذي

ﯯﯰﯱﯲﯳﯴﯵ

األحداث الكالمية عىل نحو خاص ،سواء

ﯽ ﯾ ﯿ ﰀﭼ ،إذ

هتيئ الذهن
صور ًا للحركات الكالمية ،فإهنا ّ

وإن�ا ...اعتدنا).
وإن�ا ....هديناّ ،
ّ

غريه ،حتى إذا أرسفت يف البساطة ،أصبحت

ﯶﯷﯸﯹﯺﯻﯼ

كانت هذه األحداث تفاعيل أم مقاطع أم

(إن�ا ....خلقنا،
نلحظ التفصيل يف ما يأيتّ :

لتقبل تتابع جديد من هذا النمط من دون

والتدفق يف كال نوعيه املوجب

شيئ ًا مم ً
ال ،لذا نكون بحاجة إىل رضب من

والسالب ،يغطي مساحات بخطوط

منحنية ّ
وتغري
تدل عىل احلركة والنشاط
ّ

األحوال باستمرار ،مثرية لذة خاصة؛ ألهنا
حتاكي النامذج اإليقاعية الكونية الكبرية

()37

( )37ظ :مدخل يف علم اجل��امل هديل بسام
زكانة.27 :

اإليقاع املضاد الذي يكرس النمط(.)38

تغري طول
وحيدث كرس النمط يف ّ

القرينة ،ويف تبديل صوت الفاصلة.
وهذا النوع من اإليقاع الالمتوقع حيتاج

( )38ظ :مبادئ النقد األديب ،أ .إ .ريتشاردز:
.192- 191
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إىل سياق من التوقع ليكرسه ،لذلك فآثار
اإليقاع تنبع من توقعنا ،سواء كان ما نتوقع
حدوثه حيدث فع ً
ال أم ال حيدث(.)39

نلحظ متاثل اإليقاع يف اآليتني()10-9

يف عدد الكلامت( )4- 4وتشابه أعجاز

فواصلهام ،يف حني حيدث كرس النمط يف

تغري صوت الفاصلة ،مع
ومثاله يف ّ

اآلية ( )11التي يامثل عدد وقفاهتا عدد

تعاىل :ﭽ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ

األفقي ،)4- 4- 4( :لكن عجز الفاصلة

ثبوت عدد الوقفات اإليقاعية ،قوله

ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﭼ [سورة

الضحى .]11- 9 :ويمكن مالحظة
التوازيات اإليقاعية والصوتية ،وكرس
النمط يف اجلدول اآليت:

وقفات اآليتني السابقتني ليكون اإليقاع
أألخرية خمتلف صوتا ،وهذا يولد مثريا

أسلوبيا يؤكد أمهية العالقة مع اهلل تعاىل:

(نعمة ربك) ،التي ختتلف عن عالقة
املخاطب باملستضعفني( :السائل ،واليتيم)
املبنية -واهلل أعلم -عىل وجود ميل نفيس

( )39ظ :م .ن.188 :
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اآلية

عدد الكلامت أو الوقفات

صوت أعجاز الفواصل

التوازي النحوي

9

4

ال تقهر

النهي

4

فحدّ ث

األمر

10

11

4

ال تنهر

النهي

د .تومان غازي حسني

عند اإلنسان الضطهاد أخيه اإلنسان

الذي يمكن تالفيه باستمرار النمط الصويت

ولذلك أراد اهلل تعاىل هتذيب هذا امليل

املبحث الثاين:

املستضعف؛ حاشا املخاطب األول.
والسيطرة عليه بمعرفة أسبابه ،فلم حيصل

التامثل اللغوي يف اآلية األخرية ،فلم

يقل( :وأما بنعمة ربك فال تكفر)؛ ألن
الكفر ليس غريزة يف اإلنسان ،بل هو عناد

ومكابرة ،قال تعاىلﭽﮭ ﮮ ﮯ ﮰ
ﮱﯓﯔﯕﯖ

ﯗ ﯘﯙ ﯚ ﯛ ...ﯭ ﯮ
ﯯﯰﯱﯲﯳﯴﯵﯶ
ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻﯼ ﯽ ﯾ ﯿﰀ ﰁ

ﰂﰃﰄﭼ[سورة العنكبوت:

 .]63- 61لذلك عدل األسلوب من
نحوي
النهي إىل األمر وفيه حيصل توا ٍز
ّ

ّ
يعوض عن التجانس الصويت ليكون مثريا

أسلوبيا ينبهنا إلطالة تأولنا هبذا االختالف

إىل آخر السورة الكريمة.

سيمياء اإليقاع والفاصلة يف سورة التني
تفيد التطبيقات يف معرفة أمهية اإليقاع

السجعي الذي يعطي النص القرآين
والنصوص النثرية الفنية شكلها اجلميل
املوحي بالدالالت املتضمنة ،والكشف

عن املعاين من خالل سيميائية تداولية
تعتمد تأويل األشكال التي يولدها اإليقاع

بوصفها عالمات دالة.

وقد اخرتت لذلك سورة قصرية

من سور القرآن الكريم وهي سورة
التني ،ويبني اجلدول اآليت إيقاع اآليات

السجعي ،وتبيان أشكال أعجاز قرائنه
عىل النحو اآليت:
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ت اآلية الكريمة
1
2

ﭽﭑ ﭒﭼ
ﭽﭔ ﭕﭼ

أصوات أعجاز
وزهنا
الفواصل
بالكلامت
2

ون

2

ين
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ت اآلية الكريمة
3

ﭽﭗ ﭘ ﭙﭼ

5

ﭽﭢ ﭣ ﭤ ﭥﭼ

7

ﭽﭱ ﭲ ﭳ ﭴﭼ

3

ين

6

يم

4

ين

6

ﭽﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯﭼ 9

ون

8

ﭽﭶ ﭷ ﭸ ﭹﭼ

4

ﭽﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠﭼ

4
4

ين
ين

ّ
إن ّأول ما يلفت انتباهنا هو اختالف

الكالم من دون اسم اإلشارة هو( :والتني

أعجاز الفواصل األخرى يف السورة

ليصبح لدينا نمط موزون ،لكن زيادة اسم

فاصلة اآلية الرابعة(يم) عن سائر أصوات

الكريمة ،وهي(ين) ،وهذا يشري إىل ّ
أن حمور
السورة يدور حول كامل خلق اهلل تعاىل

لإلنسان ،وهو ما يتطلب حثه عىل احلفاظ
130

أصوات أعجاز
وزهنا
الفواصل
بالكلامت

عىل هذا الكامل ،بالطاعة وعمل اخلري.

ِ
والبلد األمني)،
والزيتون ،وطور سينني،
اإلشارة ،أطال وزن القرينة الثالثة ،مما

لفت نظرنا إىل أمهية الكلمة التي كرست
النمط( ،)2- 2- 2ليصبح()3- 2- 2؛

وهي كلمة(هذا) لذا يمكن أن تكون هذه

ونلحظ تشاكل أعجاز القرائن الثالث

اللفظة مفتاح ًا للتناسب املعنوي الذي

(ون /ين /ين) ،وتعادل وزن الفقرتني:

فاألفضل منه ،فاألفضل املطلق ،فإذا

للمقسم به ،إذا أخذنا ما قبل النون ،بني
األوىل والثانية( ،)2- 2وقد زادت القرينة

الثالثة بكلمة واحدة ،هي(هذا)؛ ّ
ألن أصل

أخذ شكل التدرج من الفاضل األدنى،
نظرنا إىل التني والزيتون بوصفهام رمزين
روحيني يشريان إىل عالقة األرض بالسامء

د .تومان غازي حسني

هبيأة الشجر الطيب ،ﭽﯸ ﯹ

اإلنسان عىل ست كلامت ،واآلية التي

ﰀﭼ [سورة إبراهيمّ ،]24 :
فإن

عىل ّ
أن سقوط اإلنسان أرسع من ارتقائه،

ﯺﯻﯼﯽﯾﯿ
طور سينيني يشري إىل عالقة روحية أعىل
تربط األرض بالسامء ،تتمثل يف اجلبل
الذي كلم اهلل موسى عليه( ،)40وتشري

تقلل اإلنسان عىل أربع كلامت ،وهذا ّ
يدل
ال من منظور قدرة اهلل تعاىل عىل اإلعالء

واالسفال ،بل ّ
يدل طول القرينة وقرصها

عىل ّ
أن البقاء عىل القمة التي خلق اهلل

عبارة (البلد األمني) ،إىل عالقة أعىل بني

تعاىل اإلنسان عليها ،أصعب من الوصول

سبحانه باسم اإلشارة(هذا) الذي يدل

تعاىل يف خلق اإلنسان هبذه املنزلة الرفيعة،

أن إشارة ا ُمل ِ
األرض والسامء ،بدليل ّ
قسم

عىل قرب اليشء املوما إليه به ،مما يوحي
ببعد طور سينيني وأرض التني والزيتون،
أو يوحي بالغياب مقابل حضور املشار

إليه ،وهذا ّ
يدل عىل األفضلية املطلقة ملكة

املكرمة عىل سائر البقاع املذكورة.

أما قرينة جواب القسم يف اآلية

الرابعة ﭽﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠﭼ،
والقرينة املعطوفة عليها ﭽﭢ ﭣ ﭤ

ﭥﭼ ،فقد جاءتا بإيقاع سجعي عدده

( ،)4- 6وبأعجاز متشاكلة(يم /ين)،
التنبه إىل التفاوت يف أطوال
وهذا يلفت ّ
القرينتني ،فقد حازت اآلية التي ترفع شأن

( )40ظ :الكشاف ،الزخمرشي ،778 /4 :روح
املعاين ،اآللويس.549 /30 :

إليها؛ ذلك ّ
أن الوصول إليها هو بإرادة اهلل
والبقاء عليها يكون بإرادة اإلنسان نفسه،

فإذا مل حيافظ اإلنسان عىل منزلته سقط

سقوط ًا رسيع ًا؛ ّ
ألن الشيطان املرتبص به

هو الذي سيتوىل أمره.

ويعزز هذا املعنى طول قرينة اآلية

السادسة التي تعيل من شأن اإلنسان:
ﭽﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ
ﭯﭼ ،وعدد كلامهتا تسع ،التي تستثني
الذين يقاومون السقوط ،وحماولتهم البقاء

عىل قمة(حسن التقويم) ،كام خلقهم اهلل
بدء ًاّ ،
فإن طول قرينة هذه اآلية الكريمة،
ّ
يدل عىل قوة إرادهتم يف البقاء عىل القمة

أو جتاوزها بالتفصيل الذي ورد يف
اآلية(اإليامن والعمل الصالح ،وعظم
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األجر ،)...وهذه األمور هي رشوط

موت املصلحّ ،
كل هذه املعاين مستوحاة

ال يكفي لصمودهم بوجه مزلة الشيطان،

املعاين من طول القرينة األعىل يف السورة

البقاء عىل القمة وجتاوزها .فاإليامن وحده

وإن قيل ّ
إن((اإليامن معرفة بالقلب وإقرار

الكريمة ،ليقف عندها ويتأملها ويستوحي

فرسه ابن أيب احلديد(ت656ه�)
باألركان ّ

اإليقاع السجعي لآليات املختلفة ،حتى

باللسان ،وعمل باألركان))()41؛ ّ
ألن العمل

ب�((فعل الواجبات))( ،)42وإنام أريد ب�(عمل

يعم صالحه
الصاحلات) العمل الذي ّ
النفس واملجتمع.

املعاين املتضمنة بالتأويل املستنتج من موازنة

نفهم عالقات هذا اإليقاع ،التي متنعنا من
التقيد بمعاين النحو ،التي ال توافق مقام

املتكلم سبحانه ،وقد تكون مضلله أحيانا،

ولوال إرادة هذه املعاين التفصيلية التي

وذلك ما يومهنا إعراب مجلة :ﭽ ﭣ

الكريمة إىل كلمتني كأن يقال :إال املؤمنني،

العائد عىل اهلل تعاىل ،فاهلل ال ير ّد عبده إىل

طولت هذه القرينة ،الخترص إيقاع اآلية
ّ
أو إال املتقني إىل غري ذلك مما يفيد االستثناء
من السقوط بصفة محيدة واحدة موجزة ،ال

تصور فعل االرتقاء وأسبابه ومنطقه.
ّ

ّ
إن أعىل طول لقرينة اآلية السادسة،
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من زيادة ت ّنبه القارئ وحتفيزه الستنباط

يسلط الضوء عىل أمهية التفصيالت التي

ألهنا حتبب اإليامن والعمل
وردت فيها؛ ّ
الصالح للنفس البرشية ،ملا فيه من أجر غري

ﭤﭥﭼ ّ
بأن الفاعل هو الضمري (نا)
يصور
أسفل سافلني ،بدليل اإليقاع الذي ّ

رسعة السقوط ،مقابل بط ْء إيقاع اخللق يف

أحسن تقويم ،ولو كان السقوط منسوب ًا إىل
اهلل تعاىل ،لكان برسعة التسامي ،ولذلك

فالفاعل الداليل لإلعالء هو اهلل تعاىل،

والفاعل الداليل لإلسقاط هو الشيطان،
ويدعم هذا الرأي عظم األجر غري املنقطع

ٍ
متناه الستمرار ثواب اإلصالح حتى بعد

املعطى املؤمن الذي يعمل الصاحلات.

( )41رشح هنج البالغة ،ابن أيب احلديد/4 :
 ،50و .51 /19
( )42م .ن.51 /19 :

التي تتنازع عىل جذب هذا املخلوق،

وهذا التحليل يعطينا صورة للقوى

فقوة اخلري التي خلقته عىل الذروة وأعطته

د .تومان غازي حسني

إرادة البقاء ،من جهة ،وقوة الرش التي

بالشيخوخة واهلرم.)44())...

السقوط ال حيتاج إىل إرادة ،بل هو فقدان

تفادي املعنى النحوي يف(رددناه) بأحاديث

تريد إسقاطه من الذروة ّ
بشل إرادته؛ ّ
ألن
اإلرادة احلرة.

وحاولأبوحياناألندليس(ت745ه�)

هتون وطأة اهلرم واخلرف عىل
نبوية رشيفةّ ،

وهو أوجه من تفسري الزخمرشي

اإلنسان .منها قوله(( :ما من مسلم

الكريمة ،إذ جعل فعل إسقاط اإلنسان

صحته))( .))45وقوله(( :إذا بلغ املؤمن

ذلك التقويم والتحسني أسفل من سفل يف

ما كان يعمل))(.)46

فقوس ظهره بعد اعتداله ،وابيض
خلقهّ ،

سافلني إال يف مقام العدل اإلهلي يف اآلخرة،

فمشيه دليف ،وصوته خفات ،وقوته

بام كسبت يداه ،أي أن الذي يرده حقيقة

مث ً
ال ،الذي يوافق اإلعراب النحوي لآلية

ابتاله اهلل يف جسده كتب له ما كان يعمل يف

منسوب ًا إىل اهلل تعاىل ،قال(( :ثم رددناه بعد

من الكرب ما يعجزه معه عن العمل ،كتب له

حسن الصورة والشكل :حيث نكسناه يف

وهلذا فال يرتجح ر ّد اإلنسان إىل أسفل

وتغري كل يشء منه:
شعره بعد سوادهّ .. ،

إذ يلقيه يف النار ،ال عدوانا عليه ،بل جزاء

ضعف ،وشهامته خرف))(.)43

هو عمله الرشير النقياده وراء خطوات

وهذا تفسري يؤذي اإلنسان ،وال

حيبب إليه اإليامن والصالح ،لذلك حاول

الزخمرشي تدارك هذا املوقف التفسريي،
فجعل األجر غري املمنون جزاء لصرب

اإلنسان عىل هذه الرزايا التي يلحقها به

ربه ،قال(( :ولكن الذين كانوا صاحلني
من اهلرمى ،فلهم ثواب دائم غري منقطع
عىل طاعتهم وصربهم عىل ابتالء اهلل

( )43الكشاف.779 /4 :

( )44م .ن.779 /4 :
( )45األدب املفرد ،حممد بن إسامعيل البخاري:
 ،111كنز العامل ،املتقي اهلندي.339 /3 :
( )46مل أعثر عليه يف ما تيرس من كتب احلديث،
ولكن ذكره فريق من املفرسين يف تفاسريهم
لسورة التني .منها :جامع البيان عن تأويل
آي القرآن ،الطربي ،312 /30 :جممع
البيان يف تفسري القرآن ،الطربيس/10- 9 :
 ،776البحر املحيط ،أبو حيان األندليس:
 .691 /8وفيه(( :إذا بلغ[الصالح] مئة ومل
يعمل ،كتب له مثل ما كان يعمل يف صحته،
ومل تكتب عليه سيئة)).
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الشيطان ،بمعنى ّ
أن هناك حذفا ،وال تتسق

هذا القانون ،أو امليزان املتوازن ،كتوازن

إال بتبيان السبب املحذوف .قال بعض

وقد أسهم يف التوازي السجعي

معاين النحو ،وال الداللة املنطقية املعقولة،

املفرسين(( :ثم رددناه إىل النار ...،وعىل

كلمة(بعدُ ) التي تلفت نظر املتلقي ليتأمل فيام

أسفل سافلني [بدليل االستثناء]( :إال الذين

تقدم من اآليات ،وقد قطع هذا الظرف عن

هذا التقدير :ثم رددناه إىل أسفل أي يف

آمنوا ،)...أي هؤالء ال يردون إىل النار ،ومن

قال بالقول األول قالّ :
إن املؤمن ال يرد إىل
عمر وامتد وطال عمره ،ال
أرذل العمر ،وإن ّ
يصري من اخلرف إىل أرذل العمر))(.)47

أعطي اإلنسان من مكانة سامية مذكورة يف ما
اإلضافة إلقامة التوازي السجعي ،وحتقيق

اإلجياز ،واإلحياء بعظمة املعطى املحذوف،

عم اهلل تعاىل إىل ما ال يمكن
إذ يمكن حتليل نِ ِ

عدّ ه أو تصوره ،املتضمنة يف(حسن التقويم)

وتنسجم الدالالت املستنبطة من

و(األجر غري املمنون) دنيا وآخرة ،يف املايض

فهام متعادلتان وزن ًا( ،)4- 4ومتطابقتان

بداللة اسمية اجلملة(( :)49فلهم أجر غري

اإليقاع السجعي من إيقاع قرينتي اخلتام،

بدليل الفعل(خلقنا) ،ويف ّ
كل األزمان،

بأعجاز الفواصل ،داللة عىل توازن

يقوي االستنكار أيض ًا؛
منون) .فاحلذف ّ

(اإلنسان) ،التي ال تتغري وال تضطرب

تكذيب املخاطب بمضمون اخلطاب .وهو

جاءت اآلية السابعة مصدرة باستفهام

نقول ملن أنعمنا عليه نِ َعام كثرية ،ووجدناه

النظام اإلهلي يف عالقته بمخلوقه األثري

ما دام املخلوق صادق ًا مع خالقه ،لذلك
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القرينتني وتوازهيام وزن ًا وفاصلة.

إنكاري( )48يستنكر فيه اهلل تعاىل من يكذب
( )47التفسري البسيط ،عيل بن أمحد بن حممد
الواحدي.156 /24 :
( )48قال العكربي«(( :فام يكذبك»( ،ما)استفهام
عىل معنى اإلنكار ،أي :ما الذي حيملك أهيا
اإلنسان عىل التكذيب بالبعث)) .التبيان يف

يعظ�م املحذوف فيوحي بقوة استنكار
ألنه ّ

أسلوب مستعمل يف لغتنا اجلارية اآلن ،إذ

غري ٍ
راض عنا ،نقول له :ال ندري ما تريد

بعد!! .وهو أسلوب تعجبي فيه داللة

عىل االستنكار ،واللوم والعتب والتنكيل،

إعراب القرآن.574 /2 :
( )49ظ :مفتاح العلوم ،السكاكي.320 :

د .تومان غازي حسني

واالشمئزاز من مواقفه وسلوكه.

واملضمون وسياقهام التارخيي ،ومعنى

وخالصة القول هو ّ
أن اإليقاع

هذا املزيج الكائن واملمكن بالتأويل الذي

املعاين اإلحيائية املتضمنة يف هندسة الشكل،

ويظهر هذا كله يف الشكل السيميائي

رب عن حيوية الكشف عن
السجعي يع ّ

الذي ينتج عالقات وعالمات سيميائية
ذات موضوع مجايل خياطب التكوين النفيس

للمتلقي وإحساسه اجلاميل ،فاإلنسان

يتفاعل مع اإليقاع؛ ّ
ألن اإليقاع جوهر
الفنون ،الذي تتجاوب معه نفسه ،لذلك

ينظم املنشئ رسالته بنا ًء عىل ما يوافق تفاعل

خماطبه معها ،واعتامد ًا عىل ما توفره اللغة من

تضطلع به السيميائية التداولية(.)50

يصور
الدال بدالالت إحيائية ،الذي
ّ

عالقة اإليقاع السجعي لبعض اآليات مع

بعضها ،من خالل حتويل الدال السمعي
إىل دال برصي يدرك دفعة واحدة ،يفيد يف
املزاوجة بني السيمياء املوضوعية والتأويل

الذايت ،وبني عملية املقروء وفاعلية القارئ،

مما يتولد من هذه العالقات من أشكال

إمكانات توجه نحو سياق اجتامعي وثقايف،

موحية ،كاآليت:

اجتامعيتها داخلها ،نتيجة لتالحم الشكل

( )50ظ :معجم السيميائيات ،85 :السيمياء
العامة وسيمياء األدب.96- 65 :

وهلذا يصبح النص ظاهرة اجتامعية تكمن
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ويفيد املخطط البياين يف تبيان حيوية

اإليقاع السجعي ،إذ يظهر العالقات

الكلية بني األجزاء يف سورة التني ،وهو ما
يعطينا انطباع ًا عام ًا بجامل النظم وروعته،
وتأثري نسقه البنائي فني ًا.

وتؤكد النظرة الكلية للشكل الذي

يصور عالقات اإليقاع السجعي ببناء املعنى
ّ
يف سورة التني الذي يشبه اهلرم املستقر عىل

قاعدته ،وقد اسند بدعامتني يمينا وشامال

إذ نلحظ فيه ّ
أن اآلية الرابعة :ﭽ ﭛ

ّ
ليظل ثابتا ومستقرا كاستقرار العالقة بني

يف اإليقاع السجعي ،وأعىل منها اآلية

و ُيظهر الشكل عدم االتساق يف ثالثة أشياء

ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠﭼ تؤلف ذروة

اخلالق سبحانه وخملوقه األثري؛ اإلنسان.

السادسة :ﭽﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ

مهمة ،جتعل سورة التني بوصفها نصا،

يستطيع أن يرتقي بإرادته اخلرية إىل أعىل

النحو املعقول ،واالنموذج الداليل املتامسك

ﭬ ﭭ ﭮ ﭯﭼ ،بمعنى ّ
أن اإلنسان
من الوضع الذي خلقه اهلل تعاىل عليه ،يف

حني نجد االنتكاسة اإليقاعية الوحيدة

تظهر يف اآلية اخلامسة :ﭽﭢ ﭣ ﭤ

ﭥﭼ ،وهذه األشكال السيميائية
تولد معاين إحيائية حتبب إىل النفس اإليامن

وتنف�رها من السقوط.
والعمل الصالح
ّ
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آيتي اخلتام أيضا ليشري إىل العدل اإلهلي.

خطابا تواصليا ،وهذه األشياء هي(:)51
منطقيا ،والسياق أو املوقف التداويل ،الذي

يصور حسن الظن بني املرسل وخماطبه،
ّ

أتم وجه.
لكي تستمر عالقة التواصل عىل ّ

ويظهر عدم االتساق يف العنارص

الثالثة يف االنتكاسة البيانية عند اآلية
الرابعة :ﭽ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥﭼ ،إذ

ويطرد اإليقاع يف بداية السورة
ّ

ال يتسق الفاعل هلذه اآلية الكريمة مع

به ﭽ ﭑ ﭒﭼ و ﭽ ﭔ ﭕﭼ،

ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠﭼ ،إال بإضافة

الكريمة يف آيتني ،داللة عىل تشابه املقسم
بالقياس إىل ارتقاء املقسم به يف اآلية الثالثة:

ﭽﭗ ﭘ ﭙﭼ بام يشري إىل أفضلية
مكة املكرمة مما سبقها ،ويطرد اإليقاع يف

الفاعل النحوي لآلية السابقة :ﭽﭛ

سبب الرد إىل أسفل سافلني ،بمعنى ّ
أن
هناك حذفا قد حصل ،يمكن تقديره:

( )51ظ :السيميائية والتأويل.91 :

د .تومان غازي حسني

(رددنا أسفل سافلني بسبب تسليم قياده

ذات طابع مجايل بوحدة الشكل واملضمون

الداليل املنطقي ،إذ ليس من املنطق يف

واملمكن بالتأويل الذي تضطلع به السيمياء

للشيطان) ،ويفيد هذا التقدير يف االتساق

يشء أن يضع اهلل تعاىل خملوقه األثري عىل
القمة ،ثم يرده إىل أسفل سافلني من دون
سبب ،ويفيد هذا التقدير أيضا يف استمرار
التآزر بني املتحاورين الذي صاغ فكرته
«غرايس»  H. B. Griceيف قولهّ :
((إن

املتخاطبني عندما يتحاورون إنام يتبعون

عدد ًا معين ًا من القواعد الضمنية الالزمة
الشتغال التواصل ،واملبدأ األساس هو

مبدأ التعاون))(.)52

وسياقهام التارخيي ومعنى هذا املزيج الكائن
التداولية ،التي تسعى إىل الكشف عن شبكة
العالقات اللغوية وما حتلمه من دالالت

ال متناهية ناجتة ال من حمتوى التعبري بل

من كيفية التعبري( .)53وتعتمد عىل تضافر

مكونني :لساين وبالغي( )54يضطلع املكون

اللساين بمهمة حتديد الداللة ،ويضطلع

املكون البالغي بمهمة ربط الداللة بالسياق
ّ

املقامي لتحديد املعنى.

اخلامتة:

فقد يبني املتكلم رسالته اللغوية

توصل هذا الفصل إىل مجلة من النتائج

معتمد ًا يف توصيله عىل هذا املبدأ؛ ّ
ألن

ّ .1
إن إيقاع السجع إيقاع لغوي خمتلف

بشكل مفارقات ألغراض فنية وبالغية،

املتلقي يفرتض ّ
أن املتكلم راعى حسن ظنه

بمخاطبه يف استنباط النقص يف املعلومات

وعدم وضوحها ،والسيام يف النص

األديب ،الذي يعدّ ظاهرة اجتامعية تكمن

اجتامعيتها داخلها وليست مفروضة عليها

من اخلارج ،وهنا تكمن عناية أي دراسة
( )52التداولية من أوستن إىل غوفامن ،فيليب
بالنشيه.84 :

لعل أمهها ما يأيت:

عن إيقاع الوزن الشعري ،الذي قوامه

التفعيالت اجلارية عىل نمط واحد ال

يتغري وملا كانت التفعيالت اخلليلية
هياكل رصفية ،جمردة من املعاين ،لذلك

( )53ظ :معجم السيميائيات.235 :
( )54ظ :ما التداوليات ،بحث عبد السالم
اسامعييل علوي ،ضمن كتاب التداوليات
علم استعامل اللغة.24 :
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يكون البحر الشعري إيقاع ًا موسيقي ًا
ّ

من ناحية الكشف عن حقيقة هذا

الذي يواكب املعاين وحركتها ،ذلك

هي الفاعلة يف نظمه ،وتوازنه بدمج

القصرية التي تتكرر يف القرينة حتى

أمن اللبس ،لتقليل عدد الوقفات التي

غري لغوي ،بخالف إيقاع السجع

أن وحدته الوزنية هي الوقفة املعنوية

تقطع بوقفة معنوية إسنادية كبرية عند
الفاصلة.

 .2تعود حقيقة إرجاع اإليقاع السجعي
إىل تكرار الوقفات املعنوية ،إىل تعريف
اإليقاع بأنه «دورية زمانية» للحدث

الكالمي ،الذي ال يمكن أن يتحقق يف

الكلامت نفسها؛ ألهنا ال تتكرر زماني ًا
بنحو منضبط ،ال بأطواهلا وال بمعانيها
وال بأصواهتا ،وهذا هو األمر الذي

جعلنا نصحح فرضية مجيع الباحثني

السابقني من قدماء وحمدثني القائلني
ّ
إن إيقاع السجع قوامه الكلامت،
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وقد تومهوا ذلك بسبب ارتباط هذا

اإليقاع باملعنى ،وعدم مالحظتهم أن

بعد كل كلمة يف القرينة وقفة معنى

قصرية تفصلها عن الكلامت التي
تليها من ناحية تساوي عدد كلامت
القرائن لعدد وقفات املعنى ،لكن

اإليقاع ،فالوقفات املعنوية تكون

الكلامت مع ما بعدها وما قبلها برشط
إذا كثرت قبل قطعها بوقفة الفاصلة،

تكون خملة بفصاحة الكالم بحسب
رأي القرطاجني وابن األثري وغريمها
من الذين أحسوا هذا اإليقاع بالضمري
ومل يستطيعوا اإلفصاح عنه بالتعبري.

 .3ملا كان إيقاع السجع مرن ًا حر ًا ،فان
قاعدته الذهنية هي عدم خضوعه إىل
أي قاعدة بنيوية شكلية حمض ،إال

خضوعه حلركة املعاين .وقد أثبت
البحث خطأ قواعد ابن األثري ومن

تابعه من القدماء واملحدثني بخروج
كثري من آي الذكر احلكيم عنها ،وان
وافقت بعضها ،وهلذا يمكن أن نقول

ّ
إن قواعد ابن األثري ذوقية ربام تالئم

إيقاع السجع يف عرصه التي مل تثبت
خلودها ،إذ انتقد نصوص ًا نثرية مل
توافق قواعده وزعم أن قبحها يرجع

لعدم إتباع تلك القواعد .وقد نظم ابن

د .تومان غازي حسني

األثري نثر ًا يتوافق وقواعده .فجاء نثره

اإليقاع بوصفها عالمات سيميائية

ِ
يكتف هبذا حتى جعل قواعده معيارية

وتظهر مجال االنسجام املوسيقي مع

بصعوبة حرص هذا اإليقاع بقوالب

معجمية ،ورصفية ،ونحوية .وتولد

 .4ملا كان إيقاع السجع حر ًا يواكب حركة

التنبه إىل البحث عن
سيميائية تلفت ّ

إن ّ
يصح القولّ :
لكل
معني ،ولذلك
ّ

الضوء عىل العنارص املتوازية ،والتي

حقيقة يستند إليها هذا اإليقاع فتكمن

هذه العالقات املتشكلة ،مل نعرف هذه

ال ّ
يقل قبح ًا عن النثر الذي انتقده ،ومل

عامة ملزمة ،عىل الرغم من ترصحيه

مطردة شاملة.

املعاين ،لذا ال يمكن أن خيضع لنمط

نص إيقاعه اخلاص ،وإذا كانت ثمة
ّ

ال لغوية توحي بدالالت مجالية
املعاين التي توازي املستوى الصويت:
عالقات اإليقاع السجعي أشكا ً
ال

أرسار االعتدال واخلروج عنه ،بتسليط

أدت إىل اإلخالل بالتوازي ،ولوال

يف قاعدة عامة مرنة وهي :النمط وكرس

األرسار التي تسفر عن نفسها عندما

أثر التوقع وكرس التوقع بالالتوقع،

الكالمي لسلسلة الكالم عرب الزمن ،إىل

النمط استنادا إىل ما يثريه اإليقاع من

ولذلك كان من املهم تبيان بعض
املصطلحات اإلجرائية اآلتية :كرس
النمط ،والوحدة السجعية ،والعبارة

الحظت
االفتتاحية ،والتوازي ،وقد
ُ

أمهية هذه املصطلحات يف التطبيق عىل
سورة التني.

نحول الدال السجعي املتمثل يف األداء
ّ
دال برصي نرسمه بمخطط بياين يمكن
إدراكه برصي ًا دفعة واحدة لنوازنه مع

األشكال السيميائية املختزنة يف أذهاننا
من خالل خرباتنا احلياتية والثقافية.
املصادر واملراجع

القرآن الكريم.

 .5تأيت أمهية دراسة إيقاع السجع من

 .1األدب املفرد ،حممد بن إسامعيل

التداولية التي تتعامل مع معطيات

فؤاد عبد الباقي ،مؤسسة الكتب

تطبيق املناهج الوظيفية السيميائية

البخاري(ت256ه�) ،حتقيق حممد
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الثقافية ،ط1409(3ه�1989 /م).

 .2أسس علم اللغة ،ماريو باي ،ترمجة
وتعليق ،د .أمحد خمتار عمر ،عامل

الكتب ،القاهر ،ط1419( ،8ه�/

1998م).

وعلق عليه وخرج أحاديثه ،د .عبد
الرزاق املهدي ،دار إحياء الرتاث

العريب ،ط1423(1ه�2002 /م).

 .8الربهان يف علوم القرآن ،بدر

 .3إشكالية املصطلح يف اخلطاب النقدي

الدين الزركيش(ت794ه�) ،قدم

منشورات االختالف ،الدار العربية

مصطفى عبد القادر عطا ،دار

العريب اجلديد ،د .يوسف وغلييس،

للعلوم ،اجلزائر العاصمة ،اجلزائر،
ط1429( ،1ه�2008 /م).

له وعلق عليه وخرج أحاديثه،
الكتب العلمية ،بريوت ،لبنان،

ط1428(1ه�2007م).

 .4أعالم الفكر اللغوي ،روي هاريس،

 .9التبيان يف إعراب القرآن ،عبد اهلل

شاكر الكاليب ،دار الكتاب املتحدة،

القدس

وتولبت جي تيلر ،تعريب د .امحد
طرابلس ،ليبيا ،ط2004 ،1م.

 .5أقنعة ال��ن��ص ،سعيد الغانمي ،دار
ال��ش��ؤون الثقافية ال��ع��ام��ة ،ب��غ��داد،

1991م.
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الغرناطي(ت 754ه�) ،حقق أصوله

بن احلسن بن عبد اهلل العكربي

(ت616ه�)،

رشكة

للتصوير واالسترياد ،القاهرة ،ط،1

(1428ه�2008 /م).

 .10التداولية من أوستن إىل غوفامن،
فيليب بالنشيه ،ترمجة صابر احلباشة،

 .6أنوار الربيع يف أنواع البديع ،عيل صدر

دار احلوار للنرش والتوزيع ،سوريا،

حتقيق شاكر هادي شكر ،النجف

 .11التفسري البسيط ،عيل بن أمحد بن

الدين بن معصوم املدين (ت1120ه�)،

األرشف1388( ،ه�1968 /م).

 .7البحر املحيط ،أثري الدين حممد بن
يوسف بن عيل بن حيان األندليس

الالذقية ،ط2007 ،1م.

حممد الواحدي (ت468ه�) ،حتقيق
د .نورة الورثان ،امللكة العربية

السعودية ،الرياض1430 ،ه�.

د .تومان غازي حسني

 .12جامع البيان عن تأويل آي القرآن،

 .17ال��زاه��ر يف م��ع��اين ك��ل��امت ال��ن��اس،

(ت310ه�) ،ضبط وتوثيق وختريج

األنباري(ت328ه�) ،حتقيق د .حاتم

أبو جعفر حممد بن جرير الطربي،
صدقي مجيل العطار ،دار الفكر،
بريوت1415 ،ه�.

أليب ب���ك���ر حم���م���د ب����ن ال��ق��اس��م
صالح الضامن ،دار الشؤون الثقافية

العامة ،بغداد1989 ،م.

 .13حسن التوسل إىل صناعة الرتسل،

 .18السيميائية العامة وسيمياء األدب،

حتقيق أكرم عثامن يوسف ،دار احلرية

املرابط ،منشورات االختالف ،الدار

بشهاب الدين احللبي(ت725ه�)،
للطباعة ،بغداد1980 ،م.

 .14احلياة يف الدرامة ،أريك بنتيل ،ترمجة
جربا إبراهيم جربا ،املكتبة العرصية،

صيدا ،بريوت ،نرش باالشرتاك مع

مؤسسة فرنكلني للطباعة والنرش،
بريوت � نيويورك1968 ،م.

من أجل تصور شامل ،عبد الواحد

العربية للعلوم � دار الزمان ،الرباط،

ط1431( ،1ه�2010 /م).

 .19السيميائية والتأويل ،روبرت شولز،
ترمجة سعيد الغانمي ،املؤسسة
العربية للدراسات والنرش ،بريوت،

لبنان ،ط1994 ،1م.

 .15معجم مصطلحات األدب ،جمدي

 .20السيميائية وفلسفة اللغة ،امربتو

 .16روح املعاين يف تفسري القرآن العظيم

العربية للرتمجة ،بريوت ،لبنان ،ط،1

اآلل��ويس ال��ب��غ��دادي(ت1270ه���)،

 .21رشح هن���ج ال���ب���الغ���ة ،اب����ن أيب

عبد ال��س��الم السالمي ،دار إحياء

الفضل إبراهيم ،دار إحياء الكتب

وهبة ،بريوت ،لبنان1974 ،م.

والسبع امل��ث��اين ،أب��و الفضل حممد

حت��ق��ي��ق حم��م��د أمح���د أم����ني ،وعمر

ال����رتاث ال��ع��ريب ،ب����ريوت ،لبنان،

ط1420(1ه�1999 /م).

أيكو ،ترمجة د .أمحد الصمعي ،املنظمة
2005م.

احلديد(ت656ه�) ،حتقيق حممد أيب

العربية( ،د .ت).

 .22عرص البنيوية ،من ليفي شرتاوس إىل
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فوكو ،أديث كيزويل ،ترمجة جابر

التداوليات علم استعامل اللغة ،إعداد

العراق 1985م.

عامل الكتب احلديث ،أربد ،عامن،

عصفور ،دار آفاق عربية ،بغداد،
 .23فصول يف السيميائيات ،د .نرص الدين

2011م.

بن غنيسة ،عامل الكتب احلديث ،أربد،

 .28مبادئ النقد األديب ،إ .أ ،ديتشاردز،

 .24فكرة املرسح ،فرنسيس فرجسون،

املؤسسة املرصية العامة للتأليف

خشبة ،دار النهضة العربية ،القاهرة،

 .29املثل السائر يف أدب الكاتب والشاعر،

األردن2011 ،م.

ترمجة جالل العرشي ،مراجعة دريني
1964م.

 .25الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون
األقاويل ،أليب القاسم حممود بن عمر

الزخمرشي اخلوارزمي(ت538ه�)،
حققها عىل نسخة خطية :عبد الرزاق

املهدي ،دار إحياء الرتاث العريب،

مؤسسة التاريخ العريب ،بريوت،

لبنان1421( ،ه�2001 /م).
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وتقديم د .حافظ اسامعييل علوي،

 .26كنز العامل ،املتقي اهلندي (ت975ه�)،
حتقيق د .بكري حيايت وصفوة الصفا،

ترمجة وتقديم :د .مصطفى بدوي،
والرتمجة والطباعة والنرش( ،د .ت).

ضياء الدين بن األثري(ت638ه�)،

قدمه وحققه وعلق عليه د .أمحد
احلويف ،د .بدوي طبانة ،مكتبة هنضة

مرص ،ط1380)1ه�1960 /م).

 .30جممع البيان يف تفسري القرآن ،أبو
عيل الفضل بن احلسن الطربيس(من

أعالم ق6ه�) ،انتشارات نارص
خرسو ،طهران ،ط1384(8ش/ .
1426ه�).

 .31املحرر الوجيز يف تفسري الكتاب

مؤسسة الرسالة ،بريوت ،لبنان،

العزيز ،أبو حممد عبد احلق بن غالب

 .27ما التداوليات ،بحث عبد السالم

حتقيق عبد السالم عبد الشامي حممد،

(د.ت).

اسامعييل علوي ،ضمن كتاب

بن عطية األندليس (ت546ه�)،
دار الكتب العلمية ،بريوت ،لبنان،

د .تومان غازي حسني

ط1422(1ه�2011 /م).

جاكوبسن ،فاطمة الطبال بركة،

 .32مدخل يف علم اجلامل ،هديل بسام

دراسة ونصوص ،املؤسسة اجلامعية

 .33معجم السيميائيات ،فيصل األمحر،

ط1413( ،1ه�1993 /م).

زكانة ،عامن ،األردن1993 ،م.

الدار العربية للعلوم ،اجلزائر،

ط1413(1ه�2010 /م).

 .34مفتاح العلوم ،أليب يعقوب يوسف
بن حممد السكاكي(ت626ه�)،
حققه وقدم له وفهرسه د .عبد احلميد

للدراسات والنرش والتوزيع ،بريوت،

 .37النظرية السياقية عند ستيفن بيرب،
د .رمضان الصباغ ،دار الوفاء لدنيا
الطباعة

2004م.

والنرش،

اإلسكندرية،

 .38النقد اجلاميل وأثره يف النقد األديب،

هنداوي ،دار الكتب العلمية ،بريوت،

روز غريب ،دار الفكر اللبناين،

 .35مقاييس اللغة ،ألمحد بن فارس بن

 .39النقد الفني ،دراسة مجالية وفلسفية،

السالم حممد هارون ،دار الفكر

زكريا ،املؤسسة العربية للدراسات

لبنان ،ط1420(1ه�2000 /م).

زكريا (ت395ه�) ،حتقيق :عبد

للطباعة والنرش والتوزيع (د .ت).

 .36ال��ن��ظ��ري��ة األل��س��ن��ي��ة ع��ن��د روم���ان

بريوت ،ط1983 ،2م.

جريوم ستولنتيز ،ترمجة د .فؤاد
والنرش ،بريوت ،ط1981 ،2م.
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بسم اهلل الرمحن الرحيم

احلمد هلل رب العاملني ،والصالة

كلها( ،)1وليس فيها معنى القيام الذي هو

حممد وعىل آله الطيبني الطاهرين ،وأصحابه

والقاموس وما تبعهام ،فإنام أخذاه من

والسالم عىل أفضل األنبياء واملرسلني سيدنا

ضد القعود واجللوس ،كام نراه يف اللسان

امليامني وعىل من سار عىل هنجهم إىل يوم

املحكم( ،)2ومل يذكره غريه ،وال شاهد له،

ّ
فإن فهم النص القرآين فه ًام صحيح ًا هو

أما الوقف يف االصطالح فإنه يعني:

الدين ،وبعد..

من أهم الغايات التي سعى إليها املتقدمون

واملتأخرون ،فبذلوا ألجل ذلك اجلهد

ونظنه من املولد اخلارج عن لسان العرب.
((قطع الصوت عىل الكلمة زمنا ً يتنفس
فيه عادة بِنِ َّي ِة استئناف القراءة إما بام ييل

الكبري ليحققوا مبتغاهم يف سعادة الدارين،

احلرف املوقوف عليه او بام قبله))(،)3

ودالالته البيانية بصورة تليق بمكانة هذا

عام بعدها))( ،)4وذهب الشيخ زكريا

وليقدموا للعباد النص القرآين بمعانيه

عرفه بأنه(( :قطع الكلمة
ومنهم من ّ

النص املبارك.

األنصاري إىل أن الوقف يطلق عىل

وال ريب يف أن ظاهرة الوقف قد عنيت

هبا الدراسات اللغوية احلديثة ،نظرا ً ملا

حتدثه هذه الظاهرة من اثر صويت وداليل
يف اللغة العربية واللغات األخرى ،والنص
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واىل هذا املعنى ترجع املادة (و ق ف)

القرآين أوىل وأحق أن تبني فيه هذه الظاهرة
فهو نص متعدد املعاين والدالالت وله

إحكامه الصوتية اخلاصة به.

تعريف الوقف

الوقف يف اللغة :الثبات واالحتباس

والتمكث ،أو هو السكون من احلركة،

معنيني مها:

 -القطع الذي يسكت القارئ عنده.

 واملواضع التي نص عليها القراء ،فكل( )1اجلمهرة ،156 /3 :ودي��وان األدب/3 :
 ،253ومعجم مقاييس اللغة،135 /6 :

والتعريفات.328 :
( )2املحكم ،357 /6 :واللسان (وقف)/9 :
 ،359والقاموس املحيط،645 /4 :
والت������اج.268/6:
( )3النرش.240 /1 :
( )4منار اهلدى.25– 24 :

د .أجمد كامل عبد القادر

موضع منها يسمى وقفا ،وان مل يقف
القارئ عنده(.)5

األحكام الصوتية للوقف القرآين
لقد اظهرت دراسة املقاطع الكالمية

ان للوقف تأثري ًا واضح ًا عليها ،فقد

ي�������ؤدي إىل إطالتها او تقصريها وقد
يؤدي اىل تداخلها واندماجها ،فال يسهل
التمييز بني ح�������دود الكلامت ،وعىل

سبيل املثال ،فإن ما يعرض إلحدى
اهلمزتني حال الوقف عن التقائهام يف نحو

قوله تعال���������ى :ﭽﭻ ﭼ ﭽﭼ
[سورة البقرة ]31 :يؤدي اىل تداخل
الكلمتني ،وعدم وضوح التمييز بينهام(.)6

ويرى الدكتور امحد خمتار عمر

أن الوقف قد يؤثر عىل كل من النغمة

والتنغيم ،فتنخفض نغمة الكلمة التي
هي حمل الوقف يف هنايات اجلمل ،ويتنوع

التنغيم ليشكل املالمح الصوتية املرتبطة
بحدود ما بني الكلامت بطريقة متييزية

( )5املقصد لتلخيص ما يف املرشد يف الوقف
واالبتداء.10 :

( )6األصوات اللغوية.162 :

للتفريق بني املعاين من دون أي تغيري يف
الشكل(.)7

وعىل الرغم من أن النغمة تقع عىل

مستوى الكلمة املفردة ،والتنغيم يقع عىل

مستوى اجلمل ،او العبارات فإن الوقف
جيعل التمييز بينهام يبدو صعب ًا يف بعض

األحيان ،وبخاصة عند استعامل الكلامت
املفردة مج ً
ال مثل (نعم) ونحوها(.)8

وكل مجلة او كلمة يوقف عليها

متثل سلسلة متصلة من األصوات
اللغوية ،اصطلح عىل تسميتها باملجموعة
الكالمية ،وقد تكون هذه املجموعات
مستقلة صوتي ًا ومعنوي ًا ،او صوتي ًا فقط،

فنح��و( :قام حممد) جمموعة صوتية

تم ،ونحو (إن
ومعنوية ،الن املعنى قد ّ

قام حممد) ،جمموعة صوتية ،وليست
معنوية؛ الن املعنى مل يتم ،ويف احلالني

خيتلف التنغيم اختالف ًا بين ًا ،فهو ينتهي يف
املجموعات املعنوية بنغمة هابطة اذا كان

الكالم تقرير ًا ،او طلب ًا ،او استفهام ًا غري
( )7دراسة الصوت اللغوي.195 ،193 :
( )8املصدر نفسه ،196 ،191 :وينظر :الوقف
ووظائفه.34 :
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مبدوء باهلمزة او هل ،يف حني انه ينتهي

تسعة ،وهو :السكون ،والروم ،واإلشامم،

كان استفهام ًا مبدوء ًا باهلمزة او هل (.)9

واإلثبات ،واإلحلاق))(.)11

بنغمة صاعدة اذا كان الكالم غري تام ،او
ويرى الدكتور سعد مصلوح ان

للتنغيم وظائف وانامط ًا منها ما هو اسايس،

 -1اإلسكان:

هو ((تفريغ احلرف من احلركات

ومنها ما هو ثانوي فرعي ،وذلك ينشأ

الثالث ،وذلك لغة اكثر العرب))(.)12

نغمية ،ختتلف من حيث الطول ،والبداية،

يعني عدم النطق بأصوات احلركات

من امكانية تقسيم اجلملة اىل جمموعات

واالنتهاء ،والصعود ،واهلبوط ،والوقف

هو احد الوسائل املهمة يف حتقي�������������ق

ذلك وإيقاعه(.)10

وخيتلف نطق األصوات يف األلفاظ

القرآنية املوقوف عليها ،فهناك قواعد صوتية

حتكمها عند النطق هبا ،اذ تصيب اللفظ

وهذا يدل عىل ان اإلسكان حكم صويت
الثالث الفتح������ة /َ /والضمة/ُ�� /

والكرسة /ِ�� /قال سيبويه(( :واما الذي

جيري جمرى االسكان واجل�����������زم
(خمل�ّدْ  ،وخالدْ  ،وهو ْ
فقولك ُ
جيعل))

()13

واألصل يف هذه األلفاظ قبل اجراء ما

يفرضه احلكم الصويت عند الوقف هو

تغريات عديدة ،وقد تكون بحذف جزء منه

(خملدٌ وخالدٌ وهو ُ
جيعل).

املكتوب ،او غري ذلك من األحكام الصوتية

الوقف هو اكثر احكام الوقف دوران ًا عىل

او اضافة جزء اليه ،فيختلف امللفوظ عن
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واإلبدال ،والنقل ،واإلدغام ،واحلذف،

لأللفاظ املوقوف عليها يف القرآن الكريم،
التي يمكن حرصها يف قول ابن اجلزري:
((اعلم أن للوقف يف كالم العرب اوجه ًا

متعددة واملستعمل منها عند أئمة القراءة
( )9ينظر :مناهج البحث يف اللغة.202 :
( )10دراسة السمع والكالم.258 :

وهذا احلكم الصويت من احكام

لسان العرب ،وهو االصل ،الن الغرض
من الوقف هو االسرتاحة ،وحتقيق

( )11النرش.117– 116 /2 :

( )12املصدر نفسه.

( )13ال��ك��ت��اب ،284 /4 :وينظر الوقف
ووظائفه.27 :

د .أجمد كامل عبد القادر

االسرتاحة بالسكون ابلغ(.)14

جيوز يف حالة الوصل كام قرر علامء اللغة.

والتسكني يكون عىل احلرف املحرك

وقد اتفق القراء مع النحاة يف الوقف

اخلاص ،ومن أمثل��ة التس��ك��ني قوله تعاىل:

أصلية أو عارضة؛ الن ذلك هو األصل

الفاحتة ]5 :فع��ند الوق���ف عل��ى لف���������ظ

االبتداء ،وعدّ ه بعضهم واجب ًا رشعي ًا يثاب

باحلركات الثالث ما عدا التنوين فله حكمه

ﭽﭢ ﭣ ﭤ ﭥﭼ [سورة
(نستعني) الذي يتكون من أربعة مقاطع

هي :ن� َْس /ت َ /ع�ِي� /ن ُ ، /فإن الوقف

بالتسكني يؤدي إىل تغيري عدد مقاطعه

بالسكون املحض عىل متحرك بحركة
يف الوقف كام ان احلركة هي األصل يف
فاعله ورآه بعضهم واجبا ً صناعي ًا يقبح

عىل القارئ تركه(.)16
 -2اإلشامم:

عني ، /أي
لتصبح ثالثة ،هي :ن�َس ْ /ت َْ /

((هو عبارة عن اإلشارة إىل احلركة من

مقطع ًا واحد ًا من النوع الطويل املغلق،

صورهتا وكالمها واحد وخيتص بالضمة

لتصبح بمقدار علتني طويلتني أو ثالث،

الزمة ،أما العارضة وميم اجلمع عند من

إن املقطعني األخريين اندجما مع ًا وأصبحا

وجيوز إطالة زمن العلة يف هذا املقطع
وذلك خاص بالصوت القرآين(.)15

غري تصويت وقيل ان جتعل شفتيك عىل
سواء أكانت حركة إعراب ام بناء ،إذا كانت

ضمها وهاء التأنيث فال إشامم فيها.)17( ))..
َّ

كام إن السكون يبيح التقاء الساكنني

وقد ذكر الباحثون ان اإلشامم عنرص

ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣﱪ[سورة الروم:

القول ان تأثريه يف البنية املقطعية للكلمة

مع صوت الدال الساكن /د ْ ،/وهذا مما ال

الصوائت والصوامت( )18وذلك بحسب

املمنوع يف الوصل مثل قوله تعاىل :ﱫﯞ

 ]4إذ التقى صوت العني الساكن /ع ْ/
( )14ينظر :الوقف يف العربية.24 :
( )15ينظر األصوات اللغوية ،إبراهيم أنيس:
.164

حركي وليس صوتي ًا ،وهذا يمكننا من

معدوم؛ ذلك الن املقاطع جتمع صوتني من

( )16هناية القول املفيد.218 :
( )17اإلتقان.222 /1 :
( )18املنهج الصويت للبنية العربية.40 :

149

ظاهرة الوقف واالبتداء يف تالوة القرآن الكريم

التعريف الصويت للمقطع ،قال سيبويه:

(يؤرقني) وفق التقطيع
فموقع القاف من ّ

عىل اربعة اوجه :باإلشامم وبغري اإلشامم

يكون املقطع املغلق منتهي ًا اال بصامت
ساك���ن / :ي� ُْوْ /أرْ /
رقِ /ين /فال اثر

((فأما املرفوع املضموم فإنه يوقف عنده
كام تقف عند املجزوم والساكن.)19())..

وسيبويه يف تشبيهه اإلشامم بالساكن

دليل عىل عدم احلركة البتة ،ومما يبني ذلك
يف حال املامثلة ما ذكره صاحب اللسان

عن سيبويه يف البيت:

متى أنا ُم ال يؤرقني الكرى

لي ً
أجراس املطِ ْي
اسمع
ال وال
َ
ُ

للضمة ،وهذا ما ذكره العلامء من أن
اإلشامم يدرك للبصري دون غريه

(.)22

واإلشامم يقع يف املضموم ال غري ،وال

يكون يف املكسور او املفتوح؛ ألنه تصوير
للفم بعد حذف الضمة ،لرياه الناظر عىل

()20

هيأته عند النطق هبا ،فيستدل عىل ان ثمة

((قال سيبويه :العرب تشم القاف شيئ ًا

ضمة ساقطة ،فهو يرى –كام ذكرنا –وال

النكرس البيت وصار تقطيع (رقني الكرى)

الشفتني ال تضامن حال النطق هبام ،وقد

من الضمة ،ولو اعتدَ ْد َت بحركة اإلشامم

متفاعلن وال يكون ذلك إال يف الكامل

وهذا البيت من الرجز))(.)21

لقد اعتمد سيبويه عىل التقطيع
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الصويت يأيت يف هناية مقطع مغلق ،وال

العرويض للبيت لبيان أن التحريك ممتنع

مع اإلشاممَّ ،
ألن اإلشامم يقتيض التسكني،
وهو ما يتفق مع التحليل املقطعي للكلمة،

( )19الكتاب.282 /4 :
( )20البيت م��ن ال��رج��ز وه��و ب��ال نسبة يف
اخلصائص  ،73 /1والكتاب.95 /3 :
( )21لسان العرب.326 /12 :

يسمع وال يقع يف املكسور او املفتوح الن
ذهب الكوفيون اىل جوازه يف الكرسة،

وهم
وقال الريض عن رأي الكوفيني بأنه ٌ
ال جييزه احد(.)23

ومن أمثلة اإلشامم يف القرآن الكريم

قوله تعال��������������ى ﭽﭢ ﭣ ﭤ
ﭥﭼ [سورة الفاحتة ]5 :وقوله عز

( )22ينظر املقصد لتلخيص ما يف املرشد يف
الوقف واالبتداء.58 :
( )23ينظر رشح املفصل ،67 /9 :ورشح
الشافية.276 /2 :

د .أجمد كامل عبد القادر

وجل ﭽﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪﭼ

حركة إعراب أم بناء ،وال جيوز يف احلركة

صوت النون /ن /املضمومة يف «نستعني»،

يروم احلركة ،أي يريدها(.)25

[سورة النمل ]9 :إذ يمكن الوقوف عىل
وكذلك الوقوف عىل صوت املي�����م /م/

املضمومة يف «احلكيم» وذلك بضم الشفتني

من غري النطق بالضم.

العارضة ،وقد سمي روم ًا الن املتحدث
وقد علله سيبويه بأن الذي دعاهم

إىل ذلك هو احلرص عىل أن يفرقوا بني ما

تلزمه السكون عىل كل حال ،وما يسكن

وأميل إىل ما ذهب إليه الدكتور حممد

بسبب الوقف ،فالساكن عىل كل حال ال

يف الوقت احلارض وجها ً من وجوه العربية؛

جيوز فيه( ،)26ويلحق بالساكن عىل كل

خليل مراد من أن الروم واإلشامم مل يعودا

الن اللهجات التي كانت تروم وتشم قد

جيوز فيه ذلك ،وما يسكن بسبب الوقف
حال ما حترك بسبب النقل أو بسبب التقاء

اندثرت وماتت ،وما ذهب إليه الدكتور

الساكنني(.)27

تعليمية اخرتعها القراء –فيام بعد–هلدي

الثالث :الضمة والكرسة والفتحة ،إال انه

إبراهيم أنيس من أن الروم واإلشامم وسيلة

وجيوز عند النحاة الروم يف احلركات

الناشئني إىل حركات اإلعراب يف أواخر

يف املفتوح قليل ،ومنعه بعضهم كالفراء

السابقني الذين رصدوا اللغة ،وسجلوا

يتناوهلا اللسان برسعة ،فإذا اختلست

عمن يوثق بعربيتهم.

روم الفتحة يف القرآن الكريم(.)28

اآليات( )24فغري سديد ان هندر جهود العلامء

ظواهرها وأخذوها عن العرب سامعا ً
 -3الروم:

وهو ُص َويت يؤتى به تنبيه ًا عىل

حركة األصل ،وتبيين ًا هلا ،سواء كانت
( )24ينظر من أرسار اللغة.223– 222 :

وأيب حاتم ،وعللوا املنع بأن الفتحة خفيفة،
ذهبت ،والقراء عىل هذا الرأي ال جييزون
ويرجع اخلالف بني النحاة والقراء إىل

( )25ينظر التحديد يف اإلتقان والتجويد،98 :
واملوضح يف التجويد.208 :
( )26الكتاب.168 /4 :
( )27رشح الشافية.279 /2 :
( )28املصدر نفسه.271 /2 :
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تصورهم ملعنى الروم وحقيقته ،فالقراء

ومن أمثلة الوقف بروم احلركة قوله

وأكثر النحاة يرون أن الروم هو إخفاء

[سورة النبأ ]2– 1 :اذ يمكن النطق

يرون أن الروم هو النطق ببعض احلركة،

احلركة ،واإلخفاء ال يمتنع يف احلركات
الثالث( ،)29وما ذهب إليه القراء وأهل

األداء أدق واضبط؛ ألنه ورد بإمجاع أهل
النقل عن بعض القراء ،واختاره أهل
األداء أو مشايخ اإلقراء جلميع األئمة وهو

خيتلف عن اإلخفاء(.)30

بصوت امليم /م /يصحبه صويت صغري
من الكرسة ، /ِ�� /ومثله قوله تعاىل:

ﭽﭔ ﭕ ﭖ ﭗﭼ [سورة الطارق،]2 :
إذ تنطق القاف مصحوبة بصويت من

الضمة /ق ُ./

وال يصح الروم –كام بينا –يف الوقف

ويعلل علامء الصوت ظاهريت الروم

عىل الكلامت املنتهية بتاء تأنيث يوقف

احلركة يف الوصل ،قال مكي(( :اعلم أن

(رمح�� ٌة) ف�ي قوله تعال������ى :ﭽﭹ

واإلشامم يف الوقف بالداللة عىل كيفية
الروم واإلشامم إنام استعملتهام العرب
يف الوقف لتبيني احلركة ،كيف كانت يف

الوصل ،وأصل الروم اظهر للحركة من
أصل اإلشامم ،الن الروم يسمع و ُيرى،

واإلشامم ُيرى وال ُيسمع ،فمن رام احلركة
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تعاىل :ﭽﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖﭼ

أتى بدلي�ل قوي عىل اص�ل حركة الك�لمة
أشم احلركة أتى بدليل
يف الوص�ل ،ومن ّ

ضعيف عىل ذلك)) (.)31

( )29النرش.126 /2 :
( )30املصدر نفسه .122 /2 :وينظر :الوقف
ووظائفه.35 :
( )31الكشف.122 /1 :

عليها بصوت اهل������اء /ه� ، /نح��و

ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾﭼ [سورة

البقرة ،]157 :وكذلك إن كانت احلركة

عارضة يف قوله تعال������ى :ﭽﭔ ﭕ ﭖ

ﭗﭼ [سورة املزمل ]2 :الن هذه احلركة
إنام دخلت اللتقاء الساكنني ،وبالوقف
يزول االلتقاء فتعدم العلة املوجبة للحركة،
فريجع احلرف إىل اصله من السكون.

ويرى الدكتور غانم قدوري احلمد ان

ظاهريت الروم واإلشامم قليلتا االستعامل
او من الغرابة استعامهلام اذ يقول(( :وال

نالحظ اليوم احد ًا من متكلمي العربية

د .أجمد كامل عبد القادر

الفصحى حيرص عىل روم او إشامم يف

النصب ألف ًا يف الوقف وما يف حكمه،

املسامع ،اللهم إال إذا كان ذلك لدى

قال الزخمرشي(( :والنون اخلفيفة تبدل

وقفه ،حتى بدا ذلك امر ًا غريب ًا عىل
نفر قليل من علامء القراءة املتمسكني

بالرواية))( ،)32وال أظن أن ذلك صحيح؛
الن الروم واإلشامم ظاهرتان صوتيتان
تؤخذان بالرواية وكام نطق هبا السلف

وكبار القراء ،وهاتان الظاهرتان خمتصتان

بالنص القرآين ،فليس غريب ًا عدم استعامهلام

يف اللغة الفصحى.
 -4اإلبدال:

وإبدال تاء التأنيث ها ًء.

الف ًا عند الوقف تقول ﭽﯤ ﯥﭼ

[سورة العلق ]15 :لنسفعا))( ،)34وقد
علل زكريا األنصاري إبدال ص�وت
النون /ن /بصوت األلف /أ /بقوله:
((واختاروا األلف لشبهها بالنون الهنا

هتوى يف خرق الفم وهو هي��������وى يف
اخلياشيم))( .)35فكالمها هيوى دون
عائق ،وثمة ما يستوجب التوقف هنا وهو

معنى اإلبدال(( :أن تقيم حرف ًا

الرشوط الواجب توفرها كي يتم اإلبدال

استحسانا ...والبدل عىل رضبني :بدل

الصفة ،وكالمها يرتبط بالعضو املستخدم

مقام حرف يف موضعه ،إما رضورة وإما
هو إقامة حرف مقام حرف غريه نحو

(نجمة) ...وبدل هو قلب احلرف نفسه
إىل غريه عىل معنى إحالته إليه))( ،)33هذا
التعريف يستغرق رضيب اإلبدال ،وما
يعنينا منه يف هذا املقام هو اإلبدال يف حال

الوقف ،وهو رضوب ،هي إبدال تنوين
( )32الدراسات الصوتية عند علامء التجويد:
.512
( )33رشح امللوكي يف الترصيف.214– 213 :

يف احلروف ،وهي االشرتاك يف املخرج او
يف النطق ،أي ان املتفق عليه أن تكون القناة
الصوتية واحدة كي يتم اإلبدال ،ولكن ما
جرى يف حال الغنة والصوائت هو ان القناة

الصوتية قد اختلفت ،فعند النطق بالغنة

يتم إغالق القناة الصوتية الفموية من عند
اللهاة ليتحول جمرى اهلواء إىل اخليشوم،

( )34املفصل يف صناعة اإلعراب.352 :
( )35املقصد لتلخيص ما يف املرشد يف الوقف
واالبتداء.58 :
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وبذلك يناسب اهلواء عرب جتاويف األنف،

صوت التاء /ت /ها ًء /ه� /عند الوقف

فالقاسم املشرتك بينهام –أي بني صوت

ﭟﭼ [سورة القارعة ]2– 1 :فتلفظ

بينام خترج الصوائت عرب القناة الفموية،

النون /ن /وصوت األلف /أ /هو صفتا
القدرة عىل االمتداد واجلهر.

التاء ها ًء يف الوقف وتلفظ تا ًء عند الوصل.

ومن أمثلة اإلبدال أيض ًا يف النص

ومن أمثلة اإلبدال ،إبدال التنوين يف

القرآين هو إبدال صوت اهلمزة /ء/

()36

وهذا مذهب بعض القراء منهم محزة بن

حالة النصب ألف ًا ،ففي النص القرآين ال
جتوز إال حالة واحدة مع تنوين النصب.

وهي إبدال التنوين ألف ًا مع بقاء الفتحة عىل

اشهر اللغات( ،)37يقول البن�اء(( :من أحكام
الوقف املتفق عليه يف القرآن إبدال التنوين

بعد فتح غري هاء التأنيث ألف ًا ،وحذفه بعد
ضم وكرس))( ،)38ومن أمثلته قوله تعال�������ى

ﭽﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ

ﯕﭼ[سورة آل عمران.]97 :

ومن أمثلة اإلبدال كذلك هو إبدال
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عليها كقوله تعال��ى ﭽﭜ ﭝ ﭞ

( )36وجي��وز يف اللغة معاملة تنوين النصب
كتنوين الرفع واجلر وهذه هي لغة ربيعة
رأي��ت زي��دْ ،
وط��يء ،فتقول عىل لغتهم:
ُ

فيجرون املنصوب جمرى املرفوع واملجرور.
ينظر رشح املفصل ،69 /9 :واالرتشاف:

.392 /1
( )37النرش.133 /2 :
( )38إحتاف فضالء البرش.133 /1 :

بصوت حرف من جنس حركة ما قبلها،
حبيب ،وهشام راوية عبد اهلل بن عامر،
فإن كان ما قبل اهلمزة مضموم ًا ت�ُبدَ ل
واو ًا ،وان كان مكسور ًا تبدل يا ًء ،وان كان

مفتوح ًا تب������دل ألف ًا( )39كقوله عز وجل:

ﭽﭩ ﭪ ﭫ ﭬﭼ [سورة

الرمحن ]22 :فتقرأ لفظة (اللؤلؤ) يف حال

الوقف عليه������ا (اللولو) من غري مهز.
 -5احلذف:

يعد احلذف من األحكام الصوتية

املهمة للوقف عىل اللفظ القرآين ،بحيث
حيذف صوت حرف من آخر الكلمة
املوقوف عليها او حتذف احلركة التي هي

جزء من أصوات املد ،أو يقرص الصائت
الطويل الذي يعده العلامء حذف ًا حلرف املد،

( )39النرش.431 /1 :

د .أجمد كامل عبد القادر

ويمكن أن نسمي هذا النوع من احلذف
باحلذف الصويت او الرصيف رغم ان بعض
مواضعه ختضع ألسباب إعرابية مطردة.

ويمكن ان نورد هنا بعض األمثلة

التطبيقية التي نالحظ من خالهلا االثر
الصويت للوقف وما يلحق املقطع الصويت

إن الوقف يف قراءة القرآن الكريم عىل

األخري من الكلمة بعض التغريات نتيجة

من النقص الذي ينتاب مقطعها األخري

فمن أمثلة ذلك حذف التنوين ،الذي

كثري من الكلامت جيعلها تتعرض إىل ألوان
والذي يعدّ أكثر مقاطع الكلمة تعرض ًا

للسكون ،ال يف اللغة العربية وحدها ،بل يف

للوقوف عليها.

هو يف األصل صوت النون /ن ،/والتنوين

هو نون ساكنة زائدة تلحق بآخر األسامء

كثري من اللغات األخرى ،وربام كان ظاهرة

لفظ ًا ونطق ًا ال خط ًا وكتابة لغري توكيد(،)41

ابن جني من قبل إىل أن أواخر الكلامت

عند الوقف عىل الصامت قبله ،حيث

كثري من اللغويني املحدثني.

حالتي الرفع واجلر مع ما قبلها من احلركة

عامة يف اللغات اإلنسانية مجيعها ،وقد نبه

أكثر تعرض ًا للسقوط( ،)40ويوافقه يف ذلك

ويتعرض التنوين بأنواعه مجيعها للحذف
حيذف التنوين أي صوت النون /ن /يف

واحلذف للوقف والرسم القرآين عىل

القصرية التي هي من جنس صوت التنوين،

أصوات العلة وحذف التنوين وحذف

ﯽﭼ[سورة احلديد]3 :وق��ول�����ه :ﭽﭛ

الكلامت يف قراءة القرآن يشمل حذف
احلركات القصرية التي هي ابعاض حلروف

املد ،وكذلك حذف بعض الصوامت او
املورفيامت ذات الداللة كضمري الغائب او
املخاطب او املتكلم ألسباب وعلل نحوية

ومن ذلك قوله تع��ال��ى :ﭽﯺ ﯻ ﯼ
ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠﭼ [سورة التني:
 ،]4فلو أخ�ذنا لفظ��ة (تقوي ٍم) يف الوصل

لوج��دناها تتك��ون من ثالث�ة مقاطع
ه����ي / :ت� َْق /ويِ /م ْن ، /أما يف الوقف

او انسجام ًا مع الفواصل القرآنية او متاشي ًا

ليضم إىل ما قبل/ :
فيحذف املقطع األخري
َّ
ت�َق ِْ /و ْي ْم. /

( )40اخلصائص.360 /2 :

( )41رشح قطر الندى.12 :

مع الوقف عىل رؤوس اآليات القرآنية.
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ومن أمثلة احلذف وقفا ً يف القرآن

احلركة يف النص القرآين املبارك إال يف

املحىل ب� (ال) كقوله تعاىل ﭽﮋ ﮌ

اهلمزة إىل الساكن قبلها ثم حتذف اهلمزة،

الكريم هو حذف ياء االسم املنقوص

ﮍ ﮎ ﮏﭼ [سورة

الرعد ]9 :وهبذا قرأ كثري من القراء

()42

باعتبار أن ذلك نوع من أنواع التخفيف،
واختص به منهم ،محزة وهشام ،وورد يف

وكذلك حذف ياء اإلضافة نحو قوله تعاىل

القرآن الكريم يف مخس������ة ألفاظ ،تكررت

 ،]30إذ حذفت ياء اإلضافة من (نذري)

 -جزء ،يف قوله تعاىل ﭽﮫ ﮬ ﮭ

ﭽﭠ ﭡ ﭢ ﭣﭼ [سورة القمر:

انسجام ًا مع ما سبقها من فواصل وحتصي ً
ال

للنغمة الصوتية.
 -6النقل:

يف ثامنية مواضع هي(:)45

ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓﭼ [سورة
احلجر.]44 :

 -اخلبء ،يف قوله سبحانه ﭽﭳ

هو نقل حركة احلرف املوقوف عليه إىل

ﭴﭼ [سورة النمل.]25 :

وذلك لكراهيتهم التقاء الساكنني عند

ﯟﭼ [سورة النحل.]5 :

الساكن الذي يكون قبل اخر احلروف

[سورة البقرة ]102 :وقول�������ه:

ساكن قبله ،نحو بك�ُر،
وخرس ،ونق�ُر(،)43
ُ

الوقف بالسكون ،قال سيبويه(( :هذا باب
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املهموز ،حيث اطرد يف السبعة نقل حركة

فيحرك لكراهيتهم التقاء الساكنني))(.)44

 دفء ،يف قوله ﭽﯜ ﯝ ﯞ املرء ،يف قوله ﭽﭻ ﭼ ﭽﭼﭽﯪ ﯫ ﯬﭼ [سورة

ومل يرد عن أئمة قراء الوقف بنقل

األنفال ،]24 :وقول����������ه ﭽﮖ ﮗ

( )42ينظر السبعة يف القراءات ،358 :وحجة
القراءات.372 :
( )43النقر بسكون القاف ص��وت يسكن له
الفرس اذ اضطرب بفارسه ،لسان العرب
(نقر).227 /5 :
( )44الكتاب.173 /4 :

( )45النرش ،432 ،408 /1 :وقد ذكر ابن
اجل���زري اهن��ا ت��ك��ررت يف سبعة مواضع
وتابعه البناء :اإلحتاف ،65 :واملرتوك لفظ
اآلية  /34عبس.

ﮘﭼ [سورة النبأ ،]40 :و ﭽﯺ ﯻ

د .أجمد كامل عبد القادر

ﯼ ﯽ ﯾﭼ [سورة عبس.]34 :

النحاة العرب هو الذي ا ّدى هبم إىل اخلطأ

 -ملء ،يف قوله تعاىل :ﭽﯫ ﯬ

يف تصنيفها ،والتقعيد هلا ،ثم اضاف بأن

اذ تنقل حركة هذه اهلمزات املوقوف

وان اخلالف حوهلا ال ثمرة له ،ثم عمد اىل

اهلمز فلم ي����رد إال ما نسبه ابن جماهد أليب

حتت قاعدة اإلقواء التي هي عيب من

ﯭﭼ [سورة آل عمران.]91 :

عليها اىل احلرف الساكن قبلها( .)46أما غري
عمرو البرصي من انه وقف بنقل كرسة
الراء اىل الباء يف لف���ظ (الصرب)( )47من قوله

قواعدهم يف النقل خمرتعة من أساسها،
كثري من شواهد النقل الشعرية ،ووضعها

عيوب القافية(.)49

وقد يكون رأي الدكتور سعد

تعاىل :ﭽﭝ ﭞ ﭟ ﭠﭼ

مصلوح وجيه ًا لو أن املسألة تقف عند

ومل ترد نسبة هذه القراءة له يف أي من

سيام عند علامء القراءات وأهل األداء -أن

واإلحتاف ،ومثل ذلك نقل كرسة الراء

يف القراءات القرآنية يف حايل الوصل

[سورة العرص.]3 :

كتب القراءات املتواترة كالشاطبية والنرش
إىل الصاد يف قوله :ﭽﭑﭼ [سورة

العرص ،]1 :ونسبها ابن جماهد اىل
سالم بن املنذر(.)48

وقد ذهب الدكتور سعد مصلوح إىل

أن النقل ظاهرة مقطعية ،وليست نحوية،
وان عدم وضوح مفهوم املقطع عند

( )46النرش.433 /1 :
( )47السبعة يف القراءات ،696 :وانظر خمترص
القراءات الشاذة.179 :
( )48السبعة.696 :

الشواهد الشعرية ،ولكن املعروف -وال
النقل اصل من األصول املطردة املقررة

والوقف؛ فمن اصول ورش ان ينقل
مهزة القطع إذا وقعت يف أول الكلمة إىل

الساكن قبلها برشط إال يكون حرف مد،

وذلك حال الوصل(.)50

وذهب الدكتور حممد عوين عبد

الرؤوف اىل ان ظاهرة النقل تدخل حتت تغري
( )49رأي يف الوقف بالنقل ،حوليات كلية
دار العلوم /جامعة القاهرة /العدد :11
.71–65
( )50النرش.408 /1 :

157

ظاهرة الوقف واالبتداء يف تالوة القرآن الكريم

القيمة الكيفية للحركات ،فيمكن ان يصبح

ومن خالل تتبع وظيفة احلاق هاء السكت

قبلها مقطع ًا ساكن ًا كم��ا يف لفظ( :ق�� ََصدَ ُه)

يؤتى هبا لغرض ابانة حركة احلرف قبلها ،او

كيف احلركة اقل اذا كونت اهلاء مث ً
ال مع ما

فإذا وقفنا عىل اهلاء بالسكون كونت مع الدال

قبلها مقطعا مغلق ًا هوَ / :د ْه ، /والن الفتحة
عادة تصبح قلقلة يف املقطع املغلق تتحول اىل

ضمة شبه ُممالة ،وبذلك تصبحُ / :د ْه.)51(/

وإذا كان النقل لغة لبعض القبائل

العربية وهو اصل مطرد يف القراءات القرآنية

حال الوصل والوقف ،فإنه ال يكون ظاهرة
معيبة ،وإنام هو وجه من أوجه الوقف ال
خيتلف عن األوجه األخرى نحوية كانت

أو صوتية.

 -7اإلحلاق:

هو إحلاق ما ليس من الكلمة رس ًام

ولفظ ًا ،ويشمل ما ُيل� َْح ُق من الصوائت
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والصوامت الرصحية واملزدوجة عند
الوقف ،واملشتهر عند علامء النحو والقراءة

هو احلاق هاء السكت باخر الكلمة
وقف ًا( ،)52وربام اطلقوا عليه االثبات(،)53

( )51القافية واألصوات اللغوية.164 /1 :
( )52النرش.89 /2 :
( )53املصدر نفسه.137 /2 :

اخر املوقوف عليه تبني اهنا متعددة ،فقد

لبيان االلف خلفائها ،او لبيان النون خلفائها

ايضا ً ،او الجل الوقف عىل الساكن وقطع
النطق ،او للتعويض عن املحذوف ،قال ابن

هشام(( :هاء السكن وهي الالحقة لبيان
حركة او حرف نحو :ما هيه ،ونحو ها هناه
و وازيداه ،واصلها أن يوقف عليها ،وربام

وصلت بن ّية الوقف))( .)54ومن أمثلتها

قوله تعاىل :ﭽﯲ ﯳ ﯴ ﯵﯶ ﯷ ﯸ ﯹ

ﯺﭼ[سورة احلاقة.]29– 28 :
 -8اإلثبات:

وهو قسامن :إثبات ما حذف لفظ ًا

ورس ًام ،واثبات ما حذف لفظ ًا ال رس ًام،
فمثال األول :إثبات هاء السكت يف (ما)
االستفهامية املجرورة عند الوقف عليها

يف نحو قوله تعاىل :ﭽﭑﭒﭼ [سورة
النبأ ]1 :اذ تقرأ (عم�َّه) ومثل ذلك اثبات

الياء يف املنقوص يف نحو لفظ (حام) يف قوله

تعاىل :ﭽﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ
ﯼ ﯽ ﯾﭼ [سورة املائدة ]103 :إذ
( )54مغني اللبيب.455 /1 :

د .أجمد كامل عبد القادر

تقرأ( :وال حامي) يف الوقف(.)55

سيبويه ظاهرة االدغام بقوله(( :ويثقل

وأما ما حذف لفظ ًا ال رس ًام ،فمثاله

عليهم ان يستعملوا السنتهم من موضع

ﭷ ﭸ ﭹ ﭺﭼ [سورة النمل:

عليهم ان يداركوا يف موضع واحد وال

لفظ (هبادي) يف قوله تعاىل :ﭽﭵ ﭶ
 ،]81حيث ثبتت الياء رس ًام وهي حمذوفة
يف اللفظ عند الوصل ،فإذا وقف عليها
وقف بإثبات الياء عند اجلميع لثبوهتا رس ًام

وحك ًام(.)56

 -9اإلدغام:

واحد ثم يعودوا له فلام صار ذلك تعب ًا

تكون مهلة كرهوه وادغموا لتكون دفعة
واحدة اذ كان اخف عىل السنتهم))(.)60

وقد اطلق املحدثون عىل التأثري بني

احلرفني املدغمني املامثلة او التشابه(،)61

وهو عندهم رضب من التأثري الصويت يقع

معنى اإلدغام هو أن تصل حرف ًا ساكن ًا

يف االصوات املتجاورة اذا كانت متامثلة او

مشدود ًا من غري أن تفصل بينهام بحركة،

والوقف باالدغام وتضعيف احلرف

بحرف متحرك مثله ،بحيث يصريان حرف ًا
وقف ،فريتفع اللسان باحلرفني ارتفاعة
أو
ْ
واحدة( ،)57وعالمته التشديد ،وليس إدغام
احلرف يف احلرف إدخاله فيه عىل احلقيقة،

بل هو إيصاله به من غري أن يفك بينهام(.)58

واالدغام ظاهرة صوتية بارزة يف

لسان العرب تسعى اىل الوصول اىل اقىص
درجات اخلفة والسهولة( ،)59وقد علل

( )55النرش.155 /2 :
( )56النرش.142 /2 :
( )57ينظر مواهب الرمحن.57– 55 /1 :
( )58ينظر رشح الشافية.235 /3 :
( )59ينظر األصوات اللغوية.178 :

متجانسة او متقاربة(.)62

لغة مشهورة عند العرب( ،)63اما يف النص

القرآين فلم يرد عن القراء الوقف باالدغام

يف أي من القراءات املتواترة -السبع او
العرش -وروي شاذا ً عن عاصم يف لفظ

(مستطر) ،يف قوله تعاىل :ﭽﭥ ﭦ

ﭧ ﭨﭼ [سورة القمر ]53 :انه
( )60الكتاب.398 /2 :
( )61األص���وات اللغوية ،78 :واللهجات
العربية يف الرتاث.292 /1 :
( )62ينظر اللهجات العربية يف ال��ق��راءات
القرآنية.126 :
( )63ينظر رشح املفصل.68– 67 /9 :
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قرأ بتشديد الراء ومل يقرأ به غريه(.)64

األثر الداليل للوقف يف القرآن الكريم:

اىل ما بعده ليتضح معناه ويتم الغرض املراد

متيزت الدراسات اللغوية احلديثة

منه ،واظن ان العلامء اعتمدوا داللة النص

أبعاد ًا أخرى ،حظي الوقف منها بنصيب،

اقساما ً عديدة امهها االقسام الرئيسة التي

بمقاييس دقيقة ،أضافت إىل جهود القدماء

يف احكام الوقف القرآين ،فقسموا الوقف

حيث ن�ُظر إليه بوصفه عنرصا ً مورفولوجيا

اعتمدت الدالالت واملعاين يف فهم النص

عن طريقها التمييز بني املعاين والدالالت

 .1الوقف التام :هو الذي حيسن القطع

ً مهام ً ،له استعامالت وظيفية كثرية ،يمكن

املتعددة واالنفعاالت املختلفة ،فيتغري نمط

القرآين وهذه االقسام هي(:)67

عليه واالبتداء بام بعده النه ال يتعلق

اجلملة مثال ً من اخلرب إىل االستفهام أو

بيشء مما بعده ،أي ما انفصل مما بعده

دون أن يتغري يشء من شكلها(.)65

وج��������ل :ﭽﭹ ﭺ ﭻﭼ

التعجب أو التمني أو الرشط وغري ذلك

لفظا ً ومعنى ،كالوقف عىل قوله ع�ز

وال ريب يف أن علم الداللة يعني دراسة

[سورة البقرة ]5 :واالبتداء بقوله :ﭽﭑ

ذلك الفرع من علم اللغة الذي يتناول

 .2الوقف الكايف :هو الذي حيسن

املعنى ،أو العلم الذي يدرس املعنى ،أو هو

نظرية املعنى( .)66ويؤثر الوقف عىل الداللة
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تم الكالم ،ومل حيتج اىل ما بعده ،وربام احتاج
ّ

ﭒﭓﭼ [سورة البقرة.]6 :

الوقف عليه واالبتداء بام بعده ،غري ان

واملعنى كام تؤثر الداللة واملعنى عىل الوقف

الذي بعده متعلق به من جهة املعنى

اختالف الوقف فالدالالت تتولد من
ُ

وكذلك كل ما يفيد معنى يكتفى به،

وينبني عىل اختالف دالالت النص القرآين

تركيب الكالم وتعلق بعضه ببعض ،فربام
( )64ينظر الدر املصون.234 /6 :
( )65ينظر علم اللغة (السعران).225 :
( )66علم الداللة (امحد خمتار عمر).11 :

دون اللفظ ،ويكون كالم ًا قائ ًام بنفسه،

( )67ينظر إيضاح الوقف واالب��ت��داء–102 :
 ،103واملكتفى ،140 :والقطع واالئتناف
البن النحاس ،108 :والوقف واالبتداء يف
القرآن الكريم .دراسة نحوية.45 :

د .أجمد كامل عبد القادر

كالوقف عىل قوله عز وجل :ﭽﭦ

 .4الوقف القبيح :هو الذي ال ينبغي

ﭧﭨﭩﭪﭫﭬﭭﭮﭼ[سورة

الوقف عليه اختيار ًا وال يفهم منه املراد

بعده ايضا ً كالم مست��قل مستغن عم�ا

املوقوف عليه بام بعده لفظا ً ومعنى ومن

البقرة ،]4 :فهذا كالم مفهوم ،والذي

قبله وان كان اتصل به يف املعنى وهو

وال يتم اال باتصاله ،وذلك لتعلق اللفظ
امثلته الوقف عىل (الصالة) يف قوله عز

قوله عز وجل :ﭽﭯ ﭰ ﭱﭼ

وجل :ﭽﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ

 .3الوقف احلسن :هو الذي حيسن

واالبت��داء بقول��ه ﭽﮩ ﮪﭼ

بعده لتعلقه من جهة اللفظ واملعنى

[سورة املائدة ]64 :واالبتداء بقوله:

[سورة البقرة.]4 :

الوقوف عليه وال حيسن االبتداء بام

مجيعا ً ،وذلك نحو الوقف عىل قوله:
ﭽﭖ ﭗﭼ [سورة الفاحتة،]2 :

ﮨﭼ

[سورة النساء]43 :

والوق��ف عىل قوله :ﭽﯣ ﯤﭼ

ﭽﯥﯦﯧﭼ.

إن هذه األقسام الرئيسة للوقف إنام

وﭽﭛ ﭜﭼ [سورة الفاحتة:

سامها العلامء بذلك العتامدهم الدالالت
ّ

هذه الوقوف ع�ُقل عنه مراده ،وفهم

بذلك أم مل يرصحوا ،إذ ال خالف بني

 ،]3الن القارئ اذا وقف عىل مثل

مقصوده ،لكن مل يتم الكالم ،وفصل
بسبب الوقف بني النعت ومنعوته،

كام ان االبتداء باملخفوض ال حيسن،
وذلك حيصل يف الوقف احلسن كام
يف هاتني اآلتني ،الن القارئ سيبتدئ

بقوله :ﭽﭘ ﭙﭼ و ﭽﭞ

ﭟ ﭠﭼ ،وإذا كان املوقوف عليه

رأس آية فالوقف عليه جائز.

واملعاين يف هذه الوقوف ،سواء أرصحوا
القراء وأهل التأويل عىل أن مراعاة وقوف
القرآن من أكثر الوسائل إعانة عىل تدبر
آيات القرآن الكريم وفهم معانيه ودالالته،

ذلك ان للقرآن أسلوب ًا فريد ًا يف نظم آياته،
فقد يورد آيات قصار ًا منقطعات لفظ ًا،

ٍ
معنى ،كام يورد آيات طواالً
متصالت

معنى ،متصالت لفظ ًا ،فمن
منقطعات
ً

قرأ عىل ظاهر النظم فربام ت� َُحول فواصل
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حيول تداخل املعاين
اآليات القصار كام َ ُ

يف الظرف فيكون حينئذ شبيه ًا باملضاف

املعنى املراد من النص القرآين فييسء فهمه.

يف (ال تثريب عليكم) بالبناء عىل الفتح؛

والدالالت يف اآليات الطوال بينه وبني
لقد جاء علم اللغة احلديث؛ فنظر إىل

الوقف عىل انه احد العنارص املورفولوجية
التي تؤدي وظيفة مهمة عىل مستوى

التشكيل الصويت او الرصيف او النحوي

والداليل( )68ولكنه مل يلق العناية الكافية

الظهار تلك الوظيفة اظهار ًا تام ًا.

ويمكن ان نقف عند بعض االمثلة

لذا وجب تعلق الظرف بالفع����ل
(يغفر) ،ولزم الوقف عىل (عليكم)(.)69

ولك ّن هذا الرأي ليس براجح عند عامة

املفرسين ،فقد قال ابو حيان :واما ان يكون

اليوم متعلق ًا ب�(يغفر) فمقول ،وقد وقف
بعض القراء عىل (عليكم) وابتدأ (اليوم

يغفر اهلل لكم) ،ثم ذكر ان ابن عطية رجح

القرآنية لنبني من خالهلا االثر الداليل

الوقف عىل (اليوم)؛ الن اآلخر فيه حكم

الوقوف من معان ودالالت متعددة تكون

بوحي  ،-ثم ذكر ابو حيان من اقوال النحاة

لوقوف القرآن الكريم وما تنتجه هذه
مرادة يف فهم هذا النص املبارك.

عىل مغفرة اهلل -اللهم اال ان يكون ذلك
ما يدفع به اشكال تعلق اليوم بالتثريب،

 -قال تعال����������ى :ﭽﮮ ﮯ ﮰ

فقال وأجاز احلويف أن يكون (عليكم) يف

[سورة

وهو وجه حسن ،ولو قيل إن اخلرب حمذوف

إن تداخل النظم قد يوهم أن (اليوم)

قوي ًا ،الن خرب (ال) اذا علم كثر حذفه عند

ﮱ ﯓﯔ ﯕ ﯖ ﯗﯘ ﯙ
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فيجب نصبه وتنوينه (ال تثريب ًا) والقراءة

ﯚ

ﯛﭼ

يوسف ]92 :قال بعض املفرسين:
ظرف للتثريب ،وليس كذلك؛ الن

تعلقه بالتثريب جيعل اسم (ال) عام ً
ال

( )68علم اللغة مقدمة للقارئ العريب،344 :
واألصوات العربية.191– 190 :

موضع صفة لتثريب ويكون اخلرب (اليوم)

تقديره :ال تثريب عليكم اليوم :لكان وجه ًا

احلجازيني ،ومل يلفظ به بنو متيم(.)70

فالوقف هنا أدى دور ًا داللي ًا واضح ًا،

( )69منار اهلدى.399 :
( )70البحر املحيط.339 /5 :

د .أجمد كامل عبد القادر

إذ به يرفع التوهم ملن يظن ان (الي�����وم)

الطمع ،كام تقول يف الكالم :ما كلمت عبد
اهلل وعند ٍ
كلمت عبد اهلل
احد ،فمعناه:
ُ

املباركة ،اذ يصح الوقف عىل (عليكم)،

وجيوز ان ينتقل الوقف عند قوله (مل

متعلق ب� (تثريب) ،ونتفق مع من ذهب

اىل جواز الوقف عىل موطنني يف هذه اآلية
ويبتدأ بقوله ﭽﯓﯔ ﯕ ﯖ ﯗﭼ

بمعنى ان املغفرة حاصلة يف هذا اليوم
الذي اخاطبكم فيه .كام جيوز الوقف

عىل (اليوم) ﭽﮯ ﮰ ﮱ ﯓﭼ
أي ال تأنيب عليكم اليوم وتكون لفظة

(اليوم) خرب ًا ل� (ال) النافية وليست متعلقة

ب� (تثريب) و ُيبتدأ بقوله ﭽﯕ ﯖ

وليس عنده احد.

يدخلوها) فيحتمل النص داللة اخرى
وه���ي :مل يدخلوها الهنم حمبوسون ،ثم
يبتدئ (وهم يطمعون) يف دخوهلا مل ييأسوا،
واىل ذلك ذهب الزخمرشي(.)72

وتبع ًا الختالف الدالالت وتعدد

املعاين واالوجه االعرابية الناجتة عن الوقف

يف النص القرآين؛ اختلفت عالمات الوقف

ﯗﭼاذ تكون مجلة دعائية وهبذا حقق

يف طبعات املصحف الرشيف اختالف ًا بين ًا،

ويف قوله تعاىل ﭽﭻ ﭼﭽ ﭾ

عالمة وقف مطلق ًا ،وبعضها وضعت

ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊﮋ ﮌ ﮍ ﮎ

األمران مع ًا الوقف أو االئتناف ،وبعضها

جيوز الوقف عند (سالم عليكم) ثم

يف املعنى دون اللفظ ،وبعضها وضعت

سائ ً
ال سأل عن حال اصحاب االعراف

وبعضها وضعت العالمة (م�) لتدل عىل

الوقف دالالت ومعاين متعددة.

ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃﮄ ﮅ
ﮏﭼ [سورة األعراف.]46 :

يبتدئ ﱫﮌ ﮍ ﮎ ﮏﱪ( )71كأن

فقيل :دخلوها وال يطمعون يف دخوهلا،

عىل نقل النفي من الدخ����������ول اىل
( )71إيضاح الوقف واالبتداء.339 :

فبعض املصاحف تركت اآليات دون

عالمة الوقف اجلائز (ج) إذ يتساوى

وضعت العالمة (صىل) التصال الكالم

العالمة (م�) النقطاع الكالم معنى ولفظ ًا

صحة الوقف( )73واهم هذه الطبعات يف
( )72الكشاف.103 /2 :
( )73الوقف ووظائفه.98 :
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املصحف الرشيف ما يأيت:

 .1طبعة مرص عام  1337ه� برواية

وهم وقع
عند فواصل اآليات ،وهذا
ٌ

حفص عن عاصم ،يسمى مصحف

فيه الكثري من الدارسني ،فهناك رؤوس

 .2مصحف اجلامهريية الليبية الذي طبع

بعدها ،نحو الوقف عىل قوله تع���ال�ى:

 .3مصحف االزهر عام  1396ه� برواية

 ]4فهذا وقف قبيح ،إذ قد يتوهم متوهم

 .4مصحف املدينة املنورة عام  1405ه�

داللة اآلية املباركة ،الن ما بعدها متعلق

 .5مصحف املدينة  1405ه� برواية

فليس من التامم الوقف عليه ،فمرجع

 .6مصحف دولة باكستان د .ت برواية

يكون بعد إمتام املعنى وإيصاله إىل املتلقي،

امللك فؤاد.

عام  1390ه� برواية قالون نافع.

حفص عن عاصم.

برواية حفص عن عاصم.
ورش عن نافع.

حفص عن عاصم.

إذ اختلفت هذه املصاحف فيام بينها

يف تقدير عالمات الوقف ،وذلك بحسب

ما اقتضته املعاين والدالالت التي ظهرت
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عند رأس كل آية ،بمعنى أن الوقف يكون

للجان طبع املصحف الرشيف املستمدة

من أقوال أئمة التفسري والقراءات وعلامء
الوقف واالبتداء.

آي ال يتم الوق��ف عليها واالبتداء بام

ﭽ ﭶ ﭷﭼ [سورة املاعون:
أن الويل للمصلني وهذا غري مقصود من

هبا فلفظ (املصلني) وان كان رأس اآلية

الوقف إىل الداللة وتعدد املعاين ،فالوقف
وهذه مهمة الوقف األساسية.
اخلامتة

بعد هذا اجلهد املتواضع يف دراسة

ظاهرة الوقف يف القرآن الكريم دراسة
صوتية داللية يف ضوء علم اللغة احلديث،
جتدر بنا اإلشارة إىل أهم النتائج التي توصل
إليها البحث ،وذلك عىل النحو اآليت:

إن داللة األلفاظ والرتاكيب القرآنية

ّ .1
إن للوقف القرآين أحكام ًا صوتية

القرآين ،وقد يظن ظان أن الوقف يصح

املتقدمون واملتأخرون جهد ًا واضح ًا يف

هي التي حتدد مواطن الوقف يف النص

خاصة بلغة القرآن الكريم ،وقد بذل

د .أجمد كامل عبد القادر

بيان هذه األحكام ،واستطاع البحث

ع��ن��د ال��ع��رب ومل ت���أت ال���رواي���ات

لغوي حديث وحرصها يف تسعة

 .5إن تقسيم العلامء أنواع الوقف إىل تام
وك� ٍ
�اف وحسن وقبيح إنام جاء ذلك

ان يوضح هذه األحكام وفق منظور

أحكام صوتية.

الصحيحة بإثباهتا يف لغة القرآن.

 .2بينت الدراسة اثر الوقف يف املقاطع

اعتامد ًا عىل داللة الوقف وأثره املعنوي،

يمكن بالوقف -أن يضاف مقطع أو

بعدها لفظ ًا ومعنى؛ وتأيت هذه األقسام

الصوتية أللفاظ القرآن الكريم ،إذ

حيذف او يتحول من مقطع طويل إىل

قصري او من قصري اىل طويل مغلق
وهكذا.

فالوقف يبني داللة اجلملة وتعلقها بام
بحسب تعلق اللفظ بام بعده من حيث
الداللة اللفظية او املعنوية.

 .6إن الوقف عىل رؤوس اآلي ال يكون

 .3أكدت الدراسة عىل أن هذه األحكام

صحيح ًا ع��ىل ال����دوام ،وإن���ام يكون

للفصحى املنطوقة زمان نزول القرآن

داللة اجلملة يف أداء معناها ومقصودها،

الصوتية للوقف هي املرآة الصادقة
الكريم ،الن القراءة هبذه األحكام

إنام جاء عن طريق األثر والرواية،
أي إن هذه األحكام أخذت بأسانيد
صحيحة كام كان ينطقها القراء الكبار

وأهل األداء.

الوقف الصحيح بحسب ما تقتضيه
فهناك رؤوس أي تفسد الداللة عند

الوقف عليها كام بينها البحث.

 .7أوض��ح��ت ال��دراس��ة االخ��ت��الف يف
مواطن الوقف يف طبعات خمتلفة من
نسخ املصحف الرشيف وذلك مرده

 .4أظ��ه��رت ال��دراس��ة ان وج��ه الوقف

إىل اجتهاد العلامء يف األثر الداليل الذي

عليه مل يرد يف أحكام القرآن الصوتية ما

��ني يف تعدد
 .8للوقف اث��ر واض��ح وب� ّ ٌ

باإلدغام وتضعيف احلرف املوقوف

عدا قراءة شاذة منسوبة إىل عاصم،

إال إن ظاهرة الوقف باإلدغام مشهورة

حيدثه الوقف عىل هذه اللفظة أو تلك.

الداللة واملعنى للنص القرآين ،وهذا
التعدد الوظيفي للوقف ينتج عنه
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دالالت وأحكام إعرابية ونحوية وفقا

للفظ املوقوف عليه.

املصادر واملراجع:
القرآن الكريم

 .1إحتاف فضالء البرش يف القراءات
األربعة عرش ،ألمحد بن حممد الدمياطي

البناء ،تصحيح عيل حممد الضباع،
مطبعة املشهد احلسيني ،القاهرة،

 1359ه�.

