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ضوابط النرش

 .±أن يكون البحث منسجماً مع اختصاص اجمللة وتوجهها يف نشر االحباث اليت تتعلق
بالقرآن الكريم حصرياً.
≤ .أن اليكون البحث منشوراً يف جملة داخل العراق وخارجه ،أو مستالً من كتاب أو رسالة
جامعية أو حممالً على الشبكة العنكبوتية على أن يلتزم الباحث بذلك بتعهد خطي.

≥ .أن اليكون البحث منطياً أو 2ا أشبع موضوعه حبثاً ،أو سردياً أو إحصائيا أو إجرائيا

2ا ال يتمثل فيه جهد الباحث الفكري.
 .¥يرسل البحث حممالً على  CDأو فال‘ او بوساطة الربيد االلكرتوني للمجلة مع احتفاظ
الباحث بنسخة األصل عنده .والتستويف اجمللة أية مبال mنقدية عن نشر االحباث
املطلوبة للتحكيم والرتقية.
 .µتقوم اجمللة باشعار الباحث بوصول البحث ،ثم تشعره بقبول النشر يف حال موافقة
هي�ة التحرير على ذلك وعندها يكون البحث ملكا للمجلة الجيوز تقدميه للنشر يف جملة
أخرى.
∂ .ترتيب االحباث يف اجمللة خيضع لسياق فين صرف وال عالقة ألهميته أو ملكانة الباحث
بذلك.
∑ .يهمل كل حبث ال حيمل املعلومات املطلوبة عن الباحث (امسه -درجته العلمية -مكان
عمله -عنوانه الكامل ورقم هاتفه أو عنوان بريده االلكرتوني).
∏ .يستحسن للباحث اإلشهار بنشاطه العلمي والثقايف يف سطور قليلة.
 .πحتتف kهي�ة التحرير حبق حذف أو تعديل ما اليتماشى وسياسة اجمللة يف نشر علوم
القرآن الكريم حصرياً أو ماخر Ãمنها عن منهج البحث العلمي أواملوضوعي أو مامس
جوهر العقائد االسالمية ورموزها الفكرية والدينية.

الحمد لله والصالة والسالم عىل محمد رسول الله وعىل اله ومن وااله.
وبعد :فها هي العتبة الحسينية املقدسة ،قد شاء الله -سبحانه -لها
بتوفيقه اياها باصدارها مجلة املصباح ،أن تبدأ السنة السادسة من عمرها
الحافل بالعطاء بجهود من قد أسهموا يف تحريرها وإخراجها اىل دنيا
الوجود ،من كتَّاب وباحثني وعاملني ،يعضدها االهتامم الجاد من لدن
االمني العام للعتبة املطهرة سامحة الشيخ عبد املهدي الكرباليئ -دام عزه-
أميانا منه وفهام بأن ميدان القرآن الكريم ،مبا ضم من علوم ومعارف
إلهية ،ميدان يستحق االهتامم والخوض وجالء مكنوناته ،وسرب أغواره،
واقتحام لججه ،واكتناه مراميه السامية التي تحقق خري الدارين ،مبا أويت
هذا الكتاب الكريم من إعجاز ،ومبا حاز من مقام مسد ّد من لدن حكيم
خبري ،فشكرا ً لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لوال أن هدانا الله.
لقد اتخذت املجلة ،طوال مسريتها الدائبه ،منهجاً مل تَحد عنه ،متثل يف
إبراز وتجلية مواطن العظمة يف نظم كتاب الله وإعجاز استعامله املفرد َة
العربي َة والجمل َة البيانية حني يعرض المور ليست جديدة عىل أهل األديان
السابقة من يهود أو نصارى أو مجوس أو صابئة أو أحناف ،أمور عدها
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كلمة اإلفتتاح

اولئﻚ سطوا عىل التوراة واالنجيل واقتباسا منهام وتأﺛرا ً بهام ،وهم بهذا تجاهلوا أن
هذه االمور هي مام سنه الله -تعاىل -لعباده عرب اديان تكلﻒ بها انبياء مرسلون
من عند الله ،ومل يكن القرآن الكريم بدعاً من فرض تلﻚ السنن أو التحدث عنها
أو فرضها عىل بني البﴩ الذين اليختلﻒ عند الله أولهم عن أخرهم يف ﳾء:
ﭽÑ Ð Ï Î Í ÌË Ê É È Ç Æ Åﭼ ]سورة االحزاب:
[٦٢

ﱫutsrqponmlkjihgf

 y x w vﱪ ]سورة آل عمران [١٣٨- ١٣٧ :ﱫ ¶ ¸ º ¹

» ¼ ½ ¾ ¿  Å Ä Ã ÂÁ Àﱪ ]سورة النساء:
 [٢٦ﱫ  Û Ú Ù Ø × ÖÕ Ô Ó Ò Ñ Ð Ïﱪ ]سورة الفتﺢ[٢٣ :
وبذلﻚ تتهافت دعوى املناوئني مجيء القرآن بجديد عىل صعيد العبادات واالنباء
واالخالق ،بل عىل كل االصعدة العقدية واألجتامعبة والتاريخية ٠كل مايف االمر ،أن
القرآن قد صحﺢ سنن الله يف الخلق وأعاد اليها روعتها ورونقها وس ُم ُوها ،فنحن
نسمﻊ من مرﴇ القلوب والنفوس ان الحﺞ شعرية جاهلية أقرها االسالم تعصبا
قوم محمد أو انه اليعدو أن يكون تراﺛا فولكلوريا للعرب ،ونﴘ هذا
منه
ِ
للعربِ ،
األعمﻰ أن القرآن الكريم قد أخرب بأن ابراهيم الخليل كان أول من أمر بالحﺞ
عىل هيأته الراهنه اليوم وحني تقادم الزمن عىل هذه العبادة ودخلت الوﺛنية
ارض العرب ،لعبوا مبناسكه وزادوا فيها وأسقطوا منها مبا يتالءم و توجههم الﴩﻲﻛ
فجاء االسالم ليعيد حﺞ ابراهيم اىل نصابه ،كان هذا مثﻸ واحدا ً مام طُعن به
عىل القرآن الكريم من اولئﻚ الذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم  ,والقرآن الكريم
مشحون بالدليل عىل هذه املسألة.
مل تشهد رحلة )املصباح( أي عائق يحول دون أختيار املوضوعات املناسبة للنﴩ
فيها ،ذلﻚ أن القاﻤﺋني عليها التفوتهم شاردة وال واردة يف رسم سياستها وأختيار
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املناسﺐ لها من االبحاث الرصينة التي ال تتخطﻰ املوضوعية واملنهجية البحثية،
والتُ ْﺆﺛ ُر جانبا من العلوم عىل أخر ،كام انها مل توﻇﻒ صحائفها لﱰوج الدعاية
اىل فئة دون فئة وال اىل ترجيﺢ رأي عىل رأي )عىل فرض صحة الرأيني(كام أنها مل
تهمل بحثاً من دون النظر فيه وتقييمه وإبالغ الباحﺚ برأي هيئة التحرير فيه،
وقد طﺄﻤنا السادة العلامء والباحثني بذلﻚ مرارا ً وتكرارا ً وها نحن أوالء نﺆكد هذا
العهد إذا صرب علينا الباحﺚ وأعطانا ال َّن ْص َﻒ من نفسه ،عذيرنا يف ذلﻚ كﺮﺜة البحوث
وتكدسها واستعجال كتابها وكون املجلة فصلية محكمة يجﺐ تقديم ابحاث الﱰقية
فيها عىل ابحاث املشاركة وأخر ما نرجوه من االخوة الباحثني تدقيق بحوﺛهم،
لﻐوياً واسلوبياً وطباعياً ،قبل ارسالها الينا للتخفﻒ من معاناتنا يف تقويم وتصحيﺢ
بعﺾ البحوث كام نرجو أن الينﴗ الباحﺚ رسم عنوانه الربيدي االلكﱰوﻲﻧ ووسيلة
مخاطبته املباﴍة )رقم هاتفه( ليتسنﻰ لنا تعريفه مبا يجﺐ أن يعرف عن بحثه
علام بأن املجلة دأبت عىل أدراج كل بحﺚ يف مخترب التقويم والتصويﺐ والتعديل
مبا اليتعارض مﻊ الفكرة الواردة فيه ومبا الميﺲ جوهره)ان كانت هناك حاجة
لذلﻚ( فقد يكون البحﺚ مربءا ً من كل عيﺐ سواء االسلوﻲﺑ منه أو الطباعي ،او
الخلو من الﻐلﻂ اللﻐوي والنحوي أو االنحراف املنهجي وهي أمور النجدهاعند
ذوي الكفاية من ال ُكتّاب والباحثني ،الحوزويني منهم واالكادمييني ،وهم كﺮﺜ والحمد
الله ،ويبقﻰ موعد النﴩ الذي اليعدو أن يكون مسألة وقت ال غري ،فاملجلة فصلية
التتحمل اكﺮﺜ مام هي عليه من الصفحات.
ﱫ m l k j i h g f e dﱪ
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البحوث وما تتضمنها من آراء وافكار تعرب عن رأي كتابها



فحوى البحث
حياول السيد الباحث حصر شؤون نيب اهلل ابراهيم اخلليل

بكل ما اكتنف عمره الشريف من أحداث ليست بالسهلة أو ضمن
حدود قدرة البشر على حتمل أمثاهلا ،وخلص إىل أن القرآن الكريم هو
أصدق املصادر اليت ميكن اعتمادها يف تسجيل سرية خليل الرمحن،
اذا اخذنا بنظر االعتبار مبالغات اليهود والنصارى يف توثيق معظم
تلك االحداث .والذي للقصاص دور كبري يف فربكة االحداث فيه.
كما تطرق السيد الباحث مبا أوتي من قدرة على اإلقناع بالدليل ،اىل
مسألة من هو الذبيح من اوالده وأثبت أنه إسحاق .كما اثبت خطأ من
ذهب اىل دعوى كون امسه أعجميا ،وأن كل االشارات اليت ت َعني
مكان والدته ،الدليل عليها .وقد ختم البحث باستنتاجات مهمة.
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سرية إبراهيم اخلليل (عليه السالم) بروايات القرآن الكريم

()1

العراق مهد الرسل واألنبياء،

بصيغة (اباراما) او (ابرامو) واكد ذلك

منذ آالف السنني مهد احلضارة التي

الدكتور (خالد اسامعيل عيل) ان اسم

وموطن الصاحلني واألولياء ،كان

استظلت هبا الشعوب ،يوم كانت الختط
بالقلم ،ويف منطقة الفرات األوسط

حيث خييم عليها حكم (بابل) التي
ذكرها القرآن الكريم فقال –سبحانه

وتعاىل – :ﭽﭢ ﭣ ﭤ ﭥ

الدكتور (سامي سعيد االمحد) .وقال
(ابراهيم)–لعله مركب من (اب  +رهم)
بمعنى :اب رحيم ،او (اب ره) ُأ ِحل َق به
امليم من األصل (ي ر ه) وقد تكون له

صلة اشتقاق باالسم احلبيش (ابرهة)(((.

وقال (حبيب تومي) :ابراهيم او

ﭦ ﭧ ﭨﭼ [سورة البقرة:

ابرام ،ومعنى (ابرام) االب الرفيع ،او

هادي ًا للعاملني ومبرش ًا ونذير ًا ،هو

او ابوراهام ،وحمكي ًا تلفظ (ابوراها)

 ]102اطل مولود أراد اهلل ان يكون
(ابراهيم) الذي سامه الكتاب املقدس
(العهد العتيق) :إبرام" ،وملا جتىل له
الرب قال له ال يكون اسمك (ابرام)

بعد ،بل يكون اسمك (ابراهيم) الين
ِ
جعلتك ابا
مجهور أم ٍم"(((.
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اسم خليل اهلل
الطينية البابلية واالشورية ُ

حار

الباحثون

باسمه

وقالوا

ماوسعهم القول ،وما اظهرته معرفتهم،

وخلص الدكتور (ستار الفتالوي) بعض
ما قالوه ،اذ ُو ِجد يف بعض االلواح
((( الكتاب املقدس (العهد العتيق) –سفر
التكوين –الفصل السابع عرش ص.30

االب املكرم ،ومعنى ابراهيم او ابورهام

وتعني أبا اجلمهور)

(((

وقال الدكتور

(انامر عبد اجلبار جاسم)(( :ابراهيم

اسم مذكر عربي االصل ،مركب من
كلمتني (أب  +راهام) املقطع االول

بمعنى (أب) ،اما املقطع الثاين فهو

بمعنى (مأل)( ،كثرة) واملعنى العام
لالسم (ابو املأل) وله صيغة ثانية يأيت
هبا (ابرام) بمعنى رفيع .ورد يف التوراة

((( جملة املصباح –العدد الثاين عرش ص،154
وينظر مفصل العرب واليهود يف التاريخ
ص.502
((( معجم االلفاظ املحكية املشرتكة ص.439

أ.د .امحد مطلوب

( )175مرة بصيغة (ابراهيم و()61

((ان ابراهيم بن ازر هو اسمه بالعربية

(ابراهيم) ورد يف العهد اجلديد ()74

التوراة بالعربانية :تارح بن ناحور))(((،

مرة بصيغة (ابرام)((( ،وقال :ان اسم
مرة وبصيغة واحدة هي (ابراهيم)(((.

وتكلم الدكتور (ثامر كاظم اخلفاجي)

عىل اسم (ابراهيم) وذكر االراء املختلفة

فيه ،وقال :انه غري عريب(((.
يبدو

ان

الباحثني

املعارصين

بعض احلفريات والكتاب
اعتمدوا
َ

املقدس باللغات االجنبية ،مثل ما جاء
يف (االنجيل) االنكليزي اجلديد –العهد

القديم)((( وترمجاته العربية التي وردت

فيها االسامء املختلفة البراهيم ،فلم
يرجعوا اىل (القرآن الكريم) الذي نزل

كام ذكره اهلل –تعاىل –يف كتابه وهو
او (ناحور بن تارح) قال (ابن حزم

االندليس) يف (رسالة الرد عىل ابن
النغريلة اليهودي)(( :ان من عجائب

اليهود ان (سارة) ام (اسحاق) كانت
اخت ابراهيم ابنة والده تارح))(((.

ومعنى هذا ان (تارح) هو ابو

(ابراهيم) وليس (ابراهيم) وهو ما

جاء يف الكتاب املقدس (العهد العتيق)
((عاش (تارح) سبعني سنة ،وولد ابرام

وناحور وهارون ))(.((1

وفيه ان ((تارح ابو ابراهيم وابو

بلسان عريب مبني .ان اسم (ابراهيم)

ناحور))(.((1

بن ناحور) قال (ابو الفرج االصبهاين):

تارح بن ناحور))(.((1

يف التوراة بالعربانية القديمة هو (تارح

((( جملة املصباح (العدد الثاين عرش) ص.154
((( جملة املصباح (العدد الثاين عرش) ص.154
((( جملة املصباح (العدد الثاين عرش) ص.215
((( جاءت فيه االسامء :نوه (نوح) ،ابراهام،
ابرام ،هران (حران) ،ساري (سارة)،
جاكوب (يعقوب) ،ايمو (عيصو)،
لوت (لوط) ،ناهور (ناحور) ،جوزيف
(يوسف) ،ارون (هارون).

قال (ابن قتيبة)(( :هو ابراهيم بن

((( االغاين :ج 1ص.13
((( رسائل اب��ن ح��زم االندليس ج 3ص،58
وينظر (تعقيب) يف جملة املصباح العدد
( )14ص.381
( ((1الكتاب املقدس (العهد العتيق) ص.23
( ((1الكتاب املقدس (العهد القديم) ص.401
( ((1املعارف ص.30
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وقال ابن هشام(( :ابراهيم خليل

الرمحن بن تارح ،وهو آزر بن ناحور))(.((1
وقال (النويري) :وهو اجلد احلادي

والثالثون لسيدنا رسول اهلل.((1(
ويرجع

نسب

(ابراهيم)

ﯱﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷﭼ
[سورة فصلت.]44 :

جاءت يف القرآن الكريم آيات كثرية

اىل

تؤكد انه نزل بلسان عريب مبني ،وان

(نوحا) :ﭽ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳﭼ

ﭽﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ

(نوح) ،قال تعاىل وهو يذكر
[سورة الصافات ]83 :فهو ابراهيم بن

اهلل مل يرسل االنبياء اال بلسان قومهم:

ﮜ ﮝ ﮞ ﭼ [سورة ابراهيم:

تارح بن ناحور بن ارسغ بن ارغوا بن

 ،]4هذا ما قاله اهلل تعاىل للنبي حممد

نوح (.((1

ﭜﭝﭞﭟﭠ

فالغ بن عابر بن ارفخشد بن سام بن

والنبي عريب ال ريب فيه ،ﭽ ﭛ

يبدو ان احلرية يف اسم (ابراهيم)

ﭡ ﭢ ﭣ ﭤﭼ [سورة مريم.]97 :

الرجوع اىل (القرآن الكريم) الذي

خيلو من االعجمي ،ومن اولئك (االمام

قديمة ،واالصل عند الكالم عليه
نزل بلسان عريب مبني فـ ﭽ ﭙ

ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ

ﭟ ﭠ ﭡﭼ [سورة النحل:
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ﯪﯫﯬﯭﯮﯯﯰ

 ]103ﭽ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ
ﯛ ﯜ ﯝﯞ ﯟ ﯠﯡ ﯢ ﯣ

وذكر كثري من القدماء ان (القرآن)

الشافعي) و(ابو عبيدة) وغريمها(،((1
و(الطربي) الذي قال(( :ان اهلل –جل

ثناؤه –انزل مجيع القرآن بلسان العرب
دون غريه من ألسن سائر اجناس االمم،

وعىل فساد قول من زعم ان منه ما ليس

ﯤ ﯥ ﯦ ﯧﯨ ﯩ

بلسان العرب ولغتها))( ،((1وذكر

( ((1السرية النبوية ج 1ص ،34وينظر ص.36
( ((1هناية االرب يف فنون االدب ج2ص.322
( ((1املعارف ص.30

( ((1حركة التعريب يف العراق ص.37
( ((1جامع البيان عن تأويل آي القرآن –
املجلد االول ص.23

أ.د .امحد مطلوب

(اجلاحظ) ان اهلل تعاىل سمى االنبياء،

(ابراهام) ،وهو –حسب التوراة–

وجل مثل ما سمى اهلل –عزوجل -ابا

بن رعو بن فالج بن عابر بن شالح بن

اذ ((ربام كانت االسامء باسامء اهلل عز
ابراهيم آزر))( ،((1قال تعاىل :ﭽ ﭒ

ابراهيم بن تارح بن ناحور بن رسوج

ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ

ارفخشد بن سام ،ويوصف بخليل اهلل
إِ ِ
شعيا.

[سورة االنعام.]74 :

و (اليهود)؟ .ابو اسامعيل واسحاق،

ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠﭼ

نبي اهلل ابراهيم اخلليل ،جد العرب

عىل الرغم من ذلك ظل بعضهم

ويف القرآن الكريم سورة باسمه ،ورد

يذكروا اللغة التي عرب منها سوى

اشهرها ،ابراهيم ،وابراهام ،وقرئ هبام
ِ
وابراهم ،وقرئ هبا
وابراهم
يف السبع،
َ

يذكر ان اسم (ابراهيم) اعجمي ،ومل
العربانية وقد مر آنفا ،ان االسم هبا
(تارح بن ناحور) او (ناحور بن تارح)،
قال االب (أنستاس ماري الكرميل):

((ابراهيم اخلليل معناه :ابو اجلامعات
وهي عربانية مأخوذة من (أب) و

(رهيم) مجع (رهو) كالعربية ،ومعناها
اجلامعة الكثرية))(.((1

وجاء يف (املعجم الكبري) الذي

اصدره (جممع اللغة العربية يف القاهرة):

ذكره يف عدة سور اخرى ،وفيه لغات

يف الشواذ.

ويروى لزيد بن عمرو بن نفيل انه

كان يقول يف آخر تلبيته ،وقيل :بل لعبد
املطلب:

ع ْذ ُت بام عا َذ ِبه إِبـــــ ِ
ْـــراه ْم
ُ
مـُــس َت ْق َ ِ ِ
قائم
بل الق ْب َلة َو ْه َو ْ
ْ
أنفي –لك اللهم –كان راغم

مهام جُت ِّش ْمني فاين جاشم

وتصغريه ( ُب َر ْيه) بطرح اهلمزة

((ابراهيم يف (التوراة) ابرام ومعناه:
االب عال ،وفيه لغة بهِ ٍ
اء بني الراء وامليم

وامليم ،وكأنه ُجعل عربيا ،وترصف

( ((1احليوان ج1ص.327
( ((1املساعد ج1ص.109

ال يدخلها يشء من الترصيف ،وقيل:

فيه بالتصغري ،الن االسامء االعجمية

19

سرية إبراهيم اخلليل (عليه السالم) بروايات القرآن الكريم

إن تصغريه ( ُأ َبيرْ ِ ْه) بحذف اخره مثل
(سفريج) وقيلُ ( :ب َر هْيِم) وقد حتذف
ألِ ُف ُه يف الرسم ختفيفا كام يف( :اسمعيل)

و (اسحق) ،و (ارسئيل) من االسامء
االعجمية ))(.((2

مل يكن هذا من ذنب املعارصين

وانام من ذنب القدماء الذين قالوا

بعجمة اسم (ابراهيم) القرآين ،فقد قال

اجلواليقي(( :اسامء االنبياء –صلوات اهلل

عليهم –كلها اعجمية ،نحو (ابراهيم)

و (اسامعيل) و (اسحاق) و (الياس)
و (ادريس) و (ارسائيل) و (ايوب) اال

اربعة اسامء وهي( :آدم) و (صالح) و

(شعيب) و (حممد)(.((2

فاما (ابراهيم) ففيه لغات ،قرأت

عىل ايب زكريا عن ايب العالء قال :ابراهيم
تكلمت به
اسم قديم ليس بعريب وقد
ْ
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العرب عىل وجوه فقالوا :ابراهيم وهو

املشهور ،وابراهام وقد قرئ به ،وابراهم

عىل حذف الياء ،وابرهم ،ويروى ان
( ((2املعجم الكبري ج 1ص.34
( ((2لوال اخلشية من الناس لقال اجلو اليقي
ان اسم (حممد) و (امحد) اعجميان ايضا.

عبد املطلب قال:
ع ْذ ُت بام عا َذ ِبه إِبـــــ ِ
ْـــراه ْم
ُ
مـُــس َت ْق َ ِ ِ
قائم
بل الق ْب َلة َو ْه َو ْ
ْ
ويروى لعبد املطلب ايضا:
نحن ُآل اهللِ يف َك ْع َبتِ ِه
ُ

مَل ْ َي َز ْل َ
ذاك عىل َع ْه ِد ا ْب َر ِه ْم

واسامعيل فيه لغتان( :اسامعيل) و

(اسامعني) بالنون ،قال الراجز:
احلي ملا جينا
قال جواري
ِّ

ِ
هذا َو َر ِ
البيت اسامعينا
ب
ْ
وإن وافق لفظ
واسحاق اعجمي

العريب ،يقال :اسحقه اهلل يسحقه

اسحاقا.

واما ارسائيل ففيه لغات ،قالوا

(إرسال) كام قالوا( :ميكال) وقالوا:
(ارسائيل) وقالوا ايضا (ارسائني)

بالنون ،قال امية عىل (ارسال):

ال ارى َم ْن ُيعينُني يف َحيـــَــايت
غري يِ
نفس اال بني (إِ ْســرال)
َ
وقال اعرايب صاد ض َّب ًا فجاء به اىل

اهله ،وقال :انشد احلريب:
ِ
يقول ُ
السوق ملا جينا
اهل

ِ
البيت إِ رْسائينا
رب
هذا َو ِّ

أ.د .امحد مطلوب

وقال :اراد (ارسائيل) اي :مما

مسخ من بني ارسائيل ،قال :وكذلك

نجد العرب اذا وقع اليهم مامل يكن من
كالمهم تكلموا فيه بالفاظ خمتلفة كام
قالوا( :بغداذ) و (بغداد) و (بغدان).