 .6البحر املحيط ،أليب حيان األندليس،
تح :عادل امحد عبد املوجود وعيل
حممد معوض ،دار الكتب العلمية،

بريوت ،ط 1422 ،1ه� 2001 /م.

 .7تاج العروس من جواهر القاموس،
الزبيدي ،املطبعة
ملحمد بن حممد َّ
اخلريية ،القاهرة 1306 ،ه�.

 .8التحديد يف اإلتقان والتجويد ،اليب
عمرو الداين ،تح :د .غانم قدوري

 .2اإلتقان يف علوم القرآن ،جلالل الدين

احلمد ،ساعدت جامعة بغداد عىل

مطبعة املشهد احلسيني ،القاهرة،

 .9التعريفات ،لعيل بن حممد اجلرجاين،

السيوطي ،تح :أبو الفضل إبراهيم،

 1967م.

 .3ارتشاف الرضب من لسان العرب ،أليب
حيان األندليس ،تح :مصطفى النحاس،
القاهرة 1404 ،ه� 1984 ،م.
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القاهرة 1428 ،ه� 2007 ،م.

 .4األصوات اللغوية ،للدكتور إبراهيم
أنيس ،مكتبة االنجلو املرصية ،القاهرة،

 1981م.

طبعه 1407 ،ه� 1988 /م.

تح :إبراهيم االبياري ،دار الكتاب
العريب ،بريوت 1413 ،ه� 1992 /م.

 .10اجلمهرة ،أليب بكر حممد بن احلسن بن
دريد ،مطبعة دائرة املعارف العثامنية،

حيدر آباد 1342 ،ه�.

 .11حجة القراءات ،أليب زرعة عبد
الرمحن بن حممد ،تح :سعيد األفغاين،

 .5إيضاح الوقف واالبتداء يف كتاب اهلل

جامعة بنغازي 1394 ،ه� 1974 /م.

عبد الرحيم الطرهوين ،دار احلديث،

جني ،تح :حممد عيل النجار ،دار

عز وجل ،أليب بكر االنباري ،تح:

 .12اخلصائص ،أليب الفتح عثامن بن

د .أجمد كامل عبد القادر

الكتب املرصية ،القاهرة 1371 ،ه�،

 .19رأي يف ال��وق��ف بالنقل (ب��ح��ث)،

 .13ال���دراس���ات ال��ص��وت��ي��ة ع��ن��د علامء

دار العلوم ،القاهرة ،العدد احلادي

احلمد ،وزارة األوق���اف والشؤون

 .20السبعة يف القراءات ،ألمحد بن موسى

 1952م.

التجويد ،للدكتور غانم ق��دوري
الدينية ،مطبعة اخللود ،بغداد1406 ،

ه� 1986 /م.

 .14دراس��ة السمع وال��ك��الم ،للدكتور
سعد مصلوح ،عامل الكتب ،القاهرة،
 1400ه� 1980 /م.

 .15دراس��ة الصوت اللغوي ،للدكتور
امحد خمتار عمر ،عامل الكتب ،القاهرة،

 1405ه�1985 /م.

 .16الدر املصون يف علم الكتاب املكنون،
للسمني احللبي ،ت��ح :مج��اع��ة ،دار
الكتب العلمية ،بريوت 1414 ،ه�/
 1994م.

 .17ديوان األدب ،إلسحاق بن إبراهيم
الفارايب ،تح :امحد خمتار عمر ،جممع
اللغة العربية ،القاهرة 1396 ،ه�/

 1976م.

 .18ديوان األعشى ،دار صادر ،بريوت،
 1414ه� 1994 /م.

للدكتور سعد مصلوح ،حوليات كلية

عرش ،ص /71- 65د .ت.

بن جماهد ،تح :د .شوقي ضيف ،دار
املعارف ،القاهرة ،ط 1988 /3م.

 .21رشح شافية اب��ن احل��اج��ب ،لريض
الدين حممد بن احلسن ،تح :مجاعة،
مطبعة حجازي ،القاهرة 1356 ،ه�.

 .22رشح قطر الندى وبل الصدى ،البن
هشام األن��ص��اري ،تح :حممد حميي
الدين عبد احلميد ،القاهرة ،ط ،11

 1383ه�.

 .23رشح املفصل ،لعيل بن يعيش ،عامل
الكتب ،بريوت ،د .ت.

 .24رشح امللوكي يف الترصيف ،ملوفق
الدين بن يعيش النحوي ،تح :فخر

الدين قباوة ،املكتبة العربية ،حلب،

 1973م.

 .25علم األصوات ،لكامل برش ،دار غريب
للطباعة والنرش ،القاهرة ،د .ت.

 .26علم ال��دالل��ة ،للدكتور امح��د خمتار
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عمر ،عامل الكتب ،القاهرة ،ط ،5
 1988م.

 .27علم اللغة ،مقدمة للقارئ العريب،
مل��ح��م��ود ال��س��ع��ران ،دار الفكر،

القاهرة /د .ت.

 .28القافية واألصوات اللغوية ،للدكتور
حممد ع��وين عبد ال���رؤوف ،مكتبة

اخلانجي ،القاهرة1977 ،م.

 .29القاموس املحيط ،ملحمد بن يعقوب
الفريوز آبادي ،الدار العربية للكتاب،
طرابلس الغرب.1980 ،

 .30ال��ق��ط��ع واالئ��ت��ن��اف ،أليب جعفر
النحاس ،ت��ح :امح��د خطاب عمر،

كلية اآلداب ،ج��ام��ع��ة امل��وص��ل،

 1988م.

 .31كتاب سيبويه ،لعمرو ب��ن عثامن
(سيبويه) ،تح :عبد السالم هارون،
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اهليأة املرصية العامة ،القاهرة1395 ،

ه� 1975 /م.

بريوت ،د .ت.

 .33الكشف عن وجوه القراءات السبع،
ملكي بن أيب طالب القييس ،تح :حميي

الدين رمضان ،جممع اللغة العربية،
دمشق 1394 ،ه� 1974 /م.

مكرم
 .34ل��س��ان ال��ع��رب ،ملحمد ب��ن ّ
املعروف بابن منظور ،دار صادر،

بريوت ،ط ،1د .ت.

 .35اللهجات العربية يف الرتاث ،للدكتور
امحد علم الدين اجلندي ،كلية العلوم،

جامعة القاهرة.

 .36اللهجات العربية يف ال��ق��راءات
القرآنية ،للدكتور عبده الراجحي،
دار املعارف ،مرص1969 ،م.

 .37املحكم واملحيط األعظم ،لعيل بن
إسامعيل بن سيدة ،تح :مجاعة ،معهد
املخطوطات ،القاهرة 1377 ،ه�/

.1958

 .38خم��ت��رص ال���ق���راءات ال���ش���اذة ،الب��ن

 .32الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون

خالويه ،نرش برجشرتارس ،املطبعة

القاسم الزخمرشي ،تح :عبد الرزاق

 .39معجم مقاييس اللغة ،ألمح��د بن

األق��اوي��ل يف وج��وه ال��ت��أوي��ل ،أليب
املهدي ،دار إحياء ال��رتاث العريب،

الرمحانية ،القاهرة 1934 ،م.

ف��ارس ،ت��ح :عبد السالم ه��ارون،

د .أجمد كامل عبد القادر

دار إحياء الكتب العربية ،القاهرة،

أنيس ،املطبعة الفنية احلديثة ،القاهرة،

 .40مغني اللبيب عن كتب األعاريب،

 .46مناهج البحث يف اللغة ،للدكتور متام

 1371ه� 1952 /م.

البن هشام األن��ص��اري ،تح :مازن

امل��ب��ارك وحم��م��د ع��يل مح��د اهلل ،دار
الفكر ،بريوت 1972 /م.

ط 1966 ،3م.

حسان ،دار الثقافة ،الدار البيضاء/

 1979م.

 .47املنهج الصويت للبنية العربية ،للدكتور

 .41املفصل يف صناعة اإلعراب ،جلار اهلل

ع��ب��د ال��ص��ب��ور ش��اه��ني ،ال��ق��اه��رة،

إم��ي��ل ب��دي��ع يعقوب ،دار الكتب

 .48مواهب الرمحن يف تفسري القرآن،

الزخمرشي ،قدم له ووضع هوامشه
العلمية ،بريوت 1999 ،م.

1397ه� 1977 /م.

لعبد الكريم امل��درس ،عني بنرشه

 .42املقصد لتلخيص م��ا يف امل��رش��د يف

حممد عيل القرقداغي ،دار احلرية،

األن��ص��اري ،دار الكتب العلمية،

 .49املوضح يف التجويد ،لعبد الوهاب بن

الوقف واالبتداء ،لزكريا بن حممد

بغداد ،ط 1406 ،1ه� 1986 /م.

بريوت ،لبنان 1422 ،ه� 2002 /م.

حممد القرطبي ،تح :د .غانم قدوري

عمرو الداين ،تح :جايد زيدان خملف،

الكويت 1990 ،م.

 .43املكتفى يف الوقف واالب��ت��داء ،اليب
مطبعة وزارة األوق���اف والشؤون
الدينية ،العراق1403 ،ه�.1983 /

 .44منار اهلدى يف بيان الوقف واالبتداء،
ألمح��د بن عبد الكريم االشموين،

احلمد ،معهد املخطوطات العربية،

 .50النرش يف القراءات العرش ،ملحمد بن
حممد احل��ب��زري ،ت��ح :عيل الضباع،

املكتبة التجارية ،القاهرة ،د .ت.

 .51هناية القول املفيد يف علم التجويد،

دار الكتب العلمية ،بريوت ،لبنان،

ملحمد مكي نرص ،مطبعة مصطفى

 .45من أرسار اللغة ،للدكتور إبراهيم

 .52الوقف يف العربية ،للدكتور حممد

 1422ه� 2002 /م.

البايب احللبي ،القاهرة 1349 ،ه�.
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خليل م���راد احل���ريب ،دار الكتب

العلمية ،بريوت ،لبنان 1427 ،ه�/

 2006م.

 .53الوقف واالبتداء يف القرآن الكريم–
دراس��ة نحوية – ،ألجمد كامل عبد

ال��ق��ادر (أط��روح��ة دك��ت��وراه) ،كلية
اآلداب ،جامعة البرصة 2005 ،م.
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 .54ال��وق��ف ووظ��ائ��ف��ه عند النحويني
والقراء ،للدكتور حممد خليل نرص
ّ

اهلل فراج ،حوليات اآلداب والعلوم
االجتامعية ،جامعة الكويت ،احلولية

احل��ادي��ة وال��ع��رشون 1422 ،ه�/

 2001م.

م
لخ
ص ال
بح
ث
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سورة الفاحتة بني كتب معاين القرآن وكتب إعراب القرآن

املقدمة:

يقدم البحث مقاربة يف منهجي كتب

معاين القرآن وكتب إعراب القرآن يف
سورة الفاحتة ،وقد أحلقت كتب املشكل

للباقويل (ت543ه�) ،والبيان يف غريب
إعراب القرآن لألنباري(577ه�).
()1

بكتب إعراب القرآن؛ ألهنا أقرب منها

()1- 1

عىل تعدد األوجه اإلعرابية ملا جيوز يف

الكريم يف مباحثهم وكتبهم ،وتناول ّ
كل

إىل كتب املعاين ،يف العنوان ويف االعتامد

كالم العرب فض ً
ال عن أهنا اعتمدت
عىل عينة ِ
وجد فيها التعارض بني املعاين

تناول أهل العربية من العلامء القرآن

منهم الذكر احلكيم بحسب الوجهة التي

يرمي إليها ،ومن تلك :كتب إعراب

يف تعدد األوجه اإلعرابية ،وقد كانت

القرآن وكتب معانيه ،فنجد تناوهلم –

القرآن للكسائي (ت189ه�) ،ومعاين

يقوم عىل الفرق بني املوضوعني فض ً
ال

مصادر دراسة كتب املعاين هي :معاين
القرآن للفراء(ت207ه�) ،وجماز القرآن
أليب عبيدة (ت211ه�) ،ومعاين القرآن

لألخفش(ت215ه�) ،ومعاين القرآن
وإعرابه للزجاج(ت 311ه�) ،ومعاين

القرآن للنحاس(ت  338ه�) ،يف حني
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وكشف املشكالت وإيضاح املعضالت

كانت مصادر إعراب القرآن هي:

مث ً
ال -لسورة الفاحتة مع فارق منهجي

عن منهجيهام ،ولعل وسم الكتب بميسم

العنوان دليل هذا الفارق ،إذ ُيفهم أول
وهلة –أو هكذا نتوقع -أن كتب معاين

القرآن تُعنى بالداللة الوظيفية للغة ،أي:
إن املفرس يقدم قراءة للقرآن الكريم يف

ضوء اللغة العربية ،أما كتب إعرابه؛ فال

إعراب القرآن للنحاس (ت 338ه�)،

تصنف مع تفسري القرآن كمعانيه ،بل

إعراب القران) للعكربي (ت616ه�) ،ثم

يف اللغة العربية ونحوها ورصفها وهذا

وإمالء ما من به الرمحن أو كتاب (التبيان يف
كتب املشكل وتناولت منها :مشكل إعراب
القرآن ملكي بن أيب طالب (ت437ه�)،

تصنف عىل أهنا مصادر ألولئك العلامء

دليل عىل أهنا تقدم قراءة ملستويات اللغة
العربية يف ضوء لغة القرآن الكريم ،وإن

د .عيل فرحان جواد

تداخلت موضوعاهتام يبقى امللمح اخلاص

هذه اللفظة تكثر يف كالم الناس))(،)4

واضح ًا يف كالمهم ،كام يف قول الزجاج

اإلعراب

الذي ينامز به كل منهام ،ونجد ذلك الفارق

(ت311ه�)(( :فأما القرآن فال يقرأ فيه
(احلمدُ ) إال بالرفع ...والرفع القراءة،

وجيوز يف الكالم أن تقول احلمدَ تريد...

ونجد توجيه هذه الظاهرة عند أهل
()5

عىل أنه جائز يف القراءات

التي توافق لغة العرب ،عىل خالف أهل
املعاين( )6التي يوجهوهنا عىل أهنا جتوز يف

لغة اإلعراب ال يف القرآن الكريم ،فض ً
ال
عن أن كتب املعاين تبحث يف التوظيف

(كذا) وقد روي عن قوم من العرب
ِ
«احلمدَ هلل»
واحلمد هلل»))( ،)1إذ فرق بني

الداليل لالستعامل العريب الفصيح يف

بني قراءة القرآن ونصه وبني ما جيوز يف

هلل بالرفع ففيه من املعنى مثل ما يف قوله

سامه «الكالم» ،أي:
القراءة املشهورة وما ّ

لغة العرب أن يستعملوه يف كالمهم؛ ألنه
ال خيالف القياس العريب( ،)2وهو التفريق

القرآن الكريم ،قال النحاس(( :احلمد
محدت اهلل محد ًا إال أن الذي يرفع احلمد
خيرب أن احلمد منه ومن مجيع اخللق هلل

نفسه الذي ذكره الفراء (ت207ه�)

تعاىل والذي ينصب احلمد خيرب أن احلمد

ومثل هذا القول نجده عند أصحاب

إعرابه تقف عىل املستوى اللفظي للرتكيب

من قبل بني «القراء» و «أهل البدو»(،)3

كتب اإلعراب أيض ًا ،قال النحاس (ت
338ه�)(( :وقرأ إبراهيم بن أيب عبلة
(احلمدَ هلل) وهذه لغة بعض بني ربيعة
والكرس لغة متيم فأما اللغة يف الكرس فإن
()1معاين القرآن وإعرابه.51 /1 :

( )2ينظر :معاين القرآن للفراء ،3 /1 :ومعاين
القرآن لألخفش.9 /1 :

( )3ينظر :معاين القرآن للفراء.3 /1 :

منه وحده هلل تعاىل))( )7يف حني أن كتب
أو للفظ فقط ،قال العكربي (ت616ه�):
( )4إعراب القرآن للنحاس.170 /1 :
( )5ينظر :الكشف عن وجوه القراءات السبع
وعللها وحججها ،25 /1 :ومشكل
إعراب القرآن ،68 /1 :والبيان يف غريب
إعراب القرآن.34 /1 :
( )6ينظر :معاين القرآن وإعرابه ،51 /1 :ومعاين
القرآن للنحاس.57 /1 :
( )7معاين القرآن للنحاس.57 /1 :
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((اجلمهور عىل رفع (احلمد) باالبتداء

نجد هذا احلرف عند مكي بن أيب طالب

أي واجب أو ثابت))( ،)8وقال األنباري

والنصب( ،)11أقول :ال يعني هذا أن كتب

و(هلل) اخلرب والالم متعلقة بمحذوف
(ت577ه�)(( :مبتدأ وخرب ،وجيوز نصبه

إعرابه ال تُعنى بالقراءات بل إهنا تساوي

ويمكن أن نتبني سبب هذا املنحى بام

به ،ولكنها (غري متشددة) يف تطابق رشوط

يلتزم هبا أهل املعاين ،فال يكادوا ينفكوا

عىل أنا نشهد بالتشدد يف القراءة حتى

عىل املصدر))(.)9

يمكن أن نطلق عليه (سنية القراءة) التي
عنها يف التخريج والتفسري والتوجيه ،بل

تشعرنا بالتحرج عام دوهنا ،كام يف قول
الزجاج(( :فأما القرآن فال يقرأ فيه «احلمدُ »

إال بالرفع؛ ألن السنة تتبع يف القرآن ،وال
يلتفت فيه إىل غري الرواية الصحيحة التي

قد قرأ هبا القراء املشهورون بالضبط
والثقة ،والرفع القراءة ...وإنام تشاغلنا

ّ
لنحذر الناس
نحن برواية هذا احلرف
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(ت437ه�) -مث ً
ال (-جيوز) فيه الرفع

من أن يستعملوه ،أو يظن جاهل أنه جيوز

يف كتاب اهلل -عز وجل  ،)10())-يف حني
( )8إمالء ما من به الرمحن من وجوه اإلعراب
وال��ق��راءات ،5 /1 :وينظر :التبيان يف
إعراب القرآن ،5 /1 :واجلدول يف إعراب
القرآن.23 /1 :
( )9البيان يف غريب إعراب القرآن.34 /1 :
( )10معاين القرآن وإعرابه.51 /1 :

بينها؛ ألهنا من الكالم الفصيح الذي ُيعتدّ

القراءة ونسبتها وحجيتها أو توجيهها،
يصل األمر يف أحايني إىل ختطئة القراء أو

املفرسين أنفسهم خلالف قد يقع يف ضبط

القراءة أو توجيهها ،وهذا ما نلمسه عند
الفراء كثري ًا من قبيل قوله(( :وقد قال
بعض من ال يعرف العربية :إن معنى

غري يف احلمد معنى سوى وإن(ال) صلة
يف الكالم ...وهذا غري جائز))( ،)12ومن

تساوي القراءات عندهم -يف اآلية موضع
ل�(رب) يف
الشاهد -توجيه األنباري
ِّ

(رب العاملني) أنه ((جمرور عىل الوصف،
ِّ
وجيوز الرفع والنصب))( ،)13ومثله قوله

( )11ينظر :مشكل إع��راب القرآن،68 /1 :
والكشف ع��ن وج��وه ال��ق��راءات السبع
وعللها وحججها.25 /1 :
( )12معاين القرآن للفراء.8 /1 :
( )13البيان يف غريب إعراب القرآن،34 /1 :

د .عيل فرحان جواد

يف (ملك يوم الدين)(( :يف علة اجلر

الدين هو يوم احلساب ...فان قيل مل

بأن أصحاب هذا االجتاه غري متحرجني

يوم يضطر فيه اخلالئق إىل أن يعرفوا أن

العربية وصحة القاعدة التي ُيستند إليها يف

الدنيا ملوك ًا وجبارين ويوم القيامة يرجع

والرفع والنصب ،)14())...وهذا يشعرنا

من دقة النقل ،إنام األساس هو موافقة
التوجيه؛ ألن هم املعرب بيان نظام العربية
والنسق الذي تأتلف فيه ثم مدى مطابقة

ذلك للقرآن الكريم.

()2- 1

قال مكي بن أيب طالب (ت437ه�):

ُخصت القيامة هبذا فاجلواب إن يوم القيامة
خصه؛ ألن يف
األمر كله هلل تعاىل ،وقيلّ :
األمر كله إىل اهلل تعاىل))ُ ،يلحظ مما سبق

أن كتب املعاين كتب تفسري للقرآن الكريم،
وأهنا قائمة عىل منهج أداته اللغة ،وغرض
التفسري بيان مراد قول القرآن وتبيان
ملقاصده ،فنجد أن هذين النصني أشارا

(( َي ْو ِم الدِّ ِ
الص َ�ر َ
اط:
ين :يوم اجلزاء[ ،و] ِّ
غض ِ
وب
الطريق ،وهو دين اإلسالم ،وا َمل ُ

يف لغة العرب يدل عىل الطريق ،ولكنه يف

النصارى))( ،)15وقال النحاس(( :يوم

إىل أن املقصود منه دين اإلسالم ،ومثل

َع َل ِيه ْم:

اليهود،

[و]

ني:
الضا ِّل َ
َّ

وينظر :مشكل إعراب القرآن.68 /1 :
( )14نفسهام.
( )15تفسري املشكل من غريب القرآن،21 :
وينظر :معاين القرآن للنحاس،69 /1 :
وج��اء فيه(( :اخربنا حممد بن سعيد قال
اخ��ربن��ا ع��م��رو ع��ن س��امك ع��ن ع��ب��اد عن
ع��دي بن حاتم عن رس��ول اهلل صىل اهلل
عليه وسلم قال اليهود مغضوب عليهم
والنصارى ضالون قال قلت فإين حنيف
مسلم قال فرأيت وجهه تبسم فرحا صىل
اهلل عليه وسلم وروى بديل العقييل عن
عبد اهلل بن شقيق وبعضهم يقول عمن

إىل املراد من لفظ الرصاط -مث ً
ال  ،-فهو

الذكر احلكيم بحسب هذا الرأي أشار

ذلك -أيض ًا -يوم الدين؛ إذ أن ما ُيفهم
من الرتكيب« :يوم القيامة» الذي له أسامء

ص «يوم الدين» بالذكر
كثرية ،ولكن ُخ َّ
سمع النبي صىل اهلل عليه وسلم وبعضهم
يقول ان النبي صىل اهلل عليه وسلم قال هو
بوادي القرى وهو عىل فرسه وسأله رجل
من بني القني فقال يا رسول اهلل من هؤالء
املغضوب عليهم فأشار اىل اليهود قال فمن
هم الضالون قال ه��ؤالء الضالون يعني
النصارى)).

175

سورة الفاحتة بني كتب معاين القرآن وكتب إعراب القرآن

من بينها؛ ((ألنه اليوم الذي يضطر فيه

نفع ًا وال رض ًا( ،)19والثالثة :القرينة احلالية:

أال تراه يقول ﭽﯸ ﯹ ﯺﭼ [سورة

هو ما وجه املسألة عىل هذا الوجه ،فلو كان

املخلوقون إىل أن يعرفوا أن األمر كله هلل،

غافر ]16 :وقوله ﭽﮪ ﮫ ﮬ ﮭ

املوجه غري مسلم فكان من النصارى أو
ِّ

وجاء ذلك البيان يف حتققه بداللة القرينة

اإلسالم ،ولفرس َي ْو ِم الدِّ ِ
غض ِ
وب
ين ،وا َمل ُ
ني بغري ما ُفرس -بغض
َع َل ِيه ْم،
والضا ِّل َ
َّ

ﮮ ﮯﭼ [سورة اإلنفطار،)16())]19 :
التي أعانت عىل هذا الفهم ،وهي عىل
ثالث ،األوىل :القرينة املقالية :وهي كون

لفظ الدين يدل يف اللغة عىل اجلزاء قال

الراغب(ت425ه�)(( :والدين ...اجلزاء،
واستعري للرشيعة))( ،)17والثانية :القرينة

املقامية :وهي أن ذكر يوم الدين ارتبط
بامللوكية هلل عز وجل؛ ((مع كونِه مالِكا
يومئذ ِ
َ
لأل ّيام ُك ِّلها؛ َّ
زائلة ،فال
ألن األَ ْمال ََك
ُم ْل َك والَ َأ ْم َر إِالَّ َله؛ قال اهلل تعاىل :ﭽﮌ
ﮍ ﮎ ﮏﭼ [سورة
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وهي أن ثقافة املسلمني وارتباطهم بدينهم

الفرقان:

 ،]26وقال :ﭽ ﯸ ﯹ ﯺﯻ ﯼ ﯽ

ﯾﭼ [سورة غافر ،]16 :وقال تعاىل:

ﭽﮱ ﯓ ﯔﭼ [سورة االنفطار:

 ،)18(]19فال يملك أحد لنفسه وال لغريه
( )16معاين القرآن وإعرابه.53- 52 /1 :
( )17مفردات ألفاظ القرآن.175 :
( )18اللباب يف علوم الكتاب ،194 /1 :وينظر:

من اليهود أو الصابئة لظ َّن أن الرصاط غري

ثم فإن
النظر عن دقة هذا التفسري  ،-ومن ّ

ثقافة املفرس ،وعقيدته ،واجتاهه يف التفسري،

ومذهبه الفقهي والكالمي والنحوي
وغريها تغني عن القرينة احلالية.

يف حني نجد يف كتب إعراب القرآن

طريقة أخرى رافقت هذا التوجيه ،وخالف

ذلك مع كتب املعاين ،إال أن األسس التي

بني عليها كل منهام خمتلفة ،فقد ُبنيت
كتب اإلعراب عىل دقة القاعدة النحوية

وصحتها:

•قال النحاس يف إعرابه(( :وجيوز النصب
يف الرمحن الرحيم عىل املدح والرفع عىل
إضامر مبتدأ وجيوز خفض األول ورفع
الثاين ورفع أحدمها ونصب اآلخر رفع

معاين القرآن وإعرابه.53- 52 /1 :
( )19ينظر :معاين القرآن وإعرابه.53- 52 /1 :

د .عيل فرحان جواد

باالبتداء عىل قول البرصيني ،وقال:

ففي النص األول نجد أن القراءة اجلر،

يف الصفة والصفة الالم جعل الالم

العرب وسننهم ،أي ما يتطلب الصحة يف

الكسائي (احلمد) رفع بالضمري الذي

بمنزلة الفعل وقال الفراء احلمد رفع
باملحل وهو الالم جعل الالم بمنزلة
االسم ألهنا ال تقوم بنفسها))(.)20

ِ
وذ ْكر ما جيوز فيها هو ذكر ملا جيوز يف كالم

القياس النحوي والسالمة يف التأويل،

وهذا ملمح ُبنيت عليه كتب اإلعراب،

إذ أوليت العناية بصحتها ملا يقال يف كالم

•وقال العكربي (ت616ه�)(( :الباء

األعراب ،قال أبو الربكات األنباري بعد أن

البرصيني املحذوف مبتدأ واجلار

ﭟﭠﭼ[سورة الفاحتة ،]4 :قال :وفيها

اهلل ،أي كائن باسم اهلل فالباء متعلقة

باجلر عىل البدل ،والرفع عىل تقدير مبتدأ،

يف (بسم) متعلقة بمحذوف ،فعند

واملجرور خربه ،والتقدير ابتدائي بسم

ذكر القراءات اخلمس ل�(مالك) يف ﭽﭞ

يف العربية أحد وثالثون وجه ًا ،يقالِ :
مالك

بالكون واالستقرار ،وقال الكوفيون:

والنصب عىل املدح ،وعىل النداء ،وعىل

فاجلار واملجرور يف موضع نصب

(ر َّب ا ْل َع َاملِنيَ) بالنصب ،فهذه ستة أوجه
َ

املحذوف فعل تقديره ابتدأت أو أبدأ

باملحذوف وحذفت األلف من اخلط

لكثرة االستعامل ،فلو قلت السم اهلل

بركة أو باسم ربك أثبت األلف يف
اخلط ،وقيل حذفوا األلف ألهنم محلوه

عىل سم وهى لغة يف اسم ،ولغاته
مخس.)21()):

( )20إعراب القرآن للنحاس،169- 168 /1 :
وينظر :معاين القرآن للكسائي.59 :
( )21إمالء ما من به الرمحن.4 /1 :

احلال ،وعىل البدل عىل قراءة من قرأ:

ويف ( َم ِل ِ
ك) مثلها ،ويف (مليك) مثلها ،ويف

( َم ْلك) مثلها ،ويف (مالك) مثلها ،فهذه
ٍ
أوجه،
مخس قراءات يف كل قراءة ستة

ومخسة يف ستة ثالثون ،واألحد والثالثون

يوم الدِّ ين"))(.)22
قراءة أيب حيوة " َم َل َك َ
ومن ذلك لفظ (ﭽ ﭛﭼ [سورة

والرمحن
(الرمحن
يصح فيه
الفاحتة)]3 :
َ
ُ
ُّ
( )22البيان يف غريب إعراب القرآن،36-35 /1 :
وينظر :إعراب القرآن للنحاس.72 /1 :
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ِ
والرمحن) ((جيوز النصب يف الرمحن

واملسألة األخرى :كثرة النقل عن العلامء

وجيوز خفض األول ورفع الثاين ورفع

ولكنها يف اإلعراب هي املعول عليها يف

الرحيم عىل املدح والرفع عىل إضامر مبتدأ

أحدمها ونصب اآلخر رفع باالبتداء عىل

قول البرصيني))( ،)23فام دام الكالم سلي ًام
من جهة التأويل يف كالم العرب فهذا أمر
ال يتعارض مع الصحة النحوية ،ويستلزم

التوجيه؛ لإلشعار ب�(اإلمجاع) أو شبهه،
وقوة احلجة يف املسألة وخاصة اخلالفية

منها ،قال النحاس يف (إياك)(( :خمففا
واالسم من إياك عند اخلليل وسيبويه إيا

األمر حينئذ مسألتني ،إحدامها :إن هذه

والكاف موضع خفض وعند الكوفيني

للقاعدة التي تبنى عليها ،فأصل القاعدة

مضمر قال أبو العباس هذا خطأ ال يضاف

الصحة والسالمة يف القياس النحوي تكون
النحوية جيوز فيها ذلك بغض النظر عام ورد

إياك اسم بكامهلا وزعم اخلليل أنه اسم
املضمر ولكنه مبهم مثل كل أضيف إىل ما

يف الذكر احلكيم ،فاملدح عىل تأويل(أعني أو

بعده (نعبد) فعل مستقبل وهو مرفوع عند

ألنه يراد به لفت النظر وإثارة االنتباه ألنه

الكسائي الفعل املستقبل مرفوع بالزوائد

من اتصاف املوصوف هبذه الصفة ما يعلمه

من اجلوازم والنواصب و إياك منصوب

أقصد) فيتحقق بذلك معنى ال يتم باإلتباع؛
بلغ حد ًا يثري االنتباه وإن املخاطب يعلم
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يف املسائل النحوية يف :املعاين واإلعراب،

املتكلم هو مشتهر هبا وال يراد إعالم املتلقي

هبا( ،)24والرفع عىل اإلخبار باسم الرمحن

عنه لرفع الشأن وعلو املكانة ،واجلر عىل
اإلتباع يف البدلية من لفظ اجلاللة ،وهذا كله

وجه فيه.
صحيح يف أصل ما ُي َّ

( )23إعراب القرآن للنحاس.169- 168 /1 :
( )24ينظر :معاين النحو.189- 187 /3 :

اخلليل وعند سيبويه ملضارعته األسامء وقال
التي يف أوله وقال الفراء هو مرفوع بسالمته

بنستعني عطف مجلة عىل مجلة))(.)25
()3- 1

بعد حلاظ اخلالف بني كتب معاين

القرآن وكتب إعرابه يف دراسة سورة

احلمد ،يمكن أن نتساءل عن السبب الذي
( )25إعراب القرآن للنحاس.173 /1 :

د .عيل فرحان جواد

حدا بإتباع طريقتني متغايرتني تقوم األوىل

ففي إخبار املخرب هبذا إقرار منه بأن

مرادها من القرينة التي تعني عىل ذلك،

من حيمده إذا أقر بان احلمد له فقد آل

يف املعاين عىل سنية يف القراءة وحتديد
وما ُحلظ يف األخرى من النسق اللغوي

والنظام الذي يستند إىل صحة القاعدة
والنقل عن أكابر العلامء ،وكأن املعاين يف

إشارهتا إىل مقاصد الرشيعة بأداة لغوية

ُتشري إىل طريقة االستعامل يف صحة القاعدة
التي تعتمد عىل أقواهلم ،قال النحاس وهو

يتناول ﭽ ﭖ ﭗﭼ [سورة الفاحتة.]2 :

اهلل تعاىل مستجوبه عىل خلقه فهو أمحد
املعنى املرفوع إىل مثل املعنى املنصوب
وزاد عليها بان جعل احلمد الذي يكون

عن فعله وفعل غريه هلل تعاىل ،وقال غري
سيبويه :إنام يتكلم هبذا تعرضا لعفو
اهلل تعاىل ومغفرته وتعظيام له ومتجيدا

فهو خالف معنى اخلرب وفيه معنى
السؤال))(.)26

•يف كتابه معاين القرآن(( :ويقال احلمد

•وقال يف إعرابه(( :قال الكسائي

يف هذا واجلواب عن هذا إن سيبويه

والصفة الالم جعل الالم بمنزلة الفعل

خرب وسبيل اخلرب أن يفيد ،فام الفائدة

قال :إذا قال الرجل احلمد هلل بالرفع

ففيه من املعنى مثل ما يف قوله :محدت
اهلل محد ًا إال أن الذي يرفع احلمد خيرب

أن احلمد منه ومن مجيع اخللق هلل تعاىل
والذي ينصب احلمد خيرب أن احلمد منه

وحده هلل تعاىل قال ابن كيسان وهذا
كالم حسن جدا؛ الن قولك :احلمد هلل

خمرجه يف اإلعراب خمرج قولك :املال

لزيد ،ومعناه :أنك أخربت به وأنت

تعتمد أن تكون حامد ًا ال خمرب ًا بيشء

(احلمد) رفع بالضمري الذي يف الصفة
وقال الفراء :احلمد رفع باملحل وهو

الالم جعل الالم بمنزلة االسم؛ ألهنا ال
يسمى حروف
تقوم بنفسها والكسائي ّ
يسميها حمال
اخلفض صفات ،والفراء ّ
يسموهنا ظروف ًا وقرأ ابن
والبرصيون ّ

عيينة ورؤبة ابن العجاج« :احلمد هلل»

عىل املصدر وهي لغة قيس ،واحلارث
بن سامة ،والرفع أجود من جهة اللفظ

واملعنى ،فأما اللفظ؛ فألنه اسم معرفة
( )26معاين القرآن للنحاس.58- 57 /1 :
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خربت عنه ،وأما املعنى فإنك إذا

املوضوعات للمعاين))( ،)29أو هي اللفظ

هلل جل وعز وإذا نصبت مل َي ْعدُ محد

العلامء األوائل حظيت بعناية فائقة ،وقيل

رفعت أخربت أن محدك ومحد غريك

نفسك))(.)27

ُيلحظ يف هذين النصني اللذين

فيها الكثري ،ومن أشهر تلك األقوال القول

بتوقيفيتها ،وأهنا من اهلل -عز وجل -ودليل

يتناوالن موضع ًا واحد ًا ،ملؤلف واحد،

هؤالء قوله تعاىل :ﭽﭰ ﭱ ﭲ

ُعني ب�(الفائدة) من الكالم القرآين ،يف حني

ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾﭼ [سورة

جهة وبسبب الرفع؛ ألن سبب الرفع يذكرنا

((أقول :إِن لغة العرب توقيف ،ودليل

أهنام خيتلفان يف منهجيهام ،ففي نص املعاين
أنه يف اإلعراب ُيعنى بالنقل من العلامء من

ﭳﭴﭵﭶﭷﭸﭹ

البقرة ،]31 :قال ابن فارس (ت395ه�):

باملعاين التي يتناوهلا اإلعراب فلوالها ملا

َذلِ َك قوله ّ
أدم األسامء
جل ثناؤه" :وع َّلم َ

وكأن هذه املعاين هي من أصل اللغة ،أقصد

يتعار ُفها الناس من دابة
ك ّلها وهي َه ِذ ِه ا َّلتِي َ

حتقق لنا الفرق بني الرفع والنصب واجلر،

معاين اإلعراب يف الرفع من فاعلية وابتداء

وإخبار ،ويف النصب من مفعولية وحالية
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الدال وضع ًا( ،)30ونجد أن دراسة اللغة عند

عباس يقول :ع ّلمه األسامء
ك َّلها" فكان ابن ّ

وأرض وسهل وجبل ومحار وأشباه َذلِ َك

َّ
((لعل
من األمم وغريها ،)31()).ومع هذا

ومتييز وغريها؛ ألن األلفاظ وضعت

ظان ًا [يظن] أن اللغة ا َّلتِي د َللنا َع َىل أهنا

عرفت -عند القدامى -عدة تعريفات،

س األمر كذلك ...،وخ َّل ٌة أخرى
واحدَ ،و َل ْي َ

ٍ
ملعان ،وهذا هو مطلب اللغة ،فاللغة قد

منها قول ابن احلاجب(ت646ه�) :إهنا

((كل لفظ وضع ملعنى))( ،)28وذهب
اآلسنوي إىل أهنا(( :عبارة عن األلفاظ

( )27إعراب القرآن للنحاس.170- 169 /1 :
( )28ينظر :املزهر.8 /1 :

توقيف إنام جاءت مجلة واحدة َو ِيف زمان

ٍ
زمان
أنه َ ْمل يبلغنا أن قوم ًا من العرب ِيف
( )29ينظر :نفسه.

( )30ينظر :فواتح الرمحوت ،177 /1 :هبامش
املستصفى.

( )31الصاحبي يف فقه اللغة.32- 31 :

د .عيل فرحان جواد

ُيقارب زما َنه أمجعوا َع َىل تسمية يشء من

وعرفت مواقع كالمها ،وقام يف عقوهلا

َع َىل اصطالح َك َ
ان قبلهم))( ،)32ومن الذين

حمكمة البناء ،عجيبة النظم واألقسام ،وقد

يف أحد قوليه(( :غري أن أكثر أهل النظر عىل

وبالرباهني الواضحة ،واحلجج الالئحة،

مصطل ِحني َع َل ْي ِه ،فكنا َن ِ
ِ
ستدل بذلك
األشياء

يمثلون الرأي اآلخر ابن جني(ت392ه�)

علله .. ،يف ذلك مثل رجل حكيم دخل دار ًا

صحت عنده حكمة بانيها ،باخلرب الصادق

أن أصل اللغة إنام هو تواضع واصطالح ال

فكلام وقف هذا الرجل يف الدار عىل يشء

يف االختالف يف أصل اللغة فإن هذا األمر

ولسبب كذا وكذا ،سنحت له وخطرت بباله

اخلالف عند النحويني؛ ألنه يبحث يف ما

للدار فعل ذلك للعلة التي ذكرها هذا الذي

قالوا :بأن الواضع -وهم يتناولون مسألة

العلة))( ،)35وكثري ًا ما يرتدد القول من نحو:

وحي وتوقيف))( ،)33ومهام يكن من يشء

غري ٍ
جمد من جهة التطبيق العميل لثمرة هذا

منها ،قال :إنام فعل هذا هكذا لعلة كذا وكذا،

حمتملة لذلك ،فجائز أن يكون احلكيم الباين

وراء اللغة ،إال أن الذي ينفعنا هنا هو أهنم

دخل الدار ،وجائز أن يكون فعله لغري تلك

العلل –إنه واضع حكيم ،فقد (( َذ َه َب
احلن َِفي ِة َإىل َأ َّن ُه ليس ُك ُّل ْ َ
َب ْع ُ
األ ْح َكا ِم ُت َع َّل ُل
ض ْ َ َّ

((وفيه من العربية ،)36())...أو ((وحكى

َب ْل منها ما هو لِ ِع َّل ٍة َو ِم ْن َها ما ليس له ِع َّل ٌة
قال َو َه َذا َخ َط ٌأ ِ َ
أل َّن ا ْل َو ِ
يم))(،)34
اض َع َح ِك ٌ
وقد نقل الزجاجي (ت337ه�) عن بعض

شيوخه أن اخلليل بن أمحد (ت175ه�)

سئل عن العلل التي يعتل هبا يف النحو ،فقال:

((إن العرب نطقت عىل سجيتها وطباعها،
( )32نفسه32 :
( )33اخلصائص40 /1 :
( )34ينظر :البحر املحيط يف أصول الفقه/4 :
.114

عن العرب))( ،)37أو((عادة العرب))(،)38

أو ((ومن العرب من جيعله))( ،)39وأكرب

الظن يريدون هبا مفهوم اللغة أو ما عرفناه
من الوضع وحكمة الواضع؛ إذ نجد حتقق

ذلك يف كتب إعراب القرآن عىل عدة أقسام،

ومنها:

( )35اإليضاح يف علل النحو.66 :
( )36إعراب القرآن للنحاس.172 /1 :
( )37إمالء ما من به الرمحن.6 /1 :
( )38نفسه.
( )39نفسه.7 /1 :
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•ذكر األصول لأللفاظ املعجمية
ولألدوات :قال األنباري(( :واألصل يف
اهلل« :إاله» ،من ُألِ َه إذا ُعبِد ...وقيل من

حتريت ،فسمي سبحانه «إهل ًا»
«أهلت» أي
ُ

(("اسم" فيه إبدال ،أصله سمو ،حذف
حرف العلة و هو الم الكلمة و أبدل
عنه مهزة الوصل .و دليل الواو مجعه

لتحري العقول يف كنه ذاته وصفاته...

سمى.
عىل أسامء و أسامي ،و تصغريه
ّ

يوله إليه يف احلوائج ...وقيل هو من

فجرى فيها اإلعالل بالقلب))(.)43

فهو سبحانه سمي إهلا؛ ألنه احتجب من

العالقات الرتكيبية :قال النحاس...(( :

وقيل أصله من «واله» من الوله؛ ألنه

و األصل أسامو و أسامو و سموي،

الهت العروس تلوه« :إذا احتجبت،

•ذكر األصل الداليل الذي تدل عليه

جهة الكيفية عن األوهام ...وقيل»اله

وقال الكسائي جيوز (رب العاملني) كام

أبوك ،يريدون هلل أبوك ،)40())...وقال

احلال ،وقال :أبو حاتم النصب بمعنى:

واأللف فيه منقلبة عن ياء كقوهلم :هلي

((الباء :منﭽﭑﭒﭼ [سورة الفاحتة:

 ]1زائدة ،ومعناها اإللصاق.)41())...

•ذكر الدالالت الرصفية العامة للصيغ
كصيغة اسم الفاعل أو املفعول أو الفعل

أو املصدر :قال الباقويل (ت543ه�):
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ﭽ ﭑ ﭒﭼ [سورة الفاحتة ]1 :إن

((من قرأ "مالك" فهو اسم فاعل من
ملك يملك ملك ًا فهو مالك ،فهو ٍ
جار

عىل الفعل))( ،)42وذكر يف اسم من

( )40البيان يف غريب إعراب القرآن.31 /1 :
( )41نفسه.33- 32 /1 :
( )42كشف املشكالت وإيضاح املعضالت:
.6 /2

تقول احلمد هلل ربا وإهلا ،أي :عىل

أمحد اهلل رب العاملني ،وقال أبو إسحاق:
جيوز النصب عىل النداء املضاف ،وقال

أبو احلسن بن كيسان :يبعد النصب
عىل النداء املضاف؛ ألنه يصري كالمني
ولكن نصبه عىل املدح))(.)44

•النقل عن العرب (الشاهد [العرف
اللغوي]) ،وهذه املسألة غاية يف
األمهية؛ ألن الشاهد عىل وفق هذه

( )43اجلدول يف إعراب القرآن ،21 /1 :وينظر:
إعراب القرآن للنحاس.167 /1 :
( )44إعراب القرآن للنحاس.171 /1 :

د .عيل فرحان جواد

التصورات يؤكد القول بأن من املواضعة

يف اإلعراب ،أما نص املعاين فقد اتبع طرق ًا

لبيان العرف اللغوي السائد( ،)45قال

لتلك املسائل التي ذكرت يف كالم العرب

العرف اللغوي السائد يف أصل الوضع
اللغوي(( :مالك وفيه أربع لغات َمالِك

•ويقال :احلمد خرب وسبيل اخلرب أن

قول العرب يف كالمهم ف ُيذكر الشاهد
النحاس يف إثبات أن»مليك» قد ورد يف

و َم َلك و َم ْلك و َمليك كام قال لبيد:

فاقنع بام قسم املليك فإنام

قسم املعايش بيننا عالمها))

أخرى ،ومنها أن ما جاء فيها يمثل تطبيق ًا
وعاداهتم وحكاياهتم:

يفيد ،فام الفائدة يف هذا؟ ،واجلواب عن
هذا إن سيبويه قال إذا قال الرجل احلمد

هلل بالرفع ففيه من املعنى مثل ما يف قوله
()46

محدت اهلل محدا إال أن الذي يرفع احلمد

العرب من يستعمل «هياك» بدل إياك:

تعاىل والذي ينصب احلمد خيرب أن

وقال األنباري يف التدليل عىل أن من

((ومن العرب من يبدل اهلمزة يف «إياك»
هاء ،يقول :هياك ،قال الشاعر:
فهياك واألمر الذي إن توسعت

موارده ضاقت عليك املصادر))

خيرب أن احلمد منه ومن مجيع اخللق هلل
احلمد منه وحده هلل(.)48

•قولك :احلمد هلل خمرجه يف اإلعراب
خمرج قولك املال لزيد ومعناه انك

()47

أخربت به وأنت تعتمد عىل أن تكون

السالفني يف كتابيه :املعاين واإلعراب،

هبذا إقرار منه بان اهلل تعاىل مستجوبه

أما إذا رجعنا إىل ن ََّيص النحاس

حامد ًا ال خمرب ًا بيشء ،ففي أخبار املخرب

فسنجد مسألتني ،إحدامها :إن نص إعراب

عىل خلقه فهو أمحد من حيمده إذا أقر

القرآن من مصاديق ما ذكر من هذه األمور
( )45ينظر :مقاالت يف اللغة واألدب-124 /2 :
.125

( )46إعراب القرآن للنحاس.172 /1 :

( )47البيان يف غريب إعراب القرآن.37 /1 :

بان احلمد له فقد آل املعنى املرفوع
إىل مثل املعنى املنصوب وزاد عليها
بأن جعل احلمد الذي يكون عن فعله

( )48ينظر :معاين القرآن للنحاس-57 /1 :
.58
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وفعل غريه هلل تعاىل(.)49

بمعنى آخر نجد أن كتب املعاين تُعنى

باالستعامل ملا ذكر من كالمهم وهو تطبيق

له ،فض ً
ال عن البحث عن سبب ذكر ذلك

االستعامل القرآين ،فهي بحث عن التوظيف
الداليل لكالم البارئ -عز وجل-يف مقاصد

الرشيعة.

الغيبة ،إىل قولهَ « :ي ْو ِم الدِّ ِ
ين» ،ثم إنه تعاىل
ِ
بكوين إهل ًا،
كأنه قال لهَ :محَدْ تَنِي و َأ ْق َر ْر َت

واملسألة األخرى أن ما ورد من توظيف

ر َّبا ،رمحان ًا ،رحي ًام ،مالك ًا ليوم الدين،

التي مثلت نظام ًا وبنية ذات عالقات

ال ُب ْعدَ بال ُق ْر ِ
ب ،فتك ّلم باملخاطبة وقل :إياك

فيها االطراد والصحة؛ لكي يتسم الرتكيب

ألن القاعدة أن املفعول به إذا كان ضمري ًا–

لالستعامل اللغوي وتطبيق لتلك القواعد
داخلية مكونة من أنظمة فرعية يشرتط

احلجاب ،وأبدلنا
َفنَ ْع َم الع ْبدُ أنت ،فرفعنا
َ

نعبد))( ،)52وقال :إياك نعبد ومل يقل نعبدك؛

بيشء من التوقع عىل وفق رشوط النظام؛

لو تأخر عن عامله –وجب اتصاله؛

نحو ما ((فإذا تم الكالم عىل هذا القياس

َ
املفعول َّ
رت
قدمت
سيبويه قال(( :فإن
وأخ َ
َ

انتباه السامع؛ أما إذا اشتمل عىل "انحراف"

رض َب زيد ًا عبدُ اهلل ألنّك إنَّام
وذلك قولك َ َ

بمعنى أن السامع يتوقع أن تتم اجلملة عىل

مل يكن فيه من املؤرشات األسلوبية ما يثري
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حدّ ث عن خماطبة غائب ،ثم رجع فخاطب
اك َن ْع ُبد َوإ َّي َ
شاهد ًا فقال( :إ َّي َ
ني
اك ن َْست َِع ُ
ْاه ِدنَا)))( ،)51ولعل الفائدة من ذلك ((أن
املصيل كان َأجنَبِي ًا عند الرشو ِع يف الص ِ
ِّ
الة،
َّ
ْ َّ
فال َج َر َم َأ ْثنَى عىل اهلل –تعاىل–بألفاظ

عن القياس فخالف التوقع . ..كان ذلك
مؤرش ًا أسلوبي ًا يستحق املالحظة))(،)50

من ذلك ما أشار إليه أبو عبيدة بقوله:
جر ( َمالِك َي ْو ِم الدِّ ين) أنه
ُ
((وجماز َمن ّ
( )49ينظر :نفسه.
( )50مقاالت يف اللغة واألدب.144 /2 :

والتقديم عند النحاس أوكد()53؛ ألن

ُ
األول
الفاعل جرى
اللفظ كام جرى يف ّ

أردت به ُم ّ
ؤخرا ما أردت به مقدَّ ًما ومل تُرد

أن ت َ
بأو َل منه ْ
وإن كان مؤخر ًا
َشغل الفعل َّ
ثم كان حدّ اللفظ أن يكون
يف اللفظ َفمن َّ
( )51جماز القرآن.22 :
( )52اللباب يف علوم القرآن.198 /1 :
( )53ينظر :معاين القرآن للنحاس.64 /1 :

د .عيل فرحان جواد

كأهنم إنَّام
فيه مقدَّ ما وهو عر ٌّ
يب ج َّيد كثري ّ

وه ْم ببيانه َأ ْعنَى
أهم هلم ُ
يقدّ مون الذي بيانه ُّ
وإن كانا مجيع ًا ُهيِ ّام ِهنم و َي ْعنِياهنم))(،)54

الرمحة الزمه له غري مفارقة والراحم يقع ملن

رحم مرة واحده))(.)56

()2

()1- 2

األهم -هنا -أن البارئ -عز
ولعل البيان
ُّ
وجل ((-قدّ م ِذكْر َن ْف ِس ِه؛ لينبه ال َعابِدَ عىل

إن البيان اإلمجايل لسورة الفاحتة بني

التعظيم .و ...إِ ْن ثقلت عليك العبادات

طرائق تنامز كل طائفة فيها من األخرى

يتكاس ُل يف
هلل –تعاىل –فال
أن املعبو َد هو ا ُ
َ
والطاعات وصعبتَ ،فا ْذك ُْر َّأوالً قو َله:
«إياك»؛ لتذكرين ،وحترض يف قلبك معرفتي،

ذكرت َجالَيل وعظمتي ،وعلمت
فإذا
َ

أين موالك ،وأنك عبدي؛ سهلت عليك

تلك العبادة))( .)55فهذا «انحراف» عن

القياس وخمالف للتوقع ،ومن ذلك
التقديم والتأخري يف الرتب النحوية -كام

هو مألوف-ويف الدالالت املعجمية ،ومن

ذلك يف الداللة املعجمية تقديم الرمحن

عىل الرحيم يف ﭽﭛ ﭜﭼ [سورة
الفاحتة ،]3 :قال النحاس :معناه ((الذي

وسعت رمحته كل يشء وهلذا قدّ م قبل

الرحيم وصار الرحيم أوىل من الراحم؛

الن الرحيم إلزام يف املدح؛ ألنه يدل عىل أن
( )54كتاب سيبويه.34 /1 :
( )55اللباب يف علوم القرآن.202 /1 :

كتب معاين القرآن وإعرابه يتحدد بعدة

فتمثل ملمح ًا لذلك الفارق الذي ذكر

أول املبحث األول واستُدل عليه يف طياته،

ومن تلك الطرق:

طريقة تفسري األصل الذي أعتُمد

معيار ًا بني تينك الكتب ففي حني تعتمد

كتب املعاين عىل اإلفادة من األصل
اللغوي لتفسري الداللة االستعاملية نجد
كتب اإلعراب تعتمد عىل األصل نفسه
من غري أن تتعداه إىل غريه إال نادر ًا أو

توضيح ًا بصور خمتلفة.

فإن كتب املعاين تعالج األصل وصوالً

إىل فحوى اللفظ أو املفهوم منه ،قال

الزجاج :يف قوله تعاىل :ﭽﭟ ﭠﭼ

[سورة الفاحتة ،]4 :أن ((الدين يف اللغة
اجلزاء ،يقال :كام تدين تُدان ،املعنى كام

( )56معاين القرآن للنحاس.55 /1 :
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أي :حاالً( )60أو عىل القطع ،قال الفراء:

تعمل تُعطى ،وجتزى ،قال الشاعر:
واعلم وأيقن أن ملكك زائل

()57

أهل ال َبدْ و فمنهم من يقول« :احلمدَ هللِّ».
ِ
«احلمد هللِّ» .ومنهم من
ومنهم من يقول:

يف اللغة الطاعة مع اخلضوع ،يقال هذا

فأما َمن نَصب فإنه يقول« :احلمد» ليس

واعلم بأن كام تدين تدان))

ومثل ذلك يف قوله تعاىل ﭽﭢ

ﭣﭼ [سورة الفاحتة(( ]5 :معنى العبادة
طريق معبد إذا كان مذل ً
ال بكثرة الوطء،
ٌ

يقول« :احلمدُ هللُِّ» فريفع الدال والالم،

باسم إنام هو َم ْصدر؛ جيوز لقائله أن يقول:

وبعري معبدٌ  ،إذا كان مطلي ًا بالقطران،
ٌ

أمحد اهللّ ،فإذا َصلح مكان املصدر ( َفعل أو

التي نخضع معها))( ،)58فنجد أن الرجوع

تبارك وتعاىل :ﭽﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ

فمعنى ﭽﭢ ﭣﭼ :إياك نطيع الطاعة

َي ْفعل) جاز فيه النصب؛ من ذلك قول اهللّ

إىل األصل هو لتفسري الداللة االستعاملية

ﮇﭼ يصلح مكاهنا يف مثله من الكالم

األصل ب�(اللغة) ،واستدل عليها بشاهد

الفراء القراءة األصل وما تبعها مما جيوز

يف الذكر احلكيم حتى أننا نلحظ تسمية
من الشعر تبيان ًا لقضية الوضع يف كالم
العرب الذي ذكر.

وال يقترص تفسري األصل يف ممارساهتم
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القراء عىل رفع احلمد ،وأ ّما
((اجتمع ّ

عىل الداللة املعجمية بل يتعداها إىل
القضايا الرصفية والنحوية أيض ًا ،جاء يف

«رب
"معاين القرآن للكسائي"(( :جيوز
َّ

العاملني» كام تقول احلمد هلل رب ًا وإهل ًا))(،)59
( )57معاين القرآن وإعرابه.53 /1 :
( )58نفسه.
( )59معاين القرآن للكسائي.59 :

أن يقول :فارضبوا الرقاب))( ،)61فقد بني

ٍ
تفسري منطلق ًا من
يف الكالم ،ثم قدم لكل
تلك القراءة ،وقد يكون التفسري بالشبه
القيايس فيجعل له أص ً
ال معتد ًا به كام يف

قول األخفش يف توجيه (غري) يف ﭽ ﭯ

ﭰ ﭱﭼ [سورة الفاحتة،]7 :
"غري" صفة أو
قال(( :وأجريت عليهم
َ
بدال .و " َغري" و ِ
"م ْث ٌل" قد تكونان من
ٌْ
صفة املعرفة التي باأللف والالم ،نحو

( )60ينظر :إعراب القرآن للنحاس.171 /1 :
( )61معاين القرآن للفراء.3 /1 :

د .عيل فرحان جواد

بالرجل ِ
ِ
ِ
وبالرجل
غري َك
مر
قولك" :إين ألَ ّ
ِ
"غري" و ٌ
"مثل" إنام
مثل َك فام يشتمني" ،و ٌ

ٍ
معان ،فجاءت
بوصفها وضع ًا إزاء

إليهام يف هذا املوضع فأجريتا صفة ملا فيه

متعددة ،منها:

تكونان صفة للنكرة ،ولكنهام قد احتيج
األلف والالم ،والبدل يف "غري" أجود

من الصفة ،الن "الذي" و "الذين" ال

تفارقهام األلف والالم ،ومها أشبه باالسم
املخصوص من "الرجل" وما أشبهه))(،)62

ومن الرجوع إىل داللة األصل يف الصيغة

ما نقله النحاس -وهي مسألة خالفية،
إال أن ما ينفعنا موضع الشاهد -قال:

((وقوله تعاىل :ﭽﭞ ﭟ ﭠﭼ ،ويقرأ
مالك يوم الدين ،واختار أبو حاتم :مالك،
قال :وهو أمجع من ملك ألنك تقول أن اهلل

مالك الناس ومالك الطري ومالك الريح
ومالك كل يشء من األشياء ونوع من

األنواع وال يقال اهلل ملك الطري وال ملك
الريح ونحو ذلك وإنام حيسن ملك الناس

وحدهم))(.)63

يف حني نجد أن كتب إعراب القرآن

اختذت منحى مغاير ًا يف معاجلة األصل،
( )62معاين القرآن األخفش.17- 16 /1 :
( )63معاين القرآن للنحاس.61 /1 :

وهو أهنا نظرت إليه عىل أنه يمثل اللغة

املعاجلات -من هنا -وقد اختذت طرائق
•االشتقاق املعجمي :بحث النحاس-
ككل املعربني -يف اشتقاق لفظ االسم
يف

ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔﭼ [سورة

الفاحتة ،]1 :فقال(( :إن األصل :سم
وسم أنشد أبو زيد

بسم الذي يف كل سورة سمه

بالضم أيضا فيكون األصل سام ثم

جئت بالباء فصار بسم ،ثم حذفت الكرسة
فصار بسم فعىل هذا القول مل يكن فيه ألف
قط واألصل يف اسم فعل ال يكون إال ذلك

لعلة أوجبته ومجعه أسامء ومجع أسامء أسامي
وأضفت اس ًام إىل اهلل -جل وعز ،)64())-

فقد أفاد الزجاج من اخلالف يف اشتقاق
االسم بني البرصيني الذين يرون أنه مشتق

من السمو وهو العلو ،وبني الكوفيني الذين
يرون أنه مشتق من الوسم وهو العالمة(،)65

( )64إعراب القرآن للنحاس.167 /1 :
( )65ينظر :اإلنصاف يف مسائل اخل��الف بني
البرصيني والكوفيني :مسألة رقم (/1)1
.7- 4

187

سورة الفاحتة بني كتب معاين القرآن وكتب إعراب القرآن

وقد وافق البرصيني الذين يرون أن األصل

بناء الذي أنه شابه احلروف ال هبامه

التطبيق (سام يسمو) ،ليصل إىل أن األصل

كام منعته احلروف ،وقيل :إنام بني ألنه

املصدر ،وهو السمو ،وفعله يف أصل

ال ألف به لتسقط ،وهذا األمر برمته يعالج

اللغة يف أصل وضعها ال استعامهلا القرآين.

•اخلالف النحوي :قال العكربي:
((الباء يف (بسم) متعلقة بمحذوف،
فعند البرصيني املحذوف مبتدأ واجلار
واملجرور خربه ،والتقدير ابتدائي بسم

اهلل ،أي كائن باسم اهلل ،فالباء متعلقة
بالكون واالستقرار ،وقال الكوفيون:
املحذوف فعل تقديره ابتدأت أو أبدأ

فاجلار واملجرور يف موضع نصب

باملحذوف))( ،)66وهذه املسألة اخلالفية

يف أصل اللغة ،يف تقدير املتعلق باالسم
أو بالفعل ،وكل يتضمن سامته من
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التجدد واحلدوث ،أو من احلدثية

والزمان ،يف أصل اللغة ووضعها.

•التعليل :قال مكي بن أيب طالب يف بناء
"الذين" يف ﭽﭫ ﭬ ﭭ ﭮﭼ

[سورة الفاحتة ،]7 :قال(( :وعلة
( )66إمالء ما من به الرمحن ،4 /1 :وينظر:
مشكل إعراب القرآن.66 /1 :

ووقوعه عىل كل يشء فمنع اإلعراب
ناقص حيتاج إىل صلة فهو كبعض اسم

وبعض االسم مبني أبدا ألن اإلعراب

إنام يكون يف أواخر األسامء واألفعال
وقد قيل أن الذين اسم للجمع وليس

بجمع وواحد الذين الذي))(،)67

وهذه العلة مما تشرتك هبا كل (الذين)

يف اللغة وليس يف هذا املوضع حتديد ًا،

وهذه الظاهرة تشيع يف كتاب مكي
بن أيب طالب :الكشف عن وجوه
القراءات السبع وعللها وحججها.

•التوجيه :قال الباقويل :يف توجه اختالف
قراءة ﭽ ﭨﭼ [سورة الفاحتة،]6 :

((ومن قرأ (الرساط) بالسني ،فالنه
األصل يف الكلمة ،من قوهلم :رسطت
اليشء أرسطه ،ومن قرأ بالصاد أبدل

الصاد من السني؛ ليوافق لفظة الطاء
يف اإلطباق؛ ألن الصاد والضاد والطاء

والظاء حروف اإلطباق ،ومن قرأ
بالزاي قال :الزاي إىل الطاء أقرب ،ألنه

( )67مشكل إعراب القرآن.71 /1 :

د .عيل فرحان جواد

جمهور مثل الطاء))( ،)68وكله ليس يف

الفرع موعاد وموزان فامتد إليه حكم

•القياس :ومن ذلك حذف ألف

فسكنت الواو ،وانكرس ما قبلها فقلبت

((وحذفت األلف من (بِ ْس ِم اهللِ) يف

يف االستعامل القرآين.

االستعامل القرآين للمعنى.

ﭽﭑ ﭒ ﭓ ﭔﭼ ،قال األنباري:
اخلط؛ لكثرة االستعامل))( ،)69وكثرة

االستعامل تساوي عند النحويني

نقل الكرسة من الواو إىل ما قبلها

ياء ،وهذا كله مما جيوز يف اللغة وضع ًا ال
()2- 2

ومن تلك الطرق التي تُلحظ عندهم:

القياس؛ ألن القاعدة تطرد باستعامل

ما ُيعرف بمبدأ االختيار( ،)71وقد تناول

نستعنيَ ( :ن ْست َْع ِو ُن) :نستفعل من

من الداللة يف كتبهم عىل متا ُيزين ،فيام

العرب الكثري هلا ،وقال(( :وأصل
العون ،فنقلت الكرسة من الواو إىل ما

قبلها فسكنت الواو ،وانكرس ما قبلها
فقلبت ياء نحو ميعاد وميزان وميقات،

وموقات؛ ألهنا
وأصلها موعاد وموزان
ٌ

من الوعد والوزن والوقت))( ،)70هكذا

ُفرس يف توجيه القدامى من النحويني
والرصفيني! ،باالعتامد عىل قياس الشبه

عندهم فإن نستعني من العون يمثل

أص ً
ال أشرتك بعلة اإلعالل والثقل مع

( )68كشف املشكالت وإيضاح املعضالت/2 :
.8- 7

( )69البيان يف غريب إعراب القرآن.31 /1 :

( )70نفسه.38 /1 :

الدارسون من العلامء األوائل هذا الغرض
بينهم ،ويراد به البحث عن سبب "اختيار"

ما ُيلفظ دون غريه ،فأهل املعاين درسوه

بطريقة مغايرة ملا هو عند املعربني من

العلامء؛ كام ُقدِّ م فيام ُحلظ يف هذا البحث،

وهو أن الدارس كان -يف األغلب -يعتمد

يف هذه املسألة عىل أحد أمرين:

•األول :التاميز بني استعامل األلفاظ
والرتاكيب والفرق بينها ،ومن ذلك

يف قوله تعاىل :ﭽﭖ ﭗ ﭘ

ﭙﭼ ،أهنم يميزون بني اختيار
لفظ احلمد دون الشكر ،قال النحاس:

((الفرق بني احلمد والشكر أن احلمد
( )71ينظر :مقاالت يف اللغة.144 /2 :
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أعم؛ ألنه يقع عىل الثناء وعىل التحميد

وعىل الشكر واجلزاء والشكر خمصوص

بام يكون مكافأة ملن أوالك معروفا فصار
احلمد اثبت يف اآلية؛ ألنه يزيد عىل

القراء عىل
غريها قول الفراء(( :اجتمع ّ

رفع «احلمدُ » ،وأ ّما أهل ال َبدْ و فمنهم
من يقول« :احلمدَ ِ ّهلل» ،ومنهم من يقول:

الشكر))( ،)72واحلمد الثناء عىل َ
اجل ِميل
((سواء كانت نِعم ًة ُم ْبتدأة ّإىل َأ َح ٍد َأ ْم
ٌ
َ
َ
الرجل عىل ما َأن َْع َم به،
الُ ،يقالَ :محَدْ ُت

الزجاج ((إال أن الرفع أحسن وأبلغ يف

َو ْحدَ ُه ،دون عمل َ
اجل َوارح ،إذ ال ُي ُ
قال:

ذلك -أيض ًا -اختيار الصيغة من دون

ِ
باللسان
ومحد ُته عىل َش َجاعته ،ويكون

ِ
«احلمد ِ ّهلل» ،ومنهم من يقول« :احلمدُ

ُ ّهللِ» فريفع الدال والالم))( ،)74قال

الثناء عىل اهلل -عز وجل  ،)75())-ومن

أي :عملت له بيدي عم ً
ال
محدت زيد ًا ْ

غريها ،فاختريت صيغة الفاعل من

نعمة ُم ْبت ٍ
عىل ٍ
َدأة إىل الغريُ ،يقالَ :ش َك ْر ُته

َ
{مالك} نصب عىل
((وقد قرأها قوم

يكون إ ّ
ُ
ال
حسن ًا ،بخالف الشكر؛ فإنه ال

عىل ما أعطاين ،وال ُي ُ
قال :شكر ُته عىل
بالقلب ،وال ِّل ِ
ِ
سان،
اعتِه ،ويكون
َش َج َ

َ
واجل َوارح؛ قال اهلل تعاىل :ﭽﯮﯯ
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ومن اختيار استعامل الرتاكيب من دون

مالك دون االسم امللك ،قال األخفش:

الدعاء وذلك جائ ,ز جيوز فيه النصب

واجلر[ ،وقرأها قوم { َم ْلك}] إال أن
ّ
«املَ ْلك» اسم ليس بمشتق من فعل نحو

ﯰﯱﭼ[سورة سبأ ،]13 :واحلمدُ
َي َع ُّم إذا َو َص َل ذلك اإلن َْع ُام إليك َأ ْو َإىل
َغ ْ ِ
ريك ،وأما ُّ
َص باإلنعا ِم
الش ْك ُر ،فهو ُ ْخمت ٌّ

«قهر فهو قاهر»))(.)76

والشكر ال ُي ُ
قال إ َّ
ال يف ُم َقابلة نعمةُّ ،
فكل
ُ

القرآين عن غريه داللي ًا ،عىل أن يتضمن

الر ِ
اغ ُب:
الواصلِ إليك .وقال َّ

محدٌ  ،وليس ُك ُّل ٍ
محد ُش ْكر ًا))(،)73
ُش ْك ٍر َ ْ
( )72معاين القرآن للنحاس.57 /1 :
( )73اللباب يف علوم الكتاب.169- 168 /1 :

وملوك» وأما «املالك» فهو
قولكَ « :م ْلك ُ

الفاعل كام تقولَ « :م َلك فهو مالِ ٌك» مثل

•الثاين :إنابة لفظ أو صيغة يف االستعامل
( )74معاين القرآن للفراء.3 /1 :
( )75معاين القرآن وإعرابه.51 /1 :
( )76معاين القرآن لألخفش.13 /1 :

د .عيل فرحان جواد

األول معنى غري الثاين ،كانابة استعامل

مجع السالمة فلكون الناس يف مجلتهم،

قال أبو عبيدة قوله تعاىل :ﭽﭘ

غلب حكمه))( ،)79وبذلك فهو يطلق

لفظ "العاملني" بمعنى "املخلوقني"،
ﭙﭼ [سورة

الفاحتة

]1

العاملني ((أي :املخلوقني ... ،واحدهم

َ
عامل))( ،)77وهذا االستعامل هو ما

أشار إليه الزجاج بقوله(( :العاملني
معناه كل ما خلق اهلل ،كام قال :ﭽﯬ

ﯭ ﯮ ﯯﭼ [سورة األنعام]164 :

وهو مجع عامل ،تقول :هؤالء عاملون،
ورأيت عاملني ،وال واحد لعامل من

لفظه؛ ألن عامل ًا مجع ألشياء خمتلفة،
وإن ُجعل " َع َامل ٌ" لواحد منها صار مجع ًا
ألشياء متفقة))( ،)78بذلك قد اشتمل

واإلنسان إذا شارك غريه يف اللفظ

عىل العقالء وعىل غريهم.

ومن إنابة الصيغة استعامل "فعيل"
(("الر ِحيم"
بمعنى "فاعل" ،قال أبوعبيدة:
َّ
جمازه الراحم ،وقد يقدّ رون اللفظني من

لفظ واحد واملعنى واحد ،وذلك التّساع
الكالم عندهم ،وقد فعلوا مثل ذلك فقالوا:

ندمان ونديم))( ،)80فإهنا تستدعي أن يكون

اإلله الراحم يف الشفاء والتقوية والتوبة

والرزق وهكذا( ،)81فتكون للمبالغة مثل

عليم ،بمعنى كثري العلم ،وقد تكون صفة
مشبهة ملجرد إفادة ثبوت الوصف من دون

عىل املالئكة واإلنس واجلن ،واألصل

أي مبالغة أو تكثري( ،)82ويبدو أن هذه البنية

يعلم به كالطابع واخلاتم ملا يطبع

القائمة بالرمحة عىل وجه االتصاف الثبويت

يف هذا اسم -كام قال الراغب(( :-ملا
به وخيتم به ،وجعل بناؤه عىل هذه

الصيغة لكونه كاآللة ،والعامل آلة يف
الداللة عىل صانعه ،وهلذا أحالنا تعاىل
عليه يف معرفة وحدانيته ...وأما مجعه

( )77جماز القرآن.22 :
( )78معاين القرآن وإعرابه.52 /1 :

قد مجعت بني الداللتني ،مبالغة الذات

ثم استعامل «فعيل» –
املخصوص هبا ،ومن َّ

هنا -بمعنى «فاعل».

( )79مفردات ألفاظ القرآن( .344 :علم)
( )80جماز القرآن.21 :
( )81ينظر :تفسري سورة الفاحتة دروس يف تفسري
القرآن.23 :
( )82نفسه.21- 20 :
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ومن التناوب التقديم والتكثري ،يف

عىل أن «الرمحن» أبلغ؛ وذلك ألن القيامة

((الن فعالن فيه معنى املبالغة فكأنه-واهلل

أظهر عىل ما يروى« :أنه خبأ لعباده تسعا

تقديم الرمحن عىل الرحيم ،قال النحاس:

اعلم -الرمحن بجميع خلقه ،وهلذا مل يقع
إال هلل تعاىل؛ ألن معناه الذي وسعت رمحته

وتسعني رمحة ليوم القيامة»))(.)84

أما يف كتب إعراب القرآن فنجد

كل يشء ،وهلذا قدم قبل الرحيم ، ...وقال

أن مسألة االختيار هلا طريقة خاصة

فلهذا مجع بينهام وهذا القول مرغوب عنه

واألصوات ،وهذه الطريقة ترجع إىل أصل

الرمحن الرحيم قال مدح نفسه وهذا قول

املستوى الصويت :يف الوقف عىل اجلر
الر ْمح ِ
الر ِحي ِم» اختري اإلسكان؛ ألن
�ن َّ
يف « َّ

فائدة اآلخر ،وجعل ذلك بالنسبة إىل تغاير

وأقل رتبة يف الفصاحة منه إشامم الكرس،

أمحد بن حييى :الرحيم عريب والرمحن عرباين

تعتمد اإلئتالف يف الرتكيب بني األلفاظ

وروي [ ...عن] قتادة يف قوله بسم اهلل

الوضع اللغوي عىل مستويات ،منها:

حسن قال أبو العباس النعت قد يقع

للمدح))( ،)83ولكل واحد فائدة غري

من لغات العرب من يستحسنه يف كالمه،

متعلقهام؛ إذ يقال« :رمحان الدنيا ،ورحيم

قال النحاس«(( :الرحيم» نعت أيضا

اآلخرة»؛ ألن رمحته يف الدنيا تعم املؤمن

والكافر ،ويف اآلخرة ختص املؤمنني فقط
ومنهم من جعل «الرحيم» أبلغ ،ويؤيده
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فيها الرمحة أكثر بأضعاف ،وأثرها فيها

رواية من قال«(( :رحيم الدنيا ،ورمحن
اآلخرة»؛ ألنه يف الدنيا يرحم املؤمن
والكافر ،ويف اآلخرة ال يرحم إال املؤمن،

لكن الصحيح أن «الرمحن» أبلغ ،وأما
هذه الرواية فليس فيها دليل ،بل هي دالة

( )83معاين القرآن للنحاس.56- 55 /1 :

[نعت هلل تعاىل] ومجعه رمحاء وهذه لغة
أهل احلجاز وبني أسد وقيس وربيعة ،وبنو

متيم [يف الوقف] يقولون رحيم ورغيف
وبعري ،ولك أن تشم الكرس يف الوقف،

وأن تسكن واإلسكان يف املكسور أجود،
واإلشامم يف املضموم أكثر))( ،)85فقد حدد

النحاس -هنا -معياري اجلودة والكثرة،

( )84اللباب يف علوم القرآن.148 :
( )85إعراب القرآن للنحاس.168- 167 /1 :

د .عيل فرحان جواد

ففرس اختيار لغات العرب باجلودة بسبب

يكون أشبع فتحة اهلمزة فنشأت األلف،

ثقل الكرسة يف كالمهم ،وأطرد القياس مع

فعىل هذا ال خترج عن األبنية العربية))(،)88

املعنى ،بل نجده يدور يف االستعامل اللفظي

«أبنية العربية» ونظامها اللغوي.

الضم يف اإلشامم ،وهذا كله بعيد عن توجيه

نظر ًا ملا وضعت له اللغة ،ومن ذلك -أيض ًا
-تفخيم لفظ «اهلل» وترقيقه ،فتكون مغلظة

فنجد معاجلة هلذا البناء بام ال خيرجه عن ال�
املستوى املعجمي :عولج مبدأ

االختيار يف املستوى املعجمي هلذه الطائفة

إذا سبقت بحرف مفتوح أو مضموم ،وإن

من الكتب يف ضمن مسألة االشتقاق

الباقويل(( :والتفخيم يف املوضعني اللذين

عليها اللفظ ،ومن ذلك -مث ً
ال -يف تسمية

هذا التفخيم من خاصية هذه اللفظة،

[مما قيل]من «أهلت» ،أي حتريت ،فسمي

كان ما قبله مكسور ًا مل جيز إال الرتقيق ،قال
ذكرنامها لغة العرب ومذهبهم ،وقد جعلوا
كأشياء أخر خصوه هبا))(.)86

عندهم ،وكأن املسألة تسويغ للصورة التي

«لفظ اجلاللة» ،قال األنباري(( :وقيل

سبحانه(إهل ًا) لتحري العقول يف كنه ذاته

املستوى الرصيف :يف تساوق اسم

وصفاته ،ثم ُأدخلت عليه األلف والالم،

يقرأ به يف انتهاء قراءة الفاحتة يف الصالة

األوىل ،فاجتمع حرفان متحركان من جنس

الفعل (آمني) مع النظام العريب عند من

بمعنى «استجب» فهو ((دعاء وليس من
القرآن))( ،)87وفيه لغتان :القرص وهو

األصل ،واملد ،قال العكربي(( :واملد

ليس من األبنية العربية ،بل هو من األبنية
األعجمية كهابيل وقابيل والوجه فيه أن

( )86كشف املشكالت وإيضاح املعضالت:
.4 /1
( )87البيان يف غريب إعراب القرآن.41 /1 :

وحذفت اهلمزة ،وألقيت حركتها عىل الالم

واحد ،فأسكنت الالم األوىل ،وأدغمت يف

الثانية ،و ُأ ِلزم التفخيم))(.)89

املستوى الرتكيبي :اختري اجلر يف
«الر ْمح ِ
الر ِحي ِم» ،وجيوز يف لغة العرب
�ن َّ
َّ
غريه من األوجه ،قال النحاس(( :وجيوز
النصب يف الرمحن الرحيم عىل املدح والرفع

( )88إمالء ما من به الرمحن.9- 8 /1 :
( )89البيان يف غريب إعراب القرآن.33 /1 :
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عىل إضامر مبتدأ وجيوز خفض األول ورفع

ضمري ًا لو تأخر عن عامله وجب اتصاله

باالبتداء عىل قول البرصيني))(.)90

أعبد أحد ًا سواك(.)92

الثاين ورفع أحدمها ونصب اآلخر ،رفع
()3- 2

وقال النحاس(( :قال تعاىل ﭽﭤ

ومن تلك الطرق التي اتبعت :طريقة

ﭥﭼ أعاد إياك توكيدا ومل يقل:

التناول بني كتب املعاين وكتب اإلعراب،

عمرو فتعاد بني توكيدا ،وقال إياك ومل

طائفة املعاين نجده متوافق ًا عند املعربني يف

نعبد ،عىل أن العرب ترجع من الغيبة إىل

االستبدال العدويل التي تعد فارق ًا يف

ففي حني يكون االستبدال متخالف ًا يف

ونستعني ،كام يقال املال بني زيد وبني

يقل إياه؛ الن املعنى :قل يا حممد إياك

االستبدال العدويل املعنوي ،فنجد القول:

اخلطاب))( ،)93واستعمل الرحيم بدل
الر ِحي ِم ،و
الر ْمح ِن َّ
الراحم يف بِ ْس ِم اهللِ َّ
الر ْمح ِ
الر ِحي ِم ،قال النحاس(( :وصار
�ن َّ
َّ

((وأما قوله :ﭽ ﭢ ﭣﭼ ومل يقل :أنت

يف املدح؛ ألنه يدل عىل أن الرمحة الزمة

جهتني :القراءات وكالم العرب.

ففي كتب معاين القرآن ُيلحظ

قيل :كذا ومل يقل :كذا ،قال األخفش:

نعبدُ ؛ ألن هذا موضع نصب ،))...وقال

النحاس(( :وقوله تعاىل :ﭽﭢﭣﭼومل
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ووجب تقديمه ،وقد أفاد احلرص ،أي :ال

يقل :نعبدك؛ ألن هذا أوكد ،قال سيبويه

كأهنم إنام يقدمون الذي بيانه أهم إليهم
وهم ببيانه أعنى وان كانا مجيعا هيامهنم

ويعنياهنم))( ،)91فإياك واجب التقديم عىل
عامله؛ ألن القاعدة أن املفعول به إذا كان

( )90إعراب القرآن للنحاس.169- 168 /1 :
( )91معاين القرآن للنحاس.64 /1 :

الرحيم أوىل من الراحم؛ الن الرحيم إلزام

له غري مفارقة والراحم يقع ملن رحم مرة

واحده))(.)94

أما مبدأ االستبدال يف كتب إعراب

القرآن؛ فقد جاء عىل نمطني :االستبدال
احلركي ،واالستبدال يف الصيغة الرصفية،

( )92ينظر :التفسري الكبري ،196 /1 :واللباب
يف علوم الكتاب.200 /1 :

( )93معاين القرآن للنحاس.65 /1 :
( )94نفسه.55 /1 :

د .عيل فرحان جواد

وكالمها يف القراءات القرآنية أو مما جيوز يف

اضامر أعني وعليهم الثاين يف موضع رفع

ف ُيقاس عليها ما حيسن يف كالمهم ،فمن

بمعنى الذين غضب عليهم وال ضمري

لغة العرب التي ُعدت أص ً
ال للذكر احلكيم

مفعول مل يسم فاعله للمغضوب؛ ألنه

األول :االستبدال احلركي يف قوله تعاىل:

فيه إذ ال يتعدى إال بحرف جر بمنزلة مر

الضمة يف ﭽ ﭖﭼ ،وقد تستبدل إىل

االستبدال بالنظر إىل العامل فيه ،وما يطرأ

ﭽﭖ ﭗ ﭘ ﭙﭼ أن احلركة
فتحة ،قال مكي ابن أيب طالب(( :قوله عز

و جل ﭽ ﭖ..ﭼ [سورة الفاحتة]2 :

بزيد ولذلك مل جيمع))( ،)96فقد ُحدِّ َد هذا

عليه من أثر حيدث ذلك العمل ،وتنطلق
فكرة االستبدال احلركي مما جيوز يف كالم

رفع باالبتداء ،وهلل اخلرب ،واالبتداء عامل

العرب ،وما يصح أن يف الكالم عىل وفق

املبتدأ من العوامل اللفظية وجيوز نصبه

أو تركيب اجلملة أ وغريمها ،وليس املقصود

معنوي غري ملفوظ به وهو خلو االسم

األسس العامة يف النحو من نظرية العامل

عىل املصدر))( ،)95وقال يف «غري» من قوله

أنه ورد عن الرسول الكريم ذلك ،فام

ﭱ ﭲ ﭳﭼ [سورة الفاحتة]7 :

وهذا ما نجده عند املعربني كافة ،حتى أننا

تعاىل ﭽﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ
اسم مبهم حكمه اجلر عىل البدل بالكرس

يصح يشء آخر،
وي قرا َء ًة يشء وما
ُّ
ُر َ
نجد مكي ابن أيب طالب يقول(( :وإنام

إعراب ًا للزومه اإلضافة وجيوز فيه النصب

نذكر هذه الوجوه ليعلم ترصف اإلعراب

ابن كثري وغريه ونصبها عىل احلال من اهلاء

بام روي وصح عن الثقات املشهورين عن

بالفتحة ،قال ((وقد روي نصب غري عن
وامليم يف عليهم أو من الذين ،إذ لفظهم

لفظ املعرفة وإن شئت نصبته عىل االستثناء

املنقطع عند البرصيني ومنعه الكوفيون

ألجل دخول ال ،وأن شئت نصبته عىل

( )95مشكل إعراب القرآن.68 /1 :

ومقاييسه ال ألن يقرأ به فال جيوز أن يقرأ إال
الصحابة والتابعني ريض اهلل عنهم ووافق

خط املصحف))(.)97

ومن االستبدال يف الصيغة ما ُروي

( )96نفسه.72 /1 :
( )97نفسه.69 /1 :
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عن أيب عمرو (ت154ه�) أنه قرأ « َم ْل ِك
يوم الدين» بسكون الالم وأصله « َم ِل ِك»
بكرس الالم عىل َف ِع ٍل ،إال أنه ُحذفت كرسة
ْف ويف َف ِ
فَ :كت ٍ
العني كام قالوا يف كتِ ٍ
خ ٍذ:

َف ْخ ٍذ ،ويف مالك مخس قراءات ،وهي:
مالكِ ،
وملك ،و َم ْلك ،ومليك ومالك

وفيها يف العربية أحد وثالثون وجه ًا،
ِ
مالك باجلر عىل البدل ،والرفع
يقال:

عىل تقدير مبتدأ ،والنصب عىل املدح،

وعىل النداء ،وعىل احلال ،وعىل البدل عىل
ني) بالنصب،
(ر َّب ا ْل َعا َملِ َ
قراءة من قرأَ :
فهذه ستة أوجه ويف ( َم ِل ِك) مثلها ،ويف

(مليك) مثلها ،ويف ( َم ْلك) مثلها ،ويف

(مالك) مثلها ،فهذه مخس قراءات يف
ٍ
أوجه ،ومخسة يف ستة:
كل قراءة ستة

ثالثون ،واألحد والثالثون قراءة أيب حيوة
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« َم َل َك يو َم الدِّ ين»))( ،)98ومع أنه َّفرق

بني «القراءات» و«العربية» إال أنه ُيعد
استبداالً يتغري فيه املعنى.

ومما سبق نتبني أن االستبدال يف كتب

( )98البيان يف غريب إعراب القرآن-35 /1 :
 ،36وينظر :إعراب القرآن للنحاس/1 :
 ،72ومشكل إعراب القرآن.69- 68 /1 :

إعراب القرآن يقوم عىل اللغة يف اإلثراء

اللفظي وهو غريه يف كتب معاين القرآن
الذي يمكن أن نعده استبداالً يف اإلثراء

املعنوي.

()3

بعد أن وقفنا عىل الفارق املنهجي بني

كتب اإلعراب واملعاين يف :األسس التي

اعتُمدت ،والطريقة التي اتُبعت ،البد من

أن نتبني األسلوب التطبيقي ٍّ
لكل منهام،
ونبدأ مما انتهى البحث من إقراره ،وهو

أن كتب اإلعراب تعنى باللغة بوصفها
وضع ًا لواضع حكيم ،وأن كتب املعاين

تعنى بالقرآن الكريم بوصفه استعامالً ينحى
عام ُيتوقع يف اللغة من انحراف عن أصل

وضعي؛ لذلك فإننا سنعمد إىل طريقة يف
املوازنة بني الطائفتني ،تتم َّث ُل يف أن نتخذ من

مؤلفات النحاس الذي ألف يف املنهجني

مع ًا املعاين واإلعراب؛ ليمثال جماالً لتلك
املوازنة يف الوقوف عىل التطبيق اإلجرائي.

قال النحاس يف بِ ْس ِم اهللِ من قوله

تعاىل :ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔﭼ:

•يف كتاب معاين القرآن(( :قال أكثر
البرصيني املعنى أول ما افتتح ببسم

د .عيل فرحان جواد

اهلل وأول كالمي بسم اهلل ،قال سيبويه:

إن مقابلة -عىل عجالة -تدلنا عىل

موضع الباء نصب ،واملعنى :بدأت

والتفسري ،إحدامها :ترتبط بمعاين القرآن،

معنى الباء اإللصاق ،وقال الفراء:
باسم اهلل وابدأ باسم اهلل))(.)99

أن النحاس كانت له وجهتان يف التوجيه

فذكر بقوله( :املعنى) املراد من الرتكيب

•وقال يف كتاب إعراب القرآن«(( :اسم»

اللفظي عند البرصيني والعلامء كسيبويه،

وكرست الباء ليفرق بني ما خيفض وهو

عنده ،ويف الوجهة األخرى :ابتدأ بالصناعة

خمفوض بالباء الزائدة وقال أبو إسحاق

حرف ال غري وبني ما خيفض وقد يكون
اسام نحو الكاف ويقال :مل صارت
الباء ختفض؟ فاجلواب عن هذا وعن

مجيع حروف اخلفض أن هذه احلروف

ليس هلا معنى إال يف األسامء ومل تضارع
األفعال فتعمل عملها فأعطيت ما

والفراء الذي عمد إىل تقدير املقصود

النحوية ،فداللة املصطلح ،فاحلكم،
فالتوجيه ،ثم تقدير املعنى ،ويمكن القول:

فرق بني القصد القرآين للغة،
إن النحاس ّ
وبني املعنى اللغوي بحسب وضعه ،وهذا

هو اهلدف من التأليفني يف كل منهام ،ويمكن
القول :إن هذا الفارق من هذه املوازنة يمتد

ال يكون إال يف األسامء وهو اخلفض

ليمثل الفارق بني كتب الطائفتني ،وقد اتُّبع

وموضع الباء وما بعدها عند الفراء

بينهام ،نتناول منها ثالثة:

والبرصيون القدماء يقولون اجلر

نصب بمعنى ابتدأت بسم اهلل الرمحن

يف بيان هذا الفارق عدة طرق مثلت املفرتق
•األول :يف قوله« :قال أكثر البرصيني

الرحيم أو أبدأ بسم اهلل الرمحن الرحيم

املعنى أول ما افتتح ببسم اهلل وأول

اهلل ،وقال عيل بن محزة الكسائي الباء ال

خمفوض بالباء الزائدة» ،وهو بذلك

وعند البرصيني رفع بمعنى ابتدائي بسم
موضع هلا من اإلعراب))(.)100

( )99معاين القرآن للنحاس.51- 50 /1 :
( )100إعراب القرآن للنحاس.166 /1 :

كالمي بسم اهلل» ،وقال"« :اسم"

يفرق بني الداللة يف اللغة -يف الثاين-

وهي داللة يشرتك فيها األدباء والشعراء
وغريهم ،ويراد منها التواصل يف الفهم
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بني أبناء اللغة عامة ،ويتسع جماهلا

رب العاملني أي املخلوقني،)101())...

وأصلت؛ لغرض تعليم النشء حلفظ
ِّ

يف حني نجده يف كتاب اإلعراب يقول:

ليكون «معيار ًا» بني املتحدثني كافة؛
لغة القرآن الكريم ،يف حني أن ما ُذكر

يف املعاين مل ُيرد منه هذا بل أريد القصد

((«العاملني» خفض باإلضافة وعالمة

اخلفض الياء ألهنا من جنس الكرسة

املتحقق مما أراده الذكر احلكيم يف هذه

والنون عند سيبويه كأهنا عوض ملا منع

هنا معنى فردي خمتص يف الذكر احلكيم

العباس عوض من التنوين ،وعند أيب

الكتاب العزيز بأداة لغوية (ليست

بينها وبني نون االثنني ،وقال الكسائي

اآلية املباركة ،ويمكن القول :أن املعنى

من احلركة والتنوين ،والنون عند أيب

من دون غريه ،ومل ُيرد منها إال تفسري

إسحاق عوض من احلركة وفتحت فرقا

حديثية ،أو عقائدية ،أو فقهية،)..

جيوز))( ،)102فقد تناوهلا من جهتي:

ﭽ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙﭼ(( :قال

التي يشرتك فيها عامة الناس.

ومثله قوله يف ا ْل َع َاملِنيَ من قوله تعاىل:

التعليم يف معياريته ،والصناعة النحوية

أهل اللغة الرب املالك ..واصل هذا انه

•الثاين :إن ذلك الفارق بني اللغة معنى

يقال ربه يربه ربا وهو راب ورب إذا قام

بصالحه ،ويقال عىل التكثري رباه ورببه

وربته ،وروى الربع عطاء بن السائب
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فقد وضح القصد من لفظ «العاملني»،

عن سعيد بن جبري عن ابن عباس رب

العاملني قال اجلن واألنس وروى الربيع

ابن انس عن أيب العالية قال اجلن عامل
واإلنسان عامل وسوى ذلك لألرض
أربع زوايا يف كل زاوية ألف ومخس مئة

عامل خلقهم اهلل لعبادته وقال أبو عبيدة

عام ًا وبني اللغة قصد ًا قرآني ًا ُحييلنا إىل
الفارق بني ذلك املعنى بني أن يكون

ال�"اسم" خمفوض ًا بالباء الزائدة" ،وما

حيققه من معنى ولكنه عىل املستوى
العام املشرتك بني أهل اللغة كافة،

يعرفونه ويستعملونه يف كالمهم،
ويتواصلون به ،وبني ال� «املعنى أول

( )101معاين القرآن للنحاس.60- 59 /1 :
( )102إعراب القرآن للنحاس.171 /1 :

د .عيل فرحان جواد

ما افتتح ببسم اهلل وأول كالمي بسم

هذا كله :ارشد ،واملعنى أرشدنا إىل

القرآين وهلذه اآلية ،حني قرأهتا يف

عن املعنى اخلاص هلذا اللفظ يف

اهلل» ،وهو معنى خاص هبذا الرتكيب

شؤون احلياة أو يف الصالة ،بمعنى
آخر هو فرق منهجي بني معنى

الرصاط املستقيم))( ،)103وهنا بحث

هذه اآلية الكريمة وتوصل إليها من
االستقراء هلا يف الذكر احلكيم ،وإجياد

يتصف بالعموم يف كتب اإلعراب

أصل واحد هلا تنشقق عنه املعاين،

املعاين ،ومثله «أهدنا» من قوله تعاىل:

له ((دعاء وطلب يف موضع جزم عند

املعاين(( :أهدنا ..وهم عىل اهلدى،

حذفت الياء واأللف ألف وصل ألن

أعود إليك ،أي :اثبت قائام ،ومعنى

من هيدي والنون واأللف مفعول أول

ومنه ﭽﮒ ﮓ ﮔ ﮕﭼ [سورة

•الثالث :هي إننا نفهم مما سبق ذكره :أن

كام قال تعاىل :ﭽﯝ ﯞ ﯟﭼ

أصحاب إعراب القرآن ،واآلخر:

ومعنى يتصف باخلصوص يف كتب

وجاء يف هذه اللفظة يف كتاب اإلعراب

ﭽﭧ ﭨ ﭩﭼ ،جاء يف

الفراء ووقف عند البرصيني ولذلك

أي :ثبتنا كام تقول للقائم :قم حتى

أول املستقبل مفتوح وكرسهتا ألنه

أهدنا :أرشدنا ،وأصل هدى ارشد،

والرصاط مفعول ثان))(.)104

ني
ص ،]22 :ويكون هدى :بمعنى َب َّ َ

ثمة معنيني ،أحدمها :مشرتك عام تناوله

[سورة فصلت ،]17 :ويكون هدى

بمعنى أهلم كام قال تعاىل :ﭽﰐ

ﰑ ﰒ ﰓ ﰔ ﰕ ﰖﭼ [سورة

طه ،]50 :أي :أهلمه مصلحته،.. ،
ويكون هدى بمعنى :دعا ،كام قال

تعاىل :ﭽ ﭶ ﭷ ﭸﭼ [سورة
الرعد ،]7 :أي :نبي يدعوهم ،وأصل

فردي قرآين خاص تناوله أصحاب

املعاين ،من هذا يمكن أن نقول ثمة
نوعان من اجلمل ،اجلملة بمفهوم

املعربني واجلملة بمفهوم أهل املعاين،
وهذان النوعان مها ما أشار إليهام

( )103معاين القرآن للنحاس.66 /1 :
( )104إعراب القرآن للنحاس.175 /1 :
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عبد القاهر اجلرجاين (ت474ه�)،

من فهم معنى املعنى ،والذي يؤكد

ُ
تصل
أنت
املعنى ،بقوله:
((رضب َ
ٌ
ِ
ِ
ِ
اللفظ وحدَ ه،
بداللة
الغرض
منه إِىل

هو املعني عىل فهم املعنى (الرتكيبي)،

سمى األول املعنى وسمى الثاين معنى
ّ

رب عن ٍ
زيد
وذلك إِذا
َ
قصدت أن ُخت ِ َ
مث ًخرج زيدٌ ،
فقلت:
باخلروج..ال
َ
ِ
َ

ِ
عمرو
وباالنطالق عن عم ٍر،
َ
فقلتٌ :

ِ
ورضب
منطل ٌق ،وعىل هذا القياس،
ٌ

وسيكون هناك فارق يف مستوى التأليف
بني النوعني؛ إذ إعراب القرآن يكون

متهيد ًا لدراسة املعاين ،فاألخري يعتمد
عىل آليات من ضمنها «اإلعراب» ومن

ثم تكون عالقتهام عالقة اجلزئي بالكيل،

أنت ال ُ
ِ
الغرض بداللة
تصل منه إِىل
آخر َ
ُ

وبذلك صار لدينا مفهومان للجملة

موضوع ُه يف اللغُّ ة،
معناه الذي يقتضيه
ُ

واألخرى مجلة معنى املعنى عند أهل

ِ
ُ
اللفظ عىل
ولكن يد ُّلك
اللفظ وحده،
ْ

ُ
جتدُ لذلك املعنى َدالل ًة ٌ
ُث َّم ِ
تصل
ثانية
ِ
عرفت هذه
الغرض ...وإذ قد
هبا إىل
َ

األوىل هي مجلة املعنى عند املعربني
املعاين ،فاملعنى وهو مفهوم اجلملة عند
املعربني يف مثالنا « وموضع الباء وما

اجلمل َة فها هنا عبار ٌة خمترص ٌة ،وهي

بعدها عند الفراء نصب( ،»)106ومعنى

ِ
اللفظ والذي
املفهوم من ظاه ِر
باملعنى:
َ

«واملعنى :بدأت باسم اهلل وابدأ باسم

ِ
أن ِ
اللفظ معنًى ثم ُي ْفيض
تعق َل من

 األوىل :تتمثل داللة مجلة املعنى يف َّأن

َ
تقول :املعنى ومعنى املعنى ،تعني
أن

ري ِ
ِ
تص ُل إليه بغ ِ
واس َطة ،وبمعنى املعنى:
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هذا ما أثبته الدارسون من أن اإلعراب

بك َ
َ
آخر))(،)105
ذلك املعنى إِىل معنًى َ

يستشف من قول اجلرجاين أن مرحلة

إعراب القرآن هي مرحلة سابقة ملرحلة

فهم معاين القرآن؛ إذ فهم املعنى أسبق
( )105دالئل اإلعجاز.204- 203 :

املعنى يف مفهوم اجلملة عند أهل املعاين
اهلل( ،»)107ويتضح الفرق من جهتني:

التقدير يدُ ُّل عىل موضع النصب ،وأن
ٍ
معان يف
الباء تفيد معنى اإللصاق هي
االستعامل اللغوي التواصيل العادي

( )106إعراب القرآن للنحاس.166 /1 :
( )107معاين القرآن للنحاس.51- 50 /1 :

د .عيل فرحان جواد

املشرتك بني أبناء اللغة كافة ،وتكون يف:

منه فعل لقيل يمت))( ،)110وعند

((أن أصل اسم :وسم ...فيكون

بن حممد عن ايب داود بن االنباري

أ .الداللة املعجمية :يف تفسري االسم
األصل سام ثم جئت بالباء فصار بسم

ثم حذفت الكرسة فصار بسم))(،)108

ويف املعاين يف معنى من اشتق االسم

من «أله» ((قال الكسائي والفراء:
معنى بسم اهلل باسم اإلله وتركوا
اهلمزة ،وادغموا الالم األوىل يف

الثانية؛ فصارت الما مشدده ،كام

قال عز وجل :ﭽﭼ ﭽ ﭾ ﭿﭼ

أهل املعاين ((وحدثنا حممد بن جعفر

قال حدثنا حممد ابن اسامعيل قال
حدثنا عمرو بن أسباط عند السدي
وهو إسامعيل بن عبد الرمحن بن ايب
مالك عن أيب مالك وعن أيب صالح

عن ابن عباس وعن مرة اهلمداين عن
ابن مسعود وعن اناس من أصحاب

رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم قال

مالك يوم الدين يوم الدين هو يوم

[سورة الكهف ،]38 :ومعناه :لكن

احلساب))(.)111

ولسيبويه يف هذا [رأي ] :أن األصل

"الر ْمح ِ
يم" اجلر
الر ِح ِ
�ن َّ
وأثرها ،ففي َّ

أنا هو اهلل ريب كذلك ،قرأها احلسن.

أله ،ثم جئ باأللف والالم عوض ًا عن
اهلمزة ،وكذلك الناس عنده األصل

فيه أناس))(.)109

ب .والداللة الرصفية يف توجيه لفظ
اليوم(( :ومجع يوم أيام واألصل أيوام
أدغمت الواو يف الياء وال يستعمل
منه فعل وزعم سيبويه أنه لو استعمل

( )108إعراب القرآن للنحاس.167 /1 :
( )109معاين القرآن للنحاس.52 /1 :

ج .والداللة الرتكيبية :يف داللة احلركات
و((جيوز النصب ...والرفع عىل إضامر
مبتدأ وجيوز خفض األول ورفع الثاين
ورفع أحدمها ونصب اآلخر))(،)112

وتناوله أهل املعاين بطريقة مغايرة:
((ويسأل عن التكرير يف قوله عز

( )110إع��راب القرآن للنحاس-172 /1 :
.173

( )111معاين القرآن للنحاس.62 /1 :

( )112إعراب القرآن للنحاس.168 /1 :
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وجل الرمحن الرحيم فروي [ ...أهنام]

قد حققت هذه اجلملة داللة املفهوم منها.

فالرمحن الرقيق والرحيم العاطف عىل

معنى املعنى ومغايرته لفهم املعنى ،ففي

اسامن رقيقان احدمها ارق من اآلخر
خلقه بالرزق [ ...وقيل ] :الرمحن

بجميع اخللق الرحيم باملؤمنني وقال

األمثلة التي سلف ذكرها يتضح أن ليوم

يف { َمالِ ِ
ين} -مث ً
ك َي ْو ِم الدِّ ِ
ال-معنى

أبو عبيده مها من الرمحة كقوهلم

يتصف بالعموم واالشرتاك ويرتبط

يكون مجع بينهام للتوكيد وهذا قول

املعجمي وهو ((اليوم يعرب به عن

وهو كثري يف كالم العرب يستغني

يعرب به عن مدة من الزمان ،أيٍ :
مدة

ندمان ونديم وقال قطرب جيوز أن

بالوضع اللغوي العام ،عىل املستوى

حسن ويف التوكيد أعظم الفائدة

وقت طلوع الشمس إىل غروهبا .وقد

عن االستشهاد . ..فكأنه واهلل اعلم

كانت))( ،)114وهذا املعنى يتصل باللغة

هلل تعاىل الن معناه الذي وسعت رمحته

بكالمهم وسننهم .ونجد مجلة من نوع

الرمحن بجميع خلقه وهلذا مل يقع إال

وكالم العرب وهو مما يستشهد عليه

كل يشء وهلذا قدم قبل الرحيم وصار

آخر ،وهي مجلة «معنى املعنى»وهي -يف

الرحيم أوىل.)113())...

مما سبق يتضح أن اجلملة عىل وفق

مفهوم املعنى هذا ال تتعدى داللة اللغة
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 -الفارق اآلخر :نتبينه يف كيفية فهم

بحسب وضعها املشرتك بني عامة الناس
والشعراء والفصحاء واألدباء وغريهم ممن

يعتد بلغتهم ،يف حني أن اجلملة بحسب

معنى املعنى أهنا تفيد منها وحتقق املعنى
الفردي اخلاص بالداللة القرآنية وبذلك

( )113معاين القرآن للنحاس.55- 53 /1 :

مثالنا -تدل عىل «يوم احلساب» ،معنى

تتصف باخلصوص يف مقابل العموم،
والفردية يف الداللة ويرتبط باالستعامل
القرآين للغة وهو تعبري عن يوم اجلزاء

والقهر والطاعة( ،)115أقول :إن الذي

محلنا عىل هذا الفهم هو ما روي فض ً
ال

( )114مفردات ألفاظ القرآن553 :
( )115ينظر :اللباب يف علوم الكتاب/1 :
.193

د .عيل فرحان جواد

محلنا به من ثقافة إسالمية جعلتنا
عام ُ ّ

عىل الفردية يف سنية القراءة واالعتامد

اإلسالمي ،بمعنى آخر إن غري املسلمني

يف القرينة الدالة فض ً
ال عن االستعامل

ال نكاد نخرج عن حدود التفكري

من املسيحيني واليهود والصابئة

يف التوجيه عىل املراد من االستعامل
(غري املتوقع) للغة ،يف حني تقوم كتب

وغريهم إذا وقفوا عند هذه اآلية يف

إعرابه عىل مفهوم اللغة والوضع الذي

والتفسري تبع ًا للعقلية التي يفكرون هبا

أقوال العلامء ،وأن اللغة متثل عندهم

التفسري ربام هلا شأن آخر يف التوجه

محلوا به من ثقافة أعانتهم عىل هذا
وما ّ
الفهم ،أقول :إن للثقافة اخلاصة واملقام

أثر ًا يف توجيه مجلة معنى املعنى ،بخالف
مجلة املعنى التي تعتمد عىل الصواب
واالحتكام إىل لغة العرب.
نتائج البحث:

يقوم عىل صحة القاعدة واإلمجاع يف

النظام والنسق ،وهي بذلك متثل

"التنظري" لذلك التطبيق.

•إن طريقة كتب املعاين يف الوصول إىل
املعنى املراد تتحقق يف :االعتامد عىل
األصل واالختيار الرتاديف والتناويب،
واالستبدال العدويل املتخالف يف

•يبدأ الفارق املنهجي بني كتب معاين

االستعامل القرآين ،يف حني تقوم كتب

ُيعد ميس ًام خاص ًا للمنهج يف التناول

يف :اخلالف النحوي ،والتعليل،

القرآن وإعرابه من العنوان الذي
والدراسة والبحث ،فيقدم املؤلف

كتاب معاين القرآن يف ضوء اللغة
العربية وكالمهم وعىل وفق سننهم ،يف
تدرس كتب إعراب القرآن اللغة
حني
ُ
العربية يف ضوء الذكر احلكيم عىل وفق

املنهجني :التعليمي واملعياري.

•معاين القرآن تعد"التطبيق"؛ ألهنا تقوم

اإلعراب عىل تقديم تفسري لألصل
والتوجيه،

والقياس،

واالشتقاق

املعجمي ،فض ً
ال عن االختيار االئتاليف
يف املستويات اللغوية كافة :الصويت،

والرصيف ،واملعجمي ،والرتكيبي .وأما
االستبدال الذي جاء عىل نمطني؛ فقد
اتصف بالتوافقية يف القراءات القرآنية

بمستوييه :احلركي واالشتقاقي البنيوي
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يف ضوء اللغة املتواضع عليها يف (كالم

املجردة لأللفاظ والداللة الرتكيبية

•كانت نظرة كتب املعاين إىل القرآن

اللفظ القرآين ،والرتكيب القرآين.

النظرة يف كتب إعراب القرآن كانت

املصادر واملراجع

العرب).

الكريم نظرة كلية تركيبية ،يف حني أن
نظرة جتزيئية حتليلية للنص.

•إعراب القرآن للنحاس :أبو جعفر

•إن كتب معاين القرآن اعتمدت مسألة

أمحد بن حممد بن إسامعيل النحاس(ت

يف حني اعتمدت كتب املعربني اللغة

زاهد ،الطبعة :الثالثة عامل الكتب –

القصد القرآين يف حتقيق املراد الرشعي،
بوصفها وضع ًا ،فكان ثمة نمطان

 338ه�) ،حتقيق :د .زهري غازي
بريوت –1409ه� 1988-م.

من اجلمل :مجلة املعنى عند املعربني

•إم���الء م��ا م��ن ب��ه ال��رمح��ن م��ن وج��وه

األوىل باالشرتاك الداليل واالتصاف

ع��ب��د اهلل ب��ن احل��س��ني ب��ن ع��ب��د اهلل

يف مقابل مجلة معنى املعنى فاتصفت

بالعموم والداللة عىل املعنى اللغوي
وما يعرب به عند عامة الناس ،يف حني
اتصفت الثانية بالقرآين واخلصوص

ويكون فهمها من داللة املفهوم،
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النحوية ،ويف األخرى -كتب املعاين:-

وحتققها من أثر ثقافة املتلقي وحالته يف
املقام واملقال.

اإلع����راب وال���ق���راءات :أب��و البقاء

العكربي(ت616ه�) ،حتقيق :إبراهيم
عطوة عوض ،املكتبة العلمية -الهور-

باكستان.

•اإلن��ص��اف يف م��س��ائ��ل اخل���الف بني
البرصيني والكوفيني :أبو الربكات ابن

األنباري ،حتقيق :جودة مربوك حممد

•متثل كتب إعراب القرآن مرحلة أوىل

م���ربوك ،ومراجعة د .رم��ض��ان عبد

تعد مرحلة متقدمة وكل تشتمل عىل

القاهرة2002 :م.

ملرحلة فهم القرآن يف معانيه التي

ركنني :ففي األوىل :الداللة املعجمية

التواب ،الطبعة األوىل ،مكتبة اخلانجي،

•اإليضاح يف علل النحو :أبو القاسم

د .عيل فرحان جواد

الزجاجي (ت337ه�) ،حتقيق :د.

القرآن :دروس يف تفسري القرآن،

النفائس ،بريوت1979 :م.

السيد جعفر مرتىض العاميل ،املركز

مازن املبارك ،الطبعة الثالثة ،دار

تفسري سورة الفاحتة :العالمة املحقق

•البحر املحيط يف أصول الفقه :بدر

اإلسالمي للدراسات ،الطبعة الثانية،

الزركيش ،حتقيق :د .حممد حممد تامر،

 1999م.

الدين حممد بن هبادر بن عبد اهلل

بريوت -لبنان1420 :ه� .ق-.

الطبعة :األوىل ،دار الكتب العلمية –

•تفسري الفاحتة البن رجب :احلافظ أبو

•البيان يف غريب إعراب القرآن :أليب

الدمشقي احلنبيل(ت795ه�) حتقيق:

طه عبد احلميد طه ومراجعة مصطفى

1425ه�.

لبنان /بريوت1421 :ه� –2000م.

الربكات األنباري (577ه�) ،حتقيق د.

السقا ،اهليئة املرصية العامة للكتاب،

القاهرة.1980 :

الفرج عبد الرمحن بن أمحد بن رجب

سامي بن حممد بن جاد اهلل ،الرياض

•التفسري الكبري لإلمام الفخر الرازي
(ت606ه�) املسمى مفاتيح الغيب،

•التبيان يف إعراب القرآن :أبو البقاء عبد

ط ،4دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت-

حتقيق :عيل حممد البجاوي ،عيسى

•اجلدول يف إعراب القرآن :صاىف حممود

اهلل بن احلسني بن عبد اهلل العكربي،
البايب احللبي ورشكاه ،القاهرة.

لبنان.2001 :

بن عبد الرحيم.

•تفسري املشكل من غريب القرآن:

•اخلصائص :صنعة أيب الفتح عثامن

(ت437ه�) ،حتقيق :د .عيل حسني

النجار ،ط ،4دار الشؤون الثقافية

أبو حممد مكي بن أيب طالب القييس
البواب ،مكتبة املعارف ،اململكة
العربية السعودية ،الرياض1985 :م.

•تفسري سورة الفاحتة دروس يف تفسري

بن جني (ت392ه�) ،تح :حممد عيل
العامة ،بغداد1990 :م.

•دالئل اإلعجاز :اإلمام عبد القاهر
اجلرجاين ،حتقيق :د .التنجي :الطبعة:
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األوىل ،دار الكتاب العريب –بريوت:

بن عيل ابن عادل الدمشقي احلنبيل(ت

•الصاحبي يف فقه اللغة وسنن العرب

أمحد عبد املوجود والشيخ عيل حممد

1415ه� 1995م.

يف كالمها :أليب احلسن أمحد بن فارس

معوض ،الطبعة :األوىل ،دار الكتب

مؤسسة أ .بدران ،بريوت –لبنان:

 1998م.

(ت395ه�) ،تح :مصطفى الشويمي،
1964م.

•فواتح الرمحوت هبامش املستصفى.

العلمية –بريوت /لبنان– 1419ه�-

•جماز القرآن :أليب عبيدة معمر بن املثنى
التيمي (ت211ه�) ،تح :أمحد فريد

•كتاب سيبويه :أليب برش عمرو بن

املزيدي ،دار الكتب العلمية ،الطبعة

السالم حممد هارون( ،ط  ،)2مكتبة

•املزهر يف علوم اللغة وأنواعها:

عثامن بن قنرب (ت180ه�) ،تح :عبد
اخلانجي ،القاهرة.1982 :

األوىل ،لبنان2006 :م.

جالل الدين عبد الرمحن السيوطي

•كشف املشكالت وإيضاح املعضالت:

(ت911ه�) ،تح :جاد املوىل وأيب

الباقويل (ت543ه�) ،حتقيق :د .حممد

•مشكل إعراب القرآن :أبو حممد مكي

أبو احلسن عيل بن احلسني االصبهاين
أمحد الدايل ،مطبوعات جممع اللغة

العربية بدمشق1995 :م.
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بعد 880ه�) ،حتقيق :الشيخ عادل

الفضل إبراهيم ،القاهرة1958 :م.

بن أيب طالب القييس (ت437ه�)،
حتقيق :د .حاتم صالح الضامن،

•الكشف عن وجوه القراءات السبع

الطبعة :الثانية ،مؤسسة الرسالة –

أيب طالب القييس (ت437ه�) ،حتقيق:

•معاين القرآن لألخفش [كتاب] :أبو

وعللها وحججها :أبو حممد مكي بن

د .حميي الدين رمضان ،مطبوعات
جممع اللغة العربية بدمشق.1974 :

•اللباب يف علوم الكتاب :أبو حفص عمر

بريوت .1405-

احلسن سعيد بن مسعدة األخفش
األوسط (ت215ه�) ،حتقيق :د.
هدى حممود قراعة ،الطبعة األوىل،

د .عيل فرحان جواد

مكتبة اخلانجي ،القاهرة1990 :م.

•معاين القرآن وإعرابه :أبو إسحاق

•معاين القرآن للفراء :أبو زكريا حييى

إبراهيم بن الرسي (ت311ه�)،

أمحد يوسف نجايت ،حممد عيل النجار،

احلديث ،القاهرة.2005 :

بن زياد الفراء (ت207ه�) ،حتقيق:

الطبعة الثانية ،اهليئة املرصية العامة
للكتاب ،القاهرة.1980 :

•معاين القرآن للكسائي :عيل بن محزة

حتقيق :د .عبد اجلليل عبده شلبي ،دار
•معاين النحو :د .فاضل صالح
السامرائي ،وزارة التعليم العايل

والبحث العلمي (ط  ،)1جامعة بغداد:

الكسائي (ت189ه�) ،د .عيسى

(لكل جزء تأريخ طبع فيه).

والنرش والتوزيع ،القاهرة1998 :م.

األصفهاين (ت حدود 425ه�) ،تح:

شحاته عيسى ،دار قباب للطباعة

•مفردات ألفاظ القرآن :الراغب

•معاين القرآن للنحاس :أبو جعفر أمحد

صفوان عدنان داودي( ،ط  )1دار

 338ه�) ،حتقيق :حممد عيل الصابوين،

.1996

بن حممد بن إسامعيل النحاس(ت
الطبعة :األوىل ،جامعة أم القرى ،مكة

املكرمة.1409 :

العلم -دمشق ،دار الشامية بريوت:

•مقاالت يف اللغة واألدب :د .متام
حسان ،الطبعة األوىل ،عامل الكتب،

القاهرة.2006 :
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املكونات
أعني باملنظومة :جمموعة من ّ

مرات ذكر(إبليس) =
ّ
األول :عدد ّ

مهمة واحدة،
جانب ،يف حني تتضافر ألداء ّ

(السحر)
مرات ذكر
ّ
الثّاين :عدد ّ

اجلزئية ا ّلتي متتلك نوعا من االستقالل من
ّ
اجلزئية من
تتح ّلل إىل جمموعة من املهامّ
ّ

مرات ذكر (الفتنة)
ومشت ّقاته اللغو ّية =عدد ّ

جانب آخر ،فاملنظومة واحدة ،من حيث

ومشت ّقاهتا اللغو ّية =.)2(60

والغاية ا ّلتي تعمل ألجلها.

مرات ذكر
ومشت ّقاهتا اللغو ّية = عدد ّ

بمكوناهتا املتعدّ دة،
آلية أدائها لعملها
ّ
ّ
القرآن الكريم بوصفه وحي اهلل املنزل

حممدً 
لفظا ومعنًى ،املكتوب
بي ّ
عىل ال ّن ّ

يف املصاحف ،املنقول عنه بال ّتواتر ،املبدوء

مرات ذكر (املصيبة)
الثّالث :عدد ّ

(الشّ كر) ومشت ّقاته اللغو ّية = .)3(75

مرات ذكر (العجب)
الرابع :عدد ّ
ّ

مرات ذكر
ومشت ّقاته اللغو ّية =عدد ّ

بسورة الفاحتة ،املختوم بسورة ال ّناس ،هل

(الغرور) ومشت ّقاته اللغو ّية = .)4(27

القرآنية)؟ ،وإذا كانت اإلجابة ب� (نعم)،
ّ

تتكرر ّ
كل كلمة منها يف القرآن
 19حر ًفاّ ،

يصح تسميتها (املنظومة
يؤ ّلف منظومة
ّ

اخلامس :عدد حروف البسملة =

تم اكتشاف معامل هذه املنظومة بعد
فهل ّ

املرات يساوي أو من
الكريم عد ًدا من ّ

أكثر من أربعة عرش قرنا من نزوهلا؟،
أي مدى متتلك هذه املنظومة صفة
وإىل ّ

االستغناء عن سواها؟ .سأسعى يف هذا
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مرات األمر باالستعاذة منه = .)1(11
عدد ّ

البحث لإلجابة عن هذه األسئلة.

القرآنية ما تف ّتقت
من مظاهر املنظومة
ّ

اإلحصائية من نتائج مذهلة
عنه البحوث
ّ
العددي يف القرآن
يف ميدان اإلعجاز
ّ
الكريمّ ،
فمام أثبته اإلحصاء للمنظومة

القرآنية ّ
أن:
ّ

مضاعفات العدد ( ،)19هذا تفصيلها:
مرة.
اسمّ )19( :

مرة = .19×142
اهللّ )2698( :
مرة =.3×19
الرمحنّ )57( :
ّ

العددي للقرآن الكريم .15 /2
( )1ينظر :اإلعجاز
ّ
( )2ينظر :نفسه .19 /2
( )3ينظر :اإلعجاز العددي للقرآن الكريم /2
.33- 27
( )4ينظر :نفسه .75- 71 /2

د .إياد حممد عيل االرناؤوطي

مرة = .)5(6×19
الرحيمّ )114( :
ّ

اجلمل هو
والعدد ( )19بحساب
ّ
العددي لكلمة (واحد) ،ا ّلذي هو
املكافئ
ّ
احد األسامء احلسنى هلل سبحانه ،كام يأيت:
واحد = .19=4+8+1+6

اإلهلية،
الرسالة
ّ
وعىل ال ّتوحيد بنيت ّ

وعدد سور القرآن الكريم ( )114من

مضاعفات العدد ( ،)19فهو( ،)6× 19وهو

عدد املالئكة َ
املوكلني ب� (سقر) ،املذكورين يف
قوله عز وجل :ﭽﭶﭷﭸﭹﭺﭻ
ﭼﭽﭾﭿﮀﮁﮂﮃﮄﮅﮆ

ﮇﮈﭼ[سورة املدّ ثر ،]30-26 :وهو
عدد آيات أول سورة أنزلت من القرآن

تم الكشف عن
الكريم (سورة العلق) ،فيام ّ

يتأ ّلف القرآن الكريم من قطع مستق ّلة،

سمى ّ
كل منها (سورة) ،وهي من
ُي َّ
القرآنية اجلديدة ،قال ابن كثري:
املصطلحات
ّ

السورة ممّا هي مشت ّقة،
«واختلف يف معنى ّ

فقيل :من اإلبانة ،واالرتفاعّ ...
فكأن القارئ
ينتقل هبا من منزلة إىل منزلة.

وق��ي��ل :لرشفها وارت��ف��اع��ه��ا كسور

البلدان.

سميت سورة لكوهنا قطعة
وقيلّ :
من القرآن ،وجزء ًا منه ،مأخوذ من (أسار

البقية ،وعىل هذا فيكون أصلها
اإلناء) وهو ّ
ً
مهموزا ،وإنّام ُخ ّففت اهلمزة ُفأبدلت اهلمزة
واوا ،النضامم ما قبلها.
ً

و قيل :لتاممها ،وكامهلاّ ،
ألن العرب

حقائق وأرسار أخرى للعدد ( ،)11ا ّلذي

يسمون ال ّناقة ال ّتا ّمة (سورة).
ّ

أحد األسامء احلسنى هلل سبحانه ،والعدد

يسمى سور
اجلمع واإلحاطة آلياهتا ،كام ّ

العددي لكلمة (هو) ،ا ّلذي هو
هو املكافئ
ّ

( ،)786وهو املكافئ العددي للبسملة،

والعدد ( )2166ا ّلذي يساوي حاصل
رضب عدد سور القرآن الكريم ( )114يف
العدد ( ،)19ال ي ّتسع املقام لعرضها(.)6

( )5ينظر :معجزة القرآن العدد ّية .50- 49
( )6من أرسار اإلعجاز (بحث خمطوط) .15

(ق���ل���ت) :وحي��ت��م��ل أن ي��ك��ون من

البلد إلحاطته بمنازله ودوره .ومجع

(س� َ�ور) بفتح الواو وقد جيمع عىل
السورة ُ
ّ

ُسورات"(.)7

واالحتامل ا ّلذي قال به ابن كثري يبدو

ّ
األدق يف أداء
األوجه يف تعريف اللفظ،
( )7تفسري ابن كثري .9- 8 /1
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معناه ،ويف اجلمع واإلحاطة معنى ال ّتامم

العالمة ّ
والكامل ،قال ّ
باطبائي« :إنه
الط
ّ
ريا
السورة يف كالمه كث ً
كرر ذكر ّ
سبحانه ّ

بال ّنحو ا ّلذي جيعل منها كتا ًبا واحدا»(.)9

[سورة البقرة ،]23 :وقوله :ﭽﭖﭗ

سمى ّ
كل منها (آية) ،وهي األصغر يف
ُي ّ

وقوله تعاىلﭽﭑﭒﭓﭼ[سورة

الراغب« :واشتقاق
اشتقاقها ومعناها ،قال ّ
اآلية إ ّما من َ
تبني أ ًّيا
فإهنا هي ا ّلتي ّ
(أ ّي) ّ

كقوله تعاىل :ﭽﯪ ﯫ ﯬ ﯭﭼ

ﭘﭙﭚﭼ [سورة هود.]13 :
أن ّ
ال ّنور .]1 :فبان لنا من ذلكّ :
لكل طائفة

السورة من وحدات أصغر،
تتألف ّ

ص القرآينّ ،وقد تعدّ دت األقوال يف
بنية ال ّن ّ
ّ

من هذه ّ
فصلها
الطوائف من كالمه (ا ّلتي ّ

والصحيح ّأهنا مشت ّقة من (ال ّتأ ّيي)
من ّ
أيّ .

من وحدة ال ّتأليف وال ّتامم ،ال يوجد بني

تأي ،أي :ارفق .أو من قوهلم :أوى
يقالَّ :

ومن هنا نعلمّ :
أن األغراض واملقاصد

العالمة عىل انقطاع الكالم ا ّلذي قبلها عن

خاص ولغرض
منها مسوقة لبيان معنى
ّ
السورة إ ّ
ال بتاممه ،وعىل هذا
ّ
حمصل ال ّ
تتم ّ

عن أختها ومنفردة ،قال اهلل تعاىل :ﭽﯠ

وسمى ّ
نوعا
كل قطعة سورة) ً
قطعا ً
ً
قطعاّ ،

ا ّلذي هو :ال ّت ّثبت ،واإلقامة عىل ّ
اليشء.

أبعاض من سورة وال بني سورة وسورة،

إليه»( .)10وقال ابن كثري« :وأ ّما اآلية فمن

وأن ّ
السور خمتلفةّ ،
كل واحدة
ّ
املحصلة من ّ

ا ّلذي بعدها وانفصاهلام ،أي :هي بائنة

فالبسملة يف مبتدأ ّ
كل سورة راجعة إىل
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اإلهلي ب�(الكتاب) إشارة إىل ّ
الرتابط بني
ّ
ّ
واالجتاه،
مضامينه ووحدهتا يف اهلدف

السورة»(.)8
الغرض
ّ
اخلاص من تلك ّ

السور فيام بينها لتؤ ّلف
وتتآلف هذه ّ

اإلهلي ا ّلذي ﭽﮓ ﮔ ﮕ ﮖ
الوحي
ّ
ﮗﮘﮙﮚﮛﮜﮝﮞﮟﮠﭼ

فصلت« ،]42 :ويف تسمية الكالم
[سورة ّ

( )8امليزان .16 /1

ﯡ ﯢﭼ [سورة البقرة,]248 :
ألهنا مجاعة حروف من القرآن
وقيلّ :

وطائفة منه كام يقال :خرج القوم بآياهتم
ألهنا
سميت آية ّ
أي بجامعاهتم ...وقيلّ :

عجب يعجز البرش عن ال ّتك ّلم بمثلها»(.)11
( )9علوم القرآن .18
( )10مفردات غريب القرآن .33
( )11تفسري ابن كثري .9

د .إياد حممد عيل االرناؤوطي

و»تكرر يف كالمه تعاىل إطالق اآلية

كانت كلمتني فصاعدا ،كالما أو غري

ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴﭼ [سورة

ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀﭼ

عىل قطعة من الكالم كقوله :ﭽﭯ
األنّفال ،]2 :وقوله :ﭽﭘ ﭙ
فصلت،]3 :
ﭚ ﭛ ﭜ ﭼ [سورة ّ

كالم ،كقوله :ﭽﭷ ﭸ ﭹ ﭺ

الرمحن ،]4–1 :وقوله :ﭽﮯ
[سورة ّ

ﮰﮱﯓﯔﯕﯖﯗﯘﭼ [سورة

وقد ُروي عن أم سلمة ّ
أن ال ّنبي كان

طالت ،كآية الدَّ ْي ِن
احلاقة ]3- 1 :ور ّبام
ّ

احلمد سبع آيات ،وروي عنهّ :
أن سورة

نص متواتر يعرف
عدد اآلي فلم يرد فيه ّ

وصح ّ
أن سورة
يقف عىل رؤوس اآلي،
ّ
امللك ثالثون آية ،إىل غري ذلك ممّا ّ
يدل عىل

وقوع العدد عىل اآليات يف كالم ال ّنبي،

من سورة البقرة (اآلية ...)282 :وأ ّما

ويميز ّ
كل آية من غريها ،وال يشء
اآلي
ّ
من اآلحاد يعتمد عليه ،و أوضح الدّ ليل

وا ّلذي يعطيه ال ّتأ ّمل يف انقسام الكالم
يب إىل قطع وفصول ّ
والسيام ما
بالطبع
العر ّ
ّ

اميون،
املكيون،
وهم:
واملدنيون ،والشّ ّ
ّ
ّ

ورد عن ال ّنبي وآله يف أعداد اآليات،

ّ
إن جمموع آي القرآن ستة آالف آية ،وقال

مسج ًعا ،ثم ال ّتد ّبر فيام
كان( )12من الكالم ّ
أن اآلية من القرآن :هي قطعة من الكالم
من ح ّقها أن تعتمد عليها ال ّتالوة بفصلها
ّ
ّ
وعام بعدها .وخيتلف ذلك
عام قبلها،
()13
والسيام
السياقات
السياقات
باختالف ّ
ّ
ّ

املسجعة ،فر ّبام كانت كلمة واحدة كقوله:
ّ

عىل ذلك اختالف أهل العدد فيام بينهم
والكوفيون .فقد قال بعضهم:
والبرص ّيون،
ّ

بعضهم ستة آالف ومئتان( )14وأربع آيات،
وقيل :وأربع عرشة وقيل :وتسع عرشة

وقيل :ومخس وعرشون ،وقيل :وست
وثالثون ...وباجلملة ملّا كانت األعداد ال
نص متواتر أو واحد ُيع َبأ به وجيوز
تنتهي إىل ّ

الرمحن ]64 :وربام
ﭽﯳﭼ [سورة ّ

الركون إليه ويمتاز
ّ

( )12يف األصل (وخاصة فيام كان) ،والسياق
يقتيض ما أثبتّه.
والصواب ما أثبتّه.
( )13يف األصل(وخاصة يف)ّ ،

والصواب ما أثبتّه.
( )14يف األصل (ومائتان)ّ ،
والصواب ما أثبتّه.
( )15فب األصل (ويتميز)ّ ،
والصواب ما أثبتّه.
( )16يف األصل(عن)ّ ،

()15

به ّ
كل آية من

()16
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أختها ،ال ملزم لألخذ بيشء منها ،فام كان

ربنا عز وجل :ﭽﭯ ﭰ ﭱ

املتد ّبر أن خيتار ما أ ّدى إليه نظره»(.)17

ﭸﭼ [سورة ال ّنحل .،]89 :فام

منها ّبينا ظاهر األمر فهو ،وإ ّ
ال فللباحث
وإذا اختلفت األقوال يف معنى (اآلية)،

مولية؟ أهي استيعاب
معنى هذه الشّ ّ

نوعا من االستقالل
السورة متتلك ً
قطعة من ّ

أم ّ
أن الشّ مول املقصود ينحرص يف دائرة

فإهنا ال ختتلف يف كوهنا
وعدد آيات القرآنّ ،

ينية والدّ نيو ّية,
أحكام القرآن لألوامر الدّ ّ

السور
يف بنية ال ّن ّ
ص القرآينّ .وقد تباينت ّ

ينية فقط،
ما يدخل يف نطاق
املسؤولية الدّ ّ
ّ

البقرة ا ّلتي بلغت آياهتا ستا وثامنني ومئتي

من أمور الكون واحلياة؟ وهل تلبية ّ
كل

القرآنية يف عدد آياهتا ،بني طرفني :سورة
ّ
آية ،وسورة العرص ذات اآليات الثّالث.

ومن نافلة القول ال ّتأكيد ّ
أن تقسيم

القرآن الكريم عىل سور وآيات ،كام هو

تم بتوقيف منه سبحانه ،فليس
بني أيديناّ ،

رصف يف كالمه ،ولو
لسواه
صالحية ال ّت ّ
ّ
حممد،
كان حبيبه ورسوله األعظم ّ

فقد قال تعاىل عز وجل :ﭽﮆ ﮇ ﮈ ﮉ
ﮊﮋﮌﮍﮎﮏﮐﮑ
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ﭲﭳﭴﭵﭶﭷ

ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚﭼ
[سورة احلاقة.]47- 44 :

القرآنية
معامل املنظومة
ّ

السعة والشّ مول
األولّ :

ُوصف الكتاب املنزل بالشّ مول ،فقال
( )17امليزان .232- 231

فينهض ببيان ّ
كل ما ينبغي للدّ ين أن ُي ّبينه

ما يرت ّقبه املتد ّينون من الدّ ين أمر قابل
لل ّتح ّقق؟ أو يراد بالشّ مول ذكر األحكام

واألوامر ,عىل نحو ال حاجة بعده لل ّنسخ

أو املجيء بأحكام جديدة؟.

ّ
إن لقوله عز وجل :ﭽﭲ ﭳ

موليةَّ ،
وإن مجلة
ﭴﭼ داللة عىل الشّ ّ
ُ
يش ٍءﭼ قيد العموم؛ َّ
ﭽك ِّل َ ْ
وإن عمومها
مبينية القرآن يف جمال
لكن
حقيقي،
ّ
ّ
ّ

املعارف والعلوم إنّام ت ّتصل بدائرة الدّ ين؛
هذه الدّ ائرة ا ّلتي تؤ ّمن لإلنسان مصريه

وسعادته األبد ّية ،ممّا ال يقدر العقل عليه،
ولنا عىل ذلك دليالن ،مها(:)18

( )18ينظر :مبدأ شمول ّية ال��ق��رآن وإحاطته
(بحث) .62

د .إياد حممد عيل االرناؤوطي

األولَّ :
أن القرآن الكريم نفسه يصف
ّ

نفسه بأنّه كتاب هداية ،فالبد من َّ
تتحرك
أن ّ
رسالته يف جمال هداية ال ّناس ،وحتقيق

كان ذلك غري مذكور بعينه يف القرآن
الكريم فمن املس ّلم به

()19

ّ
مقوماته،
أن ّ

وأسبابه ،ومبادئه ،وغاياته قد ذكرت فيه،

وحية ،أ ّما ما يقع يف نطاق
الر ّ
سعادهتم ّ
األمور املا ّد ّية ،والشّ ؤون الدّ نيو ّية ،والعلوم

وأرساره ،ودقائقه ،وأحكامه ،املرتتّبة عىل

يمكن أن تبلغه باإلفادة من العقل والعلم

علمهم املحسوسات ،ووصلوا إىل العلوم

اإلنسانية ورفاهيته ,ا ممّا
ا ّلتي هلا صلة بحياة
ّ

وال ّتجربة ،فليس من وظيفة الدّ ين بيانه،
بمسؤوليته.
واالضطالع
ّ

الثّاين :نحن نرى يف َ
اخلارجي َّ
أن
العامل
ّ

يبني الكثري من املسائل ،يف ضوء
القرآن مل ّ
ذلك ندرك ّ
أن ﭽﭲ ﭳ ﭴﭼ بام
يناسب أهداف الدّ ين ،وقد أكدّ كثري من

الدّ ارسني َّ
أن القرآن َّبني األمور ا ّلتي ّبينها يف

يني ,ة
ضوء أهدافه ،وعىل أساس مقاصده الدّ ّ

وتتحرك
وشموليته ت ّتصل بمجال اهلداية،
ّ
ّ
ينية ،ال يف جمال الشّ ؤون
يف نطاق املقاصد الدّ ّ

ا ّلتي ال صلة هلا برسالة األنّبياء.

وكذا املعارف املتع ّلقة بأهداف القرآن

تفصيليا،
كليا ال
ًّ
الكريم فإنّه قد تك ّفل ببياهنا ًّ
«ما من أمر من األمور إال وقد نظر إليه يف

الكلية والثّبات،
القرآن الكريم من جانب
ّ
عام .فإن
ّ
وبني ذلك حتت حكم وقانون ّ

وهذه الدّ رجة من فهم القرآن ،وعجائبه،
احلوادث ،ال يناهلا إ ّ
خاصون جتاوز
ال أفراد ّ

الك ّل ّية
احلتمية واألبد ّية»(.)20
ّ

ّ
السعة والشّ مول ا ّلذي
إن املقدار من ّ

هيمنا يف هذا البحث هو اتّساع املنظومة
ّ

القرآنية لبيان نفسها بأجزائها املتعدّ دة،
ّ
وهو القدر ا ّلذي ال يمكن أن تضيق عنه
هذه املنظومة يف أدنى حدود فهمنا لقوله

سبحانه :ﭽﭲﭳﭴﭼ.

الثّاين :احلصانة واملَ ْنعة
قال ر ّبنا عز وجل :ﭽﮏﮐﮑ

ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛﮜ
فصلت:
ﮝ ﮞ ﮟ ﮠﭼ [سورة
ّ
 ،]42- 41قال ّ
ربيس يف تفسري اآلية
الط ّ
الكريمة :قيل فيه أقوال:

والصواب ما أثبتّه.
( )19يف األصل ال توجد (به)ّ ،
( )20نور ملكوت القرآن .7- 6 /2

215

معامل املنظومة القرآنية

ّأوهلاّ :
أن الباطل الشّ يطان ،ومعناه :ال

يقدر الشّ يطان أن ينقص منه ح ًقا ،أو يزيد
فيه باط ً
والسدّ ّي.
ال ،عن قتادة ّ

وثانيها :أنّه ال يأتيه ما يبطله من بني

يديه أي :من الكتب ا ّلتي قبله ،وال من

خلفه أي :ال جييئ من بعده كتاب يبطله أي

والكلبي ومقاتل.
ينسخه ،عن ابن عباس
ّ

ازي يف تفسريه لآلية الكريمة:
الر ّ
وقال ّ

«وفيه وجوه:

األول :الت��ك� ّ�ذب��ه الكتب املتقدّ مة
ّ

كال ّتوراة واإلنجيل وال� ّ�زب��ور ،وال جييء

كتاب من بعده ّ
يكذبه.

الثّاين :ما حكم القرآن بكونه ح ًّقا ال

وثالثها :معناه أنّه ليس يف إخباره ّ
عام

ال ،وما حكم بكونه باط ً
يصري باط ً
ال ال

املستقبل باطل ،بل أخباره ك ّلها موافقة

الثّالث :معناه :أنّه حمفوظ من أن ينقص

مىض باطل ،وال يف إخباره ّ
عام يكون يف

يصري ح ًّقا.

املروي عن أيب جعفر
ملخرباهتا ،وهو
ّ

منه فيأتيه الباطل من بني يديه ،أو ُيزاد فيه

ورابعها :ال يأتيه الباطل من ّأول تنزيله،

ﭽﮛ ﮜ ﮝﭼ ،فعىل هذا( :الباطل)

وأيب عبد اهلل.

وال من آخره ،عن احلسن.

وخامسها :ال يأتيه الباطل من جهة من

اجلهات ،فال تناقض يف ألفاظه ،وال كذب

يف أخباره ،وال يعارض ،وال يزاد فيه ،وال
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فاستحقّ به احلمد والشّ كر»(.)21

حجة عىل املك ّلفني
يغري ،بل هو حمفوظ ّ
ّ

إىل يوم القيامة ،ويؤ ّيده قوله :ﭽ ﮗ ﮘ

ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝﭼ [سورة احلجر:

 ]9أي :هو تنزيل من عامل بوجوه احلكمة،

(محيد) مستحقّ للحمد عىل خلقه باإلنعام
عليهم ،والقرآن هو من أعظم نعمه،

فيأتيه الباطل من خلفه .والدّ ليل عليه قوله:
الزيادة وال ّنقصان.
هوّ :

الرابع :حيتمل أن يكون املراد أنّه ال
ّ

يوجد يف املستقبل كتاب يمكن جعله

ً
معارضا له ،ومل يوجد فيام تقدم كتاب
يصلح جعله معارضا له.

اخلامس …:هذا متثيل ،واملقصود أن

يتطرق إليه ،وال جيد إليه سبي ً
ال
الباطل ال ّ

من جهة من اجلهات ح ّتى يتصل إليه»(.)22
( )21جممع البيان .27 /9
( )22التفسري الكبري .132- 131 /27

د .إياد حممد عيل االرناؤوطي

ويف الوجوه ا ّلتي أوردها ّ
ربيس
الط ّ

فاآلية جتري جمرى قوله :ﭽﮗ ﮘ ﮙ

ازي لتفسري اآلية الكريمة عىل رغم
والر ّ
ّ

ﮚﮛﮜﮝﭼ [سورة احلجر.]9 :

خص اهلل تعاىل هبا وحيه املقدس،
ا ّلتي
ّ
العالمة ّ
قال ّ
باطبائي« :إتيان الباطل
الط
ّ

فصلت ]42 :بمنزلة ال ّتعليل لكونه كتابا
ّ
عزيزا َال َي ْأتِ ِ
يه ا ْل َب ِ
اط ُل الخ «أي كيف ال

تداخلها ،ما يشري إىل احلصانة واملنعة

وقوله :ﭽﮝ ﮞ ﮟ ﮠﭼ [سورة

إليه :وروده فيه وصريورة بعض أجزائه

يكون كذلك وهو منزل من حكيم متقن

املعارف احل ّقة أو بعضها غري ح ّقة ،أو ما

اإلطالق»(.)23

أو مجيعها باط ً
ال بأن يصري ما فيه من

فيه من األحكام ّ
والرشائع وما يلحقها من

األخالق أو بعضها ملغى ال ينبغي العمل

يف فعله ،ال يشوب فعله وهن ،حممود عىل
الثّالث :الثّبات والدّ يمومة

قال ربنا عز وجل :ﭽﯧ ﯨ ﯩ

به .وعليه فاملراد بقوله :ﭽﮖ ﮗ ﮘ ﮙ

ﯪﯫﯬﯭﯮﯯﯰ

زمان ال ّنزول وما بعده إىل يوم القيامة،

الرسول
[سورة األحزاب،]40 :
ّ
فخامتية ّ

ﮚ ﮛﭼ زمانا :احلال واالستقبال ،أي:
وقيل :املراد ب� ﭽﮖﮗﮘﮙﮚﮛﭼ

ﯱ ﯲﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸﭼ

ص ،ا ّلذي
األعظم لل ّن ّبيني أمر ثابت بال ّن ّ

كالصباح واملساء ،كناية عن
مجيع اجلهاتّ ،

الريب عند املسلمني ،واإلسالم
ال يطاله ّ

مجيع اجلهات ،وهذا العموم عىل الوجه

نبوة جديدة بعد
اإلهلي ,ة وال كتاب وال ّ
ّ

الزمان ك ّله ،فهو مصون من البطالن من
ّ
األول مستفاد من إطالق ال ّنفي يف قوله:
ّ

ﭽﮓﮔﭼ .واملدلول عىل أي حال أنّه ال
تناقض يف بياناته ،وال كذب يف أخباره ،وال

يتطرق إىل معارفه وحكمه ورشائعه،
بطالن ّ
يغري بإدخال ما ليس منه
وال يعارض وال ّ

فيه ،أو بتحريف آية من وجه إىل وجه.

الرساالت
هو األخري والكامل يف سلسلة ّ

نزول القرآن ،وبعثة ال ّنبي ،فإذا مل تكن

القرآنية ثابتة ،لزم أن تأيت من بعده
املنظومة
ّ
قوانني وأحكام تنسخ مفرداهتا ،وهذا

تكملها ،وهذا ما
ما يعارض
اخلامتية ،أو ّ
ّ

اخلامتية والشّ مول معا.
يعارض
ّ

( )23امليزان .398- 397 /17
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ّ
جتسد منهجا
إن املنظومة
القرآنية ّ
ّ
عاما شام ً
يتضمن يف ثناياه اخلطوط
ال ك ّل ًّيا
ًّ
ّ
األساسية العا ّمة ،واحللول الشّ املة الك ّل ّية،
ّ

ﯔ ﯕ ﯖﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ
ﯜﯝﯞﯟﯠ

العملية ،فليس
ا ّلتي هتدي إىل األهداف
ّ
بك ّلياهتا حاجة لل ّتغيري ،وال ّتبديل يف أصوهلا

[سورة األعراف ،]158 :وقال عز

تنطوي عىل إمكانات ممّارسة االجتهاد،

ﮩﮪﮫﮬﮭﮮ

ومبادئها الثّابتة .ومادامت نصوص املنظومة

وت ّتصفباملرونةوالقدرةعىلمواكبةتبدّ الت
ّ
املوضوعية ،فال حاجة لتغيريها،
الظروف
ّ

ﯡ ﯢ ﯣﭼ
وجل:

ﭽﮥ ﮦ ﮧ ﮨ

فعاملية
ﮯ ﮰﭼ [سورة سبأ،]28 :
ّ
اإلسالمية أمر ال خيتلف فيه
الرسالة
ّ
ّ

وقد وصف القرآن نفسه يف عالقته بالكتب

نص عليها القرآن الكريم،
مسلامن بعد أن ّ

وجل :ﭽﭿﮀﮁﮂﮃ

نبي اإلسالم
نظرا
يوم القيامةً ،
ّ
خلامتية ّ

ﮊﭼ[سورة املائدة ،]48 :وهيمنته تعني

املحمد ّية
عىل ذلك رضورة تف ّتق املعجزة
ّ

األخرى املاضية ،بأنّه مهيمن ،كام يف قوله عز

ﮄﮅﮆﮇﮈﮉ

الزمان إىل
والعاملية
املكانية يتبعها امتداد يف ّ
ّ
ّ
لألنّبياء ،ورشيعته ّ
للرشائع ،ويرتتّب

املتغرية،
أنّه" :حيفظ منها األصول الثّابتة غري ّ

الزمان بعد أن
عن معاجز متجدّ دة مع ّ

غري وال ّتبدّ ل
يتطرق إليها ال ّت ّ
ا ّلتي يمكن أن ّ

ّ
األدبية لعا ّمة العرب ،فلم تعد
الذائقة
ّ

وينسخ منها ما ينبغي أن ينسخ من الفروع
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ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮﮯ ﮰ ﮱ ﯓ

ذهب عرص الفصاحة اللغو ّية ،وضعفت

ح ّتى يناسب حال اإلنسان بحسب سلوكه

البالغي
ين وإعجازه
ص القرآ ّ
فصاحة ال ّن ّ
ّ
دلي ً
الرسالة املقدّ سة،
ال
ًّ
عمليا عىل صدق ّ

قال ر ّبنا عز وجل :ﭽﮢ ﮣ

البرش من غري العرب ،ممّن ال علم هلم

رصاط ّ
الزمان"(.)24
الرت ّقي وال ّتكامل بمرور ّ
الرابع :اخللود وال ّتجدّ د
ّ

ﮤﮥﮦﮧﮨﮩ
( )24امليزان .348 /5

حيتج به عىل عا ّمة العرب ،فض ً
ال عن سائر
ّ

صحة دعوى صاحبها،
بالعربية ،وعىل ّ
ّ
فالبدّ من جتدّ د الوجوه اإلعجاز ّية

د .إياد حممد عيل االرناؤوطي

القرآنية وجتاوزها اإلعجاز
للمنظومة
ّ

بعضه ببعض ،وما قرأناه من دعاوى أعداء

واملتغريات
العلمية،
تساير املستجدّ ات
ّ
ّ
ّ
ولعل ما نقرؤه ونسمعه
احلضار ّية للعامل،

من مصاديق املسلك اخلاطئ ،بل من

اللغوي إىل جوانب جديدة من اإلعجاز،
ّ

ص املقدس
اإلسالم بوجود تناقض يف ال ّن ّ
إمارات نبوة الرسول األعظم ا ّلذي أنبأ

العلمي للقرآن الكريم يف
عن اإلعجاز
ّ
ش ّتى جوانب العلم والفكر من مصاديق

قرأناه ونقرأه من تفسري القرآن بالقرآن ،ور ّد

ّ
"وإن
املؤمنني عيل إىل ذلك ،إذ قال:

الصائب املحثوث عليه ،وقال أمري املؤمنني
ّ

اجللية ،وقد أشار أمري
ذلك ،ومظاهره
ّ

القرآن ظاهره أنيق ،وباطنه عميق ،ال تفنى

الرسالة ،وما
بام جاء بعد قرون من عرص ّ
متشاهبه إىل حمكمه من مصاديق املسلك
ع ّ
يل« :كتاب اهلل تبرصون به ،وتنطقون

عجائبه ،وال تنقيض غرائبه ،وال ُت َ
كش ُف

به ،وتسمعون به ،وينطق بعضه ببعض،

رضورات استمرار اإلعجاز القرآينّ،

اهلل ،وال خيالف بصاحبه عن اهلل»( ،)27وقد

اخلامس :االنسجام وال ّتواؤم

قال عز وجلﭽﭨ ﭩ ﭪ ﭫ

الظلامت إ ّ
ّ
ال به"( )25فاخللود وال ّتجدّ د من
احلجة به عىل ال ّناس.
وقيام ّ

الرسول األعظمّ :
"إن القرآن
قال ّ

بعضا ،فال ّ
ليصدّ ق بعضه ً
تكذبوا بعضه

ويشهد بعضه عىل بعض .ال خيتلف يف
وصف اهلل سبحانه كتابه بال ّتشابه حيث

ﭬﭭﭮﭯﭰﭱﭲ
الزمر ،]23 :قال
ﭳﭴﭼ[سورة ّ

ببعض"( ،)26ففي احلديث ّ
الرشيف ّ
حث

ازي« :هذا ال ّتشابه حيصل يف أمور:
الر ّ
ّ

ص القرآينّ ،صحيح
مسلكني ملعاملة ال ّن ّ

كتابا طوي ً
ال ،فإنّه يكون بعض كلامته

وهني مقرتنان ،وفيه إشارة إىل ّ
أن هنالك

أحدها :أن الكاتب البليغ إذا كتب

حمثوث عليه ،هو :شهادة بعضه عىل

فصيحا ،ويكون بعضها
ً

( )25هنج البالغة .55 /1
( )26كنز العامل  ،619 /1احلديث .2861

( )27هنج البالغة .17 /2
( )28يف املطبوع (البعض) ،والصواب ما أثيته.

منهي عنه ،هو :معارضة
بعض ،وخاطئ
ّ

()28

غري فصيح،

والقرآن خيالف ذلك فإنّه فصيح كامل
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الفصاحة بجميع أجزائه.

وثانيهاّ :
أن الفصيح إذا كتب كتا ًبا يف

واقعة ،بألفاظ فصيحة ،فلو كتب كتا ًبا آخر

يف غري تلك الواقعة كان الغالب ّ
أن كالمه

يف الكتاب الثّاين غري كالمه يف الكتاب

قصة موسى
األول ،واهلل تعاىل حكى ّ
ّ
يف مواضع كثرية من القرآن ،وك ّلها متساو ّية

متشاهبة يف الفصاحة.

أن ّ
وثالثهاّ :
كل ما فيه من اآليات

()29
ّ
يقوي بعضها ً
والبيانات
ويؤكد
بعضا،
ّ

بعضها ً
بعضا.

ورابعهاّ :
أن هذه األنّواع الكثرية من

العلوم ا ّلتي عددناها متشاهبة متشاركة يف

ّ
أن املقصود منها بأرسها الدّ عوة إىل الدّ ين
وتقرير عظمة اهلل ،ولذلك فإنّك ال ترى
قصة من القصص إ ّ
حمصلها
ال ويكون ّ
ّ
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املقصود ا ّلذي ذكرناه ،فهذا هو املراد من

كونه متشاهبا ،واهلل اهلادي»(.)30

مانعا من اجتامع
وال يرى الباحث ً

هذه الوجوه ،إذ ّ
إن «آيات الكتاب ذات

( )29يف املطبوع توجد (فإنّه) ،والسياق يقتيض
حذفها.
( )30التفسري الكبري .272–271 /26

نسق واحد من حيث جزالة ال ّنظم،

وإتقان األسلوب ،وبيان احلقائق واحلكم،
واهلداية إىل رصيح احلقّ  ،كام ّ
تدل عليه

القيود املأخوذة يف اآلية»(.)31

ومن مظاهر انسجام املنظومة نفي

االختالف عنها ،ا ّلذي ذكره بقوله عز

وجل :ﭽﭻ ﭼ ﭽﭾ ﭿ ﮀ ﮁ

ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈﭼ

خمرشي
الز
[سورة ال ّنساء ،]82 :قال ّ
ّ
يف تفسري (االختالف الكثري) يف اآلية
ً
متناقضا
الكريمة« :كان الكثري منه خمتل ًفا
قد تفاوت نظمه وبالغته ومعانيه ،فكان

بعضه ً
قارصا
بالغا حدّ اإلعجاز ،وبعضه
ً
عنه يمكن معارضته ،وبعضه إخبار بغيب

إخبارا خمال ًفا
قد وافق املخرب عنه ،وبعضه
ً

للمخرب عنه ،وبعضه دا ًّ
ال عىل معنى
صحيح عند علامء املعاين ،وبعضه دا ًّ
ال عىل

معنى فاسد غري ملتئمّ ،
فلام جتاوب ك ّله
بالغة معجزة فائتة لقوى البلغاء وتنارص:
صحة معان ،وصدق إخبار ،علم أنه ليس
ّ

إ ّ
ال من عند قادر عىل ما ال يقدر عليه

غريه ،عامل بام ال يعلمه أحد سواهّ .
فإن
( )31أصول التّفسري والتّأويل .164

د .إياد حممد عيل االرناؤوطي

قلت :أليس نحو قوله :ﭽﭱ ﭲ

ﭳ ﭴ ﭵ ﭶﭼ [سورة األعراف:

 ،]107ﭽﯓ ﯔﭼ [سورة النمل:

حال إىل حال .أ ّما دليل بطالن ال ّتايل وهو
انعدام( )34االختالف فيه فهو مستبطن يف

املقدّ مة األوىل؛ إذ لو وجد االختالف لكان

 ،]10ﭽﭖ ﭗ ﭘﭼ

متضمنًا للباطل ،واملعروف( )35أنّه ال يأتيه
ّ

الرمحن]39 :
ﰁ ﰂ ﰃ ﰄﭼ [سورة ّ

السادس :الوضوح واإلبانة
ّ

خمرشي
الز
عند املتد ّبرين»( ،)32ويف كالم ّ
ّ

(البالغ املبني) ،يف مواضع من كتابه ،فقال

و(االختالف) يف اآلية الكريمة مطلق غري

ﭻﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ

[سورة احلجر ،]92 :ﭽ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ
من االختالف؟ قلت :ليس باختالف

البالغي،
ميل واضح لرتجيح اجلانب
ّ
الس ّيد كامل
ّ
خمصص بجانب حمدّ د .وقال ّ
استثنائي مؤ ّداه:
احليدري« :وهذا قياس
ّ
ّ

لو كان القرآن من عند غري اهلل ُلوجد فيه
اختالف كثري ،وإذ( )33ال يوجد فيه ذلك،

فهو من عند اهلل سبحانه .وجه املالزمة بني

املقدّ م وال ّتايل ّ
أن غريه تعاىل من املوجودات

الواقعة يف هذا ال ّنشأة ،ك ّلها قائمة عىل
عام
حرك وال ّتكامل ،وهذا قانون ّ
أساس ال ّت ّ
جيري يف اإلنسان ً
أيضا ،فال ترى واحدً ا

من هذه املوجودات يبقى آنني متواليني

عىل حال واحد ،بل ال يزال خيتلف من
(ّ )32
الكشاف .547- 546 /1
والصواب ما أثبتّه.
( )33يف األصل(حيث)ّ ،

الباطل من بني يديه وال من خلفه»(.)36

أوجب اهلل سبحانه عىل رسوله

عز وجل :ﭽﭷ ﭸ ﭹ ﭺ

ﮃ ﮄ ﭼ [سورة املائدة ،]92 :وقال:
ﭽﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌﭼ

[سورة ال ّنحل ،]82 :وقال :ﭽﭑ ﭒ

ﭓ ﭔ ﭕﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ
ﭜ ﭝ ﭞ ﭟﭠ ﭡ ﭢ ﭣﭤ

ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪﭼ [سورة
ال ّنور.]54 :

ووصف ر ّبنا سبحانه كتابه الكريم

ب� (املبني) يف مواضع متعدّ دة من القرآن
والصواب ما
( )34يف األصل(عدم وج��ود)،
ّ
أثبتّه.
( )35يف األصل (واملفروض) ،واألوىل ما أثبتّه.
()36أصول التّفسري والتّأويل .163
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الكريم ،منها قوله عز وجل :ﭽﮢﮣ ﮤ

ﮥ ﮦ ﮧﭼ [سورة يوسف:
 ،]1وقال :ﭽﮀﮁﮂﮃﭼ

الزخرف ،]2- 1 :فالقرآن الكريم
[سورة ّ

ّ .1
العادي .فلو
أن القرآن ممّا يناله الفهم
ّ
مل يكن كذلك ملا أمر سبحانه وتعاىل
ال ّناس بال ّتد ّبر وال ّتأ ّمل فيه ملعرفة

يب
يب مبني ال يتو ّقف يف فهمه عر ّ
"كالم عر ّ

احلقّ ّ ،
وإن ال ّتأ ّمل فيه هيدي صاحبه

يب .وليس بني آيات القرآن
الكالم العر ّ

العليم بمصالح عباده ،ا ّلذي هيدهيم

وال غريه ممّن هو عارف باللغة وأساليب

(وهي بضع آالف آية) آية واحدة ذات

إىل كون القرآن من عند اهلل تعاىل،

بام يصلح أمرهم.

()37

ّ .2
مكمل من
أن القرآن الكريم كامل
ّ

خلو
أفصح الكالم ومن رشط الفصاحة ّ

حول وال ّنسخ وال
وال ال ّتغيري وال ال ّت ّ

ّ
أن اآليات املعدودة من متشابه القرآن

فال حاكم عليه أبدً ا؛ ّ
ألن ذلك ك ّله

إغالق وتعقيد يف مفهومها فيتحري

ّ
الذهن يف فهم معناها ،وكيف! وهو

الكالم عن اإلغالق وال ّتعقيد ،ح ّتى

كاآليات املنسوخة وغريها ،يف غاية

الوضوح من جهة املفهوم ،وإنّام ال ّتشابه يف
املراد منها وهو ظاهر .وإنّام االختالف ّ
كل

االختالف يف املصداق ا ّلذي ينطبق عليه
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من هذه اآلية املباركة أمور:

ّ
ومركبها ،ويف
اللفظية من مفردها
املفاهيم
ّ
صوري وال ّت
املدلول ال ّت
صديقي»(.)38
ّ
ّ

احليدري عىل
الس ّيد كامل
ّ
وقد ع ّلق ّ

اآلية الكريمة فقال« :واحلاصل املستفاد
والصواب ما أثبتّه.
( )37يف األصل (بحيث)ّ ،
( )38امليزان .9 /1

مجيع اجلهات ،ال يقبل االختالف

اإلبطال وال ال ّتهذيب وال ال ّتكميل،
منفيا
من شؤون االختالف .فإذا كان ًّ

عنه بالك ّل ّية ،فال يقبل القرآن أ ًّيا منها،

والزم ذلك ّ
أن ّ
اإلسالمية
الرشيعة
ّ
مستمرة إىل يوم القيامة.
ّ

أن هذا الكتاب ملّا كان كام ً
ال من ّ
ّ .3
كل
جهة ،البدّ أن يكون ناز ً
ال من عند

الكامل املستجمع جلميع صفات

تصور ال ّنقص فيه
الكامل ا ّلذي ال ُي َّ
أبدً ا ،وليس هو إ ّ
ال اهلل سبحانهّ ،
ألن

غريه تعاىل سواء كان إنسا ًنا أو ً
ملكا

د .إياد حممد عيل االرناؤوطي

أي خملوق آخر ،قرين ال ّنقص
أو ّ

السابع :االمتداد العميق
ّ

واالختالف ،فال يمكن أن يصدر منه

قال رسول اهلل« :إذا التبست

بلغ من الشّ أن يف املخلوق فهو حمدود،

بالقرآن ،فإنّه شافع مش ّفع ...،من جعله

ما ليس فيه اختالفّ ،
وأن الكامل مهام

عليكم األمور كقطع الليل املظلم ،فعليكم

والقرآن بعجائبه وغرائبه غري حمدود،

أمامه قاده إىل اجل ّنة ،ومن جعله خلفه

مبينية
السبحا ّ
ومل ير جعفر ّ
ين تضا ًدا بني ّ

السبيل ،وهو كتاب تفصيل ،وبيان حتصيل،
ّ

ّ
عربية
«فإن توصيفه باليرس ،أو بأنّه نزل بلغة ّ

وظاهره حكم اهلل ،وباطنه علم اهلل تعاىل،

فهو املعجزة اخلالدة»(.)39

ين واحلاجة إىل ال ّتفسري ،فقال:
ص القرآ ّ
ال ّن ّ
واضحة ،هيدفان إىل أمر آخر ،وهو ّ
أن القرآن

ليس ككلامت الكهنة ّ
املركبة من األسجاع

ساقه إىل ال ّنار ،ومن جعله الدّ ليل يد ّله عىل

هو الفصل ليس باهلزل ،وله ظهر وبطن،
فظاهره وثيق ،وباطنه عميق ،له نجوم وعىل

نجومه نجوم ،ال حتىص عجائبه وال تبىل

والكلامت الغريبة ،وال من قبيل األحاجي

غرائبه ،فيه مصابيح اهلدى ،ومنار احلكمة،

أراد فهمهّ ،
فالطريق مفتوح أمامه ،وهذا
نظري ما إذا أراد رجل وصف كتاب ُأ ّلف يف

رجل برصه ،وليبلغ ال ّنصفة نظره ،ينجو من

واأللغاز ،وإنّام هو كتاب سهل واضح ،من

الرياضيات ،أو يف الفيزياء أو الكيمياء
علم ّ
يقولُ :أ ّلف الكتاب بلغة واضحة ،وتعابري

ودليل عىل املعرفة ملن عرف ال ّنصفة ،فلريع

فإن ال ّت ّ
عطبّ ...
فكر حياة قلب البصري ،كام

يميش املستنري يف ّ
الظلامت وال ّنور ،حيسن

ين
ال ّتخلص»( ،)41فمن وجوه اإلعجاز القرآ ّ

سهلة ،فال هيدف قوله هذا إىل استغناء

ميرس ح ّتى تفهمه العا ّمة ،قال ر ّبنا عز
أنه ّ

ويفرس له القواعد»(.)40
ّ

ﮤﭼ [سورة القمر ،]17 :وحسبنا

ّ
ّ
ليوضح له املطالب،
الطالب عن املع ّلم

( )39أصول التّفسري والتّأويل .164- 163

( )40دروس يف املناهج واالجتاهات التّفسري ّية
.185

وجل :ﭽﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ
دلي ً
ال عىل ذلك ّ
أن أحدً ا من املرشكني ا ّلذين

حاربوا القرآن الكريم مل يصفه بال ّتعقيد،
( )41بحار األنّوار .135– 134 /74
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وعدم الوضوح ،وأنّه عميق ح ّتى حيتوي

فيقروا له بالفضل
يف كنهه عقول العلامءّ ،
واإلعجاز.

يرى الباحث -عىل قرص الباع وق ّلة

العدّ ة ّ
-أن لغة القرآن الكريم ينبغي أن

خاص هبا ،ما أجدره ّ
بأن
يؤسس هلا علم
ّ
ّ
ص القرآينّ) ،جيمع
يسمى (علم لغة ال ّن ّ
ّ
اللغوي
هذا الدّ رس بني مستويات الدّ رس
ّ

والرص ّ
يفّ ،
كيبي،
الصويتّ،
ّ
األربعةّ :
والرت ّ

والدّ ال ّيلّ ،
ين
ص القرآ ّ
ألن أي فهم سليم لل ّن ّ

ينبغي أن ال يفصل بني هذه املستويات

بعضها ً
بعضا ،قادرة قدرة تا ّمة عىل اإلبانة

عن نفسها ،مستغنية عن سواها ،يف حتقيق

مقاصدها.

مر ما يأيت:
ويرتتّب عىل ما ّ

األول :كل ما يف القرآن الكريم
ّ

كالم يف ّ
الذروة من الدّ ّقة واإلحكام،

وحجة عىل ما سواه ،من
لذا كان مهيمنا
ّ

ّ
كل العلوم ،وال ّنظر ّيات ،والقواعدّ ،
فإن

عارضه يشء منها أعيد ال ّنظر فيه.

القرآنية ،وتف ّتحها
الثّاين :خلود املعجزة
ّ

األربعة ،فالقرآن الكريم خياطب العقل

عن جديد باستمرار ،يقتيض إبقاء باب

ليكون ﭽﭪ ﭫ ﭬ ﭭ

اإلعجاز املتجدّ د عن أرسار يف لغة القرآن

واإلحساس ،وتلتحم فيه ّ
كل طاقات اللغة

ﭮﭯﭰﭱﭲﭳ

مفتوحا ،إذ يكشف
ين
الدّ رس القرآ ّ
ً

الكريم مل تكن معروفة من قبل ،فينبغي

ﭴﭵﭶﭷﭸﭹﭺ

لدارسه أن يعيش رغبة االستكشاف،

إىل حقيقة ال خيتلف فيها مسلامن ،هي أن

بحجة ْ
أن (ما ترك
تقليد القديم لقدمه،
ّ

الزمر ،]23 :هذا العلم يستند
ﭻﭼ[سورة ّ
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ويؤ ّلف القرآن الكريم منظومة يفرس

يب ُمعجز ،وهي
إهلي عر ّ
القرآن الكريم كالم ّ
خصائص ال ينفصل بعضها عن بعض،

وقد ّ
ص
متسك بعروبة ال ّن ّ
السبيل من ّ
ضل ّ
غاضا ّ
ّ
الطرف عن إعجازه ،فراح يعامله
معاملة املألوف من كالم العرب.

والبحث عن اجلديد ،وأن ال يستسلم لروح

وأهنم سلف صالح،
األول لآلخر شيئًا)ّ ،
ّ

ريا ،ال
فصالحهم ،جزاهم اهلل عن القرآن خ ً

حجر عىل أقواهلم.
يعني اجلمود وال ّت ّ

الثّالث :عروبة القرآن ال تعني خضوعه

مرجعيته هلا،
العربية ،بل تعني
لقواعد
ّ
ّ

د .إياد حممد عيل االرناؤوطي

وهيمنته عليهاّ ،
فإن جاء ما ظاهره خمال ًفا

الزمان مهام امتدّ  ،وعىل احلضارة
متقدّ ما عىل ّ

رس ال ّتعبري
استنباط القواعد ،أو ُبحث عن ّ

مصادر البحث

ملا أ ّدعي أنّه من قواعدها ،أعيد ال ّنظر يف
التفرد ،فال شك يف ّ
أن
الكامن وراء هذا
ّ

مهام شمخت.

القرآن الكريم

وراء ّ
كل حرف وحركة يف القرآن الكريم

للسيد كامل
•أصول ال ّتفسري وال ّتأويل،
ّ

ين ملوافقة قواعد اللغة.
القرآ ّ

ّ
رش،الطبعة الثّانية ،مطبعة ستارة،
وال ّن

ص
يؤول ال ّن ّ
رسا ينبغي استكشافه ،فال ّ
ّ
القرآنية عىل
الرابع :قدرة املنظومة
ّ
ّ

اإلعراب عن نفسها تستدعي استنطاقها

ّ
بكل الوسائل املمكنة ،كجمع آيات

املوضوع الواحد ،ور ّد بعضها إىل بعض،

احليدري ،منشورات دار فراقد ّ
للطباعة
ّ

1427ه� 2006-م.

العددي للقرآن الكريم،
•اإلعجاز
ّ
لعبد الرزّ اق نوفل ،ط  ،3مطبوعات
الشّ عب ،القاهرة1975 ،م.

ومتابعة املفردة اللغو ّية أينام وردت يف

املجليس( ،ت
ملحمد باقر
•بحار األنوارّ ،
ّ

ّ
للتحيل بأقىص
والسعي
االستعامل القرآينّّ ،

ط  ،3دار إحياء ّ
يب ،بريوت،
الرتاث العر ّ

خصوصية
القرآن الكريم ،الستجالء
ّ
زود من معني
درجات
املوضوعية ،وال ّت ّ
ّ

مدرسة القرآن الكريم.

اخلامس :إذا استعىص تفسري ظاهرة،

أي مشكلة
نص ،أو واجه الدّ ارس ّ
أو ّ

الغفاري،
1111ه�) ،حتقيق :عيل أكرب
ّ
1983- 1403م.

•تفسري ابن كثري ،البن كثري (ت 774ه�)،
الرمحن املرعش ّ
يل،
تقديم :يوسف عبد ّ
دار املعرفة ّ
للطباعة وال ّنرش وال ّتوزيع،

بحثية ،قال :ال أعلم ،وترك الباب مفتوحا
ّ

بريوت1412 ،ه�  1992-م.

ذلك أفضل من القول يف كالم اهلل بغري علم

(ت606ه�) ،الطبعة الثالثة  ،بال حم ّقق

بأرساره املخلوق ،وسيبقى القرآن الكريم

•دروسيفاملناهجواالجتاهاتالتفسري ّية،

لدارسني آخرين ،وألجيال قادمةّ ،
فإن

حجة بينة .فكالم اخلالق ال حييط
قاطع ،أو ّ

•التفسري الكبري ،لفخر الدين الرازي
وال مطبعة ،د .ت.
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حممد عيل الرضائي األصفهاين ،تعريب:
ّ

الس ّيد حمسن األمني العاميل،
تقديمّ :

اإلسالمية ،ط ،1قم املقدّ سة،
للدّ راسات
ّ

بريوت1415 ،ه� 1995-م.

قاسم البيضاينّ ،منشورات املركز العاملي
1383ه�.

•معجزة ال��ق��رآن ال��ع��دد ّي��ة ،لصدقي

حممد باقر احلكيم،
للس ّيد ّ
•علوم القرآنّ ،

مؤسسة علوم القرآن الكريم،
البيكّ ،

العاملي ألهل البيت بال ّتعاون مع
ّ
الفكري اإلسالمي ،مطبعة ليىل،
املجمع
ّ

للراغب
•م��ف��ردات غريب ال��ق��رآنّ ،

ال ّنارش :مركز ّ
الطباعة وال ّنرش للمجمع

1425ه�.

ط  ،1بريوت1401 ،ه� 1981-م.

األصفهانى (ت502ه����) ،دفرت نرش
ّ
الكتاب ،ط2،1404ه�.

•الكشّ اف عن حقائق ال ّتنزيل وعيون

حممد
•امليزان يف تفسري القرآن ،للسيد ّ

(ت538ه����) ،رشك��ة مكتبة ومطبعة

منشورات مجاعة املدرسني يف احلوزة

��رشي
��زخم�
األق����اوي����ل ،ج���ار اهلل ال� ّ
ّ

حسني الطباطبائي (ت 1412ه���)،

احللبي وأوالده بمرص،
يب
مصطفى البا ّ
ّ

العلمية ،قم املقدّ سة( ،د .ت).
ّ

1385ه� 1966-م.

حممد عبده ،دار الذخائر،
رشح :الشيخ ّ

وحممد حممود احللبي ورشكاهم،
عباس ّ

•هنج البالغة ،خطب اإلم��ام عيل

املشهدي
•كنز الدقائق ،للمريزا حممد
ّ

ط ،1النهضة ،قم املقدّ سة1412 ،ه�.

العراقي ،مؤسسة ال ّنرش اإلسالمي
ّ
التابعة جلامعة املدرسني بقم املقدسة،

احلسيني الطهراينّ ،تعريب:
احلسني
ّ
املحجة البيضاء،
حسن إبراهيم ،دار
ّ

(ت 1125ه�) ،حتقيق :احلاج آقا جمتبى
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األعلمي للمطبوعات،
مؤسسة
ط ّ ،1
ّ

1407ه�.

•جممع البيان ،أليب عيل الفضل بن احلسن
ّ
ربيس (ت548ه�) ،حتقيق وتعليق:
الط ّ

األخصائيني،
جلنة من العلامء واملح ّققني
ّ

•ن��ور ملكوت ال��ق��رآن ،للسيد حممد

ط ،1بريوت 1424ه�.

املخطوطات

•من أرسار اإلعجاز (البنية العددية لسور
القرآن الكريم) ،للدّ كتور حييى عبد

د .إياد حممد عيل االرناؤوطي

املجيد العبيدي ،كلية الرتبية للبنات،
جامعة بغداد( ،بحث خمطوط).
الدوريات

•مبدأ شمولية القرآن وإحاطته :املعنى

حممد عيل
والدالالت واإلشكاالتّ ،

كسار ،جملة
أيازي ،ترمجة :جواد عيل ّ
احلياة الطيبة ،العدد الثالث عرش ،السنة

الرابعة1424 ،ه�.
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بسم اهلل الرمحن الرحيم

رب ال��ع��امل��ني ،وال��ص��الة
احل��م��د هلل ّ

اللفظ ومدلوله اللغوي واالصطالحي

للرساالت واملب ّلغ ع��ن ال��س��امء م��ا نزل

القراء اليمكن
اللفظ فيه غرابة عىل عموم ّ

والسالم عىل خري اخللق أمجعني ،واخلاتم

من آي��ات ب ّينات ،حممد املصطفى األمني
وعىل آله الط ّيبني الطاهرين وعىل أصحابه

املنتجبني.

للقيام بام يمكن أن يؤ ّديه املك ّلفّ ،
ألن
هلم إدراكه بسهولة ،وكذلك عىل أكثر

العلامء أيضا ،فهم خمتلفون يف املعنى الدقيق
واملطابق للمراد من هذه األلفاظ العالية يف

أ ّما بعد ،الخيفى عىل القارئ اللبيب ما

فأول لفظ غريب يف اآلية هو
فصاحتهاّ ،

ومكانة عالية رفيعة لدى املسلمني بطوائفهم

زوال الشمس وغياهبا ،يقول الزخمرشي:

للقرآن الكريم من قدس ّية ومنزلة عظيمة،
وفرقهم كافة .وهذا التقديس والتع ّبد

الدلوك ،واختالفهم يف معناه انحرص بني

دلكت الشمس ،زالت أو غابتّ ،
ألن الناظر

بالقرآن الكريم بعمومه ،وأللفاظه عىل وجه

إليها يدلك عينيه( )1ور ّبام كان االختالف يف

النص القرآين وما له من دالالت
مهية ّ
بأ ّ

عينيه -أو يقوم بنحو هذا الفعل –وقت

اخلصوص ،إنّام نشأ من إحساسهم املتعاظم

ومفاهيم هلم ولغريهم أيضا ،فهم بحاجة
ماسة إىل تد ّبر معانيه وفهم ألفاظه بالقدر
ّ
املتيرس ،للوصول إىل أحكامه الرشع ّية من
ّ
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املأمور هبا ،إالّ بعد بحث وتأ ّمل يف معنى

عبادات وتوقيتات ومعامالت وأحكام،
فالدلوك والغسق وقرآن الفجر يف قوله

تعاىل ﱫﭭﭮﭯﭰﭱﭲ
ﭳ ﭴ ﭵﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ
ﭻﱪ[سورة اإلرساء ]78 :اليمكن

التوصل إىل تعيينه أو حتديده ألداء الصالة
ّ

فهم اللفظ قد نشأ الّ ّن الناظر إليها يدلك
الزوال لشدّ ة شعاعها ،وأ ّما عند الغروب

( )1أس��اس البالغة ( 280 :1دل��ك) ،وعا ّمة
علامء الشيعة يذهبون يف معنى الدلوك
إىل معنى ال��زوال ،قال الشيخ الطرحيي:
هو ميلها ،وهو عند زوال الشمس إىل أن
تغيب .تفسري غريب القرآن الكريم 435
الباب الثاين وال��ع��رشون .و ق��ال الشيخ
القمي :دل��وك الشمس :زواهل��ا
ع� ّب��اس ّ
سمي
وميلها عن دائرة نصف النهار ،قيل ّ
ألهنم كانوا إذا نظروا ملعرفة أنصاف
بذلك ّ
النهار دلكوا أعينهم بأيدهيم .الدر النظيم يف
لغات القرآن العظيم .80

عادل عبد الرمحن البدري

فهذا حيصل منه لق ّلة تب ّينها الندفاعها

القرطبي عن ابن شهاب( )8وإىل نحو تلك

نحو املغيب يف أفق بعيد .واملروي عن

املعاين ذهب أكثر العلامء .وقرآن الفجر هو

هو الغروب ،والصالة املأمور هبا هنا هي

سميت القراءة قرآ نا ،وهو القراءة،
وقالوا ّ

ابن ع ّباس وابن مسعود وابن زيد الدلوك
املغرب .ويف رواية أخرى عن ابن ع ّباس

واحلسن البرصي وجماهد وقتادة ّ
أن الدلوك
هنا زوال الشمس ،والصالة املأمور هبا هنا

هي صالة الظهر

()2

وكذلك بالنسبة إىل

فالفراء يقول هو ّأول
حتديد معنى الغسقّ ،
ظلمة الليل للمغرب والعشاء( )3وابن دريد

يرى الغسق اشتداد ظلمة الليل ،فقال:
غسق الليل يغسق ،إذا اشتدّ ت ظلمته

()4

والبيضاوي يقول ّ
بأن الغسق ليل عظيم

ظالمه( )5ويرى اخلليل بن أمحد الفراهيدي

ّبأن الغاسق هو الليل إذا غاب شفقه( )6وقيل

ّ
بأن الغاسق والغسق هو سقوط الثر ّيا

()7

وقيل :هو الشمس إذا غربت ،كام ذكر

( )2تفسري التبيان للشيخ الطويس .508 :6
( )3معاين القرآن .129 :2
( )4ترتيب مجهرة اللغة ( 652 :2غسق).
( )5تفسري البيضاوي .583 :2

( )6العني  .353 :4باب الغني والقاف والسني

معهام.
( )7التسهيل لعلوم التنزيل .225 :4

صالة الفجر ،أي ما يقرأ يف صالة الفجر

()9

ألهنا ركن( )10ويف هذا دليل عىل أن الصالة
ّ

سمى الصالة قرآنا( )11وقالوا
إالّ بقراءة ألنّه ّ

يف نصب قرآن وجهان ،قال العكربي:
أحدمها :هو معطوف عىل الصالة ،والثاين:

هو عىل اإلغراء ،أي عليك قرآن الفجر ،أو
الزم( )12والذي جاء يف تفسري الشيخ ّ
عيل

بن إبراهيم ّ
أن دلوك الشمس هو زواهلا،
وغسق الليل هو انتصافه ،وقرآن الفجر هو
صالة الغداة

()13

ور ّبام كان االختالف يف

حتديد معنى الدلوك بني الزوال والغروب

هو لبيان أوقات الصالة اخلمس ،فالصالة

األوىل التي حددت بقرآن الفجر واضحة
القرطبي ذلك يف اجلامع ألحكام القرآن
( )8كام ذكر
ّ
 257 :20يف تفسري قوله تعاىلﱫﭮ ﭯ
ﭰﭱﭲﱪ[سورة الفلق.]3 :
( )9جممع البحرين للطرحيي ( 336 :1قرأ).
(ّ )10
الكشاف .686 :2
( )11اجلامع ألحكام القرآن ،أو تفسري القرطبي
.306 :10
( )12إمالء ما م ّن به الرمحان .95 :2
القمي .415 :1
( )13تفسري ّ
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تتوسط بني الليل والنهار ،أ ّما
ألهنا
ّ
ّ

الظهر والعرص واملغرب والعشاء اآلخرة

تعرف هبا حركة الزمان وتضبط وقائعه.

لبيان أوسع املعاين ّ
بأقل اللفظ ،وهذا من

واملعارف والدالالت الكثرية تعددت

إىل املفردات القرآن ّية األخرى فلها دالالت

استعانت واستفادت من نصوص القرآن

اللفظ وأوسعه معنى وداللة ،لذا يتط ّلب

توصل هلا
كبري يف املعارف والعلوم التي ّ

فتحديدها بني لفظ الدلوك والغسق هو
اإلعجاز والغريب معا ،وكذلك بالنسبة

رشع ّية وقانونية واجتامعية وسياس ّية ّ
بأقل

النص القرآين باملعاين
ونظرا المتالء
ّ
العلوم واملعارف القرآن ّية ،أو العلوم التي

الكريم .وبعبارة أخرى :كان للقرآن أثر

لتبني دالالهتا
التأ ّمل فيها وبذل اجلهد العقيل ّ

العلامء ،أواستنبطوها من عموم ظاهر

إنارة النص ،والتي اصطلحنا عليها علم

تعدّ باعثا لنشوء ّ
كل العلوم ،بام يف ذلك

وكشف معانيها بالوسائط التي تساعد عىل
للتوصل
مفردات غريب القرآن ،وذلك
ّ

ألفاظه ومقتىض معانيه .وإذا كانت احلاجة
علوم الكتاب والسنّةّ ،
فإن القرآن الكريم

إىل ما تستوجبه قوانني املعامالت التجارية

ليس باملطلب السهل الذي يمكن ّ
لكل

بني البرش ،فالقارئ الدارس أو الباحث قد

ملحة ّ
لكل علوم القرآن
هنا كانت احلاجة ّ

والعالقات والروابط االجتامع ّية الدائرة
جيد يف هذا العلم ضالته املنشودة ،كام هو

معروف ومالحظ يف الدراسات القرآن ّية
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وأد ّقه يف تسجيل األوقات واألحداث التي

العلم ّية ،وفقا للغرض والعلم الذي يطلبه،

كام يمكّن قارئ القرآن من غري املتخصصني

بعلومه أن يكتسب معرفة وثقافة شاملة من
خالل تد ّبر نصوصه والتأ ّمل فيها ،ويمكّنه

من معرفة أحداث التاريخ واكتشاف

قوانينه .والقرآن الكريم كأوثق مصدر

فرد أن يسرب غوره أو يلقط أرساره ،ومن

الرتباط بعضها ببعض ،ولبق ّية العلوم أيضا
ّ
معريف
ألن القرآن الكريم هو أرفع مصدر
ّ

وأوثقه عىل اإلطالق ،فقوله تعاىل ﱫﮣ

ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ
ﮪﮫﮬﮭﮮﮯﮰ
ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖﯗ ﯘ ﯙ ﯚ
ﯛﯜﯝﯞﯟﯠﯡﯢﯣ
ﯤﯥﯦﯧﯨﯩﯪ

عادل عبد الرمحن البدري

ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯﯰ

صالة جيب أن يؤ ّدوها يف حال الصحو.

ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵﱪ [سورة النساء:

أبوعيل فيه جواب ثالث ،وهو ّ
أن النهي
وقال
ّ

اآلية الكريمة من مسائل النحو واللغة

يف حال السكر .فإن قيل :كيف يسوغ تأويل

 ]43قد امتأل باألحكام واملعارف ،فحوت

إنّام ّ
دل عىل ّ
أن عليهم أن يعيدوها إن ص ّلوها

والبالغة والقراءات والناسخ واملنسوخ

من ذهب إىل ّ
أن السكران مك ّلف أن ينتهي

متوجه إىل املؤمنني ك ّلهم
ظاهر اخلطاب
ّ

املسلمني عىل خالفهّ ،
ألن من كان مك ّلفا

والتاريخ والفقه ،..يقول الشيخ الطويس:

عن الصالة يف حال سكره ،مع ّ
أن عمل

بان اليقربوا الصالة وهم سكارى ،يعني

تلزمه الصالة ،قلنا عنه جوابان :أحدمها

املذكور يف اآلية قوالن ،أحدمها قال ابن

الرسول يف مجاعة )14( ..وهناك ألفاظ يف

من الرشاب ،وقال جماهد واحلسن وقتادة:

منها ملعرفة هذه اللفظة ،فالغائط الذي ورد

خاصة .وأصل السكر من
هو سكر النوم ّ

األصل املكان املطمئ ّن من األرض الواسع،

السكر
يف حال سكرهم .وقيل يف معنى َّ
ع ّباس وجماهد وقتادة وإبراهيم :إنّه السكر

الضحاك
نسخها حتريم اخلمر .الثاين قال
ّ
السكر وهو سدّ جمرى املاء ،يقال سكره
يسكره ،واسم املوضع السكر النسداد

طريق املعرفة به .وسكرة املوت غشيته.
فإن قيل :كيف جيوز هني السكران يف حال
الصبي
سكره مع زوال عقله ،وكونه بمنزلة
ّ

واملجنون؟ قلنا عنه جوابان :أحدمها أنّه

أنّه منسوخ .واآلخر أنّه هنى عن الصالة مع
كأهنا البدّ
اآلية تتزاحم حوهلا املعارف ،أو ّ

فيها كناية عن قضاء احلاجة .والغائط يف

وكان الرجل منهم إذا أراد أن يقيض احلاجة
أتى الغائط وقىض حاجته فقيل ّ
لكل من
قىض حاجته :قد أتى الغائط .يكنّى به عن
العذرة( )15وأ ّما قوله ﱫﯤ ﯥﱪ ففي
قراءة محزة والكسائي ((أو ملستم النساء))
بغري ألف ،والباقون ((المستم)) بألف.

يكون سكران من غري أن خيرج من نقص

عيل وابن
قيل معناه اجلامع ،وهو قول ّ

التعرض للسكر ،مع ّ
أن عليهم
إنّام هنوا عن ّ

( )14تفسري التبيان .205 :3
الدر التظيم يف لغات القرآن العظيم.63 :
(ّ )15

العقل إىل ماالحيتمل األمر والنهي .والثاين
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عيل اجلبائي،
ع ّباس وجماهد وقتادة وأبو ّ
واختاره أبو حنيفة ،ومن قرأ بال ألف أراد

والخيفى ّ
أن العلامء الذين اشتغلوا بدراسة

وهناك من استند اىل هذه القراءة من علامء

عصور اإلسالم األوىل ،ومن هذا يروى

()17

حممدا وأنزل عليه الكتاب
بعث نب ّيه ّ

اللمس باليد وغريها بام دون اجلامع

()16

الشيعة فقال ّ
بأن من جامع دون الفرج
مل جيب عليه الغسل إالّ مع اإلنزال

القرآن الكريم أدركوا هذه احلقيقة من

عز ّ
عيل أنّه قالّ :
وجل
إن اهلل ّ
عن اإلمام ّ

والصعيد يف اآلية هو وجه األرض ،ترابا

باحلق ،وأنتم أ ّميون عن الكتاب ومن
ّ

مايصعد إليه من باطن األرض ،والط ّيب

الناس عاجزون عن اللحوق بكامل املعنى

سمي صعيدا ألنّه هناية
كان أو غريه ،وإنّام ّ
جاء بمعنى الطاهر أو احلالل( )18والصعيد

أنزله ،وعن الرسول ومن أرسله ..فعموم
والغرض الذي أنزل منه ،أو اإلحاطة بنظمه

عند مالك أيضا هو وجه األرض ترابا كان

عيل بن
وترتيبه ،ونحو ذلك .ومن هنا قال ّ

وعىل العموم اليمكن إدراك األلفاظ

منسوخ ،ومنه حمكم ،ومنه متشابه ،ومنه

علوم يرجع إليها .ور ّبام كان علم غريب

ومنه منقطع ،ومنه معطوف ،ومنه حرف

أو رمال أو حجارة(.)19

القرآن ّية ودالالهتا ومعانيها مامل تكن هناك

القمي :القرآن منه ناسخ ومنه
إبراهيم ّ

خاص ،ومنه تقديم ،ومنه تأخري،
عا ّم ،ومنه ّ

القرآن عىل رأس هذه العلوم التي يشعر

مكان حرف ،ومنه عىل خالف ماأنزل اهلل،

بأمس احلاجة يف هذا الزمان لفهم بعض
ّ

خاص ومعناه عا ّم ،ومنه آيات بعضها يف
ّ

مهيتها املعرف ّية .ونحن
العباد برضورهتا وأ ّ
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وابتعادها عن منبعها الفصيح األصيل،

أرسار ولغات القرآن الكريم ،البتعادنا
ولتدين لغتنا
عن عرص النزول والترشيع،
ّ

( )16تفسري التبيان .205 :3
( )17كام جاء يف هناية الشيخ الطويس .19
( )18جممع البيان .52 :2
( )19التسهيل.143 :1 :

خاص ،ومنه مالفظه
ومنه مالفظه عا ّم ومعناه ّ

سورة ومتامها يف سورة أخرى ،ومنه ما
تأويله يف تنزيله ،ومنه ما تأويله مع تنزيله،
ومنه ماتأويله قبل تنزيله ،ومنه ماتأويله بعد

تنزيله..

()20

لذا ّ
فإن تبيان وكشف وإنارة

القمي  15 :1و.17
( )20تفسري ّ

عادل عبد الرمحن البدري

اللفظ واملعنى ،أو املعنى الباطن إن وجد

غريب القرآن منه نصيب ملحوظ يف دائرة

واملتل ّقي .وكذلك قال العلامء األوائل الذين

نسب الزركيش إىل القايض أبو بكر بن

حيتاج إىل رجال وعلوم ووسائط بني القرآن
عايشوا عصور ال�تأسيس والترشيع األوىل.

األئمة املعصومون عن
ونحو هذا املقال قال ّ

وتفرعت .وقد
علوم القرآن التي تعددت ّ

يب يف كتاب قانون التأويل ّ
بأن علوم
العر ّ
القرآن مخسون علام وأربعامئة وسبعة

وصف هذا الكتاب العظيم ،فريوى عن أيب

آالف علم ،وسبعون ألف علم ،عىل عدد

ّ
ثم قال:
إن للقرآن بطنا ،وللبطن ظهراّ .

بعص السلف قوله :إذ ّ
لكل كلمة ظاهر

عبد اهلل الصادق أنّه قال جلابر :ياجابر،

كلم القرآن ،مرضوبة يف أربعة .ونقل عن

ياجابر ،وليس شئ أبعد من عقول الرجال

وباطن ،وحدّ ومطلع ،وهذا مطلق دون

يف شئ ،وآخرها يف شئ ،وهو كالم متّصل

عز
ماالحيىص واليعلمه تأويله إالّ اهلل ّ

منهّ ،
إن اآلية لتنزل ّأوهلا يف شئ ،وأوسطها

اعتبار تركيبه ومابينها من روابط ،وهذا

يترصف عىل وجوه .وروي عن الفضيل بن
ّ

ّ
وجل( )22ور ّبام كان الكشف القرآين أو إنارة

((ما يف القرآن آية إالّ وهلا ظهر وبطن ،وما

أو من زمن آلخر .لذا اليمكن اإلحاطة

يسار قال :سألت أبا جعفر عن هذه الرواية

ّ
ولكل حدّ مطلع))
فيه حرف إالّ وله حدّ ،

مايعني بقوله :هلا ظهر وبطن؟ قال :ظهره
وبطنه تأويله ،منه مامىض ،ومنه مامل يكن

بعد ،جيري كام جيري الشمس والقمر،

النص وإضاءته ختتلف من شخص آلخر،
ّ
هبذا اجلانب مامل تكن هناك علوم ورجال
يدركون ماالندرك ويأخذون بأيدينا ،فقد

روى جابر أنّه قال :سألت أبا جعفر عن

شئ يف تفسري القرآن فأجابني بجواب آخر،

ك ّلام جاء منه شئ وقع ،قال اهلل تعاىل ﱫﯔ

فقلت :جعلت فداك ،كنت أجبت يف هذه

فهذا الكشف والبيان الذي يطلبه العباد له

يل :ياجابرّ ،
إن للقرآن بطنا ،وللبطن ظهرا،

ﯕﯖﯗﯘﯙﯚﯛﯜﱪ

()21

املسألة بجواب غريهذا قبل اليوم! فقال

أصول وفنون وقواعد وعلوم ،كان لعلم

ياجابر ،وليس شئ أبعد من عقول الرجال

( )21تفسري الع ّيايش  11 :1ح 2و .5

( )22الربهان يف علوم القرآن .16 :1
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من تفسري القرآنّ ،
إن اآلية لتكون ّأوهلا يف

صنعها العرب ورجال األمم األخرى،

مترصف عىل وجوه .وعن أيب عبد الرمحن
ّ

األعاجم ،والذين تدارسوا القرآن ووجدوا

هل تعرف الناسخ من املنسوخ؟ فقال:

الغض منه ،لذا كانت هلم مشاركة
اليمكن ّ

لذا ّ
فإن

القرآنية ،بام يف ذلك علم الغريب واملعاين

شئ وآخرها يف شئ آخر ،وهو كالم متّصل

السلمي ّ
مر عىل قاض فقال:
أن عل ّياّ 
ّ

ال ،فقال :هلكت وأهلكت ،تأويل ّ
كل

حرف من القرآن عىل وجوه

()23

صعوبة يف فهم ألفاظه وإدراك معانيه ،أمرا

فاعلة يف تأسيس وبلورة بعض العلوم

التعدد والتش ّعب يف علوم القرآن ومعارفه

الذي عدّ وه خري مساعد ومعني هلم لفهم

األول الذي مازالت
الترشيعي واملعريف ّ

اإلسهام والتأسيس يف كثري من علوم

األعداد الغفرية واهلائلة التي انضوت حتت

أثر املوايل يف ما كتب يف الدراسات القرآن ّية

يعكس اهتامم املسلمني وعنايتهم باملصدر
علومه تدرس وتبحث ،ور ّبام كان تزايد
لواء اإلسالم بعد الفتوحات اإلسالمية

دافعا للمسلمني لدرس وتدريس القرآن

هذا الكتاب الساموي العظيم ،فكان هلم

القرآن األخرى أيضا .ور ّبام بدا واضحا
الحقا ،ولدى تت ّبع قوائم هؤالء العلامء

نجد ّ
أن األعالم املرموقني يف علوم القرآن

وعلومه لفهم أرساره ونرش معارفه بني

كان فيهم عدد كبري من املوايل ينتسبون إىل

واألذهان التي اعتنقت اإلسالم من قبل

حجية اللفظ ّأوال وآخرا هلا االعتبار
كانت ّ

عموم الناس ،وقد كانت مشاركة العقول
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والذين عرفوا باصطالح املوايل أو

القوميات والشعوب املختلفة يف األرض
من العوامل املساعدة أيضا والتي أمدّ ت

أمم األرض املختلفة رشقها وغرهبا .و ّملا
والسند يف إصدار األحكام الرشع ّية كانت

األلفاظ أقوى دليل يف الكتاب والسنّة،

املسلمني بالعقول واألذهان الفاعلة

ومن املؤكّد ّ
أن املعنى القرآين الذي ينتهي

وعىل العموم كانت احلركة العلم ّية التي

األحكام والقضايا الترشيع ّية ،وحتّى يف

واملبدعة إلغناء الدرس والبحث القرآين.

( )23تفسري الع ّيايش  12 :1ح 8و.9

إليه العلامء هو املحور واملنبع األساس يف

جمال العالقات الدولية والسياسة اخلارجية

عادل عبد الرمحن البدري

يسمى بالقانون
للمسلمني مع غريهم يف ما ّ

التعريف بأطراف هذا العلم..

الدويل ،والذي حيتكم يف بنوده وموا ّده إىل

معنى الغريب اللغوي واالصطالحي

اللفظ القرآين بروابط املسلمني بعضهم

ّ
املخل بالفصاحة ،أو
القرآن ّية هو الغريب

الكتاب والسنّة ،أوبعبارة أخرى :يتحكّم

ليس املراد بالغريب يف الدراسات

مع بعض ،وكذلك مع غريهم من األمم

وحيش اللفظ املستكره ،أو ّ
املخل بالبالغة
ّ

وحتّى يف جمال البحث واملناظرة ،فمباحث

به الغامض من الكالم الذي يعرس عىل

والشعوب ،من أهل الكتاب أو غريهم.

مايسمى بعلم أصول
علم الكالم أو
ّ
الدين ال يتجاوز املحاجج أو املحاور فيها

والشك ّ
ّ
بأن تأصيل
اللفظ القرآين ومعناه.

بق ّية علوم القرآن -من علم القراءات

العرب ّية التي اشتهر هبا العرب ،وإنّام املراد

التوصل إىل غرضه
القارئ والسامع
ّ
ومعناه بدون إعامل الفكر ،أو مراجعة

كتاب ،أومساءلة عامل عارف متخصص
بأصول األلفاظ ومعانيها لكي يقرتب

أو اإلعراب أو الناسخ واملنسوخ وسائر

من املعنى ويدنيه من الذهن .والغموض

القرآين وتستند إليه ،ومن هنا كانت العلوم

املتل ّقي نفسه ،و سواء كان الغموض

العلوم األخرى –ترجع ك ّلها إىل اللفظ

واإلغراب الذي يقال هنا يعود إىل ذهن

اخلاصة بألفاظ القرآن ومعانيه هي األكثر
ّ

احلاصل يف لفظه أو يف معناه ،أو يف نظمه

العلمي الرتباطها بشكل مبارش بالدرس

إىل إجالء وبيان وكشف .وعىل العموم

اهتامما واألقرب إىل حلقات الدرس
الفقهي واألصويل أو غريه الذي ين ّظم

عبادات الناس ومعامالهتم .ويعدّ علم

أو تركيبه فهو غريب أو غامض بحاجة
ويعرب عنه
هذا الغموض الذي يقال عنه
ّ

يف علم غريب القرآن بالغريب يف اللفظ

غريب القرآن من بني علوم القرآن التي

أو املعنى يعود عىل املتل ّقي نفسه ،وليس

زال هذا االهتامم يتزايد مع تقادم األ ّيام

من قوهلم :غربت الشمس تغرب غروبا،

استحوذت عىل اهتامم علامء الفريقني ،وما
وتناسخها .ور ّبام كان رضور ّيا بعض الشئ

ّ
وكأن اللفظ مأخوذ
عىل اللفظ القرآين،
إذا بعدت وتوارت يف مغيبها .وغرب
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الشخص-بضم الراء -غرابة :بعد عن
ّ

يقال ملصطلح الغريب لكون الكلمة

يقال :أغرب ،جاء بكالم وشئ غريب:

قال اخل ّط ّايب :الغريب من

وطنه فهو غريب ،فعيل بمعنى فاعل.
أي بعيد عن الفهم

()24

ومن معنى البعد

االستعامل

()27

الكالم يقال عىل وجهني ،أحدمها أن يراد

غرب الرجل
ّ
والعلو قال ابن دريد :يقال ّ

به بعيد املعنى غامضه ،اليتناوله الفهم إالّ

()25
ثم قال
أي هل من خرب جاء من بعد
ّ

يراد به كالم من بعدت به الدار وناى به

مغربة خرب.
تغريبا ،إذا بعد ،ويقال :هل من ّ

ابن دريد :وأحسب ّ
أن اشتقاق الغريب
من هذا ،واملصدر الغربة .وغارب البعري:

ما انحدر من سنامه إىل عنقه ،وغارب

ّ
كل شئ :أعاله

()26

ور ّبام ذهب واضعو

اصطالح الغريب إىل هذا املراد لرفعة

وسموه بالقياس إىل كالم البرش.
الكالم
ّ
أو إىل ماكانوا يذهبون يف القول ّ
لكل

شئ فيام بني جنسه عديم النظري :غريب.