اسم اعجمي)) (.((2
متسك

النحاة

بعجمة

اسم

(ابراهيم) وقالوا :انه منع من الرصف

للعجمة والعلمية ،فال (سيبويه)

يف (باب االسامء االعجمية) وهو

قال ابو عيل :وقياس مهزة ( َأ يوب)

يتحدث عن الرصف ومنعه(( :و اما

ان يكون ( َف ْي ُعوال) او ( َف ُّعوال) فان

و (يعقوب) و (هرمز) و (فريوز)

ان تكون اصال غري زائدة النه ال خيلو

جعلته ( َف ْي ُعوال)

(((2

كان قياسه –لو

كان عربيا –ان يكون من (االوب)
مثل

(قيوم)

ويمكن

ان

يكون

( َف ُّعوال) عىل (س ُّفود) و(ك ُّلوب) وان
مل يعلم يف االمثلة هذا ،النه ال ينكر

ان جيئ العجمي عىل مثال ال يكون
يف العريب ،وال يكون من االوب وقد
قلبت الواو فيه اىل الياء ،الن من

(ص َّو م) ال يقلب
(ص َّيم) و ُ
يقولُ :
اذا تباعدت من الطرف ،فال يقول:

(ص ّو ام) وكذلك هذه العني اذا
ُ

الواو بينه
وح َج َز
ُ
تباعدت من الطرف َ
وبني االخر ،مل جيز فيه القلب .وآزر:

( ((2هذا من متحل النحاة ،واالستحواذ عىل
العقول.

(ابراهيم) و (اسامعيل) و (اسحاق)
و (قارون) و (فرعون)

(((2

واشباه

هذه االسامء فاهنا مل تقع يف كالمهم
اال معرفة عىل حد ما كانت يف كالم
العجم ومل تكن يف كالمهم كام متكن
االول ولكنها وقعت معرفة مل تكن

من اسامئهم العربية فاستنكروها ومل

جيعلوها بمنزلة اسامئهم العربية .اما
(صالح) فعريب وكذلك (شعيب) واما

(نوح) و (هود) و (لوط) فتنرصف

عىل كل حال خلفتها)) (.((2

الـسي الزجاج :ان اسم
وقال
رَّ

(ابراهيم) اعجمي منع من الرصف
( ((2املعرب ص 13وما بعدها.
( ((2ما عالقة هرمز وفريوز باسامء االنبياء
القرآنية.
( ((2كتاب سيبويه ج3ص.235
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لل َع َلم َّية و العجمة(.((2

ووقع يف ذلك املفرسون فقال

الشافعي وابو عبيدة ،وابن فارس

ﭽ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﭼ [سورة

االعجمي ،وعىل الرغم مما جاء به

(السمرقندي) يف تفسري قوله تعاىل:
البقرة(( :]124 :قرأ ابن عامر (ابراهام)

وروي عنه انه قرأ (ابرهم) وهي لغة

بعض العرب ،وقرأ غريه (ابراهيم) يف
مجيع القرآن وهي اللغة املعروفة .وهو

اسم اعجمي وهلذا ال ينرصف))(.((2

وكان (الفريوزآبادي) قد ذكر

ان بعض املتكلمني قالوا :بان اسم
(ابراهيم) قريب من (الرباء) و(الربء) و

(الرباءة)(.((2

والباقالين من خلو كتاب اهلل من
الدكتور اجلنايب من ادلة بينة ،فان عروبة

اسم (ابراهيم) واسامء االنبياء املذكورة

يف (القرآن الكريم) ال حتتاج اىل ادلة

اكثر مما قاله اهلل –سبحانه –يف كتابه
العزيز الذي نزل بلسان عريب مبني،

وسمى احدى سوره (سورة ابراهيم).
()2

هذا ما كان من امر اسم (ابراهيم)

اما مكان والدته فقد اختلفوا فيه،

وذهب الدكتور (امحد نصيف

قال (ابن جبري) وهو يتحدث عن

من مادة عربية هي ( َب َّر ُه) ومنها قالوا:

عليه وسلم وعىل نبينا الكريم –وهو

اجلنايب) اىل ان لفظ (ابراهيم) مشتق

(ابره الرجل) اذا انجلب الناس واتى
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وعىل الرغم مما ذهب اليه االمام

بالعجائب (.((2

( ((2ما ينرصف وما ال ينرصف ص.45
( ((2تفسري القرآن الكريم (بحر العلوم)
ج 1ص.471
( ((2بصائر ذوي التمييز ج 6ص.32
( ((2تأصيل عروبة لفظة ابراهيم –جملة الضاد
ج2ص 178وما بعدها.

(دمشق)(( :مولد (ابراهيم) –صىل اهلل

بصفح جبل (قاسيون) عند قرية تعرف

بربزة وهي من امجل القرى ،وهذا
اجلبل مشهور بالربكة من القديم النه

مصعد االنبياء–صلوات اهلل عليهم–

ومطلعهم ،وهو يف اجلهة الشاملية من
البالد وعىل مقدار فرسخ ،وهذا املولد

ُ
مستطيل ضيق وقد بني
غار
املبارك ٌ

أ.د .امحد مطلوب

عليه مسجد كبري مرتفع مقسم عىل

(ابراهيم) هبا ،وهي قرية بمقربة من

صومعة عالية ،ومن ذلك الغار رأى

وذكر الدكتور (امحد سوسه) ان اكثر

ذكره اهلل –تعاىل –يف كتابه –عز وجل–

متفق عىل انه كان من (كوثى) قرب

مساجد كثرية كالغرف املطلة ،وعليه
الكوكب ثم القمر ثم الشمس حسبام

ويف ظهر الغار مقامه الذي كان خيرج
اليه)) (.((3

وقال(( :ويف اجلهة الرشقية من البلد

عن يمني الطريق اىل مولد ابراهيم

قرية تعرف ببيت الهية ،يريدون (االهلة)

وكانت فيها كنيسة هي االن مسجد مبارك
وكان (آزر) ابو (ابراهيم) ينحت فيها

االهلة ويصورها فيجئ (اخلليل ابراهيم)–

صلوات اهلل عليه وعىل نبينا فيكرسها،

وهي اليوم مسجد))(.((3

وذكر (ابن بطوطة) ما ذكره (ابن

جبري) ولكنه استدرك وقال(( :وقد رأيت
ببالد (العراق) قرية تعرف بِبرُ ص–بضم

الباء املوحدة واخرها صاد مهمل –
مابني (احللة) و (بغداد) يقال :ان مولد

( ((3رحلة ابن جبري ص ،262يريد ما جاء
يف القرآن الكريم سورة االنعام  75وما
بعدها.
( ((3رحلة ابن جبري ص.265

بلد ذي الكفل وهبا قربه))(.((3

الباحثني يف تعيني مكان والدة (ابراهيم)

(بابل)(.((3

وكان (ابن وحشية) قد ذكر ان

((ابراهيم من (كوثى ربا))
باس ِم ِه وحتدث عن قصتها(.((3
شجرة ْ
(((3

وذكر

( ((3رحلة ابن بطوطة ج1ص ،327وقال
ال��دك��ت��ور ع��ب��د اهل���ادي ال��ت��ازي وك��ان
سفري املغرب يف العراق مرتني ان كلمة
(ب���رص) مل يعد هل��ا ص��دى يف ال��ع��راق
حسب علمي حيث كنت اس��أل عنها
زمالئي باستمرار ،ورب�ما كان هلا صلة
م��ن امل��وق��ع القديم ال��واق��ع اىل الشامل
(حاشية) ( 274من الرحلة ص.)327
وق��ال الدكتور ثامر كاظم اجلنايب ان
(ابراهيم) ولد يف بابل ويف هذا املكان
املقدس وبقربه تل النمرود الذي نسميه
اليوم يف احللة بتل برس( .جملة املصباح
ع12ص.)224
( ((3مفصل ال��ع��رب و اليهود يف التاريخ
ص ،507وص.796
( ((3الفالحة النبطية ج 1ص.264
( ((3ال��ف�لاح��ة ال��ن��ب��ط��ي��ة ج1ص،186
ج2ص.1261
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قال (ياقوت احلموي)(( :كوثى–

ولد يف وسط (العراق) ومنه رحل اىل

مقصورة –تكتب بالياء الهنا رابعة

(ابن قتيبة)(( :فساق تارح ابنه ابراهيم

بالضم ثم السكون والثاء مثلثة والف

االسم ،كوثى يف سواد العراق ،وسمي

بكوثى بني ارفخشد بن سام بن نوح
وهو الذي كراه فنسب اليه ،وهو جد

(ابراهيم) وكوثى بالعراق كوثيان:
احدمها كوثى الطريق ،واالخر كوثى

ولوطا ابن ابنه ،وخرج معهم اىل ارض
(حران) فحلوا هبا ،ثم مات (تارح) يف

ارض حران))(.((3

()3

ينتمي (ابراهيم) بحسب رواية

ربى ،وهبا مشهد (ابراهيم اخلليل)

(التوراة) ((اىل القبائل االرامية وهي

وهبا طرح ابراهيم يف النار ،ومها

يف (جزيرة العرب) واستقرت عىل

وهبا مولده ،ومها من ارض بابل،
ناحيتان)) (.((3

وذكر االستاذ (طه باقر) ان

(كوثى) تسمى ((تل ابراهيم او جبل
ابراهيم))(.((3

قبائل عربية نزحت من موطنها االصيل
ضفاف الفرات يف شامل (سوريا) ثم
نزلت بعض ارسها اىل (العراق) ،ومن
مجلتهم ارسة (ابراهيم اخلليل))

(((4

فاخلليل ابراهيم عىل هذا االساس

وذكر الدكتور انامر عبد اجلبار

عراقي بالوالدة ،عريب يف قوميته التي

من حياته مع ابيه واخوته يف (اور

عاش (ابراهيم) يف (العراق)

جاسم ان ابراهيم عاش اجلزء االول
24

ارض اهلل الواسعة هو وارسته ،قال

الكلدانية)

(((3

 ،ومهام يكن من امر فان

النبي ابراهيم مل يولد يف الشام وانام
( ((3معجم البلدان ج4ص.487
( ((3مقدمة يف تاريخ احل��ض��ارات القديمة
ص ،10وغريها.
( ((3جملة املصباح العدد ( )12ص.152

ترجع اىل موطنه االصيل اجلزيرة العربية.

حيث احلضارة زاهرة ،واحلياة باهرة غري
ان الناس كانوا بعيدين عن عبادة اهلل،
( ((3املعارف ص ،31ويف غريه (تارح).
( ((4مفصل ال��ع��رب وال��ي��ه��ود يف التاريخ
ص.508

أ.د .امحد مطلوب

وكانوا يسجدون لالصنام التي قيل:

وتعاىل –وقد جعل سبحانه النبوة يف

ويصورها ،فيجئ اخلليل فيكرسها(.((4

ﭵ ﭶ ﭷ ﭸﭹ ﭺ

ان اباه تارح (آزر) كان ينحت االهلة
قال (النويري)(( :انرصف تارح حتى

دخل بيت االصنام فاذا هي قد سقطت،
فامر خدمها باعادهتا ،وعجب من

ذلك)) ،وقال(( :وعرب تارح يوما اىل
االصنام فاضطربت اضطرابا شديد ًا

فسجد هلا))(.((4

ذريته ﭽ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ

ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﭼ [سورة
احلديد ] 26 :وقرن اهلل (ابراهيم)

بالنبي (نوح) النه كام قال سبحانه:
ﭽ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳﭼ [سورة
الصافات.]83 :

واتاه الرشد ﭽ ﮝ ﮞ ﮟ

كان هذا –يف التصور –قبل مولد

ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﭼ [سورة

علم ان ال قيمة لالصنام ،الهنا حجر

ومنذر ًا ،كام اوحى اىل غريه من االنبياء

(ابراهيم) وحني ولد وادرك احلياة

االنبياء ]51 :واوحى اليه ليكون مبرش ًا

ال ينطق ،وان االبتعاد عن عبادة اهلل–

والرسل [النساء ]164-163 :وانزل

نبيا هيدي الناس اىل عبادة اهلل خالق

[سورة االعىل ]19 :وجعله اماما

سبحانه وتعاىل –كفر ،وشاء اهلل ان يكون
الكون ،ﭽ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ

ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛﭜ ﭝ ﭞ

عليه صحفا [سورة النجم،]37–36 :
للناس

ﭽﮥﮦﮧﮨﮩ

ﮪﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰﮱ ﯓ ﯔ

ﭟ ﭠ ﭡ ﭢﭼ

ﯕﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛﭼ

اخذ حيث اباه وقومه عىل ترك عبادة

شعر ابراهيم باملسؤولية وحتملها

[سورة النساء.]163 :

االصنام ،والتوجه اىل اهلل –سبحانه
( ((4رحلة ابن جبري ص.265
( ((4هناية االرب ج 13ص.99

[سورة البقرة.]124 :

عىل الرغم مما كان يعاين من عنت ابيه
وقومه ،وكان كلام دعاهم اىل اهلدى

تعنتوا وكذبوه ،وهو ما عاناه النبي
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حممد وقد قال اهلل له :ﭽ ﮗ

ﮘﮙﮚﮛﮜﮝ

ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤﭼ
[سورة احلج.]43 -42 :

كان صاحب امللك يف (بابل) وما

حاج ُه ،قال تعاىل :ﭽ ﭭ ﭮ
حوهلا قد
َّ
ﭯﭰﭱﭲﭳﭴﭵﭶﭷ

ﯗﯘﯙﯚﯛﯜ
ﯝﭼ [سورة الشعراء.]76-69 :

وظل ابراهيم حيث اباه وقومه

عىل ترك عبادة االصنام ولكن من غري
جدوى( ،كام ورد يف سورة الصافات

االيات .)99-85

ﭸﭹﭺﭻﭼﭽﭾ

واستمر يف النصح واالرشاد

ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃﮄ ﮅ ﮆ
ﮇﮈﮉﮊﮋﮌﮍﮎ

فام استجابوا ﭽ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ
ﭜ ﭝ ﭞﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ

ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓﮔ ﮕ ﮖ ﮗ

ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ

ﮘ ﮙ ﭼ [سورة البقرة.]258 :

كانت حجة ابراهيم دامغة حني

جاءته من اهلل –سبحانه وتعاىل –وهو ما

حكته سورة االنعام االية .83-74

هنى اباه وقومه عن عبادة االصنام،

ووجههم اىل عبادة اهلل( ،كام ورد يف
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ﮮﮯﮰﮱﯓﯔﯕﯖ

سورة االنبياء ،االيات .)71-51

وقال اهلل لنبيه حممد  ﭽ ﮏ ﮐ

ﮑ ﮒ ﭼ ثم ماذا؟ .ﭽ ﮔ ﮕ ﮖ
ﮗﮘﮙﮚﮛﮜﮝ

ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮﭯ ﭰ
ﭱﭲﭳﭴﭵﭶﭷ
ﭸﭹﭺﭻﭼﭽﭾ

ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃﭼ [سورة

العنكبوت.]17-16 :

ﭽﭑﭒﭓﭔﭕﭖ

ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞﭟ
ﭠﭡﭢﭣﭤﭥﭦﭧ
ﭨﭩﭪﭫﭬﭭﭮﭯ
ﭰ ﭱ ﭲﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ

ﮞﮟﮠﮡﮢﮣﮤﮥ

ﭸﭹﭺﭻ

ﮦﮧﮨﮩﮪﮫﮬﮭ

ﭼﭽﭾﭿﮀﮁ
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ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇﮈ ﮉ ﮊ

ﭺﭻﭼﭽﭾﭿ

ﮋ ﮌ ﮍﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﭼ

ﮀﮁﮂﮃﮄﮅﮆﮇ

[سورة العنكبوت.]26-25 :

مل يستجب ابوه وقومه لدعوته اذ

كذبوه ،واراد ان يستغفر البيه [سورة

املمتحنة ]4 :ولكنه ال يملك من اهلل شيئا

الن اهلل هو الغفار .وظل خائفا عىل ابيه

و ﭽﭱﭲﭳﭴﭵﭶﭷﭸﭹﭺ

ﭻﭼﭽﭾﭿﮀﮁﮂﮃ
ﮄﮅﮆﮇﮈﮉﮊﮋ

ﮈ ﮉﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﭼ [سورة
التوبة.]114 :

كانت براءته من ابيه وقومه الهنم

مل يستجيبوا لدعوته ،وظلوا يف غيهم
يعمهون ،وازداد ايامنه باهلل وثقته بقدرته
عىل حتمل املسؤولية ،وكان سؤاله عن
إِحياء املوتى قد َث ّبت ايامنه وان كان يعلم

ان اهلل وحده خيلق وحيي املوتى ﭽ ﭑ

ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒﮓ ﮔ

ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘﭙ

ﮕﮖﮗﮘﮙﮚﮛ

ﭚ ﭛ ﭜﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢﭣ

ﮜﮝﮞﮟﮠﮡﮢ

ﭤﭥﭦﭧﭨﭩﭪﭫ

ﮣ ﮤﭼ فكان جواب ابيه:
ﭽﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫﮬ
ﮭ ﮮ ﮯ ﮰﮱ ﯓ ﯔﭼ

فقال له ابراهيم :ﭽ ﯗ ﯘﯙ ﯚ

ﯛ ﯜﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ
ﯤﯥﯦﯧﯨﯩﯪ

ﭬﭭﭮﭯﭰﭱﭲﭳ

ﭴ ﭵﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻﭼ

[سورة البقرة.]260 :

()4

يئس ابراهيم من هداية قومه

فشد الرحال متوجه ًا اىل (حران) ((اذ

ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰﭼ [سورة

ساق تارح ابنه ابراهيم ولوطا ابن

من احرتام نبوته استغفر له وحني

قال (ابن قتيبة)(( :وملا

مريم.]48-42 :

عىص امر اهلل تربأ منه ﭽ ﭸ ﭹ

ابنه ،وخرج معهم اىل ارض (حران)

فحلوا هبا))

(((4

( ((4املعارف ص.31

27

سرية إبراهيم اخلليل (عليه السالم) بروايات القرآن الكريم

نجى اهلل –عز وجل –ابراهيم من النار

ﭽﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ

االرض املقدسة ،وخرج بسارة وابن

ولعل هذا ما جعل (ابن جبري) يقول

خرج من ارض (بابل) وكان بكوثى اىل
اخيه (لوط) وكان آمن له يف رهط معه

من قومه واتبعوه حتى وردوا (حران)
فاقاموا هبا زمنا ،ثم خرجوا اىل االردن
فدُ فِعوا اىل مدينة فيها جبار من اجلبابرة
من (القبط؟ ).يقال له (صادوف)

وهو الذي عرض له يف (سارة) حتى
منعها اهلل منه ،ومتع (سارة) هباجر (ام

اسامعيل) وكانت قبطية))( .((4وذكر ان
اول من بنى حران َأ َخ ِ
وان البراهيم يقال
هلام :هاران وبه سميت (حران) وناهر
وهو ابو (رفقا) امرأة اسحاق(.((4

بعد ان ذكر َح َّر (حران) اذ اشتق –كام

ذكر من اسمها –ثم استغفر اهلل وقال:
((كفى هبذا البلد رشفا وفضال اهنا البلدة

العتيقة املنسوبة البينا (ابراهيم)
وهلا بِ ِق ْب ِل ِّيها نحو ثالثة فراسخ مشهد

مبارك فيه عني جارية كان مأوى له
ولسارة–صلوات اهلل عليهام –ومتع َّبدا

هلام .بربكة هذة النسبة قد جعل اهلل هذه
البلدان مقرا للصاحلني املتنزهني ،ومثابة

للسائحني املتبتلني))(.((4

غادر (حران) هو وارسته ولوط

وهذا ما ذكره (ياقوت احلموي)

متوجها اىل (فلسطني) ،ولعله مر بدمشق

ابراهيم النه اول من بناها فعربت،

(قاسيون) الذي قال فيه (ابن جبري) و

اذ قال(( :قيل :سميت هباران اخي
28

ﯫ ﯬﭼ وهي حراء))(.((4

فقيل (حران) ...وقال املفرسون يف
قوله تعاىل :ﭽ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍﭼ

واستقرفيها ردحا من الزمن بجبل
(ابن بطوطة) انه ولد فيه ،والقى رحله

بعد ذلك يف ارض (كنعان) يف االردن

انه اراد (حران) وقالوا يف قوله تعاىل:

وفلسطني ،واستقر يف هذه الديار بعد ان

( ((4املعارف ص ،32وينظر الكتاب املقدس
العهد العتيق ص 24والعهد اجلديد
ص.213
( ((4املعارف ص.31

( ((4معجم البلدان ج 2ص.325
( ((4رحلة ابن جبري ص.232

خرج منها وورثها ،وانزل اهلل عرشين
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صحيفة عليه

(((4

وهي الصحف التي

ذكرها اهلل تعاىل يف (القرآن الكريم)

قال :ﭽ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ

ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﭼ وقال :ﭽ ﭚ

ﭛﭜﭝﭞﭟﭠﭡ

()5

تزوج (ابراهيم)( سارة) بنت

عمه (هاران) ومل تنجب وكانت يف
نفسه رغبة يف االنجاب فتزوج (هاجر)
وولدت منه (اسامعيل) ،وكانت

ﭢﭼ [سورة النجم ]37-36 :و

(سارة) قد زوجته هبا قائلة ((ان اهلل

ويف هذا البلد ظل يدعو اىل التوحيد

واراد اهلل ان

[سورة االعىل.]19-18 :

ويستنكر عبادة االصنام ،وكان ابن اخيه

(لوط) قد استقر يف (سدوم) وكان
اهلوها عىل رصاط ال يرضاه اهلل ،وقد
حذرهم ،ولكنهم مل يعبأوا بتحذيره .وقد
اورد القرآن الكريم قصصهم يف مواضع
متعددة منها يف سورة االعراف االيات

[ ]84-80وسورة العنكبوت [-28

 ]35وسورة هود [ ،]83-69وتنظر

سورة احلجر وما بعدها والذاريات 24

وما بعدها.

قد حرمني الولد فادخل بامتي لعلنا
نتعزى منها بولد))

(((4

يكون لسارة ولد فبرشها اهلل باسحاق:

ﭽﯕﯖﯗﯘﯙ
ﯚ ﯛﯜ ﯝ ﯞ ﭼ وكانت ﭽ ﯻ

ﯼﯽﯾﯿﰀﰁ

ﰂ ﰃﭼ [سورة هود ]69 :وما

بعدها ،ﭽ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ
ﭑﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘ
ﭙﭚﭛﭜﭝﭞﭟﭠ
ﭡﭢﭣﭤﭥﭦﭧ
ﭨﭩﭪﭫﭬﭭ

قىض اهلل امره ودمر القوم الفاسقني،

ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲﭼ [سورة

بلدة (سدوم) التي وصفت باللعنة

ويذكر ابن قتيبة ان (ابراهيم) تزوج

وسار (لوط) بارسته اال امراته ،تاركا
واملنكر وسوء املصري.

( ((4املعارف ص.32

احلجر.] 55-51 :

((امراة من الكنعانيني يقال هلا (قطورا)
( ((4املعارف ص.32
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فولدت له اربعة نفر ،وتزوج اخرى

والة البيت واحلكام بمكة ال ينازعهم

نفر ،فكان مجيع ولد ابراهيم ثالثة عرش

وقرابتهم ،واعظاما للحرمة ان يكون

يقال هلا (حجورا) فولدت له سبعة
رجالً))(.((5

مل يذكر ((القرآن الكريم)) من

اوالده (اسامعيل) و (اسحاق) وقد
وهبهام اهلل له عىل الكرب ﭽ ﯓ

ﯔﯕﯖﯗﯘﯙﯚ

ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠﭼ [سورة
ابراهيم ،]39 :هذان مها ولداه اللذان

ذكرمها اهلل تعاىل ،اما (اسامعيل) فهو
ابن (هاجر) وهي من (ام العرب) قرية

هبا بغي او قتال ،فلام ضاقت (مكة)

عىل ولد اسامعيل انترشوا يف البالد

فال ينائون قوما اال اظهرهم اهلل عليهم
بدينهم فوطؤوهم)) (.((5

قال (ابن هشام)(( :كان عمر

(اسامعيل) فيام يذكرون مئة سنة وثالثني

سنة ،ثم مات رمحة اهلل وبركاته عليه –
ودفن يف ِ
احل ْجر (حجر الكعبة) مع امه

(هاجر) –.((5())

كانت َأ مام (ال َف َر ما) من (مرص)
وقالوا ان اسمه اعجمي َ
كأ بيه واالنبياء

(اسامعيل) مائة وسبعا وثالثني سنة

االسم قرآين ،والن العرب ((كلها

هاجر))(.((5

(((5

االخرين ،وليس االمر كذلك ،الن

ولد اسامعيل وقحطان ،وبعض اهل
30

ولد اسامعيل يف ذلك خلؤولتهم

اليمن يقول :قحطان من ولد اسامعيل
أيب العرب كلها))

(((5

و((نرش اهلل ولد

(اسامعيل) بمكة واخواهلم من جرهم
( ((5املعارف ص.33
( ((5السرية النبوية ج 1ص.7
( ((5السرية النبوية ج 1ص.8

وقال

(ابن

قتيبة):

((وعاش

ودفن يف (احلجر) وفيه دفنت امه
يف (القرآن الكريم) ان (اسامعيل)

مل يكن هيوديا او نرصانيا [سورة البقرة:
 ]140وانزل اهلل عليه وعىل ابيه واخيه
(اسحاق) وابنه (يعقوب) واالسباط

( ((5السرية النبوية ج 1ص.118
( ((5السرية النبوية ج 1ص.6
( ((5املعارف ص ،34وتنظر رحلة ابن جبري
ص.63
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ما فيه هداية البرشية [سورة ال عمران:

 ]163ووصفه اهلل –سبحانه وتعاىل –
بصدق الوعد ﭽ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤﭥ

ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭼ [سورة
مريم ]54 :وانه كان من الصابرين
[سورة االنبياء ]85 :ومن االخيار

سورة ص.]48 :

ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇﰈ ﰉ
ﰊ ﰋ ﰌ ﰍﰎ ﰏ ﰐ ﰑ ﰒ ﰓ
ﰔﰕﭑﭒﭓﭔﭕ
ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜﭝ
ﭞﭟﭠﭡﭢﭣﭤﭥ

ﭦﭧﭨﭩﭪﭫ ﭼ
[سورة الصافات.]107– 101 :

اما (اسحاق) فقد برش اهلل ابراهيم

اختلف يف الذبيح ،اهو (اسامعيل)

ابراهيم[ ،]39 :سورة احلجر]51 :

((اسحاق هو الذبيح عىل ذلك اكثر اهل

به ،ووهبه اياه عىل الكرب [سورة
وجعله نبيا [سورة مريم ]59 :وصاحلا

[سورة االنبياء[ ،]72 :سورة الصافات:

،]112

[سورة

الذاريات:

]24

وحني ولد (اسحاق) قال الكنعانيون:

((اما تعجبون هلذا الشيخ والعجوز
وجدا غالما لقيطا فتبنياه ،فصور اهلل

(اسحاق) عىل صورة (ابراهيم) فلم
يكن يفصل بينهام فوسم اهلل (ابراهيم)

باملشيب)) (.((5

كان (اسحاق) هو الذبيح الذي

برشه اهلل به ﭽ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ

ﯹﯺﯻﯼﯽﯾﯿﰀﰁ
( ((5املعارف ص.30

أم (اسحاق) ،ذكر ابن قتيبة ان
العلم ووجدته يف التوراة الذبيح))(.((5

وقال قوم َّ
إن الذبيح اسامعيل،

ويبدو مما ذكره (ابن جبري) ان الذبيح

هو (اسامعيل) قال(( :وبعد احلجرة
االوىل يعرج عن الطريق يسريا،

ويلقى منحر الذبيح حيث فدي

بالذبح العظيم))

(((5

وهذا استنادا

اىل ان الذي رحل مع ابيه اىل (مكة

املكرمة) هو (اسامعيل) ولكن ما جاء
يف (القرآن الكريم) من برشى والدة

( ((5املعارف ص ،35وينظر هناية االرب
ج 13ص.120
( ((5رحلة ابن جبري ص.141
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(اسحاق) وما تبعه من الرؤيا تدل عىل

الدين اجلعربي) احد العلامء املرضيني

عند كثري من الناس ان (اسحاق) هو

اخلليل هنالك فقال يل :كل من لقيته

ان (اسحاق) هو الذبيح .واستقر
الذبيح ،قال (حافظ ابراهيم):
وكم َأ ْز َر ْت بنا األَيا ُم حتى

َفدَ ْت بال َك ْب ِ
حاق َّ
ش إِ ْس َ
الذ بيحا

(((5

من اهل العلم يصححون ان هذه القبور
قبور ابراهيم واسحاق ويعقوب عىل نبينا
وعليهم السالم –وقبور زوجاهتم ،وال

تزوج (اسحاق) رفقا بنت ناحور

يطعن يف ذلك اال اهل البدع ،وهو نقل

له (عيصو) و (يعقوب) توأمني يف

مل يذكر (القرآن الكريم) من اوالد

بن تارح ،وهي ابنة عمه ،فولدت
بطن واحد ...وعاش (اسحاق) مئة
وثامنني سنة فلام مات َقبرَ َ ُه ابناه يف
املزرعة التي اشرتاها ابراهيم ،عند قرب

(ابراهيم).((6( 

اخللف عن السلف اليشك فيه))(.((6

(اسحاق) اال (يعقوب) واسمه

عريب الن (القرآن الكريم) خال من
االعجمي اذ نزل بلسان عريب مبني،
و (يعقوب) َذك َُر القبج ،ولكن (ابن

ذكر (ابن بطوطة) ان يف مسجد

منظور) قال(( :يعقوب اسم (ارسائيل)

ويعقوب –صلوات اهلل عىل نبينا

للعجمة والتعريف النه ُغيرِّ عن جهته،

اخلليل)(( :قرب ابراهيم واسحاق

وعليهم –ويقابلها قبور ثالثة هي
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واالئمة املشهورين ،سالته عن صحة قرب

قبور ازواجهم))( ،((6وقال عن مدينة
اخلليل(( :وملا لقيت هبذه املدينة املدرس
الصالح املعمر االمام اخلطيب (برهان
( ((5ديوان حافظ ابراهيم ج 2ص.38
( ((6املعارف ص.38
( ((6رحلة ابن بطوطة ج 1ص.239

ايب (يوسف) ال ينرصف يف املعرفة

فوقع يف كالم العرب غري املعروف.
وسمي (يعقوب) هبذا النه ولد مع
(عيصو) يف بطن واحد ،ولد (عيصو)

قبله و (يعقوب) متعلق بعقبه ،خرجا
معا))( ،((6فكيف يكون االسم اعجميا

( ((6رحلة ابن بطوطة ج 1ص.242
( ((6لسان العرب (عقب).
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وهو من الفعل (عقب) كام ذكر ابن

ال عمران ]93 :وقال :ﭽ ﮔ ﮕ ﮖ

تدبر.

ﭽﯞﯟﯠﯡﯢﯣﯤ

منظور –ولكن بعضهم ينقل من غري
واسمه االخر الذي تردد يف القرآن

الكريم) ارسائيل ،وقيل :ان االسم

((عربي معناه جياهد مع اهلل)) (.((6

ﮗ ﭼ [سورة مريم ]58 :وقال:

ﯥﯦﯧﯨﯩﯪﯫﯬ

ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱﭼ [سورة

يوسف ]68 :فيعقوب وارسائيل اسامن

قال (السمرقندي)(( :وقيل :انام

قرآنيان – ،اي مها عربيان سمى اهلل

له( :ايل) ،..ويقال :النه ارسه جني

وحده يف كتابه العزيز ،وهو ((ارسائيل

سمي (ارسائيل) النه ارسه ملك يقال

يقال له( :ايل) ،وقال (السدي) :وقعت
بينه وبني اخيه (عيصو) عداوه فحلف

(عيصو) ان يقتله ،وكان (يعقوب)
خيتفي بالنهار وخيرج بالليل فسمي
ارسائيل لسريه بالليل ،واصله من ارساء

الليل ،واهلل اعلم))(.((6

تعاىل هبا ابن اسحاق الذي ذكره
الذي

َو َلدَ

َ
االسباط

كلهم))(،((6

وكان ابوه قد امره ان ال ينكح امراة
من الكنعانيني ،وانام ينكح امرأة من

بنات خاله (ال بان بن ناهر بن آزر)
وكان مسكنه الفرات فسار اىل خاله
وتزوج ابنتيه (اليا) و (راحيل) وفارق

هذا كله رضب من اخليال ،وعلم

(يعقوب) خاله وعاد حتى نازل اخاه

(ارسائيل) وقال :ﭽ ﭣ ﭤ ﭥ

عرشة سنة ،ثم عاد اىل اخلليل ودفن

ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳﭼ [سورة

عليهام –(((6ومن ابنائه (يوسف)

( ((6معجم االل��ف��اظ املحكية وامل��ش�ترك��ة
ص.441
( ((6تفسري ال��ق��رآن الكريم (بحر العلوم)
ج1ص.333

( ((6املعارف ص.39
( ((6املعارف ص .39وقصة يعقوب واخيه
َ
هابيل
عيصو تشبه هابيل وقابيل اذ قتل
اخوه قابيل [سورة املائدة ،]31-27 :كام=

االسامء عند اهلل وهو الذي سامه

ﭦﭧﭨﭩﭪﭫﭬﭭ

(عيصو) وعاش يف ارض (مرص) سبع
عند قرب ابيه (ابراهيم)–صلوات اهلل
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من زوجته (راحيل) وقد اكرم اباه

(يعقوب) ﭽ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ

كام وصف اباه وابنه يعقوب باهنم ذوي

ﮆﮇﮈﮉﮊﮋﮌ

ﭳﭴﭵﭶﭷﭸ

ﭿﮀﮁﮂﮃﮄﮅ

ﮍ ﮎ ﮏ ﮐﭼ [سورة يوسف:
.]100-99

جعل اهلل (اسحاق) نبيا وكرمه

يف (القرآن الكريم) ووصاه ابوه ان

اليموت اال وهو مسلم ﭽ ﮦ ﮧ

ﮨﮩﮪﮫﮬﮭﮮ
ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖﭼ

االيدي ﭽ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ

ﭹﭺﭻﭼﭽﭾﭿ
ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ

ﮅ ﮆ ﮇﮈ ﮉ ﮊ ﮋﭼ [سورة

ص.]48-45 :

()6

امر اهلل (ابراهيم) بالتوجه اىل (مكة

املكرمة) باسامعيل وامه ،واخربه بانه

[سورة البقرة ]132 :وقال تعاىل:

قد بوأه البيت احلرام ،وانه يقيض عىل

ﮓﮔﮕﮖﮗﮘﮙ

(مكة) من املدن العريقة التي ال يعرف

ﭽﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ

يديه عامرته ،وينيط باسامعيل سقايته .و

ﮚ ﮛﮜ ﮝ ﮞ ﮟﭼ [سورة آل

تارخيها بدقة ،وقد ورد اسمها يف (القرآن

كان (اسحاق) كابيه واخيه

االوىل :مكة ،كام يف قوله تعاىل:

عمران.]34-33 :
34

وعىل ابيه امتحانا عسريا ،ووصفه اهلل

(اسامعيل) حنيفا مسلام ،ومل يكونوا
هودا او نصارى ،وكان ما انزل عليه
=تشبه قصة يعقوب وزواجه من بنتي خاله
يف العراق قصة شعيب وموسى [سورة
هود ] 84 :وما بعدها و [سورة القصص:
 ] 22وما بعدها ،وينظر هناية االرب ج13
ص 184وما بعدها.

الكريم) بصيغتني:

ﭽﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ
ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞﭟ ﭠ ﭡ
ﭢ ﭣ ﭤ ﭼ [سورة الفتح.]24 :

الثانية :بكة ،كام يف قوله تعاىل :ﭽﮖ

ﮗﮘﮙﮚﮛﮜﮝ
ﮞ ﮟﭼ [سورة ال عمران.]96 :
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حتدث القدماء عن (مكة املكرمة)

اهنا قديمة قدم العامل ،ولكن (ابن

احلرام وقد ذكرها (بطليموس) وسميت

زمن (نوح) رفع الكريس الذي

وقال ياقوت احلموي :اهنا بيت اهلل
(مكة) الهنا متك اجلبارين –اي تذهب

قتيبة) يقول(( :انه ملا كان الغرق

كان (ادم) جيلس عليه(( ،ومكثت

نخوهتم –ويقال :سميت مكة الزدحام

االرض خرابا الفي سنة حتى امر

ويقال ان (مكة) اسم املدينة و (بكة)

بيته ...فبنى هو و (اسامعيل) البيت...

بكة و امليم بدل من (الباء) ،وقيل بكة

وقال ياقوت احلموي(( :ان اول

الناس فيها ،وكذلك سميت بكة،

اسم البيت ،وقال اخرون :مكة هي
الكعبة و املسجد ،ومكة ذو طوى وهو

بطن الوادي الذي ذكره اهلل يف [سورة

الفتح.]24 :

وهلا اسامء غري ذلك :النساسة ،وام

القرى ،ام رحم ،ومعاد ،واحلاطمة،
والبلد االمني(.((6

اهلل–تبارك وتعاىل –(ابراهيم) ان يبني
فهو اول بيت وضع للناس))(.((7

ما خلق اهلل يف االرض مكان الكعبة

ثم دحا االرض من حتتها فهي رسة
االرض ووسط الدنيا ،وام القرى

واوهلا الكعبة وبكة حول مكة ،وحول
مكة احلرم ،وحول احلرم الدنيا))

ثم قال(( :بعد الطوفان بالفي سنة

ووصف (ابن جبري) مكة وصفا

بقيت االرض خرابا يف موضع الكعبة

ويف مكة املكرمة (الكعبة املرشفة)

(اسامعيل) و ((كان الناس قبله حيجون

اهلل مقاما للناس ومثابة وامنا ،ويبدو

اهلل مكانه البراهيم كام اراد اهلل من

مطوال ،وفعل مثله (ابن بطوطة)(.((6

التي هي اول بيت وضع فيها ،وجعلها
( ((6معجم البلدان ج 5ص 181وما بعدها.
( ((6رحلة اب��ن جبري ص 98وم��ا بعدها،
وتنظر رحلة ابن بطوطة ج 1ص370
وما بعدها.

فامر اهلل (ابراهيم) ان يبنيه هو وابنه

اىل (مكة) واىل موضع البيت حتى بوأ

عامرته واظهاره دينه وشعائره ،فلم
يزل البيت منذ هبط (ادم) اىل االرض

( ((7املعارف ص.559
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معظام حمرما تناسخه االمم وامللل امة

وامر اهلل –تعاىل (ابراهيم) و

ويبدو مما ذكره (ابن قتيبة) و

والتطهري هنا تطهريه من االصنام وعبادة

كان مقامها حيج الناس اليه حتى جاء

هم الذين يأتون البيت احلرام من غربة،

بعد امة ،وملة بعد ملة))(.((7

(ياقوت) ان الكعبة مل تكن مبنية وانام

(ابراهيم) اىل مكة فاقام الكعبة

املرشفة هو وابنه (اسامعيل) ،وكان

االعتامد عىل قول اهلل تعاىل ﭽ ﮥ ﮦ
ﮧ ﮨ ﮩ ﮪﮫ ﮬ ﮭ ﮮ

االوثان ،ومن الرشك باهلل ،و الطائفون

والعاكفون هم املقيمون عليه ،وقيل :هم
اهل البلد احلرام.

ودعا (ابراهيم) ربه ان تظل (مكة)

بلدا امنا من اجلبابرة وغريهم ،وان يرزق

ﮯ ﮰﮱ ﯓ ﯔ ﯕﯖ ﯗ ﯘ ﯙ

اهله من الثمرات ،والرزق هنا ملؤمني اهل

ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧﯨ

قليال ثم مصريهم عذاب النار ،وبئس

ﯰ ﯱ ﯲ ﯳﭼ

واختلف اهل التأويل يف (القواعد)

ذكر (ابن جرير الطربي) يف هذه

هي قواعد بيت كان (ادم) ابو البرش قد

اليه كل سنة اليدعه االنسان اذا اتاه مرة

اثره بعده حتى بوأه اهلل (ابراهيم)

ﯚﯛﯜﯝﯞﯟﯠ

(مكة) دون كافرهيم ،ويمتع الكافرين

ﯩﯪﯫﯬﯭﯮﯯ

املصري.

[سورة البقرة.]124 :

االيات عدة اقوال ،فاملثابة ما يثوبون
36

(اسامعيل) بتطهري البيت للطائفني،

ان يعود اليه ،والخياف فيه من دخله اذ

يتخذ من مقام (ابراهيم) مصىل ،فهو

يصيل خلف املقام ،وقيل :ان احلج كله
مقام (ابراهيم).

( ((7معجم البلدان ج 4ص 463وما بعدها.

التي رفعها (ابراهيم) و (اسامعيل) فقيل:

بناه بامر اهلل ،ثم درس مكانه وتعفى
فبناه .وقيل :ان البيت اهبط ياقوته
واحدة او درة واحدة حتى اذا أغرق اهلل

قوم (نوح) رفعه وبقي اساسه فبوأه اهلل
البراهيم فبناه بعد ذلك .وقيل :وجدوا
يف مكة حجرا مكتوبا عليه ((فاين انا اهلل

أ.د .امحد مطلوب

وبكة بنيته يوم صنعت الشمس والقمر

جربيل؟ .فيقول جربيل :امضه حتى

وقيل :خلق اهلل موضع هذا البيت

وسمر يرهبا (يملكها) اناس يقال هلم

وحففته بسبعة امالك حفا)).

قبل ان خيلق شيئا من االرض بالفي
سنة ،واركانه يف االرض السابعة.

قدم به (مكة) وهي اذ ذاك عضاه سلم،

العامليق خارج مكة وما حوهلا ،والبيت
يومئذ ربوة محراء مدرة فقال :ابراهيم

ثم يدعو (ابراهيم) ربه ان يتقبل منه

جلربيل :اههنا امرت ان اضعها؟ .قال:

وان يرهيم مناسك احلج ،اي :ارنا نسكنا

ويزعمون واهلل اعلم–ان َم َلك ًا من

ما فعله ،وان جيعله مع ذريته مسلمة له،
وحجنا ،وعلمنا عبادتك واين نعبدك،

وما يرضيك عنا فنفعله(.((7
()7

نعم .فعمد هبام اىل موضع عريشا...

املالئكة اتى (هاجر) ام (اسامعيل)
حني انزهلام (ابراهيم) مكة قبل ان
يرفع ابراهيم واسامعيل القواعد من

نفذ (ابراهيم) امر اهلل وسار

البيت فاشارهلام اىل البيت وهو ربوة

متوجهني اىل حيث امره اهلل ليقيم

وضع يف االرض ،وهو بيت اهلل العتيق

بزوجته (هاجر) وابنهام (اسامعيل)

محراء مدرة فقال هلام :هذا اول بيت

قواعد الكعبة ،ويؤذن باحلج ،وعن اهل

واعلمي ان (ابراهيم) و (اسامعيل) مها

البيت خرج اليه من الشام ،وخرج معه

وتذكر بعض الكتب ان (ابراهيم)

العلم ((ان اهلل ملا بوأ (ابراهيم) مكان
(اسامعيل) وامه (هاجر) واسامعيل
طفل صغري يرضع ،ومحلوا عىل الرباق

ومعه جربيل يدله عىل موضع البيت

يرفعانه)) (.((7

تركهم يف الوادي ،وعاد اىل الشام،
وكالم اهلل ال يدل عىل هذا وانام يفهم

منه ضمنا ان (مكة) كانت آهلة

ومعامل احلرم ،فخرج معه جربيل فقال:

بالسكان ،وان الناس يفدون اليها

( ((7جامع البيان ج 1ص 676وما بعدها.

( ((7جامع البيان ج 1ص.697

ال يمر بقرية اال قال اهبذه امرت يا

ليحجوا ،واال كيف يرتكهام بال جليس
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و ال انيس؟ .قيل :ان الوادي مكة

تشري االية الكريمة اىل ان (الكعبة)

وليس فيها زرع وال رضع ،وذكر (ابن

مكة فهي البيت املحرم الذي امر هو

وان اجلبال حتيط هبا من عدة جهات،
جبري)(( :والوادي املذكور هو الوادي

املنسوب البراهيم وجمراه عىل باب
الصفا املذكور ،وكان السيل قد خالف

وزوجته وابنهام ان يقيموا الصالة فيه بعد

ان يقيموا قواعده.

وقوله تعاىل :ﭽ ﮒ ﮓ ﮔ

ﮕ ﮖ ﮗ ﭼ يدل عىل وجود ناس

جمراه فكان يأيت عىل املسيل بني (الصفا
و املروة) ويدخل احلرم فكان مدة َمدِّ ِه

عسى ان تلني قلوهبم ليعيش اهله معهم

فامر (املهدي) برفع موضع يف اعىل

فاالية الكريمة تدل عىل ان (مكة)

باالمطار يطاف حول الكعبة سبحا،

بامن وسالم ،ويرزقهم من الثمرات.

البلد يسمى (رأس الردم) .فمتى جاء

اهلة بالسكان و اال كيف يرتك (ابراهيم)

واستمر عىل باب (ابراهيم) اىل املوضع

هو واسامعيل الطفل قواعد البيت،

السيل عرج عن ذلك الردم اىل جمراه،

الذي يسمى املسفلة ،وخيرج عن البلد

والجيري املاء االعند نزول ديم املطر

زوجته وابنهام وكيف يامره اهلل ان يقيم
وكان (الطربي) قد ذكر قصة طويلة

نقلتها الكتب عنه وهي تتصل بعطش

الكثري ،وهو الوادي الذي َعنَى

(اسامعيل) ملا وضع زوجته وابنهام

تبارك وتعاىل عنه :ﭽ ﮃ ﮄ ﮅ

مرك ان تقيض بارض
(هاجر)َ :م ْن َأ َ

من ابقى له االيات البينات))(.((7

وال ماء؟ .قال :ريب امرين ،قالت :فانه

(ابراهيم) بقوله :حيث حكى اهلل
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كانت قائمة حني وصل (ابراهيم) اىل

ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋﭼ فسبحان
يفهم من هذا ان (ابراهيم) نزل يف

احد وديان مكة حيث ال زرع والرضع.
( ((7رحلة ابن جبري ص.87-86

يف (مكة) وعاد اىل الشام ،وبام قالته

ليس فيها رضع وزرع وال انيس وال زاد

اليضيعنا (.((7

ان اهلل امره ان يذهب اىل مكة املكرمة،

( ((7جامع البيان ج 2ص.5123

أ.د .امحد مطلوب

ولكن (التوراة) تذكر ان زوجته االوىل

رسد هذه احلكاية ،ومنهم الدكتور(امحد

وابنها ،فان ابن هذه االمة اليرث مع

((ترجع اىل عهد ابراهيم اخلليل حيث

(سارة) قالت له(( :اطرد هذه االمة
(اسحاق) فساء هذا الكالم جدا يف عيني

سوسه) الذي قال عن (بئر سبع) اهنا
تشري التوراة اىل ان ابراهيم هو الذي

ابراهيم من جهة ابنه ،فقال اهلل البراهيم
وأمر َأ َمتِك،
اليسوء يف عينيك امر الصبي ُ

هناك شهادة عىل حفرها اياه ومن هنا

باسحاق يدعى لك نسل ،وابن االمة –

فيها ،وكذلك حفر اسحاق بن ابراهيم

كل ما تقوله (سارة) فاسمع لقوهلا النه
ايضا – َأجع ُل ُه أمة فإِنه نسلك))(.((7

وهذا ما اليمكن ان يصدر من

خليل اهلل (ابراهيم) اذ ينفذ امر زوجته

(سارة) يف حني ان اهلل –سبحانه

حفرها واعطى سبع نعاج اىل االمري

سميت (بئر سبع) .وغرس ابراهيم أث ً
ال
بئر ًا عند (بئر سبع) ،ثم اطلق عىل املدينة
اسم بئر سبع))(.((7

وصل –اذن –ابراهيم اىل مكة

((وامره اهلل ببناء البيت فبناه هو

وتعاىل–امره ان يذهب اىل (مكة

وابنه اسامعيل ،فلام بنياه قيل :أ ِّذن

قواعد البيت ،اذ كيف يزود هاجر

يبدو من اكثر ما قيل عن (مكة

يف (بئر سبع) فينفد املاء والزاد

كانتا موجودتني منذ القدم ،واليعقل

ماء فمضت ومألت القربة وسقت

ليس به انيس ،والحياة الن زوجته

املكرمة) ليقيم هو وابنه (اسامعيل)
وابنهام باملاء والزاد ويرصفهام ليتيها

وتضيق هباجر وابنها احلياة ورأت بئر

الغالم)) (.((7

وعىل (التوراة) اعتمد املؤلفون يف

( ((7الكتاب املقدس –العهد العتيق ص.37
( ((7نفسه ص.37

باحلج))(.((7

املكرمة) و (الكعبة املرشفة) اهنام

ان اهلل تعاىل ارسله اىل مكان موحش
(سارة) امرته بذلك ،واليمكن لنبي
( ((7مفصل ال��ع��رب وال��ي��ه��ود يف التاريخ
ص.808
( ((7جامع البيان ج 10ص.6163
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بله انسان ان يؤذي اهله ،ومن هنا ترد

وقال(( :قبة بئر زمزم مقابل الركن،

ﮣﭼ [سورة االنبياء ،]30 :وتذكر

املذكور الذي يصىل خلفه عن يمني القبة

كانت (هاجر) تبحث عن املاء لتطفئ

بالرخام االبيض الناصع البياض ،وتنور

امهية املاء الذي جعل اهلل منه ﭽﮡ ﮢ

املصادر ان (ماء زمزم) تفجر حني

غلة ابنها (اسامعيل) بعد ان نفد املاء

ومن ركنها عرش خطا ،وداخلها مفروش

(مفجر املاء) البئر املباركة يف وسطها

والزاد ،قال (ابن هشام)(( :هي بئر

مائل عن الوسط من جهة اجلدار الذي

حني ظمئ وهو صغري فالتمست له

قامة حسبام ذرعناه ،وعمق املاء سبع

اسامعيل بن ابراهيم التي سقاه اهلل

يقابل البيت املكرم وعمقها احدى عرشة

امه ماء فلم جتده فقامت اىل (الصفا)

قامات))(.((8

اتت (املروة) ففعلت مثل ذلك ،وبعث

جبري) وقال(( :وقبة بئر زمزم تقابل

االرض فظهر املاء ،فجاءت تشتد نحوه

قرهبا من الكعبة.