وقالوا أيضا :غرائب الكالم :نوادره،
وقد غرب كالمه غرابة ،كقرب .وكذلك
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وحش ّية غري ظاهرة املعنى ،والمأنوسة

( )24ينظر املصباح املنري يف غريب الرشح الكبري
 ،444لسان العرب ( 640 :1غرب).
( )25وهذا القول هو مثل ذكره امليداين يف جممع
األمثال  404 :2برقم  ،4599ومثله قوهلم:
هل من جائبة خرب ،كام جاء يف مستقىص
األمثال للزخمرشي  390 :2أي هل من خرب
جيوب البالد فيجئ من مكان بعيد.
( )26ترتيب مجهرة اللغة ( 641 :2غرب).

عن بعد ومعاناة فكر .والوجه اآلخر أن
ّ
املحل من شوا ّذ قبائل العرب ،فإذا وقعت

إلينا الكلمة من لغاهتم استغر بناها ،و إنّام
هي كالم القوم و بياهنم .و عىل هذا ما جاء

عن بعضهم ،و قال له قائل :أسألك عن
حرف من الغريب ،فقال :هو كالم القوم،

أنّام الغريب أنت و أمثالك من الدخالء
فيه( )28فتشخيص اخلطايب للغريب بأنّه يعود

إىل الفقر اللغوي والبالغي للمتل ّقي الذي

ابتعد عن فصيح الكالم .وعلل ابن األثري
اجلزري االبتعاد عن فصيح الكالم إىل انتهاء

عرص الفصاحة بغياب النبي ورحيل
صحابته من بني أظهر األ ّمة بالقول :فكان
يب عندهم صحيحا حمروسا
اللسان العر ّ

األول والكناز ملا عليه من لغة
( )27ينظر الطراز ّ
املعول  348 :2و( 354غرب).
العرب ّ
( )28مقدمة غريب احلديث .أليب سليامن اخل ّطبي
البستي .1 :70
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واليتطرق إليه الزلل،
اليتداخله اخللل،
ّ

غريبا عىل ذهن السامع أو بعيدا عن

جنسهم من الروم والفرس واحلبش والنبط

يف فصاحتها تتسم بغرابة أو نحو ذلك،

إىل أن فتحت األمصار ،وخالط العرب غري
وغريهم من أنواع األمم الذين فتح اهلل عىل

املسلمني بالدهم ،وأفاء عليهم أمواهلم
ورقاهبم ،فاختلطت الفرق وامتزجت

األلسن ،وتداخلت اللغات ونشأ بينهم
يب ماالبدّ
األوالد ،فتع ّلموا من اللسان العر ّ

إدراكه ،وإن كانت بعض األلفاظ العالية

أور ّبام فيها بعد عن مأنوس ذهن املتل ّقي أو
قصور إدراكي ،فرتتسم يف الذهن صورة

من اللفظ الغريب الذي يعرس عىل املتل ّقي

التوصل إىل
القليل االطالع واملعرفة من
ّ
املراد من املعنى أومقاربته ،من غري الرجوع

هلم يف اخلطاب منه ،وحفظوا من اللغة ما

إىل مصدر معترب ،أومساءلة أستاذ أو عامل

لعدم احلاجة إليه ،وأمهلوه لق ّلة الرغبة يف

تعددت العوامل واألسباب يف اعتبار

الغنى هلم يف املحاورة عنه ،وتركوا ماعداه

متخصص له دراية يف املعنى القرآين .ور ّبام

أهم
الباعث عليه ،فصار بعد كونه من ّ
املعارف م ّطرحا مهجورا ،وبعد فرض ّيته

محاال لألوجه املتعددة التي اليدركها إالّ
ّ

اللفظ الفصيح شاردا عن أذهاهنم وبعيدا

العلامء إىل اصطالح علم الغريب نشأ

اللفظ واملعنى القرآين ،وال يعني هذا

إىل املتل ّقي اجلاهل ،فمنها قصور العلامء

الالزمة كأن مل يكن شيئا مذكورا( )29فكان

فتعرس عليهم إدراك
عن معارفهم اللغوية ّ
ّ
أن علامء تلك األعرص التي خلت كانوا

يدركون اللفظ واملعنى والنظم القرآين
الرفيع بسهولة ،ور ّبام كان اللفظ الفصيح

يبدو للبعض منهم غريبا أيضا ،واليعني
هذا بالرضورة أن يكون اللفظ الفصيح

( )29النهاية يف غريب احلديث وال�أ ثر .9 :1

اللفظ أو املعنى غريبا ،كأن يكون اللفظ

النص .وخت ّلص
ومترن عىل فهم ّ
مترس ّ
ملن ّ

من أسباب وعلل كثرية التعود ج ّلها
التوصل إىل املعنى الدقيق
أنفسهم يف
ّ

للمفردة أو اآلية.

ور ّبام كان تعدد املعنى القرآين واحتامل

ترصيف اللفظ إىل معان جديدة مل يألفها

املتل ّقي يعدّ غريبا ،أو كان اللفظ أو

التعبري يف اآلية مأنوسا ومفهوما ،ولكن
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املعنى أو الداللة املرادة فيها يشوهبا نوع

والقامر والبخس والظلم ،وهو املروي

ألول وهلة،
اللفظ جاء بام اليرد يف الذهن ّ

استحقاق من طريق األعواض .وهناك

من الغرابةّ ،
يؤول فيه
أوأن التأويل الذي ّ
كام يف هذه النصوص التي نوردها ،ففي
قوله تعاىلﱫﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ
ﮬ ﮭﮮ ﮯ ﮰ ﮱﱪ [سورة
الزخرف ]84 :ينرصف ذهن اجلاهل إىل

معنى ثنائي ،واملعنى الذي ذكره الشيخ
الطرحيي يفيد ّ
بأن املراد هو اهلل واحد يف

السامء واألرض الرشيك له تعاىل عن

علوا كبريا.
ذلك ّ

()30

وكام يف قوله تعاىل

ﱫﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ

قول ثالث يذهب إىل معنى التخاون

()32

وكام يف قوله تعاىلﱫﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ
ﰀﰁﰂﰃﰄﰅ

ﰆﰇﭑﭒﭓﭔ
فصلت ]21- 20 :حيث
ﭕﱪ [سورة ّ
وهناك رأي

فرس الفراء اجللد بالذكر
ّ
يقول ّ
بأن الفروج جاءت عىل طريق
()33

الكناية

()34

وكام يف قوله تعاىل ﱫﮆ

ﮇ ﮈﱪ [سورة الرمحن]6 :

ﮡ ﮢ ﮣﱪ [سورة البقرة]188 :

فالنجم هنا أريد به ماينبت عىل غري

بعض فيام بينكم بالباطل .وأكله بالباطل

ﭡﭢﭣﭤﭥﭦﭧ

وتأويل الكالم هنا اليأكل بعضكم أموال

أكله من غري الوجه الذي أباحه اهلل آلكليه.
ومعنى تدلوا هبا إىل احلكّام ،أي الختاصم
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عن أيب جعفر ،والثانية تقول أي بغري

وأنت ظامل

()31

وفصل الشيخ الطويس
ّ

يف آراء العلامء يف معنى اآلية التي جاءت

يف سورة النساء أيضا برقم  29بوضعهم

يف طائفتني ،األوىل تذهب إىل معنى الربا
( )30جممع البحرين ( 228 :1سام).
( )31تفسري الطربي .183 :2

ساق

()35

وكام يف قوله تعاىلﱫﭠ

ﭨ ﭩﱪ [سورة البقرة]155 :
ففرست الثمرات باألوالد الصغار
ّ

()36

وكام يف قوله تعاىل ﱫﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ
ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯﭰ

( )32التبيان .178 :3
( )33معاين القرآن .16 :3
( )34جممع البيان .10 :5
( )35الدر النظيم يف لغات القرآن الكريم .206
( )36الوجوه والنظائر للدامغاين .94
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ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶﱪ [سورة

إشارة منه إىل ّأهنا من ابن آدم( )41وكذا يف

شهد اهلل بمعنى قىض اهلل( )37وكام يف قوله

فرسوه بالكوكب املضئ،
 ]3حيث ّ

فرس املوىل حمسن
[سورة هود ]7 :فقد ّ

تسميه النجم ،وقيل :هو القمر ألنّه يطلع
ّ

فرس أبو عبيدة
آل عمران ]18 :حيث ّ

تعاىل ﱫﭬ ﭭ ﭮ ﭯﱪ

الكاشاين املاء يف اآلية بالوجود الذي
أوجده اهلل تعاىل لقبوله األمر بسهولة كام

يقبل املاء التشكّالت بسهولة( )38والعرش

قوله تعاىل ﱫﭙ ﭚﱪ [سورة الطارق:

وقيل :هو زحل ،وقيل هوالثر ّيا والعرب

()42
الفراء :الثاقب النجم الذي
بالليل وقال ّ

ارتفع عىل النجوم ،والعرب تقول للطائر

إذا حلق بطن السامء ارتفاعا :قد ثقب

()43

هنا عبارة عن امللك والسلطان( )39وكام يف

واألصم قبال السميع
وفرساألعمى
ّ
ّ

ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎﱪ [سورة

ﮑ ﮒ ﮓ ﮔﮕ

قوله تعاىل ﱫﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ
فرست نعمة اهلل
إبراهيم ]28 :حيث ّ

بأهل البيت ،وفقا لرواية الشيخ عيل بن

إبراهيم بإسناده إىل الصادق )40( وكام

يف قوله تعاىل ﱫﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ

والبصري يف قوله تعاىل ﱫﮏ ﮐ

ﮖ ﮗ ﮘﮙ ﮚ ﮛﱪ [سورة
هود ]24 :باملؤمنني واخلارسين(.)44

تأسيس ونشأة علم غريب القرآن

كان الرسول يف العرص الرسايل

ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏﱪ [سورة

األول مالذ الصحابة وعموم الناس
ّ

ّ
أن عل ّيا سئل عن الدا ّبة ،فقال :أما واهلل

يف تفسري ما كان غامض ًا و مشك ً
ال من

النمل ]82 :حيث روى الشيخ الطويس

والسائلني ،من ّ
كل الطوائف واألديان،

َبّ ،
وأن هلا حلية .ويف هذا القول
ماهلا َذن ٌ

مفردات القرآن الكريم ،أو تأويل اآليات

( )37جماز القرآن .89 :1
( )38عني اليقني املل ّقب باألنوار واألرسار :1
.61
( )39ينظر تفسري جممع البيان للطربيس .86 :3
القمي .373 :1
( )40تفسري ّ

( )41تفسري التبيان .106 :8
( )42جممع البيان .471 :5
( )43معاين القرآن .254 :3
القمي .326 :1
( )44تفسري ّ

القرآن ّية .ملا عرف عنه من فصاحته
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وبالغته املتناهية ،وكذلك إملامه وا ّطالعه

تأديبه وتعليمه بني هاتني القبيلتني العرب ّيتني

كان خياطب ّ
كل قبيلة بلهجتها ،فكان

وجاء يف رواية ّ
النبي
أن أعراب ّيا أتى
ّ

له مدّ ة حضوره بينهم ،فهو صاحب

فقال:

الواسع بلهجات القبائل العرب ّية .وقد

يفهم منهم و يفهمون منه ،لذا ركنوا
والنبي
الرسالة وحاملها واملب ّلغ عنها.
ّ

واملعىل يف ّ
ّ
كل شئ،
هو الشخص الكامل
وتناهى يف الفصاحة والبالغة كامال ومجاال،

فهو بليغ االُ ّمة وفصيحها وعارفها الذي
ال ينازع يف اللغة العرب ّية و آداهبا ،فقد شاء

اهلل له أن ينشأ بني ربوع قومه قريش وبني

مضارب قبيلة بني سعد التي رضبت أطناهبا

يف البوادي التي خلت لغتها من مفردات

والوحيش واملستكره،
اللحن والضعف
ّ
وهاتان القبيلتان قبيلتان عرب ّيتان فصيحتان

النبي وتقويم
سامهتا يف تشكيل لغة
ّ

لسانه ،والبدّ للبيئة من أن ترتك أثرها عىل
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النبي وملكته األدب ّية واللغو ّية.
لسان
ّ

وقد روي عنه قوله :أنا أعرب العرب،

ولدتني قريش ،ونشأت يف بني سعد بن

بكر فأنّى يأتيني اللحن!

()45

و كان اهلل

تعاىل قدع ّلمه وأ ّدبه قبل ّ
كل شئ وأكمل

العامل  402 :11ح .31873
( )45كنز ّ

ريب فأحسن تأديبي
فقال :أ ّدبني ّ

()46

فقال :يارسول اهلل ،أيدالك الرجل امرأته؟

فقال :نعم إذا كان ملفجا

()47

يارسول اهلل ،من أ ّدبك؟ قال :اهلل أ ّدبني،
وأنا أفصح العرب ميد ّأين من قريش

()48

فرس أبو عبيد لفظ ميد بأنّه بمعنى من
وقد ّ

أجل

()49

فهذا التكامل الذي كان له

العامل  406 :11ح.31895
( )46كنز ّ
( )47قال ابن دريد :ألفج الرجل إلفاجا فهو ملفج،
إذا ر ّقت حاله .واملدالكة :املامطلة واملدافعة.
ترتيب مجهرة اللغة ( 290 :3لفج).
( )48االختصاص  .187وج��اء اخل��رب أيضا
بلفظ بيد ّأين من قريش .قال ابن األثري :بيد
بمعنى غري .ومنه احلديث اآلخر((بيد ّأهنم
أوتوا الكتاب من قبلنا)) وقيل معناه عىل
ّأهنم .النهاية يف غريب احلديث واألثر :1
( 168بيد).
( )49غريب احلديث للهروي  .89 :1والعرب
تقول :ميد ّأين وبيد ّأين يف معنى غري ّأين.
تدخل امليم عىل الباء ،والباء عىل امليم،
احلمى وأغبطت.
كقولك :أغمطت عليه ّ
سمد رأسه وس ّبد رأسه ،وهذا يف
وقوهلمّ :
الكالم كثري .ينظر نزهة النظر يف غريب
النهج واألثر ( 91بيد) .وقال الطرحييّ :
إن
ميد بمعنى غري ،لغة يف بيد .جممع البحرين
.148 :3
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يف العلم واألدب مل يكن يؤتى لغريه من

واستمر عرصه إىل حني وفاته عىل هذا
له.
ّ

كان أفصح العرب لسانا ،وأوضحهم بيانا،

النبي
ولكن مل يكن متأتّيا لصحابة ّ

حجة ،وأعرفهم بمواقع
هلجة ،وأقومهم ّ

ما كان له و لورثه علومه ،و عندما

تأييدا إهل ّيا ،ولطفا سامو ّيا ،وعناية ر ّبانية،

ﱫﯯ ﯰﱪ [سورة عبس ،]31 :قال:

اخلالئق .قال ابن االثريّ :
أن رسول اهلل

وأعذهبم نطقا ،وأسدّ هم لفظا ،وأبينهم
اخلطاب ،وأهداهم إىل طرق الصواب

عيل بن
ورعاية روحان ّية ،حتّى لقد قال له ّ

السنن املستقيم(.)50

من العلم والفصاحة و اإلملام باللغة
سئل أحدالصحابة عن معنى قوله تعاىل:

أي أرض تق ّلني إن أنا
أي سامء تظ ّلني و ّ
ّ

(كرم اهلل وجهه) وسمعه خياطب
أيب طالب ّ

قلت يف كتاب اهلل ما ال أعلم .ويف رواية ابن

ونراك تك ّلم وفود العرب بامالنفهم أكثره!

وكذلك ابن ع ّباس -الذي كان يعدّ

بني هند :يارسول اهلل ،نحن بنو أب واحد،

ريب فأحسن تأديبي ،وربيت
فقال :أ ّدبني ّ

األثري انه قال :ماك ّلفنا أو ما أمرنا هبذا(.)51

ترمجان القرآن -يروى عنه أنّه قال :كنت

يف بني سعد .فكان خياطب العرب

ال أدري ما ﱫﮣﮤﮥﱪحتّى

بطوهنم وأفخاذهم وفصائلهم ،ك ّ
ال منهم

أنا فطرهتا ،واآلخر يقول أنا ابتدأهتا(.)52

عىل اختالف شعوهبم وقبائلهم ،وتباين

أتاين أعرابيان خيتصامن يف ٍ
بئر ،فقال أحدمها:

بام يفهمون ،وحيادثهم بام يعلمون .وهلذا

و ال ّ
شك والمرية يف صعوبة اللحاق

عز ّ
ّ
وجل
الناس عىل قدر عقوهلم.
فكأن اهلل ّ

القرآين ،أو اإلحاطة بأرسار اللفظ أو إدراك

قال صدق قوله :أمرت أن أخاطب
قد أعلمه مامل يكن يعلمه غريه من بني ابيه،

للنبي من فهم ووعي للفظ
بام كان
ّ
معاين القرآن ،سواء كان هذا للصحابة أو

ماتفرق ومل يوجد يف
ومجع فيه من املعارف
ّ

غريهم ،فالقرآن بحر ال يدرك قعره(.)53

ومن يفد عليه من العرب يعرفون أكثر

( )50النهاية يف غريب احلديث واألثر .8 :1
( )51النهاية يف غريب احلديث واألثر .17 :1
( )52اإلتقان يف علوم القرآن ،للسيوطي .1 :149
( )53هنج البالغة.315 :

قايص العرب ودانيه .وكان أصحابه

مايقوله ،وما جهلوه سألوه عنه فيوضحه
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وكان من املألوف أن يقف الصحابة

عند الكثري من النصوص القرآن ّية وقوف

ﭛﭜﱪ[سورة آل عمران]133 :

عاجز اليفهم املراد واملغزى الذي أرادته

فأجيبوا بأجوبة متعددة ،فذكر ّ
أن رسول

ﱫﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ

الساموات واألرض ،فأين النار؟ فقال

 .]187فقد روي ّ
ان عدي بن حاتم قال

وكان جواب السائلني ّ
أن اللفظ جاء تشبيها

اآلية ،فقد استعىص فهم قوله تعاىل:

اهلل سئل فقيل له :هذه اجلنّة عرضها

ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾﱪ [سورة البقرة:

النبي :هذا النهار إذا جاء أين الليل!

للنبيّ :إين وضعت خيطني من شعر
ّ

يف السعة والعظمة(.)56

يتبني
أبيض وأسود ،فكنت أنظر فيهام فال ّ

وهكذا كان الوضع مدّ ة حياته صلوات

يل ،فضحك رسول اهلل حتّى رؤيت

اهلل عليه و عىل آله جييل هلم ما غمض و

النهار وسواد الليل( .)54وجاء يف رواية

يف الكتاب املجيد ،حتى اختاره املوىل إىل

وأسود ،فجعلتهام حتت وساديت ،فكنت

ثم انربى من
القرآن ،و بداية نشأته وتأسيسهّ .

ثم قال :يا بن حاتم إنّام ذلك بياض
نواجذهّ ،
أخرى أنّه قال :عمدت إىل عقالني أبيض
يتبني يل
أقوم من الليل فأنظر إليهام فال ّ

أشكل من النصوص أو املعاين الواردة

جواره ،ليكون ما أبانه لبنة علم غريب

فلام غدوت إىل رسول
األبيض من األسودّ ،

عيل
بعده وص ّيه ووارث علمه وقايض دينه ّ
ليبني للمسلمني ما أشكل
بن أيب طالبّ 

لعريض القفا)) .إنّام ذلك بياض النهار و

الصحابة والناس يلوذون به ملا وجدوا

اهلل فأخربته ،فضحك فقال ((إنّك
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ﭖﭗﭘﭙﭚ

سواد الليل( .)55وقد تساءل عدد من الناس

عن معنى السعة التي جاءت يف وصف اجلنّة

عليهم من معنى وغريب الكتاب ،فقد كان
من وفرة علمه وفهمه الثاقب ،فقد روي

عن أيب سعيد اخلدري و سلامن و عبداهلل بن

يف قوله تعاىل ﱫﭒ ﭓ ﭔ ﭕ

ع ّباس ّ
أن املراد يف قوله تعاىل ﱫﭝﭞ

( )54جممع البيان .1 :281
(ّ )55
الكشاف .1 :231

( )56تفسري الطربي .92- 91 :4

عيل
ﭟﭠﱪ[سورة الرعد .]43 :هو ّ

عادل عبد الرمحن البدري

بن أيب طالب .)57(

االُ ّمة اتّباع الفصيل إثر ُا ّمة( .)61وقال:

واحلق ّ
أن روايات تفسري القرآن
ّ

لقد ع ّلمني رسول اهلل ألف بابّ ،
كل

عيل يف مناسبات شتّى كان ابن
قد قاهلا ّ

ّ
فكل ما كان عند رسول اهلل فقد

وعلومه ترجع إىل إشارات وبيانات كان
ع ّباس س ّباقا إىل تل ّقفها ونرشها فنسبت

بعضها إليه ،ومل يكن ابن عباس منكرا
هلذا أو نافيا ،بل قال :ما عندي من تفسري

عيل بن أيب طالب.)58(
القرآن فهو عن ّ
وروى ابن ع ّباس أيضا ّ
أن عل ّيا علم علام

النبي من علم
ع ّلمه رسول اهلل ،فعلم ّ

النبي ،وعلمي من
عيل من علم ّ
اهلل ،وعلم ّ
عيل ،وما علمي وعلم أصحاب
علم ّ
عيل إالّ كقطرة يف
حممد يف علم ّ

سبعة أبحر

()59

وهو القائل :النا أعلم بالتوراة من

أهل التوراة ،وأعلم باإلنجيل من أهل
اإلنجيل ،واهلل ،ما نزلت آية يف كتاب

اهلل يف ليل أو هنار ّإال وقد علمت فيمن

()60
نبي
أنزلت  .فال غرو فقد كان يتّبعّ 

( )57املناقب ،البن شهرآشوب .2 :36
( )58التسهيل لعلوم التنزيل .1 :16
( )59بحار األنوار .105 :92
( )60بصائر الدرجات133 :و .135

باب يفتح ألف باب(.)62

ثم
ثم احلسنّ ،
ُاعطيه أمري املؤمننيّ 
ثم ّ
كل إمام بعده إىل أن تقوم
احلسني بعده ّ
الساعة( .)63فهم العاملون بألفاظ القرآن

فعيل
ومعانيه وحدهم علام كامال اليدانىّ ،
األئمة املعصومني كانوا
وأوالده من
ّ
أهم رافد لعلوم القرآن ،بام يف ذلك علم
ّ

غريب القرآن.

ع��يل م��ن األئ� ّ�م��ة
وهل���ذا ق��ام أوالد
ّ

عيل
امل��ع��ص��وم��ني ب��ام ك���ان ي��ق��وم ب��ه ّ

واملصطفى جدّ هم كشف املعضل

واملبهم ،فقد روى الصدوق مسند ًا إىل

إبراهيم بن أيب حممود ق��ال :سألت أبا
احل��س��ن الرضا ع��ن ق��ول اهلل تعاىل

ﱫﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡﱪ [س��ورة
البقرة .]17 :فقالّ :
إن اهلل تبارك وتعاىل ال

يوصف بالرتك كام يوصف خلقه ،ولكنّه
( )61و ذكر ذلك يف هنج البالغة،300 :
ضمن اخلطبة القاصعة.192 :
( )62االختصاص للمفيد.283 :
( )63االختصاص.314 :
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متى علم ّأهن��م ال يرجعون عن الكفر و

الضالل منعهم باملعاونة واللطف ،أو ّ
خىل

دأهبم يف تفسري و بيان غريب ما كان

عز وج� ّ�ل ﱫﭝ ﭞ ﭟ ﭠ
قول اهلل ّ

القارىء تفاصيلها يف حياهتم ضمن

اخلتم هو الطبع عىل قلوب الك ّفار عقوب ًة

أشري إىل بعض ذلك يف ثنايا كتب األخبار،

()64

النبوة غريب ًا و
فلم ترتك ساللة العلم و ّ

الطويس بإسناده إىل حفص بن غياث

مهم وجهد
واملوضوع ،وكان للعلامء دور ّ

بينهم وبني اختيارهم .قال :وسألته عن
ﭡ ﭢﱪ [س��ورة البقرة .]7 :قال:
عز ّ
وجل :ﱫﭟ ﭠ
عىل كفرهم ،كام قال ّ
ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧﱪ

من الكتاب املجيدّ ،
كل إمام بعرصه ،وجيد

موسوعة البحار للمجليس ،وقد
ومنها الكتب األربعة املعتربة لدى الشيعة.

[س��ورة النساء .]155 :وروى الشيخ

مشك ً
ال ّإال وكشفته لنا مناسبة احلديث

القايض ق��ال :كنت عند س ّيد اجلعافرة

مشكور يف هذا العلم ،يمكن أن نقول :هو

جعفر بن حممدّ ملا أقدمه املنصور فأتاه

ابن أيب العوجاء ،وكان ملحدا ،فقال له:

امتداد لعلومهم وقبس من نورهم.
العلامء الذين تصدّ وا للتأليف

ماتقول يف هذه اآلية ﱫﮑ ﮒ ﮓ

يف غريب القرآن

[س��ورة النساء ]56 :هب ه��ذه اجللود

ّ
واملتوىف سنة 141ه�ّ ،أول من صنّف يف

عبد اهلل :وحيك !هي هي ،وهي غريها.

وأبان هو أبو سعيد البكري اجلريري،

ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘﱪ
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فقال :بىل ،أمتع اهلل ب��ك( )65وهكذا كان

الكويف،
ُي َعدُّ أبان بن تغلب بن رباح
ّ

عصيت ّ
فعذبت ،فام بال الغريية؟ فقال أبو

معنى الغريب(.)66

قال :أعقلني هذا القول ،فقال له :أرأيت

عيل بن احلسني وأبا جعفر و أبا عبد
لقي ّ

لو ّ
صب
ثم ّ
أن رجال عمد إىل لبنة فكرسهاّ ،
ثم ر ّده��ا إىل هيئتها
عليها املاء وجبلهاّ ،
األوىل ،أمل تكن هي هي ،وهي غريها؟

( )64عيون أخبار الرضا  /1 :123ح.16

اهلل و روى عنهم.

( )65األمايل  581ح .9 /1204

( )66انظر كشف الظنون عن أسامي الكتب و
الفنون ،حلاجي خليفة .2 :1207

عادل عبد الرمحن البدري

وألبان قراءة مفردة .وذكر عن

حممد بن
ربدّ ،
•كتاب معاين القرآن ،للم ّ

اللؤلؤ -قال :سمعت أبان بن تغلب -وما

•كتاب معاين القرآن ،لقطرب النحوي،

حممد بن موسى بن أيب مريم -صاحب
ّ
أحد أقرأ منه -يقرأ القرآن من ّأوله إىل
آخره()67؟.

ثم تتابع العلامء يف تصنيف الكتب يف
ّ

علم غريب القرآن بعد أبان ،وقد ّاختذت

تسميات خمتلفة ،منها :معاين القرآن،

ّ
املتوىف سنة 285ه�.
يزيد،

حممد بن املستنري بن أمحد البرصي،
ّ
ّ
املتوىف سنة  206ه�.

•كتاب معاين القرآن ،أليب زكر ّيا حييى
ّ
املتوىف سنة 207ه�.
الفراء،
بن زياد ّ

ّ
املتوىف
•كتاب معاين القرآن ،أليب عبيدة،

الوجوه و النظائر ،األشباه و النظائر ،جماز

سنة 210ه�.

املسميات ،وك ّلها تصنّّف حتت عنوان
من
ّ

ّ
املتوىف سنة
بن احلارث السدويس،

القرآن ،تأويل مشكل القرآن ،وغري ذلك

((علم غريب القرآن)) .و نذكر بعض ًا منها

مع أسامئها وأسامء مؤ ّلفيها:

•كتاب معاين القرآن ،ملؤرج بن عمرو
174ه�.

•كتاب الر ّد عىل من نفى املجاز من

عيل بن
•كتاب معاين القرآن ،للكسائيّ ،

القرآن ،للحسن بن جعفر الرحي.

سنة 189ه�.

ّ
املتوىف سنة 198ه�.

محزة بن عبداهلل األسدي الكويفّ ،
املتوىف

•كتاب جوابات القرآن ،البن عيينة،

•كتاب معاين القرآن ،لألخفش ،سعيد

حممد
•ك��ت��اب م��ع��اين ال���ق���رآن ،الب���ن ّ

حممد
•كتاب معاين القرآن ،للرؤوايسّ ،

•كتاب معاين القرآن ،للمفضل بن سلمة.

170ه�.

و غريبه ومشكله ،للمفضل بن سلمة.

ّ
املتوىف سنة 212ه�.
بن مسعدة،

ّ
املتوىف سنة
بن احلسن بن أيب سارة،

•كتاب معاين القرآن ،ليونس بن حبيب.
( )67الفهرست ،للشيخ الطويس.6 :

السدويس.

•كتاب ضياء القلوب يف معاين القرآن
•كتاب معاين القرآن ،البن كيسان-
حممد بن أمحد بنويعرف بالعرشات
ّ
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ّ
املتوىف سنة 299ه�.
إبراهيم

•كتاب معاين القرآن ،البن األنباري،

اخلزاز
أبو بكر بن جماهد وأبو احلسن ّ

328ه�.

و من الكتب التي وضع هلا عنوان

ّ
املتوىف سنة
حممد،
حممد بن القاسم بن ّ
ّ

للزجاج ،أبو
•كتاب معاين القرآن،
ّ
إسحاق إبراهيم بن الرسي بن سهل،
ّ
املتوىف سنة 311ه�.

النحوي(.)68

غريب القرآن:

حممد بن
•كتاب غريب القرآن ،أليب بكر ّ
ّ
املتوىف سنة 321ه�.
احلسن بن دريد،

•كتاب معاين القرآن ،خللف النحوي،

•كتاب غريب القرآن ،أليب عبيدة معمر

•كتاب معاين القرآن ،لثعلب ،أمحد بن

•كتاب غريب القرآن ،ملؤرج السدويس،

•كتاب معاين القرآن ،أليب معاذ الفضل

•كتاب غريب القرآن ،أليب حممد عبد

إلسحاق بن إبراهيم الطاهري.

•كتاب غريب القرآن ،أليب عبدالرمحن

ّ
املتوىف سنة 180ه�.

ّ
املتوىف سنة 291ه�.
حييى،

بن خلف النحوي .كبري ،عمله

ّ
املتوىف سنة 210ه�.
بن املثنّى،

ّ
املتوىف سنة 174ه�.

ّ
املتوىف 276ه�.
اهلل بن مسلم ابن قتيبة،

•كتاب معاين القرآن ،أليب املنهال عيينة

ّ
املتوىف سنة 237ه�.
اليزيدي،

التوسط بني ثعلب واألخفش
•كتاب
ّ

ّ
املتوىف سنة 231ه�.
اجلمحي،

بن املنهال.
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و تفسريه ومشكله ،أعانه عىل عمله

ملحمد بن سالم
•كتاب غريب القرآنّ ،

يف املعاين ،البن درستويه ،عبداهلل بن

•كتاب غريب القرآن ،أليب جعفر أمحد

•رياضة األلسنة يف إعراب القرآن

313ه�.

عيل بن عيسى بن
•كتاب أيب احلسن ّ
اجلراح الوزير يف معاين القرآن
داود بن ّ

ّ
املتوىف 224ه�.
بن سالم،

ّ
املتوىف سنة 347ه�.
جعفر الفسوي،

ومعانيه ،أليب بكر بن أشته األصفهاين.

ّ
املتوىف سنة
حممد بن رستم الطربي.
بن ّ

•كتاب غريب القرآن ،أليب عبيد القاسم
( )68الفهرست البن النديم.51 :

عادل عبد الرمحن البدري

ملحمد بن عزيز
•كتاب غريب القرآنّ ،

خاصة ،ملا احتواه من
مه ّية
ّ
القرآن ،له أ ّ
ٍ
معان مصدرها أخبار أهل البيت ،وقام

ّ
املتوىف سنة 249ه�.

حممد كاظم الطرحيي .فأخذ تسمية ((جممع

ّ
املتوىف سنة 330ه�.
السجستاين،

الوراق،
•غريب املصاحف ،أليب بكر بن ّ

بنرشه بعد حتقيقه وضبط نصوصه األستاذ

•كتاب غريب القرآن ،أليب احلسن

أحس
النريين)) ،بعد أن ّ
البحرين ومطلع ّ

ح ّي ًا سنة 336ه�.

واحلديثية للشيعة ،فقد ك��ان كتابه هذا

حممد بن أمحد ،كان
العرويض ،أمحد بن ّ

باحلاجة وال��ف��راغ يف املكتبة القرآن ّية

ملحمد بن دينار
•كتاب غريب القرآنّ ،

علم ْي غريب القرآن و احلديث، .
حاوي ًا َ

•كتاب غريب القرآن ،أليب زيد بن أمحد

بالقياس إىل عرص املؤ ّلف وندرة املصادر

حممد بن
•غريب املصاحف ،أليب بكر ّ

مصادر البحث

ّ
املتوىف سنة 259ه�.
األحول،

ّ
املتوىف سنة 322ه�.
بن سهل البلخي،

الوراقّ ،
املتوىف سنة 249ه�(.)69
عبداهلل ّ

واملفردات يف غريب القرآن الذي أ ّلفه أبو

القاسم احلسني بن حممد املعروف بالراغب

األصفهاين ّ
املتوىف  502للهجرة ،ور ّبام كان
هذا من أشهر كتب غريب القرآن التي نالت

وهذا الكتاب من مفاخر تآليف الشيعة،

لدى الشيعة اإلمام ّية يف هذا املضامر.

 اإلتقان يف علوم القرآن ،جالل الدينالسيوطي ّ
املتوىف  911للهجرة ،مطبوعة
ّ

احللبي ،أفسيت دار املعرفة بريوت،

الطبعة الرابعة  1398للهجرة.

 -االختصاص ،حممد بن حممد بن النعامن

شهرة وتداوهلا الباحثون والدارسون ،نظرا

ّ
املتوىف  413للهجرة،
العكربي املفيد

واللغوي
وقد ا ّلف الشيخ املحدّ ث
ّ

مجاعة املدّ رسني يف احلوزة العلم ّية قم-

امل��ت� ّ
�وىف س��ن��ة 1085ه��� كتاب ًا يف غريب

الكيش)،
 -اختيار معرفة الرجال(رجال ّ

لسهولة ترتيبه ووضوح ألفاظه.

عيل بن أمحد الطرحيي،
فخر الدين حممد بن ّ
( )69فهرست ابن النديم.52 :

حتقيق عيل أكرب غ ّفاري ،منشورات
ومكتبة الزهراء قم  1402للهجرة.

أبو جعفر حممد بن احلسن الطويس

249

مقدّ مة يف علم غريب القرآن

ّ
املتوىف  460للهجرة ،حتقيق حسن

املصطفوي ،نرش كل ّية اإلهل ّيات –
جامعة مشهد.

 أساس البالغة ،حممود بن عمرّ
املتوىف  528للهجرة ،نرش
الزخمرشي

ّ
املتوىف
األطهار ،حممد باقر املجليس

 1111للهجرة ،منشورات دار الكتب
اإلسالم ّية طهران.

 -الربهان يف علوم القرآن ،بدر الدين

دار الكتب مجهورية مرص العرب ّية،

الزركيش ،من أعالم
حممد بن عبد اهلل
ّ

 -األمايل ،شيخ الطائفة أبو جعفر حممد بن

إبراهيم ،دار إحياء الكتب العرب ّية –

الطبعة الثانية  1973م.

ّ
املتوىف  460للهجرة،
احلسن الطويس

حتقيق قسم الدراسات اإلسالم ّية –

مؤسسة البعثة ،نرش دار الثقافة قم،
الطبعة األوىل  1414للهجرة.

حممد أبو الفضل
القرن الثامن ،حتقيق ّ
عيسى البايب احللبي ورشكاه ،الطبعة

االوىل  1957م.

 -بصائر الدرجات الكربى يف فضائل آل

حممد ،أبو جعفر حممد بن احلسن بن

 -إمالء ما م ّن به الرمحان من وجوه

ّ
املتوىف  290للهجرة،
ّفروخ الص ّفار

اهلل بن احلسني بن عبد اهلل العكربي

 -ترتيب مجهرة اللغة ،حممد بن احلسن

اإلعراب والقراءات ،أبو البقاء عبد
ّ
املتوىف  616للهجرة ،حتقيق إبراهيم

عطوة عوض ،مطبعة احللبي مرص،
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األئمة
 -بحار األنوار اجلامعة لدرر أخبار ّ

أوفسيت مطبعة الصادق طهران

 1389للهجرة ،الطبعة الثانية.

تصحيح ونرش مريزا حمسن كوجة باغي.

ّ
املتوىف  321للهجرة،
بن دريد األزدي

تصحيح وترتيب عادل البدري ،جممع
البحوث اإلسالم ّية مشهد.

 -التسهيل لعلوم التنزيل ،حممد بن

 -أنوار التنزيل وأرسار التأويل (املشهور

ّ
املتوىف 741
أمحد بن جزي الكلبي

عبد اهلل بن عمر البيضاوي ّ
املتوىف 791

عبد املنعم اليونيس ،منشورات أم

تفسري البيضاوي) نارص الدين أبو اخلري

للهجرة ،منشورات مطبعة احللبي مرص.

للهجرة ،حتقيق إبراهيم عطوة وحممد

القرى القاهرة ،وطبعة دار الكتاب

عادل عبد الرمحن البدري

العريب بريوت الطبعة الرابعة.

ّ
املتوىف
جعفر حممد بن جرير الطربي

 -تفسري التبيان ،أبو جعفر حممد بن

 310للهجرة ،مطبعة البايب احللبي

حتقيق أمحد حبيب قصري العاميل

 -اجلامع ألحكام القرآن (تفسري القرطبي)

ّ
املتوىف  460للهجرة،
احلسن الطويس

وآخرين ،منشورات املكتبة العلم ّية –

النجف  1376للهجرة وطبعة مكتب

اإلعالم اإلسالمي قم.

 -تفسري غريب القرآن الكريم ،الشيخ

وأوالده بمرص ،الطبعة الثانية 1954م.

شمس الدين أبو عبد اهلل حممد بن امحد

بن أيب بكر بن فرح األنصاري القرطبي
ّ
املتوىف  671للهجرة ،نرش دار الغد
العريب القاهرة ،الطبعة الثالثة.

عيل بن أمحد
فخر الدين حممد بن ّ
ّ
املتوىف  1085للهجرة ،عني
الطرحيي

ّ
املتوىف 1359
القمي
الشيخ ع ّباس
ّ

كاظم الطرحيي.

أستادي ،جممع البحوث اإلسالم ّية

حممد
بتحقيقه والتعليق عليه ونرشه ّ

الدر النظيم يف لغات القرآن العظيم،
ّ
للهجرة ،حتقيق وتصحيح الشيخ رضا

القم ّي،
القمي ،عيل بن إبراهيم ّ
 -تفسري ّ

مشهد ،الطبعة األوىل  1428للهجرة.

األعلمي بريوت،
منشورات مؤسسة
ّ

أمحد بن الع ّباس النجايش األسدي

من أعالم القرن الثالث اهلجري،
الطبعة األوىل  1412للهجرة.

 تفسري املحدّ ث حممد بن مسعود بنالسلمي السمرقندي املعروف
ع ّياش
ّ

ّ
املتوىف  320للهجرة،
بالع ّيايش

 الرجال ،أبو الع ّباس أمحد بن عيل بنّ
املتوىف  450للهجرة تصحيح
الكويف
الس ّيد موسى الشبريي الزنجاين ،نرش

مؤسسة النرش اإلسالمي التابعة جلامعة
املدرسني يف احلوزة العلم ّية قم.
ّ

تصحيح الس ّيد هاشم الرسويل املحالّيت

 -سفينة البحار ومدينة احلكم واآلثار،

آي

للهجرة،حتقيقجممعالبحوثاإلسالم ّية

قم.
املطبعة العلم ّية ّ

 -جامع

البيان

عن

تأويل

القرآن(املشهور بتفسري الطربي) ،أبو

ّ
املتوىف 1359
القمي
الشيخ ع ّباس
ّ

مشهد الطبعة األوىل.
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تقديم:

االنزياح او العدول او االنحراف

آخر–ال من خالل اجلودة والرداءة– ولكن

يعنى هبا النقد احلديث (واملعارص) ،وان

الصياغة ،فتنتهك املثاليات املألوفة يف

االسلويب ((ظاهرة اسلوبية ونقدية ومجالية
كانت موجودة يف نقدنا العريب القديم))

()1

من خالل نظامه الذي تتشابك فيه مستويات
األداء ،أو تتكرر األنامط ،أو تتكاثر املنبهات

من خالل التقديم والتاخري ،واالستفهام،

الفنية))( .)3و ال يقف ذلك عند جمرد اإلفادة

والشك يف ّ
ان لالنزياح اثر فعال يف تطوير

يتعداه إىل حتقيق التأثري بإمكانات مجالية

وااللتفات ،واالستعارة واملجاز وغريها.

اخلطاب ،والتواصل بني مستعمليه،

وهو يشبه االغصان التي تنحرف عن

جذع الشجرة فتنمو وتأخذ شكلها الذي
ينبغي أن تكون عليه؛ لذا نجد كال من

حني تواصل الناس بعضهم مع بعض ،بل

كثرية ختتص بمستوى اإلبداع باللغة ،منها

احلذف ،او التقديم والتأخري ،او االستفهام،

او االلتفات؛ ويف مثل هذه الصياغة تأيت

اإلفادة اللطيفة(.)4

سبيتزر وتودوروف وريفاتري يعدّ انه من

اذن فاإلفادة اللطيفة عن طريق قيم

مقاييسهم ،اذ ((تكاد ّ
جل الدراسات التي
تعتمد اخلطاب ُأ ّسا تعريفيا لالسلوب

التأثري يف اخلطاب ،بعدد غري قليل من

فنيات العدول عن األساليب النمطية التي

املوحد بينهام ،ويتمثل يف مفهوم
املشرتك
ِّ

و أنه ال بد من مالحظة مقتىض احلال،

النص من خالل صياغته(( ،ويف هذا يفرتق

واقعة االتصال املؤثر.

( )1اسرتاتيجية ال��ق��راءة ،التاصيل واالج��راء
النقدي ،د .بسام قطوس.135 :
( )2االس��ل��وب��ي��ة واالس���ل���وب ،عبد السالم
املسدي.97 :

( )3البالغة و األسلوبية ،الدكتور حممد عبد
املطلب.357- 356 :
( )4ينظر :مفتاح العلوم ،أبو يعقوب يوسف
حممد بن عيل السكاكي.162 :

أهم اساسيات االسلوب ،ويعتمدونه يف

تنصب يف مقياس تنظريي هو بمثابة العامل
ّ
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نص عن نص ،وخيتلف عمل أديب عن

االنزياح))( ،)2وترى فيه خلقا جلامليات

أسلوبية أساسية متدنا بإجراءات إحداث

تتسبب يف إحداث دواعي الرتابة و امللل،

حتى تتشكل الرتاكيب بام يرتجم بصدق

حازم كريم الكاليب

االنزياح االستفهامي وأثره
يف االبداع الفني:

ال يقترص االستفهام

عليا يف البالغة ،كان أسلوب االستفهام
حمتال أعىل مكان يف تلك القمة))(.)6

عىل طلب

واالستفهام تركيب خاضع لقدرة املبدع

واملستفهم منه ،ويتميز بمرونة
للمستفهم
َ

إبداعيا يف السياق ،يثري النص بإمكاناته

()5

معرفة جمهول بل قد يكون يف أمر معروف

عىل استعامله استعامال فنيا ،وتوظيفه توظيفا

يف تقديم اخلطاب وفائدة املخاطب ،وألنه

اللغوية التي ((تتجاوز فيها الصياغة داللتها

العقيل ،وتشويق املتلقي لالهتداء اىل معرفة

قرائن األحوال))( ،)7فيقدِّ م جترب ًة أكثر

أسلوب خطايب يعتمد عىل االستدالل

األصلية لتنتج دالالت جديدة بمعونة

وجه الصواب حمقق ًا عنرصي اإلثارة

عمقا وشموال يف التعبري عن انفعاالته التي

قيمة إحيائية وداللية يف بنية النص وما يضفيه

الدالالت اجلديدة الرتاكيب االستفهامية

واالستجابة يف آن واحد عند املتلقيّ ،
فان له

تعرتيه حلظة إبداع العمل الفني ،فتدفع هذه

من أثر مجايل عىل الصورة التي يظهر فيها،

نحو التغيري والتطور ،مع مالحظة أن البنية

ترصفا وأكثرها يف مواقف االنفعال ورود ًا؛

((ألن الداللة األصلية لالستفهام هي

ف�هو ((أوفر أساليب الكالم معا َ
ين وأوسعها

االول
التوليدية هذه تبقى حمافظة عىل املعنى ّ

ولذا نرى أساليبه تتواىل يف مواطن التأثر

التي تنبه املتلقي ،وتبدأ منها عملية توليد

صح القولّ :
قمة
واإلقناع .وإذا ّ
أن للكالم ّ

ذهن املتلقي ببقاء داللة االستفهام األصلية

وحيث يراد التأثري وهيج الشعور لالستاملة

( )5االستفهام طلب الفهم من الغري عىل جهة
االستعالم ،وق��د ح��دّ ه السكاكي بقوله:
((واالستفهام لطلب حصول يف الذهن،
وامل��ط��ل��وب حصوله يف ال��ذه��ن ،أم��ا أن
يكون حكام بيشء أو ال يكون ،واألول :
هو التصديق ويمتنع انفكاكه من تصور
الطرفني ،والثاين هو التصوير ،وال يمتنع
انفكاكه من التصديق))مفتاح العلوم.524 :

الدالالت اإلضافية ،وتتكشف فاعليتها يف
ماثلة يف الصياغة))(.)8

وقد خترج بعض األساليب السيام

االنشائية من داللتها احلقيقية ((لتفيد عددا
( )6فن البالغة ،د .عبد القادر حسني.137 :
( )7حتوالت البنية يف البالغة العربية ،د .اسامة
البحريي.105 :
( )8حتوالت البنية يف البالغة العربية .107 :
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من املعاين املختلفة يف مقامات خمتلفة ،وعىل

أن يستخرج منه خمتلف الثامر ،يف حني ّأهنا

()9
هيمنا هنا هو
ظهر وما خفي))  ،وما ّ

واملبدع باستغالله إلمكانات اللغة

وفق مقاصد املتكلم وعالقته بسامعه ما

انزياح االستفهام عن معناه يف طلب الفهم

ٍ
معان جماز ّية متعدّ دة خيرج إليها ،يسانده
اىل

وتنوع
يف ذلك تعدّ د أدوات االستفهام
ّ
معانيها واستعامالهتاّ ،
الن بنية االستفهام
الواحدة قد ُيستشف منها أكثر من داللة،

تبعا لوقعها يف النفس ،وتنغيم الكالم.
فطريقة السؤال هلا وقعها عىل السامع يف

تصنيف صور االستفهام املختلفة بألواهنا يف

صوره املتعددة ،وبذلك تتعدّ د أنامط اجلملة

حر ّية
ّ
االستفهامية لدى األديب ،فتمنحه ّ

أكثر ،ومرونة يف التعبري ،ويف ذلك داللة عىل

الترصف يف فنون القول ،وتسخري
براعة
ّ

اللغة بش ّتى أساليبها؛ ((فاللغة موجودة
256

عىل هيئة ذخرية من االنطباعات ،خمزونة يف

دماغ كل فرد من أفراد جمتمع معني))(،)10
وهي بيد الف ّنان املبدع أشبه بحقل فارغ

خصب واألديب ّ
فالح موهوب يستطيع
( )9دروس يف البالغة العربية نحو رؤية جديدة،
االزهر الزناد.105 :
( )10علم اللغة العام ،فردينان دي سويرس.38 :

جتمد بني يدي من ال موهبة له(.)11

املتاحة ،ال يتعامل معها بوصفها وسيلة
اتصال فحسب ،وانام مادة لغوية قابلة

للتشكيل الفني ،يشكلها بطريقة تنم عن

تفكريه وذوقه ورؤيته لألشياء ،ويصطبغ

ويكون لنفسه
خطابه بصبغته الفردية،
ِّ
أسلوبا خاصا ال يتكرر عند غريه ،وهذا هو

جوهر العمل األديب ،وهنا يكمن ابداعه؛

ف�((جوهر الكالم البليغ مثله مثل الدرة
الثمينة ال ترى درجتها تعلو ،وال قيمتها
تغلو ،وال نشرتي بثمنها ،وال جتري يف

مساومتها عىل سننها ،ما مل يكن املستخرج
هلا بصريا بشأهنا ،والراغب فيها خبري ًا

بمكاهنا))(.)12

إن خروج االستفهام عن معناه احلقيقي

ٍ
معان جمازية يضفي عىل السياق حيوية
اىل

ومتعة فنية ،واستعامل تلك األدوات يف

معانيها احلقيقية ال حيقق هدف ًا بالغيا ،لكوهنا
( )11ينظر :سايكولوج ّية الشعر ومقاالت
أخرى ،نازك املالئكة.12– 11 :
( )12سايكولوج ّية الشعر ومقاالت أخرى:
.12–11

حازم كريم الكاليب

بحوث ًا نحوية بحتة ،وال يلجأ األديب

بالفهم املجرد بل ينتقل إىل حماولة التعرف

االستخبار بوساطتها فقط ،بل لتكون

جتربة النص األديب ،بام فيه من أحاسيس

إىل هذه الرتاكيب االستفهامية بقصد
وسيلة من الوسائل التي تساعده عىل

العقلية والوجدانية ،من خالل معايشة
وأفكار ومواقف واجتاهات ،ويف هذا

الوصول إىل أغراضه وحتقيق مراميه ،ملا يف

يكمن التفاعل الكبري بني النص ومتلقيه،

واخلروج هبا عن معنى االستفهام احلقيقي،

عىل جتارب أدبية تقع حتت طائلة فهمه

هذا األسلوب من مرونة يف استعامل أدواته

فيثري جتربته اخلاصة ،وخيصبها بانفتاحه

والعدول عن األصل إىل معان أخرى

وإحساسه(.)14

يقررها السياق.

وبام أن أسلوب االستفهام يف

إن هذا االستفهام -املجازي -ال

ٍ
معان
االستعامل األديب كثريا ما تتولد منه

احلقيقي وإنام يكون اجلواب عىل حسب ما

من قدراهتا عىل اإلحياء بدالالت كبرية ،اذ

يف كثري من األحيان يكون عاملا بمضمون

جيعل االحياء اللفظي من القوة والسيطرة

يستدعي اجلواب الذي يستدعيه االستفهام

ُيعرف من الغرض يف السؤال؛ الن املبدع

السؤال ،بحيث ال تبدو هناك حاجة إليه،

لكنه يعرضه ليحقق من ورائه وظيفة أخرى

غري طلب اإلجابة ،تسهم يف إضفاء نوع من
احلركة الذهنية عىل الصياغة ،فاالستفهام

((يف األبنية الفنية يستغني عن اجلواب
فيبقى مفتوح ًا ليلقي يف ذهن املتلقي شتى

اإلحياءات))( ،)13اذ إن املتلقي ال يكتفي
( )13نحو منهج جديد يف البالغة والنقد :د.سناء
محيد البيايت.64 :

جمازية ،فجاملية الصياغة وأساليبها تنبع
ّ
((إن أسمى ما يصل اليه فن االدب هو أن
وبعد املدى واحليوية بمكان عظيم ...وقوة

االحياء هذه هي التي تضيف شيئا آخر اىل
املدلول العادي لأللفاظ))( ،)15وهي تتصل

يف جمملها إما بالتعبري عن مواقف شعورية
لدى املتكلم تعكس إحساسه باألشياء،
كالتعجب والتمني والتعظيم والدعاء

( )14ينظر :البالغة واألسلوبية.237 :
( )15االسس اجلاملية لاليقاع البالغي يف العرص
لعبايس للدكتورة ابتسام أمحد محدان.154 :
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والتوسل ،وإما بإقناع املتلقي والتأثري

ّ
اجلاف حيوالن بني اإلنسان وبني اإلقبال

واإلنكار والتوبيخ والتهويل وغريها.

ّ
ولعل االستفهام من أفضل األساليب

من موقع اإلحياء بأ َّنه يمثّل احلقيقة التي

لشدّ انتباه املتلقي وإحراز التأثري فيه.

عليه كالتقرير والتحقيق واألمر والنفي

وقد عرض القرأن الكريم فكر اإلسالم

تفرض نفسها عىل الفكر من دون حاجة

التوضيحية
احلوارية واملناظراتية وحتى
ّ

وسيحاول الباحث الكشف عن بعض

إىل أي وسيلة من وسائل الضغط ،ما

هذه املعاين التي ُع ِدل إليها يف القرآن الكريم،

االسالمي حيرتم فكره ويريد له أن يصل اىل

موضحا من خالهلا مواطن االبداع التي

يمنح اإلنسان املتع ِّقل القناعة َّ
بأن الدين
قناعات من موقع الفكر والتأ ّمل واحلوار؛
الستيعاب الدعوة اجلديدة التي تعرض

ّ
كل يشء للحوار ،حتى يف القضايا التي
متثّل األساس يف مسألة الدعوة عىل مستوى
العقيدة ،كوجود ّ
وشخصية
اهلل وتوحيده
ّ

م ّتخذا من سورة يوسف انموذجا لذلك،
تأتت بمخالفة النسق التعبريي املألوف،
إذ إن أي تعديل يف أجزاء اجلملة ،إنام ينم
عن قصد معني يف األداء ،إما لتحقيق فائدة
داللية إضافية ،أو إلبراز األجزاء املعدول

إليها يف صورة أوضح عىل سطح الصياغة

الرسول الكريم صلوات اهلل عليه وآله

ثم االستحواذ
للفت انتباه املتلقي إليها ومن ّ

للجدال ،وأراد له أن يكون بالتي هي

االنزياح االستفهامي يف

والقرآن واليوم اآلخر ،وجعلها خاضعة
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عىل الفكرة التي حيملها ويدعو إليها اآلخر،

أحسن يف نطاق الكلمة األحسن .فانطلق

عىل اهتاممه والتأثري فيه.

سورة يوسف:

من روحية اإلنسان الذي ينفتح عىل اآلخر

إن العدول يف االستفهام عن الصورة

حاجته إىل الكلمة الطيبة واألسلوب املؤثر

احلقيقية إىل داللة أخرى متولدة عنها

يف عملية انسجام واحرتام ،بحيث يتحسس

يف إيصال الفكرة اجلديدة إىل عقله وقلبه،

وال ّ
شك يف ّ
أن الكلمة القاسية واألسلوب

املألوفة الذي تبتعد به الصياغة عن داللتها
َ
القول قيم ًة
يكسب
ذات وظيفة إنشائية
ُ

مجالية وتأثريية؛ ألهنا تنحرف عن صورهتا

حازم كريم الكاليب

املثالية ،بقصد إظهار ما حيتمل حصوله يف
املستقبل ،يف معرض احلاصل املتحقق،
فتتحقق املبالغة يف املعنى والداللة عىل

كامل العناية بحصوله .ومن االستفهام
الذي خيرج عن معناه األصيل إىل معنى

آخر :االستفهام الذي يراد به التقرير ،وهو

اإلثبات مع التسليم ،وال حيتاج إىل جواب
يقر فكرة من األفكار ،وفيه يتم محل
ألنه ّ

املخاطب عىل اإلقرار بنفسه باملعنى الذي

حتمله مجلة االستفهام إثباتا أو نفيا ،وذلك
إلزالة ٍّ
شك قد يتبادر إىل ذهن السامع ،أو

للتلذذ بسامع ذلك منه ،فيستعمل يف هذا
األسلوب النفي املسبوق غالبا باهلمزة؛
الن اهلمزة إذا دخلت عىل نفي فإنه ال يراد

معنى النفي بل يراد تقرير ما بعده.

ﭽﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ
ﮫ ﮬﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ

ﯖﭼ [سورة يوسف ،]59 :فقوله
تعاىل( :ﭽﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ

ﯖﭼ؟) استفهام خرج عن معناه
احلقيقي إىل معنى أفاد التقرير ،فاكتسب
القول هبذا االنزياح مجالية يف التعبري وقوة

يف املعنى املراد ،وال ينتظر منهم جوابا عليه،
فضال عام يبطن من هتديد ووعيد؛ فايفاء

الكيل ،واحسان الضيافة مرهون باتياهنم

اخيهم بنيامن ليوسف ،اذ قال بعد ذلك

مرصحا هبذا التهديد والوعيد :ﭽﯘ ﯙ

ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡﭼ

[سورة يوسف ،]60 :فازدادت مجالية
التعبري هبذا األسلوب ،وساعدت عىل إبراز

و ُيستعمل االستفهام املجازي يف هذا

املتأيت باالستفهام،
املراد عن طريق احلوار ّ

البالغي من األساليب اجلاملية املثرية يف

املستمعني ،وما كان هلا ذلك لو قيلت

إذ يرمي إليهام املتكلم بأسلوب لفظي مبارش

(انا اويف الكيل وانا خري املنزلني) ،فهذا

السياق الداليل عىل نحو كبري ،فهذا املقصد

الدراسات البالغية ،ويف أغراض القول،

فكانت بذلك أكثر تأثريا وأوقع يف نفوس

بغري هذا األسلوب ،كأن يقال مبارش ًة:

وباألسلوب اخلربي ،ولكنه يف االستفهام

االنزياح والعدول عن االصل جعل للقول

أخص ،وذلك نجده يف مثل قوله تعاىل:
ّ

املتلقي ،تسبب له الدهشة املصحوبة باللذة،

وفنية
املجازي حيمل طبيعة مجالية خاصةّ ،

فنية خاصة ختلق فجوة من التوتر يف ذهن
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فيكون التأثري فيه اكرب ومن نفسه أمكن.

من الدالالت التي خيرج إليها

االستفهام والتي تتعلق باملتلقي وتشبه إىل

حدٍّ ما التقرير :اإلخبار والتحقيق .اذ يتجه

إىل إطالع السامع أو تثبيت خرب لديه ،أو أنه

يرمي إىل كليهام مع ًا ،ومثال ذلك قوله تعاىل:

ﭽﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ
ﭘ ﭙﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ

ﭢﭣﭤﭥﭼ [سورة يوسف،]96 :
اذ جاء االستفهام هنا للتحقيق؛ ((الن مهزة
االستفهام اذا دخلت عىل النفي أفادت

التحقيق))

()16

والتقرير ،فلتثبيت وحتقيق

واملتوخى فيه.
الكبري
ّ

ومثل ذلك قوله تعاىل عىل لسان

أحد اخوة يوسف :ﭽﭧ ﭨ ﭩ
ﭪﭫﭬﭭﭮﭯﭰﭱ

ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶﭷ ﭸ ﭹ ﭺ
ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂﮃ ﮄ ﮅ
ﮆﭼ [سورة يوسف ،]80 :فعبارة:

ﭽﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ

ﭮ ﭯ ﭰﭼ خرج فيها االستفهام عن
معناه احلقيقي يف طلب الفهم ،وانزاح اىل
معنى أخر أفاد االخبار والتحقيق ،فاكتسب

ما قد اخربهم من انه -يعقوب- يعلم

القول هبذا العدول مجالية يف التعبري وقوة يف

لريسخ هذا املعنى يف
صيغة االستفهام؛
ِّ

ومن الدالالت التي خيرج إليها

من اهلل ماال يعلم ابنائه جاء هبذا التعبري عىل

فنية و إبداعا.
املعنى املراد فكان بذلك اكثر ّ

أذهاهنم ،وليكون اإلخبار آكد وأكثر قوة

االستفهام للتأثري يف املتلقي أيضا:

ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭼ ،فمجيء التعبري

االستفهام لتحديد موقف معني للسامع،

مما لو قيل باألسلوب اخلربي :ﭽ ﭟ ﭠ
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قوة التعبري وحالوته ،فضال عن التأثري
ّ

اإلنكار والتوبيخ .فقد يستعمل املتكلم

خمالفا ملا وضع عليه األصل ،وخروجه من

فعلية يف إنتاج اجلملة
ليدخله يف مشاركة ّ

هو اإلخبار والتحقيق جيعل املتلقي يستشعر

بمضمون الكالم وأقوى فاعلية يف إحياء

إرادة االستفهام وطلب الفهم اىل معنى آخر

( )16مغني اللبيب عن كتب األعاريب ،البن
هشام.71 /1 :

االستفهامية،

فيكون

أكثر

التصاقا

املعنى املراد .ومن ذلك قوله تعاىل:

ﭽﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ

حازم كريم الكاليب

ﭳ ﭴ ﭵ ﭶﭼ [سورة يوسف:

واملعنى املجازى املقصود ،فيكون التعبري

ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶﭼ؟)

يف أبيهم أبلغ ،واالسستنكار أقوى وأشدّ .

وانام تعبري اريد به االنكار ،ولكي يأيت

معنى التوبيخ ،بتقريع السامع وتوبيخه

عن االصل للداللة عىل هذا املراد ،فكانت

ذلك قوله تعاىل عىل لسان يعقوب عندما

 ،]39فاالستفهام يف عبارة( :ﭽﭰ

ليس استفهاما حقيقيا مفاده طلب الفهم،

بقوة وفاعلية اكرب ،انزاحت العبارة
االنكار ّ
بذلك اكثر فنية وابداعا .ولو قيلت بغري هذا

بذلك االنحراف أوقع يف النفس ،و التأثري
وقد يتضمن االستفهام االنكاري

حلمله عىل عدم فعله يف املستقبل ،و َم َثل

طلب ابناؤه منه اخاهم بنيامني ليكتال

األسلوب ،كأن يقال بشكل مبارش( :اهلل

معهم ،ويزدادوا به من عزيز مرص َ
كيل

كان هلا من احلالوة واجلامل ما كان للعبارة

فعلتهم االوىل بيوسف ،مستعمال صيغة

الواحد القهار خري من ارباب متفرقون) ملا
يف النص الكريم ،وال كان هلا يف السامع
ذلك التأثري ّ
اخلالب.

ومن االستفهام املنزاح لالنكار قوله

تعاىل :ﭽﯗﯘﯙﯚﯛﯜﯝﯞ

ﯟ ﯠ ﯡﭼ [سورة يوسف.]11 :
فأبناء يعقوب ينكرون عىل ابيهم خوفه
منهم ،وعدم اطمئنانه هلم وتسليمه يوسف

ا ّياهم ،ولشدّ ة احلاجة للتعبري عن هذا
وقوته جاءوا بالعبارة استفهامية
االستنكار ّ

منحرفة عن اصل الوضع يف طلب الفهم،

ليحدث هذا اخلروج عن املألوف نوعا من

التساوق والتالؤم بني الصياغة الرتكيبية

بعري ،فام كان منه اال ان يوبخهم عىل

االستفهام املجازي للداللة عىل ذلك ،اذ

قال تعاىل :ﭽﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ

ﯾﯿﰀﰁﰂﰃﰄ
ﰅﰆﰇﰈﰉﭑﭒ
ﭓﭔﭕﭖﭗﭘﭙ
ﭚ ﭛﭜ ﭝ ﭞ ﭟﭠ ﭡ ﭢ ﭣﭼ

[سورة يوسف ،]64- 63 :فاالستفهام
يف عبارة :ﭽﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ

ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛﭼ مل يفد معناه
احلقيقي ،بل خرج عن معناه يف اصل

الوضع ،وانزاح ليؤدى به معنى آخر حيمل
قدرا من التوبيخ واللوم والتقريع؛ لكونه
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موجها إىل متلق خمطئ ،يف اشارة هلم عىل

حتى اذا ما ُفتِّحت االبواب ،وفوجئت

هبذا اخلروج أوفق معنى ،وأكثر تأثريا يف

ﮐﮑﮒﮓﮔﮕﮖﮗﮘ

ما فعلوه بيوسف من قبل ،فكان التعبري
املتلقي ،ومجالية التعبري هبذا األسلوب

أوفر حظا.

ﮙﮚﭼ [سورة يوسف ،]25 :فعبارة:
ﭽﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ

ومثل هذا املعنى نجده يف عبارة

ﮘ ﮙ ﮚﭼ أسلوب استفهام خرج ّ
عام

ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇﭼ

إىل إفادة العرض ،ما جيعل السامع يتفاعل

االستفهام يف قوله تعاىل :ﭽﭾﭿﮀﮁ
[سورة يوسف ،]89 :فمجيء العبارة
هبذا األسلوب الذي انزاح فيه االستفهام

عن معناه احلقيقي اىل معنى االنكار
عرب بشكل ٍ
واف عن استياء
والتوبيخ؛ قد ّ

يوسف من هذا العمل ،وعمق تأ ّثره
منه ،فكان أجدر باإلنكار والتوبيخ ،وما

كان للقول أن يصل اىل ما وصل إليه من
تقريع ّ
مبط ٍن لو قيل بغري هذا األسلوب.
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بوجود العزيز واقفا عند احدها قالت :ﭽﮏ

ومن الدالالت األخرى التي يمكن أن

تتولد من سياقات أسلوب االستفهام للتأثري

عىل السامع ولفت انتباهه ،العرض

()17

والتحريض ،ومثال ذلك ما جاء عىل لسان

امرأة العزيز عندما الحقت يوسف
( )17وهو :طلب اليشء بلني.

وضع عليه األصل يف طلب الفهم ،وانزاح

مع القول بفاعلية أكرب ،فضال عام يكتسبه
من قيمة فنية ومجالية يفتقر إليها لو كان بغري

هذه الصيغة.

ومن دالالت االستفهام التي يراد

هبا التأثري عىل املتلقي من خالل ختويفه
ّ
ولعل
من أمر ما أو من عمله :التهويل،

أسلوب االستفهام املجازي من أعظم
أنامط التصوير اإلحيائي ،إذ يسعى من

املستفهم عنه يف
خالله املتكلم إىل إبراز
َ
صورة مهولة فظيعة ،ليس ليشء إال للتأثري
عىل املتلقي ،ودفعه إىل االبتعاد عنه عىل
نحو ما ،ومن ذلك قوله تعاىل :ﭽﭱ

ﭲﭳﭴﭵﭶﭷﭸﭹﭺ

ﭻ ﭼ ﭽ ﭾﭼ [سورة يوسف:
 ،]107ففي اآلية الكريمة استفهام خرج
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من معناه احلقيقي بانزياحه اىل معنى

احلالة العقلية مع احلالة العاطفية االنفعالية،

وهلع من بطش اهلل وعذابه ،الذي ال ُيؤمن

والفنية و اإلبداع؛ فباتصال الصورة اجلاملية
ّ

التهويل ،ليجعل املتلقي يف حالة خوف
ثم يأيت
أن يأيت بغتة دون ان يشعر به أحدّ ،
اليوم الذي يقف فيه الناس للحساب أمام

رب العاملني ،فيجازى املجرم بجرمه،
ِّ

وهذا يضفي عىل التعبري خصائص اجلامل
بني العقل والعاطفة تربز القيمة الفنية
واجلاملية املؤثرة.

واملحسن باحسانه.

ومثل ذلك ايضا قوله تعاىل :ﭽﮠ

ﮡﮢﮣﮤﮥﮦ
ﮧ ﮨ ﮩ ﮪﮫ ﮬ ﮭ ﮮ

ﮯ ﮰﮱ ﯓ ﯔﭼ [سورة

يوسف ،]109 :اذ خرج االستفهام يف
اآلية الكريمة من داللته الوضعية إىل
داللة تعبريية ذات أثر اعمق هي التهويل

والتخويف ،بام متنحه هذه الصيغة من سعة

خيال لدى املتلقي ،لتَظهر له العبارة هبذا

االسلوب مليئة باإلحياء ،فيكون التأثري فيه
أكرب ،والتمكن من نفسه أشدّ .

اخلامتة:
تأسيس ًا عىل ما تقدّ م نرى ّ
أن االستفهام

يوجه يف كثري من اآليات الكريمة
كان َّ
من بنيته السطحية الوضعية وينزاح إىل
ٍ
معان ودالالت كثرية،
بنية عميقة ذات

متفجرة من خالل سياقات خمتلفة ،معتمدا
هذا االنزياح إلثارة املتلقي ومشاركته

يف إنتاج املعنى ،وإعامل ذهنه يف الكشف
والتأمل ثم القبول واالرتياح ،وهبذا ّ
فإن

فنية
النص
االستفهام يف ِّ
االهلي جيمع بني ّ
ِّ

النص ومجالية تلقيه ،ما يمنحه االبداع

ّ
إن أسلوب االستفهام يف هذه اآليات

املتفرد والتأثري القوي استناد ًا إىل جتاوبات
ِّ

التخييل ،ليمتلئ املوقف باملفاجآت

وحيوي ًا ،يقوم بينه وبني النص اجلاميل

الكريامت وما عىل شاكلتها ينامز بسعة

واملؤثرات ،فتحدث بذلك فجوة يف ذهن
املتلقي ،تؤدي به إىل الدهشة ،واندماج

املتلقي وردود فعله بوصفه عنرص ًا فعا ً
ال

فني ينتج عنهام تأ ّثر نفيس
تواصل وتفاعل ٌّ
ودهشة انفعالية.
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االنزياح االستفهامي يف سورة يوسف

املصادر واملراجع:

القرآن الكريم.

العا ّمة ،بغداد1993 ،م.

•اسرتاتيجية القراءة ،التاصيل واالجراء

•علم اللغة العام ،فردينان دي سويرس

االردن1998 ،م.

أفاق عربية1985 ،م.

النقدي ،د .بسام قطوس ،دار الكندي،

ترمجة الدكتور يوئيل يوسف عزيز،

•االسس اجلاملية لإليقاع البالغي يف

•فن البالغة ،الدكتور عبد القادر

محدان ،دار القلم العريب بحلب ،ط،1

الفجالة ،القاهرة.

العرص العبايس ،الدكتور ابتسام أمحد
1418ه� 1997م.

حسني ،دار هنضة مرص للطبع والنرش،

•مغني اللبيب عن كتب األعاريب،

•األسلوبية واألسلوب ،الدكتو عبد

تأليف االمام ايب حممد عبد اهلل مجال

ليبيا ،ط1982 ،3م.

بن هشام االنصاري املرصي املتوىف سنة

السالم املسدي ،الدار العربية للكتاب،

الدين بن يوسف بن امحد بن عبد اهلل

•البالغة و األسلوبية ،الدكتور حممد

761ه� ،حققه وخرج شواهده الدكتور

للكتاب ،القاهرة1984 ،م.

1964م.

عبد املطلب ،اهليئة املرصية العامة

مازن املبارك ،دار الفكر بدمشق ط،1

•حتوالت البنية يف البالغة العربية،

•مفتاح العلوم ،أبو يعقوب يوسف

للطبع والنرش والتوزيع ،ط200 ،1م.

نعيم زرزور ،دار الكتب العلمية،

الدكتور اسامة البحريي ،دار احلضارة
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الثقافية
نازك املالئكة ،دار الشؤون
ّ

حممد بن عيل السكاكي ،رشح االستاذ

•دروس يف البالغة العربية نحو رؤية

بريوت1983 ،م.

العريب ،ط ،2الدار البيضاء ،سفاقس،

الدكتور سناء محيد البيايت ،ط،1

جديدة ،االزهر الزناد ،املركز الثقايف

1982م.

سايكولوجية الشعر ومقاالت أخرى،
•
ّ

•نحو منهج جديد يف البالغة والنقد،
منشورات جامعة قار يونس -بنغازي،

ليبيا1998 ،م.

م
لخ
ص ال
بح
ث
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بسم اهلل الرمحن الرحيم

هذا البحث هو سياحة يف آيات القرآن

ظهرت مجيعا يف الوطن العريب ،مما أعطى

الكتاب والصابئني واملجوس كام حددناهم

وقد ظهرت اليهودية يف بني إرسائيل يف

الكريم التي تتحدث عن األخر وهم أهل

يف البحث .وقد شغل أهل الكتاب احليز
األكرب واملساحة األوسع يف القران الكريم

قياسا بالصابئني واملجوس الذين أشارت
اليهم بعض آياته باشارات مقتضبة وأهل

الكتاب هؤالء هم اليهود والنصارى،
وقد نعتهم القرآن هبذا النعت الن كتبهم

متداولة ومعروفة لدى البرشية .وهذه
الكتب هي التوراة واألناجيل األربعة.

ومن املؤكد أن اإلنجيل كان واحدا عند ما
تلقاه عيسى من ربه.

وتسهيال لتناول املوضوع ارتأينا أن

نقسمه عىل فقرات:

نبذة تارخيية عن اليهودية والنرصانية:
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الصالة والسالم ،وهذه الديانات الثالثة

اليهودية:

هي الديانة الساموية األوىل التي نزلت

عىل موسى والتي ترتبط مع الديانتني
السامويتني الالحقتني النرصانية (دين

عيسى )واإلسالم (دين نبينا حممد)

برابطة البنوة بدين نبي اهلل إبراهيم عليه

هلذا الوطن حق القيادة التارخيية للبرشية،

مرص فتلقاها موسى

من ربه .وقد

فصلت التوراة احلديث عن بني إرسائيل

وكيف دخلوا مرص بدعوة من نبي اهلل

يوسف( لوالده إرسائيل [يعقوب]
وأخوته) وقد تكاثروا يف مرص فاستعبدهم

األقباط حكام مرص وفراعنتهم حتى ظهر

موسى برسالته(.)1

لقد دعا موسى فرعون لأليامن باهلل

سبحانه وتعاىل ولكنه رفض رغم اآليات

التي جاءه هبا موسى ،كام طلب منه أن
يسمح بخروج بني إرسائيل من مرص ولكن

فرعون رفض يف البداية .وأخري ًا سمح هلم
وملوسى بقيادهتم واخلروج من ارض مرص
إيل ارض كنعان (فلسطني) ،فلام خرج

موسى ببني إرسائيل ندم فرعون واخذ

قوة من رجاله وخرج يف طلبهم .وعند
( )1الكتاب املقدس /العهد القديم /دار الكتاب
امل��ق��دس يف ال��رشق األوس���ط ،التكوين:
ص79- 78؛ واخلروج :ص .95- 94

د .سامل أمحد حمل

البحر األمحر كاد فرعون أن يدركهم لكن

األشوريون والبابليون من القضاء عىل

إىل الضفة الرشقية ،وعند ما دخل فرعون

من اليهود أرسى إىل بابل بني عام  597ق.

عليه فقىض نحبه هو وجنوده ،ونجى اهلل

غري أن احتالل بابل من قبل كورش

األلواح (التوراة) .ومن سيناء أمر موسى

إىل أورشليم ،ولكنهم خضعوا بعد ذلك

ولكنهم ختاذلوا وجبنوا فرضب اهلل عليهم

وبالد الشام( ،)6ويف عام 77م مترد اليهود

موسى وقومه عربوا البحر بمعجزة إهلية

الطريق الذي سلكه موسى انطبق البحر

موسى ،)2( يف سيناء تلقى موسى من ربه

قومه بالدخول إىل ارض كنعان (فلسطني)

بالتيه أربعني سنة يف سيناء(.)3

اململكتني ،وجاء نبو خذ نرص بأعداد كثرية
م ،و  587ق .م(.)5

االمخيني عام  539ق .م أتاح لليهود العودة
للرومان الذين استعمروا شامل أفريقيا

عىل احلاكم الروماين يف فلسطني (طيطوس)

ويف زمن الحق متكن احد أنبيائهم من

فنكل هبم فاضطر اليهود إىل ترك فلسطني

دولة هيودية بقيادة داود ،وبعد وفاته

احلجاز وسكنوا يثرب ،إضافة إىل خيرب،

قيادهتم ودخل هبم فلسطني وأسست أول
توىل سليامن قيادة تلك الدولة .غري
أن هذه الدولة انقسمت بعد وفاة سليامن
إىل دولتني هيوذا يف اجلنوب بقيادة ابنه

رحبعام ،واألخرى يف الشامل وهي السامرة

بقيادة (يوربعم ،يوربعام) ،وذلك حدود

سنة  933ق.م( ،)4وقد متكن العراقيون:
( )2نفسه :اخلروج.111- 110 :
( )3نفسه :العدد.235- 222 :
( )4نفسه :صموئيل الثاين ،اإلصحاح الثاين ،ص
 .483وامللوك األول :ص .557- 556
ينظر :موسوعة عامل األدي��ان ،جمموعة من

وخرجوا هائمني فوصل بعضهم إىل شامل
وفدك وأذرعات( ،)7ويف يثرب استوطنت

كبار الباحثني ب��أرشاف أبو طالل ،ط/3
 ،2008مكتبة نوبلس ،ج ،7ص .113 99
( )5الكتاب املقدس :أخبار األي��ام الثاين ،ص
 ،737-736ارميا– 1158 :ينظر موسوعة
عامل األديان ،ج ،7ص .134- 132 ،130
( )6الكتاب املقدس :عزرا،747 ،739- 738 :
.748
( )7موسوعة عامل األديان ،ج ،7ص 161-159؛
العيل ،صالح امحد :حمارضات يف تاريخ
العرب ،أعيد طبعه عىل مطابع مؤسسة
دار الكتب ،جامعة املوصل ،1981 ،ج،1
ص.171
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ثالثة قبائل هيودية هي :بنو قينقاع ،وبنو

بينام كفرت األكثرية من بني إرسائيل هبا.

كان هلا مع الرسول األعظم مواقف

أضفوا صفة األلوهية عليه ﭽﭦ ﭧ

النضري ،وبنو قريظة .وهذه القبائل هي التي

ابتدأت بالتحدي واالعتداء بالقتل عىل

احد املسلمني والغدر ،وأخري ًا اخليانة التي

نفذت عىل يد بني قريظة وحتالفهم مع

األحزاب من قريش وغطفان وبني سليم

الستئصال شأفة اإلسالم(.)8
أما النرصانية:

ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯﭰ
ﭱﭲﭳﭴﭵﭶﭷ
ﭸﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ
ﮁ ﮂ ﮃ ﮄﮅ ﮆ ﮇ
ﮈ ﮉﭼ [سورة املائدة.]72 :

مل يرتك املسيح تعاليم دينه يف كتاب

فهي الدين الذي أوحى اهلل به تعاىل اىل

واحد والذي عرف باإلنجيل ألنه مل يدون

وقد برش عيسى بدعوته بني بني إرسائيل

قبل بعض حوارييه فعرف كل إنجيل باسم

عيسى عليه الصالة والسالم يف فلسطني.
طالبا منهم اإليامن باهلل تعاىل أهل ًا واحد ًا ال

رشيك له وخمففا عليهم لبعض ما جاءت

به رشيعة موسى إليهم ﱫﮱ ﯓ

ﯔ ﯕ ﯖ ﯗﱪ

()9

[سورة آل

عمران ،]50 :غري أن القلة القليلة من بني
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بل إن الذين امنوا بدعوته كفروا عندما

إرسائيل هي التي أمنت بالدعوة اجلديدة

( )8ابن هشام ،حممد بن عبد امللك :السرية النبوية:
حتقيق وضبط مصطفى السقا وزميله/
القسم األول اجل����زءان األول وال��ث��اين،
ص.502- 501
( )9الكتاب املقدس :العهد اجلديد :إنجيل متى.
وانظر :القرآن الكريم.

يف حياته وأثناء نزوله عليه وإنام دون من

من مجعه ودونه فكان :إنجيل متى ،وإنجيل

مرقس ،وإنجيل لوقا ،وإنجيل يوحنا(،)10
ويبدو آن تدوين العهد اجلديد يف أوقات

متفاوته بعيدة نسبيا عن زمن النزول ،وتعدد
األشخاص الذين تولوا مجعه وتدوينه كان
السبب املبارش يف إدخال التحريف عىل
هذا الكتاب املقدس ،الذي قال تعاىل عنه:

ﭽﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢﭼ [سورة
املائدة.]46 :

انترشت دعوة عيسى بعد التحاقه

( )10الكتاب املقدس :العهد اجلديد :ص.188-3

د .سامل أمحد حمل

بالرفيق األعىل فحصلت عىل أتباع كثريين

به وص��ارت تعرف باملدينة املنورة ،تعد

يف بالد الشام ومرص وبدرجة أقل يف

حتوال كبريا يف العالقة الواقعية بني الرسول

العذاب عىل يد الوثنيني الرومان والفرس

يسكنون املدينة.

العراق .وقد القى أتباعها شتى صنوف
من املجوس .أما يف جزيرة العرب فلم
تنترش إال يف مدينة عربية واحدة هي نجران

يف بالد اليمن ،فكأن اهلل تعاىل حفظ هذه
املنطقة من انتشار أية رسالة أو دعوة بانتظار

الرسالة اخلامتة رسالة اإلسالم الذي أوحي
اهلل به اىل الرسول األعظم.)11(
االعرتاف بالديانتني:

األعظم واليهود خاصة بوصفهم كانوا
فعندما كتب الرسول الصحيفة

التي حدد فيها لكل طرف من اإلطراف
املذكورة يف تلك الصحيفة :املسلمون،

اليهود ،املرشكون ما ينبغي القيام به جتاه
املدينة يف حال تعرضها هلجوم خارجي

ألي عدو وهبذا أصبح اليهود جزء ًا مهام من
أمن املدينة ،فقد تعهدوا أيضا ،وكام جاء يف

حت��دث ال��ق��رآن ال��ك��ري��م ع��ن هاتني

أحدى فقرات الصحيفة بعدم إيواء أي من

الكريمني نبي اهلل موسى ونبي اهلل عيسى،

وهكذا اعرتفت الصحيفة لليهود بأهنم أمة

الديانتني السامويتني معرتف ًا بالنبيني

قريش ،بوصفهم أعداء الرسول،)12(

وهذا االع��رتاف رسى عىل أتباع اإلسالم

مع املؤمنني.

حني أننا ال نجد اعرتافا مقابال من قبل

القرآن الكريم تفيض سوره وآياته باحلديث

يف نظرهتم هلذين الرسولني الكريمني ،يف
اليهود والنصارى بنبي اإلسالم حممد

وضمن االعرتاف بالديانتني نجد

عن اليهود وعن النصارى فسور :القصص

وبدينه اإلسالم ،إذ كانت آيات القرآن قد

واحلرش و يوسف ،تتحدث عن موسى

واحرتام ،ومن الناحية األخرى فان هجرة

السور حديث هبذا املعنى .وكذلك احلال

( )11ابن هشام ،القسم األول ص.36- 34

( )12نفسه ،ق ،1ص.503

حتدثت عن موسى وعيسى بكل توقري

الرسول األعظمإىل يثرب ،التي تنورت

وبني إرسائيل ،ويف سورة طه وغريها من
بالنسبة للنصارى فسور آل عمران واملائدة
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والربوج وغريها ،حتدثت بإسهاب عن

النرصانية ونبيها عيسى ،كام أمتدح القرآن
الكريم شهداء النرصانية يف مدينة نجران يف
سورة الربوج عندما حرقهم امللك اليامين

ذو نؤاس ( 523م) ووصفهم بأهنم شهداء
وهي أعىل درجة من درجات التقرب إىل اهلل

تعاىل( ،)13ثم إن النصارى كانوا بعيدين عن

صاحب الرسالة وعن املدينة ،ومع ذلك
فقد زاروا بوفد منهم املدينة ،ونزلوا ضيوفا

عليه (عليه الصالة والسالم) وأنزهلم يف

مسجده املبارك وحدثهم وسمع منهم وأراد
أن يباهلهم يف دينه ودينهم يف حديث املباهلة
املعروف ولكنهم رفضوا(.)14

ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ
ﯴﯵﯶﯷﯸ

ﯹ ﯺ ﯻﭼ [سورة املائدة]5 :
وقد بحث الفقهاء حكم هذه اآلية بتفصيل
لسنا بصدد البحث عنه(.)15

وقد علق سيد قطب عىل ما جاء يف

اآلية الكريمة بقوله(( :وهنا نطلع عىل

صفحة من صفحات السامحة اإلسالمية
يف التعامل مع غري املسلمني ممن يعيشون

يف املجتمع اإلسالمي [دار اإلسالم] أو
تربطهم به روابط الذمة والعهد من أهل

الكتاب ...إن اإلسالم ال يكتفي أن يرتك

وضمن اعرتاف القرآن هباتني الديانتني

هلم حريتهم الدينية ثم يعتزهلم فيصبحوا يف

العالقة ربط بينهم وبني املسلمني فيها إذ

إنام يشملهم بجو من املشاركة االجتامعية

فانه منح أهل الكتاب امتيازا خاصا يف

احل للمسلمني أكل ذبائحهم كام احل
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ﯦ ﯧﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ

للمسلمني الزواج من حرائر أهل الكتاب

املجتمع إال سالمي منبوذين أو معزولني،

واملودة واملجاملة واخللطة فيجعل طعامهم
حل للمسلمني حالل هلم كذلك ليتم التزاور

بقوله تعاىل :ﭽﯚ ﯛ ﯜ ﯝﯞ

والتضايفواملؤاكلةواملشاربة))(.)16

( )13القرآن الكريم /الربوج؛ وانظر بن هشام،

( )15تراجع كتب التفسري والفقه باب (ذبائح
أهل الكتاب).
( )16سيد قطب ،يف ظالل القران ،دار الرشوق،
القاهرة ،الطبعة الرشعية  ،2008 ،37جملد
الثاين ،ج ،5ص .848

ﯟﯠﯡﯢﯣﯤﯥ

ق ،1ص.36- 34

( )14ابن هشام ،ق  ،1ص ص .584- 583

د .سامل أمحد حمل

غري أن اعرتاف القران الكريم باليهودية

فهل جيوز ملن يؤمن باهلل تعاىل ،ويقر له

والزيف اللذين أحدث فيهام أتباع هاتني

والرازق لكل حيء ،ومن بيده ملكوت

والنرصانية مل يمنع من تبيان التحريف
الديانتني .فهل يعقل أن يكون العزير ابن

بالوحدانية ،واألزلية ،وهو خالق كل يشء

السموات واألرض أن يشبهه باإلنسان

اهلل كام ادعى اليهود أو أن املسيح ابن اهلل

الذي هو من خلق اهلل سبحانه وتعاىل؟.

يقول تعاىل :ﭽﮛ ﮜ ﮝ ﮞ

أن مل يرعووا ويكفوا عن هذا الكفر الرصيح

النصارى :ﭽﮠ ﮡ ﮢ

تعاىل:

كام ادعى النصارى تعاىل اهلل عام يأفكون.

ﮟﭼ [سورة التوبة ،]30 :كذلك قالت
ﮣ ﮤﭼ [سورة التوبة .]30 :وأقوال
هؤالء تقدح يف اإللوهية فاهلل تعاىل ال يمكن

أن يكون والد ًا ألحد وال مولودا من أحد.
لذلك ندد القرآن بأقواهلم هذه وحذرهم

بقوله تعاىل :ﭽﮛﮜﮝﮞﮟ

ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ

ﮥﭼ [سورة املائدة ،]73 :وقالوا أيضا:

لقد توعد القرآن بالعذاب األليم هلؤالء

مؤكد ًا جلت قدرته عىل انه اله واحد يقول
ﭽﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ

ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ

ﮥﭼ [سورة املائدة ،]73 :وسيكون
العذاب عىل كل من قدح يف الوهية اهلل تعاىل

كام اخرب تعاىل القائلني :ﭽﮘ ﮙ

ﮚﮛﮜﮝﮞﮟﮠ
ﮡﭼ [سورة املائدة ،]17 :أو بان اهلل
هو ﭽﮑﮒﭼ[سورة املائدة.]37 :

ﭽﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ

ويف عدد من آيات القرآن التي حتدثت

ﯤ ﯥ ﯦ ﯧﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭﯮ

جاءت منددة بمواقفهم ليس من اإلسالم

ﭗﭼ [سورة املائدة ،]18 :ﭽﯣ

عن أهل الكتاب ،وهم اليهود والنصارى

ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴﭼ [سورة

ومن نبي اإلسالم عليه الصالة والسالم

وهنا نجد القرآن الكريم ينترص

ع�ىل أنبيائهم موسى وعيسى وبقية أنبياء

املائدة.]64 :

لإللوهية اخلالصة هلل سبحانه وتعاىل

فحسب وإنام من كتبهم التي ن�زلت
بني إرسائيل ،فهم ِّ
معطلون هلا ،ومل
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يتمسكوا بام جاءت به من هدى ونور،

بعضهم ألهنم جاءوهم بام ال حيبون ،وبام

ﭽﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ

كانت التوراة هدى لبني إرسائيل،

إلسعادهم وإسعاد البرشية .يقول تعاىل:
ﭥﭦﭧﭨﭩﭪﭫﭬ

وحتذير ًا هلم من الوقوع يف الضاللة والرشك

ﭭﭮ ﭯ ﭰ ﭱﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ

يقول تعاىل :ﭽﭨ ﭩ ﭪ

أقام�ة التوراة واإلنجيل العمل وفق ما

ﭲ ﭳﭼ [سورة اإلرساء،]2 :

عمل إتباعهام باملحرف ومل يعملوا بام انزل

يتوكلون عليه غري اهلل سبحانه وتعاىل.

ﭷﭼ [سورة املائدة ،]66 :ومعن�ى

جاءا به من اهلل من دون حتريف ،يف حني

أليهم من رهبم الذي قصده القرآن الكريم،

أو ما نزل عىل أنبيائهم دون حتريف(،)17

لقد ع�رف بن�و إرسائيل بالفساد ومعارضة
األنبياء وقتل بعضهم وتكذيب البعض

ﭫﭬﭭﭮﭯﭰﭱ
فاألمر جاءهم بعد اختاذهم وكي ً
ال أو ولي ًا
ويستمر تنديد القرآن الكريم بأهل

الكتاب بسبب رؤيتهم لإللوهية وع�دم
تنزيه الذات اإلهلي�ة م�ن الوالدة والشب��ه
والصفات البرشية األخرى ،وهذا التنديد

األخر .يقول تع�اىل :ﭽﯭ ﯮ

ليس بسبب موقفهم من اإلسالم يقول

ﯶﯷﯸﯹﯺﯻﯼ

ﰀ ﰁ ﰂ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗﭘ

ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴﯵ
ﯽ ﯾ ﯿ ﰀﭼ [سورة
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ال تشتهي أنفسهم(.)18

املائدة ،]70 :كان اهلل سبحانه وتعاىل قد
اخذ عىل اليهود ميثاق ًا وهو أن ال يعبدوا
إال اهلل والعمل بام أمرهم به والتقيد بام

هناهم عنه .ثم أرسل سبحانه وتعاىل
رسله أليهم غري أهنم كذبوا بعضهم وقتلوا

( )17الطربي :جامع البيان /جملد  ،4ص .644

تعال��ى :ﭽﯼ ﯽ ﯾ ﯿ
ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝﭞ ﭟ

ﭠ ﭡ ﭢﭼ [سورة الكهف،]4 :
ويروي الطربي يف تفسريه ،)19(:إن املقصود

هبم كفار قريش الذين قال�وا إن املالئكة
بنات اهلل فكذب اهلل قوهلم ألهنم ليس هلم

( )18الطربي :جامعة البيان /جملد  ،4ص .650
( )19جامع البيان :جملد  8ج ،15ج ،16ص.176

د .سامل أمحد حمل

وال إلبائهم علم بذلك ،وما قالوه يعد

ﯷ ﯸﭼ [سورة مريم ،]88 :وه�ذا

جلت قدرته :ﭽﭑﭒﭓﭔﭕﭖ

املالئكة بنات اهلل منكر ًا وشنيع ًا .فقد نفى

كبري ًا وخطري ًا ألنه يتقاطع مع صفة اخلالق

القول لليهود والنصارى وملن زعم أن

ﭗﭘﭙﭚﭛﭜﭝ

تعال�ى عن نفس�ه الولد ألن الولد يقتيض

اإلخالص ،]4- 1 :ولكن الطربيس يروي

الذي فزعت منه السموات واألرض

ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢﭼ [سورة

اجلنسية واحلدوث ،وهذا يعني الرشك

عن السدي والكلبي أن املقصود هبم اليهود

واجلبال وكل اخلالئق إال الثقلني ومها

رأينا لتواتر اآليات الكثرية املتحدثة عن

وتتواىل جتاوزات اليهود عىل الذات

والنصارى( ،)20وهو القول األصوب يف
مقاالهتم ((املسيح ابن اهلل)) و ((العزير ابن

اهلل)) تعاىل اهلل عام يأفكون.

لقد استعظم اهلل تعاىل قول القائلني

من النصارى واليهود بان اهلل اختذ ول�د ًا
يقول تع�اىل :ﭽﮮ ﮯ ﮰ ﮱ

اإلنس واجلن(.)21

اإلهلية ،فقالوا إن اهلل فقري ونحن أغنياء

تعاىل اهلل عام يصف��ون :ﭽﭑ ﭒ ﭓ

ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛﭜ
ﭝﭞﭟﭠﭡﭢ
ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧﭼ

ﯓﯔﯕﯖﯗﯘﯙ

[سورة آل عمران ،]181 :وعن عبد

ﯟﯠﯡﯢﯣﯤﯥﯦ

اليهود عندما نزل قوله تعاىل ﭽ ﯣ ﯤ ﯥ

ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ

اهلل بن عباس إن هذه اآلية نزلت يف

ﯧﯨﯩﯪﯫﯬﯭﯮ

ﯦﯧﯨﯩﯪﯫﯬ

ﯯﯰﯱﯲﯳﯴﯵﯶ
( )20الطربي ،جامع البيان :جملد  ،8ص176؛
ال��ط��ربيس ،الشيخ أيب ع��يل الفضل بن
احلسن :جامع البيان يف تفسري القرآن.
صححه الشيخ أب��و احلسن الشعراين/
طهران 1380ه� ،جملد  ،6ج ،3ص .296

ﯭﭼ [سورة البقرة .]245 :ويف

تفسري هاتني اآليتني الكريمتني وأسباب

( )21الطربي ،جامع البيان :جملد  ،8ص-384
 .385وق���د س��ب��ق وان أوردن����ا س��ورة
اإلخ��الص التي تنفي عن اهلل تعاىل صفة
البنوة واألبوة نفيا قاطعا.
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نزوهلام يروي ابن كثري يف تفسريه(،)22

أن اليهود قالوا للرسول األعظم :يا

يف احلد .حتى أن اليهود قذفوا مريم.

حتى بدا يسال عباده القرض؟ ،فنزل قوله

املسيح بأنه رب .كام إن القرآن عد

حممد افتقر ربك ،تعاىل اهلل عام يكفرون،

وك��ذلك جت��اوز النصارى احلد من وصف

تعاىل :ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ

الذين قالوا اختذ اهلل ولد ًا م�ن الكافري�ن

لقد عوقب اليهود من بني إرسائيل عىل

ﮏ ﮐ ﮑ ﮒﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ

ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ..ﭼ.

لسان داود وعيسى بسبب انحرافه�م عام

ج�اء به أنبياؤهم من فعل اخلريات وتنزيه
اهلل تعاىل عن الشبه بمن خلق من بني ادم:

ﭽﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ
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لقد هنى اهلل تعاىل أهل الكتاب التجاوز

بقول�ه تعاىل :ﭽﮋ ﮌ ﮍ ﮎ
ﮙﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ

ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥﭼ
[سورة املائدة.]73 :

موقف أهل الكتاب من اإلسالم:

ﭯﭰﭱﭲﭳﭴﭵﭶﭷ

عرض القرآن الكريم يف كثري من آياته

ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁﮂ ﮃ

عليه الصالة والسالم ومن كتابه القرآن

 ،]79-78لذلك كان سلوكهم ومواقفهم

واحدا من اإلسالم فقد متيز موقف اليهود

ﭸﭹﭺﭻﭼ

ملواقف أهل الكتاب من اإلسالم :من نبيه

ﮄ ﮅ ﮆﭼ [سورة املائدة:

الكريم .ومل يكن موقف أهل الكتاب

وترصفاهتم مرفوضة من أنبيائه��م الذين

بالعدائية التي جعلتهم يرفعون السالح

أرسلوا أليهم قبل أن تكون مدانة من قبل

بوجه رسول اهلل واملسلمني ،يف حني

القرآنالكريم.