حتت خده ،ويرشب فجعلته َح ْسي ًا)).

وقد تكون متدفقة قبل وصول (ابراهيم)

تدعو اهلل وتستغيث السامعيل ،ثم
اهلل تعاىل جربيل فهمز بعقبه يف

فوجدته يفحص بيديه عن املاء من

ثم ذكر ان (جرهم) دفنت (زمزم)
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ومنها اليه اربع وعرشون خطوة ،واملقام

عند ((خروجها من مكة ومن ويل امر

مكة بعدها اىل ان حفر (عبد املطلب)

زمزم)) (.((8

نقل (ابن بطوطة) ما ذكره (ابن

احلجر االسود))( ،((8ويف هذا اشارة اىل
مل يشريا اىل قصة تفجري (بئر زمزم)

اىل مكة املكرمة ثم درست ،ثم تفجرت،

ثم ردمت اىل ان اعادها (عبد املطلب)
جد النبي (حممد).

انجز (ابراهيم) ما امره اهلل به،

وحتدث (ابن جبري) عن (بئر زمزم)

وعاش اىل ما شاء اهلل ،اذ قيل :انه عاش

( ((8رحلة ابن جبري ص ،63وينظر ،77 ،76
.120 ،102 ،79

( ((8رحلة ابن بطوطة ج1ص.375
( ((8معجم البلدان ج 3ص 147وما بعدها.

أ.د .امحد مطلوب

((مائة ومخسا وسبعني سنةَ ،و ُقبرِ يف

الصادقون ،وظلت كتب البلدان والسري

ُقبرِ ْت سارة))( ،((8وقيل(( :هي مزرعة

مع الباطل حتى حقق رسالة السامء،

مزرعة (حربون) وقد اشرتاها وفيها

عفرون))(.((8

والرحالت تروي قصة حياته ورصاعه

وقد ذكر (ابن جبري) ان يف (منية ايب

مل يكن (ابراهيم هيوديا او نرصانيا

اخلصيب) بمرص مسجد منسوب اىل

ﯔﯕﯖﯗﯘﯙﯚ

التي كان يركبها اخلليل –صلوات اهلل

ال عمران ]67 :وقد اختذه اهلل خلي ً
ال

ويف (مكة املكرمة) ((مبوأ اخلليل

وانام كان حنيفا مسلام) ﭽ ﮱ ﯓ

ابراهيم ،ويقال(( :ان بفنائه اثر الدابة

ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟﭼ [سورة

عليه)).

ﭽﮐﮑﮒﮓﮔﮕ

ابراهيم)) و ((القبة التي فيها مقام

ﮞ ﮟ ﮠ ﮡﭼ [سورة

ابراهيم صومعة)) ويف خارج مكة عىل

ويف (القرآن الكريم) ثناء عاطر

وهي التي جعل ابراهيم عليها اجزاء

(حممد) ،((8(ولذلك وصف بانه ابو

وجل –حني سؤاله اياه ان يريه كيف

ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜﮝ

النساء.]125 :

عليه ،واليه يرجع نسب النبي العريب

العرب ومن نسله (اسامعيل). 
()8

اصبحت سرية النبي (ابراهيم) من

سري االنبياء الذين يؤمن هبم املسلمون
( ((8املعارف ص.33
( ((8هناية االرب ج 2ص.322
( ((8تنظر السرية النبوية ج 1ص 33وما بعدها.

(ابراهيم) و (باب ابراهيم) وعىل ((باب

جانبي الطريق اىل زاهر ،جبال اربعة

الطري التي دعاهن حسبام حكى اهلل –عز

حيي املوتى ،وحول تلك اجلبال االربعة
جبال غريها قيل :ان التي جعل ابراهيم
عليها الطري سبعة منها(.((8

ويف عرفات مسجد قديم فسيح

( ((8حدث هذا له يف العراق قبل ان يرحل اىل
ح��ران ،الن منطوق االية يشري اىل بداية
هدايته وقبل رحيله.
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البناء بقي منه اجلدار القبيل ينسب اىل

ويف مسجد الكوفة كان للخليل يف

يقال :انه كان مصىل ابراهيم اخلليل. 

قرب ابراهيم واسحاق ويعقوب ويقابلها

البراهيم وكانت قلعة (حلب):

كانت سرية (ابراهيم) يف (القرآن

(ابراهيم) ،ويف (الكوفة) مسجد
ويقال :ان مدينة (حران) منسوبة

((ربوة يأوي اليها ابراهيم اخلليل –عليه
وعىل نبينا الصالة والسالم –بغنيامت له

فيحلبها هناك ،ويتصدق بلبنها ،وبذلك

سميت حلب)).

ويف (جبل قاسيون) غار ينسب اىل

ابراهيم.((8( 
وذكر

(ابن

بطوطة)

مشاهد

ابراهيم ومن ذلك املوضع الذي
سجد فيه يف مدينة اخلليل شكر ًا هلل تعاىل

عند هالك قوم لوط.

ثالثة قبور هي قبور زوجاهتم(.((8

الكريم) افقا ممتدا صاغها املعارصون

قصة تنبض باحلياة كقصص االنبياء

التي اصبحت جماال للبحث و التأليف،

وستظل حديثا يرتدد يف قلوب املؤمنني
والنفوس التي تتوق اىل الروحانية

والصفاء.

نتائج البحث:

اوحت نبوة (ابراهيم) ببحوث

ودراسات دينية وتارخيية ،ولكن كثريا

منها مل يتأمل ما ذكر عنه يف (القرآن

ويف (مسجد ثغر عسقالن) ((بئر

الكريم) تأمال عميقا ،ومن هنا جاءت

ويف (مكة املكرمة) بالبيت احلرام

ينظر فيه ،وانتهت اىل امور واضحة هي:

و((باب ابراهيم)) ويف جهة التنعيم

آيات الحتتاج اىل التأويل لوضوحها

تعرف ببئر ابراهيم.)) 
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موضع منه مصىل ،ويف (مسجد اخلليل)

((مبوأ ابراهيم)) و ((مقام ابراهيم))
جبال الطري االربعة ،و ((حتت امليزاب يف
ِ
احل ْجر قرب اسامعيل.))

( ((8تنظر رحلة ابن جبري ص 56وما بعدها.

هذه الورقة لتوضح ضمنا ما ينبغي ان
1.1اعتامد ما ورد يف (القرآن الكريم) من
عىل الرغم من ان ما كتب ال يدعو اىل

( ((8تنظر رحلة ابن بطوطة ج 1ص 368وما
بعدها.

أ.د .امحد مطلوب

االخذ به كل االخذ ،وانام اختاذ كتاب

اختذت
طويل يف كتب شتى ،وبعد ان
ُ

2.2اظهار االسم احلقيقي البراهيم

اىل املعرفة واليقني .ولعلها حتظى بقبول

املصباح) سنة 1434هـ –2013م،

وفيها روح ايامنية ،وحقيقة بيانية ،وما

اهلل العزيز منطلقا وسيبال.

وهو ما كان تعقيبا نرش يف (جملة

اثر ما نرش عن اسم (ابراهيم).

3.3ترك كل ما ال يوصل اىل احلقيقة ،و
االبتعاد عن االراء التي توقع يف اخلطأ
املبني.

ايات (القرآن الكريم) منهاجا يوصل

حسن ،و اال ما هي اال كلامت ُخ َّطت
اهلدى اال من اهلل هيدي من يشاء ويضل
من يشاء وهو فوق كل ذي علم عليم.
املصادر:

القرآن الكريم مادة هذه االوراق

4.4اظهار مواقف ابراهيم االيامنية وما

النه اصدق ما يكون اما املصادر فهي

هجر االصنام ،والدعوة اىل عبادة اهلل

1.1اسم النبي ابراهيم وصفاته يف

حدث له يف مطلع حياته ،ودعوته اىل

خالق الكون.

5.5اظهار اهلدف من رحيل (ابراهيم)
اىل (مكة املكرمة) وتنزهيه مما حلقت

به االرسائيليات التي اعتمدهتا بعض
الكتب القديمة واحلديثة.

6.6االخذ باملنطق العقيل واملنهج العلمي
يف البحث والدراسة وكتابة املقاالت

كر َم ُهم
الدعوية التي قد تسئ اىل من َّ
اهلل ،ومن اختذه خليال.

وبعد:

فهذه اوراق صدرت بعد نظر

لالستئناس.

الكتاب املقدس والقرآن –دراسة

مقارنة للدكتور ستار الفتالوي

(جملة املصباح–العدد2013–12م–

1434هـ).

2.2االغاين –ابو الفرج االصفهاين –ط
دار الكتب –القاهرة.

3.3انبياء احتضنتهم ارض بابل (ابراهيم
خليل الرمحن) للدكتور ثامر كاظم

اخلفاجي –(جملة املصباح –العدد

2013–12م –1434هـ.

4.4بصائر ذوي التمييز –حممد بن

43

سرية إبراهيم اخلليل (عليه السالم) بروايات القرآن الكريم

يعقوب الفريوزآبادي –القاهرة

امحد مطلوب –الكويت 1403هـ–

ابراهيم

1010احليوان –عمرو بن بحر اجلاحظ–

1973-1964م.

5.5تأصيل

عروبة

لفظة

للدكتور امحد نصيف اجلنايب (جملة
الضاد التي اصدرهتا اهليئة العليا
للعناية باللغة العربية –العراق

(ج1989-2م).

حتقيق عبد السالم حممد هارون –

القاهرة 1356هـ 1938-م.

1111رحلة ابن بطوطة املسامة (حتفة
النظار يف غرائب االمصار وعجائب

6.6تعقيب عىل بحث (اسم ابراهيم

االسفار) شمس الدين ابو عبد اهلل

الكريم للدكتور ستار الفتالوي

حتقيق الدكتور عبد اهلادي التازي–

وصفاته يف الكتاب املقدس والقرآن
املنشور يف العدد الثاين عرش ،للدكتور
امحد مطلوب (جملة املصباح العدد

2013-14م1434-هـ.

حممد بن عبد اهلل اللوايت الطنجي–

الرباط 1417هـ –1997م.

1212رحلة ابن جبري –حممد بن امحد بن

جبري الكناين االندليس الغرناطي –

7.7تفسري القرآن الكريم (بحر العلوم)–

حتقيق الدكتور حسني نصار –القاهرة

ابراهيم السمرقندي –حتقيق الدكتور

1313رسائل ابن حزم االندليس –حتقيق

ابو الليث نرص بن حممد بن امحد بن
عبد الرحيم امحد الزقة –بغداد
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1983م.

1405هـ –1985م.

1374هـ –1955م.

الدكتور احسان عباس –بريوت
1981م.

8.8جامع البيان عن تأويل آي القرآن–

1414السرية النبوية –عبد امللك بن

–1430هـ–

وابراهيم االبياري وعبد احلفيظ

ابو جعفر حممد بن جرير الطربي–
بريوت

2009م.

1429هـ

9.9حركة التعريب يف العراق –الدكتور

هشام–

حتقيق مصطفى السقا

شلبي –الطبعة االوىل ،القاهرة
1355هـ –1936م.

أ.د .امحد مطلوب

1515عىل هامش السرية –الدكتور طه
حسني –القاهرة ج 1سنة 1933م،

ج 2سنة 1938م ،ج 3سنة

1943م.

الكرميل –حتقيق كوركيس عواد
وعبد احلميد العلوجي –بغداد

1392هـ 1972م.

2222املعارف –ابو حممد عبد اهلل بن مسلم

1616الفالحة النبطية –الرتمجة املنحولة

بن قتيبة –حتقيق ثروة عكاشة–

بن قيس الكسداين –حتقيق توفيق

2323معجم االلفاظ املحكية واملشرتكة–

اىل ابن وحشية ايب بكر امحد بن عيل

فهد –دمشق ج 1سنة 1993م،

ج 2سنة 1995م.

1717كتاب سيبويه –ابو برش عمرو بن
عثامن بن قنرب املعروف بسيبويه-

حتقيق عبد السالم حممد هارون–

القاهرة 1966م وما بعدها.

1818الكتاب املقدس (العهد العتيق
والعهد اجلديد) دار املرشق –بريوت

1986م.

القاهرة 1960م.

حبيب

يوسف

صادق

(اربيل–العراق) 2011م.

تومي

2424معجم البلدان –ابو عبد اهلل ياقوت
بن عبد اهلل احلموي –بريوت

1374هـ –1955م.

2525املعجم الكبري –جممع اللغة العربية
بالقاهرة –القاهرة 1970م.

2626املعرب من الكالم االعجمي عىل
حروف املعجم –ابو منصور اجلو

1919لسان العرب –حممد بن مكرم

اليقي موهوب بن امحد بن حممد بن

2020ما ينرصف وما الينرصف –ابو

القاهرة 1360هـ.

املعروف بابن منظور.

اسحاق ابراهيم بن الرسي الزجاج–
حتقيق هدى حممود قراعة –القاهرة

1971م.

2121املساعد –االب انستانس ماري

اخلرض –حتقيق امحد حممد شاكر –

2727مفصل العرب واليهود يف التاريخ–
الدكتور امحد سوسه –بغداد
1981م.
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فحوى البحث
رت الروايات بشأن نزول القرآن وتدوينه ومجعه وترتيبه على قصة
حتج ْ
َّ
تناقلها الرواة كابراً عن كابر من دون عرضها على العقل ليحكم فيها حبكم
ما جيوز وما الجيوز علماً بأن اكثر تلك الروايات تافه قد ال يرقى اىل مستوى
احملاجة ،وابرزها يف ذلك قصة اآليات الثالث من أواخر سورة (التوبة) واليت
ضاعت حتى من علي وأبي بن كعب وابن مسعود ومجهور الصحابة ليجدوها
عند ابي خزمية!!! .أي عقل تافه ميكن أن يصدق هذا اخلرب الذي ينبئ حبالة
المباالة الصحابة بقرآنهم..؟! .والذي زمر له املستشرقون وطبلوا عرب عصور
طويلة .وقد تصدى مساحة العالمة احملقق السيد الشهرستاني هلذه املباحث
بالنفس االكادميي العقلي االستداللي فناقش الروايات مناقشة هادئة كما وردت
يف كتب اجلمهور  ،وقد يكون مساحته أول من فعل ذلك على أمل أن تنشر
اجمللة لسماحته احباثاً اخرى ضمن هذه الصدد أن شاء اهلل -تعاىل .-
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بسم اهلل الرمحن الرحيم

اختلف الباحثون يف ترتيب سور

توقيفي ،أم ّ
أن
القرآن وآياته ،هل مجيعه
ّ
ترتيب اآليات يف السور خيتلف عن ترتيب

توقيفي والثاين
فاألول
السور نفسها،
ّ
ّ
خمت َل ٌف فيه؟.
توقيفية السور،
فبعضهم ذهب إىل
ّ

وآخرون إىل أنهّ ا من اجتهادات الصحابة،
ورأي ثالث ذهب إىل رأيٍ وسط ،وهو
ٌ

توقيفية الرتتيب يف مجيع السور إلاّ براءة
واألنفال((( ،ومثله األمر بالنسبة إىل

ترتيب اآليات يف السور.

من املئني ،فقرنتهم بينها ومل تكتبوا بينها

سطر (بسم اهلل الرمحن الرحيم)؟...

(((

اىل آخر اخلرب.

البخاري عن
ومنها :ما أخرجه
ّ

ابن الزبري ،قال :قلت لعثامن :ﭽ ﭑ

ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ..ﭼ قد
نسختها اآلية ُ
فلم تكت ُبها ومل
األخرىَ ،
تدَ ْعها؟ .قال :يا ابن أخي ،ال ُأغيرّ شيئ ًا
منه من مكانه(((.

ومنها :ما رواه مسلم عن عمر،

قال :ما راجعت رسول اهلل يف

توقيفية اآليات
وقد استد ّلوا عىل
ّ

ٍ
يشء ما راجعته يف الكاللة ،ح ّتى طعن

بأحاديث ،منها :حديث زيد بن ثابت:

تكفيك آية الصيف ا ّلتي يف آخر سورة

وأهنا كانت حتت إرشاف رسول اهلل
ك ّنا عند رسول اهلل نؤ ّلف القرآن من
الرقاع(((.
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األنفال وهي من املثاين وإىل براءة وهي

الرتمذي وأمحد وأبو
وما أخرجه
ّ

عباس ،قال:
داوود
والنسائي عن ابن ّ
ّ
قلت لعثامن :ما مح َلكم عىل أن عمدتم إىل
((( هذا ما ذهب إليه البيهقي ،أنظر :تفسري
روح املعاين .27 :1
((( سنن الرتمذي  /٧٣٤ :٥ح  ،٣٩٥٤مسند
أمحد  /١٨٤ :٥ح .٢١٦٤٧

بإصبعه يف صدري ،فقال« :يا عمر ،أال

النساء» (((.

((( سنن الرتمذي  /٢٧٢ :٥ح  ،٣٠٨٦مسند
أمحد  /٥٧ :١ح  ٣٩٩و /٦٩ح  ٤٩٩من
مسند عثامن بن ع ّفان ،سنن أيب داوود :1
 /208ح  ،786سنن النسائي الكربى
 /١٠ :٥ح  ٨٠٠٧الباب  ٣٠السورة
ا ّلتي ُيذكر فيها كذا.
((( صحيح البخاري .4256 /1646 :4
((( صحيح مسلم :3 ،567 /396 :1
.1617 /1236
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ومنها :األحاديث يف خواتيم سورة

بن عبد اهلل بن الزبري ،عن أبيه قال:

ومنها :ما رواه مسلم عن أيب

من آخر سورة براءة ،فقال :أشهد أنيّ

البقرة(((.

أتى احلارث بن خزيمة هباتني اآليتني

الدرداء مرفوع ًا َ « :من حفظ عرش
ٍ
أو ل سورة الكهف ُع ِصم من
آيات من ّ

ثم قال:
عمر :وأنا أشهد لقد سمعتهامّ .

هذه هي االخبار التي ذكرها

ٍ
سورة من القرآن
حدة ،فانظروا آخر

الدجال» (((.
ّ

السيوطي يف اإلتقان) ،وأضاف :ومن
ّ
النصوص الدا ّلة عىل ذلك إمجا ً
ال ما ثبت

من قراءته لسور عديدة.

السيوطي يعدّ د تلك
ثم أخذ
ّ
ّ
السور ،وقال:
ٍ
ّ
بمشهد من
تدل قراءته هلا
...

توقيفي ،وما
الصحابة أنّ ترتيب آهيا
ّ

كان الصحابة لري تّبوا ترتيب ًا سمعوا

النبي يقرأ عىل خالفه ،فبلغ ذلك
ّ
مبلغ التواتر.
نعم ،يشكل عىل ذلك ما أخرجه

ابن أبى داوود يف (املصاحف) من طريق

عباد
ّ
حممد بن إسحاق ،عن حييى بن ّ
((( أنظر :صحيح مسلم ،173 /157 :1
سنن الرتمذي  ،3276 /393 :5وغريه.
((( صحيح مسلم  /٥٥٥ :١ح  ٨٠٩الباب
 ٤٤يف فضل سورة الكهف وآية الكريس.

سمعتُهام من رسول اهلل ووعيتهام .فقال

لو كانت ثالث ٍ
آيات جلعلتها سور ًة عىل

فأحلقوها يف آخرها.

قال ابن حجر :ظاهر هذا هّأنم كانوا

يؤ ّلفون آيات السور باجتهادهم ،وسائر
األخبار ّ
تدل عىل هّأنم مل يفعلوا شيئ ًا من

ذلك إلاّ بتوقيف.

قلت :يعارضه ما أخرجه ابن أيب

داوود أيض ًا من طريق أيب العالية ،عن
يب بن كعب ،هّأنم مجعوا القرآن ،فلماّ
ُأ ّ
انتهوا إىل اآلية ا ّلتي يف سورة براءة:

ﭽﮡ ﮢﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ

ﮨ ﮩ ﮪ ﭼ [سورة التوبة،]127 :
ظ ّنوا أنّ هذا آخر ما ُأنزل ،فقال ُأيب :إنّ
رسول اهلل أقرأين بعد هذا آيتني :ﭽﮬ

ﮭ ﮮ..ﭼ إىل

السورة .
(((

((( اإلتقان .١٦٩ :١

آخر
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السيوطي  ،وقد
كان هذا كالم
ّ
أضاف بعضهم ادلة وقرائن أخرى يف

آخر سورة احلرش ثم مات من يومه أو

توقيفية اآليات ،بأنه لو كان اجتهادي ًا
لكان َ
األ وىل تقديم النهار عىل الليل يف

ونظرة واحدة اىل فضائل السور يف

ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜﭼ عىل غرار قوله

توقيفية
ترتيب السور واآليات وعىل
ّ

قوله تعاىل يف سورة الليل :ﭽ ﮖ ﮗ

ليلته كفر عنه كل خطية ،وأمثاهلا.

كتاب بحار األنوار توقفك بوضوح عىل

يف سورة الشمس ﭽ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ

اآليات(.((1

عىل هكذا يشء عرفنا بأن النص القرآين

اآليات داخل السورة عند الفريقني ،وهو

ويؤيده ما رواه الشيخ الصدوق

لكن يف مطاوي كلامت علامء
ووحدتهّ ،
آخرين ترى شيئ ًا آخر ،وهو اختالف

ﭜ ﭝ ﭞﭼ وأمثاهلا وحيث مل نقف
توقيفي ال جيوز التغيري فيه.

والكليني ،عن عيل بن احلسني قال:

قال رسول اهلل :من قرأ أربع آيات من
أول سورة البقرة ،وآية الكريس ،وآيتني
بعدها ،وثالث آيات من آخرها ،مل ير يف

نفسه وماله شيئ ًا يكرهه (((...تأكيد ًا عىل
حتديد أماكن اآليات يف السور.
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كانت بأمر رسول اهلل ومثله :من قرأ

فهذا بعض الكالم عن توقيفية

يؤكد توقيفية الرتتيب يف القرآن املنزل

ترتيب النزول عن ترتيب التالوة ،مع

قبوهلم ّ
بأن كليهام قرآن.

رس تكرر العرضات ّ
كل عام

ويمكننا أن نوضح هذا املدَّ عى من

تكر ر العرضات بني
رس
خالل بيان ّ
ّ

وجاء قريب من هذا يف البخاري:

جربئيل األمني والصادق األمني

ومعناه أن ترتيب اآليات

بينهام ال يمكن أن يكون لغو ًا  ،بل فيه

من قرأ باآليتني من آخر سورة البقرة يف
ليلة كفتاه

(((1

((( الكايف  63 :2ح  5من باب فضل القرآن
والصدوق يف ثواب األعامل 104 :وعنه يف
بحاراالنوار  /265 :92ح .9
( ((1صحيح البخاري  /1914 :4ح .4722

يف ّ
ّ
وأن هذا ال ّلقاء الثنائي
كل عام،
مهم وفائدة عظمى ،وهو إرجاع
هدف ّ
الـمنزَ ل نجوم ًا -إىل ذلك احلني -إىل
ُ

( ((1انظر :بحار األنوار .369- 262 :92

سامحة السيد عيل الشهرستاين

املنزَ ل دفعة ،مع التأكيد عىل ّ
أن املنزَ ل

من قبل رسول اهلل وإقرارها من ِقبل رب

تعاىل :ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭼ [سورة

قرآن ،وتأكدهم من عدم التغيري فيها،

ﭥﭦﭧﭨﭩﭪﭫ

[سورة القيامة.]18 :

وﭽﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ

ثم تبدأ األحداث
جتمع ،وقد تنزل كامل ًة ّ

نجوم ًا قد يكون سور ًة سورة؛ لقوله
النور ،]1 :وقوله تعاىل :ﭽ ﭣ ﭤ

العاملني بواسطة جربئيل األمني عىل أهنا

لقوله تعاىل :ﭽ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇﭼ

ﭬ ﭭﭼ [سورة التوبة.]124 :

وعليه ،فالسورة قد تنزل متفرقة ثم

ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹﭼ [سورة

الواقعة فيها ،أيّ :
أن جربيل األمني
النبي باآليات
مر ًة ُأخرى إىل
كان يأيت ّ
ّ

التوبة ]64 :ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ

ﭔ ﭕ ﭖﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ

املرتبطة بتلك الوقائع النازلة يف تلك

ﭜ ﭝ ﭞﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ

السورة ،فيقرأها
النبي عىل الناس،
ّ
فيظهر هلم أنهّ م كانوا قد سمعوها قبل

 ]20وأمثاهلا.

عمق حقائق القرآن ودقائ َقه ،وهبذه

ﭤﭥﭦﭧﭨﭩ
ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭼ [سورة حممد:

ذلكّ ،
ألن الناس عموم ًا ال يدركون

ّ
متقطعة ويؤ َّلف
آيات
وقد ُتنْزَ ُل
ٌ

الطريقة كان يظهر إعجاز القرآن هلم

ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆﭼ

ٌ
دليل عىل صدوره ِمن
قبل حدوثها

سور لقوله تعاىل ﭽ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ
منها َ

ٍ
بصورة يفهموهناّ ،
باملغيبات
ألن اإلخبار
ّ

[سورة ِ
احلجر ،]21 :وقوله تعاىل:

عند علاّ م الغيوب ،فلماّ جاءهم رسول

ﭣ ﭤﭼ [سورة اإلرساء،]106 :

فهموا بأنّه منزَ ٌل من عند اهلل.

ﭽﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ

وأمثاهلاّ .
وإن الشارع املقدس مل يسمح
بقراءة تلك اآليات املتفرقة والنازلة يف

مناسبات متعددة يف الصالة الاّ بعد مجعها

اهلل باآليات قبل وقوع األحداث

ثم يؤ ّلف منها
وقد ُتنْزَ ُل آية آية ّ
سورة سورة طبق ًا ملا نزل من ال ّلوح
املحفوظ،

وذلك

بالتنسيق

بني
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جربيل ورسول اهلل ،لقوله

تعاىل :ﭽ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ
ﰅﰆﰇﰈﰉﰊﰋﰌﭼ
[سورة القيامة.]19-17 :

نعمّ ،
إن بعض املسترشقني ذهب-

تبع ًا للنصوص املوجودة يف مدرسة
اخلالفة -إىل القول بأن مجع القرآن

ومن هنا التبس األمر عىل بعض

بشاهدين ،وعدم وقوف زيد عىل بعض

ٍ
آيات سور ًة عىل
يؤ ّلف من ثالث

خزيمة له إشارة إىل عدم توقيفية اآليات

الصحابة فأراد عمر بن اخلطاب أن

حدة ،فقال( :لو كانت ثالث آيات
جلعلتها سورة عىل حدة) .أو قوله يف

آخر( :لو ال أن يقال إن عمر زاد يف

كتاب اهلل لكتبتها بيدي) .إذ ّ
إن مجع

ّ
لكل أحد ،بل
وتأليف القرآن ليس
إ نّه ُي َق َّر ر ِمن ِقبل اهلل تعاىل بعد ال ّلقاء

الثنائي بني املعصو َمني
ّ
اهلل ﭽ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂﭼ وليس عىل
(((1

وهو مهمة

أحد مجعه ،وح ّتى ّ
إن الصادق األمني

حممد بن عبداهلل ال يمكنه أن يستعجل
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القيامة.]18- 16 :

بتالوته قبل إقرار الباري ّ
جل وعال
له ،كام جاء يف سورة القيامة :ﭽ ﯸ

ﯹﯺﯻﯼﯽﯾﯿﰀﰁ

اآليات إلاّ بعد إخبار أيب خزيمة أو
يف السور .ألن القرآن إما كان جمموع ًا

عىل عهد رسول اهلل أو غري جمموع ،فإذا

كان جمموع ًا فعمل زيد يكون لغو ًا ،وإن
كان غري جمموع فتنظيم زيد أو عثامن أو
غريه لآليات والسور باطل ألنّه ليس

من مهامه وصالحياته.

وال خيفى عليك ّ
بأن املسترشقني

غالب ًا ما يأنسون بام تقوله مدرسة
اجلمهور ،فقد قال كانون سل:

إنّ السور القرآنية التي تالها رسول

اهلل عىل املسلمني يف  23عام ًا مل جتمع أو
تصنف يف حياته ،وهذه السور كانت

مكتوبة عىل سعف النخل واجللود...

ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﭼ [سورة

وقسم منها حمفوظة حفظ ًا عن ظهر قلب،

حممد بن عبد اهلل
( ((1ال��ص��ادق األم�ين ّ
واألمني جربئيل. 

مفككة ،وكان العرب يعتمدون عىل

هذه السور مل تكن جمموع ًة بل كانت

سامحة السيد عيل الشهرستاين

ذاكرهتم حتى تالوته يف الصالة...

ثم استطرد كانون سل بذكر حث

األول عىل القرآن بعد واقعة
اخلليفة
ّ
الياممة ومسايرة عمر له ،آخذ ًا يف

التحدث عن تدوين عثامن ومجعه للقرآن
عىل يد زيد ،وأنه كان يسعى للحصول

عىل مكاسب سياسية لدعم موقفه من
خصومه الذين كثروا وباتوا يؤرقونه

يتقوى
فأراد بذلك أن تنسب له فضيلة ّ

هبا عليهم(.((1

وقال جون جيلكرايست :وبام أن

زيد ًا -وهو كاتب هذا القرآن -كانت

له حرية القيام بذلك -أي عملية
حممد،
اجلمع-بأمر من عثامن وليس من ّ

فكذلك الرتتيب الذي جاء عليه النص

املوجودة يف مدرسة اجلمهور هي التي

جرأت أمثال هؤالء املسترشقني للقول

هبذا وأمثاله وال لوم.

اختالف ترتيب التالوة عن
ترتيب النزول

هناك كلامت لألعالم ّ
تؤكد وجود

ترتيبني يف القرآن ،أحدمها للتالوة
واآلخر للنزول :وبمعنى آخر:

أحدمها رتّب طبق املنزل دفعة

واحدة من اللوح املحفوظ إىل السامء

الدنيا.

واآلخر طبق املنزل نجوم ًا بحسب

احلوادث والوقائع.

والرسول األعظم كان ينتظر نزول

الوحي إلكامل اآليات وتعيني مكاهنا يف

القرآين مل يكن أمر ًا إهلي ًا أيض ًا  ،ألنه يف

السور من قبل رب العاملني ،وهذه هي

وهبذا فقد عرفت بأن النصوص

ٌ
َّ
ويؤخر مكاهنا
حادثة
وقد تتقدّ م

املرتني كانت القضية موكلة لزيد(.((1

( ((1جملة املصباح ال��ع��دد  5صفحة 143
(كانون سل وتدوين القرآن).
( ((1جملة املصباح العدد  5صفحة 126
(أث���ر رواي����ات مج��ع ال��ق��رآن يف الفكر
االسترشاقي ،دراسة يف كتاب مجع القرآن
للمسترشق جون جيلكرايست).

فائدة اللقاء والعرضة من ّ
كل عام.

تؤخر ٌ
يف السورة ،وقد َّ
آية وهي مقدَّ مة

عىل سابقتها زمانا يف قرآن التالوة،
مثل تأخري آية البالغ عىل آية اإلكامل يف
سورة املائدة وهي متقدّ مة زمان ًا عىل آية
اإلكامل ،ومثل هذا التقديم والتأخري بني
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اآليات تراه كثري ًا يف القرآن.

وقد يذكر الباري -يف قرآن التالوة-

كام قال تعاىل :ﭽ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ

غيبية
السورة املدنية ،وأمثاهلا ملصالح
ّ

فرتتيب النزول غري
اإلرساء،]١٠٦ :
ُ

الناسخ قبل املنسوخ ،واآلية ّ
املكية يف

خافية عىل البرش ،وأ ّ
مهها عدم امتداد يد

التحريف إىل الكتاب العزيز.

ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤﭼ [سورة
ترتيب التالوة ،وكان هذا االتفاق من
الصحابة سبب ًا لبقاء القرآن يف ُ
األ ّمة،

فالبت يف أماكن اآليات
وعليه،
ّ

ورمح ًة من اهلل عىل عباده ،وتسهي ً
ال

العاملني ،وذلك بعد االجتامع الثنائي بينه

ﭽﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝﭼ

من السور ال يمكن إلاّ بقرا ٍر من رب
وبني جربئيل األمني وإقرا ِره من قبله

سبحانه ،لقوله تعاىل :ﭽ ﰄ ﰅ ﰆ

ﰇ ﭼ [سورة القيامة.]١٨ :

وحتقيق ًا لوعده بحفظه ،كام قال تعاىل:
[سورة احلجر ،]٩ :وزال بذلك
االختالف وا تّفقت الكلمة.

قال أبو عبد الرمحان السلمي:

قال الزركيشّ يف (الربهان)..:

كانت قراءة أيب بك ٍر وعمر وعثامن

موضع واحد ،ال يف ترتيب؛ فإنّ

واحدة ،كانوا يقرؤون القراءة العا ّمة،

فثبت أنّ سعي الصحابة يف مجعه يف

وزيد بن ثابت واملهاجرين واألنصار

مكتوب يف ال ّلوح املحفوظ عىل
القرآن
ٌ

وهي القراءة ا ّلتي قرأها رسول اهلل

اآلن ،أنزله اهلل مجل ًة واحد ًة إىل سامء

فيه.((1( ..

هذا الرتتيب ا ّلذي هو يف مصاحفنا
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رسول اهلل مدّ ة حياته عند احلاجة،

الدنيا ،كام قال اهلل تعاىل :ﭽ ﮘ

ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝﭼ

[سورة البقرة ،]١٨٥ :وقال تعاىل:

ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕﭼ [سورة

مفر ق ًا عىل
القدرّ ،]١ :
ثم كان ينزل َّ

مر تني يف العام ا ّلذي ُقبض
عىل جربئيل ّ

ّ
النبي
بأن
رصيح
النص
وهذا
ٌ
ّ
ّ
تس ُّلم بعضهم
والصحابة -قبل
َ
( ((1ال�بره��ان يف علوم ال��ق��رآن ،٢٣٧ :١
وانظر :كنز العماّ ل  250 :2ح ،4802
رشح السنّة للبغوي .٥٢٢- ٥٢١ :٤

سامحة السيد عيل الشهرستاين

ٍ
بقراءة رسول
اخلالفة -كانوا يقرؤون

القر اء.
ّ
سيد ّ

لكن بعد رسم املنهجية املغلوطة يف
ْ

بن ثابت مع وجود كبار الصحابة يف

اهلل ،وقد كانت تلك القراءة واحدة،

مجع القرآن تعدّ دت القراءات وأ ّد ت

إىل خلط القراءة الصحيحة بالسقيمة
وهذه سببت مشكلة للمسلمني مل حتل

إ لاّ عىل يد أئمة أهل البيت.

فأبو بكر تراه ال يعتمد يف مجعه عىل
كبار قر اء ُ
األ ّمة والذين عرضوا قراءهتم
ّ
عىل رسول اهلل ،فال يك ّلف معاذ بن
جبل ُ
وأ ّبي ًا وابن مسعود مع أ نهّ م من

وعثامن مجع الصحابة عىل قراءة زيد

وسط األمة ،أمثال :ابن مسعود -ا ّلذي

قال فيه رسول اهللَ « :من أحب أن
يقرأ القرآن ّ
غض ًا طر ّي ًا ،كام أنزل فليقرأ
عىل قراءة ابن ُأ ّم عبد»(- ((1وأيب بن

كعب ،وعيل بن أيب طالب ،وعبادة بن
الصامت وغريهم.
ويف

اجلامع

ألحكام

القرآن

للقرطبي ،قال :وذكر ابن وهب يف

األربعة الذين كانوا ممن أمر رسول اهلل

جامعه قال :سمعت سليامن بن بالل

يب بن
وعمر يقول :إ نّا َلندع َ
حلن ُأ ّ

البقرة وآل عمران ،وقد نزل قبلهام بضع

يف االخذ عنهم يف القراءة(.((1

كعب( ،((1فإ نّه أقرأ للمنسوخ

(((1

وأ نّه

( ((1يف البخاري ومسلم عن عبد اهلل بن
عمرو ب��ن ال��ع��اص :خ��ذوا ال��ق��رآن من
أرب��ع��ة م��ن ع��ب��داهلل ب��ن مسعود ،وس��امل
موىل أيب حذيفة ومعاذ بن جبل ،وأيب
بن كعب ،صحيح البخاري /1912 :4
ح ،4713صحيح مسلم /1913 :4
ح.2464
( ((1صحيح البخاري  /1913 :4ح .4719
( ((1تاريخ ابن شبة  /377 :2ح  ،1176الدر
املنثور  ،161 :8فتح الباري .642 :8

يقول :سمعت ربيعة ُيسأل :مل ُق ِّد َمت

وثامنون سورة وإنام نزلتا باملدينة؟ .فقال
ربيعة :قد ُق ِّد َمتا ُ
وأ ّلف القرآن عىل علم

ممن ألفه ،وقد اجتمعوا عىل هذا بذلك،
فهذا مما ننتهي إليه ،وال نسأل عنه(.((2

( ((1تاريخ بغداد  /326 :4ت ،2138

البحر الرائق .372 :4
( ((2اجلامع الحكام القرآن  59 :1ـ .60
وباعتقادي ّ
أن املقطع األخ�ير من كالم
ربيعة (فهذا ممّا ننتهي إليه وال نسأل عنه)
ممّا وضع لتأييد ترتيب مصحف عثامن،
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وجاء بعد ذلك قوله :ومما يدل عىل

وقال القايض أبو بكر الباقالين (ت

نزوله ما صح وثبت أن اآليات كانت

ا ّلذي نذهب إليه أنّ مجيع القرآن

أنه جيب إثباته يف املصاحف عىل تاريخ
تنزل باملدينة فتوضع يف السورة املكية(.((2

ا ّلذي أنزله اهلل وأمرنا بإثبات رسمه

رصيح ّ
بأن ترتيب النزول غري ترتيب

هذا ا ّلذي بني الد ّفتني ا ّلذي حواه

وعليه فإن كالم الزركيش اآلنف

التالوةّ ،
وأن املنزَ ل من ال ّلوح املحفوظ
منج ًام
إىل البيت املعمور غري ا ّلذي ُنزِّ َل َّ

حلاجة أو حلكمة فيها صالح العباد و ُيرس

الدين.

ّ
وإن كثري ًا من الصحابة( ((2كانوا قد

سعوا جلمع القرآن بني الد ّفتَني ،لكن

كانت مصاحفهم ناقصة وقد كتبوها كام
سمعوا من رسول اهلل ،وإن اختلفوا
السور ،أ ّما ترتيب اآليات
يف ترتيب
َ

فيها فكان رسول اهلل يل ّقن أصحابه هبا
ويع ّلمهم الرتتيب املوجود يف مصاحفنا
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 403هـ) يف (االنتصار):

اليوم ،كام جاء ذلك يف كالم من ذكرناهم
فيام سبق وفيام يأيت.

أل ّن��ه ك��ان بإمكان أن يقول :إنّ�ما قدّ منا
لتقدّ م مكاهنام يف ال��ن��زول الدفعي وإن
تأخرتا يف النزول التدرجيي.
( ((2اجلامع الحكام القرآن .61 :1
( ((2وليس عثامن وزيد بن ثابت فقط.

ومل ينسخه ويرفع تالوته بعد نزوله ،هو

(((2

مصحف عثامن ،وأ ّنه مل ُ
ص منه
ينق ْ

يشء وال ِزيد فيه ...وأنّ ترتيبه ونظمه
ٌ
ثابت عىل ما ّ
نظمه اهلل تعاىل ور تّبه عليه
ٌ

رسو ُله من آي السور ( ،((2مل ِّ
يقد م من

مؤخر ًا وال َّ
َّ
ذلك
أخر منه مقدَّ م ًا  ،وأنّ
ُ
النبي ترتيب آي ّ
كل
األ ّمة ضبطت عىل
ّ
ٍ
سورة ومواضعها ،وعرفت مواقعها،
كام ضبطت عنه نفس القرآن وذات
التالوة (.((2

اختص به عثامن ،بل قال:
( ((2مل يقل املؤ ّلف:
ّ
حواه.
( ((2انظر إىل القيد (آي السور) ،فهو يؤكد
بأن ضبط ترتيب آي السور كانت من قبل
اهلل وقد ضبطت بإرشاف النبي.
( ((2االنتصار للباقالين  60- 59 :1متهيد،
وعنه يف :املرشد الوجيز أليب شامة :1
 .47لك ّن االمام علي ًا كان له ترتيب آخر
مضافا للرتتيب املوجود يف املصحف الرائج
ال��ذي ك��ان يقرأ به يف صالته ويف لياليه
وأيامه والرتتيب الثاين كان كتاب تاريخ=
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ثم أضاف الباقلاّ ين:

بقصتها ،فظننت أهنا منها،
شبيهة
ّ

غري أ ّننا ال نقول -مع إثبات

وقبض ومل يتبينّ أهنا منها ،فمن أجل

ٌ
وأمر
توقيف عىل ترتيبها،
من النبي
ٌ
ُض ّيق عليهم يف تأليفها ،إلاّ عىل حسب

عثامن بأ ّنه مل يكن من الرسول نص عىل
وجوب تأليف األنفال إىل براءة ،وأهنم

تأليف سور املصحف عىل وجه االجتهاد

ّ
واستدل أيض ًا قوم عىل سقوط

اختالفهم يف ترتيب السور -أ ّنه قد كان

ما حدّ ه ورسمه هلم ،بل إ ّنام كان منهم
السور إىل مثلها وما
وضم
واالحتياط،
َ
ّ

يقارهبا.

وا ّلذي نختاره ما قدّ مناه ،وفيه

سقوط ما ظ ّنوا القدح به يف ظهور نقل
القرآن واستفاضته...
إىل أن يقول:

وا ّلذي ّ
يدل عىل ذلك أ ّنه لو كان

النبي نص وتوقيف ظاهر عىل
من
ّ
وجوب ترتيب تأليف السور يف الكتابة

ذلك قرنت بينهام) .فهذا ترصيح من

إ ّنام عملوا ذلك بالرأي واالجتهاد.

ترتيب تأليف السور بأنه قد علم أنه
ليس يف الدنيا مرتسل أديب وال شاعر

ُم ِ
فلق وال خطيب مصقع يأخذ الناس
برتتيب قصائده وخطبه ورسائله ،وإنام

يريد أن حيفظوا قصيدة منها عىل ترتيب

ثم
نظمها وتأليف أبياهتا وسياق بياهناّ ،
ال يبايل أهيام كتب يف ديوانه ً
أوال وآخر ًا

املرتسل واخلطيب،
ووسط ًا ،كذلك
ّ
قالوا :فكذلك رسول اهلل إنام أراد من
ُ
األ ّمة حفظ السور وتالوهتا عىل نظامها

والرسم لوجب ظهور ذلك وانتشاره
وعلم ُ
ّ
ويدل عىل ذلك قول
األ ّمة به،

وترتيب آياهتا فقط ،ومل ُيرد منهم تأليف

أول ما نزل باملدينة ،وكانت
األنفال من ّ

نص عىل
فأ ّما َمن زعم أنّ الرسول قد ّ

ٍ
حديث طويل (-وكانت
عثامن -يف
براءة من آخر ما نزل من القرآن ،فكانت
دونه يف شأن نزول اآليات طبق ًا
وعلم-ألنّه ّ
ِ
حلوادث التاريخ ـ وليس كتاب تالوة وذكر.

ّ
كل سورة منها قبل صاحبتها...

تأليف سور القرآن ورسمها يف املصاحف
ّ
استدل
عىل ما هي عليه يف اإلمام فقد

ٍ
يشء منها،
حجة يف
عىل ذلك بأمور ال ّ
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فمن ذلك أن قالوا :قد اشتهر عن بعض

السلف -هو عبد اهلل بن مسعود وعبد
قر َأ القرآن
اهلل بن عمر هّ
أنام كرها أن ُي َمنكوس ًا ،فروي أنّ عبد اهلل بن مسعود

سور القرآن عىل ما يف اإلمام بام رواه

فقال :ذلك منكوس القلب .وإنّ عبد

شهد خامتة القرآن كان كمن شهد فتح ًا

سئل عن رجلٍ يقرأ القرآن منكوس ًا،
اهلل بن عمر ُذكر له أنّ رج ً
ال يقرأ القرآن

منكوس ًا ،فقال :لو رآه السلطان أل ّدبه أو
وكالم هذا نحوه.
عاقبه.
ٌ

قالواّ :
يدل ذلك عىل وجوب ترتيب

السور وتأليفها يف القراءة والرسم ،وهذا
ألنام عنيا بذلك َمن يقرأ
حجة فيه ،هّ
ال ّ

السور منكوسة ويبتدئ من آخرها إىل
حرام حمظور...
أوهلا ،ألنّ ذلك
ٌ
ّ

البقرة وث ّنى باحلج.

واستد ّلوا أيض ًا عىل وجوب ترتيب

أبو قالبة عن رسول اهلل أ ّنه قالَ :من
يف سبيل اهلل .وأنّ املسلمني أمجعوا عىل

أنّ للقرآن فاحتة وخامتة.

حجة فيه ،ألنّ قوله:
وهذا أيض ًا ال ّ

«من حرض خامتة القرآن» إنام يريد

آخر ما ُيقرأ منه ،ا ّلذي يكون قارئه
مع قراءة ما قبله خامت ًا لكتاب اهلل ،ومل
حجة هلم يف ظاهر
ينص عىل خامتته ،فال ّ

اخلرب ،ولك ّننا ال ننكر مع ذلك أن تكون

وليس يريد بذلك َمن قرأ القرآن

(احلمد) قد ُجعلت فاحتة ما ُيكتَب

وث ّنى بالبقرة ،وكيف يريدون ذلك وهم

مل يوجب ترتيب ما بينهام من السور.

من أسفل إىل فوق ،ومن بدأ بآل عمران
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علم أ ّنه ال أدب وال عقاب عىل َمن قرأ

قد علموا اختالف تأليف املصاحف.

و ُيتىل ،و(الناس) خامتة لذلك ،وإن

فلذلك اتّفق أصحاب املصاحف عىل

وقول ابن مسعود( :ذلك رجل

االفتتاح باحلمد يف القراءة واخلتم

ثم ث ّنى
الذم ،فال ذ ّم عىل من قرأ النحل ّ
ّ
ويدل عىل ذلك قول ابن عمر:
بالبقرة،

وإنه يمكن أن تكون الفاحتة واخلامتة

منكوس القلب) إ ّنام خرج عىل وجه

(لو رآه السلطان أل ّدبه أو عاقبه) ،وقد

بسورة الناس ،وإن مل يرتّبوا ما بينهام،
قد جعلتا فاحت ًة وخامتة يف التالوة

حجة يف
دون الرسم والكتابة ،فال
ّ
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التعليق هبذا ،ونرى أنّ هذا اخلرب مل

السور باجتهادهم ،وسائر األخبار ّ
تدل

الرتتيب (.((2

ٌ
بعض إثر
بتوقيف .نعم ،ترتيب السور

يسمعه أصحاب املصاحف املختلفة
وقد رصح ابن كثري بأن عثامن هو

الذي رتب السور يف املصحف فقال

يف (فضائل القرآن) :وكان عثامن ريض

اهلل عنه -واهلل أعلم -رتّب السور يف
املصحف وقدّ م السبع الطوال وثنى
باملئني (.((2

عىل أنهّ م مل يفعلوا شيئ ًا من ذلك إلاّ

بعض كان يقع بعضه منهم باالجتهاد(.((2
وقال الزرقاين -يف مجع القرآن

بمعنى كتابته يف عهد رسول اهلل:

وكان هذا التأليف عبار ًة عن ترتيب

النبي ،وكان
اآليات حسب إرشاد
ّ
ٍ
بتوقيف من جربيل،
هذا الرتتيب

وهبذا فقد يكون معنى قوهلم (إن

فقد ورد أنّ جربيل كان يقول:

السور) هو الرتتيب فقط ال مجعه وكتابته

جربيل كان ال يصدر يف ذلك إ لاّ عن

عثامن مجع القرآن وأنه غيرّ

ترتيب

من الصحف ،ألن من معاين اجلمع هو
الرتتيب أيض ًا.