يف األعم األغلب ،ولكن من غري

الرسول األعظموكتابه العزيز كالم اهلل:
( )22عامد الدين أيب الفداء إسامعيل بن كثري
ال��ق��ريش (ت 774ه�����) :تفسري ال��ق��رآن
العظيم /دار اآلثار /القاهرة ط/2009 /1
ج ،2ص .269

كان موقف النص��ارى رافض ًا لدعوته

استخدام القوة .ويبدو أن قلة النصارى

ف��ي جزيرة العرب حال دون استعامل
القوة ضد املسلمني من قبلهم .يقول تعاىل:

د .سامل أمحد حمل

ﭽﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ
ﯕ ﯖ ﯗﯘ ﯙ

قالوا فقتلوهم بعد إن كذبوهم

تعاىل كذهبم وزيفهم وادعاءاهتم.

()23

فبني

ﯚﯛﯜﯝﯞﯟ

ويف موقفهم من اإلسالم ومعارضتهم

اليهود معروفني بالعناد واملراوغة فهم

رس��ول اهلل خ� ّ�وف قوم ًا من اليهود

ﯠ ﯡﭼ [سورة املائدة ،]82 :كان

إياه وحماربتهم له ،نقل ابن عباس أن

رفضوا اإليامن بنبي اهلل عيسى،

وعقاب اهلل هلم منهم :النعامن بن أضاء،

عل ًام بأن رسالته امتداد لرسالة موسى

عليه السالم ،ومل يكن فيها ما ينفر منها
اليهود ،كام رفض اليهود أيض ًا ،رسالة
نبينا حممدوهي امتداد لرساالت كل

األنبياء بام فيها رسالة موسى وعيسى.

يقول تعاىل عىل لسان اليهود :ﭽﭳ
ﭴﭵﭶﭷﭸﭹﭺ

ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀﮁ ﮂ

وب��ح��ري ب��ن ع��م��رو ،وش��أس ب��ن ع��دي،
فكلم�وه وكلمهم وح��ذره��م نقم�ة اهلل

وعقابه فقال�وا(( :ما ختوفنا يا حمم�د!! ،نحن

أبن�اء اهلل وأحباؤه)) ،كقول النصارى فانزل

اهلل ق��ول��ه :ﭽﭑ ﭒ ﭓ

ﭔ ﭕ ﭖ ﭗﭘ ﭙ ﭚ ﭛ

ﭜﭼ [س��ورة امل��ائ��دة ،]18 :مفند ًا
زعمهم هذا وانه معذهب�م عىل ما يقرتفون

ﮃﮄﮅﮆﮇﮈﮉ

م�ن آثام وخطايا ،مؤك�دا سبحانه وتعاىل

[سورة آل عمران .]183 :ويف هذه اآلية

ﭡ ﭢﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ

ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏﭼ

فإن اليهود يكذبون عىل اهلل تعاىل عندما
ادعوا بأن اهلل عهد أليهم أن ال يؤمنوا

لرسول حتى تكون من معجزاته أن من
تصدق من أمته بصدقة فقبلت منه أن

تنزل نار من السامء تأكلها .ولكن احلق

تعاىل رد عليهم بأنه قد جاءهم رسل بام

أهنم برش مثل بقية الناس :ﭽﭞ ﭟ ﭠ

ﭩﭼ[سورة املائدة.]18 :

ويف سياق موقف اليهود من األنبياء

( )23القرطبي ،أب��و عبد اهلل حممد ب��ن امحد
األن��ص��اري (ت 671ه�����) :اجل��ام��ع ألحكام
ال��ق��رآن /حتقيق :س��امل ال��ب��دري /دار الكتب
العلمية /بريوت /ط ،2010 /3جملد ،2ج،4
ص.189- 188
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السابقني لنبينا حممدورفضه��م اإليم�ان

كانوا يتصدون ملن يدخل يف اإلس��الم

ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ

ﯮﯯﯰﯱﯲﯳﯴﯵ

ﯳ ﯴﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ

ﯶ ﯷ ﯸ ﯹﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ

برساالهتم وتكذيبهم يقول تعاىل :ﭽﯭ

ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ

ﯿﭼ [سورة آل عمران.]99 :

ﰀﭼ( ،)24لذلك ج�اء رفضهم اإليامن

ويف آية أخرى يقول تعاىل ﭽﭪ

من األنبياء الذين سبقوا رسول اهلل يف

ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶﭷ ﭸ ﭹ ﭺ

بدعوة رس�ول اهلل استمرار ًا ملواقفهم
رساالهتم.

ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰﭱ
ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀﮁ ﮂ ﮃ ﮄ

وق���د ت��وع��د اهلل ت��ع��اىل م��ن رف��ض

ﮅﭼ [سورة الرعد ،]36 :و يقول

واملرشكني بنار جهنم خالدين فيها :ﭽﮪ

يقول الشيخ الطربيس بان الذين يفرحون

االعرتاف بنبوة حممد من أهل الكتاب

ﮫﮬﮭﮮﮯﮰﮱﯓ
ﯔ ﯕ ﯖﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛﭼ

الطربي :املقصود هبم املسلمني .وكذلك

بام انزل عىل الرسول

هم أصحابه

الذين آمنوا به وصدقوه ،أما قوله تعاىل:

[س��ورة البينة ،]6 :كام نعى القرآن عىل

ﭽ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ..ﭼ،

ال��ذي اتسم بالرفض والكفر ب��ه .يقول

والنصارى واملجوس أنكروا بع�ض ما جاء

أهل الكتاب موقفهم هذا من اإلسالم
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ويمنعونه ،ي��ق��ول ت��ع��اىل :ﭽ ﯬ ﯭ

ت��ع��اىل :ﭽﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ
ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪﭼ [سورة

فيقول الطربيس :أن املقصود هبم اليهود

يف القرآن ألنه خيالف أحكامهم ويتقاط�ع

معها( ،)25واآلية تقول :ﭽﭪ ﭫ

آل عمران ،]98 :ومل يتوقف هؤالء عن

ﭬ..ﭼ ،ال نرى أن املقصود هبم

([ )24سورة املائدة]70 :؛ ابن كثري :تفسري ج،2
ص.270

( )25الطربي ،جامع البيان ،جملد  ،7ص397؛
وينظر ،الطربيس ،جملد  ،6ج  ،3ص .296

مع�اداة اإلس��الم واملسلمني حتى أهنم

سوى اليهود والنص�ارى الن هذه التسمية

د .سامل أمحد حمل

هي التي سامهم هبا القرآن .ومما يوضح

موقف أهل الكتاب من املسلمني عىل

ذلك اآلية الكريمة التالية :ﭽﭭ ﭮ

حسدهم للمسلمني وأمانيه�م بوق�وع

ﭵ ﭶﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼﭽ ﭾ

جادة الص�واب ،بل أهن�م كرهوا املسلمني،

العنكبوت.]47 :

وبأنبيائه�م ،يقول تع�اىلﭽﭿ ﮀ

ﭯ ﭰﭱ ﭲ ﭳ ﭴ

املسلمي�ن بالض���الل واالنح�راف عن

ﭿ ﮀ ﮁ ﮂﭼ [سورة

برغم إيامن املسلمني بكتب أهل الكتاب

ويف اآلية التالية دليل آخر عىل ما

ﮁﮂﮃﮄﮅﮆﮇ

رأينا .يقول تعاىل :ﭽﭑ ﭒ
ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗﭘ ﭙ
ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟﭼ

[سورة البقرة ،]146 :وضمن دأب
أهل الكتاب من املسلمني فأن�هم كانوا
حيسدون املسلمني ويتمنون لو يردوهنم

كفار ًا .يقول تعاىل :ﭽﮎ ﮏ ﮐ

ﮈﮉﮊﮋﮌﮍﮎﮏ
ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕﮖ ﮗ
ﮘ ﮙ ﮚﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ
ﮡﮢﮣﮤﮥﮦ
ﮧﮨﮩﮪﮫﮬﮭﮮ
ﮯ ﮰ ﮱ ﯓﯔ ﯕ ﯖ ﯗﯘ ﯙ

ﯚ ﯛ ﯜ ﯝﭼ [سورة آل عمران:

ﮑﮒﮓﮔﮕﮖ

.]119- 118

ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ..ﭼ [سورة

قوم من املسلمني كانوا عىل عالقة محيمة

من أهل الكتاب ودت ومتنت أن تض�ل

اجلاهلية أو يرتبطون معهم بجوار وقد حذر

ﮗﮘﮙﮚﮛﮜ

وقد نزلت هاتان اآليتان الكريمتان يف

البقرة ،]109 :وكذلك فان طائفة أخ�رى

بقوم من اليهود ألهنم كانوا حلفائهم يف

املسلمني عن طري��ق احل�ق املستقيم:

اهلل املسلمني الن هؤالء اليهود يكرهون

ﭽﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ

ويتمنون العنت والرش هلم فصدورهم

[سورة آل عمران ،]69 :ومل يتوقف

( )26الطربي ،املجلد الثالث ،ص .412- 406

ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼﭼ

متتلئ باحلقد والضغينة عىل املسلمني(،)26
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كام بني تعاىل أن اليهود والنصارى ال يمكن

قريظة يف أخطر حتالف مع قريش وغطفان

حقد ًا وكراهية له .ولكن يف حالة واحدة

املدينة إذ تضمنت اخلطة هجوم املرشكني

إليه باملودة ،وذلك يف حالة أتباع ملتهم.

الداخل بمهامجة املسلمني األمر الذي

أن يرضوا عن الرسول ،فقلوهبم مملوءة

يمك�ن أن يرضون عنه ويتقبلونه ويفضون

عىل املدينة من اخلارج وقيام اليهود من

يقول تعاىل :ﭽﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ

يعطي هذا التحالف غري املقدس القدرة

ﭠﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ

وبتحرك الرسول األعظم افشل هذا

البقرة.]120 :

ينالوا خري ًا وكفى اهلل املؤمنني القتال(.)27

ﭖ ﭗ ﭘ ﭙﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ

ﭩﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲﭼ [سورة
هذا بعض من مواقف أهل الكتاب

وعىل اخلصوص اليهود من اإلسالم ومن

الرسول األعظم .فقد نقضوا ما نصت
عليه الصحيفة التي تضمنت اعرتاف
الرسولهبم كطرف مهم بني أطرافها

املطلقة عىل سحق املسلمني لكن اهلل تعاىل
التح�الف ورد اهلل الذي�ن كفروا بغيظهم مل
التسامح:

ومع كل هذه املواقف العدائية ألهل

الكتاب من املسلمني فقد جاء القرآن بلغة
تفصح عن حماولة التقارب مع أهل الكتاب

هؤالء والتودد كون مصدر الرساالت

اآلخرين :املسلمون واملرشكون .فكان

الثالثة واحد ًا وهو اهلل سبحانه وتعاىل.

قينقاع عندما حتدوا املسلمني بعد معركة

وكلهم مصدر تقديس واحرتام من قبل

أول نقض للعهد جاء م�ن ق�بل هيود بني
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وب�نو سليم الستئصال شافة املسلمني يف

كام أن رسل اهلل املبعوثني هبذه الرساالت

بدر سنة  2ه� ،وأحدثوا فت�نة ف�ي املدينة .ثم

املسلمني .يقول تعاىل ملحمد أن يقول

عندما أرادوا الغدر بالرسول األعظم

ﭖﭗﭘﭙﭚﭛ

ك�ان تآمر القبيلة اليهودية الثانية بنو النضري

بقتله لوال أن اهلل تعاىل سلمه منهم .وأخريا

دخلت القبيلة اليهودية الثالثة وهم بنو

ألهل الكتاب :ﭽﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ
ﭜﭝﭞﭟﭠ
( )27ابن هشام ،ق ،2ص.248- 245

د .سامل أمحد حمل

ﭡﭢﭣﭤﭥﭦ

القرآن الكريم بعضا من أهل الكتاب الذين

[سورة آل عمران.]84 :

ما انزل إليهم :ﭽﮨﮩﮪﮫ

ﭧﭨﭩﭪﭫﭬﭭ ﭼ

امنوا بالرسول وبام انزل عليه أضافه إىل

وهذه اآلية تؤكد إيامن الرسول

ﮬﮭﮮﮯﮰﮱﯓﯔ

بكل األنبياء الذين سبقوه .وهذا
األيامن يعني أيضا التصديق بام نزل عىل

ﯕﯖﯗﯘﯙﯚﯛ
ﯜ ﯝﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ

أولئك األنبياء من رهبم من الكتب :التوراة

ﯣﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨﭼ

ل تعاىل :ﭽﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ

هذه اآليات الكريامت الثالثة من القرآن

واإلنجيل والزبور( ،)28ويف أية أخرى يقو
ﮝ ﮞﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ

[سورة آل عمران.]199 :

الكريم يمكن وصفها بمثابة قواسم مشرتكة

ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫﮬ

بني أصحاب الديانات الثالثة اإلسالم

ﯕﭼ[سورة البقرة.]285 :

متفردا متفوقا عىل اليهودية والنرصانية كون

ﮭﮮﮯﮰﮱﯓﯔ

واليهودية والنرصانية ،ولكن اإلسالم كان

يروي الطربي يف تفسريه( :)29أن

رسوله وأتباعه (املسلمني) يؤمنون

عليهم توعد اهلل تعاىل هلم من حماسبتهم عىل

تفريق يف حني نجد النرصانية ال تعرتف

املؤمنني برسول اهلل من أصحابه شق

بكل ما أوحي اهلل تعاىل به إىل رسله من دون

ما أخفته نفوسهم فشكوا ذلك إىل رسول

باإلسالم وبنبيه ،ولكنها تعرتف باليهودية

ﯧﭼ كام قالت بنو إرسائيل .فقالوا:

وال باإلسالم.

ﭽﮗﮘ..ﭼ ،ويف آية أخرى أمتدح

القران الكريم مع أهل الكتاب إلمكانية

اهلل فقال هلم لعلكم تقولون ﭽﯦ

بل نقول :سمعنا وأطعنا كام انزل تعاىل اآلية:

( )28الطربي :جامع البيان /جملد  ،3ص .337
( )29الطربي ،جامع البيان /جملد  ،3ص .152

يف حني أن اليهودية ال تعرتف بالنرصانية
بعد ذلك جاءت آيات التسامح يف

إضفاء جو من العالقات االجيابية بني أهل
الكتاب وبني املسلمني ،يقول تعاىل :ﭽﭒ
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ﭓﭔﭕﭖﭗﭘﭙ
ﭚ ﭛ ﭜ ﭝﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ

ﮮ ﮯ ﮰﭼ(. )30

ﭩﭪﭫﭼ[سورة العنكبوت.]46 :

مجيعا الدين الذي ارتضاه هلم يف قوله

ﭣﭤﭥﭦﭧﭨ

ويف أية أخرى يقرر تعاىل ويقر للناس

املسلمون يؤمنون بدعوات كل األنبياء

تعاىل :ﭽﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼﭽ ﭾ

الرساالت واحد وهو اهلل سبحانه وتعاىل،

ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊﮋ ﮌ ﮍ

وبرسالتهم ،ويؤمنون بان مصدر كل
وهبذا فأهنم ال يمتلكون مواقف يفهم
منها أي عداء ألحد ألي دين وألي نبي،

بل بالعكس ال جيد أولئك إال االحرتام
والتقدير الن األيامن بالرساالت السابقة

وبأنبيائها مكمل إليامن املسلم ،وال جيوز

ملسلم يؤمن باهلل ورسوله أن ينكر نبوة احد
من رسل اهلل وأنبيائه الذين جاء ذكرهم يف

القرآن الكريم.

ﭿﮀﮁﮂﮃﮄﮅ

ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓﭼ

[سورة آل عمران ،]19 :ثم خياطب

رسوله مبارشة يف آية أخرى جاءت

استكامال لسابقتها وهيﭽﮕ ﮖ ﮗ
ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜﮝ ﮞ ﮟ ﮠ

ﮡ ﮢ ﮣﮤ ﮥ ﮦ ﮧ
ﮨﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮﮯ ﮰ
ﮱ ﯓﭼ [سورة آل عمران.]20 :

وبرغم حسد بعض أهل الكتاب

وجاء يف تفسري هاتني اآليتني إن

فإن اهلل تعاىل يطلب من املسلمني أن يعفوا

وامللة فاإلسالم هو االنقياد والتذلل

للمسلمني ومتنياهتم بان يعيدوهم كفارا
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ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩﮪ ﮫ ﮬ ﮭ

ويصفحوا عنهم وال يسيئون هلم يف قول

أو فعل .يقول تعاىل :ﭽﮎ ﮏ ﮐ

ﮑﮒﮓﮔﮕﮖ
ﮗﮘﮙﮚﮛﮜ
ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢﮣ ﮤ

الدين يف هذا املوضع يعني الطاعة والذلة

بالطاعة هلل سبحانه وتعاىل واإلخالص له
بالطاعة واإلقرار له بالعبودية والوحدانية

([ )30سورة البقرة .]109 :وينظر ،القرطبي:
اجل��ام��ع ألح��ك��ام ال��ق��رآن :جملد  ،1ج،2
ص.50- 49

د .سامل أمحد حمل

واإللوهية( ،)31فاملسلمون اهتدوا بدخوهلم

بي�ن اهلداي�ة وبي�ن الرف�ض والص�دود

اإلسالم فاهلل سبحانه وتعاىل يطلب من

ع�ام ع�رض عليهم الرسول ،من دون

بسوء فام عليه إال البالغ والدعوة وليس

املسلمني ﭽﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮﮯ

رسولهأن يرتكهم وال يتعرض هلم
اإلكراه ،ﭽﯿ ﰀ ﰁ ﰂﰃ ﰄ ﰅ ﰆ

ﰇ ﰈﭼ [سورة البقرة.]256 :

أن يتعرضوا لسوء أو مض�ايقة م�ن ق�بل

ﮰﮱﯓ...ﭼ [سورة آل عمران:

 ،]20وهذا درس يف التسامح يمليه تعاىل

لقد اختلف أهل الكتاب يف نبوة

عىل رسوله ف�ي حواره مع أهل الكتاب،

وه��نا يتوجه اخلطاب القرآين إىل الرسول

تغيري قناعاهتم ومعتقداهتم يف دينه�م وان

ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜﮝﭼ( ،)32أي

وإذا كان الذي قد تناولته اآليتان

حممد أي يف بيان صفته ونبوته يف كتبه�م

األعظم حممد فيق�ول :ﭽﮕ ﮖ

فليس هناك ضغط أو أجبار أو أكراه عىل

كان قد دخل عليه التحريف.

ج�اءوك بأقواهلم امل�زورة ومغالطاهت�م.

الكريمتان السابقتان هو حوار بني الرسول

الذين جادلوا رسول اهلل بالباطل يف

التالية تشري إىل أن هؤالء اخذوا يؤذون

وقي��ل ذلك ك�ان ف�ي نص�ارى نجران

األعظم وبني أهل الكتاب فان اآلية

أم�ر عيسى ،وه�و انه عب�د اهلل ورسوله،

املسلمني ويس�معوهنم أذى كثري ًا ،ومع

ﮚ ﮛ ﮜﭼ ،أي انقدت إىل أمر اهلل

والتقوى وعدم مقابلة هؤالء باملثل.

فقال تعاىل ملحمد ﭽ ﮗ ﮘ ﮙ

تعاىل بلساين وبقلبي أنا ومن اتبعني من
املسلمني .لقد ت�رك اهلل هلؤالء اخل��يار

( )31الطربي :جامع البيان ،جملد  ،3ص .212
وينظر :القرطبي :اجلامع ألحكام القرآن،
جملد  ،2ج ،4ص .29
([ )32سورة آل عمران]20 :؛ القرطبي :جملد
 ،2ج ،4ص .29

ذلك فانه تعاىل أمر املسلمني بالصرب

يقول تعاىل :ﭽﯛ ﯜ ﯝ

ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ

ﯢﯣﯤﯥﯦﯧ
ﯨ ﯩ ﯪﯫ ﯬ ﯭ
ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳﭼ

[سورة آل عمران ،]186 :وقيل إن أبا بكر
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الصديق سم�ع هيودي ًا اسمه فنحاص

يق�ول إن اهلل فقري ونحن أغنياء فلطمه أبو

الع�رب عبدة األوث��ان من أمن منهم باهلل

الصرب عىل أذى هؤالء(.)33

الدنيا فإنه تعاىل يتوىل هو يوم القيامة الفصل

بكر ،فنزلت هذه اآلية توجه املسلم�ني إىل

واليوم األخ��ر والعمل الصالح يف احلياة

ويف أية أخرى ،وضع سبحانه وتعاىل

بينهم يقول تعاىل :ﭽﭛ ﭜ ﭝ ﭞ

الدي�ن الذي يرتضيه لعباده فيقول تعاىل:

ﭤﭥﭦﭧﭨﭩ

يف القرآن الكريم قاعدة واضحة وجلية يف
ﭽﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ

ﭟﭠﭡﭢﭣ
ﭪﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱﭼ [سورة

ﯞﯟﯠﯡﯢﯣ

احلج ،]17 :والفص�ل بينهم يوم القيامة انه

ﯫﭼ [سورة املائدة ،]69 :وقد قرن

اجلنة( ،)35ومادام اهلل تعاىل قد جعل نفسه

ﯤﯥﯦﯧﯨﯩﯪ

ت�عال�ى حيكم :للكافرين النار وللمؤمنني

اهلل تعاىل يف هذه اآلية بي�ن املسلمي�ن وبني

احلاكم بني هؤالء ي�وم القي�امة والقايض

منهم باهلل وباليوم األخر وعمل صاحل ًا

يف احلياة الدنيا من دون أحلاق أي أذى هبم

وهذه مساواة بني أصحاب هذه األديان

املسلمني ب��ع��دوان ،بمعنى أن يصاحب

اليه�ود والصابئني والنصارى من آمن
فجعلهم يف مأمن من أهوال يوم القيامة

أمام اهلل تعاىل(.)34
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الذين يقدسون النريان واملرشكني وه�م

بينهم ،فهذا يعني تعايش املسلمني معهم
أو سوء ،إذ طاملا كانوا مساملني غري مبادرين
املسلمون هؤالء يف الدنيا معروف ًا.

وعندما يتطرق ال��ق��رآن إىل الذين

ومما يدل عىل حسن معاملة املسلمني

والصابئني وه��م الذين

مرص حلكم املسلمني ،مع أهنم ابقوا عىل

آمنوا باهلل وحمم�د ،واليهود املنتسبني إىل

ملة موسى

للنصارى ،مثال أبداء ارتياح األقباط يف

يقدسون النجوم والنصارى واملجوس

دينهم وفرضت عليهم اجلزية فعادوا

( )33القرطبي اجلامع ،مج ،2ج ،4ص.193
( )34الطربي :جامع البيان /جملد  ،4ص.650

( )35جامع البيان ،جملد  ،9ص.21

يامرسون شعائرهم الدينية من دون خوف

د .سامل أمحد حمل

أو وج�ل ،فال غرابة ان يصف احد الكتاب

موسى وعيسى .وقد ضم بني دفتيه

فرح األقب�اط بالفتح اإلسالمي ((كام يفرح

رسالت َْي هذين النبيني الكريمني ودعوهتام

األرثوذكس الذي عارص الفتح اإلسالمي

االسخال[صغار الغنم] أذا ما حلت قيودهم

وأطلقوا لريتشفوا من لبان أمهاهتم،)36())..

وسي�اسة املساحمة هذه أدت إىل دخول الكثري

سور ًا كريمة ومئات اآليات التي تناولت
ألقوامهام وما القى كل منهام من الرفض
وما حتمال من العذاب واالضطهاد
وخاصة عيسى .ففي القرآن الكريم

من القبط يف اإلسالم ،لقد عدَّ القرآن العدل

نجد أخبارمها مستفيضة يف سور البقرة،

عليه يف حكمة للمجتمع الذي يقوده،

وإبراهيم واحلرش والربوج وغريها.

أسمى ما ينبغي للحاك�م املسلم أن حيرص

وهو عدل مطلق يشمل وينطبق عىل مجيع

وآل عمران ،واملائدة ومريم ويوسف وطه
ومل يقترص القرآن الكريم عىل الرسد

الرع�اية التي ختضع لذلك احلاكم .وبالعدل

التارخيي هلاتني الديانتني وإنام تناول يف

الناس معتقداهت�م وتقاليده�م وحيفظون

بل إن القرآن الكريم عدَّ اإلسالم مكم ً
ال ملا

دولة اإلسالم يف عرص هبا الزاهدين :عرص

أن اإلسالم ،استناد ًا إىل القرآن الكريم

اخلامتة:

سبقته وبكل األنبياء السابقني .واعترب أن

تتحقق احلرية لكل الناس ،وباحلرية حيف�ظ

حياهتم ،وهذا ما حتقق لغري املسلمني يف ظل
الرسالة والعرص الراشدي.

لقد حتدث القرآن الكريم عن أهل

الكتاب وهم اليهود والنصاري وأورد
كثري ًا من املعلومات عن النبيني الكريمني
( )36حبيب ،كامل السعيد :األقليات والسياسة
يف اخلربة اإلسالمية ،عربية للطباعة والنرش،
ط ،1القاهرة  ،2002ص.183

العديد من آياته االعرتاف هباتني الديانتني.

جاء يف هاتني الديانتني وانه امتداد هلام ذلك
الذي آمن بكل الرساالت الساموية التي
هذا األيامن جزء ًا أساسي ًا من إيامن املسلم
فال يتم إيامن مسلم ما مل يؤمن بكل
األنبياء والرسل الذين سبقوا نبيه الكريم

حممد .وهذا ما يعطي لكل صاحب
كتاب ساموي وكل نبي مكانة واسعة
ونظرة تقديس واحرتام من قبل املسلمني.
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نظرة القرآن الكريم اىل اآلخر

لقد تعاطف القرآن الكريم مع الذين

الكريم الكثرية منعت من اإلساءة إليهم

من قبل أقوامهم أو امللوك الظاملني

جمادلتهم بالتي هي أحسن .ويف حال

أوذوا وعذبوا أو قتلوا من أهل الكتاب

الوثنيني واعترب من قىض نحبه من هؤالء

املؤمنني شهداء وهي أعىل درجات

التقرب من اهلل سبحانه وتعاىل ويف سورة
الربوج ما يؤكد هذا.

ومع أن أهل الكتاب مل يعرتفوا

باإلسالم وال بنبيه فإن آيات القرآن
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أو مضايقتهم .وإنام طلب من املسلمني

عدم التوصل إىل اتفاق معهم فيرتكوا
دون إكراه أو ضغط من املسلمني عليهم

فالقرآن الكريم حدد العالقة بني املسلمني
وغريهم يف اآلية الكريمة :ﭽﯿ ﰀ

ﰁ ﰂﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈﭼ [سورة
البقرة.]256 :

م
لخ
ص ال
بح
ث
r�dJ�« Ê¬dI�« � U�d�– œ—«u�« l{«u*« ÊUO� �« Y���« ·bN�
bL� tH�R* ®—UD�_« �� � —UDF*« ÷Ëd�«© »U�� � œ—Ë ��«Ë
‰ö� s�Ë Í�L(« w�UNMB�« rFM*« b�� s� �« b�� s� bL� s�
Æ—u�c*« t�U�� � …œ—«u�« WO�«dG'« l{«uLK� t{d�
U�üU� U�ËdI� p�c� �«dG� r�F� qL� s� Y�U��« ŸUD��« b�Ë
q�K�� o�Ë vK�Ë l{«u*« pK� ¡U�« UNO�
qJ� XD��—« hB�Ë —U��√Ë

œ—Ë ��« WO�¬dI�«

U�uKF� s� öC� r�F*« ·Ëd�
Æ»U�JK� ”U�� ÊU��« —u��b�« UNII� ��« WF�D�« �«bL�F� Æl{u�
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املؤلف والكتاب:

مؤلف الروض املعطار :حممد بن

يف خرب األقطار)) ،مع اإلشارة إىل ان هناك

احلمريي ،املكنى ب :ايب عبد اهلل ،األستاذ

املعطار يف أخبار األقطار ،فضال عن

أهل سبته ،وقيل انه من اهل بالد األندلس،

و(الروض املعطار يف خرب األقطار) .أما

حممد بن عبد اهلل بن عبد املنعم الصنهاجي
واحلافظ ،ويعرف ب� :ابن عبد املنعم ،من

كان رجل صدق ،طيب اللهجة سليم

الصدر تام الرجولة ،صاحلا عابدا ،كثري

القرب واألوراد يف ،صادق اللسان ،قرأ

كثري ًا ،مل يستظهر احد يف زمانه من اللغة

ما استظهره ،فكان يستظهر كتاب التاج

للجوهري وغريه ،وكان مثاال يرضب ،قائام
عىل كتاب سيبويه يردده بلفظه ،مشاركا
يف األصول ،آخذا يف العلوم العقلية مع
املالزمة للسنة ،يعرب ابدآ كالمه ويزنه(.)1

أما الكتاب ،فاملشهور واملتفق عليه ان
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تسميته الصحيحة ،هي((الروض املعطار

( )1احلمريي ،أبو عبد اهلل حممد بن عبد املنصم،
(من علامء القرن الثاين اهلجري الروض
املعطار يف خرب األقطار ،حتقيق :أحسان
عباس ،منشورات مكتبة لبنان( ،بريوت،
1975م).
اعتمدنا يف بحثنا ه��ذا عىل ه��ذه الطبيعة
املحققة ،م��اودن��ا فيها باختصار ترمحه
املؤلف ،من خالل مقدوحة املحقق الدكتور
أحسان عباس ،ص(ز -ج).

تسميات فيها اختالفا بسيطا ،منها :الروض

تسميته :الروض املعطار يف ذكر األقطار،

بخصوص خطة الكتاب ،فقد بني املؤلف يف
مقدمته حدود اخلطة التي التزمها يف تأليفه،
إذ أراد ان يصنع معجام جغرافيا مرتبا عىل

حروف املعجم ،ليسهل عىل الطالب كشف

اسم املوضع الذي يريده ،وملا كان اإلملام
واستقصاء املواضع مجيعا امرا عسريا ،فقد

وضع نصب عينيه مايايت:

 .1ان يكون املكان مشهورا.

 .2ان يكون مما اتصل به ((قصة أو حكمة
او خرب طريف أو معنى مستملح
مسترضب))؛ لذا فهو يعدل عن ذكر

األماكن الغريبة التي التتعلق بذكرها
فائدة او خرب حيسن إيراده.

أراد املؤلف من كتابه ان يكون معجام

جغرافيا تارخييا ،جغرافيا يصف األقطار وما
تتميز به ،وتارخييا بذكر األخبار والوقائع
املتصلة بتلك البلدان ،وقارن احلمريي كتابه

أ.د .حممد كريم إبراهيم

بكتاب (نزهة املشتاق) لالدرييس ،فوجد

التي نزلت فيها تلك اآلية ،موثقة بروايات

وليس فيه إيراد ملا يستملح أو يستغرب

تعاىل ان يوفقنا ملا فيه خدمة تارخينا وتراثنا

كتابه أكثر فائدة؛ النه لألماكن التارخيية،
إال يف مناطق قليله ،كذلك فان احلمريي

جتاوز حدود اإلجياز عندما حتدث عن ارم
واألهرام ،ورسد قصة بعض الفتوحات يف

صدر االسالم ،أو حني حتدث عن حرب
البسوس ومعركة ذي قار( .)2سيكون

وحكايات وقصص وأخبار حوهلا ،نسأله
العريب اإلسالمي انه نعم املوىل ونعم النصري

وبه نستعني.

 -1االحقاف:

هو منازل ع��اد ،وقيل :كانت ببالد

الشام ،وقيل :هي بالد رمل بني مهرة

()3

منهجنا يف هذا البحث إيراد أسامء املواضع

وعدن ،وقيل :يف بالد الشحر( )4أملوصله

الصفحات) الواردة يف كتاب :الروض

وع���امن .والصحيح ان ب��الد ع��اد كانت

كل ماده وردت يف كتابه رقام متسلسال،

واالح���ق���اف :مج��ع ح��ق��ف وه���و احلبل

كام وثق املؤلف مادته ،وسنقوم بتخريج

ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘﭼ :هي الرمال

اجلغرافية وفق تسلسلها (حسب أرقام
املعطار يف خرب األقطار للحمريي ،وتعطى

للتعريف هبا وإيراد ذكرها يف القرآن الكريم
اآلية القرآنيه بعد ذكرها مبارشة كام ذكرها

املؤلف ،بعد تدقيقها والتوثق منها ،وجتدر
اإلشارة إىل ان املؤلف أورد معلومات قيمة

ومهمة جدا ،توحي وكأهنا تفسري لآليات

القرآنية الكريمة الواردة يف ترمجته لكل

موضع جغرايف ،لبيان األسباب والظروف
( )2مقدمة املحقق الدكتور أحسان عباس لكتاب
الروض املعطار ،ص(م –ن).

للبحر اليامين ،وقيل :هي من حرضموت
باليمن ،وهلم كانت ارم ذات العامد(.)5
املستطيل م��ن ال��رم��ل ،وقيلﭽﭒ ﭓ

العظيمة ،وكثريا ماحتدث هذه االحقاف

( )3من بالد اليمن ،قال ابن هليعة :قرب هود
بمهرة .احلمريي الروض املعطار ص.561

( )4بكرس اول���ه وس��ك��ون احل���اء املهملة ،هو
شحر عامن ،وهو ساحل اليمن ،ممتد بينها
وب��ني ع��امن ،وارض شحر متصلة بارض
حرضموت ،وفيها قبائل مهرة ،وهي دار عاد
االوىل .احلمريي .الروض املعطار ص.338

([ )5سورة الفجر.]7 :
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يف ب��الد الرمل؛ الن الريح تصنع ذلك،

وفيها قال اهلل تعاىل ﭽﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ

فقال :اخذت السحابة السوداء ،فقيل له:

ونبيهم هود ،ومل��ا ق��ال قائلهمﭽ ﮍ

اوالدا وال ولدا ،االجعلته مهدا ،وساق اهلل

ﭗ ﭘﭼ [سورة االحقاف،]21 :
ﮎﮏﭼ[سورة االحقاف ،]24 :قيل

هلم ﭽﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕﮖ ﮗ ﮘ ﮙ

اخذت رمدا رمدا ال تبقي من عاد احدا،
السحابه السوداء النقمة اىل عاد.

انتقم اهلل سبحانه وتعاىل من قوم عاد،

ﮚﭼ [س��ورة االحقاف ]24 :وذلك ان

فارسل عليهم الريح العقيم

الدهم ،كانوا يعبدون االصنام فبعث اهلل

ﮨ ﮩﭼ [سورة الذاريات،]42 :

ثالث سنني واجدبت االرض ،فلم يدرهلم

ذلك قالوا :ﭽﮍ ﮎ ﮏﭼ وتبارشوا

عادا بغت يف االرض وملكها اخللجان بن

فمنِعوا املطر
تعاىل اليهم هودا فلم جييبواُ ،

()6

كام قال

عز وجل :ﭽﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ
خرجت عليهم من ٍ
واد هلم ،فلام رأوا

رضع ،وكانت يف نفوسهم -مع ذلك -هيبة

بذلك ،فلام سمع هود ذلك من قوهلم،

الهنا يف زعمهم مقربة اليه ،وكانوا يعظمون

ﮚﭼ ،فاتتهم الريح يوم االربعاء فلم تأهتم

الصانع والتقرب اليه بالتامثيل وعبادهتا؛

موضع الكعبة وكان بربوة محراء فوفدت

عاد اىل مكة وفدا يستغيثون ،وكان بمكة
يومئذ العامليق ،فاتى الوفد مكة واقبلوا
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قوهلم :اللهم ان كان هود صادقا فاستعنا،

عىل ال��رشاب واللهو ...فاستيقظ القوم
من غفلتهم وبادروا اىل قومهم ،فكان من
امرهم جميء السحب واختيارهم ملا اختاروه
منها ماهو مشهور ،وذلك ان اهلل تعاىل انشأ

سحائب :بيضا ومحرا وسودا ،ثم نادى مناد

من السحاب :ياقيل اخرت لقومك ،وكان

قال :ﭽﮑﮒﮓﮔﮕﮖﮗﮘﮙ
االربعاء الثانية ومنهم حي ،فمن أجل ذلك

قيل :اربعاء ال تدور ،ثم انفرد هود ومن معه
من املؤمنني(.)7

وحتدث احلمريي( )8يف مادة الشحر أن

ارضها متصلة بارض حرضموت ،وفيها

( )6ﭽﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ
ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩﭼ
[سورة الذاريات.]42- 41 :
( )7احلمريي .الروض املعطار ص.15- 14
( )8املصدر نفسه ص.338
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قبائل مهره ،وهي دار عاد االوىل ،الذين

الطفل التي تلكأت ،فقال هلا الطفل:

ثالث عرشة قبيلة ،وهو عاد بن عوصوى

عيل قال(( :ان نبي اصحاب االخدود

ارسل اهلل اليهم نبيهم هودا ،وكانوا

بن نوح ،وكان امللك بعد نوح واستمر

يف عاد االوىل قبل سائر املاملك ،بدليل

اويض يف النار فانك عىل حق ،وعن االمام

كان حبشيا وان احلبشه بقية اصحاب
االخدود)) ،وقيل صاحب االخدود

قوله تعاىل :ﭽﭤ ﭥ ﭦ ﭧ

ذونواس يف قصة عبد اهلل بن ثامر ،وهي

(بصطة) ﭱ ﭲ ﭳﭼ [سورة

اسحاق ،وقيل :كان اصحاب االخدود يف

ﭨﭩﭪﭫﭬﭭﭮﭯ

مذكورة مرشوحة يف اول سرية ابن

االعراف.]69 :

بني ارسائيل(.)9

 -2االخدود:

هو املذكور يف قوله تعاىل :ﭽﭛ

وحتدث احلمريي( )10يف مادة (كعب)

فوصفها باهنا دار مملكة احلبشة ،واسم

ﭜ ﭝﭼ [سورة الربوج ،]4 :كان

ملكه النجايش ،ومنها الذي آمن برسول

االخدود قوم كانوا عىل دين حق ،هلم ملك

وللحبشة مدن كثريه وعامئر واسعة تتصل

يف قرية من قرى نجران ،وقيل ان اصحاب
يزين بأخته ،فخد هلم اخاديد ،وهي حفر
طويلة كاخلنادق وارضم هلم نارا وطرحهم

فيها ،ثم استمرت املجوسية بمن اطاعه،
وعىل هذا ورد قوله تعاىلﭽﭛ ﭜ

ﭝﭼ بمثابة اخبار بان النار قتلتهم.

وقيل يف اصحاب اخلدود ان ملكا من

ملوك محري اقتتل هو والكفار مع املؤمنني،
ثم غلب يف اخر االمر فحرقهم عىل دينهم؛

الهنم رفضوا دينه ،وفيهم كانت املراة ذات

اهلل ،وهم ولد حبيش بن كوثر بن حام،

بالبحر احلبيش ،وساحل احلبشة مقابل
لبالد اليمن ،وهي شاطئ البحر الغريب،
واقرب عرض للبحر هناك ثالثة ايام ،وهو

ساحل زبيد من ارض اليمن ،ومن هذا
املوضع عربت احلبشة البحر يف ايام ذي
نواس ،وهو صاحب االخدود ،وبني هذين

( )9احلمريي :الروض املعطار ص .18راجع
ايضا :املصدر نفسه ص.573
( )10املصدر نفسه ص.499
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الساحلني جزيرة يقال هلا :جزيرة العقل.

ونرجح ان قصة اصحاب االخدود

ان يف الدنيا مدينه مبنية بالذهب والفضة

الذين رفضوا ديانته وسنته؛ فحرقهم يف

قصورها وغرفها لؤلؤ فيها جناهتا واهنارها

ترتبط بموقف امللك ذي نواس من املؤمنني

االخدود الذي حفره هلم.
 -3ارم ذات العامد:

من الناس من قال :ارم قبيلة عاد ،وهو

قول جماهد وقتادة ،قال ابن اسحاق :فارم ابو

عاد كلها ،وهو عاد بن عوص بن ارم بن سام

بن نوح ،وقال مجهور املفرسين :ارم مدينة هلم
عظيمه كانت وجه الدهر باليمن ،وقال حممد

بن كعب :هي االسكندرية( ،)11وقال سعيد

وعمدها زبرجد وياقوت ،وحصباء

يف االزقة جتري حتت االشجار؟ قال كعب:
والذي نفيس بيده لقد ظننت اين التوسد

بيميني قبل ان يسالني احد عن تلك املدينة
بام فيها واين هي ،ولكن اخربك هبا وملن هي

ومن بناها.

اما تلك املدينة فهي حق عىل ما بلغت

ووصفت لك ،واما صاحبها الذي بناها
فشداد بن عاد ،و اما املدينة فارم ذات

بن املسيب :هي دمشق( ،)12قال البكري:

العامد التي وصفها اهلل عز وجل يف كتابه

عن عرف بن خالد وقاله عكرمة.

ﭴﭼ [سورة الفجر ]8 :مل يبن مثلها

دمشق هي ذات العامد ،وكذلك روى هوذة
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لك ،قال :اخربين ياابا اسحاق هل بلغك

املنزل عىل حممد :ﭽﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ

ارسل معاوية اىل كعب االحبار فاتاه،

يف البالد()13وامتاما للفائدة العلمية نورد

المر رجوت ان يكون علمه عندك ،قال

خالل حديثه عن مدينة (االسكندرية)،

فقال له معاوية :يا ابا اسحاق اين دعوتك
كعب :عىل اخلبري سقطت فسلني عام بدا
( )11املصدر نفسه ص ،56- 54وسنوضح هذا
االمر الحقا ،مادة (اسكندرية).

( )12املصدر نفسه ص ،240- 237وسنوضح
هذا الحقا ،مادة (دمشق).

ادناه ما حكاه احلمريي( )14ذات العامد ،من

فقد وصفها باهنا مدينة عظيمة من ديار

مرص ،بناها االسكندر بن فيلبش ،فنسبت

اليه ،وهي عىل ساحل البحر امللح(لعله:
( )13املصدر نفسه ص .23- 22
( )14املصدر نفسه ص.54

أ.د .حممد كريم إبراهيم

البحر املتوسط)وذلك الن االسكندر ملا

فيام بعد ،وقد عاش قبل نزول القرآن بحقبة

وما واالها من بالد الروم ،وكان رومي ًا

بني املؤرخني لعرض صورة شداد وبطولته

استقام له امللك يف بالده ،وهي (رومة)
فيام يقال ،خرج خيتار ارض ًا صحيحة اهلواء

والرتبة واملاء ،ليبني فيها مدينة يسكنها،

فاتى موضع االسكندرية ،فوجد فيها
اثر بنيان وعمد رخام ،منها عمود عظيم
مكتوب عليه بالقلم املسند ،وهو القلم

االول من اقالم محري وملوك عاد(( :انا
شداد بن عاد ،شددت بسواعدي الواد،

وقطعت عظيم العامد ،وشوامخ اجلبال
واالطواد ،وبنيت ارم ذات العامد ،التي مل

خيلق مثلها يف البالد( )15واردت ان ابني هنا

مدينة كارم ،وانقل اليها كل ذي قدم ،من

القبائل واالمم)).

اورد احلمريي كالم شداد بن عاد عىل

عواهنه ومل يعلق عليه اطالق ًا ،وهو كالم فيه
الكثري من املبالغة ،فمن غري املعقول ان شداد

يتلفظ بالفاظ وردت نص ًا يف القرآن الكريم
( )15هنا تضمني من القران الكريم ،سورة
الفجر ،االيتان ،8- 7 :ونتساءل :كيف
وجدت هذه االية يف نقش قديم مكتوب
باخلط املسند يعود اىل زمن شداد بن عاد
قبل ظهور االسم ونزول القران الكريم؟.

زمنية طويلة ،لعل ذلك من تلميع االخبار
باملزج بني االسطورة وامليثولوجيا القديمة

باسلوب ونمط عريب اسالمي ،واال كيف

تلفظ شداد بلفظ هذه االية القرآنية الكريمة
وقبل قرون طويلة من ظهور االسالم
ونزول القرآن الكريم؟!.

ويستمر احلمريي يف ايراد نص كالم

شداد بن عاد حول مدينة (ارم) بام نصه:
((فاصابني ما اعجلني ،وعام ذهبت اليه
قطعني فارحتلت عن هذه الدار ال لقهر

ملك جبار ،وال خلوف جيش جرار،
ولكن لتامم املقدار ،وانقطاع االثار،

وسلطان العزيز اجلبار ،فمن رآى اثري،
وعرف خربي ،وطول عمري ،فال يغرت

بالدنيا بعدي)).

ولعل ايراد هذا النص الذي وجد

منقوشا بالقلم املسند ،وهو كالم منمق
مسجوع ،هيدف البراز شخصية شداد

بن عاد ،كونه حكيام حصيف ًا يملك القوة

والشجاعة ،يف الوقت نفسه كان متواضعا
واقعيا ،لذلك غادر تلك املدينة الجل العربة
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والدروس وعدم الغرور هبذه الدنيا الفانية.

واصل احلمريي حديثه عن مدينة

بن ارفخشد بن سام بن نوح ،وقيل

العامد ،مشريا اىل ان االسكندر بعد قراءته

وهي ذات العامد( )18يف قول عوف خالد

اسكندرية التي قامت عىل انقاض ارم ذات

نص ما كتبه شداد بن عاد ،رأى يف ذلك
املوضع ،فبعث اىل البالد وحشد الصناع
واختط االساس وجلب اعمدة الرخام

وانواع املرمر امللون واالحجار ،عن طرق

البحر من جزيرة صقلية وبالد افريقية،
(تونس) واقريطش (جزيرة كريت).
وروى احل����م����ريي

سميت ب� :دماشق بن نمرود بن كنعان،
وعكرمة وغريمها ،وقيل غري ذلك وحتدث

احلمريي( )19عن جريون ،فذكر اهنا مدينة
دمشق ،قالوا :نزل جريون بن سعد بن

عاد دمشق وبنى مدينتها فسميت باسمه،
وهي ارم ذات العامد عندهم ،وقيل ان فيها

اربعامئة الف عمود من حجارة .ويقال ان

بخصوص

النبي ابراهيم اخلليل دفن يف جريون

اهنا ارم ذات العامد ،وقال عوف بن مالك

وفيها دفنت سارة واسحاق ،ومواضع

مدينتكم ،فقالوا له .ان االسكندر حني بناها،

مسجد ابراهيم.

()16

االسكندرية نقال عن املفرسين من قال

الهلها ،حني دخل االسكندرية(( :ما احسن
قال :ابني مدينة اىل اهلل فقرية وعن الناس
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الذي بناها ،وهو :دمشق بن قاين بن مالك

غنية)) ،فبقيت هبجتها عىل الدهور.

ومن االراء االخرى حول ارم ذات

العامد ،ما ذكره احلمريي

()17

عن مدينة

دمشق فقد وصفها باهنا قاعدة بالد الشام
ودار ملك بني امية ،سميت باسم صاحبها

( )16الروض املعطار ص.56
( )17املصدر نفسه ص.237

من ارض الكنعانيني ،يف مزرعة اشرتاها،
قبورهم مشهورة يف مسجد هناك يعرف ب�:
 -4االيكة

قيل اهنا مدين وقيل من ساحل البحر

اىل مدين ،وقيل :هي غيضة نحو مدين،

وهو :مدين بن ابراهيم ،وفيهم قال
اهلل تعاىل(( :ولقد

()20

كذب اصحاب

( )18راجع القران الكريم [سورة الفجر.]8- 6 :
( )19الروض املعطار ص.187- 186
( )20ال توجد كلمة( :ول��ق��د) يف نص االية

أ.د .حممد كريم إبراهيم

األيكة املرسلني)) [سورة الشعراء:

 ،]176ويف اية اخرى :ﭽﭻ ﭼ ﭽ

ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂﭼ [سورة
احلجر.]79- 78 :

سلط اهلل عىل قوم شعيب حرا

شديدا أخذ بانفاسهم ،ثم بعث اهلل سبحانه

سحابة فوجد هلا بردا ،فلام صاروا حتتها

 -5بابل:

بابل يف العراق ،كانت من ِع َظ ِمها

واستبشاع امرها ال تكاد ُجتعل من عمل
االدميني ،وهي املذكورة يف قوله تعاىل:
ﭽﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦﭼ

()24

[سورة البقرة .]102 :ويقال ان اول من
بناها ،وسكنها العاملقة ،ودخلها النبي

ارسلها اهلل عليهم ،هبذا جاء قوله تعاىل:

ابراهيم ،ويقال ان هبا مولده ،وقيل

[سورة الشعراء ،]189 :فاحرتقوا كام

ولد بكوشى من ارض السواد ،وينسب

ﭽﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻﭼ

()21

حيرتق اجلراد ،وكانوا أهل كفر وبخس يف
امليزان واملكيال( ،)22وحتدث احلمريي

()23

عن تبوك ،وجدد موقعها بني احلجر واول
الشام ،ورشب أهلها من عني ماء خرارة،

وهبا نخل كثري ،ويقال :ان أصحاب األيكة

الذين بعث اليهم شعيب النبي كانوا

هبا ،وكان شعيب من مدين ،وتبوك أقىص
آثر رسول اهلل.

القرانية ،بل نصها :ﭽﯡ ﯢ ﯣ
ﯤﭼ [سورة الشعراء.]176 :
( )21ونص اآلي��ة ﭽﭷ ﭸ ﭹ ﭺ
ﭻﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁﭼ [س��ورة
الشعراء.]189 :
( )22الروض املعطارص.71
( )23املصدر نفسه ص.130

بل ُولدَ بالسوس من ارض االهواز ،وقيل

اليها السحر واخلمر ،ويقال ان هبا هاروت
وماروت ُي ّع َذبان ،اذ اختارا عذاب الدنيا

عىل عذاب االخرة ،واهنام معلقان يف

( )24ون��ص اآلي��ة من [س��ورة البقرة]102 :
كاملة هو :ﭽﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ
ﭖ ﭗﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ
ﭝﭞﭟﭠﭡ
ﭢﭣﭤﭥﭦﭧ
ﭨﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ
ﭱ ﭲ ﭳ ﭴﭵ ﭶ ﭷ
ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽﭾ ﭿ
ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇﮈ
ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍﮎ ﮏ
ﮐﮑﮒﮓﮔﮕﮖﮗ
ﮘﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞﮟ ﮠ
ﮡ ﮢﭼ.
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رسداب حتت االرض كاجلبلني ،وان

التي انترص فيها املسلمون عىل املرشكني،

وقيل :ان نمرود اسست بابل ،وهي

والباطل ،وقد ذكر احلمريي وهو يسرتسل

البناء واسعة الفناء ،قد مجعت اىل ُحسن

بستان نخيل وخلفه موضع شهداء املعركة،

بعض الناس رآمها كذلك.

مدينة ضاحكة املنظر مجيلة املنصب ،زاهرة

املنظر من كل جانب رصانة البنيان وهباء

يف حديثه عن موضع بدر يف ع��رصه ،انه
ويف بدر عينان جاريتان عليهام املوز والعنب

املنصب ،وكانت سهلة بطحاء ديمومة

والنخل ،وقيل سميت بدرا؛ النه كان ما ًء

عظيامن ،وسائر ذلك من سورها ،ال يكاد

كان بدر موضع الوقيعة املباركة التي

فيحاء ،مربعة هلا يف كل تربيع حصنان
من يبلغه خربه يصدق بصفته؛ لكثرة

ارتفاعه وفرط اتقانه(.)25
 -6بدر:

موضع م��اء يبعد ع��ن املدينة ثامنية

وع���رشي���ن ف��رس��خ��ا (ب����ح����دود سبع

كيلومرتات) يف طريق مكة ،وبني مدينة
اجلار اىل بدر نحو املرشق اذا اردت املدينة

عرشون ميال (بحدود ثالثني كيلومرتا)،
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ففرقت بني االي��امن وال��رشك وب��ني احلق

وهناك قرية فيها حدائق ونخل .ويف بدر

عني ف� ّ�وارة ،وموضع القليب الذي كانت
بازائه الوقيعة املباركة االسالمية االوىل،
اي معركة بدر اخلالدة عام  2ه�� 623 /م،

املعروفة ب� :معركة الفرقان ،وهي املعركة
( )25الروض املعطارص.73

لرجل من ُج َهينة اسمه :بدر.

لقي فيها رسول اهلل صناديد قريش،

وارشافهم ،فاوقع هبم وقتل اهلل طغاهتم
واكابرهم ،وهي اول معركة قاتل فيها رسول
اهلل ،وعرفت ب� :معركة بدر الكربى،

وفيها قال اهلل تعاىل(( :لقد( )26انرصكم اهلل
ببدر)) [سورة آل عمران.]123 :

كانت معركة بدر يوم اخلميس صبيحة

سبع عرشة من شهر رمضان عىل رأس

سبعة عرش شهرا من قدوم (هجرة) رسول
اهلل اىل املدينة ،وقيل لسنة ونصف من

هجرته ،وقال حممد بن شهاب الزهري
( )26وص��واب نص اآلي��ة وتكملتها ﭽﭟ
ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤﭥ ﭦ ﭧ ﭨ
ﭩﭼ [سورة آل عمران.]123 :

أ.د .حممد كريم إبراهيم

ان املعركة يف شهر رمضان من سنة 2ه�/

ومكة ما حواليه ،وقيل :بكة ما ويل البيت

وبدر موسم من مواسم العرب وجممع

أن بكة ومكة يشء واحد ،وهي مدينة

وآبار ورياض يقال هلا :األثيل منها ينبع

مجيع األرايض االسالمية واليها حجهم،

623م.

من جمامعهم يف اجلاهلية ،وهبا ُق ُل ٌب ومياه

والصفراء واجلار واجلحفة ،ومعركة بدر
هي التي رفع اهلل هبا قوما يف الدنيا واآلخرة،

وخفض هبا آخرين ،وأيد اهلل رسوله

واملؤمنني بمالئكته فقاتلت معه(.)27
 -7بكة:

هو اسم من اسامء مكة( )28رشفها اهلل

ومكة ما حواليه ،والذي عليه أهل اللغة

قديمة البناء أزلية ،معمورة مقصودة من

وهي بني شعاب اجلبال(.)29
 -8مجع:

مجع هي املزدلفة ،وكلها مشعر االبطن

حمرس ،ومنها تؤخذ حىص اجلمرات،
وبذلك فرس عيل وابن مسعود قوله تعاىل

ﭽﮢ ﮣ ﮤﭼ [سورة العاديات،]5 :

تعاىل ،تبدل امليم من الباء ،قال تعاىل :ﭽﮖ

قاال :يعني املزدلفة ،ومسجد املزدلفة أسفل

آل عمران .]96 :وتكملة االية :ﭽﮝ

عرفات ،وفيه جيمع يف الصالة بني املغرب

ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜﭼ [سورة
ﮞﮟﭼ.

قيل :سميت بذلك ألهنا تبك أعناق

اجلبابرة اذا احدثوا فيها شيئا ،وقيل :بكة

اسم لبطن مكة ،ألهنم كانوا ّ
يتباكون فيها،
اي :يزدمحون ،وقيل :بكة موضع البيت
( )27احلمريي .الروض املعطارص.84

( )28مكة .هي أم القرى رشفها اهلل تعاىل ،وبكه
بالباء واحلاطمة والباسة وصالح .احلمريي
الروض املعطار ص.543

من املسجد احلرام عن يسارك اذا قضيت اىل
والعشاء ،اذا نفرت من عرفات ،لقوله:

((الصالة أمامك))(.)30

قالوا :وسميت املزدلفة للجمع بني

صاليت املغرب والعشاء ،فيها وعن االمام

عيل قال :هذا قزح وهذا املوقف ومجع

كلها موقف)).

( )29احلمريي الروض املعطرات .93
( )30عن املزدلفة ،راج��ع :احلمريي .الروض
املعطار ص.542
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 -9التنور:

تنور :قال املفرسون يف قوله تعاىل:

ﭽﭵ ﭶﭼ

()31

[سورة هود،]40 :

كان يف موضع مسجد الكوفة اليوم(أي يف

عرص احلمريي يف القرن الثامن اهلجري/
الرابع عرش امليالدي) ،قاله املفرسون يف

ذلك( .)32اشار الدكتور احسان عباس حمقق

كتاب الروض املعطار للحمريي يف هامش

الصفحة نفسها (ص 137هامش ()1
مادة :تنور) نقال عن ابن اجلوزي يف كتابه

زاد املسري  ،105 /4بام نصه(( :واختلفوا

يف املكان الذي فار منه التنور ،عىل ثالثة
اقوال :احدها :انه فار من مسجد الكوفة...

وكان الشعبي حيلف باهلل مكان التنور اال

يف ناحية الكوفة ،والثاين :انه فار باهلند...

والثالث انه كان يف اقىص دار نوح وكانت
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بالشام يف مكان يقال له :عني ورده)) .وجاء
يف احلديث ان عني ورده هو التنور ،الذي
فاض منه الطوفان.

( )31ونص اآلية كاملة ﭽ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ
ﭶﭷﭸﭹﭺﭻﭼﭽ
ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅﮆ ﮇ
ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﭼ [سورة هود.]40 :
( )32احلمريي الروض املعطار ص.137

وبمراجعة مادة (عني الورده) ذكر

احلمريي

()33

انه موضع عىل مقربة من

الكوفة اليها وصل سليامن بن ُرصد اخلزاعي

واصحابه التوابون اخلارجون من الكوفة؛

للطلب بدم االمام احلسني ،وقالوا :ال

توبة لنا اال ان نقتل انفسنا يف الطلب بدمه،
وكانوا يف من كتب اىل احلسني يسألون

الوصول اىل الكوفة ،وكان سليامن ممن

له صحبة ،وكان خريا فاضال ،شهد مع

االمام عيل صفني ،فأقبل اليهم اهل
الشام مع عبيد اهلل بن زياد ،فقتلوا سليامن

واكثر اصحابه ،وذلك سنة 65ه�685 /م،
وقصتهمطويلة.

والواقع اننا مل نجد يف مادة (عني

الوردة) اشارة اىل عالقتها مع التنور،
الذي فاض منه الطوفان يف قصة النبي

نوح ،فضال عن ان موقع (عني الوردة)
ليس عىل مقربة من الكوفة ابدا ،بل هو يف
بالد الشام ،مما يوضح عدم دقة معلومات
احلمريي يف هذه املادة عىل وجه اخلصوص،

ولعل ذلك يعود اىل عدم وجود اية صلة او

عالقة بني عني الوردة وفوران التنور الذي
( )33املصدر نفسه ص .423

أ.د .حممد كريم إبراهيم

ادى اىل الطوفان يف عهد النبي نوح.

وتأسيسا عىل ما ذكرناه وبالعودة اىل

احلمريي( )34يف حديثه عن خراب الكوفة،

ِ -10
احل ْج ْر:

ِ
احلجر :حطيم

()35

الكعبة ،وهو

املدار بالبيت كأنه حجرة مما ييل املشعب.

وروى عن بعضهم (دون تسمية احدا

واحلجر أيضا عىل لفظه بلد ثمود بني الشام

اسباب خراهبا قبيلة خفاجة املجاورين هلا،

حصني بني اجلبال ،وبه بيوت منقورة يف

منهم) ان اخلراب استوىل عىل اكثرها؛ ومن
فهم ما زالوا هيامجوهنا ويقطعون الطرق

املؤدية هلا.

وصف احلمريي مدينة الكوفة فكان

بناؤها باالجر وال سور هلا ،وجامعها

العتيق كبري يف اجلانب القبيل منها مخسة

واحلجاز ،وقيل :هو من وادي القرى ،وهو
احلجر ،و هبا بئر ثمود ،وحييط باحلجر من

كل ناحية جبال ورمال ،ال يكاد أحد يرتقي
ذروهتا إال بعد اجلهد واملشقة.

واحل��ج��ر ه��و امل��ذك��ور يف ال��ق��رآن يف

قوله ت��ع��اىل :ﭽﮇ ﮈ ﮉ ﮊ

ابلطة (بالطات) ،وهلذا اجلامع آثار كريمة،

ﮋﭼ [سورة احلجر ،]80 :واجتاز

اخلليل ابراهيم ،وعىل مقربة مما ييل

أصحابه باإلرساع وال يستقوا من بئرها،

منها :بيت إزاء املحراب يقال انه مصىل

اجلاب االيمن من القبلة حمراب حملق عليه

بأعواد الساج ،هو حمراب االمام عيل بن

ايب طالب ،ويف ذلك املوضع رضبة عبد
الرمحان بن ملجم اخلارجي اخزاه اهلل تعاىل،
ويقال :ان فيه موضعا فيه فار التنور ،وفيه

موضع كان متعبد النبي إدريس ،ويف
رشق اجلامع قرب مسلم بن عقيل.
( )34املصدر نفسه ص.502

النبيِ 
احلجر يف طريقه اىل تبوك ،فأمر

وقال(( :ال تدخلوا مساكن الذين ظلموا
اال وانتم باكون)) ،وكان نبيهم صالح،

وبيوهتم باقية منحوتة يف اجلبال ،ورمتهم

باقية وآث��اره��م ب��ادي��ة ،وه��م ب��ني الشام
( )35احلطم عكة ،وهو مابني الكعبة ومابني
زم��زم املقام ،قال األخبار ي��ون :كان من
الجيد من األعراب ثوب ًا من ثياب أهل مكة
يطوف به ،رمى ثيابه هناك وطاف عريان ًا،
فسمي :احلطم .احلمريي .الروض املعطار
ص.195
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واحل���ج���از اىل س��اح��ل ال��ب��ح��ر احلبيش

اآلية القرآنية اخلاصة بموضع حنني،

عىل ناحية تبوك(.)36

املسلمني عىل قبيلة هوازن وما والها دون

(األمحر) ،عىل طرق احلاج اىل الشام ،وهم
ُ -11حنَني:

ٍ
واد قريب من الطائف بينه وبني مكة

بضعة عرش مي ً
ال ،واألغلب فيه التذكري؛
ألنه اسم ماء ،وربام ُيؤنث مح ً
ال عىل البقعة،

ذكر نص اآلية القرآنية الكريمة.
س:
الر ِّ
َّ -12

ٍ
طو،
واد يف نجد ،وهو الركية التي مل ُت َ

وهو أيضا هنر يأخذ من مدينة قايل قال ،ثم

قيلُ :سمي ب�� :حنني بن قاينة بن مهالئيل.

يشق ُ َّخم ِرجا اىل دبيل ،وخلف الرس –فيام

املذكورة يف القرآن الكريم ( )37عىل هوازن

قول اهلل عز جل :ﭽﮋ ﮌ ﮍ ﮎ

هزَم اهلل املرشكني ،ونقل
املسلمون جول ًة ثم َ

الرس بناحية صيهد من أرض
وقيل َ

ويف حنني كانت لرسول اهلل الوقيعة

يف شوال سنة  8ه�� 629 /م ،وجال

املسلمون أفعاهلم ،وقصة حنني مرشوحة يف

املغازي(.)38

نستنتج مما ذكره احلمريي عدم ايراد
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باستثناء اإلشارة إليها فقط عند ذكر انتصار

( )36احلمريي الروض املعطار ص.189
( )37قال تعاىل ﭽﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ
ﮣﮤ ﮥ ﮦﮧ ﮨ ﮩ
ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ
ﮯﮰﮱﯓﯔ
ﯕﯖﯗﯘﯙﯚﯛﯜ
ﯝﯞﯟﯠﯡﯢ
ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧﯨ ﯩ
ﯪﯫﭼ[سورة التوبة.]26-25 :
( )38احلمريي .الروض املعطار ص.202

قال –ثالثامئة وستون مدينة خرابا ،وهو
ﮏ ﮐﭼ [سورة الفرقان.)39(]38 :

اليمن ،وذكر اهلمداين حنظلة بن صفوان،

وقالُ :وجدَ يف قربه لوح مكتوب فيه(( :أنا
حنظلة بن صفوان ،أنا رسول اهلل ،بعثني اهلل

ري َ
ومه ْ
دان والعريب من اليمن فكذبوين
اىل ِمح َّ
وقتلوين)) ،وذكره املسعودي يف االنبياء،

وكان من ولد اسامعيل بن ابراهيم ،وهم

قبيلتان :قدمان و يامن ،فقام فيهم حنظلة
بن صفوان بأمر اهلل فقتلوه ،فأوحى اهلل اىل

( )39نص اآلية كاملة ﭽﮉﮊﮋﮌ
ﮍ ﮎ ﮏ ﮐﭼ الفرقان املعطار
ص.38

أ.د .حممد كريم إبراهيم

نبي من بني ارسائيل من سبط هيوذا أن يأمر

أو رصاصة أو حجارة ،عىل اختالفهم يف

فأتى عليهم؛ لذلك جاء قوله تعاىل :ﭽﭜ

وذكر احلمريي( )43معلومات مهمة يف

البخت نارص (بختنرص) ان يسري اليهم،

ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢﭼ [سورة

األنبياء.)40(]12 :

 -13الرقيم:

قال تعاىل :ﭽﮃ ﮄ ﮅ ﮆ

ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌﭼ
[سورة الكهف.]9 :

ذلك(.)42

حديثه عن مدينة أفسيس ،وسامها :أفسيس
أو أفسميس أو أفسبيس ،وهي مدينة يف

رستاق (ريف) من عمل من األعامل التي
دون خليج القسطنطينية من جهة بالد
االرض ،وكانت مدينة أفسيس هذه عىل

البحر الرومي (البحر املتوسط) ،فابتعد

والرقيم :القرية التي كانت بإزاء

البحر عنها وخ ِر َبت ،واستحدثت مدينة

وهو ٍ
واد بني بيسان وأيلة دون فلسطني،

عنها ،وقال بعض الناس :أصحاب الكهف

الكهف ،وقيل الوادي الذي كان بإزائه،

عىل نحو ميل (أكثر من كيلو مرت ونصف)

وقيل هو اجلبل الذي فيه الكهف ،وقيل:

غري اصحاب الرقيم وكال موضعيهام

وح ّيزا.
َمن جعله موضع ًا َ

حني ارسله اخلليفة العبايس الواثق اىل بالد

الصخرة التي كانت عىل الكهف ،هذا قول

بارض الروم ،وذكر حممد بن موسى ا ُمل ّن ِجم

وقال االخرون :هو كتاب مرقوم(،)41

الروم ،انه ارشف عىل أصحاب الرقيم يف

من دين عيسى أو غريه ،يف لوح نحاس

ويقال :أن أفسيس هذه هي مدينة

وكان عندهم ،فيه الرشع الذي متسكوا به
( )40احلمريي املعطار ص.272
( )41قال تعاىل :ﭽﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ
ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞﭼ [سورة
املطففني ،]9- 7 :وق��ال :ﭽﮘ ﮙ ﮚ
ﮛﮜﮝﮞﮟﮠﮡﮢﮣ
ﮤ ﮥ ﭼ [سورة املطففني.]20- 18 :

حزمة من بالد الروم.

أصحاب الكهف ،قالوا :وهم يف كهف

يف رستاق (ريف) بني عمورينة ونيقية،
وهذا الكهف يف جبل ارتفاعه أقل من

( )42احلمريي ،الروض املطار ص.271
( )43املرصي نفسه ص.49
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ألف ذراع ،وله رسب من وجه االرض

وعددهم سبعة وعند ارجلهم كلب ُملتو،

الكهف ،ويف اعىل اجلبل شبيه بالبئر ينزل

فقاراته كام هي يف احلياة .وال يعلم احد
يف اي زمن دخلوا هذا الكهف او ُأ ِ
دخلوا

ينفذ اىل املوضع الذي فيه أصحاب
فيها اىل باب الرسب ويميش فيه مقدار

ثالثمئة خطوة ،ثم ُيفيض منه اىل ضوء،
وهناك رواق عىل أساطني منقورة فيه
عدة بيوت ،منها بيت مرتفع العتبة مقدار

القامة ،عليه باب حجارة منقورة وفيه

املوتى ،وهم أصحاب الرقيم وعددهم
سبعة ،وهم نيام عىل جنوهبم ،وهي مطلية
واملر والكافور ،عند أرجلهم كلب
بالصرب ُ

رأس ُه عند ذنبه ،ومل يبق
دائر يف استدارةُ ،

منه اال القحف واكثر عظامه باقية حتى
ال خيفى منه شيئ .روى احلمريي عن

االدرييس مؤلف كتاب :نزهة املشتاق يف
اخرتاق االفاق ،قوله :أن اهل االندلس
ومهوا يف أصحاب الرقيم حني زعموا
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اهنم الشهداء الذين هم يف مدينة لوشة،

قال :ورأيت القوم يف هذا الكهف عام

510ه��1116 /م ،فنزلنا اليهم من فم بئر

عمقها نحو قامة وزائد ،ومشينا يف رسب
فيه ظلمة خطوات قالئل ثم اتسع الغار،
فألقينا هناك املوتى وهم رقود عىل جنوهبم

وقد ذهب حلمه وجلده وبقيت عظامه يف

اليه ،واول رجل يلقى منهم له خلق عظيم

ورأس كبري .وأهل األندلس يقولون أن

هؤالء القوم الذين يف هذا الكهف هم
اصحاب الكهف ،والصحيح ان اصحاب

مر ذكرهم ،اي ان
الكهف هم َم ْن قد َّ
احلمريي يرجح ان اصحاب الكهف هم

الذين وجدوا يف قرية الرقيم ،وهي اليوم
مدينة البرتا يف االردن.
 -14السد:

هو سد يأجوج ومأجوج( )44املذكور

يف القرآن العزيز يف قوله تعاىل :ﭽﯭ
ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶﭼ

[سورة الكهف.]94 :

والسدان املذكوران يف قوله تعاىل:

ﭽﯙ ﯚﭼ([ )45سورة الكهف،]93 :
( )44جاء يف اآلية الكريمة ذكر يا جوج و ما
ج��وج ،بام نص :ﭽﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ
ﯩﯪﯫﯬﯭﯮﯯﯰﯱ
ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶﭼ.
( )45ورد ذكر السدين يف قولة تعاىل :ﭽﯖ

أ.د .حممد كريم إبراهيم

جبالن سدا مسالك تلك الناحية من

 -61الصفا:

االرض ،وبني طريف اجلبلني فتح هو موضع

الصفا :يف قوله تعاىل :ﭽﮅ ﮆ

وقيل :مها من وراء بالد الرتك الذين قالو:

 ،]158هو يف أصل جبل أيب قبيس،

الردم ،وقيل :السدان أرمينية وأذربيجان،

يا ذا القرنني ،هم الذين كانوا بقرب السد.
قالوا :وهذا السد بينه وبني حدود بالد

اخلزر مسرية شهر وأكثر(.)46

ﮇ ﮈ ﮉ ﮊﭼ([ )50سورة البقرة:
واملروة أصل جبل قعيقعان( .)51واملعروف

أن الصفا واملروة من شعائر حج بيت اهلل
احلرام ،وهي ضمن املسجد احلرام والكعبة

املرشفة يف مكة املكرمة.

 -15رشوان:

إحدى مدن أرمينية ،وقالوا :والصخرة

يف قول اهلل تعاىل :ﭽﭠﭡﭢﭣﭼ

()47

[سورة الكهف ]63 :هي صخرة رشوان،

والبحر جيالن ،وجممع البحرين :من بحر

فارس والروم ،قاله قتاده ،وقال غريه :بحر

إفريقية (تونس) ،وطرق اخلرض السفينة يف
بحر رادس( ،)48وامللك الذي كان يأخذ كل

اجل َلندى بن ُ
سفينة غصب ًاُ :
اجل َلندى(.)49

ﯗﯘﯙﯚﯛﯜﯝﯞﯟ
ﯠ ﯡ ﯢﭼ [سورة الكهف.]93 :
( )46احلمريي الروض العطار ص.308
( )47ون��ص اآلي��ة الكريمة :ﭽﭟ ﭠ ﭡ
ﭢﭣﭤﭥﭦﭧﭨﭩ
ﭪ ﭫ ﭬﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ
ﭲﭼ [سورة الكهف.]63 :
( )48موسى رادس هو موسى بحر تونس.
احلمريي الروض املعطار ص.265
( )49احلمريي الروض املعطار ص .340

 -71عبقر:

موضع يف البادية كثري اجلن ،قاله اخلليل،

يقال يف املثل :كأهنم جن عبقر .وقيل :عبقر
بلد من بالد اليمن ،وقيل بل عبقر موضع

ُت َّو َشى به الثياب ،وهي أجود الثياب ،وكلام
بالغوا يف نعت يشء نسبوه إليه.

وقال املفرسون :إن العبقري غاية كل

يشء .قال تعاىل :ﭽ ﭾ ﭿﭼ

()52

[سورة الرمحن.)53(]76 :

( )50ونص اآلية الكريمة كاملة :ﭽﮅ ﮆ
ﮇ ﮈ ﮉ ﮊﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ
ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖﮗ
ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞﭼ [سورة
البقرة.]158 :
( )51الروض املعطار ص.362
( )52ونص اآلية الكريمة :ﭽﭺﭻﭼ
ﭽﭾﭿﭼ[سورة الرمحن.]76 :
( )53احلمريي الروض أملعطار ص.408- 407
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 -18الغار:

الغار هو املذكور يف القرآن يف قوله

يف إتباعه ،وأمر اهلل تعاىل العنكبوت

[سورة التوبة ،]40 :وهو غار ثور(،)55

محامتني وحشيتني فوقعتا عىل وجه الغار،

تعاىل:

ﭽﮰ ﮱ ﯓ ﯔﭼ

()54

جبل بمكة ،وذلك حني هاجر رسول
اهلل اىل املدينة ،فاختفى فيه هو وأبو
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بكر من مرشكي قريش حني خرجوا

( ))54ون��ص االي��ة الكريمة كاملة :ﭽﮥ
ﮦﮧﮨﮩﮪﮫ
ﮬﮭﮮﮯﮰﮱ
ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ
ﯙ ﯚ ﯛ ﯜﯝ ﯞ ﯟ
ﯠﯡﯢﯣﯤ
ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ
ﯩ ﯪﯫ ﯬ ﯭ ﯮ
ﯯﯰ ﯱ ﯲ ﯳﭼ [س����ورة
التوبة.]40 :
( )55يقال :ث��ور اطحل ،اح��د جبال مكة يف
اجلنوب منها ،بينه وبني مكة ميالن (اكثر
من ثالثة كيلومرتات) ،وهو جبل مرشف
يكون ارتفاعه نحو ميل (اكثر من كيلومرت
ون��ص��ف) ،ويف اع��اله الغار ال��ذي دخله
النبي وابو بكر.
وع����ن االم�����ام عيل :ح����رم رس���ول
اهللمابني عري اىل ثور ،قال :ثور اجلبل
الذي فيه غار النبي ،وهو الغار الذكور
يف القران ،والبحر يرى من اعاله ،وفيه من
كل نبات احلجاز شجرة ،وفيه شجر البان،
وفيه شجرة من حيمل منها شيئا مل تلدغه
هامه .احلمريي .الروض املعطار ص.151

فنسجت عىل فم الغار ،وأرسل اهلل تعاىل

وكان ذلك مما منع املرشكني عنه ،فيقال ان
محام احلرم من نسل تينك احلاممتني ،وتقدم

أبو بكر قبل الرسول اىل دخول
الغار؛ ليقيه بنفسه ،لئال خيرج منه ما يؤذيه،

وفيه قال الرسول أليب بكر(( :ما

ظنك باثنني ،اهلل ثالثهام)) ،وقصة الغار
مشهورة(.)56

 -19الكعبة:

قال اهلل تعاىل :ﭽﭩ ﭪ ﭫ

ﭬ ﭭ ﭮ ﭯﭼ

()57

[سورة

املائدة ،]97 :وهو البيت الذي قال اهلل

سبحانه وتعاىل فيه :ﭽﮖ ﮗ ﮘ ﮙ

ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ..ﭼ [سورة آل
عمران.)58( ]96 :

( )56احلمريي .الروض املعطار ص.425
( )57ونص االية كاملة :ﭽﭩ ﭪ ﭫ
ﭬﭭﭮﭯﭰﭱ
ﭲ ﭳﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ
ﭼﭽﭾﭿﮀﮁﮂﮃ
ﮄﭼ [سورة املائدة.]97 :
( )58ون��ص االي��ة كامله :ﭽﮖ ﮗ ﮘ ﮙ

أ.د .حممد كريم إبراهيم

قال وهب بن منبهِ :ملا أه َب َط اهلل تعاىل آدم

فبنى هو واسامعيل البيت ومل جيعل له سقف ًا،

َف َع ّزاه اهلل تعاىل بخيمة( )59من خيام اجلنة،

ٍ
يومئذ ،ومل تزل خيمة آدم اىل ان
مقام املالئكة

اىل االرض َح ِز َن واشتد بكاؤه عىل اجلنة،
فوضعها له بمكة يف موضع الكعبة قبل أن

تكون الكعبة ،وكانت اخليمة ياقوتة بيضاء،

فيها كريس آلدم جيلس عليه ،فلام كان
الغرق زمن نوحُ ،ر ِف َع ومك َثت الكعبة

خرابا ألفي سنة ،حتى أمر اهلل ابراهيم

ان يبني بيته ،فجاءته السفينة كأهنا سحابة

فيها رأس يتكلم ،له وجه كوجه االنسان،

فقالت :يا ابراهيمُ ،خذ ِظيل ِ
فابن عليه،

ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟﭼ
[سورة ال عمران ،]96 :راجع مادة :بكة،
فقرة رقم()7من بحثنا هذا واالحالتني:
 31-30وهو امشهام.

( )59روى احلمريي بخصوص خيمة ادم ما
مضمونه :وقيل ان الكعبة كانت خيمة

الدم مبنية بالطني واحل��ج��ارة فهدمها
الطوفان ،وبقيت مهدمة اىل عرص ابراهيم

واسامعيل ،فامرمها اهلل تعاىل ببنياهنا
وتم ذلك بتعاوهنام عىل البناء ،وماء مكة

زعاق ال تسوغ لشارب ،اطيبها ماء زمزم
وه���و رشوب ال يمكن ادم����ان رشب��ه،
وليس لصاحب مكة عسكر خيل ،انام
هم الرجالة ،ويسمون :احلرابة .الروض

املعطار ص.94-93

وحرس اهلل تعاىل البيت باملالئكة ،فاحلرم

ُقبِ َ
ض (تويف) ثم رفعها اهلل اليه ،وبنى بنو آدم
بعده يف موضعها بيت ًا من الطني واحلجارة،

ثم ِ
مي مكانه حتى بعث اهلل
نس َف ُه الغرق َف ُع َ

ابراهيم وحفر عن قواعده وبناه عىل ظل
نته
اخلاممة ،فهو أول بيت ُو ِضع للناسَ ،ب ُ

قريش قبل مبعث رسول اهلل.

قال ابو عبيدة :مما أراد اهلل عز وجل به

تكرمة قريش ،أن الكعبة وقعت حني غرق
قوم نوح ،فأمر اهلل تعاىل ابراهيم خليله

واسامعيل نبيه أن ُيعيدا بناء الكعبة عىل
ُأ ِس ِه األول ،فأعادا بناءها ملا أراد اهلل تعاىل
من تكرمة قريش ،ملا أنزل اهلل تعاىل القرآن،

فقال عز وجل :ﭽﭑ ﭒ ﭓ ﭔ

ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚﭛ ﭜ ﭝ
ﭞﭟﭼ [سورة البقرة ،]127 :ثم
أمر اهلل سبحانه ابراهيم ان ينزل ابنه إسامعيل
بالبيت ملا أراد من كرامة قريش ففعل فهو

قوله :ﭽﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ

ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎﭼ [سورة
إبراهيم ،]37 :فكان ابراهيم واسامعيل
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يبنيان البيت بعد عهد نوح ،ومكة يومئذ

بالقع ،كام قال تعاىل :ﭽﯩ ﯪ ﯫ

الن الرسول دعا له بالربكة.

ﯲﯳﭼ [سورة البقرة.]125 :

بلقيس ،وكان العرش مبني ًا عىل أساطني

ﯬﯭﯮﯯﯰﯱ
 -20مأرب:

بسكون اهلمزة وقد ختفف وهو األ كثر،

وم���أرب مدينة س��ب��أ ،وفيها عرش

حجارة ،كل اسطوانة منها فوق االرض

ثامن وعرشون ذراعا.

مدينة باليمن عىل ثالثة ايام من صنعاء،

فاحتمل العرش وبقيت األساطني

سمة للملك ،وقيل :هومسكن سبأ قال

تلك األساطني مثل مافوقها ،وسمك

وعىل ثالثة مراحل من ظفار ،وقيل :هي

عىل حاهلا ويقال أن حتت األرض من

اهلل تعاىل ﭽﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖﭗ

(غلظ) كل أسطوانة ال حيتضنه أربعة نفر،

ﭘ ﭙ ﭚ ﭛﭼ[سورة سبأ]15 :

وتكملتها ﭽﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ

ﭢﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧﭼ كان السد من

بناء سبأ بن يثجب ساق اليه سبعني واديا،
ومات قبل ان يكمله فا كملته ملوك محري

بعده ،وقيل :بناه لقامن بن عاد ،وجعل له
ثالثني شعبا .والسد بني جبلني يسميان:
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خيلو من ثمر صيفا وشتاء وربيع ًا وخريفا،

املأزمني ،قال اهلل تعاىل ﭽﭑ ﭒ ﭓ ﭔ

ﭕﭼ ،فيمر حتى ينتهي اىل مأرب
وفيه معدن امللح الذي اقطعه النبي
ُ
(ابيض)
(ابيض بن محال املأريب) فجعله

صدقه للمساكني وعوضه النبي حائطا

ب� :يوف اجلدرات عىل باب مأرب ،فال

وفيها سوق و مسجد واملنزل هبا ،ثم خيرج

منها ويقطع عرض الوادي فيدخل اجلنة

اليمنى التي ذكرها اهلل تعاىل ،وليس فيها
من األشجار االثل اال واألراك وتبذر فيها

الذرة(.)60

أفاض احلمريي( )61بمعلومات مفصلة

عن سد مأرب وكيفية اهنياره ،وما تبع ذلك

من هجرة قبيلة األزد العربية وتفرقها يف
البلدان ،مع االستشهاد بااليات القرآنية

الكريمة.

( )60املصدر نفسه ص.515
( )61امل��ص��در نفسه ص .516راج��ع ايضا:
ص.532 ،617
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 -21مدين:

تقع يف بالد الشام عىل ساحل بحر

ولد مدين بن ابراهيم وسلط اهلل عىل قومه

حر ًا شديدا اخذهم بانفاسهم ،ثم بعث اهلل

القلزم (بحر االمحر) وهي اكرب من تبوك،

سبحانه غاممة ،فلام صاروا حتتها ارسلها

لسائمة (اغنام موايش) النبي شعيب ،قال

ﭹﭺﭻﭼ [سورة الشعراء،]189 :

القصص ،]23 :وتكملها األية ﭽﭡ

كفر باهلل وبخس يف املكيال وامليزان .وزعم

وهبا البئر التي استسقى منها النبي موسى

عليهم نارا ،فذلك قوله تعاىل :ﭽﭸ

اهلل تعاىل ﭽﭝﭞ ﭟﭠﭼ [سورة

فاحرتقوا كام حيرتق اجلراد يف املقىل ،وكانوا

ﭢﭣﭤﭥﭦﭧ

القوم أن اهل مدين الذين بعث اهلل اليهم

ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶﭷ ﭸ ﭹ

واالمم الداثرة ،وليسوا من ولد مدين بن

ﭨ ﭩ ﭪ ﭫﭬ ﭭ ﭮ ﭯﭰ

النبي شعيب ،هم من العرب العاربة

ﭺﭻﭼﭽﭾﭿﮀﮁ

ابراهيم.)63(

ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊﭼ

[سورة القصص]24- 23 :و حيكى اهنا بئر
معطلة ،وسميت مدين بالقبيلة التي كان منها

النبي شعيب وفيها معايش ضيقة وجتارات

كاسدة .ومدين الذي سميت به البلدة ،هو:

مدين بن ابراهيم ،ويف القرآن ﭽﭲ

ﭳ ﭴ ﭵﭼ [سورة االعراف:

 ،]85وقال بعضهم مل يكن شعيب من

ذرية ابراهيم وانام هو من ذرية بعض
من امن به ،وهم اصحاب االيكة ( )62من

( )62راجع عن االيكة :الفقرة رقم()4من بحثنا
ه��ذا ،واالح��الت 25- 21 :ومهامشها،

 -22املدينة (املنورة):

تعددت اسامء املدينة ،ووصفت

بأوصاف تتناسب ومكانتها املقدسة ،فمن

اوصافها :طيبة وطابة

()64

اسامن ملدينة

النبي ،وسميت أيضا :املجبورة والعذراء
واملحبةواملحبوبةوالقاصمةوجابرة،وسامها

وورد ذك��ر :اصحاب االيكة يف القرآن
الكريم ،راج��ع :احلجر ،78 :الشعراء:
 ،176ق.14 :
( )63احلمريي .الروض املعطار ص.525
( ))64طابة اسم من اسامء املدينة املنورة عىل
ساكنها افضل الصالة والسالم .احلمريي.
الروض املعطار ص.380
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اهلل عزوجل :املدينة ،وكذلك كان يسميها

رسول اهلل ،قال(( :عىل انقاب املدينة

وقال تعاىل ﭽﮋ ﮌ ﮍ ﮎ

مالئكة حترسها من الطاعون)) ،وقال:

ﮏ ﮐ ﮑ ﮒﭼ

اهلل تعاىل املدينة :دار االيامن ،يف قوله تعاىل:

ﭮ ﭯ ﭰﭱ ﭲ ﭳ ﭴﭵ

احلرش ،)65(]9 :يعني األنصار وسكان

وتكملة األية :ﭽﭹ ﭺﭻ ﭼ ﭽﭾ

((املدينة خري هلم لو كانو يعلمون)) وسمى

ﭽﯦ ﯧ ﯨ ﯩﭼ [سورة
املدينة .وقال(( :املدينة قبة االسالم
ودار األيامن)) وأرض اهلجرة ومبتدأ احلالل

واحلرام)) ،اختار اهلل تعاىل املدينة لرسوله

()67

[سورة

املنافقون ]8 :وقال تعاىل ﭽﭬﭭ
ﭶ ﭷ ﭸﭼ [سورة التوبة]101 :
ﭿﮀﮁﮂﮃﮄ
ﮅﭼ ،وهي يثرب ،قال عز وجل:
ﭽﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔﭼ [سورة

ملحياه ومماته ،وجعلها دار اهلجرة ،وهي

االحزاب ،)68(]13 :والدار ،قال تعاىل

اليدخلها الطاعون وال الدجال ،وهبا روضة

احلرش ،]9 :وطيبة وطابة والعذراء وجابرة

حمفوفة بالشهداء ،وعىل انقاهبا مالئكة،

من رياض اجلنة(.)66

( )65ون��ص االي��ة الكريمة كاملة :ﭽﯦ
ﯧﯨﯩﯪﯫﯬﯭﯮ

ﯯﯰﯱﯲﯳﯴﯵ
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واملدينة اسم غلب عىل مدينة النبي،

ﯶﯷﯸﯹﯺﯻﯼ

ﯽﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ

ﰅﭼ [س��ورة احل��رش ،]9 :وقد
اخطا احلمريي يف حتديد رقم االية من سورة
احلرش يف كتابه :الروض املعطار ص،401
فذكر رقمها ()5خطا ،والصحيح [سورة

احلرش.]9 :
( )66احلمريي .الروض املعطار ص.401

ﭽﯦ ﯧ ﯨ ﯩﭼ [سورة
( )67ون��ص االي��ة القرانية :ﭽﮊﮋﮌ
ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒﮓ
ﮔﮕﮖﮗﮘ
ﮙﮚﮛﭼ[سورة املنافقون.]8:
( )68ونص االية القرانية كاملة :ﭽﮫ ﮬ
ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕﯖ
ﯗﯘﯙﯚﯛﯜﯝ
ﯞ ﯟ ﯠ ﯡﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦﭼ [سورة
االح����زاب ،]13 :وق��د اخ��ط��ا احلمريي
يف حتديد رقم االي��ة من س��ورة االح��زاب
يف فن كتابه :ال��روض املعطار ص،529
فجعل رقمها ( )12من سورة االحزاب،
والصحيح ان رقمها (.)13
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املجبورة واملحبة و القاصمة ،وامتام ًا للفائدة

 -23املروة:

ومادمنا بصدد ذكر املدينة (املنورة) ،سوف

جبل معروف يف مكة .الصفا جبل

هلا ،وهي يثرب ،دون ان ختصص هلا فقرة

يسريا ،واملشلل هو اجلبل الذي ينحدر منه

كون يثرب تسمية قديمة ملدينة الرسول،

من اهل هبا من املرشكني ،وهم االوس

نذكر املعلومات اخلاصة بالتسمية القديمة

مستقلة؛ نظر ًا الرتباط كل منهام باالخرى،

آخر بازائة ،وبينها قديد ينحرف عنها شيئا

اىل قد يد ،وعىل املشلل كانت (مناة) وكان

وقد ارشنا اىل ذكرها من خالل دراستنا ملا

واخلزرج ويتحرج أن يطوف بني الصفا

(املنورة) ،مدينة الرسول الكريم حممد.

فأنزل اهلل تعاىل ﭽﮅ ﮆ ﮇ ﮈ

اورده احلمريي عنها عند حديثه عن املدينة
ذكر احلمريي( )69ان يثرب بالثاء املثلثة،

وهو اسم جاهيل ملدينة النبي ،سميت ب�:
يثرب بن قانية بن مهليل بن أرم بن سآم بن

نوح ،ألنة أول من نزهلا .وقال تعاىل حاكيا:

واملروة ،ثم استمروا عىل ذلك يف اإلسالم،

ﮉ ﮊﭼ [سورة البقرة .]158

قال ابو بكر بن عبد الرمحن :ملا ذكر اهلل

عز وجل الطواف بالبيت ،ومل يذكر الطواف
بني الصفا و املروة ،قالوا :يا رسول هلل ،كنا

ﭽﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ

نطوف بني الصفا واملروة ،فأنزل اهلل عز

((تسموهنا يثرب أال وهي طيبة)) ،ألنه كره

بينهام يميش حتى أذا نصبت قد ماه يف بطن

ﯔﭼ [سورة االحزاب ،]13 :وقال:
ان تسمى يثرب ملا فيه من لفظ التثريب.

وكانت يثرب تدعى يف اجلاهلية :غلبة،

غلب عليها اليهود العامليق ،وغلب االوس

واالوس واخلزرج عليها اليهود ،وغلب

املهاجرون عليها االوس واخلزرج ،وغلب

االعاجم عليها املهاجرين.
( )69املصدر نفسه ص.617

وجل اآلية ،وكان رسول اهلل يف طواف
الوادي ،سعى وكان بدء هذا السعي ان

ابراهيم ملا أتى هباجر اىل مكة وانتهى هبا

معها طفل صغري ،وليس معهام أال مزود متر
وقربة ماء ،أنزهلام هناك وانرصف عنهام ،لذا
تبعته فقالت :يا أبر أهيم اهلل أمرك هبذا؟ قال

نعم ،قالت :أذن اليضيعنا ،فامثلت حتى يف
الزاد واملاء وانقطع لبنها ،وجعل الصبي
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يتلمظ فذهبت اىل الصفا ووقفت عليها،

أن احلمريي مل يرش اىل اآلية القرآنية الكريمة

اىل املروة ،فلام صارت يف بطن الوادي سعت

املعروفة يف عرص النبي يوسف بصورة

عليها ،هل ترى احد ًا ،ترددت بينهام سبعة

يف عرص النبي موسى مع فرعون مرص،

لعلها ترى من مغيث فلم تر أحد ًا ،فذهبت

حتى خرجت منه ،فأتت املروة ووقفت
أشواط ،فصارت ُس َّنة(.)70
 -24مرص:

هي فسطاط ،وهي خاصة بالد مرص،

ويف سنة  19ه� ،فتح عمرو بن العايص

(العاص) مرص (القاهرة) واالسكندرية،

و قيل سنة 20ه� ،يف خالفة عمر بن

اخلطاب ،وجاء يف االثر :من أخرب
خزائن اهلل فعليه لعنة اهلل ،وخزائن االرض

هي مرص ،أما سمعتم قول يوسف:
ﭽﭵ ﭶ ﭷ ﭸﭼ( ، )71وقالوا:
مكتوب يف التوراة(( :مرص خزائن اهلل فمن
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أرادها بسوء قصمه اهلل)) .ويف ِ
ري أن
الس َ

هاجر أم اسامعيل وأم العرب من قرية
كانت أمام الرضما من مرص( )72والغريب

( )70احلمريي .الروض املعطار ص.531
( )71ون��ص االي���ة كاملة :ﭽﭴ ﭵ ﭶ
ﭷ ﭸﭹ ﭺ ﭻ ﭼﭼ [س��ورة
يوسف.]55 :
( )72احلمريي .الروض املعطار ص.55

التي ورد فيها ذكر (مرص) ،وهي البالد

خاصة وقصته مع العزيز ملك مرص وقبله
وإمتام ًا للفائدة سنورد اآليات القرآنية
الكريمة التي ورد فيها ذكر (مرص) وفق

تسلسلها يف السور القرآنية وآياهتا :قال

تعاىل يف حمكم كتاب العزيز:

ﯡ
ﯢ
-1ﭽ...ﯜﯝﯞﯟﯠ
ﯣﯤﯥﯦﯧ
ﯨﯩﯪ...ﭼ[سورة البقرة.]61 :

-2ﭽﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ

ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ
ﯣﯥﯦﭼ[سورة
ﯤ
ﯢ

يونس.]87 :

-3ﭽﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ
ﯘﯙﯚﯛﯜﯝﯞ

ﯟﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ

ﯦﯧﯨﯩﯪﯫﯬﯭ
ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳﭼ

[سورة يوسف.]21 :

-4ﭽ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ

أ.د .حممد كريم إبراهيم

ﮀﮁﮂﮃﮄﮅﮆﮇ

باملؤتفكة ،وبينهام مسرية يوم وليلة( )74وهبذا

-5ﭽ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ

الكريم من خالل كتاب الروض املعطار

ﮂﮃﮄﮅﭼ[سورة الزخرف.]51 :

املعجم اجلغرايف مادة مفيدة فيها الكثري من

املؤتفكة مدينة قوم لوط ،وهي

من خالل احلكايات والروايات والقصص

النجم:

بذكر العلم ،أو املوضع اجلغرايف الذي

ﮈﭼ [سورة يوسف.]99 :

ﭺﭻﭼﭽﭾﭿﮀﮁ
 -25املؤتفكة:

مذكورة يف القرآن الكريم يف قوله تعاىل

ﭽﭿ ﮀﭼ [سورة

 ،]53قالوا :يف قولة تعاىلﭽ ﯥ

ﯦﭼ

()73

[سورة األنبياء ،]71 :أن

النبي ابراهيم نزل بفلسطني ولوط ًا

( )73ونص االية كاملة :ﭽ ﯥ ﯦ ﯧ
ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬﭼ [س��ورة
االنبياء.]71 :

نختم بحثنا عن املعجم اجلغرايف يف القرآن
يف خرب األقطار ،للحمريي ،وقد تضمن
العرب والدروس يف كل فقرة من الفقرات،
املوثقة بالقرآن الكريم ،باقرتان كل آية قرآنية

جرت عىل أرضه حوادث خالدة ،يشارك
فيها األنبياء والرسل و القادة والناس يف

العصور القديمة.

( )74احلمريي .الروض املعطار ص.566
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إضاءة:

نالت فكرة االحتامل نصيبا يف صنوف

واالصطالحي ،نجد أن املحتم�ِل جي ِهد

شتى من املعرفة ،إذ نجدها يف كل ميدان،

ويت�ِعب نفسه بتحريك ذهنه واحضار

فكثريا ما نحتاج اليها يف فهم اغلب

ٍ
ومعان تتالءم
أمام النص ليظفر بوجوه

حتى عىل مستوى احلياة االعتيادية للفرد،

النصوص ،أو االقوال اليومية ،وإذا

خصصنا األمر باجلانب اللغوي ما زلنا

باحثني يف اللغة العربية ،فللمتخصص أن

يطلع عىل اإلرث اللغوي والقرآين والنقدي

وغريه ليتحقق من صحة ذلك.

وال بأس قبل الولوج يف خضم البحث

أن ندل عىل املعنى اللغوي واالصطالحي

ملفهوم االحتامل ،فهو مأخوذ من الفعل
(محل) ،وهو ما يلتمس فيه املشقة ،وبذل
اجلهد والتعب واالعتامد( .)1ويف التعريف:

هو احد اخليارات املتاحة أمام جتربة أو
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ولتأسيس رابط بني املعنى اللغوي

حادثة غري مقطوع بنتيجتها(.)2

( )1ينظر :لسان العرب( ،محل) ،تأليف العالمة
مجال الدين أيب الفضل حممد بن مكرم بن
منظور األن��ص��اري ،ت711 :ه���� ،ط،1
حتقيق :عامر امحد حيدر ،النارش :حممد عيل
بيضون ،دار الكتب العلمية ،بريوت–لبنان،
1426ه� –2005م.
( )2ينظر www. math×math :مقال عىل
االنرتنت.

ثقافته وكل ما بوسعه إلبداء احللول الالزمة
ومعطياته ،وهو ما ينتج الداللة االحتاملية.