وقد يكون يف كالم ابن حجر اآليت

توقيفية اآليات أيض ًا،
إشار ٌة إىل عدم
ّ
ّ
وأن ترتيب اآليات والسور مع ًا من
اجتهادات الصحابة ،إذ قال:

ّ
وإن قول عمر( :لو كانت ثالث

آيات) ،فظاهره أنهّ م كانوا يؤ ّلفون آيات
( ((2أنظر :االنتصار للباقالين  279 :1ـ 287
باب القول يف ترتيب السور.
( ((2نصوص يف علوم القرآن  262 :3عن
فضائل القرآن.

ضعوا كذا موضع كذا .وال ريب أنّ

عز وجل.
أمر اهلل ّ

أ ّما الصحابة فقد كان منهم من

تيس هلم
يكتبون القرآن ،ولكن فيام رّ
ٍ
عظم أو نحو
كتف أو
من قرطاس أو
ٍ

ذلك ،باملقدار ا ّلذي يبلغ الواحد عن
رسول اهلل ،ومل يلتزموا توايل السور

وترتيبها ،وذلك ألنّ أحدهم كان إذا
حفظ سور ًة ُأ نزلت عىل رسول اهلل
رس ّي ٍة مث ً
ثم خرج يف ِ
ال فنزلت
أو كتبهاّ ،

( ((2فتح الباري  ١٥ :٩باب مجع القرآن ،وانظر
 39 :9باب تأليف القرآن.
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يف وقت غيابه سورة ،فإ ّنه كان إذا رجع

مح َلكم عىل ذلك؟.

ثم يستدرك ما كان قد فاته يف
وكتابتهّ ،

يأيت عليه الزمان وهو تنزل عليه

يأخذ يف حفظ ما ينزل بعد رجوعه
ويتتبعه عىل حسب ما
غيابه ،فيجمعه
ّ

يسهل له ،فيقع فيام يكتبه تقديم وتأخري
بسبب ذلك .وقد كان الصحابة من

يعتمد عىل حفظه ،فال يكتب جري ًا عىل
َ

عادة العرب يف حفظ أنساهبا واستظهار

مفاخرها وأشعارها من غري كتابة (.((2

توقيفية
وعليه ،فا ّلذي يذهب إىل
ّ

ّ
يستدل
السور واآليات مع ًا(،((3
ترتيب
َ
بأمثال الرواية اآلتية:

عباس قال :قلت
روي عن ابن ّ
لعثامن :ما مح َلكم عىل أن َع َمدْ ُتم إىل
األنفال وهي من املثاين وإىل براءة

وهي من املِئِني ،فقرنتم بينهام ومل تكتبوا

الر ِحيم)،
الرحمْ ِن َّ
بينهام سطر (بِ ْس ِم اهللِ َّ
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ووضعتموها يف السبع الطوال ،ما

( ((2مناهل العرفان  172 :1و.173
( ((3قال ابن حجر يف فتح الباري  ٤٢ :٩بعد
أن ج��اء باخلرب اآليت :فهذا ي� ّ
�دل عىل ّ
أن
ٍ
ترتيب اآليات يف ّ
سورة كان توقيف ًا،
كل
النبي بأمر براءة أضافها عثامن
و ّملا مل يفصح ّ
إىل األنفال اجتهاد ًا منه.

فقال عثامن :كان رسول اهلل ممّا

السو ر ذوات العدد ،فكان إذا نزل
َ

عليه اليشء دعا بعض من كان يكتب،
فيقول :ضعوا هؤالء اآليات يف السورة

ا ّلتي ُيذكر فيها كذا وكذا ،وإذا نزلت
عليه اآلية فيقول :ضعوا هذه اآلية

يف السورة ا ّلتي ُيذكر فيها كذا وكذا،
وكانت األنفال من أوائل ما ُأ نزلت
باملدينة وكانت براءة من آخر القرآن،
بقصتها فظننت
قصتها شبيهة ّ
وكانت ّ

أنهّ ا منهاُ ،
فقبض رسول اهلل ومل يبينّ

قرنت
لنا أ نهّ ا منها ،فمن أجل ذلك
ُ

بينهام ومل أكتب بينهام سطر ( بِ ْس ِم اهلل
يم ) ،فوضعتها يف السبع
الر ِح ِ
الرحمْ ِن َّ
َّ
الطوال (.((3

ّ
استدل هبا
وهذه الرواية هي ا ّلتي

( ((3سنن ال�ترم��ذي  /٢٧٢ :٥ح ٣٠٨٦
حسن صحيح،
ق��ال ال�ترم��ذي :حديث َ
مسند أمحد  /٥٧ :١ح  ،٣٩٩كنز العماّ ل
 /٢٤٥ :٢ح  ،٤٧٧٠وق��ال احل��اك��م يف
ٌ
حديث
مستدركه  /٣٦٠ :٢ح :٣٢٧٢
صحيح اإلسناد ومل خيرجاه.
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توقيفية
السيوطي يف (اإلتقان) عىل
ّ

مع التأكيد ّ
بأن عثامن وإن كان قد

عباس« :ما محلكم . ..فقرنتم
مجلة ابن ّ
بينهام ومل تكتبوا بينهام سطر (بِ ْس ِم اهلل

األنفال وبراءة ظ ّن ًا منه أنهّ ام سورة واحدة،

إلاّ أنّه قد ثبت يف خ ٍ
رب َ
آخر عن اإلمام

رسول اهلل  ومل يبينّ لنا أمرها» ،إىل

ّ
وأن سورة براءة نزلت بالسيف.

السور واآليات ،يف حني أنّه قد ترشدنا

يم)» ،ومجلة عثامن« :وقبض
الر ِح ِ
الرحمْ ِن َّ
َّ
توقيفيتها (ّ ،((3
ألن ابن عباس سأل
عدم
ّ

عثامن عن سبب ِقران األنفال برباءة

دون فصلها ببسم اهلل الرمحن الرحيم،
صحة عمله،
وذلك إشارة منه إىل عدم ّ
ّ
وأن ما ع ّلله ليس هو السبب احلقيقي يف
سبب آخر ،إشارة منه إىل
ذلك ،بل هناك ٌ
ٍ
روايات ُأخرى جاءت عن االمام
وجود

ع ّ
يل يف ذلك.

( ((3ذه���ب ال��ب��اق�ّل�اّ ين (ت  ٤٠٣ه���ـ) يف
(االنتصار للقرآن) باب ترتيب اآليات
ّ
واستدل
والسور ،إىل عدم توقيف ّية السور،
باخلرب اآلنف ،فقال ...:ويف العلم بعدم
ذلك دليل عىل أ ّن��ه مل يكن منه توقيف،
ّ
وي��دل عىل ذل��ك ق��ول عثامن« :وكانت
أول ما نزل باملدينة ،وكانت
األنفال من ّ
براءة من آخر ما نزل من القرآن ،وكانت
قصتها فظننتها منها» ،وهذا
قصتها تشبه ّ
ّ
تضمن
ترصيح منه بعدم التوقيف ،وقد
ٌ
ّ
كل واحدةٍ
سمى ّ
ذلك أنهّ ام سورتان ،ألنّه ّ
باسمها .أنظر :االنتصار  281 :1و.282

اجتهد يف عدم الفصل بالبسملة بني

ع ٍّ
يل وغريه بأن البسملة أمان ورمحة
قال اآللويس يف (روح املعاين):

واحلقّ أنهّ ام سورتان ،إلاّ أنهّ م مل

يكتبوا البسملة بينهام لمِ ا رواه أبو الشيخ
عباس ،عن ع ٍّ
يل،
وابن مردويه ،عن ابن ّ

من أنّ البسملة أمان ،وبراءة نزلت
حممد بن احلنفية
بالسيف .ومثله عن ّ

وسفيان بن عيينة ،ومرجع ذلك إىل
هّأنا مل تنزل يف هذه السورة كأخواهتا ِملا

ذكر(.((3

وقال القشريي :والصحيح أنّ

التسمية مل تكتَب؛ ألنّ جربيل ما نزل هبا

يف هذه السورة(.((3

ظن عثامن بأ نهّ ا
وعليه ،فال
يصح ّ
ّ

قصتيهام ،وقوله:
من األنفال لتشابه ّ
( ((3روح املعاين .٤١ :١٠
( ((3تفسري القرطبي  ،٦٣ :٨الربهان يف علوم
القرآن  263 :1النوع الرابع عرش (معرفة
تقسيمه وترتيب السور واآليات وعددها).
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قرنت بينهام ومل
«فمن أجل ذلك
ُ

الر حمْ ِن
أكتب بينهام سطر ( بِ ْس ِم اهلل َّ
يم)»(ّ ،((3
ألن األمر ال يعود إليه،
الر ِح ِ
َّ

وج ّفت الصحف ،واجتمعت الكلمة يف
أيامه ،واقتدت املسلمون يف سائر اآلفاق

العز ة واجلاللة وإىل
رب
ّ
بل يعود إىل ّ
رسوله األمني ،ال َّل َذ ْي ِن مل يأتيا به ،وإىل

دوهنم عليه والسوال منه.((3(...

خاصة وفق ما ع ّلمهم رسول
براءة
ّ

واخلص ما مر يف نقاط:

عدم قراءة املسلمني بالبسملة يف سورة

اهلل عن اهلل يف القراءة.

وال خيفى عليك بأن اآللويس كان

قد ع ّلق عىل ما رواه ابن عباس يف اخلرب
اآلنف بالقول:

وعثامن ريض اهلل عنه وإن مل يقف

عىل ما يفيده القطع يف براءة واألنفال

وفعل ما فعل بنا ًء عىل ظنه إ ّ
ال ّ
أن غريه
وقف وقبل ما فعله ومل يتوقف.

بامامته ،نسب ذلك إليه ،وقرص من
أترك التعليق عىل هذا النص

1.1أتينا بروايات كثرية دالة عىل إرشاف
رسول اهلل عىل مكان اآليات يف
السور وهو يثبت توقيفية اآليات
دون السور .أما توقيفية ترتيب
السور فهو خمتلف فيه وقد اشتهر ّ
بأن

ترتيب السور كام هو اآلن من عمل

عثامن بن عفان.

2.2يستفاد من كالم ابن حجر وغريه

وكم لعمر ريض اهلل عنه موافقات

عدم توقيفية اآليات أيض ًا ،وقد

هذا املوافقة التي ظفر غريه بتحقيقها

ّ 3.3أكدنا وجود ترتيبني للمصحف

لربه َّأدى إليها ظ ّنه ،فليكن لعثامن
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التحقيق ،ولكن ملّا رفعت األقالم،

من النصوص أو الرموز فسكت ،عىل

أن ذلك كان قبل ما فعل عثامن عند
( ((3سنن الرتمذي  3086 /٢٧٢ :٥باب
ومن سورة التوبة ،األحاديث املختارة :1
.365 /494

يكون يف كالم عائشة ما يؤيد ذلك.

أحدمها للتالوة وهو ما أراده اهلل يف

كتابه واآلخر قد رتب طبق ًا لنزول
احلوادث والوقائع وهو كتاب علم

ال تالوة وذكر.

( ((3روح املعاين .37 :1

سامحة السيد عيل الشهرستاين

ّ 4.4بينا رس تكرر العرضات بني جربئيل

ع ّفان ،قال :كان رسول اهلل إذا نزلت

األمني والصادق األمني يف كل عام.

عليه سورة دعا َ
بعض َمن يكتب ،فقال:

من ثبوت القرآن بخرب آحاد كام

فيه كذا وكذا(.((3

5.5استغالل بعض املسترشقني ملا قيل
يف خرب أيب خزيمة وإمكان تأليف
الصحايب سور ًا من ثالث آيات!.

ضعوا هذه السورة يف املوضع ا ّلذي ُي َ
ذكر
كام ورد عن جربيل أنه كان يقول:

ضعوا كذا يف موضع كذا(.((3

6.6أرشنا إىل لفظة القرآن وأنهّ ا قد تكون

وعن عثامن بن أيب العاص ،قال:

7.7اخللفاء الثالثة ال يعتمدون كبار

َ
صوبه ح ّتى كاد أن
شخ َ
ثم ّ
ص ببرصه ّ
ثم َ
شخص ببرصه
يلزقه باألرض ،قالّ :

وهو ّ
يؤكد أهتامم رسول اهلل بأمر

اآلية هبذا املوضع من هذه السورة :ﭽ ﭻ

مأخوذة من القراءة.

الصحابة يف مجع القرآن ،كام وضحنا

أيض ًا بأن للصحابة مصاحف ناقصة
التأليف والتدوين.

وأخري ًا انتقل إىل موضوع آخر وهو

أسايس أيض ًا أال وهو:

دور رسول اهلل وجربئيل
يف ترتيب اآليات

وإليك اآلن بعض الروايات الدا ّلة

عىل دور رسول اهلل وجربيل يف

ترتيب اآليات ،ويمكن من خالهلا استفادة

توقيفيتها:

ففي (فضائل القرآن) أليب عبيد

عباس ،عن عثامن بن
وغريه ،عن ابن ّ

كنت عند رسول اهلل جالس ًا ،إذ
ُ

فقال :أتاين جربيل فأمرين أن أضع هذه

ﭼﭽﭾﭿﮀﮁ

ﮂﭼ( ،((3فجعلت يف سورة النحل
بني آيات االستشهاد وآيات العهد.

عباس
وروى القرطبي بسنده عن ابن ّ

أنّه قال :آخر ما نزل من القرآن :ﭽ ﯸ

( ((3فضائل القرآن ٢٨٠ :باب تأليف القرآن

ومجعه كذا هو النص لكن حيتمل أن تكون

مكان (سورة) و(السورة) آية.
( ((3مناهل العرفان  ،١٧٢ :١اإلت��ق��ان :١
 ،٨٠١ /١٦٩وكذا يف الربهان .٢٥٦ :١
( ((3مسند أمح��د  /٢١٨ :٤ح ،١٧٩٤٧
اإلتقان /١٦٨ :١ح .٧٨٢
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ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽﯾ ﯿ ﰀ ﰁ
ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇﭼ [سورة

ما راجع ُته يف َ
َ
أغلظ يل يف
الكاللة ،وما

حممدَ ،ض ْعها يف رأس ثامنني ومائتني من
يا ّ

يف صدري ،فقال :يا عمر ،أال تكفيك

للنبي : 
البقرة ،]281 :فقال جربيل
ّ

البقرة(.((4

هذا النص يدل عىل أن النبي كان

يكتب ويقرأ ويعرف األعداد وأوائل

اآليات وأواخرها وليس كام يشيعه عنه

أعداؤه!!.

الربا والدَّ ين من
ويف آخر :بني آيتَي ِّ

البقرة(.((4

ٍ
يشء ما أغلظ يل فيه ،ح ّتى طعن بإصبعه
ُ
آية الصيف

(((4

النساء؟!.((4(.

ا ّلتي يف آخر سورة

وأخرج البخاري عن ابن الزبري،

قال :قلت لعثامن بن ع ّفان :ﭽ ﭑ

ﭒ ﭓ ﭔ ﭕﭼ [سورة
البقرة 234 :و]240؟ .قال :قد َ
نسختها
اآلية ُ
األخرىِ ،
فل َم تكتبها أو تدعها؟.

وقد أخرج البخاري ومسلم وأبو

قال :يا بن أخي ،ال ُأغيرِّ شيئ ًا منه من

النبي :اآليتان من آخر سورة
أنّه قال :قال ّ
البقرة من َ
قرأمها يف ٍ
ليلة َك َفتاه(.((4

وهذه الروايات ك ّلها جاءت يف

توقيفية بعض اآليات يف
سياق إثبات
ّ

القرطبي  ،٦١ :١وانظر :تفسري
( ((4تفسري
ّ
ّ
الكشاف .٣٥٠ :١
( ((4اإلتقان  ،٨١٠ /١٧١ :١أرسار التكرار يف
القرآن.٢٣ :
( ((4صحيح البخاري  /١٩١٤ :٤ح ٤٧٢٢
باب فضل سورة البقرة ،صحيح مسلم :١
 /٥٥٤ح  ،٨٠٧و /٥٥٥ح  ،٨٠٨وانظر:
سنن أيب داوود  /٥٦ :٢ح  ،١٣٩٧سنن
الرتمذي  /١٥٩ :٥ح .٢٨٨١

( ((4وقد ُس ّميت بآية الصيف لنزوهلا يف فصل
الصيف ،بخالف اآلي��ة األُوىل من سورة
النساء وا ّلتي نزلت يف فصل الشتاء واملسماّ ة
بآية الشتاء.
( ((4صحيح مسلم  /٣٩٦ :١ح  ،٥٦٧و:٣
 /١٢٣٦ح .١٦١٧
( ((4صحيح البخاري  /١٦٤٦ :٤ح ،٤٢٥٦
و /١٦٤٩ح  ٤٢٦٢يف بعض النصوص:
فلم تكتبها قالت :تدعها يابن أخي.

البدري
داوود والرتمذي ،عن أيب مسعود
ّ

وأخرج مسلم عن عمر بن ّ
اخلطاب،
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ٍ
َ
يشء
رسول اهلل يف
راجعت
قال :ما
ُ

مكانه(.((4

سور بعينها ال توقيفية اآليات يف مجيع

سامحة السيد عيل الشهرستاين

السور ،ويف التأكيد عىل بيان دور رسول

الكتابة عندهّ ،
وأن زيد بن ثابت كان

من ك ّتاب الوحي ،وأنّه كان جييء بال ّلوح

اهلل وجربيل يف ترتيب القرآن.
•كام ّ
أن هناك روايات ُأ خرى اس ُت ِد ّل

والدواة ليكتب ما ينزل عىل رسول اهلل.

هلا عىل ذلك أيض ًا ،فعن زيد بن

ﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘ

هبا عىل التوقيفية ،لكن ال داللة

ثابت ،قال :كنت أكتب الوحي

عن الرباء قال :ملّا نزلت :ﭽ ﭑ

ﭙ ﭚ ﭛ ﭜﭼ [سورة النساء:

لرسول اهلل ،وكان إذا نزل عليه

«ادع يل زيد ًا ،وليجئ
 ،]95قال
النبيُ :
ّ
بال ّلوح والدواة والكتف -أو :الكتف

ُب وهو ُيميل عليَ ّ  . ..فإذا
فأكت ُ
ْ
«إقرأه» ،فأقرأ ُه  ،فإن
فرغت قال:

ﭓﭼ » (.((4

َ
أخذ تْه ُب َر حاه

(((4

شديد ٌة ...فكنت

أدخل عليه بقطعة القتب أو كرسة،

ٌ
أخرج به
ثم
كان فيه
ُ
سقط أقامهّ ،

إىل الناس.((4( ..

وليس يف هذه الرواية داللة عىل

توقيفية السور أو اآليات ،بل ا ّلذي فيها
ّ
هو لزوم الضبط يف اإلقراء كي ال تسقط

حمبوبية
منها كلمة ،أو فيها إشار ٌة إىل
ّ
احلمى الشديدة ،وال�برح��اء:
( ((4ال�برح��اء:
ّ
الشدّ ة ،واألمر العظيم ،واملش ّقة .انظر :تاج

العروس  307 :6ما ّدة برح.
( ((4املعجم الكبري  /١٤٢ :٥ح ،٤٨٨٩
املعجم األوس��ط  /٢٥٧ :٢ح ١٩١٣
وفيه :بقطعة الكتف ،جممع الزوائد :١
 ،١٥٢و ٢٥٧ :٨عن الطرباين يف األوسط.

ثم قالُ « :اكتب :ﭽ ﭑ ﭒ
والدواة ّ ،»-

وهذه الرواية أيض ًا ليس فيها أكثر

من أمر
النبي زيد ًا بأن يأتيه بال ّلوح
ّ
والدواة وأن يكتب اآلية ،ومعناهّ :
أن
هيتم بام ينزل عليه من
رسول اهلل كان ّ

الوحي ،وأنه كان ال يرتك كالم ر ّبه من

ٍ
كتابة وتدوين.
دون

وبالنتيجة ،ترشدنا تلك النصوص

إىل القول ّ
بأن وضع اآليات مجيعها ـ أو

توقيفي ًا
قل بعضها ـ يف السور كان أمر ًا
ّ
وبأمر اهلل سبحانه وتعاىل ورسوله؛

( ((4صحيح البخاري  /١٩٠٩ :٤ح ،٤٧٠٤
تفسري الطربي  ،228 :٥صحيح ابن حبان
 /228 :1ح .40
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ّ
ألن
النبي كان يعرف انتهاء السورة
ّ
وابتداء السورة ُ
األخرى بنزول ﭽ ﭑ

هي بالقراءة املشهورة املتداولة عنه

وجربئيل األمني جيتمعان يف رمضان يف

ﰇﭼ [سورة القيامة.]18 :

ﭒ ﭓ ﭔﭼ .وذلك حينام كان هو
كل عام لريجعا النازل نجوما إىل النازل
دفعة واحدة ،فحينام كان يسمع ببسم
اهلل الرمحن الرحيم يعرف ّ
بأن السورة
السابقة قد انتهت وبدأت السورة اجلديدة

يف قرآن التالوة.

لكن هذا الكالم ال يمنع من القول
ّ

بوجود اختالف بني ترتيب التنزيل
وترتيب التالوة ،أي بني الرتتيبني:

التدرجيي التارخيي النازل يف
الرتتيب
ّ
الوقائع واحلوادث املختلفة ،والرتتيب

ال الشا ّذة ،لقوله تعاىل ﭽ ﰄ ﰅ ﰆ

وقد نقل الزركيشّ عن أصحاب

الشافعي قوهلم :ال جتوز القراءة يف الصالة
ّ
وال غ ِ
ريها بالقراءة الشا ّذة ،ألنهّ ا ليست

قرآن ًاّ ،
ألن القرآن ال يثبت إلاّ بالتواتر،
والقراءة الشا ّذة ليست متواترة ،ومن قال

ٌ
فغالط أو جاهل.
غريه

َ
خالف وقرأ بالشا ّذ ُأنكر عليه
فلو

قراءهتا يف الصالة وغريها ،وقد اتّفق

فقهاء بغداد عىل استتابة َمن قرأ بالشواذ.
إمجاع املسلمني عىل أنّه
رب
َ
ونقل ابن عبد ال ّ
ال جتوز القراءة بالشوا ّذ ،وال ُيصلىّ َخ ْلف

الدفعي النازل من ال ّلوح املحفوظ إىل
ّ
سامء الدنيا يف ٍ
ليلة مباركة -وهي ليلة

من يقرأ هبا(.((4

كان يعرف عن غريه بابتدائها بالبسملة،

شاء اهلل تعاىل  )-ويف مبحث (توحيد

القدر -مع التأكيد عىل أن قرآن التالوة
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وذكر ،برشط أن تكون تلك القراءة

مع التأكيد عىل أن ك َليهام قرآن.

(وسوف نوضح يف بحث الحق –ان

املصاحف) عىل وجه اخلصوص معنى

نعم ّ
إن أمر الصالة خيتلف عن غريه،

الشاذ وأنه تارة يعني ما خيالف املتواتر،

والـم َق ِّر
حممد
املنزل عىل صدر
ُ
النبي ّ
ّ
من قبل جربئيل عن اهلل وأنه قرآن تالوة

( ((4الربهان يف علوم القرآن  ،٣٣٣ :١وانظر:
املجموع للنووي .347 :3

فا ّلذي جيب القراءة به يف الصالة هو

وأخرى ما خيالف القراءات السبع،
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فاألول ال يؤخذ به ،والثاين يؤخذ به إن
ّ

دون تفسريه ،وثالت جعل تفسريه معه يف

وابن أيب داوود عقد باب ًا يف كتابه

وهلذا ترى أحيان ًا ترتيب السور

الصحابة)( ،((5ذكر فيه أسامءهم وما

املصحف الرائج ،أو ّ
أن املنقول عن

كان له وجه من العربية كام يقولون.

املصاحف سماّ ه (باب اختالف مصاحف
وقعوا فيه من االختالف ،ووقوع هذا
توقيفية
االختالف بني الصحابة يفيد عدم
ّ

السور عندهم.
َ

مصاحف الصحابة

بعض األحيان.

يف مصاحف بعض الصحابة يخُ الف
مصحف هذا خيتلف عن مصحف
رصح ابن حجر يف (فتح
اآلخر ،إذ ّ

الباري) ّ
أن تأليف مصحف ابن مسعود

ين( ،((5ويف
عىل غري التأليف العثام ّ

اختلف الصحابة يف طريقة مجع

(صحيح البخاري) :تأليف ابن مسعود

وتنزيله( .((5واآلخر اكتفى بجمع املنزَ ل

نساخها-
أنّه رأى عدّ ة مصاحف -ذكر ّ

القرآن ،فمنهم من مجعه طبق ًا إلنزاله

( ((5املصاحف .283 :1
احلي بن عبد الكبري الكتاين يف
( ((5قال عبد ّ
الرتاتيب اإلدار ّية ّ :46 :1
(إن اإلمام عيل
بن أيب طالب مجع القرآن عىل ترتيب النزول
عقب موت النبي).
وباعتقادي :أن لالمام نسختني من املصحف،
إحدامها توافق املصحف الرائج ،واألخرى
ُر ّت َب ْت تارخييا وزمني ًا طبق احلوادث النازلة
عىل رسول اهلل ،وقد كُتب يف النسخة الثانية
التفسري والتأويل وش��أن ن��زول اآلي��ات
نجوم ًا ،والنسختان ختتلفان يف الرتتيب،
فاألوىل توافق النازل من اللوح املحفوظ،
وثانيه فيها يوم ّيات الدعوة اإلسالمية،
وه��ي كتاب عل ٍم ال كتاب ذك� ٍ�ر وت�لاوة،
وهذا ما نوضحه بعد قليل.

آخرهن احلواميم( ،((5بل ذكر ابن النديم
ّ

أنهّ ا مصحف ابن مسعود ،ومل َي َر فيها
مصح َفني م ّتف َقني(.((5
وقال الزركيش عن ترتيب السور

أمر
أمر أوجبه اهلل ،بل ٌ
وأنّه :ليس هو ٌ
راجع إىل اجتهادهم واختيارهم ،وهلذا

(ُ ((5انظر :فتح الباري  ،٤٠ :٩وفيه :فكان
تأليف مصحفه [اب��ن مسعود] مغاير ًا
شك ّ
لتأليف مصحف عثامن ،وال ّ
أن تأليف

العثامين أكثر مناسب ًة من غريه.
املصحف
ّ
( ((5صحيح البخاري  /١٩١١ :٤ح ٤٧١٠
من باب تأليف القرآن.
( ((5الفهرست.39 :
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كان ّ
لكل مصحف ترتيب [خاص به يف
السور[ ،ولكن ترتيب املصحف العثامين

أكمل(.((5

منبهني عىل ّ
أن اختالف ترتيب

مصاحف الصحابة ّ
يؤكد ّ
بأن ترتيب
السور يف مصحف عثامن ليس بتوقيفي

من عند اهلل؛ ألنهّ ا لو كانت توقيفية،
ملا وقع هذا االختالف بني مصاحف
الصحابة ،بل بامذا يع ّللون سبب اختالف

ترتيب مصحف عثامن مع مصاحف
اآلخرين؟!.

التوقيفية أن تكون مصاحف
أال تلزم
ّ

الصحابة ك ّلها واحدة يف ترتيبها؟ .إذن
فام يعني وجود هذا االختالف يف ترتيب
مصاحفهم؟!.

هل هؤالء الصحابة -والعياذ باهلل-

قد خالفوا رسول اهلل فيام رتّبه من
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نص عن رسول اهلل يف ترتيبه لسور
ّ
مصحفه؟!.

املفس؟.
ما مجعه من املنزَ ل وما معه من رَّ
عائشة جتيز التقديم والتأخري
يف السور وآهيا

الـمحدّ ثني َمن ّ
شكك
نعم ،هناك ِمن ُ

السور أيضا،
توقيفية اآليات يف
يف
َ
ّ
بدعوىّ :
أن املقدَّ م من النصوص ال يصلح
أن يكون دلي ً
ال ،وأقىص ما فيها داللتها عىل

مر
ّ
توقيفيتها يف تلك املواضع فقط ،وقد ّ
عليك ما نقله اآللويس عن البيهقي من

ّ
أن مجيع السور ترتيبها توفيقي إال براءة
التوقيفية بام
واالنفال ،مستدلاّ ً عىل عدم
ّ

أخرجه البخاري:

حدّ ثنا إبراهيم بن موسى ،أخربنا

هشام بن يوسفّ ،
أن ابن جريج
أخربهم ،قال :وأخربين يوسف بن
ماهك ،قال :إنيّ عند عائشة ُأ ّم املؤمنني،

عراقي [فسأهلا عن مسائل،
إذجا َءها
ٌّ
منها] :أنّه طلب أن تريه مصحفها ،قال:
ِ
مصحفك؟ .قالت:
يا ُأ ّم املؤمنني ،أريني

بل هل يع َقل أن خيالف اإلمام ٌّ
عيل

لِ َـم؟ .قالَ :لعليّ ُأؤ ّلف القرآن عليه ،فإنّه

خلف فراشه ،وال يستشريه يف ترتيب

قرأت قبل؟!.
قالت :وما يرضّ ك أ َّي ًة
َ

َ
رسول اهلل يف ترتيب مصحفه املوجود
( ((5الربهان .262 :1

قرأ غري مؤ َّلف.
ُي َ

أول ما نزل منه سورة من
إنّام نزل ّ
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املفصل ،فيها ذكر اجل ّنة وال ّنار ،ح ّتى
ّ
ُ
احلالل
إذا ثاب الناس إىل اإلسالم نزل
ٍ
يشء (ال ترشبوا
أول
واحلرام ،ولو نزل ّ

اخلمر) لقالوا :ال َندَ ُع اخلمر أبد ًا ،ولو
الزنى
نزل (ال تز ُنوا) لقالوا :ال َندَ َع ّ
أبد ًا ،لقد نزل ّ
حمم ٍد وإنيّ لجَ ٌ
ارية
بمكة عىل ّ

ألعب :ﭽ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ
ُ

السور ،سور ًة ،سور ًة كاملة.

قال ابن حجر يف (فتح الباري) عند
رشحه للخرب يف قوله( :لعليّ ُأؤ ّلف عليه
ُ
القرآن ،فإنّه يقرأ غري مؤ ّلف):

 ...وا ّلذي يظهر يل ّ
العراقي
أن هذا
ّ
كان ممّن يأخذ بقراءة ابن مسعود ،وكان

ابن مسعود ملّا حرض ُم ْص َحف عثامن إىل

ﯺ ﭼ [سورة القمر ،]٤٦ :وما نزلت

الكوفة مل يوافق عىل الرجوع عن قراءته

الـم ْص َحف،
فأخرجت له
قال:
َ
ُ

صحفه ،فكان
[يوافق] عىل إعدام ُم َ

سورة البقرة والنساء إلاّ وأنا عنده.

السورة(.((5
فأ ْم َلت عليه آي ُّ

النص -جتيز
فعائشة -طبق هذا
ّ

تقديم السور إحداها عىل األخرى
وتقديم اآليات وتأخريها يف السورة
الواحدة ،لقوهلا( :وما يرضّ ك أ َّي ًة قرأت

السور ،ال
قبل؟!ّ ،).
ثم أملت عليه آي ُّ
(ُ ((5ان��ظ��ر :صحيح البخاري /١٩١٠ :٤
ح ٤٧٠٧من باب تأليف القرآن ،اجلمع بني
الصحيحني للحميدي  /201 :4ح3362
باب أفراد البخاري ،وفيه :أ ّيه قرأت قبل.
وك��ذا يف مصنف عبد ال��رزاق /352 :3
 ،2943ويف فضائل القرآن للنسائي/65 :
ح 12باب كيف نزل القرآن ،وفيه :أ ّيته
ق��رأت .وانظر :إرش��اد الساري 453 :7
وفيه رشح حول اخلرب املذكور.

[واألخذ بقراءة مصحف عثامن] وال
تأليف ُم ْص َحفه مغاير ًا لتأليف ُم ْص َحف
ّ
شك ّ
أن تأليف ا ُمل ْص َحف
عثامن ،وال
العثامين أكثر مناسب ًة من غريه ،فلهذا
ُ
العراقي أنّه غري مؤ ّلف.
أطلق
ّ
وهذا ك ّله عىل ّ
أن السؤال إنام وقع

ّ
ويدل عىل ذلك
الس َور،
عن ترتيب ُّ

قوهلا له( :وما يرضّ ك أ ّي ُه قرأت قبل؟،).
وحيتمل أن يكون أراد تفصيل آيات ّ
كل

ُسورة ،لقوله يف آخر احلديث( :فأم َلت
السور) ،أي آيات ّ
كل سورة،
عليه آي ُّ
كأن تقول له :سورة كذا مث ً
ال كذا كذا

آيةُ ،
األوىل كذا ،الثّانية ...إلخ.

وهذا يرجع إىل اختالف عدد
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امي
اآليات ،وفيه اختالف بني املدَ ّ
ين والشّ ّ
أئمة ُ
الق ّراء بجمع
وال َبصرْ ّي ،وقد اعتنى ّ
واألول أظهر.
ذلك وبيان اخلالف فيه،
ّ

السؤال وقع عن
وحيتمل أن يكون ّ

األمرين ،واهلل أعلم...
إىل أن يقول:

وقال القايض ِعياض يف رشح حديث

ُح َذ ْيفةّ :
إن
النبي قرأ يف صالته يف
ّ
ال ّليل بسورة ال ّنساء قبل آل عمران ،هو
يب بن كعب ،وفيه
كذلك يف ُم ْص َحف ُأ ّ
حجة ملن يقولّ :
الس َور اجتهاد
ّ
إن ترتيب ُّ

توجيه من ِقبل ابن حجر
وهذا
ٌ

للعراقي مل يقبله دعاة
لكالم عائشة
ّ
توقيفية اآليات يف السور ،وذلك ملا
عدم
ّ
عرفوا من وجود اختالف بني مصاحف
الصحابة يف ترتيب السور ،ولقول
الراوي( :فأملت عليه آي السور)،

وللتضا ّد املوجود بني نصوص الصحابة
والتابعني يف ترتيب اآليات والسور،

عباس بأنّه مل ينزل بعد آية
فقد قال ابن ّ

اإلكامل

(((5

فريضة ،وهو قريب ملا قاله

وليس بتوقيف من
النبي ،وهو قول
ّ
مجهور العلامء.

واختاره اجلبائي والبلخي ،بفارق ّ
أن

الس َور ليس بواجب يف التالوة
وترتيب ُّ

حرام» ،واآلخر« :فريضة»(.((5

ِ
الباقلاّ ينّ ،قال:
واختاره القايض

وال يف الصالة وال يف الدرس وال يف

التعليم ،فلذلك اختلفت املصاحف،
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ُ
نبيها(.((5
ذلك نقلته األ ّمة عن ّ

فلماّ ُكتب ُم ْص َحف عثامن رتّبوه عىل ما

هو عليه اآلن ،فلذلك اختلف ترتيب
ثم ذكر نحو كالم
مصاحف الصحابةّ .
ثم قال :وال خالف ّ
أن ترتيب
ابن َب ّطالّ ،
آيات ّ
كل سورة عىل ما هي عليه اآلن يف
ٌ
توقيف من اهلل تعاىل ،وعىل
ا ُمل ْص َحف

اإلمامان الباقر والصادق والسدّ ي،
ٌ
حالل وال
بعضهم قال« :مل ينزل بعدها

( ((5فتح ال��ب��اري  ،٤٠- ٣٩ :٩وان��ظ��ر:
االنتصار للباقالين  284 :1باب القول يف
ترتيب السور.
( ((5وه���ي :ﭽ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ
ﭶ ﭷ ﭸ ﭹﭺ ﭻ ﭼ
ﭽﭾﭿﮀﮁﮂ
ﮃ ﮄ ﮅ ﭼ [سورة املائدة.]3 :
(ُ ((5انظر :تفسري الطربي  ،79 :6تفسري ابن
كثري  ،13 :2تفسري القمي ،162 :1
الدر املنثور :3
التبيان للطويس ّ ،435 :3
 ،16جممع البيان للطربيس .273 :3
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يف حني ّ
أن آية اإلكامل هي اآلية رقم

السور قد يستد ّلون بام اشتهر عن
يف
َ

ا ّلتي جاءت بعدها يف تلك السورة

للوقائع واحلوادثّ ،
وأن املنسوخ عنده

 ٣من سورة املائدة ،وآيات األحكام
الطيبات والصيد برقم
كثرية ،كآية حتليل ّ
 ،٤وآية طعام أهل الكتاب برقم  ،٥وآية
الوضوء برقم  ،٦وآية السارق والسارقة

برقم  ،٣٨وآية األيامن برقم  ،٨٩وآية
اخلمر برقم  ،٩٠وآية حتريم الصيد برقم

 ،٩٥وآية حتريم ما ح ّلله املرشكون برقم
الوصية برقم
 ،١٠٣وآية اإلشهاد يف
ّ
.١٠٧

ترتيب اإلمام ع ّ
يل للقرآن طبق ًا
مكتوب قبل الناسخّ ،
واملكي قبل املدين،

لكن فاهتم أنّه قد ُكت َبت تلك اآليات
طبق التنزيل نجوم ًا ،أي ّ
أن اآليات
املدونة عنده مل تكن للتالوة ،بل هي

يوميات
للعلم والتاريخ ،وهي كانت
ّ
دوهنا طبق
الدعوة
اإلسالمية ،وقد َّ
ّ
ني احلوادث والرتتيب الزمني
ِ
تاريخ َو ِس ّ
هلا من أول البعثة اىل آخرها.

وقد تساءل من طرح هذا الكالم

فهذه النصوص وغريها ممّا استد ّلوا

اإلكامل ضمن آيات حتريم امليتة والدم

(لطائف

بالقول :فام هي املناسبة إلقحام آية
وحلم اخلنزير(((6؟.

بتوقيفية
قاهلا كأنّه يريد التشكيك
ّ

اآليات يف السور ّ
عباس
وأن احلقّ مع ابن ّ
يف قوله« :مل ينزل بعد آية اإلكامل آيات

ٍ
حالل وحرام».

هذا ّ
توقيفية اآليات
وإن دعاة عدم
ّ

(ُ ((6انظر :التمهيد يف علوم القرآن للشيخ
حممد هادي معرفة  ٢١٦ :١باب تأليف
ّ
اآليات.

توقيفية اآليات يف السور.
به عىل عدم
ّ
قال

القسطالين

يف

اإلشارات) -بعد أن أخرج عن ابن أيب
داوود حديث ًا ،قال:

أتى احلارث بن خزمة

(((6

هباتني

اآليتني من آخر سورة براءة ،فقال :أشهد

أين سمعتهام من رسول اهلل ووعيتهام ،فقال
( ((6هو احل��ارث بن خزمة بن ع��دي بن أيب
غنم بن سامل بن عوف بن عمرو بن عوف
بن اخلزرج األنصاري شهد بدر ًا واملشاهد
ومات باملدينة سنة اربعني وهو ابن سبع
وستني .اإلصابة .1401 /571 :1
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عمر :وأنا أشهد لقد سمعتهام ،ثم قال:

لس َوره ،ح ّتى مجع عثامن ُم ْص َحفه ومحل
ُ

حدة ،فانظروا سورة من القرآن فأحلقوها

توقيفي ًا،
فلو كان ترتيب ا ُمل ْص َحف
ّ

لو كانت ثالث آيات جلعلتهام سورة عىل
يف آخرها ـ قال :فظاهره أنهّ م كانوا يؤ ّلفون
السور باجتهادهم(.((6
آيات َ

وقال الكردي يف (تاريخ القرآن

وغرائب رسمه):

للعراقي( :وما
ففي قول عائشة
ّ
ٌ
دليل عىل
قرأت قبل؟!،).
يرضّ ك َأ َّي ًة
َ

ّ
السور يف التالوة ليس
أن ترتيب ُّ
بواجب( ،((6وهو كذلك يف مجيع
املذاهب ،فإنّه جيوز ترك ترتيبها يف
ألن ّ
ّ
كل
الصالة والتالوة والدرس،

ٍ
ٌ
مستوفية آلياهتا،
سورة مستق ّل ٌة بذاهتا
ويفهم من هذا احلديث ّ
أن الناس كانوا
ٍ
ترتيب
يقرؤون القرآن ويكتبونه من غري
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( ((6لطائف اإلشارات.٦٠- ٥9 :
( ((6قد ُيقال ب� ّ
�أن ترتيب اآلي��ات يف السورة
الواحدة غري واجب أيض ًا ،لقول عائشة
آنف الذكر ولقول الراوي( :ثم أملت عليه
آي السور) ،وذلك إلمكان قراءة اإلنسان
من وسط السورة يف التالوة والدرس ،لك ّن
الشيعة اإلمام ّية ال جتيز هذا األمر يف الصالة
ٍ
سورة كاملة مع
الواجبة ،بلترى لزوم قراءة
فاحتة الكتاب.

الناس عليه.

السور يف مصاحف
مل خيتلف ترتيب
َ
يل بن أيب طالب ُ
كبار الصحابة ،كع ّ
يب
وأ ّ

عباس وعبد اهلل
بن كعب وعبد اهلل بن ّ
ومعاذ بن َج َبل وعائشة ُأ ّم
بن مسعود ُ
ٍ
املؤمنني وزيد بن ثابتّ ،
واحد من
فكل

هؤالء كتب ُم ْص َحفه عىل عهد رسول
اهلل. 

فم ْص َحف ع ّ
ثم
يل كان ّ
ُ
أوله( :إقرأ)ّ ،
ثم (ن) ،وهكذا إىل آخر ّ
املك ّي
(املدّ ّثر)ّ ،
أوله:
واملدينّ ،ومصحف ابن مسعود كان ّ

ثم (آل عمران)
ثم (النساء)ّ ،
(البقرة)ّ ،
عىل اختالف شديد.

وقد ذكر ابن النديم يف كتابه

(الفهرست) ترتيب ُس َور مصاحف بعض

السيوطي يف
الصحابة ،كام ذكره أيض ًا
ّ
كتابه (اإلتقان) ،فراجعهام إن شئت.
أمر رصيح أو إشار ٌة
فلو كان هناك ٌ

خفية من
النبي يف ترتيب ُس َور
ّ
ّ
ا ُمل ْص َحف ،ملا َعزَ ب ذلك عىل هؤالء ،وهم
من أجلاّ ء الصحابة وأكثرهم اتّصا ً
ال به
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(عليه الصالة والسالم).((6(...

القرطبي -بعد ذكره ما
وقد نقل
ّ
كالمجاء يف ترتيب سور القرآن وآياته
َ
ابن ّ
بطال:

 ...و َمن قال هبذا القول [أي بتوقيفية

السور] ال يقولّ :
إن تالوة القرآن يف
الصالة والدرس جيب أن تكون مرتّب ًة

عىل حسب الترّ تيب املو ّقف عليه يف
ا ُمل ْص َحف ،بل إنّام جيب تأليف ُس َوره يف
ّ
خاصة ،وال ُيع َلم ّ
أن أحد ًا
الرسم
واخلط ّ

منهم قالّ :
واجب يف
إن ترتيب ذلك
ٌ
الصالة ويف قراءة القرآن ودرسه ،وأنّه

ٍ
ال ّ
ألحد أن يتل ّقن الكهف قبل البقرة
حيل
احلج قبل الكهف ،أال ترى قول
وال
ّ
قرأت
عائشة ل ّلذي سأهلا( :ال يرضّ َك أ ّيه
َ

النبي يقرأ يف الصالة
قبل) ،وقد كان ّ
ٍ
ركعة ُأخرى
ثم يقرأ يف
السور َة يف ركعةّ ،
بغري السورة ا ّلتي تليها(.((6
قال الشيخ حممد هادي معرفة بعد

روايته خرب ًا عن اإلمام الصادق وابن
( ((6تاريخ القرآن الكريم.٧٢- ٧١ :
القرطبي  ٦١ :١باب ما جاء يف
( ((6تفسري
ّ
سور القرآن.
ترتيب َ

عباس ،والذي فيه ّ
النبي كان يعرف
ّ
أن ّ
انقضاء السورة بنزول ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ

ﭔﭼ ،قال:

كان كتبة الوحي يعرفون بوجوب

السورة ا ّلتي نزلت
تسجيل اآليات ضمن ُّ
َب ْس َملتها ،حسب ترتيب نزوهلا واحد ًة
ٍ
حاجة إىل
تِلو ُأخرى كام تنزل ،من غري

كل ٍ
خاص بشأن ّ
آية آية(.((6
ترصيح
ٍ
ّ

الس َور ِوفق ترتيب
هكذا ترتّبت آيات ُّ

نزوهلا عىل عهد الرسول األعظم،
نسميه (الترّ تيب الطبيعي) ،وهو
وهذا ما ّ

األسايس للرتتيب املوجود
األول
العامل ّ
ّ

بني اآليات يف األكثر ّية الغالبة.

موضعي ًا يف ٍ
آية
 ...وقد نجد تغيري ًا
ّ

الطبيعي ،يف
أو آيات عىل خالف ترتيبها
ّ
( ((6هذا املطلب عىل إطالقه غري ثابت ،ذلك
ّ
ألن ال��ق��رآن الكريم إنّ�ما ك��ان ينزل عىل
�اص��ة كام
أس��اس الوقائع واحل���وادث اخل� ّ
تقتضيه احلكمة اإلهل ّية ،ومل يثبت ّ
أن أغلب
السور نزلت مرتتّبة ،فلربام نزلت مجلة من
ٍ
ٍ
سورة
ثم تع ّقبتها آيات من
آيات س��ورة ّ
أخرى غري السورة األوىل ،بل نفس آيات
السورة الواحدة -خصوص ًا إذا كانت من
الطوال -مل يثبت أهنا نزلت مرتبة ،فام أفاده
الشيخ معرفة  ال خيلو من إشكال وإن
كان صحيح ًا يف اجلملة.
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خاص بشأن هذا التغيري،
نص
ّ
حني عدم ّ
ور ّبام كانت اآلية نزلت فكتبها كاتب،
كاتب آخر يف
ثم نزلت ُأخرى فكتبها
ٌ
ّ
فسجلها قبل ُ
األوىل من
األول،
غيبة
ّ
ّ
سجله ذاك ،فعند اجلمع
غري أن يعلم بام ّ
األخري يف حياة الرسول أو بعد وفاته

ٍ
قليلة
املوضعي لعدّ ٍة
حصل ذلك التغيري
ّ

من اآليات.

ٌ
احتامل نحتمله بشأن هكذا
وهذا

ٍ
الطبيعي ،ومل
آيات خرجت عن الترّ تيب
ّ
خاص ًا.
نص ًا ّ
نجد عليها ّ

ٍ
كاف يف عدم
هذا االحتامل بنفسه

إمكان االستدالل -لفحوى آية -بسياقها

هم إلاّ إذا كانت املناسبة
ّ
اخلاص ،ال ّل ّ
واضحة أو علمنا هبا من خارج.

من ذلك ما نجده يف سورة املمتحنة؛

تبتدئ هذه السورة بآيات ( )٩- ١نزلت
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يف العام الثامن بعد اهلجرة بشأن حاطب
بن أيب َب ْلت ََعة ،كان قد كا َتب ُقريش ًا خيربهم

اهلجرة ،كانت قد أتت
النبي مسلم ًة
ّ
مهاجر ًة تارك ًة زوجها الكافر ،فجاء يف

طلبها ،فاستعصمت
بالنبي ،وصادف
ّ

جميئ ُُه صلح ُ
احلدَ ْي ّبية ،إذ كان
النبي
ّ
عاهد قريش ًا أن ير ّد عليهم ّ
كل َمن يأتيه
من ّ
مكة ،فأخذ
النبي
ُ
الزوج يف ّ
حماجة ّ

قائ ً
رشطت
الُ :اردد عليَ ّ امرأيت عىل ما
َ
لنا ،وهذه طينة الكتاب مل َّ
فتحرج
جتف.
ّ

النبي يف أمرها ،فنزلت اآليتان.
ّ

آيات نزلت بشأن
وبعد هاتني اآليتني ٌ

مبايعة النساء عام الفتح ،وهي السنة
ال ّتاسعة من اهلجرة!.

السورة،
وأ ّما اآلية األخرية من ُّ

فإنهّ ا ترتبط مع آيات الصدر متام ًاِ ،
ومن

َث ّم قالواّ :
إن دراسة هذه السورة تعطينا
الطبيعي لآليات ،من
خروج ًا عىل النظم
ّ
غري ما سبب معروف.