وثمة مصطلحات أو مفاهيم يظهر أهنا

احتدت مع مفهوم االحتامل ،مثل (اجلواز)،

إذ يبتعد عن معنى االحتامل املأخوذ من
(محل) ففيه القبول -أي اجلواز  ،-والنفاذ

والبناء عىل الصحة والتسويغ( ،)3ولبحثنا

رأي يف التفريق بينهام من وجوه عدة:
ٌ

 .1يكون اجلائز أحيانا عند وجود أمرين،
�بع��د اآلخر ،عكس
فاحدمها جيوز و ُي َ
االحتامل فانه يمر فيه األمران أو األكثر.

 .2االحتامل يكون دائام يف املعنى ،أما
اجلواز فقد ال يكون فيه.

 .3يقرتن اجلائز بثنائية جيوز وال جيوز ،أما
االحتامل فال يقع معه حيتمل وال حيتمل.

 .4يمكن القول أن اجلائز جزء من االحتامل
ويدخلبضمنه.

 .5االحتامل يكون يف التفسري واللغة
( )3ينظر :اللسان( ،جوز) .419- 416 /2

خالد حوير الشمس

وغري ذلك ،أما اجلواز فأظنه يف النحو

ملست فيهام عدم اجلزم من جهة التساوي

يف الرصف.

كالمه أن األطروحة احتامل حتى توافر

بحسب ما اطلعت عليه ،ولربام قليال

بني االحتامل واألطروحة ،إذ يستشف من

وما جيدر التنبيه عليه أن القدماء قدموا

الدليل والقرينة عليه فيتحول إىل أطروحة:

وقد التقى مع مفهوم آخر هو

اجلمع بني هذين التعريفني ،من حيث انا

الصدر ليس دائام االحتامل أطروحة إذ

يكون مسقطا لالستدالل ال حمالة ،ما دام

لنا الداللة االحتاملية بطريقة اجلواز(.)4

(األطروحة) ولربام يتفقان إال انه عند
يقول(( :ولكن ال ينبغي أن ندعي ان كل

املحتمالت بالتايل تصلح أن تكون أطروحة

هبذا املعنى ،بل ما يصلح هلا ،هو ما يمكن

للفرد القرائن عىل صحته وجتميع الدالئل

((وإنام نقترص هنا إىل اإلشارة إىل إمكان
[ان] االحتامل مهام كانت صفته وقيمته
مرتبطا بموضوع السؤال ،كام هو منطوق

التعريف الثاين ،إال أن هذا ال يعني حتول

معنى األطروحة إىل جمرد احتامل ،بل تبقى
األطروحة هو ذلك االحتامل املحرتم الذي

عىل رجحانه ،وإال مل يكن أطروحة بل

يمكن أن نجمع حوله أقىص مقدار متيرس

يلحظ أن األطروحة أكثر رصانة ودقة

بغية التأسيس لفكرة الداللة االحتاملية

يبدو أن الصدر عرف األطروحة بتعريفني

اذكر بعض الدالئل التي يتبادر إىل الذهن

احتام ً
ال))(.)5

وتعزيزا بالدليل من االحتاملية .لكن ما

( )4ينظر :اخلصائص ،296 /2 :تأليف ابن جني
(ت392 :ه�) ،ط ،2حتقيق :الدكتور عبد
احلميد هنداوي ،دار الكتب العلمية حممد
عيل بيضون ،لبنان1424 ،ه� 2003-م.
( )5منة املنان يف الدفاع عن القرآن .10 /1 :تأليف
السيد حممد الصدر ،ط ،1مطبعة انصار اهلل
للطباعة والنرش والتوزيع.1424 ،

من الدالئل واإلثباتات))(.)6

يف الفضاء اللغوي ،بشكل إمجايل أود أن
منها تعمق اللغويني يف هذه الفكرة:

 .1أصلها يف النص القرآين ،فنجد أن
االمام عيل يويص ابن عباس(ت:

( )6املصدر نفسه ،11 /1 :حممد حممد صادق
الصدر ،ط ،1مطبعة انصار اهلل للطباعة
والنرش والتوزيع1424 ،ه�.
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69ه�) عند حماجة اخلوارج(( :ال

أكثر
 .2يف االشتقاق إذ يطرح املعجميون َ

ولكن
ذو وجوه ،تقول ويقولون،
ْ

 .3يف االشرتاك اللفظي ،دلت لفظة (عني)

مح ٌ
ال
اصمهم بالقرآن فإن القرآن ّ
ُخت ْ
بالسنة ،فإهنم لن جيدوا
ْ
حاججهم ُّ

عنها َحميصا))( ،)7ونعثر عىل حديث
آخر(( :ال يفقه الرجل كل الفقه حتى

يرى للقرآن وجوها كثرية))( ،)8ونقل

الزركيش(ت794 :ه�) عن سهل

بن عبد اهلل التسرتي(ت283 :ه�)

قوله(( :لو أعطي العبد بكل حرف

من القرآن ألف فهم مل يبلغ هناية ما

أودعه اهلل يف آية من كتابه ،ألنه كالم

اهلل وكالمه صفته وكام أنه ليس هلل هناية

فكذلك الهناية لفهم كالمه وإنام يفهم

كل بمقدار ما يفتح اهلل عليه))(.)9
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( )7هنج البالغة ،437 :االمام عيل ،ط ،3رشح
حممد عبده ،منشورات ذوي القربى ،إيران،
1429ه�.
( )8حديث نبوي....
( )9الربهان يف علوم القرآن ،29 /1 :تأليف
بدر الدين حممد بن عبد اهلل الزركيش(ت:
794ه���)( ،د .ط) ،حتقيق :مصطفى عبد
القادر عطا ،دار الفكر للطباعة والنرش
وال��ت��وزي��ع ،ب���ريوت لبنان1426 ،ه����-
2005م.

من أصل للمفردة.

عىل احتامالت كل بحسب سياقها.

 .4يف مبحث الصدق والكذب عند
تعريف اخلرب يف الدرس البالغي.

 .5يف توافر املعنيني احلقيقة واملجاز يف آن
واحد يف بعض األلفاظ.

 .6يف ما يستوي فيه املذكر واملؤنث،
نحو :جريح للرجل وحيتمل للمرأة.

 .7يف تعدد معاين احلروف( ،ما) دالة
عىل االستفهام واملوصولية واالسمية،
والرشطية ،واحلرفية وغريها.

 .8يف نيابة الصيغ.

 .9يف اإلعراب وسيأيت فيام بعد من
املبحث الثاين.

 .10يف القراءات القرآنية.

 .11يف التنغيم ،إذ تساعد موسيقى النطق
عىل توليد أكثر من معنى.

وما يمكن االملاع إليه يف هذه الديباجة

الصلة الوثيقة بني الداللة االحتاملية
والرتجيح يف حال تعدد املعاين أو احتامالهتا.

فذهب ٱبن جني (ت392 :ه�) إىل ترجيح

خالد حوير الشمس

األقوى ،عندما افرد بابا سامه (باب يف

احد املحتمالت بدون القطع فان قام دليل

من صاحبه اجيازان مجيعا فيه أم يقترص

وهو حرام))(.)11

اللفظ يرد حمتمال ألمرين احدمها أقوى

عىل األقوى منهام دون صاحبه)) ،فيقول:

((اعلم أن املذهب يف هذا أو نحوه أن يعتقد
األقوى منهام مذهبا وال يمتنع مع ذلك أن

يكون اآلخر مرادا وقوال))( .)10والصدر

سنلقاه مثلام ابن جني يعتقد باألقوى من

مقطوع به عىل املراد يكون تفسريا بالرأي
تلحظ العالقة التالزمية بني الداللة

االحتاملية والتأويل فال يكون تأويل بال

وجود احتامل ،فضال عن ذلك اإليضاح

بصورة أوسع أن االحتامل يقع يف املتشابه

دائام فيقول الرشيف الريض (ت 406ه�):

دون اإلبعاد لألخريات ،فيكون من باب

(( ...الن كثريا من املتشابه حيمل الوجوه

ما دل عليه الدليل.

العقول.)12())...

ترشيح األقوى عىل غريه ،واألقوى عندمها

الكثرية ،وكلها غري خارج عن أدلة

إظهاره تواشج
ولعل ما ينبغي للبحث
ُ

ويف نظر املحدثني جييء التأويل وسيلة

بي�نة ،اذ استحرضنا ذهاب اللغويني
ِّ

فيحتل مركز السبق عليه ،إذ يقول (حممد

يف حني أن التأويل خيلو من ذلك ،فيقول

هذه الداللة املتوارية بالكشف عن تعددية

فالع�القة
الداللة االحتاملية والتأويل،
َ

واملفرسين إىل أن التفسري ذو داللة قطعية،
املاتريدي (ت333 :ه�)(( :التفسري القطع

بان مراد اهلل تعاىل كذا والتأويل ترجيح
( )10اخلصائص .245 /2 :وقد حذا حذوه
املفرسون ،لالستزادة ينظر :جممع البيان يف
تفسري القرآن( ،13 /1 :مقدمة املؤلف)
تأليف أيب عيل الفضل بن احلسن الطربيس،
ط ،1دار ال��ق��ارئ ،لبنان ،دار الكتاب
العريب ،العراق1430 ،ه� –2009م.

من وسائل اإلبانة عن الداللة االحتاملية،

شوقي الزين)(( :والتأويل يشتغل عىل
( )11تأويالت أه��ل السنة ،24 /1 :تأليف
أيب منصور حممد ب��ن حممد امل��ات��ري��دي
السمرقندي (ت 333ه�) ،حتقيق :الدكتور
إبراهيم عوضني والسيد عوضني ،القاهرة،
1391ه� 1971-م.
( )12حقائق التأويل يف متشابه التنزيل/5 :
 ،9تأليف السيد الرشيف ال��ريض ،ط،1
حتقيق :حممد الرضا آل كاشف الغطاء ،دار
األضواء بريوت1406 ،ه� 1986-م.
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املعنى أو يوحي بالكثرة أو التعدد القائم

النص القرآين ،بعد أن يصب فيها املفرس

و((ان أي إجراء تأوييل هو جمموعة من

مفهوم اهلرمنيوطيقا التي تؤمن بفك

ذاهتا أن تقرر كيفية حتققها وهي تسمح

رؤى يتصورها اهلرمنيوطيقي بعيدا عن

يف الذات املفردة واهلوية الواحدة))(،)13

االحتامالت باجتاه الفهم ال تستطيع بحد
عادة بتطبيقات شديدة االختالف))(.)14

يظهر ويعلو لدى البحث أن (منة

شفرات النص ،ومتزيقه ،بام ينسجم مع

قداسة النص.

بواكري الداللة االحتاملية

املنان) لو أردنا تصنيفه فاننا نضعه يف

يف املنظومة اللغوية

كذلك أن الداللة االحتاملية عملية عقلية

التحري عن اللبنات األوىل للداللة

رفوف التأويل يف املكتبة العربية ،ويبدو

من املهام التي تك َّفل البحث بانجازها،

متشعبة األطراف ،وال تكون سائبة بال

االحتاملية ،بغض النظر عن معنى الداللة

واللغة بمستوياهتا كافة ،فضال عن الفلسفة،

فضال عىل توافرها عىل أبحاث ودراسات

دوافع ،وهي كثر من مجلتها الفقه واألصول

وأنواعها وما يتعلق هبا؛ جتنبا لالطالة

والعلوم احلديثة وهذا ما أفاده السيد الصدر

وكتب عدة ،حتى أخذت املكتبة العربية

وتعد الداللة االحتاملية دليل ٍ
أفق

وعن تناول القدماء هلا ،نالت الداللة

يف منة املنان.

واسع اتسم باملوضوعية واالنفتاح يف
ٍ
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ثقافته وميوله عىل وفق األدلة بعيدا عن

( )13اإلزاح��ة واالح��ت��امل (صفائح نقدية يف
الفلسفة الغربية) ،120 :تأليف حممد
شوقي الزين ،ط1429 ،1ه� 2008-م،
دار االختالف ،اجلزائر.
( )14القراءات املتصارعة (التنوع واملصداقية يف
التأويل) ،50 :بول ب� .ارمسرتونغ ،ط،1
ترمجة :ف��الح رحيم ،دار الكتاب جلديد
املتحدة ،ليبيا2009 ،م.

تفرد للداللة رفوفا خاصة.

االحتاملية حظ ًا من مؤلفات القدماء،

ولكن ما يثري العجب عدم نيلها االهتامم
عىل يد املحدثني ،اللهم اال مؤلفات
الدكتور فاضل السامرائي الذي َقدَّ مها
عىل عجل وبشكل مقتضب ،مع بعض

الدراسات يف جامعاتنا العراقية.

ارشت بإمجال فيام سبق ملباحث الداللة

خالد حوير الشمس

االحتاملية من دون ارجاع كل مبحث إىل

جعلته يالزمه وخيالطه فيام يستقبل ،وان

االحتامل هنا يف النحو ،والرصف ،واملعجم،

وان ألقيت التنوين وأنت تريد معناه جرى

فرعه ،ودار يف نفيس أن أظهر إشارات
والتفسري ،واللغة ،والبالغة.

عنى النحويون بمباحث االحتامل

شئت جعلته عمال كائنا يف حال مرورك،
مثله إذا كان منون ًا)(.)15

االحتامل الداليل عند سيبويه توطد

عناية واسعة ،وعربوا عنه ب�(إن شئت،

يف زمن اجلملة أو حدثها يف املستقبل أو

العبارات ،يطالعنا بذلك إمام النحاة

اجلملة ،وفقداهنا املحددات النحوية التي

جيوز ،وجوه ،أو وجهني) وغريها من

احلال(املضارع) ،الباعث عىل ذلك طبيعة

سيبويه(ت180 :ه�) إذ أومأ إليها لكنه مل

جتعل منها مقيدة بزمن معني ودواليك

مؤلفات النحو كافة ،إال ٱبن هشام (ت:

وينعطف عىل املستوى النحوي

(باب املنصوبات املتشاهبة) يف مغني اللبيب

االحتاملية مرتني ،مرة بعيدا عن مستوى

يطرح هلا عنوانا خاصا ،وهذا ما بدا عىل

طبائع اجلمل التي تشع باالحتاملية.

762ه�) قد جعلها يف عنوانات فرعية يف

عول الرصفيون عىل
املستوى الرصيف ،إذ ّ

عن كتب االعاريب.

الداللة( ،)16واألخرى بغية سرب الداللة،

ويعد كتاب سيبويه بحرا مجا من جهة

هذه الداللة ونصوصه كثرية للغاية ،اكتفي

بنص له يف (باب ما جيري عليه صفة ما
كان من سببه) ،قال فيه(( :هذا ما كان من

ذلك عمال .وذلك قولك :مررت برجلٍ

ضارب أبوه رج ً
ال ،ومررت برجل مالزم
أبوه رج ً
ال .ومن ذلك أيضا :مررت برجلٍ

ٍ
ٌ
رجل ،ومررت برجلٍ
خمالط
مالزم أباه
داء فاملعنى فيه عىل وجهني :إن شئت
أباه ٌ

( )15كتاب سيبويه .18 /2 :وينظر-83 /2 :

 ،86و ،129- 126 / 3 :تأليف أيب برش

عمرو بن عثامن بن قنرب(ت180 :ه�) ،ط،1

حتقيق :عبد السالم حممد هارون ،دار اجليل،

لبنان( .د .ت).
( )16ينظر :املسائل النحوية والرصفية التي
حتتمل وجهني أو أكثر يف كتاب سيبويه
دراس��ة وحتليل ونقد،700- 515 /2 :
تاليف الدكتور رشيد بن حويل احلريب( ،د.
ط) ،مكتبة امللك فهد الوطنية ،السعودية،
1424ه�.
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بيد أن ذلك بدرجة تقل عنه يف املستويات

فاعل مثل شكور ،وغفور ،وكفور ،كام

ذلك أن الرصف يتعلق باملفردات -الب�ِنية

بمعنى مرسل ،وناقة سلوب بمعنى مسلوبة

األخر ،مثل النحو واملعجم والتفسري؛
الرصفية -يف حالتها خلو من السياق،

الولد))(،)18ولعلمنأدلاألمثلةعىلالداللة

اذ يقول متام حسان(( :والفكرة اهلامة

االحتاملية الرصفية ما كان يف احتاملية فاعل

أن املعاين الوظيفية التي تعرب عنها املباين

ﯜ ﯝ ﯞﭼ فاحتمل املفرسون(عاصم

التي أردت أن أسجلها حتت هذا العنوان

الرصفية هي بطبيعتها تتسم بالتعدد

واالحتامل فاملبنى الرصيف الواحد صالح

الن يعرب عن أكثر من معنى واحد ما دام

غري متحقق بعالمة ما يف سياق ما ،فإذا

حتقق املعنى بعالمة أصبح نصا يف معنى
واحد بعينه حتدده القرائن اللفظية واحلالية

عىل السواء))(.)17

فكثريا ما يكون احتامل الصيغ الرصفية

للمعنيني ،وتنبه عىل ذلك القدماء فقيل
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تستعمل أحيانا بمعنى مفعول مثل رسول

عنهم(( :يستعمل اللغويون العرب صيغا
رصفية تستعمل للفاعل أو للمفعول وهلذا

نشأ التضاد كثريا يف معاين هذه الصيغ ومثال
ذلك :صيغة فعول تستعمل يف العربية بمعنى

( )17اللغة العربية معناها ومبناها ،163 :تأليف
الدكتور مت��ام حسان ،ط ،4النارش :عامل
الكتب ،القاهرة -مرص2004 ،م .1425-

أو مفعول يف قوله تعاىل :ﭽ ﯙ ﯚ ﯛ

أو معصوم)( ،)19وغري ذلك من الصيغ
الرصفية التي تشرتك بأكثر من معنى :فعيل

(فاعل/مفعول)،فاعل(مفعول/فاعل)

()20

( ،)24مفعل(اسم الزمان /املكان /املصدر

امليمي) ،فعيل(الصفة املشبهة /صيغة

املبالغة) ،مفعال(صيغ املبالغة /اسم اآللة)،

فعال(النسب غري القيايس /صيغ املبالغة)،
فعول(املصدر /صيغ املبالغة) (.)21

( )18مصطلحات الداللة العربية دراس��ة يف
ضوء علم اللغة احلديث،254- 253 :
تأليف الدكتور جاسم حممد العبود ،ط،1
دار الكتب العلمية ،منشورات حممد عيل
بيضون ،لبنان1428 ،ه� 2007-م.
( )19ينظر :جممع البيان يف تفسري القرآن/5 :
.236
( )20ينظر :مصطلحات الداللة العربية-253 :
.254
( )21ينظر :الصيغ املشرتكة يف األبواب الرصفية،

خالد حوير الشمس

ومما بانت فيه الداللة االحتاملية بصورة

األمر إىل دالالت أو أغراض جمازية

قول الريض االسرتباذي(ت886 :ه�):

أو االعتبار ،أو اإلكرام ،أو االمتنان ،وغري

عريضة يف معاين الصيغ الرصفية ما ورد يف

((اعلم أن (افعل) يأيت ملعان كثرية:
احدها :أن يأيت للتعدية ...وثانيها :أن
يأيت للتعويض باليشء ...وثالثها :أن يأيت

لصريورة اليشء ...ورابعها :يكون لوجود

اليشء عىل صفة معناه ...وخامسها :أن

يكون للسلب ...وسادسها :أن يكون

بمعنى فعل.)22())...

حمتملة ،فيحتمل :التهديد ،أو التعجيز،

ذلك مما يقره السياق.

وينبغي االشارة اىل اختالف مفهوم

االحتاملية وما اختلط معها من مفهوم
قر
يف الفكر البالغي هو(التوجيه) ،اذ َّ

أن التوجيه خمتص باملعنيني املتضاد ّين

((التوجيه ويسمى حمتمل الضدين وهو
ايراد الكالم حمتمال لوجهني خمتلفني أي

وقد انربت الداللة االحتاملية يف

متباينني ّ
متضادين كاملدح والذم مثال وال

الدالالت التي خيرج إليها اخلرب وأسلوب

اما االحتاملية فال تتوافر عليها هذه الرشط

مؤلفات البالغيني ،وأجالها ما كان يف
اإلنشاء مثل األمر ،والنهي ،واالستفهام،

والنداء ،فعىل سبيل التمثيل قد خيرج
شكران محد شالكة املالكي ،بحث ،جملة
القادسية يف العلوم واآلداب الرتبوية،
العدد( ،)1املجلد2009 ،8 /م ،تصدر من
كلية الرتبية -جامعة القادسية.
( )22كتاب رشح شافية اب��ن احل��اج��ب/2 :
 ،251- 249تأليف أيب الفضائل ركن
الدين احلسن االسرتاباذي(ت715 :ه�)،
ط ،1حتقيق :الدكتور عبد املقصود حممد
عبد املقصود ،مكتبة الثقافة الدينية ،مرص،
1425ه�ج 2004م.

يكفي جمرد احتامل معنيني متغايرين))(،)23

بل تتعدد الوجوه بعيدا عن الضدية ،فضال
عىل قولة البالغيني إن التوجيه ((ال يرتجح

فيه احد املعنيني عىل اآلخر))( ،)24وهذا من
( )23خمترص مفتاح العلوم ،400 /4 :تأليف
سعد ال��ت��ف��ت��ازاين(ت792 :ه�����) ،ضمن
رشوح التلخيص ،ط ،4مؤسسة دار البيان

العريب للطباعة والنرش وال��ت��وزي��ع ،دار
اهلادي لبنان1412 ،ه� 1992-م.

( )24جواهر البالغة يف املعاين والبيان والبديع:
 ،384تأليف امحد اهلاشمي ،ط ،12مطبعة
السعادة بمرص1379 ،ه� 1960-م.
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ابرز الفروق اجلوهرية بينهام ،وقد بينت

بقداسة وتعظيم فكل منا لو نظر إىل حمبوبه

وما ينضم إىل منظومتنا التي نبحث فيها

فاملفرس يريد أن جيعل من النص القرآين

للتفاسري القرآنية عىل تنوعها اللغوية،

مع قابلية النص القرآين ،مدعوما بحدس

سابق حضور وارتباط الرتجيح باالحتامل.

بواكري االحتاملية مدونة التفسري ،فالفاحص
الروائية ،وبعضها اجلامعة ،يقف عىل

مقوالت احتاملية مجة ،اتضحت حلقاهتا

قابال لإلكبار .كل ذلك يتناغم ويتامشى
املفرس الذي يفيد منه يف إثراء املعنى بمقولة

االحتامل.

بكامل صورهتا لفك رموز النص القرآين،

وقد شجع املفرسون من دون سواهم

يف هذا الشأن الفراء(ت207 :ه�) ،الطويس

َحدا األمر هبم أن جيعلوه من مقدمات

وسرب أغواره الداللية ،ومن أعلم املفرسين

(ت460 :ه�) ،الزخمرشي(ت538 :ه�)،
الطربيس(ت548 :ه�) ،الرازي (ت:

606ه�) ،وصدر الدين الشريازي(ت:
1050ه�) ،إذ محلت تفسرياهتم افادات
داللية احتاملية غزيرة.

عىل القول بالداللة االحتاملية ،حتى
تفاسريهم ليكون سبيال يسريون عليه عىل
العكس من غريهم من أهل العلوم ال نجد
تنظريا له عندهم كام أسلفنا يف جمال النحو
والرصف واللغة وغريها ،فنجد الشيخ

الطويس عند كالمه عىل معاين القرآن أنه

ورس اإلفاضة يف ذلك -كام يبدو-

جعلها أربعة ،واحتل االحتامل يف املعنى

أظن مفرسا ذا عوج من مفرسينا اقبل

((ورابعها ما كان اللفظ مشرتكا بني معنيني

هو الثقافة املوسوعية لدى املفرس ،وال
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حاول تعداد مآثره واإلكثار من ذلك.

عىل النص القرآين ،فتشهد مكتبة التفسري

عىل ذلك بغض النظر عن ذكر األسامء؛

ألن اإلطالة خترجنا عن الغرض .وأيضا
االستعداد النفيس الكبري عند املفرس عند

قراءته املتأنية للنص القرآين ،والنظر إليه

الرتتيب الرابع بني تلك املعاين إذ يقول:

فام زاد عنهام ،ويمكن أن يكون كل واحد
منهام مرادا ،فإنه ال ينبغي أن يقدم أحدٌ به

فيقول :إن مراد اهلل فيه بعض ما حيتمل
اال بقول نبي أو إمام معصوم بل ينبغي

أن يقول :إن الظاهر حيتمل ألمور ،وكل

خالد حوير الشمس

واحد جيوز أن يكون مرادا عىل التفصيل

اآلية ،وما يؤيد هذا أن السياق السابق

مشرتكا بني شيئني ،أو ما زاد عليهام ،ودل

خمتص بالنص كامال ،أو اآليات ،وقد

واهلل اعلم بام أراد .ومتى كان اللفظ
الدليل عىل انه الجيوز أن يريد اال وجها
واحدا ،جاز أن يقال :انه هو املراد))(.)25
يفرز من النص أشياء كثر تتبدى لنا:

ملعاين القرآن الثالثة التي أوردها شيخنا
جتسدت األمثلة عنده .وهذا ما أكده

الرشيف الريض بالتحليل(.)26

 .3يتضح فيض عالقة االحتاملية بالتأويل

 .1الداللة االحتاملية عندهم بدليل .أي

من قوله :بل ينبغي أن يقول :إن

 .2الداللة االحتاملية وردت يف اللفظ

العمق التأوييل والظاهر.

الرتجيح يكون مقنعا إذا توافر الدليل.
بحسب ختصيص الطويس له ،من

الظاهر حيتمل ألمور ،فهو يفصل بني

 .4ظهرت معامل احتاملية النص القرآين

دون النص أو اجلملة ،لكن ما يتوقع

عند كبار املفرسين كام بدت فيام سبق.

اآلية ،إذ يندرج معه معان عدة يف اآلية،

الداللة االحتاملية يف التفسري نضجت

أن شيخنا يتناول اللفظ ليس جمردا عن
ومن ثم فهو يريد التعدد للمعاين يف

( )25التبيان يف تفسري القرآن( 6- 5 /1 :من
مقدمة املؤلف) .تأليف شيخ الطائفة أيب
جعفر حممد ب��ن احل��س��ن ال��ط��ويس ،ت:
460ه����( ،د .ط) ،حتقيق :امح��د شوقي
األمني ،امحد حبيب قصري ،املطبعة العلمية
يف النجف1376 ،ه� –1957م .ويقارن:
النكت وال��ع��ي��ون(21 /1 :م���ن مقدمة
املؤلف) ،تأليف ايب احلسن عيل بن حممد
بن حبيب املاوردي البرصي(ت545 :ه�)،
ط ،1حتقيق السيد بن عبد املقصود بن
عبد الرحيم ،دار الكتب العلمية لبنان،
1412ه� 1992-م.

وهذه االرهاصات التي مرت هبا

عىل يد عامل مفكر انامزت مباحثه باجلدة
واالبتعاد عن طوق الفهم املحدود،
خمتطا منهجا فكريا انطبق عىل العلوم

كافة ،من أبرزها علم التاريخ يف

موسوعته ،وتاريخ اإلمام احلسني،

وعلم التفسري .فوضع باكورة تفسري
َعدّ ه بمثابة الكتب التي نزهت القرآن

عن املطاعن اال وهو السيد حممد حممد
( )26ينظر :حقائق التأويل يف متشابه التنزيل:
.59- 58 /5
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الصدر ،الذي لن خيرج عن تكونات
الطرح االحتاميل لدى مفرسي النص

احلكيم وهذا ما نلحظه لو قارنا طرح
الشهيد الصدر مع نص الطويس.

وللربهنة عىل اهتامم املفرسين بأكثر من

يف الداللة االحتاملية:

تفسري ِم ّنة املنان ذاكرة تفسريية ذات بنية

جيولوجية متعددة الصفاح والتكونات،
فقد مجع الفلسفة يف بعضه ،واملباحث

ذلك هبذا النوع من املعاين االحتاملية ،فال

املنطقية ،واللغوية ،والبالغية ،والرصفية،

االحتاملية يف كل ثنايا التفسري ،بخاصة يف

وزياد ًة عىل ما تفرد به من روح الطروحات

أدل عىل مدى اهتاممهم به من ايراد الوجوه
صدر التفسري لسورة الفاحتة ولو اطلعنا

عىل تراث الطويس املتمثل بالتبيان عند قوله

تعاىل :ﭽﭧ ﭨ ﭩﭼ فيحتمل
لفظ (اهدنا) أمرين :ارشدنا ،ووفقنا(.)27

ويعضده أيضا اتيانه يف ختام التفسري

والسياقية ،والرياضية ،فضال عن القراءات،

التي يعد رائدها يف العرص احلديث .ويف

ٍ
شفاف يف
أثناء أبحاثه التفسريية زرع ملبدأ

ِ
ِ
رصد أو تعليلِ
بعض اآلراء أال وهو مبحث
الذوق الفني.

وما توافر عىل تفسريه إطالله عىل

فهذا الزحمرشي يف آخر مطافه من الكشاف

مباحث اهلرمنيوطيقا بخاصة السلمية

ﮑ ﮒ ﮓ ﮔﭼ فأعرب

كتابه عن غريه كام يبدو أفادته من مباحث

يعتمده عند إيضاحه قوله تعاىل :ﭽﮐ
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رأي السيد الشهيد الصدر

منها -إذا صح التعبري  .-ولعل الذي ميز

(الذي يوسوس) باحلركات الثالث

التفسري القرآين املعروفة كالسياق بخاصة

الشتم(.)28

العلوم األدبية نحو :البالغة ،والرصف،

باجلر عىل الصفة ،والرفع والنصب عىل

( )27ينظر :التبيان.40 /1 :
( )28ينظر :الكشاف ع��ن حقائق التنزيل
وعيون األقاويل يف وج��وه التأويل/4 :
 ،829تأليف أيب القاسم حممود بن عمر
الزخمرشي(ت538 :ه�)( ،د .ط) حتقيق:

اللفظي منه ،والقراءات القرآنية ،وبعض
واملعجم ،والنحو ،فضال عىل الرواية،

جعل ك ًّ
ال من ذلك آلي ًة للدفاع عن القرآن
عبد ال���رزاق امل��ه��دي ،دار إحياء الكتب
العلمية للطباعة والنرش والتوزيع ،لبنان.
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الكريم .وقد أومأ يف مقدمة كتابه اىل هدف

والتفكري يف النص القرآين ،وإلسقاط

املطاعن التي يتصدرها كتاب القايض عبد

الكريم بأكثر من جواب ،ابتعادا عن روح

ِم ّنة املنان الذي أراد به تنزيه القرآن عن

فحوى السؤال املطروح ضد القرآن

اجلبار املعتزيل(ت415 :ه�) (تنزيه القرآن

َ
اجل ْز ِم يف تفسري النص القرآين وترك األمر

القرآن) للرشيف الريض ،و (دعوى

وعن املباحث الداللية املحتملة يف

عن املطاعن) و(تلخيص البيان يف جمازات
التناقض يف القرآن) لعبد اجلبار رشارة

وغريها.

واستعمل يف غضون ذلك طريقة

السؤال واجلواب ،حماوال جراء السؤال
استنطاق النص القرآين من اجل استكناه

عوامله والغوص يف فضاءاته املتعددة مع

تعدد رؤى اإلجابة حتقيقا للحق .كل ذلك
كان متسام بالوضوح مبتعدا عن الغموض

مسبوكا بالدقة يف رصد احلقيقة التفسريية
ومقدماهتا املتمثلة بعلوم القرآن إذ اطلع

عىل تفسريات عدة من علامء الفريقني
رشيطة العناية بام اقره املنطق الرشعي

والعلمي عازفا عن اآلراء املتحققة يف
املرتبة املتأخرة عنهّ ،
وأطر ذلك املنهج

بإطار االستدالل بالنص القرآين .وقد
ّ
وضح فوائد هذا املنهج االحتاميل ،أمهها:

أنه أبقى الباب مفتوحا لزيادة التفلسف

موكوال إىل القارئ.

ِم ّنة املنان فرضت طبيعة مادهتا ،وسالمة
التبويب واملَ ْن َه َج ِة يف البحث أن تقسم

عىل اآليت:

يف النحو

تعالت بعض األصوات إلنكار العالقة

بني االعراب واملدلول ،وأرشدنا سيبويه

لنص رواه عن اخلليل متسك به أصحاب
تلك الدعوة من أمثال قطرب (ت210 :ه�)
من القدماء ،والدكتور إبراهيم أنيس من

املحدثني املرصيني املتحاملني عىل النحاة.

فأصبحت القضية جدال حمتدما ،مثلام احتدم
الرصاع حول أصل اإلعراب يف اللغات

السامية القريبة من اللغة العربية ،وقد دفع
املفرسون تلك األوهام عندما حللوا النص

القرآين انطالقا من احلركة اإلعرابية ،فارتبط
املعنى القرآين باعراب الكلمة واألمثلة عىل

ذلك كثرية وأشهرها ﭽﯞ ﯟ ﯠ ﯡ
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ﯢ ﯣﭼ ،و ﭽﭴ ﭵ ﭶ ﭷ

وال يأبه الصدر يف اإلكثار من

التقايض عام يذرفه اإلعراب من سجلٍ

يف اعراب أبابيل من قوله :ﭽﮛﮜ

ﭸﭹ ﭺﭼ .فليس من السهل

للمعنى يف النص القرآين .وتطلعا إىل السيد

ﮝﮞﭼ ،قال(( :ان حمل (أبابيل) من

توسد االعراب مؤنة لطروحاته التي ألقت

تصورا :وهي أن تكون خربا أو صفة أو

نجده يف إعرابه جلملة ((يدخلون)) من

يف اإلفراد واجلمع ،انام يصدق عىل املبتدأ أو

الصدر يف تفسريه-بيئة البحث -نحسه

بظالهلا عىل فهم النص القرآين ومنها ما

قوله تعاىل :ﭽﭷﭸﭹ
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االحتامالت اإلعرابية إذ جتاوزت الثالثة

االعراب الخيلو من [أربع]( )31احتامالت
حاال أو بدال ،وما قيل من لزوم التجانس

اخلرب وعىل الصفة واملوصوف وليس املورد

ﭺ ﭻ ﭼ ﭽﭼ ،إذ تابع العكربي يف

منهام .ولكنه :اما أن يكون حاال ،بمعنى

هذه احلال :رأيت الناس حال دخوهلم .ثم

واجلمع رضوريا بني احلال وصاحبه .وإما

فيام ييل أطروحة يف إعراب (يدخلون) بعد

بعدم التطابق بني البدل واملبدل منه))(.)32

أصلهام مبتدأ وخرب .فلو حذفت (رأيت)

فقط عىل اإلعراب يف املستوى النحوي

اعراهبا(حاال) من الناس ويكون املعنى عىل

مجاعات متفرقني ،وليس التطابق باإلفراد

يبدأ الصدر ليطرح احتامله قائال(( :ونعرض

أن يكون بدال إذا كان جنس ًا ،وال بأس أيضا

االلتفات إىل ّ
[أن]( )29رأى تنصب مفعولني

إن حضور الداللة االحتاملية ال يقترص

كان الناس مبتدأ ويدخلون خربه فلامذا ال

بل متثل يف دالالت احلرف ،فقد اتضحت

تعرب أالن عىل أهنا يف حمل نصب مفعوال
ثانيا؟))(.)30

( )29هكذا وردت والصواب :أن.
( )30منة املنان .100 /1 :عرض الصدر رأيا
مفاده أن رأى القلبية تنصب مفعوال واحدا
كام تنصب رأى احلسية كذلك مستدال
ب��وروده��ا يف ال��ن��ص ال��ق��رآين ﭽ ﭮ
ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭼ.

القيمة الداللية حلروف املعاين يف اللسان

العريب بكثرة ،وهذا ما دعا أصحاب
الدرس اللغوي والنحوي للحط برحاهلم

( )31هكذا وردت يف املتن (أربع) ،وأظنها من
الطباع .والصواب أربعة.
( )32املنة.145 /1 :
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يف فيض احلروف فافردوا مؤلفات كثرت

هذا االختاذ فيكون املعنى يف البسملة اعمل

آلثار الداللة القرآنية املرتتبة عىل حروف

أما الثاين :االلصاق فيكون املعنى يف

يف هذا اجلانب ،فضال عن تلمس املفرسين

املعاين ،وظهر ذلك عىل متون مدوناهتم
بوضوح والناظر يف التبيان والكشاف

واملجمع سيجد ذلك جليا.

وتوزع البحث النحوي لتلك

احلروف عىل ميدانني األول بيان معانيها
األصلية كالواو للعطف مثال والباء

للجر ،واآلخر هو تعدية تلك احلروف

إىل معان أخر كالقسم واحلالية وغريها

يف الواو ،والسببية واالستعالء والظرفية
يف الباء ،وهذا يفرس االقتصاد اللغوي.
والصدر هو اآلخر أومأ إىل هذا التعدد

املعنوي يف حروف املعاين مفيدا من مبدأ
االحتامل يف تفسري آي الذكر احلكيم وأول

ما يلقانا مبحث احلروف األحادية ،إذ

يتساءل عن معنى الباء يف البسملة فيورد
وجوها يف جواب ذلك ،مستندا يف كل
وجه إىل السياق القرآين يف رسم ذلك

املعنى أو الوجه؛ األول منها داللتها عىل
السببية ،ومنه قوله تعاىل :ﭽﮓ ﮔ

ﮕ ﮖ ﮗﭼ أي بسبب

أو أبدا بسبب اسم اهلل تعاىل وبركته.

البسملة :إن عميل مقرتن وملتصق –جمازا-
ببسم اهلل الرمحن الرحيم.

والظرفية هي ثالث الوجوه ومنه قوله

تعاىل :ﭽﭟ ﭠ ﭡ ﭢﭼ أي يف

ذلك الزمن .واملعنى يف البسملة تصور

العمل مظروف واسم اهلل ظرف.

ويستمر الصدر فيذكر وجها رابعا هو

االستعالء عىل شاكلة قوله تعاىل :ﭽﮟ

ﮠ ﮡ ﮢﭼ ،أي عىل قنطار ،ويقرن

ذلك مع البسملة فيكون معناها :افادة

التوكل عىل اهلل ،أي :أبدأ عىل اسم اهلل(.)33
وبقي لنا يف احتاملية الداللة يف احلروف

ما تعلق باحلروف الثنائية ،استخرب الصدر
عن معنى (ما) يف قوله تعاىل :ﭽﭷ ﭸ
ﭹ ﭺﭼ فقال(( :سؤال :ما املراد بام يف

قوله تعاىل :وما أدراك؟ جوابه أحد أمرين:
األول :أن تكون نافية ،ويكون املعنى:

إنك ال تدري ما ُ
احل َطمة وذلك للتهويل

والتخويف .الثاين :أن تكون لالستفهام.
( )33ينظر :نفسه.28 /1 :
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ويكون املعنى :من الذي جعلك تدرك
احلطمة؟ ...وكال هذين األمرين قابل

للصحة ومؤد للمعنى))(.)34

ِ
ِ
ومتاسك النص القرآين من
مقومات انسجا ِم

ِ
مباحث اإلحالة الكالمية
خالل وقوفه عىل

توزعت مباحث املنة النحوية ذات

التي متثلت ِ
بعود الضمريليصل إىلفهم النص

كان يف عود الضمري ،فقد مثلت االحالة يف

اإلحالة النصية من دون املقامية؛ وتعليل هذا

االحتاملية عىل مفاصل كام تقدم ،ومنها ما

الضمري حقيقة داللية راصدة للمعنى عىل
وفق املالزمة الذهنية بني ا ُمل َحال وا ُمل َحال

إليه .لينتج لنا كالما حقيقيا أو نصا خطابيا
استوىف معايري الكفاية اللغوية بعيدا عن

التكرار والثقل والسامجة يف النص اللغوي
آخذا الذوق دوره يف انسجام النص وبنائه

ومتاسكه.

وقد انامز املفرسون باهتاممهم بتوضيح

راصه،
أثر اإلحالة يف سبك اخلطاب و َت ّ
يقول عنهم حممد خطايب(( :وهبذا الدور
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والصدر من ضمنهم َ
وقف مفتشا عن

اهتم املفرسون ،اال أن تناوهلم يتميز

باالنتباه إىل احتامل تعدد ما يميل إليه
الضمري وما يشري إليه اسم اإلشارة))(.)35

( )34نفسه.170 /1 :

( )35لسانيات النص مدخل إىل انسجام اخلطاب:

 ،173تأليف الدكتور حممد خطايب ،ط،1
النارش :املركز الثقايف العريب ،لبنان1991 ،م.

القرآين ،وما جيدر التنبيه عليه ّ
الصدر رصدَ
أن
َ

راجع إىل استبعاده أسباب النزول أو قلة
ٌ
اعتامدها عنده إذ يقول(( :وما ينبغي االملاع
إليه ،إنني بطبعي ال أميل إىل األخذ بروايات

موارد النزول وأسبابه ،فاهنا مجيعا ضعيفة
السند وغري مؤكدة الصحة))(.)36

ومن صور االحتاملية يف اإلحالة

النصية الداخلية ما كان يف بيانه لقوله تعاىل:

ﭽﮞﮟﮠﭼ .عاد الضمري اهلاء يف (به)
مرتني يقول عنه الصدر يقول(( :والضمري

(به) وقد أعيد مرتني :ويوجد يف مرجعه
احتامالن :أوال الضبح ،كام هو ظاهر يف

امليزان ،وهو نحو من اإلسناد املجازي.

ثانيا :الصبح ،فيكون الباء بمعنى يف ويرد

عليه ان الباء ظاهرها السببية من الظرفية.
ورصفها عن الظاهر خالف الظاهر))(.)37

( )36املنة.17 /1 :
( )37نفسه.234 /1 :
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فم َل ّخ ُصها غياب
أما اإلحالة اخلارجية ُ

العنرص اإلشاري من النص فيعود الضمري
عليه ليكتسب قيمته الداللية ،وعرض

الصدر للضمري اهلاء يف (أنزلناه) من سورة
القدر :ﭽﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕﭼ فرصح

باحالته عىل عنرص خارجي بقوله(( :ليس
له مرجع ظاهر))( ،)38ثم متثل بقول

أي خلقناه وأوجدناه))(.)39

ومما يمت بصلة إىل الداللة االحتاملية

النحوية ما تعلق باملفعول به للفعل يف قوله

تعاىل :ﭽﭾ ﭿﭼ ،إذ نقل عن الرازي
احتاملني احدمها :أن ال يقدر له مفعول،

بل يكون املراد الذي حصل منه اخللق
واستأثر به ال خلق سواه .وقد استحسن

الطباطبائي بأنه عائد عىل القرآن بدالالت:

الصدر هذا الوجه بحجة انه أمر عريف،

معروفا جاز إرجاع الضمري إليه ،وكان

خلق كل يشء) ،ويبدي بعد ذلك احتامله

يف القرآن فيعود الضمري إليه كام لو دفعت

املراد من كلتا الكلمتني كلمة واحدة

اسم اإلشارة إليه ،وقدم الصدر احتاملية

بالغية أو أدبية أو سياقية مع حفظ السياق

ترك ذكره للتعظيم ،وألن األمر إذا صار

أما اآلخر :عىل أنه مضمر تقديره( :الذي

العود إىل ما هو فعيل الن الكالم موجود

بقوله(( :أقول وحيتمل أيضا :أن يكون

شيئا إىل شخص وقلت له :هذا ،فيعود

ومفعوهلا اإلنسان .وإنام كررت لنكتة

فيام بعد يف عود الضمري اهلاء فقال(( :ويف
مقابل ذلك طروحتان حمتملة :إحدامها:

أطروحة عود الضمري إىل نفس ما ينزل يف

ليلة القدر من األوامر أو العطاء .وهذا قد
يكون بمعنى مباينا للقران وبمعنى آخر

يكون اعم منه وشامال له .األخرى :اخللق
كله .فان االنزال هو اخللق باصطالح

القرآن ،كام قال تعاىل :ﭽﭝ ﭞﭼ

( )38نفسه.311 /1 :

والروي -النسق -وبدوهنا سيكون التعبري

سمجا))(.)40

ومما حيسب للسيد يف منته تعدد

األنموذج النحوي ذات الداللة االحتاملية

ومن تلك ما ارشه يف مبحث التعليق،

وكان له مفهومان عنده ،حيث التقى مع
مفهوم النحويني القدماء للتعليق وهو

( )39نفسه ،والصحيفة نفسها.
( )40نفسه.311 /1 :
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حكم من أحكام حروف اجلر والظرف.

حتصل رحلة الشتاء والصيف اليالف

جعله التعليق من القرائن اللفظية اال انه

مستبعدا إيامها ،األول :أهنا متعلقة بام

وأيضا التقى مع الدكتور متام حسان يف

سامه التضام ،وفهمه عىل وجهني االول

بعدها وهو قوله تعاىل( :فليعبدوا رب هذا

بائن يف التقديم والتأخري والفصل والوصل

رشيطة قبول هذا الرأي نص عبارة:

انه الطرق املمكنة يف رصف اجلملة ،وهذا
وغريمها .والوجه الثاين منه :ان يستلزم

احد العنرصين النحويني عنرصا آخر،
وهنا يسمى (التالزم) اما إذا تنافيا فيسمى

(التنايف) .وعند األول أي االستلزام يكون

إما بالذكر كام عرفت سابقا مثال استلزام

بالتقديم أو التأخري ،وإما بالتقدير بسبب
احلذف أو االستتار(.)41

وعودا عىل الصدر يف متعلق اجلار

واملجرور فقد وقف عنده حمتمال احتامالت

عدة يف ايضاحه لقوله تعاىل :ﭽﭑ
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قريش ،ونسب بعد ذلك احتاملني للرازي

ﭒ ﭓ ﭔﭼ إذ قدم وجوها
عدة يف متعلق إيالف ،األول :أنه فعل

مقدر قبله ،مثل :نزلت السورة أو أقول،

أو يكون ،أو حيصل ،أو غري ذلك ،والثاين:

أنه فعل مقدر بعده ،فيكون املعنى :انه
( )41ينظر :اللغة العربية معناها ومبناها-216 :
.217

البيت اليالفهم رحلة الشتاء والصيف)

((فإننا قد نقبل به ولكن مع االنحصار
هبذا الوجه)) ،واآلخر :انه متعلقة بآخر

السورة التي قبلها أي( :جعلهم كعصف

مأكول اليالف قريش) ثم اخذ يرسد أدلته
لتفنيد هذا الرأي؛ ألنه جاء بناء عىل وحدة

السورتني وهذا غري ثابت.

وبقي وجه أخري هو احلاجة إىل الفعل

الذي يرجع إليه اجلار واملجرور ،مع

وجوده أما عدمه فال داعي للحاجة إذ
يفهم املعنى معه(.)42

اما األمر اآلخر املتعلق بمعنى التعليق

الذي التقى به مع متام حسان ،أي التضام/

الالزم ،اال انه مل يرد ذكر لتامم حسان بل
يفهم منه االتفاق ،ووسيلة التالزم عند

الصدر احلذف ،اذ قدم احتاملني يف متعلق

(اليقني) من قوله تعاىل :ﭽﮛ ﮜ ﮝ
( )42ينظر :املنة.132- 131 :

خالد حوير الشمس

ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢﭼ،

وهذا مما يزيد فهام آخر للتعليق كام

جوابه :ان فيه عدة طروحات نذكر منها:

بحسب فهم متام حسان وقد سامه التضام.

فيقول(( :سؤال ما هو متعلق اليقني؟
األطروحة األوىل :اليقني بوجود جهنم.

فيكون املعنى (كال لو تعلمون بجهنم
علم اليقني لرتون اجلحيم) ،إال أن الصدر
استبعد من هذا الوجه ُم ّت ِكئ ًا عىل الذوق

خاص بحروف اجلر ،ومرة
بدأت ،مرة
ّ
يف املعجم:

لعل َد ِافع ًا يدفعني إىل أن أقف موضحا

ليشء يف العنوان (الداللة االحتاملية يف

املعجم) ،إذ ينرصف الذهن إىل تعدد

بحسب زعمنا ونافرا من تكرار جهنم

املعنى واحتامله يف الكلمة من دون سياقها،

علم اليقني لرتون اجلحيم أي جهنم مرة

داللة النص القرآين عند أحد املفرسين

التقدير عنده :كال لو تعلمون بجهنم

أخرى .أما األطروحة األخرى(( :ما
يقوهلا ُ
أهل املقامات من املراد :اليقني باهلل

والسيام ونحن نتكلم يف بحث قرآين ،أي

وهو الصدر من خالل اللفظة بل املراد
الداللة االحتاملية التي تؤدهيا اللفظة

سبحانه املالزم مع اتضاح البصرية القلبية

القرآنية بناء عىل معناها املعجمي ،وما

كجهنم واجلنة وغريها))(.)43

أو مفردة قرآنية.

متحصل بذلك الرؤية لكثري من األشياء

يرتبط معه من معان بعد حتوهلا إىل كلمة،

احلاصل أن الصدر أتى العالقات

استطيع القول إن أضخم ميدان للداللة

ضوء املنظومة العرفانية أو الصوفية -الفرق

العريب ،إذ فيه كلامت صامتة مرصوفة بني

أزعم أهنا متداخلة وال افرتاق ،ان كانت

تلك الكلامت بمعان متعددة حمتملة .وقد

السياقية املتمثلة بنظم اجلمل أو رصفها يف

بني العرفان والتصوف حمل إشكال -التي

اجلداالت ما زالت قائمة والسيام عند

ائمتنا باالبتعاد عن روح التصوف.
( )43نفسه.199 /1 :

االحتاملية واكرب بنية استعاملية هلا هو املعجم
ِجلدتيه وبمجرد إقبال القارئ عليه تنطق
أرجع الدكتور متام حسان هذا التعدد

إىل ما يتضح بقولته(( :وان تعدد معنى

الكلمة يف املعجم يرجع إىل صالحيتها
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ِ
للدخول يف أكثر من سياق ،وثبوت ذلك

تعاىل :ﭽ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧﭼ فرصح

وحديثة))(.)44

اخللق أو الوجود ،مع ذكره الحتامل

هلا يسبق استعامهلا يف نصوص عربية قديمة
اتفق الصدر يف فهمه الداليل مع العلم

أقر ّ
بأن املعنى يتوقف
اللغوي احلديث إذ ّ

عىل وحدتني مها :املنفصلة عن سياقها
وهذا ماسمي بالوحدة املعجمية ،أما
األخرى التي ال ينظر الصدر من خالهلا

إىل اللفظة كوهنا كيانا مستقال منفصال

عن جاراهتا ،بل يتوقف معناها عىل معنى

السياق التام ،أو بتعبري آخر يساهم فحواها
يف اضفاء صفة االتساق عىل النص القرآين

بحيث ينطلق من مفهومها اللغوي إىل

مفهومها السياقي.

ضعيف بسبب الرواية الضعيفة التي نقلها
جب يف جهنم
الطربيس يف املجمع ،وهوٌّ :

يتعوذ أهل النار منه لشدة حره.

واخذ يفاضل بني االحتاملني األول

والثاين ،وابداء نقاط الضعف يف األول

بأنه أضيق من الثاين من حيث املعنى،

والثاين هلذا االعتبار انسب باهلل ،فضال

عن أن املعنى عىل األول يكون :أعوذ
برب الصبح من رش اخلالئق كلها ،وهذا

فيه إشارة إىل الذات بذكر مزية هلا وهي

انفالق الفجر .ثم اخذ حيكم معيار

ويلقانا الصدر منفتحا عىل النص

الذوق ومتاسك النص وأرحييته يف اخلاطر

مع توقعات املعنى املعجمي ،وهو بذا

اآليتني بناء عىل املعنى الثاين ألطف وأكثر

القرآين متلقيا منتجا ألكثر من معنى متناغام
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باحتاملني أوهلام فلق الصبح ،واآلخر

مؤمن بالقراءات ذات التعدد واالتفاق.
وبحسب الظن أن من أرحب املجاالت

االحتاملية يف تفسري الصدر هو ما تعلق

باالحتاملية يف املفردة القرآنية وملس ذلك
بوضوح تام يف معنى (الفلق) من قوله
( )44اللغة العربية معناها ومبناها.323 :

والذهن ،فقال(( :بينام يكون التناسب بني

انسجاما ،أي أعوذ باخلالق نفسه الذي هو

اعلم باملخلوقات كلها من رش املخلوقات
كلها يف الدنيا واآلخرة .فتكون االستعاذة

انسب باهلل سبحانه وتعاىل))(.)45

وما يتصل بميدان املعجم وداللته

( )45املنة.55 /1 :

خالد حوير الشمس

االحتاملية ما كان يف الفروق اللغوية يف

عدم ترادفهام ،بل مها كاملرتادفني قدم

ألفاظ قد قيل برتادفها وادعى غريهم

واللمز يف احلضور .وان األول مطلق األذية

بعض األلفاظ ،وهي عادة ما تكون يف
اختالفها وهي كثرية يف اللغة العربية،
ُ
وألفت يف هذين امليدانني مؤلفات كثر،

طروحات عدة األوىل :أن اهلمز يف الغياب
واالغتياب ،بأي سبب كان ،بينام الثاين:

األذية يف حمل معني والطلب غري املناسب.

لعل الوقوف عندها يقودنا إىل االطالة
والالنتيجة إذ َ
ُ
البحث ال ّلغوي
سأ َمها

االمجايل هلام يذهب فيه الذهن ُك ّل مذهب،

من الدرس اللغوي ما فاهتم والسيام يف

إن اتباع الصدر الفرق اللغوي كان

بحيث انشغل الدارسون هبا كثريا وفاهتم
جامعات العراق.

جعل الصدر لكل لفظ خصوصية

يف معناه ،أقف عىل هذا بعيدا عن جدلية

وعزز تلك األطروحتني بثالثة(( :ان املعنى

من حيث ال حيتمل الرتادف))(.)46

بمثابة آلية من آليات جالء املعنى للمفردة

القرآنية شأنه شأن من ساواه ومن سبقه
من املفرسين ،لكن الصدر تفرد بإكثار

الرتادف والفرق اللغوي ،وموقف الصدر

الفرق وتقويته.

موقفه .فقد أورد الصدر فروقا داللية بني

يف حقل املعجم وسبب تسميتها ،فقد اختذ

منهام ،إذ اختص هبا باحث أكاديمي وبني
كل لفظني يقف عندمها كعادة اللغويني،

لعل من اخلري أن أورد فيام يتعلق باملفردة

مفرسنا وسائل معجمية عدة يف ايضاح

لكنه هذه املرة أكثر من الفروق عىل وجه

الداللة للمفردة القرآنية ،منها التفسري

بالفرق بني هاتني اللفظتني اذ أجده يتشبث

تعليل الستعامل الصيغة اللغوية عىل ماهي

االحتامل ،وتفسري هذا عندي ،قوة إملامه

بالفرق بينهام ويمسك به قدر اإلمكان،
ولتتجىل الصورة أكثر عندما فرق بني اهلمز
واللمز ،قال تعاىل :ﭽﭢ ﭣ ﭤ

ﭥﭼ بعد ما بني معنامها اللغوي والتزم

بسبب التسمية أي ما يرد يف املعجم من

عليه( )47ومثاهلا عند الصدر يف سبب تسمية
( )46نفسه.163- 161 :
( )47ينظر :املعاجم اللغوية يف ضوء دراسات
علم اللغة احلديث ،،122 :تأليف الدكتور
حممد امحد أبو الفرج( ،د .ط) ،النارش :دار
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جهنم باحلطمة من قوله تعاىل :ﭽﭱﭲ

وهي كثرية منها عالقة املضاف باملضاف

سميت جهنم باحلطمة؟ جوابه من وجهني:

ﭒﭓﭔﭕﭼإذ طرح الصدر سؤاال

ﭳ ﭴﭵﭼ إذ يقول(( :سؤال ملاذا
األول :انه من احلطم وهو كرس اليشء من

عن سبب تسميتها بليلة القدر وأجاب

تزيد قاطنيها حتطيام وتكسريا .الثاين :من

القدر بمعنى العظمة واجلاللة واملنزلة

اهلشم .فهي مبالغة يف التكسري .وجهنم

باحتامالت غري متنافية(**) عدة ،األول:

األكل .يقال :حطمه أي أكله بأسنانه حني

واملهابة أي ليلة املنزلة العظيمة .الثاين:

لسكاهنا كأهنم ُي ْط َب ُخون فيها))(.)48

عىل قدرة اهلل .الثالث :القدر بمعنى احلد

املضغ واحلطمة األكلة ،بل الشديدة األكل

القدر من القدرة ،أي ليلة القدرة وهي دالة

وتتنوع أشكال التعليل يف البنية

التكويني الثبويت ،واملعنى :الليلة التي يبت

التعبري السياقي(*) ،وهو توارد كلمتني أو

التقدير االثبايت ،يعني بيان كمية اليشء.

الكلمتان مرتبطتان بعالقات قد رصدت

السنة يف مرتبة املحو واالثبات ،وحيصل

املعجمية يف تفسري املنة ومنه ما كان يف
أكثر يف سياق واحد لداللة معينة ،وهاتان
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إليه كام يف (ليلة القدر) من قوله تعاىل :ﭽﭑ

النهضة العربية للطباعة والنرش ،القاهرة-
مرص1966 ،م.
( )48املنة.169 :
(*) قسم املحدثون ت��ن��اول املعنى املعجمي
عىل داللة الكلمة املفردة ،وداللة التعبري
االصطالحي ،ودالل��ة التعبري السياقي،
املثل ،احلكمة ،املصطلح العلمي ،اعتامدا
عىل صنع علامء املعجم ،لالستزادة يراجع:
التحليل ال��ل��غ��وي يف ض��وء علم اللغة
احلديث ،163 :تأليف الدكتور حممود
عكاشة ،ط ،1دار النرش للجامعات ،مرص،
1426ه� 2005-م.

فيها عن حتديدات األمور تكوينا .الرابعة:

اخلامسة :الليلة التي يقدر فيها حوادث
انزال هذه األوامر يف النفس الفلكية التي

تطبقها خالل السنة .
()49

يف البحث التفسريي:

توزعت قراءات الشهيد الصدر

للنص القرآين عىل مباحث عدة ،املعجمي،
(*) استعمل الصدر هذه العبارة وهي أنواع
االحتامالت عند الفالسفة :املتنايف ،غري
املتنايف ،امل���رشوط ،العكيس ،الواقعي،
االفرتايض.
( )49ينظر :املنة.310 :
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الرصيف ،النحوي ،السياقي ،ويلحظ هذا

وما يلحظ عىل الصدر يف بحثه هذا

البحث التفسريي الذي قيل عنه(( :وهذا

اجلزم بوجه معني ،بل مرتوك حلصافة

بوضوح ولربام بانفراد ،أدى كل ذلك إىل

البحث كام يبدو يمثل قراءة الشهيد

الصدر للنص القرآين متثيال رئيسا،

فهذا البحث يفيد من النتائج املستحصلة

من البحثني اآلخرين اللغوي والنحوي
أو بتعبري آخر مها أداتان من األدوات التي

يستعملها البحث التفسريي الستظهار

معاين النص القرآين))( .)50وقد فات

الباحث قائل النص أن يضيف اىل نصه افادة

الصدر من املباحث األخر يف تفسري النص

القرآين –أي املستويات اللغوية كافة-وقد
ثبت ذلك.

أفردت البحث التفسريي وداللته

االحتاملية يف البحث هذا إيامنا بانتزاع

الصدر البحث التفسريي عن مستويات

اللغة التي تقوده إىل املعنى القرآين ،يف
بعض االحايني.

( )50ق��راءة النص ال��ق��رآين عند السيد حممد
الصدر ،47 :عيل جاسب اخلزرجي ،رسالة
ماجستري ،كلية الرتبية ،جامعة البرصة،

1426ه� –2005م.

إيراده الوجوه الضعيفة والقوية وعدم
القارئ وواقعية القرآن كام رصح ،فضال
عن اعتامده اغلب آراء املفرسين السابقني

وبثه كأطروحة تنضم إىل تصوراته
واطروحاته وهذا مما شكل نقطة قوة يف

تفسريه فحينام يفرس قوله تعاىل :ﭽﭱ

ﭲ ﭳ ﭴ ﭵﭼ طرح سؤاال

عن املراد بالنرص والفتح فدل باحتامله
األول عىل فتح مكة ،واخذ يضعفه من
جانب ويقويه من آخر اعتامدا عىل قرينة
الرواية ونزول السورة قبل وفاة النبي

بسنتني ،مع أن السورة نزلت قبل الوفاة
بسنوات عدة .ونقطة القوة متأتية من

اإلحياء النفيس الذي أفاد منه مفرسنا ،وهو

يكمن يف استعامل اللفظة الفتح الدالة عىل
انه مكة املكرمة كانت حمصنة بالسور ،علام
أن فتح املدينة املنورة قد حصل بالصلح.

أما االحتامل الثاين فتمثل بإشارة اآلية

إىل واقعة مهمة ومل ُي�رصح باسمها ،وهو
مستبعد عنده بحجة لو كانت مهمة حقيقة،
ألشري إليها يف مصادر التاريخ ،وبقي احتامل
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أخري وهي معنامها الكيل القابل لالنطباق

عىل نرص وفتح ونراه قد استحسنه عىل
الرغم من عدم قناعة صاحب امليزان(.)51

ومما يتعلق بمبحثه التفسريي أسامء

السور ،وقف عند أسامء عدة لكل سورة

ليس عىل وجه القطع كام هو عند بعض
املفرسين يف اغلب األحيان ،بناء عىل

اآليات الواردة فيها ،أو توقيفية االسم.
وظل مشغوال بالتسمية وجعلها منواال
ري عليه إقرارا منه بالتعلق الداليل بني
َيس ُ

بعض املصادر فنسجله يف هذه األطروحة.

الثالثة :املسري عىل غرار أسلوب

الرشيف الريض ،كام فعل يف سورة البقرة

فسامها ب�(بالسورة التي وردت فيها البقرة)،
وهكذا.

الرابعة :تسمية السورة باللفظ الوارد

يف أوهلا.

اخل��ام��س��ة :االستعاضة برقمها يف

املصحف.

السورة ومسامها ،وقد أكد ذلك الزركيش:

وما قاده إىل طرح آراء متعددة يف أسامء

هو توقيفي أو بام يظهر من املناسبات؟ فان

هذه التسميات فيقول(( :هذا وال ينبغي

((وينبغي البحث عن تعداد األسامي :هل

كان الثاين فلن يعدم الفطن أن يستخرج
من كل سورة معاين كثرية تقتيض اشتقاق

أسامئها وهو بعيد))(.)52
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غري مشهور أو أكثر من اسم قد أطلقته عليه

السور كام يبدو من كالمه عدم اجلزم بواضع

إمهال أسامء السور يف هذه املقدمة عن يشء

من احلديث ،من حيث إننا ال نعلم من الذي

استعملها ووضعها ألول مرة))( )53وعدم

وقد وضعت يف املنة قواعد يف ضوئها

توافر األدلة عىل توقيفيتها( .)54عكس علامء

األوىل :االسم املشهور ،أو املتعارف

فيها كام يظهر من نص الزركيش السابق.

تسمى كل سورة وهي ثابتة:
عليه يف املصاحف املتداولة.

الثانية :انه قد يوجد أحيانا اسم آخر

( )51ينظر :املنة.92- 91 :
( )52الربهان.339 /1 :

علوم القرآن ،فقد اقروا توقيفية األسامء

( )53املنة.16 /1 :

( )54ينظر :ما وراء الفقه ،304 /1 :السيد حممد

الصدر مطبعة اآلداب ،النجف االرشف –

العراق ،ط1993 ،1م.

خالد حوير الشمس

وكذلك ترفعه عن بعض األسامء التي فيها

سورة ،وهذا ما وجد يف تسمية سورة

ذكر للحيوانات واملنافقني وغريها ((فان

العرص ،ويف التسمية احتامالت عدة:

احلمد والتوحيد ،إال أن بعضه ليس كذلك،

كان املشهور أن سورة اإلنسان هي سورة

بعضها وان كان جيدا يف املعنى كسورة
كذكر احليوانات :البقرة والفيل ،أو ذكر
الكافرين ،أو باسم غري موجود لفظه يف

السورة كاألنبياء واملمتحنة)(.)55

من ذلك التأسيس ينطلق مفرسنا

لتحليل أسامء سور القرآن فقد احتمل

أشكاال عدة لسورة التوحيد فعرض هلا ثالثة

أسامء األول اسمها املشهور(التوحيد)؛ من
باب أهنا حتمل معناه ،والثاين اللفظ الذي
بدأت به ،والثالث رقمها( .)56يبدو أن
الصدر اعتد باجلو العام للسورة ،وانطلق

منه طارحا رأيه أو احتامله وعرب عن ذلك

بعبارة املشهور ،ثم كام هو واضح جعل من
العرف قرينة يف طرح أسامء للسورة كام يف

االحتامل الثاين ،يقول كام يعرب بعضهم.

وقد تعددت األطروحات يف تفسريه

لكل سورة وقف عليها مع التلويح إىل

رضورة أن يطرح اسام حمرتما ومقنعا لكل

( )55املنة.16 :
( )56نفسه.67 /1 :

العرص وهو املشهور ،اإلنسان ،وان

الدهر ،وال ينبغي تسمية سورتني باسم
واحد .وسورة اخلرس ،ومبعد هذا النه يف

نظر الصدر أن اإلنسان املعاند يكون يف
خرس وليس السورة للخرس ،والسورة التي

ذكر فيها اإلنسان أو التي ذكر فيها العرص
عىل طريقة الرشيف الريض .وسامها:

الع ْص�ر بمعنى اخراج املاء ،وبحسب رقمها
َ

يف املصحف الرشيف.)57( 103 :

يلحظ أن الذاكرة التسموية للصدر

خليطة من عدة قرائن منها اعرتافه بطريقة
الرشيف الريض ،ومنها بحسب املقارنة
بغريها كام يف االحتامل الثاين ،ومنا بحسب
العقل واالستنتاج كام نجده يف االحتامل
الثالث ،أو العرف كام يف االحتامل اخلامس.
من خالل االطالع عىل تفسري الصدر

تأكد موسوعيته الكبرية واحاطته بمباحث
التفسري القرآين ،اذ عنى مثلام القدماء
موضوع اخلطاب القرآين ،وحدد أركان

( )57ينظر :نفسه.180 /1 :
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اخلطاب الثالثة وفتش بصورة واضحة عن

ﮃ ﮄ ﮅ ﮆﭼ فقال(( :جوابه من

رصده ،ومنه عندما عرض سؤاال يف تفسريه

واسمعي ياجارة ،فهو باملبارشة خطاب

جوابه عىل شكل احتامالت ،األول :هو

أن يكون املخاطب باملبارشة هم املسلمون

املخاطب –بالفتح -مفيدا من االحتامل يف

لقوله تعاىل :ﭽﭑﭒﭓﭔﭼ ،فكان
النبي ،بصفته املخاطب املبارش ،والثاين:

املسلمني كلهم .والثالث :البرش كلهم،

للنبي وبالواسطة للمسلمني مجيعا .ثانيا:
مجيعا .كام قال تعاىل :ﭽ ﮔ ﮕ ﮖ

ﮗﮘﮙﭼ ،فان قلت :فان

بحجة أن دين اهلل انام هو إلصالح البرش

كان اخلطاب للعموم ،فينبغي أن يقول:

والرابع :أن املخاطب اخللق كلهم؛

انتزاعي ذهني ال معنى لتحمله املسؤولية

بطائفة لذا يشمل البرش واملالئكة واجلن

فيكون اخلطاب انحالليا إىل كل فرد ،فيصح

مجعيهم.

معلال ذلك بان التوحيد غري خمتص

وغريهم .وتتضح مرجوحية اآلراء
عندما بدا أطروحاته بقوله(( :هناك عدة
أطروحات لذلك نذكرها من األضعف

إىل األوسع))(.)58

ويف مبحث احتاملية حتديد املخاطب
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أكثر من وجه :أوال :أهنا من قبيل إياك اعني

ما أدراكم قلت :إن املجموع هو مفهوم
والتكليف ،بل إن املكلف حقيقة هو الفرد،

استعامل املفرد يف خطابه))(.)59

ومما كان يف مفهوم اخلطاب انفتاح

النص القرآين عىل أكثر من شخص معني

إذ جعل اآلية تنطبق عىل رشائح ثالث
وهذا ما جاء يف بيانه لقوله تعاىل :ﭽﯗ

أفاد الصدر من ظروف خارجية يف حتديده

ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝﭼ إذ استفهم عن

واسمعي ياجارة ،والسياق القرآين أي

((جوابه :فيه عدة أطروحات من حيث

منها األمثال العربية ،أي مبدأ إياك اعني
تفسري القرآن بالقرآن ،والفلسفة ،باستعامله

زمن العلم يف قوله ﭽﯗ ﯘﭼ فقال:

الزمان :األوىل :انه يعلم يوم القيامة يف

املفهوم االنتزاعي ،عندما وضح قوله تعاىل:

حينه .وهذا هو املناسب مع كونه كافرا

( )58املنة.69 /1 :

( )59نفسه.224 /1 :
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به اآلن كام عليه املشهور .الثانية :انه يعلم

َحدّ ه إذ خيرج اإلنشاء عنده إىل الدعاء عىل

انه خطاب لفساق املسلمني .يعني كيف

الدعاء من املوىل تعاىل عىل إحلاق الرضر بأيب

هبا اآلن ألنه مؤمن بيوم القيامة .الثالثة:
نذنب وأنت تعلم بيوم القيامة .وكل هذه
األطروحات صحيحة ،بمعنى من املعاين

لكنهم ،اجناس خيتلفون يف ذلك .فالكافر
تنطبق عليه األطروحة األوىل واملؤمن

تنطبق عليه الثانية ،والفاسق الثالثة .الن
العلم من األمور املشكلة التي قد حيصل

التدرج فيها)) (.)60
يف البالغة:

وفق ثالث أطروحات ،األوىل فيها كان

هلب ،عىل الرغم من أنه ُت ُعو ِرف عليه من
األدنى إىل األعىل ،فيقول(( :انه َنحو ،من

أساليب البالغة فإنه كام يستعمله املخلوق
يمكن أن يستعمله اخلالق))( )62الثانيةّ :
ان
أبا هلب يدعو لنفسه .والثالثة :دعاء لالنتقام
من أيب هلب ،وان رمحته سبقت غضبه،

فبالطرف اآلخر حكمته دعت انتقامه؛
الن مقتىض احلكمة االنتقام منه .وبقيت

حرضت الصورة االحتاملية يف املستوى

األطروحة الرابعة :إنه إنشاء بمعنى التنبؤ

والبديع ،لكنه لوحظ ندرة مباحثهام ،وما

أنه استعمل املايض ويريد به املستقبل ،وهو

البالغي يف امل ِ ّنة ،وكان نصيبها علم املعاين
مثل علم املعاين توقعه أسلويب اإلنشاء
واإلخبار يف مجلة (((تبت)) من قوله

تعاىل :ﭽﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌﭼ إذ

يقول((( :تب) بكال وجودهيا يف السورة،
يمكن أن تكون إنشاء بمعنى الدعاء،
ويمكن أن يكون اخبارا)(.)61

ويأخذ السيد بتفسري كل احتامل عىل

( )60نفسه.240 /1 :
( )61نفسه.85 /1 :

وإن جاء باملايض والتنبؤ يكون باملستقبل إال
وارد يف النص القرآين كثري ًا(.)63

أما إذا أراد به اإلخبار فيخرج عىل

وجوه عدة ،األول :أهنا إخبار عن اآلخرة،

فيكون الفعل املايض بمعنى املضارع،
والثاين :أهنا إخبار عن الدنيا وهالكه

فيها بنفس فعله القبيح ،والثالث :وهو

األقوى عنده :النظر إىل نتائج الفعل ،وهو
( )62نفسه.85 /1 :
()63ينظر :نفسه.85 /1 :
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االخفاق يف االمتحان اإلهلي يف الدنيا(.)64

وكان لالستفهام نصيب من االحتاملية

الشكل األول :أن يكون اعتياديا ،وليس

ﮒ ﮓﭼ إذ احتمل له معنيني إما

أن يكون استفهاما إنكاريا .فيام إذا كان

منظومة الذوق والوجدان فقال(( :سؤال

هو األوفق بالوجدان))(.)65

كام يف قوله تعاىل :ﭽﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ

استفهاما اعتياديا ،وإما إنكاريا عىل وفق
ما هو حمتوى االستفهام يف قوله تعاىل:
( )64نفسه.86 /1 :
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امل؟ جوابه :إن له شكلني من املحتوى:
استفهاما استنكاريا ...والشكل الثاين:
متعلقه الرؤية ،وليست أصل احلادثة كام

( )65نفسه.139 /1 :
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(كتب) وماصيغ عنها يف القرآن الكريم

بسم اهلل الرمحن الرحيم

حفلت كثري من اآليات البينات يف

القرآن الكريم بام يؤكد معرفة العرب

القراءة والكتابة قبل ظهور اإلسالم.
فعىل الرغم من إشارة القرآن الكريم إىل

(األمية) مجع ًا أو إفراد ًا يف ست آيات

فلم تكن وصف ًا مطلق ًا ينطبق عىل اجلميع.

ق���ال ت��ع��اىل :ﭽﮞ ﮟ ﮠ ﮡ
ﮢﭼ [سورة آل عمران.]20 :

إذ مجع سبحانه بني (أهل الكتاب)

و(الذين ال كتاب هلم) كمرشكي العرب

بينات( )1فإن ذلك ال ينفي ما أرشنا إليه

بالواو العاطفة ،ثم ليأمرهم سبحانه ،بقوله:
َ
((أ َأسلمتم)) .قال العكربي :هو يف معنى

سنوضح الحق ًا.

اهلمزة إذا خرجت عن االستفهام احلقيقي،

من قراءة وكتابة-بداللة القرآن الكريم
أيض ًا -عرفها عرب اجلزيرة العربية ،كام

األمر :أي أسلموا( .)5ذلك أن أحد معاين

وإذا كانت (أمية) الرسول الكريم

هو األمر( .)6وكام أن من العرب (أميني) ففي

((تنبيها عىل أن كامل علمه مع حاله إحدى

ﭽﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ

عند نزول الوحي ،مسألة ال خالف فيها(.)2

معجزاته))( .)3فإن معرفته القراءة
والكتابة فيام بعد مسألة جيب التوقف عندها،

(أهل الكتاب) (أ ّميون) أيض ًا ،قال تعاىل:

ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥﭼ [سورة البقرة:
الكتاب إال
 .]78قالوا :معناه ال يعلمون
َ

إذ نقل العلامء رواية عن أيب شيبة ،قال(( :ما

تالوة( .)7ف� (األميون) اجلهلة الذين ال

رضبوا مث ً
ال لذلك يف صلح احلديبية(.)4

ما فيها( .)8وقيل :من اليهود واملنافقني

مات رسول اهلل حتى كتب وقرأ)) ثم
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أماقولهسبحانه(:األميون)و(األميني)،

( )1ينظر :اآليات [سورة البقرة ]78 :و [سورة آل
عمران ]75 ،20 :و [سورة اجلمعة ]2 :و
[سورة األعراف.]158 ،157 :
( )2ينظر[ :سورة األعراف.]158- 157 :
( )3أنوار التنزيل .372 /1
( )4ملزيد من التفصيل ،ينظر :املفصل يف تاريخ
العرب قبل اإلسالم .98 /8

يعرفون الكتابة فيطالعوا التوراة ويتحققوا

أميون ،أي من ال يكتب وال يقرأ(.)9

( )5إمالء ما م ْن به الرمحن  .199 /1وينظر :أنوار
التنزيل .153 /1
( )6ينظر :املغني ص.27
( )7معاين القرآن وإعرابه .132 /1
( )8أنوار التنزيل .65 /1
( )9اجلامع ألحكام القرآن .6 /2

أ.د .حممد عبد املطلب البكاء

إال أن ذلك ليس حمل اتفاق يف داللة

يعزز ذلك فيام أرى قول اهلل سبحانه:

بالكتابة .فاألميون يف قول ابن عباس :قوم

ﭥﭦﭧﭨﭩﭪ

لفظ (األميني) عىل ما ذكرنا من اجلهل
مل يصدقوا رسو ً
ال أرسله اهلل وال كتاب ًا أنزله،

فكتبوا كتاب ًا بأيدهيم ،ثم قالوا لقوم سفلة

ﭽﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ
ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲﭼ

[سورة اجلمعة .]2 :فقد ذهب بعض

جهال هذا من عند اهلل .وقال :قد أخرب

املفرسين إىل أن قوله سبحانه :ﭽﭞ ﭟ

جلحودهم كتاب اهلل ورسوله(.)10

أكثرهم ال يكتبون وال يقرأون ﭽﭣ

أهنم يكتبون بأيدهيم ثم سامهم (أميني)

ﭠ ﭡ ﭢﭼ أي يف (العرب) ألن

قوم من أهل الكتاب ،رفع
وقيل :هم ٌ

أمي ًا مثلهم ﭽﭥ
ﭤ ﭼ من مجلتهم ّ
ﭦ ﭧﭼ مع كونه أمي ًا مثلهم مل

وهذا ما يرجح عندي قول د .أمحد صالح

من خبائث العقائد واألعامل ﭽﭩ

مكة باألميني يقصد منه أهنم مل يكن هلم يف

معامل الدين من املنقول واملعقول ولو مل

عليه يف دينهم))( .)12عىل الرغم من أن

ﭯ ﭰ ﭱ ﭲﭼ من الرشك وخبث

كتاهبم لذنوب ارتكبوها فصاروا أميني.
وعن اإلمام عيل :هم املجوس(.)11

العيل(( :إن وصف القرآن الكريم أهل
دينهم اجلاهيل كتاب يقدسونه ويعتمدون
أحد الباحثني املعارصين وصف هذا

القول ب� (الوهم)(.)13

( )10تفسري ابن كثري .85 /1
()11اجلامع ألحكام القرآن .6 /2
( )12التدوين وظهور الكتابة املصنفة يف العهود
اإلسالمية -جملة املجمع العلمي العراقي
جملد (.9 /2 )31
( )13ينظر :اإلسالم والكتابة العربية -د .حسام
سعيد النعيمي -جملة الضاد .28 /3

تعهد منه قراءة وال تعلم ﭽﭨﭼ

ﭪ ﭫﭼ القرآن والرشيعة أو

يكن له سواه معجزة لكفاه ﭽﭬ ﭭ ﭮ

اجلاهلية ،وهو بيان لشدة احتياجهم

إىل نبي يرشدهم ،وإزاحة ملا يتوهم أن

الرسول تعلم ذلك من معلم(.)14

ونقل القرطبي عن ابن عباس

قوله :يف اآلية ( )78من سورة البقرة:

( )14أن��وار التنزيل  ،476 ،475 /2وينظر
هبامشه (تفسري اجلاللني).
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قيل هلم أ ّميون ألهنم مل يصدقوا بأم

إليها أيض ًا .قال الراغب األصفهاين ،إن

(أميون) لنزول الكتاب عليهم ،كأهنم

وإنام إىل (أم القرى) وهي مكة ،وذلك

الكتاب وقال أبو عبيدة :إنام قيل هلم
نسبوا إىل أم الكتاب ،فكأنه قال :ومنهم

أهل الكتاب ال يعلمون الكتاب(.)15

والذي يرجح قول ابن عباس

عىل ما سواه أن الغرض من املبعث النبوي

تأكيد لشخصه الكريم بالذات وتثبيت

لنبوته ضد مزاعم اخلصوم ممن يرون غريه
أحق هبا ،وهم اليهود ،ألن اآلية الكريمة

أشارت رصاحة إىل النبي األمي ،أي من

الرشيف ليس تالوة آيات اهلل البينات

(أم القرى)

يف حد ذاهتا ،يعزز هذا قوله سبحانه:

األعراف .]157 :لذا نجد أن الطربي إذا

لشدة احتياجهم إىل ما يطهر نفوسهم

يقرأون وال يكتبون ،مل يتحرج من القول:

فحسب ألن (التالوة) ليست غاية قائمة
ﭽﭨﭼ ﭽﭩ ﭪ ﭫﭼ

من الرشك والضاللة التي كانوا فيها،

لذا جاءت :ﭽﭥ ﭦ ﭧ ﭨ

ﭩﭼ كلها نعوت ًا ل� (رسول) وكذلك

(منهم) نعت ًا أيض ًا يف موضع نصب كلها(.)16

يضاف إىل ذلك أن علامءنا مثلام اختلفوا
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النسبة إىل (األم) ليس األم املعروفة(،)18

يف داللة ما يراد ب� (األميني) اختلفوا يف

أصل مبنى اللفظ ،واشتقاقه أيض ًا(،)17

األمر الذي ترتب عليه خالف يف النسب

( )15اجلامع إلحكام القرآن .6 /2
( )16مشكل إعراب القرآن .733 /2
( )17ملزيد من التفصيل ،ينظر :دراس��ات يف
األدب اجلاهيل .20 /1

()19

ﭽﭹ ﭺ ﭻ

ﭼ ﭽ ﭾ ﭿﭼ [سورة
كان قد ذهب إىل تفسري (األميني) بمن ال
أن (األميني) هم الذين ال كتاب هلم من

مرشكي العرب(.)20

ومن خالل ما تقدم نرى أن (الكتابة)

أمر عرفه العرب قبل اإلسالم يؤيد هذا:
ٌ

أهنا عمدت إىل سبع قصائد ختريهتا من
الشعر القديم فكتبتها بامء الذهب وعلقتها

( )18معني األمي يف اللغة املنسوب إىل ما عليه
جب ّل ُة ُأمته ،أي ال يكتب فهو أنه ال يكتب،
عىل ما ولد عليه .ينظر :معاين القرآن وإعرابه
.132 /1
( )19ينظر :املفردات ص.23
( )20ينظر :تفسري الطربي.143 /3

أ.د .حممد عبد املطلب البكاء

بني أستار الكعبة( .)21وذلك أن العرب

يف قوله عز وجل .ﭽﮉﮊ ﮋﭼ [سورة

الشعر يف أقىص األرض فال يعبأ به وال

وخالصة األمر :أن معرفة الكتابة

كانت يف اجلاهلية يقول الرجل منهم
ينشده أحد ،حتى يأيت مكة يف موسم احلج
فيعرضه عىل أندية قريش ،فإن استحسنوه
روي ،وكان فخر ًا لقائله وعلق عىل ركن

من أركان الكعبة حتى ينظر إليه ،وأول من
علق شعره يف الكعبة امرؤ القيس ،وبعده
علقت الشعراء(.)22

كام أن العرب قد عرفوا آالت الكتابة،

مثل :ال����دواة ،والقلم ،وأص��ن��اف��ه ،قال

القرطبي :أول م��ن كتب بالقلم وخط

به إدريس .)23(وق��د عقد اب��ن السيد

البطليويس باب ًا ((ذكر فيه مجلة من آالت
الكتاب ال غنى هلم عن معرفتها))( )24من

القلم .]1 :إهنا الدواة(.)25

أمر ال خالف
والقراءة قبل اإلسالمٌ .
فيه ،طاملا ورد ذكرها ،وذكر أدواهتا شعر ًا

ونثر ًا( .)26كام أكدهتا بعض آيات اهلل البينات
يف كتابه العزيز .إال أن الالفت للنظر أن

يصار إىل اعتامد لفظة (كتب) وما صيغ منها
يف القرآن الكريم دلي ً
ال عىل معرفة العرب

(الكتابة) من دون نظر إىل أن اتفاق اللفظ

ال يرتتب عليه اتفاق املعنى أو الداللة يف لغة
العرب ،من ذلك قول بعض الباحثني:

((أما القرآن فقد ورد فيه (قرأ)

و(كتب) وترصيفاهتام يف أكثر من ثالث

مئة موضع ...وقد تردد ذكر فعل القراءة

ذلك :الدواة والقلم .قال بعض املفرسين

ومشتقاهتا يف القرآن الكريم سبع عرش

( )21ينظر :العقد الفريد  ،269 /5والعمدة /1
.61
( )22خزانة األدب ( 61 /1ب��والق) .وينظر:
رشح القصائد التسع املشهورات 45 /1
وما بعدها .وفيها مناقشة مستفيضة لسبب
تسميتها باملعلقات ،وعددها.
( )23ينظر :اجلامع ألحكام القرآن .8 /2
( )24ينظر :االقتضاب يف رشح أدب الكتاب /1
 161وما بعدها.

( )25ينظر :االقتضاب.165 ،161 /1
( )26ملزيد من التفصيل :ينظر :بحث الدكتور
حممود اجل���ادر( .الكتابة يف عرص ما قبل
اإلس���الم) املنشور يف ع��دد امل���ورد لسنة
 ،2001والكتابة العربية وأدواهتا وجماالت
استخدامها يف العرص اجل��اه��يل (مصدر
سابق) ص 20وما بعدها.

مرة ،و(كتب) وترصيفاهتا تسع عرشة
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(كتب) وماصيغ عنها يف القرآن الكريم

وثالث مئة مرة))(.)27

ولنا عىل هذا القول تعقيب سنوجزه فيام يأيت ألن كل ما ورد من لفظة (كتب) وما صيغ

منها يف القرآن الكريم ال يدل عىل الكتابة باملعنى املعروف.
ينظر اجلدول اآليت:
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التسلسل

اللفظة

عدد املرات

التسلسل

اللفظة

عدد املرات

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

َب
َكت َ
َك َت َب ْت
َك َت َب َت
َكت َْبنَا
َكت َْبنَاها
َف َس َأ ْك ُت ُبها
َت ْك ُت ُبو ُه
َت ْك ُت ُبوها
َن ْك ُت ُب
َي ْك ُت ُب
َي ْك ُت ُبون
ْاك ُت ْب
ْ
فاك ُت ْبنَا
ْ
فاك ُت ُبو ُه
ُكتِ َب
َس ُت ْكت َُب
ْاك َت َت َب َها
وهم
َف َكاتِ ُب ُ

8
1
1
5
1
1
1
1
3
4
5
1
2
1
13
1
1
1

19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
31
33
34
35
36

كاتِ ٌب
َكاتِب ًا
كاتِ ُب َ
ون
َكاتِبنيَ
ِ
الكتَاب
َأهل ِ
الكتَاب
ِكتَاب ًا
ِكتَا َب َك
بِ ِكتَابِ ُك ْم
ِكتَا ُبنَا
ِكتَا َب ُه
َاهبا
ِكت ِ َ
َاهب ْم
ِكت َ ُ
ِكتَايب
ِكتَابِ َيه
ُك ُت ٌب
ُك ُتبِه
َم ْك ُتوب ًا

3
1
1
1
99
31
12
1
1
1
5
1
1
1
2
3
3
1

( )27اإلسالم والكتابة العربية -د .حسام سعيد النعيمي (مصدر سابق) ص.31 ،30
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أو ً
َب ُ
وكتِ َب:
الَ :كت َ

إذ أخذنا عىل سبيل املثال لفظةَ :
َب)
(كت َ

ُ
و(كتِ َب) نرى أهنام ال يدالن عىل فعل

الكتابة .ولنبدأ بلفظة (كتب).
َب:
َكت َ

التي أمركم بدخوهلا(.)32

( )4( )3وقوله تعاىل :ﭽ ﭫ

ﭬ ﭭ ﭮ ﭯﭼ [سورة

األنعام.]54 ،12 :

أي :التزمها تفض ً
ال وإحسان ًا ،واملراد

مل ترد لفظة َ
َب) التي ترددت يف
(كت َ

بالرمحة ما يعم الدارين( .)33ف� َ
َب) يف
(كت َ

َب اليش َء ْ
يك ُتبه َك ْتبا
معنى الفعل ،نقولَ :كت َ

الرمحة) فض ً
ال منه ،وفيه تلطف يف دعائهم

القرآن الكريم ثامين مرات بام عرف من

ِ
وكتاب ًا وكتابةَ ،
وك َّت َبهَ :خ َّطه( )28وقال اخلليل:

الكتاب والكتابة :مصدر كتبت(.)29

( )1قال اهلل تعاىل :ﭽﭭ ﭮ

اآليتني الكريمتني ،بمعنى :قىض (عىل نفسه
إىل اإليامن( .)34وقال الزجاجَ :
َب)
(كت َ

أوجب ذلك إجياب ًا مؤكد ًا ،وجائز أن يكون
كتب ذلك يف اللوح املحفوظ(.)35

ﭯ ﭰ ﭱﭼ [سورة البقرة.]187 :
قال الزجاج :اتبعوا القرآن فيام ُأبيح

ﮊﮋﮌﮍﭼ[سورة التوبة.]51 :

( )2وقوله تعاىل :ﭽﮬ ﮭ

إال ما اختصنا بإثباته وإجيابه من النرصة

لكم فيه ،وأمرتم به فهو املبتغى(.)30

ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓﭼ [سورة

املائدة.]21 :

أي التي :قسمها لكم أو كتب يف

اللوح أهنا تكون مسكن ًا لكم( .)31وقيل:
( )28ينظر :لسان العرب (كتب).
( )29العني .431 /5
( )30معاين القرآن وإعرابه  244 /1وينظر:
اجلامع ألحكام القرآن .212 /2
( )31أنوار التنزيل .269 /1

( )5وقوله تعاىل :ﭽﮆﮇﮈﮉ
أي :ما قدّ ر علينا( .)36وقال البيضاوي:

والشهادة ،أو ما كتب ألجلنا يف اللوح

املحفوظ (.)37

( )32تفسري اجلاللني ( 269 /1اهلامش املصدر
السابق).
( )33أنوار التنزيل .304 /1
( )34تفسري اجلاللني ( )304 /1هامش املصدر
السابق.
( )35معاين القرآن وإعرابه .279 /2
( )36ينظر :السابق .501 /2
( )37أنوار التنزيل .418 /1
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(كتب) وماصيغ عنها يف القرآن الكريم

( )6وقوله تعاىل :ﭽﰓ ﰔ

ﰕﰖﰗﭼ [سورة املجادلة.]21 :

(الكتابة).

ورسيل) أي باحلجة( .)38وقيل :قىض

ﮏ ﮐﭼ [سورة البقرة .]178 :وقوله

( )7وقوله تعاىل :ﭽﭧﭨ

ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭼ [سورة البقرة:

أي :أثبته فيها ،وهو دليل عىل خروج

عليكم)(.)43

(ألغلبن أنا
(كتب اهلل) يف اللوح
َّ

(ألغلبن أنا ورسيل) باحلجة أو بالسيف(.)39
َّ
ﭩﭪﭫﭼ [سورة املجادلة.]22 :

العمل من مفهوم اإليامن فإن جزء الثابت
يف القلب يكون ثابت ًا فيه ،وأعامل اجلوارح

ال تثبت فيه(.)40

( )8وقوله تعاىل :ﭽﯥ ﯦ ﯧ ﯨ

ﯩ ﯪ ﯫﭼ [سورة احلرش.]3 :

فقوله تعاىل :ﭽ ﮌ ﮍ ﮎ

تعاىل :ﭽ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ
َ
(فرض
 .]183كلها جاءت بمعنى

وقال الفراءُ :
(كتِب عليكم) معناه يف

كل القرآن ( ُف ِرض عليكم)(.)44

أما اآليات البينات املتبقيات التي جاء

فيها الفعل ُ
(كتِ َب) مبني ًا للمجهول ،فهي:

[ -سورة البقرة.]246 ،216 ،180 :

أي :اخلروج من أوطاهنم .ف� َ
َب)،
(كت َ

[ -سورة آل عمران.]154 :

ُكتِ َب:

[ -سورة التوبة.]121 ،120 :

بمعنى قىض عليهم اجلالء(.)41

أما قوله تعاىل ُ
(كتِب) ،بصيغة البناء
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مرة( .)42ومل تتضمن أية واحدة منها معنى

للمجهول فقد ترددت ثالث عرشة
( )38السابق .463 /2
( )39تفرس اجلاللني (هامش املصدر السابق)
.463 /2
( )40ينظر( :هامش  ،)44 ،43السابقني.
( )41ينظر( :اهلامش  )44 ،43السابقني /2
.464

 [سورة النساء.]127 ،77 :[ -سورة احلج.]4 :

وخالصة ما تقدم إننا مل نجد يف كل

( )42ينظر :اجلدول املنشور يف هذا البحث.
( )43معاين القرآن وإعرابه ،237 233 /1
واجلامع ألحكام القرآن  ،164 /2وتفسري
آيات األحكام .48 ،47 /1
( )44معاين القرآن  .110 /1وينظر :معاين
القرآن وإعرابه .280 /1

أ.د .حممد عبد املطلب البكاء

املواضع التي جاء فيها الفعل ُ
(كتِب) ما
يفيد معنى (الكتابة) املعروفة .وأن حذف
الفاعل يف اآليات الكريامت وبناء الفعل

للمجهول كان لغرض معنوي لعدم
تعلق غرض بذكره ،نحو قوله تعاىل:
ﭽﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜﭼ [سورة
البقرة ]196 :وقوله سبحانه :ﭽﯿ

كام نرى فيام تقدم من اآليات التي بني فيها

الفعل (كتب) ليس مقام سوء أو ذم.
ثانيا :الكتاب وكتب:

إن لفظ الكتاب الذي تردد يف القرآن

الكريم بصيغة اإلفراد تسع ًا وتسعني ومئة

مرة .كان مشرتك ًا لفظي ًا .أريد به القرآن

الكريم مرة ،والكتب الساموية مرة أخرى.

ﰀ ﰁﭼ [سورة النساء،]86 :

فام أريد به القرآن الكريم نذكر عىل سبيل

ﯾﭼ [سورة املجادلة .]11 :فليس

قول اهلل تعاىل :ﭽﭓ ﭔ ﭕ ﭖﭗ

وقوله تعاىل ﭽﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ
الغرض يف هذه األفعال املبنية للمجهول

(أحرصتم -حييتم -قيل) أن تسند إىل
فاعل معني بل إىل أي فاعل كان( .)45وليس

املثال ال احلرص:

ﭘﭼ [سورة البقرة.]2 :

معناه القرآن ،ذلك الكتاب الذي

وعدوا به عىل لسان موسى وعيسى

كام أشار د .فاضل صالح السامرائي يف

(مها)( )47فذلك إشارة إىل القرآن( .)48أي

ﭾﭼ [سورة املعارج .]19 :إذ قال:

ريب) شك فيه أنه من عند اهلل( )49فمعنى

ذم ال تكريم .مقام ذكر جانب مظلم من

ُي ْكت َُب ،ومعنى يكتب يف اللغة جيمع بعضه

تعليقه عىل قول اهلل تعاىل :ﭽﭻ ﭼ ﭽ

((بنى الفعل ُ
(خ ِلقَ ) وذلك أن املقام مقام

طبيعة البرش ،واهلل سبحانه ال ينسب الفعل
إىل نفسه يف مقام السوء والذم))( .)46فاملقام

( )45ينظر :يف علم النحو .280 /1
( )46ملسات بيانية يف نصوص م��ن التنزيل
ص.115

هذا الكتاب الذي يقرؤه حممد( ال

(الكتاب) ما كتب ،يقال للقرآن كتاب ألنه
إىل بعض(.)50

( )47معاين القرآن وإعرابه .29 /1
( )48اجلامع ألحكام القرآن .110 /1
( )49تفسري اجلاللني (هامش أنوار التنزيل) /1
.14
( )50معاين القرآن وإعرابه .374 /1

347

(كتب) وماصيغ عنها يف القرآن الكريم

ومثله قوله تعاىل :ﭽﭑ ﭒ ﭓ

ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙﭼ [سورة

البقرة.]89 :

فكتاب اهلل ههنا (القرآن) واشتقاقه

من َ
الك ْتب وهي مجع َك ْتبة ،وهي اخلرزة

حقيقتها(.)54

ومثلهام قوله تعاىل :ﭽﭑ ﭒ

ﭓﭔﭕﭖﭗﭘ
ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ

وكل ما ضممت بعضه إىل بعض عىل جهة

ﭟﭼ [سورة البقرة .]113 :يعني به

ومثلهام قوله تعاىل :ﭽﯦﯧﯨ

هذا االختالف وكتاهبم واحد( .)55وقال

التقارب واالجتامع فقد َكت َْبته(.)51

ﯩ ﯪﭼ [سورة النساء.)52(]140 :
وأمثال ذلك كثري.

أن الفريقني يتلون التوراة وقد وقع بينهم
القرطبي :ﭽﭝ ﭞ ﭟﭼ يعني
التوراة واإلنجيل ،واجلملة يف موضع

وقد يراد ب� (الكتاب) غري القرآن من

احلال(.)56

قال اهلل تعاىل :ﭽﮆ ﮇ ﮈ

(الكتاب) ،يف قوله تعاىل :ﭽﭻ ﭼ

ﮩﭼ [سورة البقرة.]87 ،53 :

ﮃﮄﮅﮆﮇﮈ

الكتب الساموية.

ﮉ ﮊﭼ و ﭽﮦ ﮧ ﮨ
(الكتاب) يف اآليتني :التوراة(.)53

ومثله قوله تعاىل :ﭽﭴ ﭵ
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يعني أن ال��ذي��ن ت��ل��وا ال��ت��وراة عىل

وقد مجع اهلل سبحانه ما أراد ب�

ﭽﭾﭿﮀﮁﮂ

ﮉ ﮊﭼ [سورة النساء .]136 :قال ابن
كثري :ﭽﮁﮂﮃﮄﮅﭼ

ﭶ ﭷ ﭸ ﭹﭼ [سورة

يعني القرآن ،ﭽ ﮆ ﮇ ﮈ

( )51السابق .144 /1
( )52ينظر :السابق  ،132\2وأنوار التنزيل /1
.250
( )53ينظر :معاين القرآن وإعرابه ،105 /1
 ،142واجلامع ألحكام القرآن 271 /1
و.18 /2

املتقدمة(.)57

البقرة.]121 :

ﮉﮊﭼ وهذا جنس يشمل مجيع الكتب
( )54ينظر :معاين القرآن وإعرابه .182 /1
( )55السابق .173 /1
( )56اجلامع ألحكام القرآن .52 /2
( )57تفسري ابن كثري .414 /2

أ.د .حممد عبد املطلب البكاء

وقد يراد ب� (الكتاب) غري ما ذكرنا،

قال تعاىل :ﭽﮍ ﮎ ﮏ ﮐﭼ

[سورة البقرة .]235 :معناه حتى يبلغ
فرض الكتاب أجله ،وجيوز أن يكون

الكتاب نفسه يف معنى الفرض(.)58

أما قوله تعاىل :ﭽﭾ ﭿﭼ

و ﭽﮇ ﮈ ﮉﭼ [س����ورة
الكهف.]49 :

ﭬ ﭭﭼ [سورة

األنبياء:

 .]104قيل :كتب األعامل( .)62وقال

السيوطي( :الكتاب) صحيفة ابن آدم عند
موته ،والالم زائدة ،أو السجل .الصحيفة،

والكتاب بمعنى املكتوب ،لغتان فيه(.)63

وقيل :طي ًا كطي الطومار للكتابة أو ملا

يكتب فيه ،ويدل عليه قراءة محزة والكسائي

وحفص عىل اجلمع ،أي للمعاين الكثرية

فاملراد به :صحائف األعامل يف اإليامن

املكتوبة فيه .وقيل .السجل ملك يطوي

وضع احلساب( .)59إذ يؤتى بكتاب كل

ومثله قوله تعاىل :ﭽﯰﯱ

والشامئل أو يف امليزان ،وقيل هو كناية عن
امرئ يف يمينه من املؤمنني ،ويف شامله من

الكافرين( .ال يغادر صغرية وال كبرية) من
ذنوبنا (أال أحصاها) عددها وأثبتها(.)60

كام جاء لفظ الكتاب بصيغة اجلمع،

مفرد ًا ومضاف ًا ،وقد تردد ست مرات(.)61

قال اهلل تعاىل :ﭽﭨ ﭩ ﭪ ﭫ
( )58معاين القرآن وإعرابه .313 /1
( )59أنوار التنزيل .15 /2
( )60تفسري اجلاللني (هامش املصدر السابق)
.15 /2
( )61ينظر :اآلي��ات [س��ورة األنبياء]104 :
[سورة سبأ[ ]44 :سورة البينة[ ]3 :سورة
البقرة[ ]285 :سورة النساء[ ]136 :سورة
التحريم.]12 :

كتب األعامل(.)64

ﯲﯳﭼ[سورة التحريم.]12 :

و(كتبه) :ما كتب يف اللوح املحفوظ،

أو جنس الكتب املنزلة ويدل عليه قراءة
البرصيني وحفص باجلمع ،وقرئ (بكلمة

اهلل وكتابه) أي بعيسى واإلنجيل(.)65

وقال السيوطي.

(ك��ل��امت رهب����ا) رشائ��ع��ه و(ك��ت��ب��ه)

( )62أنوار التنزيل .82 /2

( )63تفسري اجلاللني ( 82 /2هامش املصدر
السابق).

( )64أنوار التنزيل .82 /2

( )65السابق .488 /2
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(كتب) وماصيغ عنها يف القرآن الكريم

املنزلة( .)66ومثلها قوله تعاىل :ﭽﮤﭼ

النساء ]131 :أي وصيناكم بام وصيناهم

 .]136وق��ول��ه ﭽﮣ ﮤ ﮥ ﮦ

رشيك له ( .)71ف� (الكتاب) بمعنى الكتب

[س��ورة البقرة[ ]285 :س��ورة النساء:

ﮧﭼ [سورة سبأ .]44 :أما قوله
تعاىل :ﭽﮈ ﮉ ﮊﭼ [سورة البينة:

 .]3فتتضح داللتها يف اآلية التي سبقتها،
وهي قوله تعاىل :ﭽﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ

ﮆﭼ.

(من قبلكم) اليهود والنصارى ومن

قبلهم(.)72

ثالث ًا :كتاب ًا

ترددت (كتاب ًا) اثنتي عرشة مرة يف

القرآن الكريم ،منها قوله تعاىل :ﭽﮚ

كتاب))
قال مكي بن أيب طالب(( :فيها ٌ

ﮛﭼ [سورة آل عمران ]145 :و

وقال العكربي :يتلو صحف ًا مطهرة

فاألوىل( :كتاب ًا مؤج ً
ال) .أي كتاب ًا ذا

ُ
ف�(ك ُتب) أحكام
نعت لصحف(.)68

والثانية( :كتاب ًا موقوت ًا) أي مفروض ًا

ابتداء وخرب يف موضع النعت لصحف(.)67

كتب) اجلملة
منزلة من عند اهلل ،و(فيها ٌ

مكتوبة( .)69أي مستقيمة ناطقة باحلق(.)70

كام جاء (الكتاب) بمعنى (الكتب).

قال اهلل تعاىل :ﭽﮠ ﮡ ﮢ ﮣ
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به من تقوى اهلل عز وجل بعبادته وحده ال

ﮤ ﮥ ﮦ ﮧﭼ [سورة

( )66تفسري اجلاللني ( 488 /2هامش املصدر
السابق).
( )67مشكل إعراب القرآن .832 /2
( )68إمالء ما من به الرمحن .291 /2
( )69تفسري اجلاللني (هامش أنوار التنزيل) /2
.570
( )70ينظر :أنوار التنزيل .570 /2

ﭽﮨ ﮩﭼ [سورة النساء.]103 :
أجل ،واألجل هو الوقت املعلوم(.)73

مؤقت ًا فرضه( .)74قال ابن عباس .إن للصالة

وقت ًا كوقت احلج(.)75

أما قوله تعاىل :ﭽﭿ ﮀ ﮁﭼ

[سورة فاطر ]40 :و ﭽﯱ ﯲ ﯳ
( )71تفسري ابن كثري .411 /2
( )72ينظر :أن���وار التنزيل وهبامشه تفسري
اجلاللني .248 /1
( )73معاين القرآن وإعرابه  .488 /1وينظر:
تفسري ابن كثري .123 /2
( )74السابق.108 /2 ،
( )75تفسري ابن كثري .384 /2

أ.د .حممد عبد املطلب البكاء

ﯴ ﯵﭼ [سورة الزخرف ]21 :ف�

فهو القرآن أيض ًا أنزل من بعد موسى(.)81

رشكاء(.)76

ﯱﭼ [سورة النبأ.]29 :

(كتاب ًا) األوىل :كتاب ًا ينطق عىل أنا اختذناهم

أما الثانية :أي من قبل القرآن(.)77

ومثلها قوله تعاىل ﭽﯠ ﯡ ﯢ

وقوله تعاىل :ﭽﯮ ﯯ ﯰ
ف� (كتاب ًا) مصدر ألحصيناه ألن

اإلحصاء والكتبة يتشاركان يف معنى

ﯣ ﯤ ﯥﯦ ﯧ ﯨﭼ [سورة

الضبط أو لفعله املقدر ،أو (حال) بمعنى

وقال السيوطي( :كتاب ًا فيه ذكركم) .أي

وهو ما أريد بقوله تعاىل :ﭽﮥ

األنبياء ]10 :ف� (كتاب ًا) يعني القرآن.

بلغتكم(.)78

(مكتوب ًا) يف اللوح أو صحف احلفظة(.)82

ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫﭼ [سورة

وكذلك قوله تعاىل :ﭽﭪ ﭫ

اإلرساء .]13 :قال السيوطي :مكتوب ًا فيه

ﭽﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ

وقال العكربي( :كتاب ًا) حال ،و(يلقاه)

ﭬ ﭭﭼ [سورة الزمر .]23 :وقوله
ﭬ ﭭﭼ [سورة األحقاف.]30 :

ف� (كتاب ًا) يف اآليتني الكريمتني أريد

به القرآن .ف� (كتاب ًا) يف األوىل بدل من
(أحسن)( .)79أو حال منه( .)80أما الثانية:
( )76ينظر :أن��وار التنزيل (وهبامشه تفسري
اجلاللني) .274 /2

( )77السابق .364 /2

( )78السابق .68 /2
( )79إمالء ما من به الرمحن  ،215 /2وينظر:
تفسري اجلاللني (هامش أنوار التنزيل) /2
.321
( )80أنوار التنزيل .321 /2

عمله (يلقاه منشورا) صفتان ل� (كتاب ًا)(.)83
صفة للكتاب ،و(منشور ًا) حال من الضمري

املنصوب ،وجيوز أن يكون نعت ًا للكتاب

()84

الذي هو صحيفة عمله أو نفسه املنتقشة

بآثار أعامله(.)85

( )81ينظر السابق ،390 /2 :وينظر هبامشه
(تفسري اجلاللني).
( )82ينظر :إمالء ما من به الرمحن ،279 /2
وأن��وار التنزيل (هبامشه تفسري اجلاللني)
.534 /2
( )83تفسري اجلاللني (هامش أنوار التنزيل) /1
.580
( )84إمالء مامن به الرمحن .89 /2
( )85أنوار التنزيل .580 /1
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(كتب) وماصيغ عنها يف القرآن الكريم

وفيام تقدم نرى أن (كتاب ًا) قد جاءت

يف تسع آيات بينات ،ومل يرد هبا (الكتاب)
املعروف ،أما ما ُأشري إليه يف اآليات اآلتية:

ﯨ ﯩ ﯪﭼ [سورة األنعام .]7 :ألهنم
قد أصلوا يف اليسء الباطل يف دفع النبوة،

[سورة النساء ]153 :و [سورة األنعام:

القمر انشقَّ فأعرضوا،
ألهنم قد رأوا
َ

يتحقق فع ً
ال ملموس ًا.

كل ما يعجز عنه املخلوق سحر ،فلو رأوا

 ]72و[سورة اإلرساء ،]93 :فإنه مل

وقالوا سحر مستمر ،وكذلك يقولون يف

قال اهلل تعاىل :ﭽﮥ ﮦ

الكتاب ينزل من السامء لقالوا سحر كام

[سورة النساء .]153 :قال ابن كثري :سأل

فلو نزل عليهم (الكتاب) مكتوب ًا .يف ورق

من السامء كام نزلت التوراة عىل موسى

عاينوه ألنه أنفى للشك لقالوا ما هذا إال

ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭﭼ

اليهود رسول اهلل أن ينزل عليهم كتاب ًا

مكتوبة( .)86ومثله قوله كفار قريش الذين

قالوا :ﭽﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ

أهنم قالوا يف انشقاق القمر (سحر)(،)88

كام اقرتحوه (فلمسوه بأيدهيم) أبلغ من
سحر مبني( )89تعنت ًا وعناد ًا.
رابع ًا :أهل الكتاب

ﯔ ﯕﭼ [سورة اإلرساء ]93 :حني

ترددت لفظة (أهل الكتاب) يف القرآن

(ح َّتى ُتنَزِّ َل َع َل ْينَا) منها ِ
(كتَاب ًا َن ْق َرؤُ ه) وكان
َ

وضوح داللتها ،وما تشري إليه ،نتأمل قول

ولكن اهلل سبحانه أعلم رسوله

إذ قال سبحانه يف اآلية ( :)105ﭽﯡ ﯢ

(و َل ْن ُن ْؤ ِم َن لِ ُر ِق ِّي َك) وحده
قالوا للنبيَ :

352

ﯠﯡﯢﯣﯤﯥﯦﯧ

فيه تصديقك(.)87

بقوله تعاىل :ﭽ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ
( )86تفسري ابن كثري  .426 /2وينظر :أنوار
التنزيل (وهبامشه تفسري اجلاللني) /1

.253
( )87معاين القرآن وإعرابه .252 /2

الكريم إحدى وثالثني مرة وعىل الرغم من
اهلل تعاىل يف سورة البقرة (اآلية ،)109 ،105

ﯣﯤﯥﯦﯧﯨ

( )88ينظر :أن��وار التنزيل (وهبامشه تفسري
اجلاللني) .303 /1
( )89ينظر :أن��وار التنزيل (وهبامشه تفسري
اجلاللني)  .303 /1معاين القرآن وإعرابه
.166 /1

أ.د .حممد عبد املطلب البكاء

ﯩﭼ فالذين كفروا من أهل الكتاب:
اليهود ،واملرشكون يف هذا املوضع عبدة

األوثان( .)90أما قوله عز وجل :ﭽﮎ
ﮏﮐﮑﮒﮓﮔ

ﮕ ﮖ ﮗ ﮘﭼ (اآلية )109
فقد عنى به علامء اليهود(.)91

ويف سورة آل عمران التي ترددت فيها

لفظة (أهل الكتاب) اثنتي عرشة مرة(.)92
فقد أريد ببعضها (اليهود) ،كام يف قوله

تعاىل :ﭽﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ
ﯶ ﭼ ﭽﯾ ﯿ ﰀ ﰁ
ﰂ ﰃﭼ ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ

ﭕ ﭖﭼ ،ﭽﭜ ﭝ ﭞ ﭟ
ﭠﭼ (اآليات  .)72- 69خيرب تعاىل

عن حسد اليهود للمؤمنني وبغيهم إياهم
االضالل(.)93

ومثلها اآلية (.)95()99( )75

أما بعضها اآلخر فقد أريد به :اليهود

والنصارى .قال تعاىل :ﭽﭪ ﭫ ﭬ

ﭭ ﭮ ﭯ ﭰﭼ [سورة

آل

عمران .]64 :قال ابن كثري .هذا اخلطاب
يعم أهل الكتاب من اليهود والنصارى
ومن جرى جمراهم(.)96

وقد أشار سبحانه إىل أهل الكتاب

من اليهود والنصارى بقوله :ﭽﮋ

ﮌﮍﮎﮏﮐﮑ

ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗﭼ

[سورة آل عمران .]65 :ففي هذه

اآلية الكريمة :ينكر تبارك وتعاىل عىل
اليهود والنصارى يف حماجتهم يف إبراهيم

اخلليل ،ودعوى كل طائفة منهم أنه

كان منهم( .)97وكذلك األمر يف (اآلية ،98

وقال الزجاج :الطائفة اجلامعة ،وهم

 )110وفيهام تعنيف من اهلل تعاىل للكفرة

( )90معاين القرآن وإعرابه .166 /1
( )91السابق .170 /1
( )92ينظر :اآليات (،71 ،70 ،69 ،65 ،64
.)199 ،113 ،110 ،99 ،98 ،75 ،72
( )93تفسري ابن كثري .56 /2
()94معاين القرآن وإعرابه .435 /1

( )95ينظر :تفسري ابن كثري  ،57 /2أنوار التنزيل
(وهبامشه تفسري اجلاللني) .174 /1
( )96تفسري ابن كثري .53 /2
( )97السابق  .54 /2وينظر :معاين القرآن
وإعرابه .433 /1
( )98ينظر :تفسري ابن كثري .81 /2

اليهود(.)94

من أهل الكتاب عىل عنادهم للحق(.)98
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(كتب) وماصيغ عنها يف القرآن الكريم

وقال البيضاوي :وختصيص أهل الكتاب

قال القرطبي :ﭽﭨﭩﭼ الكتابة

معرفتهم باآليات أقوى وأهنم وإن زعموا

أن َ
الك ْتب ال يكون إال باليد ،فهو مثل

باخلطاب دليل عىل أن كفرهم أقبح ألن

أهنم مؤمنون بالتوراة واإلنجيل فهم

كافرون هبام(.)99

قوله :ﭽﭸ ﭹ ﭺ ﭻﭼ [سورة

األنعام .)100(]38 :ويقال إن هذا يف صفة

ومن خالل ما تقدم ،وبعد أن أرشنا إىل

النبي ،كتبوا صفته عىل غري ما كانت

َ
ُ
ُ
و(ك ُتب)
و(كتب) و(الكتاب)
َب)
(كت َ

يعني املحرف ،ولعله أراد به ما كتبوه من

تسع وستني ومائتي لفظة مما جاء بصيغة:

عليه يف التوراة( .)101ف� (يكتبون الكتاب)

و(كتاب ًا) و(أهل الكتاب) والتي مل يرد يف

التأويالت الزائفة( .)102وقال السيوطي:

يتبق أمامنا ،إال مخسون آية ،وعىل الرغم

عندهم ثم يقولون هذا من عند اهلل ،وهم

مجيعها عىل فعل (الكتابة) وما يتبعها ،إال

الرجم وكتبوها عىل خالف ما أنزل(.)103

مجيعها فعل (الكتابة) أو ما يتعلق هبا ،مل

من أن هذه اآليات البينات املتبقية ال تدل

أننا سنشري هنا إىل ما أريد به فعل الكتابة
حقيقة ،مرجئني األمر -بعون اهلل وتوفيقه-

إىل بحث آخر أكثر تفصي ً
ال.
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معروفة ﭽﭫﭼ تأكيد ،فإنه قد ُعلم

كتب= الكتابة:
قال تعاىل :ﭽﭧ ﭨ ﭩ

ﭪﭫﭬﭭﭮﭯﭰﭱ
ﭲ ﭳ ﭴ ﭵﭶ ﭷ ﭸ ﭹ
ﭺ ﭻﭼ [سورة البقرة.]79 :
( )99أنوار التنزيل .176 ،174 /1

ﭽﭩﭪﭫﭼ أي خمتلق ًا من
اليهود غريوا صفة النبي يف التوراة وآية

وإذا كانت اآلية السابقة قد نزلت يف

(اليهود) الذين ألزمهم اهلل الويل بام كتبت

أيدهيم ،ومن كسبهم عىل ذلك ،فإن اآلية

اآلتية[ :سورة البقرة .]282 :تدل عىل

أمهية الكتاب يف تنظيم احلياة االجتامعية
( )100ينظر :اجلامع ألحكام القرآن .9 ،8 /2
( )101معاين القرآن وإعرابه .133 /1
( )102ينظر :أن��وار التنزيل (وهبامشه تفسري
اجلاللني) .65 /1
( )103ينظر :أن��وار التنزيل (وهبامشه تفسري
اجلاللني) .65 /1
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واالقتصادية قال اهلل تعاىل :ﭽﭑ

ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮﭼ أي :ال متلوا

ﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘ

من كثرة مديناتكم أن تكتبوا الدين أو احلق

ﭟﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ

ألنه صفة املنافق ،ولذلك قال ،ال يقول

ﭽﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ

أي صغري ًا كان احلق أو كبري ًا ،أو خمترص ًا

ﭙ ﭚﭛ ﭜ ﭝ ﭞ

والكتاب ،وقيل :كني بالسآمة عن الكسل

ﭧ ﭨﭩ ﭪﭼ إىل قوله تعاىل:

املؤمن كسلت))(( .صغري ًا أو كبري ًا))

ﮭ ﮮﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ

كان الكتاب أو مشبع ًا (إىل أجله) إىل

ﯞﯟﯠﯡﯢ

إشارة إىل أن تكتبوه (أقسط عند اهلل) أكثر

ﯪﯫﯬﯭﯮﯯﯰﭼ .ففي

عىل إقامتها ألنه يذكرها ﭽﯛ ﯜ ﯝ

حفظ ًا منه لألموال ،وكذلك االشهاد فيها،

ﯦﭼ .استثناء عن األمر بالكتابة،

ﯖ ﯗ ﯘ ﯙﯚ ﯛ ﯜ ﯝ

وقت حلوله الذي ا َق َّر به املديون (ذلكم)

ﯣ ﯤ ﯥ ﯦﯧ ﯨ ﯩ

قسط ًا (وأقوم للشهادة) وأثبت هلا وأعون

هذه اآلية أمر اهلل (عز وجل) بكتب الدين

ﯞﯟﭼ ﭽﯢﯣﯤﯥ

ألن صاحب الدين (املدين) ،إذا كانت عليه

الشهود والبينة َّ
قل حتديثه نفسه بالطمع يف

إذهابه .ومعنى :ﭽﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ

واملراد هبا املتجر فيه( .)105إذ رخص اهلل عز
وجل يف ترك كتابة ما يديرونه بينهم لكثرة

ما تقع املعاملة فيه .ومعنى قوله تعاىل:

ﭦﭧﭨﭩﭪﭼ .أي ال يأب

ﭽﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰﭼ أي :ال

كام ع ّلمه اهلل فليكتب ،أي كام فضله اهلل

إال باحلق ،وقال قوم :ال يضار كاتب وال

أن يكتب كام أمره اهلل به من احلق ،وقيل

بالكتاب فال يمنعن املعروف بكتابه(.)104

أما قوله تعاىل :ﭽﮦ ﮧ ﮨ ﮩ

( )104ينظر :معاين القرآن وإعرابه -360 /1
.362

يكتب الكاتب إال باحلق وال يشهد الشاهد

شهيد :ال يدعى الكاتب وهو مشغول ال
( )105ينظر :أن��وار التنزيل (وهبامشه تفسري
اجلاللني)  .145 ،144 /1ومعاين القرآن
وإعرابه .366 /1
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(كتب) وماصيغ عنها يف القرآن الكريم

يمكنه ترك شغله إال برضر يدخل عليه،

هي قراءة أيب عمرو ،قال الزجاج والقراءة

ُ ُّ
يرض به .واألول أبني ،لقوله :ﭽﯲ

وما وافق املصحف وصح معناه وقرأت به

وكذلك ال ُيدْ عى الشاهد وجميئه للشهادة

ﯳ ﯴ ﯵ ﯶﭼ(. )106

أما قوله تعاىل :ﭽﭒ ﭓ ﭔ ﭕ

القراء فهو املختار ،و(رهان) جيد بالغ(.)110

أما قوله تعاىل :ﭽﭠ ﭡ ﭢ

ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚﭼ [سورة

ﭣﭼو ﭽﭢﭣﭼو ﭽﮩ

فالذي يستوثق به رهان أو فعليكم رهان أو

[سورة األعراف.]154 ،150 ،145 :

السفر يف االرهتان كام ظن جماهد والضحاك

املواعظ وتفصيل األحكام يف ألواح

البقرة .]283 :أي مسافرين ،ومل جتدوا كاتب ًا

فليؤخذ رهان ،وليس هذا التعليق الشرتاط

(رمحهام اهلل) بل القامة التوثيق لالرهتان

مقام التوثيق بالكتابة يف السفر الذي هو

ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯﭼ

فاآلية ( )145كتبنا كل يشء من

التوراة ،وكانت يف سدر اجلنة ،واختلف

يف أن األلواح كانت عرشة أو سبعة،

مظنة اعوازها ،واجلمهور عىل اعتبار

وكانت من زمرد أو زبرجد أو ياقوت أمحر

بينت السنة جواز الرهن يف احلرض ووجود

بيده أو شققها بأصابعه وكان فيها التوراة

القبض فيه غري مالك( .)107وقال السيوطي.
الكاتب فالتقييد بام ذكر ألن التوثيق فيه
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عليها أعجب إ َّيل ألهنا موافقة للمصحف،

(ر ُه ٌن) خرب مبتدأ حمذوف
أشد( .)108ف� ُ

أو صخرة صامء لينها اهلل ملوسى فقطعها

أو غريها( .)111و(ألقى األلواح) (اآلية

 )150هي ألواح التوراة ألقاها غضب ًا

و(ر ُه ٌن)
تقديره :فالوثيقة أو التوثق(ُ .)109

لربه فتكرست .وقيل طرحها من شدة

( )106ينظر :معاين القرآن وإعرابه ،366 /1
.367
( )107ينظر :أنوار التنزيل .145 /1
( )108ينظر :تفسري اجلاللني (هامش املصدر
السابق).
( )109إمالء مامن به الرمحن .121 /1

( )110ينظر :معاين القرآن وإعرابه ،367 /1
.368
( )111ينظر :أن��وار التنزيل (وهبامشه تفسري
اجلاللني) .368 /1
( )112ينظر :السابق .370 /1

الغضب وفرط الضجرة محية للدين(.)112
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وملا سكت عن موسى الغضب (أخذ

وبعد أن شجع الرسول الكريم عليها

نسختها) وفيام نسخ فيها أي كتب فعلة

عرشة من غلامن املدينة الكتابة ،إزداد عدد

األلواح) (اآلية  ،)154التي ألقاها (ويف
بمعنى مفعول كاخلطبة ،وقيل فيام نسخ

دى)
(ه ً
منها أي من األلواح املنكرسة ُ

دى) من
(ه ً
بيان للحق .وقال السيوطيُ :
الضاللة(.)113

والذي نخلص إليه يف هذا املبحث:

إن ما جاء يف القرآن الكريم من لفظة
(كتب) وما صيغ منها ال يدل عىل الكتابة
اخل ُّط .ف� َ
املعروفة التي هي َ
(اخل ُّط) ((واحد

اخلطوطَ .
واخل ُّط الكتابة ،يقال :خطه فالن

كام يقال كتبه فالن))(.)114

كام إن اخلط (الكتابة) التي يراد هبا:

تصوير اللفظ املقصود تصويره برسم
حروف هجائه ال برسم حروف أسامء

هجائه( .)115مل تكن جمهولة يف عرص ما قبل

اإلسالم بحكم احلاجة إليها ،هذه احلاجة
التي اتسعت يف بدء الرسالة املحمدية،

( )113ينظر :السابق .371 /1

( )114العباب الزاخر (حرف الطاء) ص.51

( )115املطالع السعيدة يف رشح الفريدة /2
.369

بإلزام أرسى بدر ممن ال فداء له تعليم
الكتبة يف املجتمع اإلسالمي اجلديد .األمر

الذي يعزز ما ذهبنا إليه يف معرفة العرب،
وقريش خاصة (الكتابة) والذين قال فيهم

رسول اهلل(( قريش أهل اهلل ،وهم
الكتبة احلسبة)) .لذا ّبني سبحانه [سورة

البقرة ]282 :ما يأيت:

 .1إذا تعاملتم ببدل مؤجل فاكتبوا ما
يدل عىل هذا التعامل مع بيان األجل

باأليام أو األشهر أو غريمها بطريقة
ترفع اجلهالة ال بمثل احلصاد والدياس

مما ال يرفعها ألن الكتابة أوثق يف ضبط
الواقع وأرفع للنزاع.

 .2ثم بني سبحانه كيفية الكتابة وتعيني
من يتوالها .وهذا أمر للمتداينني
باختيار فقيه متدين يقظ ليكتب باحلق

ويتحاشى األلفاظ املحتملة للمعاين
الكثرية واأللفاظ املشرتكة ،ويوضح

املعاين ،ويتجنب خالف الفقهاء.

 .3ثم أوىص الكاتب وهناه عن اإلباء يف
أن ينفع الناس بكتابته ،كام نفعه اهلل
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(كتب) وماصيغ عنها يف القرآن الكريم

بتعليم الكتابة( .)116وآخر دعوانا ((ربنا

والنرش ،بريوت ط.1985 ،7

ويل التوفيق.

إرشاف الشيخ حممد عيل السايس،

ال تؤاخذنا ْ
إن نسينا أو أخطأنا)) واهلل
مصادر البحث ومراجعه

أو ً
ال :الكتب.

القرآن الكريم.

•االقتضاب يف رشح أدب الكتاب -أليب
حممد بن السيد البطليويس ،حتقيق

األستاذ مصطفى السقا ود .حامد عبد

املجيد -دار الشؤون الثقافية العامة،

بغداد .1990

•إمالء مامن به الرمحن -أليب البقاء
العكربي ،حتقيق إبراهيم عطوة عوض،
البايب احللبي ،مرص ط.1969 2

•أنوار التنزيل وأرسار التأويل -تفسري
نارص الدين أيب اخلري البيضاوي وبأسفل
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الصحائف (تفسري اجلاللني واملحىل)
البايب احللبي ،مرص ط.1968 ،2

•تفسري ابن كثري -دار األندلس للطباعة
( )116ينظر :تفسري آيات األحكام .171 /1
وملعرفة أن (الكتابة) يف هذا األمر واجب

أو أهنا واالشهاد (مندوبان) وان األمر هبام
للندب .ينظر :ص 173وما بعدها.

•تفسري آيات األحكام -كلية الرشيعة،
مطبعة حممد عيل صبيح (ب .ت).

•تفسري الطربي .بوالق1330 ،ه�.

•دراسات يف األدب اجلاهيل -د .عادل
جاسم البيايت ،دار النرش املغربية -الدار
البيضاء -املغرب .1986

•اجلامع ألحكام القرآن -أليب عبد اهلل
حممد بن أمحد األنصاري القرطبي ،دار

الكتب العلمية -بريوت ط.1988 1

•خزانة األدب -عبد القادر بن عمر
البغدادي ،مصورة عن نسخة بوالق،

القاهرة 1299ه�.

•رشح القصائد التسع املشهورات-
صنعة أيب جعفر النحاس ،حتقيق أمحد

خطاب ،مديرية الثقافة العامة ،سلسلة
كتب الرتاث ( )23دار احلرية للطباعة

.1973

•العباب الزاخر واللباب الفاخر-
الصغاين -حتقيق الشيخ حممد حسن آل
ّ
ياسني ،دار الرشيد للنرش ،بغداد .1979

•العقد الفريد -البن عبدربه ،جلنة

أ.د .حممد عبد املطلب البكاء

التأليف 1370ه�.

د .عبد اجلليل عبده شلبي ،املكتبة

•العمدة -البن رشيق القريواين ،حتقيق

العرصية -بريوت .1974

.1963

يوسف نجايت وحممد عيل النجار ،دار

حممد حميي الدين عبد املجيد ط 3مرص

•معاين القرآن -للفراء ،حتقيق أمحد

•العني -الفراهيدي ،حتقيق د .مهدي

الكتب املرصية ط.1955 1

دار الشؤون الثقافية العامة -بغداد

الكريم-وضعه حممد فؤاد عبد الباقي،

املخزومي ود .إبراهيم السامرائي ج5

.1986

•امل��ع��ج��م امل��ف��ه��رس ألل��ف��اظ ال��ق��رآن
دار احلديث القاهرة ط.1988 2

•يف علم النحو -د .أمني عيل السيد ،دار

•املغني -البن هشام ،حتقيق د .مازن

•لسان العرب -البن منظور ،دار صادر-

بريوت ط.1972 3

•ملسات بيانية يف نصوص من التنزيل -

األصفهاين -طبع طهران.

املعارف بمرص ط.1977 4
بريوت (ب .ت).

د.فاضل صالح السامرائي ،دار الشؤون

الثقافية -بغداد .1999

املبارك وحممد عيل محد اهلل ،دار الفكر-

•املفردات يف غريب القرآن -للراغب
•امل��ف��ص��ل يف ت���اري���خ ال���ع���رب قبل
اإلسالم-د .جواد عيل ،طبع بريوت.

•مشكل إعراب القرآن -أليب حممد مكي

ثاني ًا :البحوث

صالح الضامن ،سلسلة كتب الرتاث

سعيد النعيمي ،جملة الضاد -اجلزء

بن أيب طالب القييس ،حتقيق د .حاتم

( )38دار احلرية للطباعة .1975

•اإلسالم والكتابة العربية -د .حسام
الثالث ،متوز .1989

•املطالع السعيدة يف رشح الفريدة-

•التدوين وظهور الكتابة العربية املصنفة

الرسالة -بغداد .1977

صالح العيل -جملة املجمع العلمي

للسيوطي ،حتقيق د .نبهان ياسني ،دار

•معاين القرآن وإعرابه -للزجاج ،حتقيق

يف العهود اإلسالمية األوىل-د .أمحد
العراقي -املجلد  31العدد 1400 2ه�.
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الدعاء من الشكل اىل املعنى ((رؤية قرآنية))

مدخل «يف معنى الدعاء»

الدعاء مفردة ذات ابعاد قيمة ،هلا اثر

القرآنية -طلب توجه اهلل سبحانه وتعاىل

من منبعني عظيمني( ،القرآن ،والفطرة)،

ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮﯯ ﯰ

بليغ يف الكون واحلياة ،مستقي ًة ذلك االثر

لذا التعرف عىل ما حتمله من معنى بشكل
واضح ودقيق ،يستدعي ارجاعها اىل

معجم القرآن والروح فضال عن ارجاعها
اىل معاجم اللغة ومقاييسها ،حيث تتجىل
هناك بني طيات النص القراين ،ويف جسد

بعض االيات الكريمة ،كام و إن هلا جتيل
اخر يف الروح االنسانية ،تستمد وجوده
من عنان الغيب ،هذا وان كال التجليني

حيمالن عنوان ًا قي ًام وثابت ًا مع اختالف
املضامني التي تنطوي عليها من حب
واشتياق وتوسل واىل غري ذلك من معاين

العشق والفناء ،حيث هي شاملة جلميع
مراتب التوحيد واالخالق..
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معنى مفردة الدعاء بحسب اللغة

(النداء او االستدعاء)( ،)1واملقصود به-

بالنظرة االولية -طلب توجه املدعو نحو

الذي يدعوه ،وهذا التعريف من ناحية
( )1لسان العرب ،اب��ن منظور ،دار احلديث
القاهرة ،مرص2003 ،م ،مادة (دعا).

نحو الداعي لكي جييبه ،قال تعاىل ﭽﯩ

ﯱ ﯲ ﯳ ﯴﭼ[سورة

البقرة:

 ]186ومعنى توجه اهلل سبحانه وتعاىل،

توجه فيضه وفضله ،واملراد من اجابته
قضاؤه حلاجة العبد واعطاؤه اياها ،اما

من ناحية االصطالحي املعريف العام
فهو (طلب من الداين اىل العايل عىل جهة

اخلضوع واالستكانه)

()2

وجاء ايضا يف

مصباح الرشيعة(هو استجابة الكل منك

للحق وتذويب املهجة ملشاهدة الرب،

وترك االختيار مجيع ًا)(.)3

وهناك تعريف آخر للدعاء من ناحية

الترشيع وهو الوسيلة بني العبد وخالقه،
واتصال بني عامل امللك وامللكوت( )4واملراد

منه جعل الدعاء واسطة ورابطا بني اهلل
( )2املراقبات ،اية اهلل جواد امللكي التربيزي،
انتشارات بيدار ،ايران ،ص.272
( )3مصباح الرشيعة ،دار جامعة الصدر للطباعة
والنرش ،النجف االرشف ،ط2010 ،1م،
الباب التاسع عرش يف الدعاء.
( )4التعريف مستفاد من اآلية  60يف سورة غافر.

الشيخ أسامة غايل

سبحانه وتعاىل وخلقه من ذوي العقول،

عن االمام ايب جعفر وهو يفرس مفردة

ﭡﭼ]سورة غافر اية .]60

الدعاء وأفضل العبادة الدعاء)( ،)5فهي

قال تعاىل ﭽﭝ ﭞ ﭟ ﭠ

العبادة يف االية املتقدمة -انه قال( :هو

إن الرؤية القرآنية حينام تتجه نحو

ممتزجة مع خلقة اإلنسان املجبول عىل

عام) ،تكون وجهتها بيانية ال تأسيسية،

وأصي ً
ال ُجبل اإلنسان عىل ممارسته سواء

موضوعة الدعاء او (مفهوم العبادة بشكل
حيث أن العبادة مسالة فطرية ،مكنونة يف
عمق االنسان ،هذا ما جعل القرآن الكريم

يف بعض تسمياته (تذكرة) ،حيث مهمته-

يف هذا املجال -ارشاد االنسان اىل كيفية

التعامل مع الدعاء ،و بيان آدابه املعنوية،
وجعله من خمتصات اهلل تعاىل ﭽﭢ ﭣ

ﭤ ﭥﭼ[سورة الفاحتة]5 :
بعد ما كان يامرس لغري اهلل يف اجلاهليات
السابقة ،ومما يدل عىل فطرية وأصالة

املسألة ،قوله تعاىل ﭽﭳ ﭴ ﭵ
ﭶ ﭷ ﭸﭼ[سورة الذاريات:
 ]56معل ً
ال غاية اخللق بالعبادة ،والتي

يكون الدعاء جزء ًا منها بقرينة قوله
تعاىلﭽﭝ ﭞ ﭟ ﭠ

ﭡﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ
ﭨ ﭩ ﭪﭼ[سورة

غافر ،]60 :حيث ورد يف االرث الروائي

ممارستها ،فيتعني كون الدعاء أمر ًا فطري ًا
آمن بدين أو مل يؤمن ،ولذلك يامرسه
املاديون بشكل أو بآخر مع مفارقة

إنكارهم للمعبود احلقيقي ،وهذا يكشف

ما للدعاء من وجود عميق يف روح
اإلنسان وفطرته(.)6

ذلك وان انكار املعبود احلقيقي -اهلل

ٍ
نفوس
سبحانه وتعاىل –ال يكشف اال عن

استهلكت يف الدنيا حتى صارت فانية
فيها ،مما منعها ان تدرك وتتعقل اجلامل
املعنوي والكامل الروحي ،حيث اصبحت
ال ترى اجلامل والكامل اال يف الدنيا واملادة،
وأعرضت عن القرآن وتذكرته ،ذلك النه

( )5املحجة البيضاء يف هتذيب االحياء ،حمسن
الكاشاين ،مؤسسة املحبني ،اي��ران ،ط،1
ج ،2ص.372
( )6ينظر :الدعاء ،الدكتور عيل رشيعتي ،ترمجة
االس��ت��اذ سعيد ع��يل ،دار االم��ري للثقافة
والعلوم ،بريوت ،ط ،2ص.58
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يدعو اىل يوم توىف فيه كل نفس ما كسبت،

كام رصح القران الكريم بذلك ﭽﮥ

الدنيا ،لذا يعد القرآن الكريم وجود اهلل

ﮯﭼ[سورة فاطر]15 :حيث تعني

وهذا خالف ما يسعون اليه يف احلياة

تعاىل من القضايا التي ال يستدل عليها،

لوضوحها و بداهتها ﭽﯕ ﯖ ﯗ
ﯘ ﯙ ﯚﭼ[سورة ابراهيم:
 ،]10وما اورده من دالئل عىل وجوده
ووحدانيته ما هي اال تنبيهات ملن اراد

إن يذكر ،اذ ينبعث االنسان بفطرته نحو

التوحيد ،لكن هذا االنبعاث يكون اجىل

حينام يعرتي االنسان رض ال يقوى عىل

دفعه ،فيعرتف من خالل الدعاء بلسانه
الفطري التكويني بوجود اهلل ووحدانيته
وكامله ،ﭽﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ

االية عدم وجود مغايرة مصداقية بني

ذات االنسان والفقر ،بل مها واحد تكونا
ووجودا ،وعليه ال يتصور عدم االحتياج

اىل اهلل يف حال من االحوال ،الن ذلك
يستدعي حتول الفقري اىل غني وهو من

املحاالت.

ول��ع��ل م��ن ه��ذا املنعرج التكويني

املعريف ذم القرآن الكريم وتوبيخه من
يدعو حال الرض الذي اذا انكشف عنه

ن��أى واستغنى ﭽﮭ ﮮ ﮯ ﮰ

ﮱﯓﯔﯕﯖﯗﯘ

ﭗ ﭘ ﭙ ﭚﭼ[سورة االرساء]67 :

ﯙ ﯚﭼ[سورة فصلت ]51 :اذ

تنبيها عمليا ملن ال يسلم وخيبت للتنبيهات

ظلامت او يف ن��ور وام��ان ،فاحلال سواء

بذلك يكون الدعاء وفق الرؤية القرآنية
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ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪﮫ ﮬ ﮭ ﮮ

العلمية.

عىل ما تقدم ال مائز بني كون االنسان يف
بحسب ال��ذات ،لذا يف االرث الروائي

بذا اصبحت احلاجة اىل الدعاء تشكل

نجد ميزات خاصة لالستجابة املتحققة

تلحظ بالنظر اىل حقيقة االنسان الفقرية

اىل اهلل منبثق من حركة ذاتية اختيارية ال

ملمح ًا معرفي ًا ورضورة ايديولوجية
ذاتا-حيث الدعاء جتيل املحبة والفقر-

ومدى عالقتها بالذات اإلهلية املقدسة،

من الدعاء يف حال الرخاء ،باعتبار التوجه
من حركة خارجية قهرية..

ومن هنا يثار تساؤل ،اال وهو :ملاذا

الشيخ أسامة غايل

الرض واذا
يركن االنسان اىل الدعاء حال ّ

يدع اهلل تعاىل ،يمثل القران الكريم هذه
مل ُ

عىل ما تقدم دائم االحتياج اىل اهلل تعاىل؟.

ﮡﮢﮣﮤﮥﮦﮧﮨ

انكشف عنه اعرض وترك الدعاء مع انه
القران الكريم جييب بعدة مستويات،

منها:

ّ
وطبعي،
فطري
إن لإلنسان ميلني
ّ
ّ

الظاهرة بقوله تعاىل ﭽﮞ ﮟ ﮠ

ﮩﮪﮫﮬﮭﮮﮯﮰ
ﮱ ﯓﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ
ﯚﭼ[سورة يونس.]12 :

الفطري فيتجه
الرض يتحرك امليل
فحني ّ
ّ

بعد أن أعلمنا البحث عن إنبات مخ

مدرك ًا متام االدراك الفقر الذايت لنفسه،

والفطرة ،مستمد ًا ديمومته من خلودمها،

االنسان نحو الدعاء اىل اهلل عز وجل

وبمجرد انقضاء هذه احلالة يبتدئ عنده
الطبعي فيتعلق باالسباب الظاهرية
امليل
ّ

فينسى مسبب االسباب ،قال تعاىل ﭽﭑ
ﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘﭙ

العبادة وروحها (الدعاء) يف تربة القرآن

نكتشف إن للدعاء مهمة قيمة تنوط به

وتستمر معه يف الوجود ،مهمة تنظيم
احلياة البرشية وإضفاء السعادة عليها،

حتى ينتقل االنسان اىل عامل املعنى جامعا

ﭚﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠﭡ ﭢ ﭣ

ملستلزمات السري يف ذلك العامل (عامل

وهناك مستوى اخر من االجابة

سريه من حيث االنحراف او الرجوع،

يف الدنيا ،متمتعا فيام تنطوي عليه من

باجتاه املحبوب الذي حيصل به االبتهاج

ﭤﭼ[سورة االرساء.]67 :

الرض عليه كان مستهلكا
مفاده :قبل وقوع ّ

مغريات ،ناسيا للرقابة االهلية التي حتف به،

الرض ينتبه ويتجه نحو
يمسه ّ
وبمجرد إن ّ
الدعاء والطلب من اهلل تعاىل باخلالص مما

هو فيه وبعد انقضاء ذلك كله يرجع اىل ما

ويمر كأن
كان عاكفا عليه لشدة تعلقه بهّ ،

التكامل والكدح اىل اهلل) ،حمافظة عىل
وهي تبعثه نحو العود اىل ذاته ليحركها

احلقيقي.

مساحة الدعاء قرآني ًا:

ّ
إن مساحة الدعاء واسعة بسعة أسامء

اهلل احلسنىﭽﭳ ﭴ ﭵ ﭶ

ﭷﭼ[سورة االعراف ]180 :من دون
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أي ختصيص وتقييد ،إذ الدعاء يرسي يف
ّ

عنه االمام عيل حيث قال( :يا صاحب

أن اهلل تعاىل خيرب بكتابه عن صفاته ليبني

ّ
إن إضافة األسامء احلسنى اىل الذات

كل أمر سواء كان صغري ًا او كبري ًا ،حيث
قدرته وسعة كرمه وعطائه لعباده حتى
ال يضيقوا من سعة الدعاء والطلب منه

سبحانه ﭽﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏﮐ
ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖﭼ[سورة

اإلرساء ]110 :فأيام دعاء يدعو به العبد
فهو داخل حتت قدرة اهلل وعلمه وسائر
صفاته ﭽ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ

االهلية املقدسة ومن ثم تعقيبها الطلب
بالدعاء لعل فيه داللة عىل حتديد دائرة

متعلقات الدعاء وأن ال تكون خارجة

عن مساحته املقررة قرآني ًا ،و ثمة اشارة
اخرى مفادها إن اخلطاب القرآين اضاف

قيد (احلسنى) لألسامء ومل يطلق ،فيستفاد

من ذلك عدم اعتبار االسامء التي مل تات

ﯣ ﭼ[سورة غافر ]7 :وأيام أثر يرتتب

بلسان القران حال الدعاء(∗)..

الواسع الذي ال ينفذ ،ولعله يستفاد من

الدعاء واألسامء احلسنى ،مما يؤكده دعاء

عىل ذلك فهو من عطائه وفضله ورزقه

قوله تعاىل ﭽﭳ ﭴ ﭵ ﭶ

ﭷﭼ[سورة االعراف ]180 :ضابط عام
يبني املوارد التي ال يسمح لالنسان أن يدعو

هبا ،ألهنا ال تتناسب مع القوانني االهلية
366

الدعاء ال تسأل ما ال يكون وما ال حيل)(.)7

والصفات الربوبية ،فمث ً
ال يدعو العبد بأمر

حتققه له هو حتقق ملحال ال تعلق للقدرة
االهلية به أو أمر خيالف احلكمة االهلية ،أو

يدعو العبد بام يعارض النواميس الكونية
التي تنظم احلياة ،وغريه من األمور التي ال

تنسجم مع اخلارطة الكونية ،وهذا مما هنى

ويوجد أيض ًا تناسب قرآين بني مضامني

النبي ابراهيم كام متثله القران يف قوله

تعاىل ﭽﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ

ﭗ ﭘ ﭙ ﭚﭛ ﭜ ﭝ ﭞ
( )7املراقبات ،ص.28
(*) ع��دم اعتبار االس��امء التي مل ت��ات بلسان
القران ،بمعنى توقيفية األسامء الكونية ال
التوقيفية الرشعية او الكالمية ،ومفادها
توافق االسامء مع السنن الكونية و الذي
ينبئ ب���دوره ع��ن انسجام وث��ب��ات دائ��م
حلركة املوجودات يف الكون ،و من خالل
هذا تؤمن معطيات العلوم الكونية كعلم
احلروف واالعداد و االوفاق.

الشيخ أسامة غايل

ﭟﭼ[سورة البقرة ]127 :ودعاء

م��ن وس��ائ��ل التحول واخل���روج من

ﮤﮥﮦﮧﮨﮩﮪﮫﮬ

وامل��ع��ن��ى ،ف��الب��د إن ي��ق��رتن بحركة

امرأة عمران يف قوله تعاىل ﭽﮡ ﮢ ﮣ

ﮭ ﮮﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔﭼ[سورة آل

ظلامت الذنوب واملادة اىل نور الطاعة

أنفسية تبعث نحو معرفة املخرج

عمران ]35 :حيث جتد املضمون واحد ًا

احلقيقي وه��و اهلل ت��ع��اىل ﭽ ﭑ ﭒ

االعامل ،لذا استعمل القران بكال املوردين

ﭙﭼ[سورة البقرة ،]257 :اذ قيمة

وهو الطلب من اهلل سبحانه وتعاىل بقبول

نفس االسمني (السميع والعليم) ،مع انك
جتد القرآن الكريم يف موضع اخر يستعمل

ﭓﭔﭕﭖﭗﭘ
اي دعاء تكمن باملعرفة التي حيملها
الداعي نحو املدعو ،مستمد الدعاء

غري تلك االسامء ،كام يف قوله تعاىل ﭽﭑ

مرشوعيته من عظمة وجالل املدعو،

ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜﭝ

الرؤية القرانية -يف ضالل ،ﭽ ﭑ ﭒ

ﭒﭓﭔﭕﭖﭗ

ﭞ ﭟ ﭠ ﭡﭼ [سورة
غافر ]8 :ويف قوله تعاىل ﭽﯺ ﯻ ﯼ

ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂﰃ ﰄ ﰅ ﰆ

ﰇﭼ[سورة املمتحنة ]5 :هذا يكشف
عن خصوصية ّ
كل اسم ومدى ارتباطه
بذلك املضمون ويكشف أيض ًا عن مقام

الداعي ومستواه املعريف ،وهذا ما يلمس

من تفاوت التعبري يف دعاء طبقات الناس

قرآني ًا.

دعائم الدعاء:

 .1احلركة االنفسية ،بام أن الدعاء وسيلة

فاذا كان لغري اهلل تعاىل يكون -وفق

ﭓﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ
ﭛﭜﭝﭞﭟﭠﭡﭢ
ﭣ ﭤ ﭥ ﭦﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ
ﭭﭼ[سورة ال��رع��د ،]14 :ذلك
وإن للمعرفة مراتب عدة من ابرزها

االي��امن ،والذي يؤدي دوره يف احلث

ع��ىل مم��ارس��ة ال��دع��اء مم��ارس��ة واعية
ومؤثرة ،يف الوقت الذي يؤدي الدعاء

اىل تقوية اجلانب املعنوي عند الفرد،

ويعمل عىل ترسيخ اإليامن يف الروح،

وه��ذه العالقة تعني التأثري املتبادل
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بني الدعاء و اإليامن ،فالرؤية القرآنية

واملرسلني خالية من معاين الدعاء ،إذ

-ال��ذي

اإلرث الروائي من مثل؛ (مخ العبادة،

ّ
أن الدعاء-الذي تويص به الرشائع

هذا يكشف عن املستوى التأثريي له

للتكامل البرشي قائمة عىل أساس

تأصيل اجلانب امل��ع��ن��وي

()8

يعد اإليامن جزء منه -عند الفرد ،وبام
واألديان الساموية -هدفه تقوية ذلك

اجلانب من خ��الل ترسيخ املعارف
وامل��ع��اين التوحيدية داخ���ل ال��روح

االنسانية ،وجعلها مرتبطة بمبدأها،

ويبعث ايضا اىل معرفة مقامات االنبياء
وتفاوهتم الرتبي ،فمن خالل مقطع

دعائي لنبي اهلل موسى ﭽﯗ

وس��الح املؤمن ،وعمود ال��دي��ن)(،)9

يف النفس اإلنسانية ،و اإليامن بدوره

عنرص ًا مؤثر ًا يف زيادة رصيد الدعاء،

وجعله يرتقي اىل أعىل املستويات ،فقد

عدّ رشط ًا مه ًام يف متامية الدعاء وكامله.

 .2احلركة االفاقيةّ ،
إن الدعاء ال يأيت

بعنوان طلب يشء من اهلل سبحانه

أي حركة من االنسان
وتعاىل بدون ّ

ﯘﯙﯚ ﯛﭼ[سورة طه،]25 :

نفسه ،وال يكون بدي ً
ال عن السعي،

اخلاتم بمقارنته مع مقطع قرآين

لتلك املسؤوليات ليتحقق اهلدف

نكتشف الفارق الرتبي بينه وبني النبي

وبذل اجلهد ،واملشقة ،بل هو معضد

اخ��ر ﭽﮥ ﮦ ﮧ ﮨﭼ[سورة

املرجو ،فالدعاء سبب من أسباب

بالدعاء اهتامم ًا واسع ًا وجعله حمور ًا

به وحده يصل اىل ما حيتاج ،وهذا

ال��رشح ]1 :لذا اهتم القرآن الكريم
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نجده حائز ًا عىل كثري من التسميات يف

فعاالً يف تشكيل النظام احليايت ،فال

توجد اي قصة من قصص االنبياء
( )8ينظر :طهارة الروح ،الشهيد مرتىض مطهري،
ترمجة خليل زامل العصامي ،منشورات دار

الزهراء ،ايران ،ط ،1ص.158

الوصول اىل ما حيتاج االنسان ،وليس
املنهج الرتبوي العميل وضعه القرآن

الكريم ،وعمل به أهل البيت وهم
()9ي��ن��ظ��ر :بحار األن���وار ،العالمة املجليس،
مؤسسة ال��وف��اء ،ب���ريوت ،ط ،2ج،93

ص.294

الشيخ أسامة غايل

ترمجان القرآن ،فكانوا داعني وعاملني
يف نفس الوقت ،إذ عندهم للدعاء

(وجود يأيت بعد الواجب وبعد العناء
والكفاح والصرب ،فهم الذين خلفوا

لنا يف التاريخ متون الدعاء احلقة)(.)10

ﭽﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ
ﭮﭯﭰﭱﭲﭳﭴ
ﭵ ﭶﭼ[سورة اجلمعة.]10 :

 .3وعي الدعاء ،إذا مل يرتبط القلب
ارتباط ًا وثيق ًا بمعاين الدعاء ويعيشها

و ال يتوىل اهلل سبحانه وتعاىل قضاء

بشعور خايل من صدأ الذنوب ،فال يعدّ

عىل قضائها وفق االنساق الكونية التي

ومن أجل احلفاظ عىل حقيقة وروحية

احلاجات بشكل مبارش مع قدرة االنسان

أودعها اهلل يف االشياء حيث جعل لكل شيئ ًا
سبب ًا ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ
ﭚﭼ[سورة الكهف ]84 :ومع ذلك
جتد االنسان –مع ما اعطاه اهلل من اختيار
وقدرة –يتقاعس عن احلركة وينتظر من

اهلل أن يقيض حاجاته باملعجزة ،وال يفهم

من االتكال عىل القدرة البرشية واحلركة
يف االفاق أمر ًا يعارض مبدأ التوكل الذي
أمر اهلل به ،بل هو عني التوكل ،و ما يقال

يف الدعاء بأنه يمثل االنعزال عن احلركة

والعمل هو قول خاطئ وفق الرؤية
القرآنية ،فالقرآن الكريم يدعو كل بني
البرش اىل ان يكونوا متحركني ومتخذين

مجيع الوسائل التي تسري هبم اىل مطلوهبم
( )10الدعاء ،ص.9

ما يدعو به االنسان دعا ًء حقيقي ًا.

الدعاء وما يرنو إليه من ثمرات اشرتط أن

يكون خارج ًا من أعامق القلب مصاحب ًا

للخشوع والتذلل اىل اهلل ﭽﮨ ﮩ
ﮪ ﮫﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰﭼ

[سورة االعراف ،]55 :ألن الدعاء عن
قلب ٍ
اله خارج عن حقيقته ،إذ يقال ّ
أن
للدعاء صورة وروح ًا ،فصورته ألفاظه
وهي قائمة يف اللسان ،وروحه معانيه وهي
صفة القلب قائمة فيه ،فمن كان قلبه غاف ً
ال

عن معاين دعائه وما يتلفظ به ،فدعاؤه بال

روح وال حياة( ،)11وبذلك يوجد فرق كبري
بني قراءة الدعاء وتالوته ،ومما يؤسف له

ّ
أن املائز مفقود عند بعضهم بني القراءة
والتالوة(باملعنى االصطالحي) ،فالقراءة

()11ينظر :املراقبات ،ص- 96ص.538
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تؤدي معنى العيش مع املفردات بتدبر

احلقيقي ّ
كل طموحات وآم��ال قلوهبم،

ومجعها برابطة روحية بعيدة عن التعقيد

واالح��ت��ي��اج ،أكثر مما هتمهم مطالبهم،

سواء تلفظ هبا أم ال ،والتناغم مع املعاين
والتكلف ،وهي بمعناها االصطالحي
وعي املقروء وقراءته معرفيا والولوج اىل

متن النص واعامقه وختيل حقيقة دالالته

واالنسجام معها( ،)12والتالوة مؤداها

التلفظ باملفردات مع خلوها من الرابطة
الروحية ،ولذا عرب القرآن الكريم بالقراءة،

قال تعاىل ﭽﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ

وحتقيق آماهلم ،ال يشعرون بامللل والتعب

أبدا يف تلك اللحظات( ،)13و( أتم فوائده

وأه��م مصاحله إص��الح جوهر النفس
الناطقة ولسان االستعداد ال��ذي جيعل

الداعي قريب من احلق سبحانه)( ،)14وهذا
املعنى ورد كثري ًا يف االرث الروائي ،كام

عن الصادق( عليكم بالدعاء فإنكم

ﮂ ﮃ ﮄﭼ[سورة العلق ]1 :فعىل

ال تقربون بمثله)( ،)15ومما يدل عىل هذا

ّ
إن التعامل مع الدعاء من األمور

بل كان الدعاء هو املعراج والواسطة يف

الروحي ،فال ينظر اىل الدعاء من ناحية

اىل املدعو ويشعر من خالل ذلك االنقطاع

املريد أن يقرأ الدعاء ال أن يتلوه فحسب.

املهمة جد ًا للحصول عىل التكامل والرقي
االستجابة وقضاء احلاجات فقط ،بل انه
حيتوي عىل جانب أهم وأبلغ أثر ًا يف فلسفة
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وهي��م��ه��م ال���دع���اء ن��ف��س��ه ،وال��ط��ل��ب

الترشيع ،وهو القرب واللقاء.

إذ أول��ي��اء اهلل ال ي��ت��ل��ذذون ب��يشء

كالدعاء ،فإهنم يكشفون لدى حمبوهبم
( )12ي��راج��ع كتب ال��ق��راءة ومناهج ق��راءة
النص ،نظرية القارئ الضمني ،والتلقي

واالستقبال.

االمر ّ
أن االمم السابقة مل ترشع هلم الصالة

القرب و اللقاء ،وبه يكون الداعي منقطع ًا

بالواقعية التي طاملا تغيب عنه ،فيبدأ
بالتدبري لنفسه مع عدم االلتفات اىل املدبر
احلقيقي ،ذلك اللقاء الذي يتجىل به احلب

( )13ينظر :حم��ارضات يف الدين واالجتامع،
الشهيد مرتىض مطهري ،انتشارات مدين،
ايران ،ط ،2ص.119
( )14هذا بيان للناس ،اية اهلل حسن زادة اميل،
دار املتقني ،ايران ،ط ،1ص.74
( )15املحجة البيضاء ،ج 2ص.372

الشيخ أسامة غايل

وتتجىل به إرادة الروح يف االنسان ويبعث

القرآن هذا املعنى يف كثري من آياته ،قال

مناجاتك أنيس وراحتي)(.)16

ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝﭞ ﭟ ﭠ ﭡﭼ

الراحة عند التوجه بالدعاء كام ورد (ويف
أدب اخلطاب ونسق التعبري يف الدعاء
حينام يدعو االنسان بدعاء عليه

ان يستحرض عظمة املدعو لكي حيافظ

عىل أدب اخلطاب ،إذ اخلطاب مع اهلل

سبحانه وتعاىل خيتلف ك ًام وكيف ًا مع غريه

من املخلوقني ،لذا عىل الداعي االعتناء

باخلطاب الصاعد إليه شكال ومضمونا وأن
متس
خيتار االنسان أمجل العبارات التي ال ّ

ذاته املقدسة بأي شائبة نقص ،وأي عبارات
أمجل ،أو أعذب ،وأي كالم يف غاية العرفان

أفضل من أدعية القرآن نفسه ،وهو يضمن
أدعيته مفردات يف غاية الدقة املعرفية

تعاىل ﭽﭑ ﭒ ﭓ ﭔﭕ ﭖ ﭗ ﭘ
[سورة آل عمران ،]38 :وقال تعاىل
ﭽﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ

ﮪﮫﮬﮭﮮ
ﮯﭼ[سورة الفرقان اية  ]74وتوجد

آيات اخر تنطوي عىل نفس املضمون ،ثم

هناك أدعية أهل البيت ؟!! ..فل ُينظر اىل

الصحيفة السجادية ،وما فيها من مناجاة..

فضل
ليتبني هذا املعنى واضح ًا جلي ًا ،لذا ّ
ّ
بعضهم إن ال يدعو الداعي إال بام ورد عىل
لسان املعصومني والقديسني ،وأن هييء

أجوا ًء من اخلضوع والتذلل أثناء اخلطاب.

هذا االدب جاء به القرآن الكريم عىل

لسان نبي من االنبياء -ابراهيم وهو

واجلامل الفني ،حيث يستعمل مفردة

يسند املرض لنفسه والشفاء لربه إجالالً

يكون العبد طالبا من اهلل تعاىل ومتعرضا

ﭽﯰ ﯱ ﯲ ﯳﭼ[سورة

(هبة) يف كثري من املقاطع الدعائية ،حيث

عز وجل قائال
وتنزهي ًا مع ّأهنام كليهام من اهلل ّ

لفيضه االقدس ،وهو خمبت اىل أن اهلل

الشعراء ]80 :والقرآن يعمق هذا األدب

تعاىل يعطيه من دون اي مقابل ،متمثال

( )16منهاج الرباعة يف رشح هنج البالغة ،حبيب
اهلل اخلوئي ،ج ،2ص.5

يف الدعاء عىل نحو اخلصوص ويضيف

له موازين تربوية أخرى حينام يصف
احلالة التي تنبغي أن تتوفر يف الداعي،
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من مثل قوله تعاىل ﭽﮨ ﮩ ﮪ

ال�(انا) يف الدعاء ..ايامءاهتا الفكرية

االعراف ]55 :وقوله تعاىل ﭽﭙ ﭚ

يرتقي اإلنسان -بالدعاء -إىل أعىل

ﮫﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰﭼ [سورة

ﭛ ﭜ ﭝﭼ[سورة مريم.]3 :

مدارج الكامل حينام يغادر االنا ويكون

أي أن يكون الداعي خاشع ًا متذل ً
ال

منادي ًا بلسان اجلمع ،حيث يعم اخلري مجيع

أوحى اهلل اىل موسى( يا موسى ،كن

الدعاء بذلك متجسد ًا بأكمل صورة،

عز وجل ،كام ورد يف احلديث القديس،
هلل ّ
إذا دعوتني خائف ًا مشفق ًا وجالً ،وع ّفر

وجهك يف الرتاب ،واسجد يل بمكارم

العباد وينبعث احلب فيام بينهم ،ويكون

وحينام ُيتجه نحو ثنائية الزمان واملكان
يف الدعاء اجلامعي نجد له صور ًا عديد ًة
منها :اجتامع الناس-حال الدعاء-يف زمان

يدي يف القيام ،وناجني
بدنك ،واقنت بني ّ
ٍ
ٍ ()17
بخشية من قلب وجل)
حيث تناجيني

ومكان واحد ﭽﭑ ﭒ ﭓ ﭔ

من أمراض الروح التي تفسد العبادة

ﭚﭼ[سورة الكهف ]28 :ومنها :أن

وخافض ًا لصوته لئال يقع يف الرياء وغريه
واالتصال مع اهلل ،ولكي يعيش الداعي

ﭕﭖﭗﭘﭙ

املكان خيتلف مع وحدة الزمان ،ومنها:

جو القرب االهلي ﭽﭑ ﭒ ﭓ

اختالف كل من الزمان واملكان ولكن الفرد

ﭞ ﭟﭼ [سورة ق ]16 :ودوام

ذلك الضمري الذي استعان به موسى

ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ
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ودالالهتا النفسية

استشعار القرب االهلي يف الدعاء سيؤول
اىل مقام جيعل االنسان يف مجيع حركاته

وسكناته مستحرض ًا للرقابة االهلية ﭽﭮ

ﭯ ﭰ ﭱ ﭲﭼ[سورة احلديد.]4 :

( )17عدة الداعي ،ابن فهد احليل ،مطبوعات
االعلمي ،بريوت ،ط ،1ص.145

يستعني بضمري اجلمع ليحافظ عىل االرتقاء،
ﭽﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ

ﯮﯯﯰﯱﯲﯳﯴ
ﯵ ﯶ ﯷﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ
ﯽﯾﯿﰀﰁﰂﰃﰄ
ﰅﭼ[سورة يونس ]88 :ليرشك اخاه-

هارون معه يف الدعاء بقرينة قوله تعاىل

الشيخ أسامة غايل

ﭽﭑ ﭒ ﭓ ﭔﭼ[سورة

َ
تعاىل ﭽﮓ ﮔ
كام يف قوله

حتث عىل الدعاء لوجد أن اخلطاب االهلي

ﮝﭼ[سورة الروم ]21 :ويعدها

مدى حمبوبية اهلل عز وجل للدعاء وهو

الشعور باألنا والتغلب عىل الغري ،قال تعاىل

من الروح ،داعيا االنسان لغريه مقدما اياه

ﯵﯶﭼ[سورة املائدة ]2 :إذ منشأ

للمصلحة الشخصية وحب التنازع مع

الشعور بالغري.

يونس ]89 :ولو تأمل يف اآليات التي

يأيت بصيغ اجلمع ،هذا لعله فيه داللة عىل
بلسان اجلمع ،حيث تنمحي كل صور االنا

بكل مفاصل الدعاء ،عندها ال يبقى وجود
الغري ،خالف ًا ملا يقال يف بعض الفلسفات

ﮕ ﮖﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ

آية للتفكر وينهى عن التعاون الناشئ من
ﭽﯭ ﯮ ﯯ ﯰﯱ ﯲ ﯳ ﯴ
اإلثم والعدوان هو الشعور باألنا مع عدم
سيكولوجية الدعاء القرآين:

الغربية ،إذ تنفي أي وجود حلب الغري

يعيش اإلنسان موجة من االضطرابات

أمور مستحدثة تفرضها الظروف اخلارجية

عىل شخصيته ،فتجده ال يملك استقرار ًا

والتعاون يف فطرة اإلنسان ،بل تعتقد بأهنا

النفسية يولدها املناخ املحيط به تؤثر سلبي ًا

من تنازع وتغلب وغري ذلك( ،)18وبالتايل

يف آرائه وترصفاته ويعيش العشوائية يف

الشخصية ،حيث هي االصيلة يف االنسان

الشيطان وجنوده للتالعب بإرادته وجره

يكون منشأ التعاون هو األنا والربوغامتية

التفكري مما يؤدي إىل فسح املجال أمام

ال غري ،وهذه املقولة ال يوجد هلا أي إثبات

نحو طرق الفتنة واالنحراف ﭽﰖ

منهج العقالء -يعارض تلك الفلسفات،

 ]82لذا اكد القران الكريم عىل الدعاء

ووجداين ،بل القرآن الكريم -وهو
عقالئي
ّ
ّ
و يرصح باجلعل االهلي هلذه االصول،
()18ينظر :التعليم و الرتبية يف االسالم ،الشهيد
مرتىض مطهري ،مكتبة االم��ام الصادق،
ايران ،ط ،1ص.91

ﰗ ﰘ ﰙﭼ[سورة ص:
انطالقا من قاعدته الكربى ﭽﭯ

ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴﭼ

[سورة النحل ]89 :باعتبار الدعاء عنرص ًا

من عنارص الثبات و التحول االجيايب،
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وفاعال يف حركة االنسان نحو اهلل عرب طي

تضمن له حياة سعيدة وآمنه يسودها

املطمئنة /اذ يعادل بدوره حركة القوى

الدنيا واآلخرة ،ويف الوقت نفسه حيذر

مراتب النفس الثالثة /االمارة /اللوامة/
الباطنية ،وجيعلها حتت مملكة العقل،
وحاكمية القلب ،مما عدّ هلا انساقا متنوعة

تتناسب مع كل داعي وما يتالءم و أجواءه
اخلارجية ،يف حلظات احلرج والضيق او يف

حلظات االبتهال واالنقطاع ،حيث هييئ

من التمرد عىل هذه اخلطوات واالستكبار
عليها ،من خالل بيانه للنتائج الوخيمة

املرتتبة عىل ذلك من خرسان وعذاب...

ومن هذه اخلطوات الدعاء الذي

ي ُعدّ منهج حياة ،وعام ً
ال مؤثر ًا يف نزول

اجوا ًء خاصة من خالل تضمني بعض
ادعيته حروف ًا ذات اثر نفيس ترتكب منها

العباد وغري ذلك من مستلزمات احلياة.

الدعاء رنة رخية ،وعذوبة صوتية ،تالئم

األوامر اإلهلية(∗) ،قال تعاىل ﭽﭝ

مفرداته ،وهي حروف املد التي متنح

جو الدعاء والتوجه يف حال االبتهال
واالنقطاع ،ثم تفقد هذه احلروف يف

مقاطع دعائية اخرى مما جيعلها مالئمة
ألجواء احلرج والضيق ،حيث ذلك من
بدائع التناسق الفني يف التعبري القرآين(.)19
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احلب واالطمئنان عىل مستوى الدارين

الدعاء ومنهجة احلياة:

يضع القرآن الكريم -من خالل

آياته-اخلطوات األساسية لسري املجتمع

نحو التكامل وفق منظومة ممنهجة ومرتبة
( )19ينظر :يف ظالل القران ،سيد قطب ،دار
الرشوق ،مرص ،ج ،2ص.32

الربكات واألرزاق ودفع البالءات عن
ومن أجل املصلحة املتوخاة منه نشأت

ﭞ ﭟ ﭠ ﭡﭼ[سورة
غافر ]60 :مؤكدة عىل االعتناء به ﭽﯣ

ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩﭼ[سورة

الفرقان ]77 :و ما من فئة من البرشية كتب
عليها االندثار التام ،اال إذا كانت قد هيأت

نفسها للموت بالرغبة عن الدعاء( ،)20ألن
(*) إن األوام���ر ت��ارة تكون إرش��ادي��ة ،وت��ارة
تكون مولوية ،واملولوية تقسم اىل :وجوب
واستحباب ،وه��ذا التقسيم منشأه شدة
وضعف اإلل���زام ،وم��ا يقصد يف البحث
االستحباب ال الوجوب ،هذا كله بحسب
بعض املبتنيات الفقهية ،واال بعضهم االخر
يعده امر ًا إرشادي ًا ،اما من حيث الوجوه

الشيخ أسامة غايل

اهلل سبحانه وتعاىل حينام يدعو االنسان إىل

الدنيا ،ونيله مقامات القرب من اهلل تعاىل

ﯜﯝﯞﯟﯠﯡ

ما حيتويه من عوامل الرتهيب التي تدفع

امر ناظر ًا ملا فيه حياته وسعادته ﭽﯛ

يف اآلخرة ،مبينا هذا احلرص من خالل

ﯢ ﯣ ﯤﭼ[سورة االنفال:

اإلنسان نحو الدعاء.

التكاملية ،وبيان ما للدعاء من أمهية عدّ

واسع ًا غري املردود النفيس والكامل الفردي

 ]24ومن أجل احلفاظ عىل مسرية املجتمع

هذا وإن للدعاء مردود ًا اجتامعي ًا

القرآن الكريم االستكبار عن الدعاء من

الذي يمتاز به عن سائر العبادات ،ولعله

ﭤﭥﭦﭧﭨ

(مخ العبادة)..

موجبات دخول جهنم ،قال تعاىل ﭽﭣ

ﭩ ﭪﭼ[سورة غافر ]60 :بنا ًء

من هذا املنطلق سمي يف االرث الروائي
فاعلية الدعاء يف العامل االخر

عىل ما تقدم من تفسري العبادة بالدعاء،

ق����ال ت���ع���اىل ﭽﭨ ﭩ ﭪ

احلرص عىل سعادة اإلنسان -من حيث

ﭱﭲﭳﭴﭵﭶﭷ

فاخلطاب اإلهلي حيمل بني طياته معنى

هو جزء من املجتمع ومكون له

(∗)

-يف

االخالقية فيعد واجب ًا مه ًام ورضوري ًا..
(*) ان بعض فالسفة الغرب الذين يعنون
بمعرفة الوجود لالجتامع (كالفيلسوف
االمل��اين هيجل  )Hegelيذهبون اىل إن
املجتمع هو االصيل -ومعنى االصالة هنا
التمتع بالوجود احلقيقي -وما الفرد اىل امر
اعتباري ال حتقق له وراء حتقق املجتمع،
وهذا خالف املؤرشات القرانية التى تفيد
اصالة الفرد ال املجتمع ،من مثل قوله
تعاىل ﭽ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ
ﯖﭼ[سورة الرعد.]11 :
( )20ينظر :الدعاء ،ص .58

ﭫﭬﭭﭮﭯﭰ
ﭸﭹﭺﭻﭼﭽ
ﭾ ﭿﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ
ﮅ ﮆ ﮇﭼ [س����ورة ي��ون��س:

 ]10–9يسجل القرآن الكريم مالحظة
معرفية أخالقية ،وهي أن كينونة الدعاء

تتشكل يف أفق كينونة االنسان املتمثلة
بالبدن والروح ،حيث البدن هيئة اإلنسان،

وجوهره الروح املتحركة يف مجيع العوامل
ن��زوال وص��ع��ودا ،كذلك للدعاء شكال
ومعنى ،يتجىل هبام يف كل العوامل (جتليا
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الدعاء من الشكل اىل املعنى ((رؤية قرآنية))

حبيا وفقريا للحقيقة االنسانية) ،اذ يف نشأة

بعض بواطنه يف مغامرة قرآنية غري حمسوبة

وما ينسجم مع ش��ؤون امل��ادة وابعادها،

االحاطة والكامل بوصفها تفسري ًا او تأوي ً
ال

الدنيا يتشكل باأللفاظ والزمان واملكان
اما يف النشأة االخرى فيتشكل بوجه اخر

يتناسب و تلك العوامل مسانخة ،مع بقاء

املعنى واحلقيقة متوحدة يف اجلميع ،هذا ما
يعطي ملمح ًا معرفي ًا من مالمح الدعاء،

قاطع ًا ومعرف ًة مرتسخة ،بل هي ال تدعي
اكثر من كوهنا رؤية وقراءة مغايرة إلعامل

الشأن الدعائي ع ّلها تصيب نثف ًا من احلقيقة
او رضا اهلل تعاىل والقارئ املختص ،فان

ويشري أيضا لفاعليته املتبادلة بني العوامل،

هلا بذلك رشف الدنيا واالخرة ،وما كان

يف افق العوامل األخرى ويؤثر هبا ،كام وإن

خيوطه اال بفضل اهلل وحسن منه تعاىل،

مما جعل أثره -وهو يف النشأة املادية-يلوح
له اث��ر م��ادي جتلبه االع��امل احلسنة من
مقامات وعوامل أخرى سامية.

خامتة البحث ونتائجه

للقلم إن يسطر بعض افكاره ويلملم شمل
فظهرت من ذلك عدة نتائج:

أوهلا :إن الدعاء ظاهرة متأصلة يف

االنسان منذ وجوده االول ،والقرآن

من ذلك ك ّله ،يتبلور معنى من املعاين

بدوره أضاء تلك املساحة املخبأة خلف

الدعاء وابعاده من الشكل اخلارجي

ثانيها :يشكل الدعاء مظهرا من

التي حاول البحث يف مسريته نقل داللة

القرشي اىل عمق من اعامق املعنى مفيد ًا

376

النتائج ،لكنها يف ذلك ك ّله ال تدعي

من بعض النظرات القرآنية التي وضعت
دالالهتا يف ملسات بيانية منثورة بني طيات

النص القرآين ومنترشة يف جسد بعض
اآليات الكريمة.

تلكم القراءة ،حاولت تسجيل بعض

النقاط يف املفهوم املعريف للدعاء و َد ْرك

عوامل الطبيعة.

مظاهر الفقر التكويني واالحتياج الذايت

لدى االنسان ،وبذا صار ملمح ًا معرفي ًا
ورضورة عقائدية ،مما يدعو ذلك اىل اعادة

قراءة الدعاء وفق ادوات كونية ،تتمثل يف

(القرآن والفطرة).

ثالثها :إن الدعاء كغريه من اآلليات

يبعث نحو التوحيد ،ولكن بعثه يتسم

الشيخ أسامة غايل

بالطابع االيدلوجي العميل.

رابعها :إن الدعاء بدوره ينبئ عن عدم

قبول تفسريات فالسفة الغرب لألسس
واألصول األخالقية ،باعتبارها تعمل عىل

إفراغ الروح اإلنسانية من حمتواها القيمي
الفطري ،كام انه يعارض التصورات التي
أفادوها حول معرفة الوجود لالجتامع

من كون املجتمع هو األصيل ،وما الفرد

اال امر اعتباري ال كينونة له وراء كينونة

املجتمع وحتققه.

خامسها :ينطوي الدعاء عىل مردودات

نفسية تسهم يف ارتقاء الفرد ،كام انه ينطوي
عىل مردودات اجتامعية اخرى تسهم يف بناء

املجتمع وارتقاءه ،مما جعله ذلك يتميز عن
سائر العبادات ،هذا وانه يمثل مخ العبادة

وروحها من حيث كونه يتجىل يف كل عبادة

مربز ًا ُأسها الوجودي.
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تعقيب على حبث:
(اسم النيب ابراهيم وصفاته يف الكتب املقدسة والقرآن الكريم)
للدكتور ستار الفتالوي /املنشور يف العدد الثاني عشر

َ
بحث (اسم النبي ابراهيم وصفاته يف الكتب املقدسة والقرآن الكريم)
قرأت
ُ
دت
ومحِ ُ
للدكتور (ستار الفتالوي) املنشور يف اجلزء الثاين عرش من (جملة املصباح) َ

ِ
ووجدت َع ْر َض ُه آرا َء الباحثني
وس ْعيه للكشف عن احلقائق العلمية،
ُ
للباحث جهدَ ُه َ
ِ
وغربوا يف
رشقوا َّ
داال ًعىل األمانة العلمية ومتابعة اآلخرين ،ولكنهم -مع األسف َّ
النبي (ابراهيم) ،واحلقيق ُة َّ
قرآين كأسامء األنبياء املذكورين يف
اسم ُه
أن َ
أصل اس ِم ِّ
ٌّ
ٍ
ِ
ٍ
ُ
ترصح بذلك،
والقرآن
كتاب اهلل العزيز،
ُ
الكريم نزل بلسان عريب مبني وفيه عدَّ ة آيات ِّ
ِ
أعجمي فيه بعد كالم اهلل تعاىل الذي وصفه بالعربية.
بوجود
وال ِعربة لكال ِم َم ْن قال
ّ
إن اسم (ابراهيم) -كام ذكره كتاب اهلل -ليس أعجمي ًا ،ومل يمنع من الرص ِ
ف
ُ ْ
ُ
َّ
للعج ِ
احلقيقي يف التوراة
واسم ُه
مة وال َع َلم َّي ِة -كام يقول النحاة  ،-إنه عريب أصيل،
ُ ْ
ُّ
ُ
القديمة (تارح بن ناحور) جاء يف (كتاب األغاين) أليب الفرج االصفهاين ج 1ص13

اسم ُه بالعربية -كام ذكره اهلل تعاىل
(طبعة دار الكتب املرصية)(( :إن
ابراهيم ب َن آزر هو ُ
َ

تارح بن ناحور)).
يف كتابه -وهو يف (التوراة) بالعربانية َ
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تعقيب عىل بحث (اسم النبي ابراهيم وصفاته يف الكتب املقدسة)

وقال ابن حزم األندليس يف (رسالة الرد عىل ابن النغريلة اليهودي)(-:)1إن من عجائب

تارح)) [لعله ناحور كام جاء
اليهود ((إن سار َة أ َّم اسحاق كانت َ
أخت ابراهيم ابنة والده َ

يف كتاب األغاين].

(السامية) وهي فرية قال هبا (شلوتس�ر
ومثلام قيل يف اس ِم
النبي (ابراهيم) قيل يف َّ
ِّ
 )de. k. schlozerلريبِ َط اليهو َد بالعرب بغي َة مطالبتِ ِه ْم بجزء من الوطن العريب وهو

األمور حتى قال اليهو ُد إهنم
واس َتتَبت
ُ
(فلسطني) ولك ْن ما ان قام الكيان الصهيوين ْ
(الساميون) وحدَ ُهم أما العرب فهم ِ
(ضدُّ السامية) وبذلك تسقط دعوى كبريهم الذي
ُ
أسامء ِ
ِ
أبناء ٍ
نوح -املكذوبة -وهم:
السحر ،والذي اختذ ما جاء يف (التوراة) من
َع َّلمهم ّ

سام ،وحام ،ويافث ذريع ًة ،واملعروف أن اب َن ٍ
ركوب
نوح أغرقه اهلل بعدَ أن رفض
َ
السفينة ،قال اهلل -تعاىل  :-ﭽﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ

ﮥﮦﮧﮨﮩﮪﮫﮬﮭﮮﮯﮰﮱﯓﯔﯕ
ﯖﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨﭼ

[سورة هود.]43- 42 :

فال سام ،وال حام ،وال يافث ،وإنام هي فري ٌة هيودية ال وجو َد هلا كام ال وجو َد آلوى غري

ِ
ب�(ابن آوى)!! ..
ابنِ ِه املعروف

ٍ
وتدقيقِ ،
ٍ
إين ألرجو أن حي ّقق الباحثون َ
واإلملا َم
متحيص
قبل أن ُيس ِّلموا بام يقال من غري
ِ
ِ
ِ
املختلفة ،وأن ال يكونوا فِ ْري َة اآلخرين.
البحث
بمصادر
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( )1رسائل ابن حزم األندليس -حت� :د .احسان عباس -بريوت1981 /م -ج 3ص.58

مقدّ مة املعدّ

ّ
حممد ،وعىل آله الط ّيبني،
رب العاملني،
احلمدُ هلل ّ
وصىل اهلل عىل س ّيدنا رسول اهلل ّ

وأصحابه األخيار.

أب املسلمون ُ
ربك
منذ الصدر ّ
َد َ
األول من تاريخ اإلسالم وحتّى عرصنا عىل الت ّ

نصه مضبوط ًا ُمتقن ًاُ ،حماط ًا ّ
بكل ما يملكون من أدوات
بكتابة ال ُقرآن الكريم حفاظ ًا عىل ّ

الضبط واإلتقان ،باإلضافة إىل ما يعرفون من فنون ّ
اخلط والزخرفة ،بإناقة ذوق ومجال
والفضة،
ف ٍّن ،يستعملون أجود ما يكون من موا ّد كالورق واحلرب وأثمن أنواع الذهب
ّ

وأروع األلوان وغري ذلك من أدوات التجميل والتزيني والزخرفةّ ،
كل ذلك كي
يضيفوا عىل هذا الكتاب املقدّ س مجال املرأى واملنظر ،إىل جانب ما هو عليه من كامل

وقوة الفصاحة ورنني العبارة ،جعلت منه «معجزة خالدة» عىل
املعنى وروعة البالغةّ ،

مر الزمن.
ّ
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املصاحف الرشيفة املخطوطة يف اخلزانة النبوية

وقد أصبحت تلك النسخ تراث ًا خزائن ّي ًا غالي ًا ال ُيقدَّ ر بثمن ما ّدي إطالق ًا ،وتزداد قيمته

الفنّية ك ّلام متادت العصور وجتدّ د الزمان.

ّ
بكل طوائفهم وفِرقهم وأقوامهمومن فائق عناية املسلمني بالقرآن العظيم ّأهنم

وبلداهنم وألسنتهم -يقدّ مون هذه األعالق النفيسة -كسائر ما يقدّ مون من اآلثار
والنفائس-إىل األماكن املقدّ سة من مساجد ومشاهد ومقامات أولياء ومراكز علم ،ويف

املنورة ،وكذلك
املكرمة ،واحلرم
النبوي الرشيف يف املدينة ّ
ّ
طليعتها املسجد احلرام يف مكّة ّ
األئمة من أهل البيت وغريهم من أعالم
املرشفة بمراقد
ّ
املشاهد املقدّ سة والعتبات ّ

االُ ّمة ،وهي منترشة يف طول البالد اإلسالم ّية وعرضها.

ولذا نجد ّ
أن هذه األماكن حتتوي عىل عدد كبري من املصاحف الرشيفة النفيسة ،وقد

تُعدُّ باملئات بل اآلالف ،ضمن ما حتتوي من الرتاث اإلسالمي املجيد ،إالّ أنّا ال نعرف
الكثري عنها; لعدم فهرستها وعدم اإلعالن عنها.

مع ّ
ودالالت عظيمة يف معرفة تاريخ العلم والثقافة والف ّن
أن يف الوقوف عليها أثر ًا بالغ ًا
ٌ

واملؤرخني ،كام ّ
أن يف ذلك دالل ٌة واضحة عىل
يف احلضارة اإلسالم ّية ما ال خيفى عىل العلامء
ِّ

كنص مقدّ س متل ّقى بالضبط والتوثيق
مر القرون عىل القرآن الكريم ٍّ
اتّفاق املسلمني عىل ّ

من دون تفاوت أو ريب.

عيل بن موسى
أ ّما ما يوجد يف مكتبة العتبة الرضو ّية املقدّ سة التابعة ملشهد اإلمام ّ

الرضا يف مدينة خراسان يف اجلمهور ّية اإلسالم ّية يف إيران ،فام ُيناهز ( )4000نسخة من
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القرآن الكريم وفيها من األعالق والذخائر والنفائس والنسخ اخلزائن ّية ،العدد الكبري ،كام

ّأهنا حتتفظ بام ُيناهز ( )11000نسخة من أجزاء القرآن الكريم ،مل ُت َف ْهرس بعدُ .

املنورة حيتفظ بعدد من املصاحف ،كان قد
وقد كان احلرم
النبوي الرشيف يف املدينة ّ
ّ

ّ
واملتوىف سنة
القوات البحر ّية للدولة العثامن ّية،
فهرسها األمريال (أ ّيوب صربي باشا) قائد ّ

(1308ه�) ونرش الفهرس يف كتابه (مرآت احلرمني الرشيفني) الذي أ ّلفه بال ّلغة الرتك ّية،
وورد يف ترمجته العرب ّية يف اجلزء الثالث (ص.)395- 373

إعداد الشيخ حسني الواثقي

املنورة،
وأحتمل أن تكون النسخ بعضها منقولة إىل مكتبة امللك عبد العزيز يف املدينة ّ

خاص باسم (مكتبة املصحف الرشيف) حتتوي عىل ()1878
قسم
ّ
حيث قد وضع فيها ٌ

نسخة من القرآن الكريم ،وعىل ( )84جمموعة من األجزاء القرآنية .كام هو املحتمل أن

انتقلت بعضها إىل مكتبات تركيا عاصمة الدولة العثامنية.

النص املطبوع بال ّلغة الرتك ّية للتأكّد ممّا
وقد حاولنا يف إعداد هذا الفهرس; مراجعة ّ

ورد يف الرتمجة العرب ّية .ونشكر األخ الفاضل فتح اهلل ذوقي ملساعدته إيانا يف هذه املراجعة،
واملح ّقق الكبري السيد حممدرضا اجلاليل احلسيني لتشجيعه لنا يف هذا املضامر.

ونحن إذ نعدّ هذا الفهرس فإنّام هو العتزازنا البالغ بتلك املصاحف الرشيفة الثمينة،

ِ
القراء الكرام هبذه املعلومات
وذكر ًا ط ّيب ًا ل ّلذين قدّ موها للسدّ ة النبو ّية الرشيفة ،وتزويد ّ

وهذا النوع من املعرفة دع ًام لثقافتنا اإلسالم ّية.

•••••

قم املقدّ سة:

حسني الواثقي

ّ
باخلط الكويف ،قطعه كبري ،يف حالة كاملة ج ّيدة وحمفوظ داخل ستارة
 .1مصحف رشيف،
مذهبة من القامش ،وهو عالمة ألثر قلم جامع القرآن عثامن بن ع ّفان.
ّ

 .2مصحف رشيف ،يف شكل جم ّلة ،أي يف هيئة طويلة ،وحمفوظ داخل كيس مصنوع من
املخمل ذو لون قرمزي داكن ،قد كُتبت سورة الفاحتة وسورة البقرة يف الصفحة االُوىل

ّ
ذهب ،يف حجم يميل إىل الكرب ،وال
باخلط الكويف
منها
اجليل ،وغاية يف الزينة ،و ُم َّ
ّ
ُيعرف كاتبه وال واقفه.

 .3مصحف رشيف ،يف حجم يميل إىل الكرب ،صورة تذهيبه جتذب األنظار جلامل زينتها
وصغرها ،مل يكتب أسامء كاتبه ،ولكن بنا ًء عىل شهادة السادة أنيس املولوي ونوري أنّه

ّ
ف بابن الشيخ.
بخط الشيخ محد اهلل الذي ُع ِر َ

 .4مصحف رشيف ،قطعه كبري ،ووقف الشيخ أمحد بن صالح بن عبد اهلل بن عيل بن
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ّ
هدي و ُع ِرض من ِقبل شخص
عثامن احليدرآبادي،
وبخط مريزا أمحد التربيزي ،قد ُأ َ

غري معروف االسم يف سنة  1121ه� ،قد بذل أقىص اجلهد يف جتليده وتذهيبه.

 .5مصحف رشيف ،قطعه كبري ،وطرز خ ّطه الهوري ،صورة تذهيبه وتزيينه يف غاية
حممد أورنك زيب من ملوك اهلند.
اجلامل ،واسم كاتبه وشهرته جمهول ،وقف ّ

 .6مصحف رشيف ،حجمه كبري ،خ ّطه الهوري ،تذهيبه وتزيينه يف غاية الروعة ،واقفه
وكاتبه جمهوالن.

مذهب أبيض ،ويف غاية الزينة والتكلفة ،قد
 .7مصحف رشيف ،قطعه كبري ،وعنوانه َّ
كتبت فاحتته الرشيفة يف الصفحة االُوىل والثانية ّ
ومذهب أبيض .والصفحات
بخط ثلث
َّ
بنفسجي وسطره بذهب ،وإ ّما سطراه كُتِبا بذهب
االُخرى منه إ ّما سطراه كتبا بحرب
ّ
ٍّ
ّ
وبخط
وبخط ُثلث ،كذلك وسطوره االُخرى كُتبت بحرب عادي
وسطره بحرب أمحر،

إيراين قديم ،كاتبه جمهول ،وقد وقف لروضة حييى -عىل نب ّينا و- يف اجلامع االُموي
ٍّ
حممد بن زروق و ُقدِّ م إىل
الرشيف لتالوته هناك ،ويف سنة  1215ه� ُاخذ من أمحد بن ّ
احلجرة املع ّطرة من ِقبل احلاج مصطفى آغا.

 .8مصحف رشيف ،كبري احلجم ،والهوري ّ
اخلط ،وقد كُتب بني سطوره باحلرب األمحر
وكل صفحاته ذات ستّة أسطرّ ،
جيلّ ،
ٍّ
مذهبة يف صورة
واألسود
وكل جهاته ّ
بخط ّ

مجيلة ،وواقفه من ّنواب اهلند زوراق خان ابن شريخان ،إالّ ّ
أن كاتبه جمهول.

 .9مصحف رشيف ،ممتاز ،كتب أحد أسطره بالذهب ،واآلخر بحرب بنفسجي ،وحيثام
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حممد رضا ،كاتبه
ُذ ّهب ُرسم ُ
وز ِّين يف روعة من الصنعة ،طرز خ ّطه إيراين ،واقفه احلاج ّ

جمهول ،ذو قطع كبري.

عرف كاتبه وال واقفه ،ذات قطع كبرية ،وصفحاته محراء.
 .10مصحف رشيف ،ال ُي َ

 .11مصحف رشيف ،قطعه كبري ،وكتابة صفحاته محراء ال ّلون ،كاتبه وواقفه جمهوالن ،من
األول واآلخر ناقص غري تا ّم.
ّ

ّ
ُوصف ،وحجم
 .12مصحف رشيف ،نفيس
اخلط ،وزينته الذهب ّية صنعت يف مهارة ال ت َ

إعداد الشيخ حسني الواثقي

حممد
قطعه كبري ولطيف ،وقف املرحوم بشري آغا من أغوات باب السعادة ،وأثر قلم ّ

أفندي خواجه زاده.

 .13مصحف رشيف ،قد تُرجم و ُف ّرس اآليات بني سطوره بال ّلغة الفارس ّية العذبة ،وقطعه
كبري ،كاتبه جمهول ،واقفه عبد اهلل بن عبد اهلل.

 .14مصحف رشيف ،كبري القطع ،وبعض سطوره جل ّية وذات جاذب ّية ،واقفه غري معلوم،
حممد سزيدي.
وصفحاته غري ّ
أثر لطيف ،كاتبه الشيخ ّ
مذهبة ،وهو ٌ

جيل واضح ،وكبري القطع ،وجمهول
 .15مصحف رشيف ،وقف ّ
حممد عيل خان ،خ ّطه ٌّ
الكاتب.

حممد بربرزاده أفنديّ ،
 .16مصحف رشيفّ ،
وكل ثالثة أسطر من
خط حاجي إبراهيم بن ّ
وبخط ال ُّثلث; والسطور االُخرى ّ
ّ
بخط
صفحاته كُتبت بحرب أسود وبنفسجي وأمحر
النسخ كتبت عىل ورق نصفه ذي لون سكّري والنصف اآلخر عىل ورق ذي لون

وز ّين بطريقة مجيلة ،وهو كبري احلجم مستحسن ،واقفه رئيسة نساء
ب ُ
وردي .قد ُذ ِّه َ
األول (روحشاه قادين).
السلطان عبداحلميد خان ّ

ّ
ومذهب ،وحجم قطعه يميل
بخط نسخ عريض قليالً،
 .17مصحف رشيف ،قد كُتب
َّ
إىل الكرب ،ومل يكتب اسم كاتبه ،وواقفه املرحوم ع ّباس آغا من أغوات باب السعادة.

 .18مصحف رشيف ،قد كُتب ّ
ومذهب بصورة مجيلة ومز َّين،
بخط نسخ عريض ،من َّظم
َّ
حجم قطعه كبري ،وكاتبه مصطفى بن جمدي بن احلاج يوسف أفندي.

 .19مصحف رشيف ،خ ّطه الهوري ،وصورة زينته وجتميله ذات صنعة متقنة ،وكتب عىل
ِ
حممد نظم الدولة،
نوع من الورق يشبه احلرير ،ووقف و ُأ َ
يسمى ّ
هدي من قبل شخص ّ
وهو نسخة لطيفة ذات حجم كبري ،وبام ّ
أن اسم كاتبه مل ُيذكر فهو جمهول الكاتب.

جيل ونفيس ،رسومه وتزيينه وتذهيبه جتذب األشواق،
 .20مصحف رشيف ،طرز خ ّطه ّ
احلجاب يف
حممد باشا من رؤساء
ّ
و ُقدّ م من طرف سليم آغا خادم الصدر األعظم ّ

الباب العايل ،كان قطعه كبري ،إالّ ّ
أن كاتبه جمهول.
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مذهبة ،وكتابته محراء ،وخامتته خالية
 .21مصحف رشيف ،خطوطه جل ّية ،وأماكن وقفه ّ
من اسم كاتبه ،وحجمه كبري ،واقفه امللك قايتباي من ملوك مرص.

مذهبة،
 .22مصحف رشيف ،حجم قطعه كبري ،وأماكن وقوفه مع ُأطر زوايا صفحاته َّ
وكتب عىل صفحات الورق سكّري ال ّلون ،وقف تابع أمري اللواء مرجان آغا

 .23مصحف رشيف ،قطعه مائل إىل الكرب ،وكتب عىل ورق]دولت [آبادي وخال عن
الزينة العارضة ،مجيل يف بساطة ،وقف الشيخ شاكر السمرقندي.

 .24مصحف رشيف ،له تفسري بالفارس ّية بني سطوره ،بسيط ومجيل ،وحجم قطعه كبري
حممد أفندي.
ومجيل ،ووقف منال كول ّ

 .25مصحف رشيف ،قد ُاهدي يف سنة  1292ه� من طرف قديس يبغم ،قطعه مائل إىل
املذهبة يف
الكرب ،وهو نسخة مباركة ،قد ُطيل بذهب ،عنوانه بلون بنفسجي ،وجهاته ّ
غاية الزينة واجلامل ،يف ّ
كل صفحة اثنا عرش سطر ًا ،االثنني من السطور منها بنفسجي،
والثالث أمحر ال ّلون.

 .26مصحف رشيف ،كتابة صفحاته اثنتان منها ذات إكليل وإحداها بنفسج ّية ،مز َّينة

ومذهبة ،وحجم قطعه كبري وحسن ،وطرز
بثالثة خطوط ،وديباجته ذات تكلفة
ّ

ّ
اخلط فاريس ،وأعىل الصفحات وأطرافها ذات حاشية يف ُاصول القراءة والتعريف به،

وليس عليه اسم كاتبه أو إشارة ُاخرى ،جمهول الواقف والكاتب.

 .27مصحف رشيف ،قد كُتب ّ
بخط نسخ نفيس بطرز مجيل ،وقد س ّطر إثنان من سطوره
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بحرب بنفسجي ،واالثنان اآلخران بحرب أمحر ،وقد ُز ِّين ما بني ّ
كل سطرين بلون

بنفسجي ،وواقفه جالء بن عودلة املغريب ،وذات حجم كبري.
 .28مصحف رشيف ،قد ُاهدي من ِقبل احلاج صالح( )1بن إبراهيم رئيس مهنديس أبنية

يب ،وأطراف
السعادة ،يف سنة  1279ه� ،وهو أ َث ٌر ق ّيم من قطع كبري ،وطرز خ ّطه عر ّ

صفحاته محراء ال ّلون.

مدرس ال ّلغة الفارس ّية والتاريخ يف املدرسة احلرب ّية السلطان ّية وهو القائم مقام صالح بك.
( )1املشار إليه ّ

إعداد الشيخ حسني الواثقي

املترصف األسبق ألورفة شبيل
حممد سفيد آغا; من غلامن
 .29مصحف رشيف ،وقف ّ
ّ
ّ
وبخط م ّ
مذهبة ،وثالثة أسطر من
باشا،
حممد البغدادي ،وقطعه كبري ،وديباجته َّ
ال ّ

ّ
صفحاته مكتوب ّ
ُتب بالذهب.
بخط ال ُّثلث ،والباقي بالنسخ،
واخلط الثلث ك َ

مذهبة،
 .30مصحف رشيف ،واقفه وكاتبه جمهوالن ،وحجم قطعه كبري ،مجيل ،وديباجته َّ
وصفحاته ذات عرشة أسطر ،وما بني ّ
كل سطرين خ ّطان أمحران ،ترك يف ّأوله وآخره

ورق أبيض خال من الكتابة ،يكفي لكتابة جزء يف ّ
ٌ
كل منهام ،وقد صنع هذا الورق من
حرير ُصنع عىل طريقة بخار ّية( ،)2وجلده ممتاز.

متوسط ،وما س ّطر يف ديباجته من سورة الفاحتة ناقص من
 .31ملصحف رشيف ،حجم قطعه ّ
ّأوله إىل قوله تعاىل :ﭽﭘﭙﭼ ،وقد التصقت صفحاته الثانية والثالثة يف بعض،
خط قريب من ال ّثلث ،وذات مخسة أسطر ،واجلزء الثاين ّ
وقد كتب بطرز ّ
بخط النسخ ذات

ثالثة أسطر ،كتب يف طرز عجيب ،وقد كتب عىل هامش صفحة من جزئه الرابع واقفه

حممد بن حممود بن عبد اهلل الشريازي املعروف باحلاج عطا ،وختم باآلية اجلليلة ﭽﯲ
وهو ّ

ﯳﯴﯵﭼ.

 .32مصحف رشيف ،س ّطر إىل سورة يونسّ ،
بخط النسخ ،وحجم قطعه كبري ،وصفحته

مذهبة ،وكتبت صفحاته االُخرى قد رتّبت عىل ْ
أن ُيكتب سطر منها بحرب ذات
االُوىل ّ

أي
لون أمحر داكن ،والسطر اآلخر بحرب بنفسجي ،و ّملا كان خالي ًا من اسم كاتبه أو ّ
إشارة ُاخرى فهو جمهول الواقف والكاتب.

 .33مصحف رشيف ،قد ن ّظم ورتّب عىل أن يكون سطراه بال ّلون األمحر ،الثاين وواحد
منه بال ّلون البنفسجي عىل ثالثة خطوط ،وعىل هامش كتابة صفحاته قد ق ّيدت

اخلاصة املوثوقة بخواص القرآن ،وذات قطع مائل الی الكرب ،وبام
بعض الروايات
ّ

حممد عيل بن اهلل داد) ُفهم أنّه
(حممد خالون خان بن ّ
أنّه قد كتب يف أكثر من مكان ّ
ّ
واقفه يف سنة  1291ه� ،كام ّ
بخط منال أحسن اهلل
أن طرز خ ّطه عىل قاعدة النسخ

( )2نسب ًة إىل ُبخارى إحدى املدن اإلسالم ّية يف أواسط آسيا.
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حممد هاشم [كذا].
خوشنويس ّ

 .34مصحف رشيف ،قطعه مائل إىل الكرب ،وقد ز ّينت مجيع جهات صفحاته بألوان
ومذهبة بالذهب ،و ُذ ّيل ّ
كل سطر تراجم اآليات بعبارة
بنفسج ّية وصفراء وخرضاء
ّ
فارس ّية وغري ذلك ،كتب عىل هوامش صفحاته التفسري احلسيني.

حممد خالون سالف ِّ
الذكر ،وأثر قلم احلافظ
 .35مصحف رشيف ،وهذا أيض ًا من وقف ّ
حممد ساكن كون عيسى خان ،قطعه مائل إىل الكرب ،وقد ُذ ّهبت
حممد يوسف بن ّ
ّ
صفحته االُوىل والثانية عىل الطريقة اهلند ّية ،ونقش ما بني سطور ّ
كل صفحة بحرب

وخواصه.
أمحر اللون ،وخارج كتاباته ُح ّررت بعض فوائد القرآن
ّ

 .36مصحف رشيف ،قد كُتب إىل اآلية اجلليلة ﭽﯢ ﯣ ﯤﭼ [سورة
الكهف ،]59 :و ُاصول كتابته وتذهيبه يف غاية د ّقة الصنع واجلامل ،وديباجته مز ّينة

وفق ًا للقاعدة اهلند ّيةّ ،
وح ّررت بالذهب ،قطعه كبري جدّ ًا،
وكل نقطة قد وضعت ُ

بخط ال ّثلث ،وقد خ ّطط عىل أطراف ّ
وصفحاته ك ّلها تسعة أسطر ،كتبت ّ
كل صحيفة
سبعة خطوط ذهب ّية ،وهو خال عن إشارة إىل كاتبه وواقفه ،فهام جمهوالن.

ّ
اجليل ،ديباجته وخامتته
بخط ال ّثلث
 .37مصحف رشيف ،حجم قطعه كبري ،وقد كتب
ّ
ومذهبتان بطريقة مكلفة ،وقد رسمت الفاحتة الرشيفة عىل صفحتيه االُوىل
مز َّينتان
َّ

والثانية فوق شمس ذهب ّية ٍّ
بخط أبيض ،وقد ن ّظمت صفحاته االُخرى عىل أساس أحد

عرش سطر ًاّ ،
ملونة ومز ّينة ٍّ
بخط أو خ ّطني ،و ّملا
وكل ما بني سطريه َّ
مذهب وأطرافها َّ
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كان خالي ًا من اسم كاتبه وواقفه فهام جمهوالن.

 .38مصحف رشيف ،قد ُاهدي من طرف الشيخ شموئل الداغستاين يف سنة ( 1287ه�)،
مذهبة
كاتبه عالء الدِّ ين التربيزي ،وأوراقه سميكة وآباد ّية ،وقطعته كبرية ،وديباجته َّ
يف صورة دقيقة ومز ّينة ،وقد كتبت األلفاظ الرشيفة ﭽﭢ ﭣ ﭤ ﭥﭼ

ّ
مذهبة،
ﭽﭠ ﭡﭼ ،وثالثة أسطر من صفحاته االُخرى كُتبت
بخط ال ّثلث ّ
وأسطره االُخرى كُتبت ّ
بخط النسخ وبحرب أسود عادي.

إعداد الشيخ حسني الواثقي

 .39مصحف رشيف ،يف شكل جم ّلة ،ويف داخل كيس أخرض مصنوع من املخمل ،خ ّطه
نجال أفندي
كويف ،وقطعه
متوسط ،وهيئته مائلة إىل الزينة ،وهو من وقف املرحوم ّ
ّ
املرتجم األسبق لديوان الرتمجة السلطان ّية ،كام أنّه ّ
بخط يده.

 .40مصحف رشيف ،حجم قطعه غاية يف الصغر ،وجلده زيتوين َح َسن ،وصفحاته مز ّينة
ومذهبة كام هو مطلوب ،وبمحفظته والسالسل التي ُربطت باملحفظة من ذهب
ّ
حممد أفندي ،ووقف من قبل خورشيد أفندي مدير
خالص ،وهو أثر قلم شعبان بن ّ

املنورة يف سنة (1041ه�).
تعمريات املدينة ّ

فضية يف داخل حمفظة ،صغري
 .41مصحف رشيف ،وهو يفتح من طوله ،وله أطراف ّ
حممدبن التربيزي سنة
حممد بن ّ
وذات قطعة مجيلة ،وهو املصحف الذي كتبه مري ّ

مذهبة ،وما بني سطورها
983ه� وقطعه يوسفي ،وصفحات سوريت الفاحتة والبقرة َّ

قد ُز ِّين بال ّلون األمحر والبنفسجي ،ومجيع اآليات التي جتمعها هاتان السورتان قد
كُتبت عىل أرض ّية ُصنعت من ذهب داكن ،بذهب فاتح ال ّلون ،وكُتب داخل احللقات

التي خارج الكتابة كلمة (عرش) ّ
بخط كويف.

ّ
وبخط مصطفى خلويص أفندي،
 .42مصحف رشيف ،وهو وقف أمحد عطاء اهلل أفندي،
متوسط ،وإكلييل الكتابة.
قطع ّ

متوسط ،وكتابة
 .43مصحف رشيف ،هذا أيض ًا من آثار أمحد عطاء اهلل أفندي ،وقطعه
ّ
صفحاته إكليل ّية.

متوسط القطعّ ،
بخط النسخ ،من وقف املرحوم عبدي آغا
 .44مصحف رشيفَّ ،
مذهب ّ
من معتوقي عبد القادر باشا.

ّ
مذهب،
 .45مصحف رشيف ،كُتب باحلرب األمحر،
وخط النسخ ،صغري القطع وغري َّ
حممد أفندي.
ووقف صالح بن ّ

مذهب ،من وقف
 .46مصحف رشيف،
متوسط القطع ،خ ّطه عىل طرز عريب ،وغري َّ
ّ
حممد أفندي حلبي.
درويش ّ
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مذهب ،هد ّية احلاج برهان بن
 .47مصحف رشيف،
متوسط القطع ،خ ّطه عريب ،وغري َّ
ّ
احلاج عيل أفندي ،ذو كتابة باحلرب األمحر ،إالّ ّ
أن كاتبه غري معلوم.

 .48مصحف رشيف ،قد كُتبت الصفحة االُوىل لسورة الفاحتة وكذلك الصفحة االُوىل من
وز ِّينت بلون بنفسجي ،وعىل أطراف ّ
كل صفحة مقرات منقوشة
سورة البقرة بالذهبُ ،
بلون بنفسجي ،وكتب بقلم يف غاية الد ّقة وبطرز فاريس ،ذات أربعة عرش سطر ًا ،قطعه

حممد آغا من أغوات دار السعادة.
غاية يف ِّ
أثر مبارك ،هد ّية املرحوم ّ
الصغر ،وهو ٌ

 .49مصحف رشيف ،وقف شيخ احلرم األسبق املرحوم طيفور بن عبدالغفور آغا أفندي،
وقد رتّبت صفحاته من مخسة عرش سطر ًا ّ
متوسط القطع،
مذهبة،
وكل جهاته مز َّينة َّ
ّ

ّ
بخط الشيخ محد اهلل أفندي رئيس اخل ّطاطني.

 .50مصحف رشيفّ ،
ومذهبة،
حممد شكري أفندي ،كتابته عريضة نوع ًا ّما،
َّ
بخط احلافظ ّ
وقد ُرتّبت صفحاته عىل أساس مخسة عرش سطر ًا ،ديباجته ذات طرز هندي ومز َّينة،

وما بني سطور ّ
كل صفحة لون بال ّلون األصفر واألسود ،وحجمه ممتاز للغاية
ومستحسن.

حممد فييض
 .51مصحف رشيف ،خ ّطه عادي غليظ،
ومتوسط القطعَّ ،
مذهب ،وقف ّ
ّ
هنري من بخارى.

 .52مصحف رشيفّ ،
متوسط القطع،
حممد نقي الشورشي[كذا ،ظ :الشوشرتي]ّ ،
بخط ّ
مذهب األوراق ،تنقصه ثالث صفحات من ّأوله ،وواقفه جمهول.
َّ
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ّ
بخط
حممد أمني بن صالح بن حسني أفندي،
 .53مصحف رشيف ،وقف الس ّيد احلاج ّ
متوسط.
مصطفى ده ده ابن الشيخ محد اهلل املشهور ،وهو َّ
مذهب ،بقطع ّ

حممد عيل باشا املرصي ،وأثر
 .54مصحف رشيف ،وقف مرجان آغا القلعوي من أتباع ّ
مذهب.
قلم حسن فوزي قالطاقجي ،صغري القطعَّ ،

ملحمد عيل باشا املرصيّ ،
بخط
 .55مصحف رشيف ،وقف حمبوب آغا من أتباع اإلمرة االُوىل ّ
مذهب ،بقطع صغري ،صفحاته ذات واحد وعرشين سطر ًا.
إسحاق نوري بن مصطفىَّ ،

إعداد الشيخ حسني الواثقي

 .56مصحف رشيف ،وقف خدجية خاتون بنت الشيخ درويش أنس آل عبد السالمّ ،
بخط
الشيخ عبد الشكور املولوي ،قطعه صغري ،بسيط يف غاية من اجلامل.

 .57مصحف رشيف ،وقف احلاج إبراهيم بن احلاج عثامن أفندي باقي زادهّ ،
بخط إبراهيم
مذهبة ،ورتّبت صفحاته عىل أن تكون آلياهتا
شوقي أفندي ،صغري القطع ،أوراقه َّ
هوامش.

 .58مصحف رشيف ،خ ّطه الهوري ،قطعه صغري يعني يوسفي ،وقف رجب بن حسني
مذهب
اهلندي ،صفحتاه االُوىل والثانية وخامتته يف غاية من الزينة ،وفيام بني السطور َّ
ومستحسن.

متوسط القطع ،كاتبه صالح أفندي ،واقفه جمهول ،وصفحاته
 .59مصحف رشيف،
ّ
مذهبة.
َّ

أثر ال ُيدانى،
 .60مصحف رشيف ،طرز خ ّطه عثامين الرسم ،وصفحات أوراقه َّ
مذهبةٌ ،
ّ
وبخط س ّيد عيل شكري أفندي غلطوي.
وقف املرحوم بسيم آغا نائب احلرم

ّ
بخط النسخ
 .61مصحف رشيف ،وقف خليلة املرحوم نافذ باشا «زيبا خانم» قد كُتب
النفيس ،ومنقوش بالذهب وألوان خمتلفة من الزينة ،وقد س ّطرت هوامش صفحاته

ُاصول القراءات السبع ،بدون اسم كاتبه.

ّ
ّ
بخط
متوسط القطع ،به جداول محراء،
اخلط القديم،
 .62مصحف رشيف ،ذات قاعدة
ّ
هداية اهلل بن عبد الرمحن أفندي ،وواقفه جمهول.

ّ
متوسط ،وقف حامد بن عيل
بخط عريب عادي ،بقطع
 .63مصحف رشيف ،مسطور
ّ
أفندي ،بدون اسم كاتبه.

ّ
وبخط مصطفى بن
حممد عيل باشا قبودان املحيطات
 .64مصحف رشيف ،وقف ّ
مذهبة ،قطعه صغري،
حي أ ّيوبيل ،صفحاته ذات مخسة عرش سطر ًاَّ ،
عمر أفندي من ّ
أثر نفيس.
وهو ٌ

مذهب،
 .65مصحف رشيف ،كتب وفق القاعدة املرص ّية ،خال من اسم كاتبه ،وغري َّ
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ووقف مربوك املرئي مالكي املذهب.

ّ
بخط النسخ ،بقطع
 .66مصحف رشيف ،وقف أمحد بن عيل بن سليامن آرنبودي ،كتب

الوزيري ،خال من اسم كاتبه ،قد وقف يف الرابع من شهر صفر اخلري سنة  1254ه�.
 .67مصحف رشيف ،وقف السيدة عاتكة بنت الشيخ عبد اللطيف ،خ ّطه غاية يف ِ
القدَ م،
ّ
وصفحاته مخسة عرش سطر ًا ،وذات كتابة إكليل ّية ،وخال من اسم كاتبه.

حممد عيل بن اهلل دادّ ،
بخط
حممد عيل خان بن ّ
حممد خالون بن ّ
 .68مصحف رشيف ،وقف ّ
حممد فاضل بن الشيخ عيسى ،وقف سنة  1291ه�.
حممد عارف بن احلاج ّ
ّ

حممد أفندي األنقروي ،وذو ٍّ
خط قديم خمتلط ،وال ُيعرف
 .69مصحف رشيف ،وقف ّ
كاتبه ،وقد استصلحت صحيفته االُوىل والثانية والثالثة بإلصاق ورق.

 .70مصحف رشيف ،طرز خ ّطه مغريب ،ورقه فستقي ،حركاته محراء ،خال عن اسم كاتبه،
قد وقف يوم الثامن عرش من صفر اخلري سنة 1286ه� من شخص جمهول االسم.

 .71مصحف رشيف ،قد ُالصق عىل صفحاته االُوىل والثانية والثالثة بل عىل أغلب
صفحاته ورق ،ووقف سنة 1292ه� من ِقبل قديس يب غم ،ومل يذكر اسم كاتبه،
وذات أحد عرش سطر ًا يف ّ
كل صفحة.

 .72مصحف رشيف ،قد ُالصق الورق عىل صفحاته االُوىل والثانية وعىل سورة البقرة بدء ًا

من بسملته إىل اآلية اجلليلة ﭽﭯ ﭰ ﭱﭼ ،وقد كتبت صفحاته عىل أن يكون يف
ّ
كل صفحة مخسة عرش سطر ًا ،وكاتبه وواقفه جمهوالن.
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 .73مصحف رشيف ،وقف عمر بن صالح بن فهري ،صفحاته ذات أحد عرش سطر ًا ،وما
بني ّ
كل سطرين ذات ّ
مذهبتان.
خط أمحر ،وال ُيعرف كاتبه ،صفحتاه االُوىل والثانية َّ

ّ
بخط درويش حسن الرشكيس ،وصفحاته
 .74مصحف رشيف ،وقف حسني اخل ّياط،
ذات مخسة عرش سطر ًاُ ،ذ ِّهبت باإلكليل.

متفرقة ،كاتبه وواقفه جمهوالن.
 .75مصحف رشيف ،نسخة رشيفة ذات خطوط ّ

ّ
وبخط احلاج حسني أفندي،
 .76مصحف رشيف ،وقف سيد حسن كوسه الدمشقي،

إعداد الشيخ حسني الواثقي

خ ّطه عىل الطراز الشامي ،وأطراف صفحاته قد ُز ِّينت بخ ّطني أمحرين ،وذات مخسة

عرش سطر ًا يف الصفحة.

ّ
وخط
 .77مصحف رشيف ،وقف احلاج شعبان ابن احلاج صالح أفندي بغدادي زاده،
ذهب بقلم
حممد التربيزي ،اثنا عرش سطر ًا يف الصفحة ،وقد ّ
حممد قاسم بن احلاج ّ
ّ
ضعيف ،وديباجته من َّظمة وفق ًا للرتتيب اهلندي.

 .78مصحف رشيف ،وقف زاهدة خانم زوجة املرحوم الشيخ شموئيل الداغستاين،
ّ
حممد الكاظمي ،وقد رتّبت صفحاته عىل أربعة عرش سطر ًا ،وأطرافه غري
بخط ّ

مذهبة ،و ُاهدي سنة  1288ه�.
َّ

ّ
بخط عبد اهلل
 .79مصحف رشيف ،وقف الس ّيدة حفيظة بنت عبد املتعال الرشيدي،
وصفي أفندي ،صفحاته ذات مخسة عرش سطر ًا ،و ُذ ّهبت أطرافها باإلكليل.

 .80مصحف رشيفّ ،
حممد حامد أفندي ،بطلب محيد الدِّ ين خان هبادر ،طرز خ ّطه
بخط ّ
الهوري ،صفحاته ذات مخسة عرش سطر ًا ،قد ُطيل داخل صفحاته بالذهب ،وأطرافه

مقطوعة ،جمهول الواقف.

 .81مصحف رشيف ،وقف الشيخ عبد اهلل الغروي ،وخ ّطه مغريب ،قطعه كبري ،وسورة
الفاحتة مفقودة ،خال من اسم كاتبه.

 .82مصحف رشيف ،كُتبت سورة فاحتته ّ
مؤخر ًا ،واقفه جمهول ،وصفحاته ذات أحد

عرش سطر ًا ،وكتاباته سطران منها ذات ّ
خط أمحر وسطر أزرق .وهذه اآلية آخر ما يف
املصحف :ﭽﰒ ﰓ ﰔ ﰕﭼ [سورة الكهف.]74 :

ّ
وخط مينو ،ذات اثني عرش سطر ًا يف
 .83مصحف رشيف ،وقف اخلواجة أبو نواز،
الصفحة ،وإكلييل يف الكتابة ،وكتب سنة  506ه�.

وجيل ،وقد فقدت سوره ما عدا األنبياء إىل
 .84مصحف رشيف ،خ ّطه الهوري
ّ
اإلخالص ،جمهول الكاتب والواقف ،وصفحاته ذات أحد عرش سطر ًا ،وعىل

مذهب ،ويف غاية الكرب يف قطعه.
هوامشه مطالب يف تعريف ُاصول القراءة ،وغري َّ
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 .85مصحف رشيف ،واقفه وكاتبه حسن عيل خان احليدري اآلبادي ابن املرحوم عيل ياور
جيل ،وذات طرز رحياين ،وحجم قطعه مائل للكرب ،وصفحاته
خان األصفهاين ،خ ّطه ّ
مذهب ،ويف ظهر فاحتته مسطور دعاء ختم القرآن.
ذات مخسة عرش سطر ًا ،وغري َّ

ّ
اخلط ،كاتبه
 .86مصحف رشيف ،صفحاته ذات عرشة أسطر ،قطعه صغري ،وفاريس
وواقفه جمهوالن ،كتب سنة  1211ه� ،ويف خامتته اكتملت هبذه اجلملة «استفت هبذا

الكالم».

 .87مصحف رشيف ،وقف احلاج أمحد شعبان ابن احلاج حسني السعيدي ،وخ ّطه مغريب
مق َّلد ،وقطعه وزيري ،وخال من اسم كاتبه.

 .88مصحف رشيف ،أجزاؤه ما بعد اجلزء السادس عرش مفقودة ،واقفه غري معلوم،
واسم كاتبه مسطور يف هناية دعاء ختم القرآن الذي كتب ّ
حممد
بخط التعليق ،وكاتبه ّ
السمك ،وخ ّطان من كتابته
جعفر بن الشيخ غالم حسني ،وطرز خ ّطه نسخ يميل إىل ُّ
بحرب أمحر وواحد بال ّلون البنفسجي.

ّ
وخط حاجي بابا بن ميكائيل بن
 .89مصحف رشيف ،وقف الس ّيدة خدجية بنت خمتار،
آغا جاي أفندي ،خ ّطه ورسومه الذهب ّية عىل طرز داغستاين ،داخل صفحاته ذات

وخط عىل فراغ هذا اجلدول ّ
ّ
خط آخر أمحر
إكليل ،وعىل كتابته جدول أمحر ال ّلون،

ال ّلون ،وكتب يف سنة  1282ه�.

 .90مصحف رشيف ،وقف احلاج حبيب ،وطرز خ ّطه الهوري ،خال من اسم كاتبه،
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الصفحة االُوىل والثانية من الصفحات وما بني سطور هاتني الصفحتني مز َّين
باإلكليل ،وكتابات صفحاته االُخرى منقوشة بجدول الزوردي وجدولني بال ّلون
األمحر ،وقد ختم ّأوله وآخره بخاتم سجعه« :وقف» ،نسخة حسنة ذات حجم كبري.

حممد
 .91مصحف رشيف ،وقف بيد الس ّيدة خدجية بنت الشيخ موسى جلبي متول ّية سيد ّ

رشيد مارديني زاده يف عام 1114ه� ،خال من اسم كاتبه ،وأسلوب خ ّطه الرحياين،

أثر
والصفحتان االُوىل والثانية ُأهلكتا فضيعة ،وقد ُجدّ دت صفحته األخرية ،هو ٌ

إعداد الشيخ حسني الواثقي

لطيف كبري احلجم.

 .92مصحف رشيف ،كتاباته وما بني سطور ّ
كل صفحة ذات جداول مزدوجة ،وأوراقه
بنفسج ّية ال ّلون ،وجلده أخرض مطبوع ،جمهول الكاتب والواقف.

 .93مصحف رشيف ،كتابة صفحاته ذات جداول مزدوجة ،ووقف إيامن خان ابن ككران
خال من اسم كاتبه.

 .94مصحف رشيف ،قد ّ
خط عىل أطراف صفحاته ثالثة خطوط ،اثنان منها أمحر ال ّلون
وواحد منها الزوردي ،ومدّ ت خارج هذه اخلطوط بإصبعني ّ
خط الزوردي ،ورسم

ٍّ
متوسطة ،وكاتبه جمهول.
يف ذيل خامتته شكل شطرنج،
وبخط قديم جدّ ًا ذات قطعة ّ

 .95مصحف رشيف ،وقف شخص ُيدعى عبد اهلل بن عبد اهللّ ،
وكل صفحاته ذات
ّ
بخط
جداول ،أمحر ال ّلون ،قطعه كبري ،خال من اسم كاتبه ،وقف سنة 1285ه�،

قديم ،كتب عىل وفق القاعدة اخل ّطية املرص ّية.

 .96مصحف رشيف ،وقف الس ّيدة فاطمة بنت عبد اهلل ،خال من اسم كاتبه ،وقد جدّ دت
واستصلحت بعض األوراق يف ّأوله وآخره.

الرزاق الكويني
 .97مصحف رشيف ،صفحاته ذات عرشة أسطر ،وقف احلاج عبد ّ
األول والثاين مفقودان ،وقطعه كبري ،وخال من اسم كاتبه.
احلنبيل ،وجزؤه ّ

متنوع ّ
اخلط واألوراق ،ووقف من قبل عبد الوهاب بن سليامن يف
 .98مصحف رشيفّ ،
أثر لطيف ،جمهول اسم كاتبه.
سنة 1273ه� وهو ٌ

 .99مصحف رشيف ،ناقص الصفحات ،جمهول الكاتب والواقف ،وخ ّطه يوافق القاعدة
املرص ّية يف الكتابة ،وصفحاته ذات مخسة عرش سطر ًا.

ّ
اخلط ،وخال من اسم
مرصي
 .100مصحف رشيف ،صفحاته ذات مخسة عرش سطر ًا،
ّ
حممد جار يف سنة 1286ه�.
كاتبه ،أهداه ّ

 .101مصحف رشيف ،الهوري ّ
اخلط ،وزيري القطع أي مستطيل ،وما بني صفحته االُوىل
مذهب ،وعىل قدر من الزينة ،وبني سطري صفحاته االُخرى تراجم
وصفحته الثانية َّ
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فاريس العبارة ،وعىل أطراف كتابته كُتب بعض ما يستفاد منه مثل أسباب نزول
اآليات ،وعىل ظهر الصفحة األخرية كُتب البيت اآليت الفاريس :قرآن جميد حترير
يبني اسم الكاتب والواقف.
نموده شد ،در سايه پادشاهي ّفرسري ،سنة جلوس .ومل َّ

 .102مصحف رشيف ،خ ّطه هندي ،وكتاباته ذات خ ّطني أمحرين ،وصفحاته ذات اثني
عرش سطر ًا .واقفه قديس يب غم ،كاتبه جمهولُ ،أهدي سنة 1292ه� ،بعض صفحاته
ثم ُأصلحت بورق خارجي.
يف اآلخر قد فسدت ّ

مذهبتان
 .103مصحف رشيف ،صفحاته ذات أربعة عرش سطر ًا ،صفحتاه االُوىل والثانية َّ
عىل طريقة هند ّية وخ ّطه أبيض ،وقد ُألصق ورق يف بعض أماكنه ،وكتبت عىل
ّ
بخط التعليق ،وأسلوب
أطراف الكتابة أسباب النزول وبعض الفوائد القرآن ّية

حممد خان ،وهو
خطوطه فاريس ،وقد كُتبت خلف ديباجته وظهرها عبارة :الطالب ّ

ممهور بخاتم حمكوك ،خال من اسم كاتبه ،وقف وأهدي سنة  1115ه�.

أي عالمة لكاتبه
 .104مصحف رشيف ،صفحاته ذات أحد عرش سطر ًا ،وليس هناك ّ
وواقفه ،و ّملا ُبيل بدرجة كبرية ُج ِّلدَ  ،وقطعت أطرافه كل ّي ًا.

 .105مصحف رشيف ،ذات غطاء قامش ،و ُبيل بدرجة ال يمكن قراءته ،ومن هنا دفن من
قبل املج ِّلد يف البقيع.

 .106مصحف رشيفُ ،فقدت بعض صفحاته االُوىل واألخرية ،وقف من قبل سعد ّية
بنت العنربة خاتون ،مل يذكر اسم كاتبه ،وصغري احلجم.
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 .107مصحف رشيف ،وقف قديس يب غم ،اسم كاتبه غري مذكور ،صفحاته ذات اثني
عرش سطر ًا ،كتاباته ذات ثالث جداول اثنان منها أمحر ال ّلون وواحد منها الزوردي،
ويف شكل طويل عىل شكل جم ّلة ،وطرز خ ّطه تقليد للقاعدة اهلند ّية.

 .108مصحف رشيف ،وقف أمحد بن الشيخ عبد القادر ،صفحاته ذات أربعة أسطر ،مل
األول واآلخر بمقدار ّما.
يذكر اسم كاتبه ،صغري احلجم ،ناقص ّ

ّ
بخط عبدالرمحن بن
 .109مصحف رشيف ،وقف احلاج رجب بن احلاج صالح بك،

إعداد الشيخ حسني الواثقي

عثامن الشطاري أفندي ،نقش أوائله بإكليل والزورد وأخرض من األلوان ،مرتَّب

الصفحات بخمسة عرش سطر ًا ،ووقف سنة  1265ه�.

 .110مصحف رشيف ،واقفه رحيان آغا الديريني ،وكتاباته ذات خ ّطني ،ومل يذكر اسم
كاتبه ،وقف سنة  1284ه� ،وبعض أوراقه مفقودة لذا ُجدِّ د.

 .111مصحف رشيف ،وقف الس ّيدة عائشة بنت أزمريي ،صفحاته ذات تسعة أسطر،
كاتبه غري مذكور ،وما بعد اآلية الكريمة ﭽﯴ ﯵ ﯶ ﯷﭼ ناقص.

 .112مصحف رشيف ،بعض أماكن من ّأوله وآخره ناقص ،ال اسم لكاتبه ،قد أصلح
بعض صفحاته ،ونيس ذكر اسم واقفه.

 .113مصحف رشيف ،خ ّطه مغريب ،وصفحاته ذات أحد عرش سطر ًا ،واثنتني من كتاباته
ذات جداول أمحر ال ّلون وحداهتا الزوردي ،وذات ثالثة خطوط ،ولكن ذات قطعة

غليظة ،ال اسم لكاتبه ،وواقفه جمهول.

لعيل بن الشيخ أمحد
 .114مصحف رشيف ،صفحاته ذات سبعة عرش سطر ًا ،وخ ّطه ّ
عصفور ،واقفه جمهول.

 .115مصحف رشيف ،كاتبه جمهول ،وما بعد سورة الكهف مفقود ،وقف بالل آغا.

 .116مصحف رشيف ،خ ّطه مخسة عرش سطر ًا ،قطعه صغري ،جمهول الكاتب والواقف.

 .117مصحف رشيف ،وقف كريمة احلاج أمحد الفخر ،صفحاته ذات مخسة عرش سطر ًا،
ّ
وبخط مرصي ،جمهول الكاتب.

 .118مصحف رشيف ،صفحاته ذات سبعة عرش سطر ًا ،وقف الشيخ بالل ،جمهول الكاتب.

 .119مصحف رشيف ،صفحاته ذات ثامنية أسطر ،وكتاباهتا ذات ٍّ
خط واحد ذهبي ،وذات
ثالثة خطوط سوداء ،وبدون اسم كاتبه ،وقد كتب يف بعض أماكنه عبارة «هذا وقف

الروضة فاقرءوا» ،جمهول الواقف.

 .120مصحف رشيف ،صفحاته ذات مخسة عرش سطر ًا ،وذات كتابة إكليل ّية ،ومل يذكر
حواء املرص ّية.
اسم كاتبه ،وقف
احلاجة بنت ّ
ّ
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 .121مصحف رشيف ،صفحاته ذات ثالثة عرش سطر ًا ،ذات كتابة الزورد ّية ،قد ُز ّينت
ديباجته و ُذ ّهبت عىل الطريقة اهلند ّية ،جمهول الكاتب والواقف.

 .122مصحف رشيفّ ،
خط نعمت خانم ،وصفحاته ذات ثالثة عرش سطر ًا وكتاباته ذات
جدولني ،وبعض أوراقه من ّأوله مفقودة ،وواقفه غري معلوم.

 .123مصحف رشيف ،صفحته اثنا عرش سطر ًا ،وبني ّ
كل سطرين جدول مزدوج ،قطعه
كبري ،جمهول الكاتب والواهب والواقف.

 .124مصحف رشيف ،قد ُز ّينت ديباجته عىل الطريقة اهلند ّية ،وقد كتبت عىل أطراف

ّ
بخط التعليق بعض الرشوح ،وذيول سطوره مرتمجة ،وأوائل بعض سوره
كتاباته
مصنَّعة ،وصفحاته ذات أحد عرش سطر ًا ،جمهول الواقف والكاتب.

 .125مصحف رشيف ،جلده هندي الشكل ،وصفحته االُوىل الزورد ّية احلرب مصنَّعة،
وصفحاته ذات مخسة عرش سطر ًا ،وأطراف كتاباته ذات ترمجة فارس ّية ،ذات قطعة
مائلة إىل الكربّ ،
بخط س ّيد فيض اهلل بن س ّيد جعفر أفندي ،واقفه جمهول.

 .126مصحف رشيف ،وقف رشيف رمضان خان ،وصفحاته ذات تسعة أسطر ،جمهول
الكاتب ،وينقصه سورة الفاحتة.

 .127مصحف رشيف ،صفحاته ذات اثني عرش سطر ًا ،خ ّطه مرصي ،واقفه وكاتبه
جمهوالن ،أكثر أماكن صفحاته التي ُمتسك باليد قد ُأصلحت أوراقها.

ّ
حممد أفندي ،صفحاته ذات
الست املصونة،
 .128مصحف رشيف ،وقف
ّ
وخط أمحد بن ّ
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اثني عرش سطر ًا.

 .129مصحف رشيفّ ،
بخط مسعدة بنت مبارك بن أمحد زكوان ،وذات ثالثة عرش سطر ًا،
واقفه جمهول ،ونصفه ناقص.

 .130مصحف رشيف ،قد ُط ّرزت سورة الفاحتة والصفحة االُوىل من سورة البقرة
املعوذتان بحرب ذهبي والزوردي ،وأطراف صفحاته
والصفحات التي كتبت عليها ّ

االُخرى قدر نصف إصبع قد أ ّثر فيه املاءّ ،
وكل صفحاته ذات أحد عرش سطر ًا ،وال

إعداد الشيخ حسني الواثقي

معزالدولة معني
اسم لكاتبه ،وختم ذيله بالعبارة اآلتية «كنج شاه ،نورخان فريوز ّ

هبادر ع ّبايس» ومو َّقع باسم عبد الغني خان ع ّبايس.

 .131مصحف رشيف ،أهداه مريزا نثار حسني اهلندي ،بتاريخ  13صفر 1287ه�ّ ،
بخط
مذهب ،ذات إحدى وثالثني ورقة ،وصفحاته ذات
عبد الباقي ،وطرزه
فاريس ّ
ٌّ
واحد وأربعني سطر ًا ،ولون ورقه سكّري ،وأطراف كتاباته أزرق فاتح(.)3

 .132مصحف رشيف ،قد طبع يف مطبعة س ّيد عفداد بن س ّيد عادل األفغاين ،قطعه
تفسري فاريس ،واقفه وكاتبه جمهوالن.
وزيري ،ويف ذيول سطوره
ٌ

أجزاء القرآن الرشيفة:

 30جزء ،كبري ،أوسط ،صغري القطع ،ال اسم لكاتبه ،ممتازّ ،
بخط النسخ ،واقفه جمهول.

احلاج عبد الرمحن كتخدا قازطاغي ،ال اسم لكاتب ،وعىل
 30جزء ،وقف أمري
ّ

هوامشها كتبت ُاصول القراءات السبعة.

 30جزء ،كذلك من وقف عبد الرمحن كتخدا قازطاغيّ ،
بخط عيل أفندي البغدادي،

وعىل هوامشها تفسري البيضاوي ،وبه إشارة إىل القراءات السبع ،يف غاية الزينة والتذهيب.
 30جزء ،صفحاته ذات تسعة أسطر ،وذات ّ
خط عادي ،وذات كتابة محراء ،ال اسم

لكاتبه ،ووقف عبد اهلل املعرصاين.

مذهب ،ال
 30جزء ،صفحاته ذات مخسة عرش سطر ًا ،صغري القطع ،يف غاية النفاسةَّ ،

النبوي الرشيف.
اسم لكاتبه ،ووقف سعدي أفندي املدير األسبق للحرم
ّ

ّ
وخط عيل شكري أفندي ،صفحاته ذات
 30جزء ،وقف وكيل اخلزانة عبد الغني آغا،

مذهب باإلكليل ،صغري القطع.
أحد عرش سطر ًا ،وكتابته محراء ال ّلون ،وأماكن وقوفه َّ
 30جزء ،متوسط القطع ،وذات جدول ٍ
بال وأمحر ال ّلون ،ال اسم لكاتبه ،وقف
ّ
املرحوم سنان باشا.

ملونة
املنورة علی طبع هذا املصحف الرشيف
مصورة ّ
ّ
( )3قد أقدمت مكتبة امللک عبدالعزيز يف املدينة ّ
كاملة ،و توجد نسخة منها عند الشيخ حسني الواثقي ،و علی ّأوهلا وثيقة الوقفية..
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ومذهب.
 30جزء ،وقف أمري االُمراء إبراهيم كتخدا ،أثر قلم عيل أفندي رضوان زاده،
َّ
مذهب عىل الطريقة اهلند ّية ،وآخر ّ
مفرس بال ّلغة
 30جزء ،رؤوس سوره َّ
كل آية َّ

حممد عيل
حممد خالون بن ّ
الفارس ّية ،وصفحاته ذات سبعة أسطر ،ال اسم لكاتبه ،وقف ّ

خان بن اهلل داد.

 1جزء ،جزء ﭽ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖﭼ ،ال اسم لكاتبه ،وقف شخص اسمه كنج

حممد الرتشيال هبجت مليار.
موسى بن ّ

ّ
حممد بن أمحد أفندي ،صفحاته
 4جزء ،وقف احلاج أمحد بن احلاج عريب األكش
وخط ّ

ذات ستّة عرش سطر ًا ،وأسلوب خ ّطه مغريب.

الرزاق الشيخ البزوري يف سنة
حممد بن س ّيد عبد ّ
 30جزء ،وقف من قبل الس ّيد ّ

1287ه� ،كاتبه جمهول ،صفحاته ذات أحد عرش سطر ًا.
ِ
حممد نوري بك يف سنة  1264ه� ،وكان أمري آالي الفرسان
 30جزء ،وقف من قبل ّ
تضم أحد عرش سطر ًا.
ّ
األول للجيش السلطاين يف عربستان ،جمهول ناسخه ،وصفحاهتا ّ
 17جزء ،وقف كبري الشاويش ّية األسبق أمري أمحد من أتباع حسني آغا من قازطاغ يل،

مكتوبة ّ
بخط النسخ ،وصفحاهتا ذات تسعة أسطر ،جمهولة الناسخ.

 6أجزاء ،وقف اخلازنة «خدجية نورسته» ،جمهولة الناسخ ،وصفحاهتا ذات تسعة

أسطر.

احلاج عبد الصمد بن عيل الشبيل الدمشقي ،وخ ّطها عىل الطراز
 29جزء ،وقف
ّ
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املرصي ،وصفحاهتا ذات ثالثة عرش سطر ًا ،جمهولة الناسخ.

 26جزء ،هي األجزاء الرشيفة التي أهداها شيخ احلرم أمحد آغا يف سنة 1120ه� وهي

من القطع الصغري ،وذات مخسة عرش سطر ًا ،وال حتمل اسم ناسخها.

حممد سعيد مصطفى ،وصفحاهتا ذات مخسة عرش سطر ًا،
حممد بن ّ
 41جزء ،وقف ّ

ومن القطع الصغري ،جمهولة الناسخ.

ّ
اخلط ،وصفحاهتا ذات مخسة عرش سطر ًا ،وقد كتب يف بعض
 29جزء ،مرص ّية

إعداد الشيخ حسني الواثقي

مواضعها عبارة« :هذا الوقف إىل املدينة الط ّيبة فاقرءوها يف املسجد» ،ناسخها وكاتبها

جمهوالن.

النبي ،جمهولة الناسخ.
 14جزء ،وقف حارص أيب عبد ّ

«وقف هلل
 1جزء ،وصفحاهتا ذات تسعة أسطر ،وكتب يف بعض مواضعها عبارة
ٌ

تعاىل» ،جمهولة الناسخ والواقف.

النبوي» وطرز خ ّطه تقليد ًا
 1جزء ،كتب يف بعض صفحاته عبارة« :وقف احلرم
ّ

للقاعدة املرص ّية ،وهو جمهول الواقف والناسخ.

 1جزء ،وقف احلاج حممود بن عبد املجيد ،وأسطر صفحاته سبعة ،وهو جمهول

الناسخ.

 7أجزاء ،وقف أمحد أفندي من ُامراء ألوية اجليوش املرص ّية ،أسطر صفحاته تسعة،

وهي جمهولة الناسخ.

ّ
ّ
بخط
باخلط ال ّثلث والباقي
 1جزء ،وقف حممود بن أمحد ،ثالثة من صفحاته مكتوبة

النسخ ،وجمهول الناسخ.

حممد قازطاغ يل ،صفحاته ذات سبعة أسطر ،ومكتوبة عىل هامشه
 1جزء ،وقف ّ

بال ّلون األمحر ُاصول القراءة ،وناسخه غري معروف.

احلق ،وصفحاته ذات سبعة أسطر ،وال حتمل اسم
 12جزء ،وقف خدجية بنت عبد ّ

ناسخها.

 31جزء ،كاتبها وواقفها جمهوالن.

 31جزء ،كتب عىل هامشها بعض األدعية ،جمهولة الواقف والناسخ.

 1جزء ،وقف احلاج عبد اهلل آغا ،ال ُيعرف ناسخها.

 1جزء ،وقف األمري عثامن كتخدا قازطاغ يل باسم (الس ّيدة شيوه كار البيضاء)

ّ
بخط أمحر وأخرض ُاصول
وصفحاهتا ذات تسعة أسطر ،وقد كتب عىل هامش صفحاته

القراءة ،جمهول الناسخ.
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 4جزء ،وقد كتب من ّأول ﭽﭻ ﭼ ﭽﭼ (سورة الشعراء) إىل اآلية الكريمة

ﭽﯡ ﯢﭼ ،ومن سورة بني إرسائيل إىل ﭽﯭ ﯮ ﯯﭼ ،ومن سورة (ق)

إىل آخرها تقريب ًا ،وصفحاته ذات مخسة أسطر ،وكتاباته ذات ّ
خط إكلييل.

 2جزء ،من آية ﭽﭶ ﭷﭼ و ﭽ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈﭼ إىل آية ﭽﯰ

ﯱ ﯲﭼ ومن آية ﭽﭑ ﭒ ﭓﭼ إىل آية ﭽ ﮨ ﮩ ﮪﭼ

ّ
وبخط ال ّثلث ،وصفحاته ذات مخسة أسطر ومصنَّع غاية التصنيع،
كتبت بحرب ذهبي

حممد بن حممود بدر
َّ
ومذهب ،وقد رسمت خامتته من طرف كاتبه زكر ّيا بن عبد اهلل بن ّ
اهلمداين ،و ُمهديه غري معلوم.

 30جزء ،ذات أحد عرش سطر ًا ،وذات كتابة بخ ّطني من ال ّلون األمحر ،وقف مرجان

آغا ،ال اسم لكاتبه.

مذهبة ،وصفحاته ذات تسعة أسطر ،كتب ّ
بخط نسخ مجيل ،واقفه
 30جزء ،ديباجته َّ

وكاتبه جمهوالن.

ّ
بخط نسخ مجيل ،وكتاباته ذات
 22جزء ،وقف شيخ احلرم احلاج أمحد آغا ،كتب

جدول إكلييل ،وال اسم لكاتبه.

 27جزء ،ممتاز ،وصفحاته ذات ثالثة عرش سطر ًا ،واقفه وكاتبه جمهول.

 20جزء ،صفحاته ذات تسعة أسطر ،وخ ّطه ذات قاعدة مرص ّية ،وال اسم لكاتبه،

واقفه سنان باشا.
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ّ
وبخط النسخ ،وقف عثامن آغا رئيس
 9أجزاء ،صفحاهتا يف أحد عرش سطر ًا،

القصابني ،ال يوجد اسم كاتبه.
ّ

 14جزء ،صفحاهتا يف تسعة أسطر ،وذو كتابة إكليل ّية ،وهو وقف حييى أفندي رئيس

املستحفظني ،جمهول الكاتب.

 25جزء ،وقف مصطفى آغا أمني اخلزينة األسبق للحرم الرشيف ،صفحاهتا يف عرشة

أسطر ،كاتبه غري معلوم.

إعداد الشيخ حسني الواثقي

 5أجزاء ،وقفها حسني بن أمحد ُا ّم اخلرضي يف عام 1230ه� ،ذات ّ
خط مرصي،

وصفحاهتا يف ثالثة عرش سطر ًا ،وال اسم لكاتبها.
 13جزء ،ال اسم لواقفها وال اسم لكاتبها.

وهكذا يكون عدد جمموع األجزاء التي كُتبت  715جزء ًا.

حممد املكّي العاميل العامل املشارک يف العلوم واملؤ ّلف ا ُملكثر ابن عيل بن
قال الس ّيد ّ

حيدر يف حواشيه التي كتبها بخ ّطه عىل هامش خمطوطة َزهرة املقول يف نسب ثاين فرعي
الرسول للس ّيد عيل بن شدقم املدين ،وهي ّ
ومصورة هذه
حممد املكّي أيض ًا،
ّ
بخط الس ّيد ّ

املخطوطة موجود ٌة عند الشيخ حسني الواثقي:

()4
ً
فاضال صاحل ًا ،وكانت له
خري ًا
كان ّ
مجاز بن القسم أمري ًا عىل املدينة الرشيفة ،وكان ّ

النبي ،اعتاد اجللوس فيها للعبادة وقراءة القرآن،
زاوية يف املسجد
ّ
النبوي مالصقة لقرب ّ

متوس ً
ورأيت
ال إىل اهلل بجدّ ه األعظم وآبائه الطاهرين،
ُ
وكان يلجأ إليها ك ّلام ضاقت نفسه ّ

مع بعض ولده الذين التقيتهم بمكّة مصحف ًا رشيف ًا بخ ّطه جاء يف آخره :ال ّل ُه َّم اكتُبني

عندك يف اآلمنني يوم ال نارص يل وال ُمعني ،يا عون الضعفاء وأمان اخلائفني ،رجوتك

املكرمني صلواتك عليهم أمجعني(.)5
بمحمد وآله الطاهرين املصطفني األكرمني َّ
ّ

يقول الواثقي :لقد ظفرنا أخري ًا بوثيقة كتبها َم ْن ّ
توىل احلرم النبوي بعد تس ّلم اهلد ّية

التي أرسلها السلطان حسني با ْي َقرا التيموري (حكم 902- 861ه�) بواسطة العارف
الشهري املوىل عبد الرمحن اجلامي ( 898- 817ه�) ،واهلد ّية كانت نسخة خمطوطة عظيمة

جليلة مزخرفة من القرآن الكريم التي عملها الفنّانون .وجاء يف الوثيقة يف وصف هذا

املصحف الرشيف:

فقبلناه عندما تق ّبلناه بقبول حسن ،وأرينا الناس من آياته الكربى ،ومن هتذيب ّ
اخلط

( )4كان ّمجاز بن القاسم أمري ًا عىل املدينة النبو ّية فيام بني سنوات 612- 583ه� ،وهو من مجلة ُاالمراء
املنورة ،ص ،253لعارف
الشيعة الذين حكموا املدينة الط ّيبة طيلة قرون .راجع :تاريخ ُامراء املدينة ّ
أمحد عبد الغني ،طبعة داركنان بدمشق.
( )5من هامش الصفحة  26من املخطوطة املذكورة.
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فتعجبوا من صنع اهلل العظيم،
وحتريوا
ّ
فلام رأوه أكربوهّ ،
وتذهيبه املعجزات العظمىّ ،

وقالوا َح َ
اش هللَِِ ،ما َه َذا َع َم ُل َب َرش ،إِ ْن َه َذا إِ َّال َع َم ُل َم َلك ك َِريم.

وتاريخ هذه الوثيقة  24ذي القعدة احلرام  877ه� ،وسنطبعها كامل ًة بعون اهلل تعاىل

ضمن املدن ّيات يف سلسلة (ذخائر احلرمني الرشيفني).
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طبع كتايب «معجم املؤلفات القرآنية»

من تصدر عن عتبته الرشيفة ،اعني به

ببريوت يف السنة املاضية يف جملدين ،وهو

سيد الشهداء ورحيانة الرسول ابا عبد اهلل

فهرس موضوعي ملا ألفه اإلمامية حول

احلسني واهلل من وراء القصد.

القرآن الكريم وبلغت العناوين املذكورة

()1

فيه ستة آالف عنوان .وبعد دفع الكتاب

التفاسري التامة

للطباعة تتبعت املوضوع-كام هي عاديت

أنوار النجف يف أرسار املصحف (أردو).

يف كل موضوع أعاجله-فكانت هذه

تأليف :الشيخ حسني بخش النجفي

العناوين اجلديدة التي أقدمها بالتنسيق

(.)1411

رست عليه يف األصل
نفسه الذي
ُ

تفسري كبري يف أربعة عرش جملدآ.

املطبوع .وخصصت به جملة (املصباح)

* طبع الهور سنة .1388- 1376

لكل علم نبع من القرآن الكريم بربكة

ترمجة :موالنا ملک حممد الرشيف.

ترمجه تفسري فرات الكويف (أردو).

الزاهرة التي بلغت الغاية يف عرضها
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مستدرك كتاب (معجم املؤلفات القرآنية) (القسم االول)

األصل العريب لفرات بن إبراهيم الكويف

البيارمجندي ()1397

* طبع.

تأليف :السيد حسني بن إسامعيل الصدر

من معاريف املحدثني يف الغيبة الصغرى.

تفسري پيام قرآن (أردو)

يف جملد واحد.

ترمجة :الشيخ حممدأمني الكاشغري

* طبع.

األصل الفاريس «پيام قرآن» املؤ َّلف

تأليف :السيد حسني بن إسامعيل الصدر

تطهري األئمة (عريب)

ترمجة :السيد صفدر حسني النجفي

الشهيدي

بإرشاف نارص مكارم الشريازي.

املصور (عريب)
التفسري
َّ

تفسري موضوعي (أردو)

تأليف :أيب الرشيف سلطان حممد القائني

()1410

التفسري التعليمي (عريب)

السبحاين ،وهو يف سبع جملدات.

(ق )11

األصل الفاريس تأليف الشيخ جعفر

تأليف :السيد حسني بن إسامعيل الصدر

* طبع الهور.

* طبع.

تأليف :السيد حسني بن إسامعيل الصدر

ميرسآ للناشئة يف أربعة عرش جزءآ.
كُتب َّ

تفسري القرآن الكريم (عريب)

تأليف :السيد عبداحلسني بن عيل احلجة
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التفسري املخترص (عريب)

احلائري ()1363

تفسري القرآن الكريم (عريب)

التفسري النافع (عريب)
يف سبع جملدات.

* طبع.

تفسري نمونه (أردو)

ترمجة :السيد صفدر حسني النجفي

تأليف :السيد حممدطاهر بن حممد البحراين

()1410

تفسري القرآن الكريم (عريب)

مكارم الشريازي.

احلائري ()1384

تأليف :الشيخ يوسف بن زين العابدين

األصل الفاريس ألف بارشاف نارص

* طبع يف  27جملد.

سامحة العالمة السيد امحد احلسيني االشكوري

تنوير البيان يف تفسري القرآن (أردو)

تأليف :الشيخ حممدرضا اجلرقوئي

تأليف :السيد عيل بن دلدار عيل النقوي

األصبهاين ()1393

()1259

تأليف :السيد ذاكرحسني البارهوي

اللكهنوي

حاشيه قرآن جميد (أردو)

ترمجة القرآن الكريم بضمنه ترمجة

()1349

* طبع آكره سنة .1313

خالصة التفسري (أردو)

«خالصة املنهج» الفاريس.

توضيح القرآن (أردو)

* طبع.

تأليف :حممد هارون الزنگى بوري

تأليف :السيد جماور حسني احلسني

()1339

* طبع كراتيش  1971م.

تأليف :السيد عباس بن عيل أكرب الكاشاين

تأليف :أيب الرشيف سلطان حممد القائني

يف ثالثني جملدآ .كذا ُذكر يف ترمجته ونحن

تفسري كبري يف عدة جملدات.

ضميمه جات مقبول (أردو)

()1401

هتذيب األمة

(ق )11

حاشية أنوار التنزيل (عريب)

الرضوان يف تفسري القرآن (عريب)

()1431

ال نعتقد صحته.

تأليف :موالنا مقبول أمحد بن غضنفر عيل

تأليف :السيد صدرالدين حممد بن

الدهلوي ()1340

فيها اهتامم بجوانب عرفانية.

أنظر :تفسري مقبول.

حممدنصري الطباطبائي اليزدي ()1154

حاشية الصايف (عريب)

ترمجة إىل األردوية وحواش.

ضياء االسالم (أردو)

تأليف :السيد صدرالدين حممد بن حممد

تأليف :زيرک حسني ريض األمروهوي

حاشية الصايف (عريب)

ترمجة وتفسري للقرآن الكريم.

نصري الطباطبائي اليزدي ()1154

()1345

409

مستدرك كتاب (معجم املؤلفات القرآنية) (القسم االول)

* طبع دهيل سنة .1331

فيض األذهان يف تفسري القرآن (عريب)

سورة البقرة.

تأليف :السيد موسى بن جعفر الطالقاين

أوله« :احلمد هلل الذي ارونان وجوده قرع

يف تسع جملدات.

وظهر يف قلوب املنكرين حني العصبصب

()1398

قرآن كادائمى منشور (أردو)

ترمجة :السيد صفدر حسني النجفي

()1410

األصل الفاريس للشيخ جعفر السبحاين.

بصامخ الرغبوت والكسايل بكنئيل آثاره

جاه حاديه».

()2

التفاسري الناقصة

أحسن احلديث (أردو)

* طبع الهور سنة  1416 � 1410يف

تأليف :طالب اجلوهري

معارف القرآن (أردو)

من سورة البقرة.

سبعة أجزاء.

ترمجه وتفسري سورة الفاحتة إىل آية ()86

تأليف :السيد حفاظت حسني بن

* طبع الهور سنة  1996م.

معامل اإليامن يف تفسري القرآن (عريب)

تأليف :حممد شفاء النجفي

املنظر األعىل (عريب)

الفاحتة.

حممدإبراهيم البهيكبوري

تأليف :الشيخ صالح الطائي
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يف النسخة التي رأيتها إىل آية ( )180من

تأليف؟

تفسري ممزوج عرفاين خمترص جدآ

بعبارات غريبة ومع إشارات فلسفية ،كتبه

املؤلف ليقدمه إىل فتح عيل شاه القاجاري
عند احلضور لديه رجاء أن يبلغه بمنظره

األعىل ولذا سامه باالسم الذي ذكرناه .بلغ

البيان يف تفسري القرآن

بأوله بحوث قرآنية عامة ،ثم تفسري سورة

* طبع الهور سنة .1410

تفسري جزء سى ام قرآن (أردو)

تأليف :السيد قائم رضا نسيم األمروهوي

()1410

تفسري اجلزء الثالثني من القرآن الكريم.

* طبع خريبور.

سامحة العالمة السيد امحد احلسيني االشكوري

تفسري قرآن كريم (أردو)

* طبع.

تأليف :السيد ظفر حسن األمروهوي

تفسري القرآن الكريم (عريب)

تفسري سورة الفاحتة وسورة املائدة واجلزء

األبطحي ()1423

سورة الفرقان ،وبضمنه بحوث عن :اتباع

تفسري يوسفى (أردو)

()1409

السابع إىل الثاين عرش وسورة يوسف إىل
إبراهيم اخلليل ،ماهي الكتب الساموية،
فوائد املطر ،ذم أهل البدع ،ذم اخلوارج،

البكاء خمالف للصرب ،أمهية سورة الفاحتة
وعظمة القرآن الكريم.

تأليف :السيد حممدعيل بن مرتىض املوحد
غري تام يف التأليف.

تأليف :السيد يوسف حسني األمروهوي

()1352

تفسري اجلزء الثالثني من القرآن الكريم.
* طبع مربوت � اهلند.

* طبع كراتيش سنة  1981 � 1977م يف

حبل املتني (أردو)

تفسري القرآن الكريم (عريب)

البلتستاين

ثالث جملدات.

ترمجة :الشيخ حممد حافظ النجفي

العصار
تأليف :السيد حممد بن حممود
ّ

األصل الفاريس «منهج الصادقني» ملال

تفسري اجلزء الثالثني من القرآن الكريم،

* طبع الهور سنة  1991م .املجلد

التفاسري».

عيون العرفان يف تفهيم القرآن

الطهراين ()1394

ولعله جزء من كتاب املؤلف «ناسخ

فتح اهلل بن شكراهلل الكاشاين.
األول.

* طبع طهران سنة  1350ش ،تصحيح

تأليف :حسني بخش النجفي ()1411

تفسري قرآن كريم (أردو)

البقرة.

وتعليق جالل الدين اآلشتياين.

تأليف :حممدرضا الهربوري

تم منه ثالثة أجزاء األوىل من القرآن الكريم.

تفسري سورة الفاحتة وآيات من سورة

* طبع رسگودها -اهلند.

قبس من تفسري القرآن (عريب)
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تأليف :السيد حممد تقي بن أيب القاسم
اخلوئي ()1415

تُذكر بعد كل آية أو آيات عناوين

«اللغة ،اإلعراب ،التفسري» ،ويف املقطع
األخري يتبع باختصار بعض اآلراء

للمفرسين وربام يناقشها ،ويف بعض

املواضع اهتامم باستيحاء اآليات يف تفسري

اآلية املعنية ،وهو نوع من تفسري القرآن

بالقرآن .تم تفسري سورة الفاحتة والبقرة إىل

آية (.)78

أساس البيان

تفاسري السور

تأليف :السيد عيل صفدر

تفسري بعض السور.

* طبع راولپندى -اهلند.

إنا أعطيناک الكوثر (عريب)
تأليف:؟

تفسري خمترص لسورة الكوثر وبيان

ارتباطها بالسيدة فاطمة الزهراء.

* طبع قم سنة  ،1424الطبعة الثانية.

* طبع طهران.

تأليف :الدكتور حممدحسن الرضوي

تأليف :مشتاق حسني الشاهدي

قرآن مبني (أردو)

تفسري تسعة عرش جزءآ من القرآن الكريم.

* طبع كراتيش.

جممع الربهان يف تفسري القرآن (أردو)

تأليف :فريوز حسني القرييش اهلاشمي
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()3

أنوار الفرقان (أردو)

تفسري  13سورة هي :الفاحتة ،القدر،

الزلزال ،التكاثر ،العرص ،الفيل ،القريش،

املاعون ،الكوثر ،اإلخالص ،الفلق،
الناس ،اللهب.

موسع تم اجلزء األول من القرآن
تفسري َّ

* طبع كراتيش.

* طبع الهور سنة .1406

تأليف :الشيخ حممدطاهر آل شبري اخلاقاين

تأليف :موالنا حممدإبراهيم ()1307

* طبع قم سنة .1403

الكريم يف جملدين.
ينابيع األبرار

خرج منه ثالث جملدات.

أنوار الوحي (عريب)

تفسري سوريت الفاحتة واإلخالص.

البيان (أردو)

سامحة العالمة السيد امحد احلسيني االشكوري

تأليف :حممد فضل حق

األعالم.

* طبع كراتيش.

املقصد اخلامس :فيام تفرد املؤلف

تفسري سورة الفاحتة.

التحفة اخلانية (عريب)

املقصد الرابع :فيام سنح للمؤلف يف املقام.

باستنباطه.

تأليف :مال عبد الكاظم بن عبدعيل

تم تأليفه يف الثامن عرش من ذي احلجة سنة

تفسري سورة اإلخالص عىل األسس

أوله« :محدآ ملن هو الفرد الواحد األحد

ونصريالدين الطويس وأشباههام ،مقدَّ م إىل

قدرة الصمد وصال ًة عىل اجلامع بني

وهو يف مقدمات جعلها املؤلف يف مخس

* طبع يف جمموعة «آفاق نور» ج ،4بتحقيق

عناوينها:

تفسري أسامي سورة التوحيد (عريب)

اجليالين التنكابني ()1033

العقلية الفلسفية ،استنادآ عىل آراء ابن سينا
املعرب عنه بالسيد السند؟،
حاكم جيالن َّ
فواتح ثم تفسري السورة يف مخسة مقاصد

 1024يف العساكر العباسية.

وشكرآ عىل من له وحدانية العدد وملكة
األولية واآلخرية».

عيل رضا األصغري.

الفاحتة االوىل :يف أن السورة مكية.

تأليف :مال حمسن الربوجردي (ق )13

الفاحتة الثالثة :يف أهنا تعدل ثلث القرآن.

مع تفسريها كام جاء يف أحاديث أهل

الفاحتة اخلامسة :يف معنى أن ثواهبا ثلث

السورة مع االهتامم اخلاص بالبحث

املقصد األول :يف كلمة «قل».

والعقيل ،وهو يف احلقيقة تفسري للسورة

الفاحتة الثانية :يف بيان أساميها.

الفاحتة الرابعة :يف سبب نزول السورة.
القرآن.

يف أول هذا الكتيب ذكرت األسامي

البيت والتعقيب عليها ،ثم فرست

عن التوحيد ومعناه من اجلانب احلديثي

املقصد الثاين :يف نقل كالم ابن سينا يف هذه

املباركة سمي عند البعض باإلسم الذي

املقصد الثالث :يف نقل كالم مجع من

 1281وإن كان الفراغ منه بثالث سنني

السورة وتفسريه.

ذكرناه .أرخ حتريره بشهر صفر سنة
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قبل هذا التاريخ.

أوله« :لسورة التوحيد أسامي رشيفة،

منها سورة الصمد ومنها نسبة الرب ألنه

روي يف احلديث لكل يش نسبة ونسبة

الرب سورة اإلخالص».

* طبع يف جمموعة «آفاق نور» ج،4

بتحقيق عباس عيل عيل زادة ومرتىض سيد
إبراهيمي.

تفسري الثقلني (عريب)

تأليف :السيد آقا حسن اللكهنوي

()1348

تفسري بعض السور القرآنية.

* طبع لكهنو سنة .1342
تفسري رمحت (فاريس)

تأليف :أبوالفضل اليغامئي

تفسري عرفاين أخالقي يف 116

«رمحت» لسورة الفاحتة ،مستفاد من

تأليف :مريزا عبدالرسول بن حسن

أحاديث أهل البيت وما قاله املفرسون،

ُوصف بأنه ليس جمرد اقتباس مما قيل

ثم التفسري مع ما أثر عن األئمة اهلداة ثم

الرائعة والقبسات النفيسة مما توصل إليه

من اآليات األخرى وبعض األحاديث

احلائري اإلحقاقي

ونقل لالراء ،وإنام فيه بعض اللفتات

املؤلف.

ففي ذيل كل آية الرتمجة الفارسية ثم اللغات
الفوائد األخالقية والعرفانية املستنبطة
والقصص واحلوادث التأرخيية ليكون

املجلد األول يتضمن رشح حديث الثقلني

الكتاب حم َّببآ للشباب ،وعند احلاجة تذكر

* طبع بريوت سنة .1415

* طبع قم سنة  1390ش.

وتفسري سوريت الفاحتة واإلخالص.
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تفسري ذيل البيان يف تفسري القرآن (أردو)

تفسري ده سوره (أردو)

بعض النتف األدبية يف اهلوامش.

تفسري سورة اإلخالص (عريب)

تأليف :السيد مرتىض حسني صدر

تأليف :حيدرعيل بن مجال الدين

تفسري عرشة من قصار السور.

تعاىل وال خيلو من بعض النقول ،مع

األفاضل

* طبع.

أكثره فلسفي عقيل الثبات الصانع

االشارة إىل بعض املفاهيم العالية يف

سامحة العالمة السيد امحد احلسيني االشكوري

السورة الدالة عىل إثبات النبوة ،وبآخره

تفسري سورة احلمد

األعراف 13 ،من سورة السجدة187 ،

اجليالين التنكابني ()1033

تفسري أربع آيات ( 31و 34من سورة
من سورة البقرة) ،وهو مقدَّ م إىل الشاه

صفي الصفوي.

أوله« :احلمد هلل الذي هدانا لدينه

القويم ورصاطه املستقيم وأعدّ للمتقني

اجلنات النعيم ذلكم اهلل ربكم ال إله إال هو

الرمحن الرحيم».

تأليف :مال عبدالكاظم بن عبدالعيل
تفسري سورة احلمد (عريب)

تأليف :مال حمسن الربوجردي (ق )13

ُيرجع املؤلف إليه عند تفسريه سورة
اإلخالص.

تفسري سوره محد (أردو)

تأليف:

السيد

حممدتقي

* طبع يف جمموعة «آفاق نور» ،بتحقيق

()1341

تفسري سورة اإلخالص (فاريس)

تفسري سورة الفاحتة (عريب)

حسني الدرايتي ونعمة اهلل اجللييل.

تقرير :السيد عيل (ق )14

الرضوي

* طبع يف قسمني.

تأليف :الشيخ شمس الدين بن حامد

تفسري وتأويل عىل ما جاء يف أحاديث أهل

الواعظي

الثبوتية والسلبية ونفي املذاهب الباطلة.

ثم يتحدث الشيخ حوهلا مستندآ إىل آيات

البيت ،مع اإلملاع إىل الصفات االهلية

التوسع ،فتُذكر آية
تفسري فيه يش من
ّ

أوله« :ذكر مل يكن له كفوآ أحد تعميم بعد

أخرى وبعض األحاديث ويذكر مجلة من

* طبع يف جمموعة «آفاق نور» ج ،4

تفسري سورة الفاحتة (فاريس)

تفسري سورة اجلمعة (عريب)

احلائري اليزدي ()1406

از ختصيص است ».

بتحقيق عيل رضا األصغري.

تأليف :السيد عيل بن حممدحسن فاين
األصبهاين ()1409

آراء املفرسين من خمتلف املذاهب.

تأليف :الشيخ مرتىض بن عبدالكريم
بلغ فيه إىل آية (مالک يوم الدين) ،وفيه

باالضافة إىل الشواهد القرآنية والروائية
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بحوث فلسفية عميقة.

* طبع قم سنة  1381ش ،يف جمموعة

األصبهاين ()1409

تفسري سورة الفتح (عريب)

تأليف :السيد عيل حممد بن حممد بن

«آفاق نور» ج .1

تفسري سورة هل أتى

تأليف :السيد عيل بن حممدحسن فاين

دلدارعيل النقوي النصريآبادي ()1312

غري تام يف التأليف.

تأليف :السيد األمري معزالدين احليدرآبادي

األصبهاين ()1409
تفسري سورة القدر

تفسري سورة هل أتى (أردو)
تفسري سوره يس (أردو)

تأليف :هبة اهلل إمام

تأليف :السيد افتخار حسني النقوي

تفسري سورة الكوثر (فاريس)

تفسري الطالب (عريب وفاريس)

* طبع دزفول.

* طبع كراتيش.

تأليف :الشيخ مرتىض بن عبدالكريم

حمارضات :السيد مصطفى بن حمسن

فيه اهتامم بتطبيق السورة بسيدتنا

جمموعة الدروس التفسريية التي

خاصة بمعنى «وانحر» من اجلانب اللغوي

بجامعة مشهد لعرشين سنة ،فيذكر السيد

* طبع قم سنة  1381ش ،يف جمموعة

ثم يرشحها يف عناوين (اللغة واألدب،

تفسري سوره كوثر (أردو)

الفاحتة ،األنعام ،يوسف ،إبراهيم.

احلائري اليزدي ()1406

فاطمة الزهراء وذكر علو مقامها ،وعناية
والفقهي وذكر خمتلف اآلراء يف معناه.
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تأليف :السيد عيل بن حممدحسن فاين

«آفاق نور» ج .1

املصطفوي ()1410

ألقاها السيد عىل طالب كلية االهليات
سورة قصرية أو آية ويرتمجها إىل الفارسية
التفسري ،توضيحات) .تم تفسري سورة

تأليف :السيد مرتىض حسني بن قاسم

* طبع يف جمموعة «آفاق نور» ج ،6

تفسري سورة حممد (عريب)

تفسري املعوذتني

النقوي اللكهنوي ()1407

بتحقيق حممدتقي چيت ساز.

سامحة العالمة السيد امحد احلسيني االشكوري

تأليف :مال عبدالكاظم بن عبدالعيل

تأليف :الشيخ حسني بن هادي القريش

تقرير التوحيد (فاريس)

االستناد إىل مجلة من اآليات الكريمة وفيه

اجليالين التنكابني ()1033

تفسري للسورة املباركة أكثره روائي مع

تأليف :أيب ذر سلامن بن أمحد الرشيف

نقول عن املفرسين املعارصين بمختلف

تفسري أديب فلسفي كالمي لسورة

أصناف قراء القرآن ،فضائل سورة يس،

من بعض األحاديث وأقوال أرباب

بفرس مفرداهتا اللغوية ثم تفرس وبعد رشح

الفايل (ق )11

التوحيد بيش من التفصيل مع االستفادة
املعقول ،وهو بعد تفسري البسملة حيتوي

عىل أربعة مطالب خمترص عناوينها:

مطلب اول :در بيان اسامى سوره مباركه

توحيد.

مطلب دوم :در احاديث فضايل سوره.

مطلب سوم :در سبب نزول سوره.

مذاهبهم .بأوله مدخل فيه البحث عن:

أسامء السورة .تذكر آية من السورة وتتبع
جمموعة من اآليات ترشح مقاصدها.
* طبع بريوت سنة .1433

خالصة اإلخالص (فاريس)

تأليف :املوىل قاسم عيل القائني (ق )12

تفسري سورة اإلخالص عىل املباين

الفلسفية العقلية بعبارات فيها تعقيد ال

مطلب چهارم :در ثواب تالوت اين

خيلو بعضها من إهبام ،وهو -كام يقول

أوله« :اى ذات تو باالتر از اوصاف

األرسار يف براهني الذات والصفات،

سوره.

خرد ..زيب وآرايش وزينت وناميش
اساس وجامه سپاس وستايش به جواهر
وآلىل گرانبها».

املؤلف -خالصة كالم املحققني وأهل
وهو يف مقدمة وثالث مقاالت ال ختلو من

تشويش.

أوله« :محد معلقى عام وخاص خاصه

* طبع يف جمموعة «آفاق نور» ج ،3

شامله مسامى مبدع سوره اخالص ومحد

احلق اليقني يف فضائل سورة يس (عريب)

اسامء احلسنى».

بتحقيق فرج اهلل غالمى.

حامد خاص اخلاص خمصوص موصوف
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* طبع يف جمموعة «آفاق نور» ج ،3بتحقيق

سوره روم مني ايک دنيا دريچه فكر (أردو)

در پرتو وحى (فاريس)

ترمجة وتفسري سورة الروم ،وتعني

جمموعة دروس ومقاالت حول بعض

الدنيا.

السور،

سورة يوسف يف سؤال وجواب (عريب)

عيل اوسط الناطقي.

تأليف :؟

املعارف القرآنية العامة وتفسري مجلة من

التسمية :نافذة فكرية يف سورة الروم بسعة

* طبع كراتيش.

دوهنا السيد أبوالفضل موسويان يف
ّ

تأليف :الشيخ حسني بن هادي القريش

املجلد األول :يف مقدمة وثالثة أقسام:

متبوعة بأسئلة ( 392سؤال) وأجوبتها

يف تأريخ القرآن ،القسم الثاين يف فهم

أهل البيت وآراء املفرسين ،وبآخر

جملدات:

املقدمة يف خصائص القرآن ،القسم األول
القرآن ،القسم الثالث يف معارف القرآن
وتفسري اآليات االهلية.

فيه تفسري آيات هذه السورة املباركة

مستندة إىل بعض األحاديث املروية عن

الكتاب ما قيل من الشعر يف سورة يوسف،
من شعر الشيخ قاسم حمي الدين والشيخ

املجلد الثانى :يف تفسري سورة احلمد،

أمحد الدجييل.

سورة الرمحن ،سورة املزمل ،سورة املدثر،

رس من ليلة القدر
شذرة عصمتية يف ٍّ
الفاطمية (عريب)

بعض سورة البقرة ،بعض سورة النساء،
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تأليف :السيد حممد موسى الرضوي

سورة العلق ،سورة القدر.

* طبع بريوت سنة  2012م.

* طبع قم سنة  1388ش.

تأليف :عبدالكريم العقييل

تأليف :السيد آقا حسني ()1348

مقاصدها ،ثم تطبيق ليلة القدر بالسيدة

* طبع لكهنو سنة .1342

احلجاب عن حقيقة معرفة الزهراء.

ذيل البيان يف تفسري القرآن

تفسري بعض السور.

بيان وتفسري سورة القدر وترشيح

الزهراء ،كاحتجاب هذه الليلة مع

سامحة العالمة السيد امحد احلسيني االشكوري

* طبع الكويت سنة .1419

شهادت مادرم فاطمه در قرآن (فاريس)
تأليف :مريزا عيل السليامين الربوجردي

مع بعض االستناد إىل آيات الكريمة
لرشح بعض الصفات االهلية ودفع مجلة

من الشبهات ،وفيه إشارات إىل عصمة

تفسري تأوييل عرفاين غريب لسورة

األئمة وحرص االمامة فيهم وأهنا

فيها عىل ما جرى عىل السيدة الزهراء

أوله« :سبحان من خلق كل يش زوجني

«العاديات» وتطبيق العدوان املشار إليه
بعد أبيها الرسول ،مستشهدآ بجملة

من األقوال التأرخيية وبعض األحاديث
والروايات ،وهو يف أربعة فصول خمترص

تعريب عناوينها:

الفصل األول :يف الوقائع كام يف كتب أهل

السنة.

منصب اهلي.

اثنني تقريرآ لوحدته وجعل لالنسان عينني

وشفتني تسبيبآ له عىل معرفته ».

* طبع يف جمموعة «آفاق نور» ج ،3
بتحقيق منصور اإلبراهيمي.

القضية القرآنية يف سورة الرعد (عريب)

تأليف :السيد كاظم بن مهدي الذبحاوي

الفصل الثاين :يف الوقائع كام يف مصادر

بحوث تدبرية يف آيات سورة الرعد

الفصل الثالث :يف الواقعة كام يف املنظار

روائق الوجوه البالغية الدالة عىل حقائق

الفصل الرابع :يف الواقعة من املنظار

خاص خيالف مناهج املفرسين املنصبة

* طبع قم سنة  1390ش.

بأهنا إرشاقات ربانية ،ويعتقد أن لكل

تأليف :السيد صدرالدين حممد بن

إىل معنى متكامل لاليات .تُذكر كل

تفسري خمترص أكثره باملأثور لسورة التوحيد

املذكور.

الشيعة.

القرآين.

العرفاين.

عني احلقيقة (عريب)

حممدنصري الطباطبائي اليزدي ()1154

الستخراج املعاين الرفيعة منها واستجالء
دقائق اإلعجاز القرآين ،كتبت عىل هنج
عىل تفهم املفردات الغريبة ،يصفها املؤلف
سورة غرضآ عامآ يعني معرفته للوصول
آية منفرد ًة وتُع َّقب بالتفسري عىل املنهج
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* طبع النجف األرشف سنة .1429

تأليف :السيد كاظم بن مهدي الذبحاوي

ترمجة :موالنا رياض حسني القدويس

بمعرفة الغرض العام يف السورة املباركة

قلب قرآن (أردو)

تفسري سورة يس ،واألصل الفاريس

وربط اآليات الكريمة به ،فتذكر آية أو

* طبع الهور سنة .1411

قسمت السورة بعد البحث يف تسع آيات

للسيد حممدهاشم دستغيب الشريازي.

آيات وتفرس بعناوين «املعنى التدبري».

مرورى بر تفسري سوره ممتحنه (فاريس)

من مفتتح السورة إىل سبعة نامذج تأرخيية

* طبع طهران سنة  1376ش.

إبراهيم ،نموذج النبي نوح ،نموذج النبي

تأليف :قربان عيل الدري النجف آبادي
مصباح اهلدى (عريب)

دروس :مريزا جواد الطهراين

هى :نموذج النبي موسى ،نموذج النبي

هود ،نموذج النبي صالح ،نموذج النبي

لوط ،نموذج النبي شعيب ،وبآخره عنوان

* طبع يف جمموعة «آفاق نور» ج  7و،8

خامتة السورة.

مطالعه قرآن (أردو)

معارف من القرآن (عريب)

بتحقيق السيد مهدي جماهد احلسيني.

تأليف :الربوفسور رسدار النقوي

* طبع النجف األرشف سنة .1428
ترمجة :السيد عبداحلسني دست غيب

تفسري سورة اإلخالص والفجر والفلق

الشريازي ()1402

* طبع كراتيش سنة  1985م.

تفسري سورة احلديد.

والناس والكافرون والنفس املطمئنة.
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تفسري تدبري آليات سورة الشعراء

مطالعه قرآن (أردو)

األصل الفاريس للمرتجم نفسه ،وهو

* طبع بريوت سنة .1412

تأليف :السيد كرار حسني

منة املنان يف الدفاع عن القرآن (عريب)

* طبع كراتيش سنة  1988م.

()1419

تفسري سورة التني.

معآ ..إىل القرآن (عريب)

تأليف :السيد حممد بن حممدصادق الصدر
استعراض آلراء التفاسري يف عدة

سامحة العالمة السيد امحد احلسيني االشكوري

أطروحات وحمتمالت وترک البت يف

األصل الفاريس «نشانه واليت» ،وهو

الصواب منها ،كتبه السيد لذوي املستوى

* طبع طهران سنة .1425

تفسريها إىل القارئ ملعرفة أو اختيار
وحرض قراءته ألصحاب
الثقايف اجليد
ّ
املستويات املتدنية ،ومل يدخل يف نقاش

إلثبات صحة أو عدم صحة األطروحة
التي يتناوهلا بالبحث .بدئ الكتاب

بالبحث يف السور القصار عىل غري طريقة
املفرسين بالبدء غالبآ يف تفاسريهم من
بداية القرآن الكريم ،ويستعرض املفاهيم

والقيم دون االهتامم بالبحث عن األلفاظ
والتعاريف اللغوية.

()4

تفاسري اآليات

آيات منتخبة (فاريس)

تفسري آية البالغ وآية الوالية للناشئني.
ابالغ واليت ،اكامل رسالت (فاريس)
تأليف :عيل جالئيان اكربنيا

تفسري آيتي البالغ واإلكامل يف قسمني،

فيذكر املؤلف شأن نزوهلام أوال ثم يستدل

هبام عىل اإلمامة ثم يتصدى لدفع الشبه.

* طبع مشهد سنة  1388ش.

اسالم (أردو)

تأليف :النواب حممدعيل خان

ترمجة وتفسري ثامن ومخسني آية ذكرت

فيها لفظة «االسالم» ،مجعت مع نصوص
اآليات الكريمة.

* طبع لكهنو.

مجع :السيد جواد بن حمسن املصطفوي

برهان املجادلة يف تفسري آية املباهلة

مرتمجة إىل الفارسية ومرشوحة.

البدايوين ()1350

تأليف :السيد أمريحسني النجفي ()1408

ترمجه كتاب «آيات الغدير» (فاريس)

آية الوالية (عريب)

األصل العريب «آيات الغدير» للشيخ عيل

()1410

آيت تطهري (أردو)
* طبع الهور.

ترمجة :باسم األنصاري

تأليف :الشيخ حممد اعجازحسن املحمدي

* طبع لكهنو.

ترمجة :حممدحسني الشمسائي

الكوراين.
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تفسري آيات در خطابه غدير (فاريس)

تفسري آية اخلالفة (فاريس)

تفسري مخس وأربعني آية ذكرت يف اخلطبة

احلائري اليزدي ()1406

خم عند تنصيب عيل لالمامة ،ثم

اخلالفة يف قوله تعاىل ﱫﭑ ﭒ ﭓ

رضابى مقدم
تأليف :حسني ّ

الغديرية التي ألقاها الرسول يف غدير

أجوبة مسائل وشبه ترتبط باملوضوع.
* طبع مشهد مكررآ.

تفسري آية البالغ (فاريس)

بدئ بذكر خلق االنسان ثم معنى

ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙﱪ
وإثبات وجود «اخلليفة » االهلية يف كل
عرص وداللة اآلية الكريمة عىل ما يذهب

تأليف :الشيخ مرتىض بن عبد الكريم

إليه الشيعة يف أمر اخلالفة مع ذكر شواهد

يف إثبات أمر االمامة لالمام أمرياملؤمنني

* طبع قم سنة  1381ش ،يف جمموعة

ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁﱪ  ،وأن

تفسري آية الشهادة (عريب)

احلائري اليزدي ()1406

عيل من خالل آية البالغ ﱫﭺ
الوالية الكربى هي ألهل البيت كام

وردت يف األحاديث والروايات ،وفيه
دحض ما ذهب إليه املخالفون املعاندون

للرأي الشيعي يف املوضوع.
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تأليف :الشيخ مرتىض بن عبد الكريم

من األحاديث والروايات.

«آفاق نور» ج .1
تأليف :؟

جرى يف بعض املجالس كالم حول

تفسري اآلية الكريمة ُفأمر املؤلف بتحرير
ما يراه صوابآ فيها ،وأكثر الرسالة ر ّد عىل

* طبع قم سنة  1381ش ،يف جمموعة

ما ذهب إليه فخرالدين الرازي يف تفسريه

تفسري آية تبليغ الوالية (عريب)

نسبت الرسالة يف بعض املواضع إىل

«آفاق نور» ج .1

مما يدل عىل اجلرب يف أفعال العباد.

تأليف :شيخ االسالم حممدعيل بن عناية

القايض

* طبع قم سنة .1415

أوله« :بسم اهلل الرمحن الرحيم ونستعني

اهلل التربيزي (ق )11

نوراهلل التسرتي ،وجيب التحقيق يف ذلک.

سامحة العالمة السيد امحد احلسيني االشكوري

بكرمه العميم وفضله العظيم ،احلمد هلل

بتحقيق عيل رضا األصغري.

* طبع يف جمموعة «آفاق نور» ج ،5بتحقيق

تأليف :الشيخ داود ديردار القمي

تفسري آية (فاخلع نعليک) (عريب)

النكات املودعة يف اآلية الكريمة إىل قوله

الذي أنزل عىل عبده الكتاب».

مهدي الفاضل.

تفسري آية الكريس (فاريس)

تفسري عرفاين يتناول رشح بعض

احلسني

تعاىل ﱫﯻ ﯼ ﯽﱪ مع االستفادة

* طبع قم سنة  ،1411بتحقيق السيد

الشيخ كمقدمة لتفسري اآلية التي كتبها

تفسري آية الكريس (فاريس)

* طبع يف جمموعة«آفاق نور» ج .9

تأليف:

حممدإسامعيل

اخلواجوئي ()1173

بن

مهدي الرجائى.

تأليف :م��ريزا أبوطالب اإلسرتابادي

(ق )10

رسالة خمترصة فرست اآلية فيها إىل

قوله تعاىل ﱫﯻ ﯼ ﯽﱪ مع
االهتامم بمسائل التوحيد ،وهي يف مقدمة
وفصلني وخامتة ،كام ييل:

مقدمه :در رشف وفضيلت آيه كريمه.

من بعض أحاديث أهل البيت ،جعلها
صدرالدين الشريازي.

تفسري آية الكريس

تأليف :مال عبدالكاظم بن عبدالعيل
اجليالين التنكابني ()1033

تفسري آية الكريس (فاريس)

تأليف :حممدإبراهيم بن حسني التنكابني

(ق )12

تفسري فلسفي إىل قوله تعاىل ﱫﯻ ﯼ

فصل اول :در مباحث لغوى ونكات

ﯽﱪ ،مع إيراد أحاديث مروية عن

فصل دوم :در توضيح وتفصيل معانى آيه

ما ورد أن اآلية سيدة اآليات ،ثم يفرس

خامته :در اثبات وحدانيت وتوحيد.

ختم اآلية وبعض األحاديث يف فضلها

أدبى.

رشيفه.

* طبع يف جمموعة «آفاق نور» ج ،10

أهل البيت ،فيبدؤه املؤلف بمعنى
اآلية قطعة قطعة ،ثم خيتم الرسالة بكيفية

وخواصها.
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أوله« :احلمد هلل الواجب الوجود

الرسالة عىل ضوء ما جاء يف أحاديث أهل

ونقليه موافقند كه آية الكريس سيد آيات

السنة ،مهتمآ بام يستلزم فيه من املسائل

العيل العظيم ..اما بعد چون دالئل عقليه
قرآن است».

الكالمية كالتوحيد وما أشبهه عىل أسس

* طبع يف جمموعة «آفاق نور» ج ،10

عقائد الشيعة اإلمامية ،وهو مقدَّ م إىل

تفسري آية الكريس (فاريس)

أوله« :زبان خامه عنربين شائبه به محد

بتحقيق عيل رضا األصغري.

تأليف :؟

الشاه سليامن الصفوي.

جهان آراى رطب اللسان وعذب البيان

الغرض األصيل يف هذه الرسالة حتديد

است كه به حكمت بالغه پادشاهى كرسى

تعاىل ﱫ ﯻ ﯼ ﯽﱪ أو ﱫﮦ

* طبع يف جمموعة «آفاق نور» ج ،11

مقدار ما ُيسمى ب�«آية الكريس » إىل قوله

ﮧ ﮨﱪ  ،فيذكر املؤلف أقوال
املفرسين والفقهاء يف ذلک بنصوصها مع

بعض املناقشة احلديثية أو التفسريية أو
الفقهية فيها.

أوله« :آية الكرسى عبارت است از آيه
ﱫﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩﱪ إىل قوله
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البيت  وبعض ما روي يف مصادر أهل

تعاىلﱫﯻ ﯼ ﯽﱪ ».

ملک وسلطنتش ساخت ».

بتحقيق عيل رضا األصغري.

تفسري آية املودة (عريب)

تأليف :السيد حممدحسن بن عبدالرحيم
الرضوي اهلمذاين ()1328

هذا التفسري أكثره عىل طريقة العرفاء

مع ذكر شواهد من األحاديث والروايات
فيه تفصيل وبسط ،وربام ترد فيه آراء

* طبع يف جمموعة «آفاق نور» ج ،10

خاصة باملؤلف يدعي أهنا مما علمه ربه،

تفسري آية الكريس (فاريس)

تتقدمه مقدمتان ذات فصول فيهام بحوث

بتحقيق عيل رضا األصغري.

تأليف :؟

فرست اآلية الكريمة خمترصآ يف هذه

جيب الدقة فيها وعدم الركون إليها،
عرفانية.

أوله« :احلمد هلل الذي جعل محده

سامحة العالمة السيد امحد احلسيني االشكوري

فاحتآ لألمور وخامتآ لتامم الظهور محدآ كام

مع االستناد إىل آيات أخرى وبعض

* طبع يف جمموعة «آفاق نور» ج ،5بتحقيق

احلارضين لعله املسمى إبراهيم بن عيل

وصف به نفسه ال يبيد بفناء الدهور».
حممدتقي اخلادم.

تفسري آية املودة (فاريس)

ودوهنا أحد
األحاديث والروايات
ّ

أصغر الذي كتب الكتاب بخطه.

أوله« :احلمد هلل رب العاملني ..اما بعد

تأليف :الشيخ مرتىض بن عبد الكريم

اين اجزاء مواعظ رسكار بندگان اجل

فيه استدالل عىل خالفة أهل البيت

* طبع يف جمموعة «آفاق نور» ج ،13

احلائري اليزدي ()1406

كام يذهب إليه الشيعة ،وإثبات أن اآلية
الكريمة تدل بظاهرها عىل ذلک مع ذكر
شواهد من األحاديث والروايات.

* طبع قم سنة  1381ش ،يف جمموعة

«آفاق نور» ج .1

تفسري آية النور (عريب)

اعظم افخم باقر علوم األئمة الطاهرين».
بتحقيق حممد الفقيهي.

تفسري آية النور (فاريس)

حمارضة :الشيخ حممدباقر بن حممدجعفر
ِ
القهي األصبهاين ()1319
البحث األهم يف هذه الرسالة عن

األسامء االهلية وأن أمرياملؤمنني عليآ

ت��أل��ي��ف :الشيخ حممد أم��ني الطهراين

هو املظهر لألسامء والصفات االهلية عىل

* طبع طهران سنة .1319

ألقاها الشيخ يف يوم اخلميس ثالث شهر

تأليف :الشيخ حممد باقر بن حممدجعفر

هذه النسخة.

()1322

تفسري آية النور (فاريس)

البهاري اهلمذاين ()1333

طريقة آراء الشيخية .الرسالة حمارضة

ودوهنا أحد املستمعني يف
رمضان املبارک ّ
أوله« :احلمد هلل وسالم عىل عباده

ثالثون جملسآ وعظية إرشادية ألقاها

الذين اصطفى ..وبعد اين مواعظى است

وهي تتحدث عن آية النور وما يناسبها

* طبع يف جمموعة «آفاق نور» ج ،12

الشيخ يف مسجده هبمذان يف سنة ،1297

كه موالى مكرم ومقتداى معظم».
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بتحقيق عيل رضا األصغري.

برشح املفردات كالنور واألرض والسامء

تأليف :حممدحسني النوري

ضمن البحوث وأتم تأليفه يف ثالث شهر

تفسري آية النور (عريب)

خمترص بدئ بذكر أنواع األنوار ثم

رشحت ألفاظ اآلية واحدة بعد واحدة،
وفيه ذكر بعض األحاديث وأقوال

املفرسين.

أوله« :اهلل نور الساموات واألرض،

النور ُيطلق عىل كيفية حمسوسة قائمة

باألجسام املضيئة كالشمس والنار».

صفر سنة .1333

* طبع يف جمموعة «آفاق نور» ج ،14
بتحقيق عيل رضا هباردوست.
تفسري آية النور (فاريس)

خطاب :الشيخ مرتىض بن عبدالكريم

احلائري اليزدي ()1406

أصله خطبة ألقاها الشيخ عىل مجع من

* طبع يف جمموعة «آفاق نور» ج ،12

العلامء والطالب يف بعض ليايل شهر

تفسري آية النور (فاريس)

* طبع يف جمموعة «آفاق نور» ج ،11

بتحقيق عيل رضا األصغري.

تأليف :السيد حممدعيل بن أسداهلل
رشيعتمدار اإلسرتابادي (ق )14

رمضان املبارک.

بتحقيق حممد الفقيهي.

تفسري آية النور (فاريس)

مبسط لالية املباركة يف أربعة
تفسري َّ

تأليف :الشيخ مهدي بن عيل اجليالين

السيد التوجيهية التي كان يلقيها يف حمافل

تفسري مزيج بالفلسفة والعرفان،

عرش فصال ،لعله كان من حمارضات
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وأمثاهلا وأورد كثريآ من شعره الفاريس

ويدوهنا أحد احلارضين ،وفيه
إرشادية
ّ

تطبيق كل مجلة مع أحد املعصومني مع

اإلشارة يف آخر اجلمل إىل واقعة الطف
واستشهاد االمام احلسني وأهل بيته

وأصحابه .اهتم املؤلف اهتاممآ خاصآ

(ق )13

فرس املؤلف النور بالوديعة االهلية وقال
إنه فيض قديس ،فبدأ رسالته بذكر رشافة

العلم ومؤكدآ عىل أن درک احلقائق
العلمية ال حتصل إال من طريق العقل،
ويذكر أن للعلم والعقل إطالقات منها

سامحة العالمة السيد امحد احلسيني االشكوري

«الروح ،القلب ،النور ،اللوح والقلم»

بتحقيق عيل رضا األصغري.

يذكر أن من أسامء اهلل تعاىل «النور» ويبني

تأليف :؟

ويرشح كل واحد منها باختصار ،ثم

خصائص هذا اإلسم متطرقآ إىل إشارات
عرفانية .بدأ املؤلف بالرسالة يف يوم
السبت عرشين ربيع األول سنة 1256

وأمتها يف يوم الثالثاء  23من نفس الشهر
والسنة.

تفسري آية النور (فاريس)

بدأه املؤلف بذكر أقوال مجلة من

معاريف املفرسين حول اآلية الكريمة
مع البحث فيها ونقدها ،ثم يبدي رأيه يف
تفسريها مع ذكر شواهد من أحاديث أهل
البيت .تفسري جيد فيه إختصار.

أوله« :محد وثنا وشكر ال يعدّ وال

أوله« :احلمد هلل رب العاملني ..أما

مصباح عقول را جناح مهم سايران منازل

از مشكالت امور واز صعوبات علوم

حيىص خالقى را سزاست كه اشعه انوار
غيب وشهود گردانيد».

بعد ببايد دانست كه تفسري آيه مباركه نور
است».

* طبع يف جمموعة «آفاق نور» ج ،14

* طبع يف جمموعة «آفاق نور» ج ،14

تفسري آية النور (عريب)

تفسري آية (وادعوا شهداءكم من دون اهلل)

بتحقيق عيل رضا األصغري.

تأليف :؟

تفسري تأوييل لالية املباركة ،يذهب

املؤلف فيه إىل أن «النور» من أسامء اهلل

تعاىل.

أوله« :احلمد هلل الذي أودع أرساره

مطاوي التنزيل وأهلم عباده فحاوي
التأويل».

* طبع يف جمموعة «آفاق نور» ج،12

بتحقيق عبدالكريم كيوان نژاد.

(عريب)

تأليف :؟

مناقشات ملا ذهب إليه الزخمرشي ومن

تبعه من املفرسين يف تفسري اآلية الكريمة،
مبدوءة برأي املؤلف مع ذكر أدلته فيام

يرتئيه.

أوله« :بسم اهلل الرمحن الرحيم

أستفتح وبحمده أستنجح وبالصالة عىل
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رسوله أستنمح».

* مطبوع يف جمموعة «آفاق نور» ج،5

* طبع دهيل سنة  1932م.

تفسري آية (وكان عرشه عىل املاء) (عريب)

تأليف :حممدإسامعيل الديوبندي ()1396

بتحقيق حممد الرصايف.

تفسري خالفت (أردو)

تأليف :حممد إسامعيل بن احلسني

تفسري آية االستخالف وإثبات أن

* طبع قم سنة  ،1411بتحقيق السيد

وفيه عناوين ترمجتها :تصحيح مفهوم

تفسري آية (يوم ينفخ يف الصور) (فاريس)

عن إثبات خالفة أيب بكر من تفسري آية

اخلواجوئي ()1173
مهدي الرجائي.

تأليف :؟

فيه رشح حديثني نبويني يذكران

األفواج واألمم الذين حيرشون يف القيامة
غري مؤمنني مع أهنم حيسبون أنفسهم

مسلمني ،فيذكر باختصار كل فوج وما

عليه من العقوبة كام جاء يف اآليات
الكريمة واألحاديث الرشيفة.

أوله« :يوم ينفخ يف الصور ،يعني
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تفسري منظوم هلذه األحرف الثالثة.

روزى كه دميده شود در صور در نفخه

ثانيه».

اخلليفة بال فصل هو اإلمام أمرياملؤمنني.
بعض اآليات ،تفسري آية الوالية ،اجلواب

الغار ،تفسري آية الشورى.

* طبع فيصل آباد � باكستان.
تفسري القرآن الكريم (عريب)

منسوب إىل :االمام جعفر بن حممد

الصادق
* طبع سنة  1968م ،بتحقيق بولس نويا.
تنقيد جديد (أردو)

تأليف :السيد عىل حممد بن حممد بن

دلدارعيل النقوي النصريآبادي ()1312
تفسري بعض اآليات الكريمة.

* طبع يف جمموعة «آفاق نور» ج ،5

جهاد يف اهلل (أردو)

تفسري پاره (امل) (أردو)

ترمجة وتفسري البسملة عىل منهج جديد.

بتحقيق عيل عبداللهي.

نظم :السيد غضنفر عيل

تأليف :أمحد أديم النقوي األمروهوي

* طبع كراتيش سنة  1974م.

سامحة العالمة السيد امحد احلسيني االشكوري

حديقة األنوار (فاريس)

تأليف :حسني بن صدرالدين الطويل

(ق )11

تفسري آية النور عىل مذاق الفالسفة

والعرفاء ،مبدوء ببحث قصري عن األسامء
احلسنى واالسم األعظم االهلي ،مع ذكر

شواهد منثورة ومنظومة يف طي الرسالة.

أوله« :سپاس بى قياس خالقى را كه

به قدرت كامله ابداع كثرت از وحدت

نمود».

السيد مهدي الرجائي.

الرسالة اليومية (عريب)

تأليف :السيد كاظم بن القاسم احلسيني

الرشتي ()1259

يسأل املفتي السيد حممود شكري

اآللويس البغدادي عن التوفيق بني اآليات

التي تذكر اخللقة يف أربعة أيام واآليات
التي تذكرها يف ستة أيام ،فيحاول السيد يف

هذا اجلواب اجلمع بينها بذكر ثالثة أمور

بعد تقديم مقدمة يف عظمة القرآن الكريم

* طبع يف جمموعة «آفاق نور» ج ،12

وما احتواه من املعارف:

حقيقت فتنه (أردو)

اآليات.

بتحقيق عيل رضا األصغري.

تأليف :نواب عيل رضا خان قزلباش

تفسري ورشح لفظة «الفتنة » من قوله تعاىل
ﱫ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵﱪ وبيان

املراد منها.

* طبع الهور سنة  1952م.

األمر األول :يف دفع ما يوهم التنايف بني
األمر الثاين :يف اليوم وإطالقاته واملراد منه.

رس ختصيص هذه األعداد
األمر الثالث :يف ّ

عىل هذا الوجه.

أوله« :احلمد هلل الذي ابتدع السنة

لظهور التامم وبروز الكامل يف التام فخلق

الدرر امللتقطة يف تفسري اآليات القرآنية

الساموات واألرض وما بينهام يف ستة أيام».

تأليف :حممد إسامعيل بن احلسني

عددآ قد طوهتا وحدة الواحد طي.

* طبع قم سنة  ،1412مجع وحتقيق

عيل حبيب اللهي.

(عريب)

اخلواجوئي ()1173

آخره :وارصف الذهن إىل كثرة ال تتناهى
* طبع يف جمموعة «آفاق نور» ج ،5بتحقيق
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