ومن ذلك أيض ًا ما نجده يف سورة

خيص آيات اإلمتاع واإلعتداد،
البقرة فيام ّ

النبي لغزو ّ
بتأهب
مكة ،وكان
ُّ
ّ
النبي حياول اإلخفاء.
ّ

زوجها أن تعتدّ حو ً
ال كام ً
ال وال خترج من

األسلمية العام السادس من
بشأن سبيعة
ّ

عليها ذلك احلول فقط ،واآلية نزلت

وتتع ّقب هذه اآليات آيتان نزلتا

ىّ
املتوف عنها
األول يف املرأة
كان الترشيع ّ
بيت زوجها ،وكان مرياثها هو اإلنفاق

سامحة السيد عيل الشهرستاين

هبذا الشأن ،هي قوله تعاىل :ﭽﭫ

أو ً
ال سورة
القرآن اليوم ،بأن تكون ّ

ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ

ثم سورة النساء وهكذا ..ألنّه
عمران ّ

ﭬﭭﭮﭯﭰ

ثم سورة آل
ثم سورة البقرة ّ
الفاحتة ّ

ثم ُنسخ
ﭶﭼ -اآلية رقم ّ ،٢٤٠

باإلضافة إىل الشواهد التارخيية عىل

وعرش ًا برقم  ٢٣٤من نفس السورة،

عليه؛ ّ
ألن بعض السور واآليات هلا

هذا الترشيع بآية اإلعتداد أربعة أشهر

ذلكّ ،
فإن مضامني اآليات نفسها تشهد

وبآية املواريث برقم  ١٢من سورة النساء.

مضامني تناسب أوائل زمن البعثة وهي

إمكان االستناد يف تفسري ٍ
آية أو فهم

و(ن) ،وبعضها تناسب ما بعد اهلجرة

 ...وينتج من هذا البحث عدم

واقعة يف أواخر القرآن ،كسورة العلق

ٍ
آيات
اخلاصة من
موقعيتها
فحواها إىل
ّ
ّ
سابقة أو الحقة ،إلاّ بعد ّ
القطعي
التأكد
ّ

أوائل القرآن ،كسورة البقرة وآل عمران

ٍ
ٍ
آيات نزلت دفع ًة
مجلة من
قريناهتا يف

ّ
إن اختالف مضامني السور واآليات

من أصالة الترّ تيب املوجود بينها وبني
واحد ًة(.((6

هذا هو كالم الشيخ معرفة.

وقال العلاّ مة الطباطبائي يف كتابه

(القرآن يف اإلسالم):

والسور القرآنية مل تنزل
واآليات
ّ
قطع ًا( ((6عىل الرتتيب ا ّلذي نقرؤه يف
( ((6التمهيد يف علوم القرآن ،٢١٤ ،212 :١
 ٢١٧من باب تأليف اآليات.
(ّ ((6
ألن القرآن نزل منجام بعد نزوله الدفعي،
وال��س��ور ألفت بعد انتهاء ن��زول آياهتا
يف رمضان من كل عام ـ خالل ثالث=

وأواخر عرص الرسول وهي واقعة يف
والنساء واألنفال والتوبة.

وارتباطها الكامل باألحداث واحلوادث

ا ّلتي وقعت طيلة أ ّيام الدّ عوة ،يفرض

ٍ
علينا القول ّ
ثالث
بأن القرآن نزل يف
وعرشين سنة؛ عرص الدّ عوة النبو ّية.

=وعرشين سنة ،فقد تكون سورتان أو
عرشة سور أو أكثر من ذلك أو أقل انتهى
نزوهلا يف عام واحد ،فكان يسمح بقراءهتا
يف ال��ص�لاة وكتابتها يف املصحف وهو
معنى قوله تعاىل :ﭽ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﭼ،
وقوله تعاىل :ﭽ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ
ﭡ ﭢﭼ ،وبذلك يكون ترتيب النزول
غري ترتيب التالوة.
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فمث ً
ال اآليات ا ّلتي تدعو املرشكني

إىل اإلسالم ونبذ عبادة األوثان َتتناسب

مع عرص قبل هجرة الرسول من ّ
مكة،
بالوثنيني ،وأ ّما
حيث ابتيل الرسول
ّ
آيات القتال وآيات األحكام فقد نزلت

والكالم عن هذا املوضوع طويل

وشائك ،قد نعود إليه الحق ًا(.((7
نتائج البحث

يمكن أن نخلص اىل نتائج أمهها:

ّ
إن إنزال القرآن دفع ًة واحد ًة من

املنورة ،حيث أخذ اإلسالم
يف املدينة ّ
ينترش ،وأصبحت املدينة ّ
تشكل حكوم ًة

ال ّلوح املحفوظ إىل السامء الدنيا ّ
يؤكد

وقال يف (امليزان) -مع ّلق ًا عىل خرب

ستحدث الحق ًا للناس ،ألنّه سبحانه

إسالمية كربى(.((6
ّ

ابن عباس :قال :قلت لعثامن :ما محلكم

عىل أن عمدتم إىل االنفال وهي من
املثاين..الخ.

علم اهلل ّ
بكل الوقائع واألحداث ا ّلتي
كائن إىل
العامل بام كان وما يكون وما هو ٌ

يوم القيامة.

فهم من اعرتاض الك ّفار عىل
وقد ُي َ

أقول :السبع الطوال -عىل ما

الرسول يف لزوم نزول القرآن مجل ًة

عن ابن جبري -هي البقرة وآل عمران

ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷﯸ ﯹ

يظهر من هذه الرواية ،وروي أيض ًا
والنساء واملائدة واألنعام واألعراف

ويونس ،وقد كانت موضوعة يف اجلمع
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عىل براءة (.((7

األول [أي يف عهد أيب بكر] عىل هذا

ثم غيرّ عثامن هذا الرتتيب،
الرتتيبّ ،
فأخذ األنفال وهي من املثاين وبراءة
وهي من املئني قبل املثاين ،فوضعها

بني األعراف ويونس مقدِّ م ًا األنفال
( ((6القرآن يف اإلسالم.١٢٠- ١١٩ :

واحدة يف قوله تعاىل :ﭽ ﯯ ﯰ ﯱ

ﯺ ﯻ ﯼﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﭑ
ﭒﭓﭔﭕﭖﭗ

ﭘﭼ [سورة الفرقان،]33- 32 :

بأنهّ م عرفوا نزول الكتب السامو ّية قبل
حممد عىل األنبياء مجلة واحدة،
النبي ّ
ّ

( ((7امليزان .14 :12
( ((7وق��د اف��ردن��ا ل��ذل��ك دراس���ة مستقلة
سنوايف هبا البحث العلمي ان شاء اهلل-
تعاىل.

سامحة السيد عيل الشهرستاين

حممد بن
فلامذا َيرون نزول القرآن عىل ّ
منج ًام اآلن؟.
عبد اهللّ 
قالوا بذلك ألنهّ م كانوا ال يعلمون

بإنزاله دفع ًة واحد ًة من ال ّلوح املحفوظ
منج ًام عىل
إىل السامء الدنيا قبل نزوله ّ
ّ
ّ
يكذهبم
وإن اهلل سبحانه مل
رسوله،

فيام ا ّدعوه عن الرساالت السابقة ،بل

أجاهبم ببيان احلكمة يف نزول القرآن
مفرق ًا وأهنا لتثبيت الفؤاد ولكي يصون
َّ

أمته من التحريف وما شابه ذلك.

ولو كان نزول الكتب الساموية

مفرق ًا -كالقرآن -لر ّد عليهم
السابقة ّ

سبحانه بالتكذيب ،ولقال هلم :إنهّ ا س ّنة
اهلل وس ّنة املرسلني من قبله ،كام جاء

يف ر ّده عليهم يف قوله :ﭽ ﯢ ﯣ
ﯤﯥﯦﯧﯨﯩ

ﯪ ﯫ ﯬ ﯭﭼ

الرس يف إنزاله مجل ًة إىل السامء،
قيلّ :

تفخيم أمره وأمر َمن نزل عليه ،وذلك
ُ
بإعالم ّ
سكان الساموات السبع ّ
أن هذا

آخر الكتب املنزلة عىل خاتم الرسل
ُ
قربناه إليهم لننزله
ألرشف األمم ،قد ّ
عليهم ،ولوال ّ
أن احلكمة اإلهلية اقتضت
بحسب الوقائع
نج ًام
وصو َله إليهم ُم َّ
َ
هلبط به إىل األرض مجلة ،كسائر الكتب

ولكن اهلل با َي َن بينه وبينها،
املنزَ لة قبله،
ّ
فجعل له األمرين :إنزاله مجلة ،ثم إنزاله

للمنزَ ل عليه .ذكر ذلك
مفرق ًا؛ ترشيف ًا ُ
ّ
أبو شامة يف (املرشد الوجيز)(.((7
الرتمذيُ :أنزل القرآن
وقال احلكيم
ّ

مجل ًة واحد ًة إىل سامء الدنيا تسلي ًام منه
ُ
ّ
احلظ بمبعث
لأل ّمة ما كان أبرز هلم من
حممد ،وذلك ّ
أن بعثته كانت رمحة،
ّ
فلماّ خرجت الرمحة بفتح الباب جاءت

[سورة الفرقان ،]٢٠ :جواب ًا لطعنهم

بمحم ٍد وبالقرآن ،فوضع القرآن
ّ

ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚﭼ

النبوة يف قلب
حدّ الدنيا ،ووضعت
ّ

يف الرسول وقوهلم :ﭽ ﮓ ﮔ ﮕ

[سورة الفرقان.]٧ :

وقد قال السيوطي يف رس إنزاله مجلة

واحدة ومنج ًام:

العزة يف السامء الدنيا ليدخل يف
ببيت ّ

ثم
ّ
حممد ،وجاء جربئيل بالرسالة ّ

( ((7أنظر :اإلتقان  /119 :1ح - 508عن:
املرشد الوجيز.42 :

77

اختالف العلامء يف مسالة ترتيب القرآن الكريم

الوحي ،كأنّه أراد تعاىل أن ُيس ّلم هذه
حظ هذه ُ
الرمحة ا ّلتي كانت ّ
األمة من اهلل

والتثبت كام يقولون ،أ ّ
مهها تعيني أماكن

القراء):
وقال السخاوي يف (مجال ّ

املنجم إىل
وبمعنى آخر :إرجاع القرآن َّ

إىل ُ
األمة(.((7

تكريم بني آدم
يف نزوله إىل السامء مجل ًة
ُ
وتعظيم شأهنم عند املالئكة ،وتعريفهم
عناية اهلل هبم ورمحته هلم ،وهلذا املعنى

أ َمر سبعني ألف ًا من املالئكة ملا أنزل سورة

ٍ
اآليات من ّ
سورة يف قرآن التالوة؛
كل
ترتيب النزول الدفعي الذي أراد اهلل

التالوة به يف القرآن.

ّ
وإن يف كالمه« :ضعوا اآلية

الفالنية يف املكان الفالين من السورة
ّ

األنعام أن تزفها ،وزاد سبحانه يف هذا
املعنى ْ
بأن َأ َم َر جربئيل بإمالئه عىل
الس َفرة الكرام الربرة وإنساخهم إياه
َّ

النحل» ،أو ما جاء يف قول جربيل:

نبينا
قال :وفيه أيض ًا التسوية بني ّ

حممد ،ضعها يف رأس ثامنني ومائتني من
ّ

منج ًام
والتفضيل
ملحمد يف إنزاله عليه َّ
ّ

َّ
وأن عىل الصادق األمني وجربئيل األمني

وتالوهتم له.

وبني موسى يف إنزال كتابه مجلة،
ليحفظه(.((7

وعليهّ ،
فإن مسألة عرض رسول
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تثبيته يف قلب النبي حممد ودقة الضبط

اهلل القرآن عىل جربيل يف كل عام

كانت فيها فوائد عظيمة

(((7

 ،مضاف ًا إىل

( ((7أنظر :اإلتقان  /119 :1ح .509
( ((7مجال القراء 153 :ـ  ،154وعنه يف اإلتقان
 /١٢٠ :١ح .٥١٠
( ((7كنا ق��د أرشن��ا يف أول ه��ذا املبحث-
الرتتيب -إىل اللقاء الثنائي بني جربئيل=

الفالنية» ،أو قوله« :أتاين جربيل

فأمرين أن أضع هذه اآلية ...يف سورة
«ضعوا كذا يف موضع كذا» ،أو« :يا
البقرة» ..إشارة منه إىل هذا األمر اخلطري،

إرجاع النازل نجوم ًا إىل أماكنها يف السور
بأم ٍر من اهلل سبحانه وتعاىل ،وهو معنى

قوله تعاىل :ﭽ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇﭼ
[سورة القيامة ،]18 :وقوله تعاىل:

ﭽﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ
ﮞﭼ [سورة هود.]1 :

=األمني والصادق األمني وفوائد العرضة
األخرية ،واآلن نسنتنتج فوائد أخرى.

سامحة السيد عيل الشهرستاين

رس إرشاف رسول
ّ

أقر نولدكه بوجود تطابق بني
وقد ّ
ترتيب اآليات املنزلة نجوم ًا مع النازلة

كام أنه يبينّ

جربئيل ّ
كل عام مع ّ
أن اهلل سبحانه

املنفردة املختلفة التي يتأ ّلف منها كتاب

اهلل عىل ترتيب الكتاب العزيز (،((7
وسبب عرض رسول اهلل القرآن عىل

صان رسوله من النسيان وقد أقرأه
ﭽﯕ ﯖ ﯗﭼ [سورة األعىل:

الثنائي
 ،]6إذن فام يعني رس هذا ال ّلقاء
ّ
بينهام يف كل عام ،وما الفائدة منه ،مع
إقرارنا ّ
حممد بن عبد اهلل هو
بأن ّ
رسول اهلل ،واملب ّلغ الصادق األمني

للوحي؟ .إ لاّ أن نقول بأن الد ّقة يف

دفعة واحدة حيث قالّ :
ان اآليات
ٍ
إشارات
اإلسالم املقدّ س ،تعود بنا ًء عىل

متضمنة فيها ،إىل كتاب حمفوظ يف
كثرية
ّ
السامء ،وذلك يف مطابقة دقيقة له ،يف

حني ّ
أن كتب املسيحيني واليهود املقدّ سة

تنبثق من النموذج األعىل ذاته ،غري أنهّ ا

تعرضت لتشويه كبري.
ّ

وبعد هذا يكون ترتيب املصحف

اليوم هو ما وافق ال ّلوح املحفوظ؛

نصه ولزوم
الضبط واحلفاظ عىل ّ
قراءته وإقرائه طبق ًا ملا نزل من ال ّلوح

ومل يقع فيه التحريف حسب إقرار

حممد
الدنيا أو عىل صدر النبي ّ

واإلنجيل املحرفتنيّ ،
جيوز
ألن اهلل مل ّ

الكاذبة لآلخرين يف مجع القرآن.

الوحي ،فكيف يرىض للمسلم أن

املحفوظ إىل البيت املعمور أو إىل سامء

كانا مما رشعا للوقوف أمام املدعيات

( ((7فام جاء عنه يف فضيلة بعض اآليات،
أو يف حتديد بعض اآليات ملوضو ٍع خاص،
كقوله مثالً« :إقرأ اآليتني من آخر سورة
البقرة» ،أو« :اآلي��ات األخ�يرة من سورة
الكهف» ،أو :كذا وكذا ،يؤكّد إرشافه
عىل ترتيب املصحفّ ،
ألن تأكيده عىل قراءة
اآلي��ات العرش من آخ��ر س��ورة ك��ذا ،فيها
داللة عىل قرآنيتها عند الباري جل وعال.

بعض املسترشقني أيض ًا بعكس التوراة
لرسوله أن يقرأ القرآن قبل أن يقيض به

يقرأ آيات القرآن يف صالته قبل إكامل
نزوهلا وقضاء الوحي بتالوهتا؟.

أو كيف يرىض سبحانه وتعاىل أن

يقرأ املسلم كتابه املقدّ س باملرتادف من

الكلامت ،أو باملعنى؟!.

للنبي
فاهلل سبحانه كان ال يسمح
ّ
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أن يستعجل يف إقرار اآليات والسور

قبل إكامل نزوهلا منج ًام ،لقوله تعاىل:

ﭽﯸﯹﯺﯻﯼﯽﯾﯿﰀ

ﰁﰂﰃﰄﰅﰆﰇﰈ
ﰉﰊﰋﰌﭼ

[سورة القيامة:

 ،]19- 16وقوله تعاىل :ﭽ ﭖ ﭗ
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ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞﭟ
ﭠ ﭡ ﭢ ﭣﭼ[سورة طه،]114 :

وأمثاهلا ..فكيف يرىض بام قالوه عن

مجعه بشاهدين ،وبيد غري املعصوم ،ويف
زمن الفتنة عىل وجه اخلصوص؟! .إن
ما قالوه قبيح جد ًا.

الصفحة االوىل من البحث بخط الباحث

ﭽﮰﮱﯓﯔﯕ ﯖﯗﯘﯙﯚﭼ



قص عليه اخلرب َق َصص ًا :حدثه به.
َّ

ﯰ ﯱﭼ [سورة يوسف.]111 :
ِ
والق َّصة :احلديث .اخلرب .االمر احلادث.
االحدوثة .الشأن .احلال .مجعهاِ :ق َصص

ﭽﭺ ﭻ ﭼ ﭽﭼ [سورة

احوال املاضني من امم وانبياء سابقني،

مفهوم القصة:

ص وال َق َصصَ :ت َت ُّب ُع االثر .يقال:
وال َق ُّ
قصصت اثره اي تتبعته .قال تعاىل:

واقاصيص .وقصص القرآن :إخباره عن

الكهف ]64 :اي رجعا يقصان االثر

وعن حوادث واقعة يف سوالف االيام.

الذي جاءا به .وقال –عىل لسان ام

موسى–:

وقد اشتمل القرآن عىل كثري من وقائع

ﭽﮭ ﮮ ﮯﭼ

ماضية وتاريخ االمم وذكر البالد والديار

[سورة القصص ]11 :اي تتبعي

وتتبع اثار اقوام ،حكى عنهم صورة ناطقة

اثره حتى تنظري من يأخذه من املاء.
ِ
والق َصص :االخبار املتتبعة ،قال تعاىل:

ملا كانوا عليه..

ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔﭼ [سورة آل عمران:

اثر القصة:

وللقصة –اذا كانت ذات هدف –فقد

 ]62وقال ﭽﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ

وقع اثرها يف النفوس وقع ًا مبارش ًا ويف
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احسن وجوه ،فان ذكر احلادثة املرتبطة

حب املحاكاة ،فاذا ذكر املعنى وحده
َّ

ويعيها القلب ،اذا ختللتها مواطن العربة

واذا ذكر التشبيه معه ادركه العقل مع

باالسباب والنتائج ،مما هيفو اليها السمع
يف اخبار املاضني ،وكان حب االستطالع

ملعرفتها من اقوى العوامل عىل رسوخ
عربهتا يف النفس.

واملوعظة اخلطابية ترسد رسد ًا ال

جيمع العقل اطرافها ،وال يعي مجيع ما

يلقى فيها ،ولكنها حني تأخذ صورة من
واقع احلياة يف أحداثها ،تتضح اهدافها

ويرتاح املرء لسامعها ،ويصغي اليها

بشوق وهلفة ،ويتأثر بام فيها من عرب
وعظات .وقد اصبح أدب القصة –قدي ًام

وحديث ًا –فن ًا خاص ًا من فنون اللغة واداهبا
وال سيام يف جمال الرتبية والتعليم.

معاونة اخليال .والشك يف ان الثاين يكون
اكمل .واذا كان التمثيل يفيد زيادة البيان

والوضوح ،وجب ذكره يف الكتاب الذي
انزل تبيان ًا لكل يشء(((..

قال الرازي –بصدد بيان فائدة ذكر

قصص االنبياء –:

اعلم انه سبحانه ملا بالغ يف تقرير

الدالئل والبينات ،ويف اجلواب عن الشبه

والسؤاالت ،رشع بعد ذلك يف بيان

قصص االنبياء لوجوه:

احدها :ان الكالم اذا طال يف تقرير

نوع من انواع العلوم ،فربام حصل نوع

والقصص الصادق يمثل هذا الدور

من انواع املاللة ،فاذا انتقل االنسان من

متثيل ،ويصوره يف ابلغ صورة يف البيان

صدره وطاب قلبه ووجد يف نفسه رغبة

يف االسلوب القرآين احلكيم اقوى
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ادركه العقل ولكن مع منازعة اخليال،

واالرشاد.

ذلك الفن من العلم اىل فن آخر ،انرشح

جديدة وقوة حادثة ومي ً
ال قوي ًا.

قال نظام الدين القمي النيشابوري:

وثانيها :ليكون والصحابه اسوة

يلوح كام ينبغي ،فاذا ذكر املثال اتضح
وانكشف .وذلك َّ
ان ِمن ط ْب ِع اخليال

((( تفسري غرائب القرآن للنيشابوري –هبامش
تفسري الطربي ج1ص.200- 199

ونحن نرى ان االنسان يذكر معنى فال

بمن سلف من االنبياء ،فان الرسول اذا

سامحة العالمة املحقق حممد هادي معرفة

سمع ان معاملة هؤالء الكفار مع كل
الرسل ،ما كانت اال عىل هذا الوجه ،خف

ذلك عىل قلبه .كام يقال :املصيبة اذا عمت
خفت.

ﯰ ﯱ ﯲﯳ ﯴ
ﯵ ﯶ ﯷﭼ [سورة

الزمر:

 :– ]67والغرض من هذا الكالم،
اذا اخذته كام هو بجملته وجمموعه،

وثالثها :ان الكفار اذا سمعوا هذه

تصوير عظمته والتوفيق عىل كنه جالله

يف ايذاء االنبياء املتقدمني ،اال ان اهلل

باليمني اىل جهة حقيقة او جهة جماز.

القصص ،وعلموا ان اجلهال وان بالغوا
تعاىل اعاهنم باالخرة ونرصهم وايدهم
وقهر اعداءهم ،كان سامع هؤالء الكفار
ألمثال هذه القصص سبب ًا النكسار
قلوهبم ووقوع اخلوف والوجل يف

صدورهم .وحينئذ يقللون من انواع
االيذاء و السفاهة.

ورابعها :ان حممد ًا ملا مل يتعلم

عل ًام ،ومل يطالع كتاب ًا ،ثم ذكر هذه
االقاصيص من غري تفاوت ،ومن غري

زيادة ومن غري نقصان ،دل ذلك عىل

انه انام عرفها بالوحي والتنزيل(((.
قال

الزخمرشي

–عند

تفسري

قوله تعاىل :ﭽﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ

ﯫﯬﯭﯮﯯ
((( التفسري الكبري ج17ص 135عنه تفسري
االية ( 71ذكر نوح) من سورة يونس.

ال غري ،من غري ذهاب بالقبضة و ال

وكذلك حكم ما يروى ان حر ًا((( جاء اىل

رسول اهلل فقال يا أبا القاسم ،ان اهلل
يمسك الساموات يوم القيامة عىل اصبع،

واالرضني واجلبال عىل اصبع ،والشجر

عىل اصبع وسائر اخللق عىل اصبع،
هيزهن فيقول انا امللك! .فضحك رسول
اهلل تعجب ًا مما قال...

قال :وانام ضحك افصح العرب

وتعجب النه مل يفهم منه اال ما

يفهمه علامء البيان ،من غري تصور
امساك وال اصبع و ال هز و ال شئ من

ذلك .ولكن َف ْه َم ُه وقع اول شئ واخره
عىل الزبدة واخلالصة ،التي هي الداللة

((( يف الكشاف :جربائيل ..وهو تصحيف.
والصحيح ما اثبتناه وف��ق ما يف صحيح
ال��ب��خ��اري وغ��ي�ره م��ن ك��ت��ب احل��دي��ث
والتفسري .راجع :ابن كثري ج 4ص.62
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عىل القدرة الباهرة ،وان االفعال العظام

دبري(((...

تكتنهها االوهام ،ه ّينة عليه هوان ًا ال

جتده يف فصيح الكالم ،واعاله القرآن

التي تتحري فيها االفهام واالذهان وال
يوصل السامع اىل الوقوف عليه ،اال

جراء العبارة يف مثل هذه الطريقة من

التخييل .والترى باب ًا يف علم البيان ادق
لطف من هذا الباب ،و
و ال ارق وال َأ َ

أعو َن عىل تعاطي تأويل
ال انفع وال َ
املشتبهات من كالم اهلل تعاىل يف القرآن

وسائر الكتب الساموية وكالم االنبياء،

فان اكثره وعليته ختييالت ،قد زلت

فيها االقدام قدي ًام .وما اتى الزالون اال
من قلة عنايتهم بالبحث والتنقري ،حتى

يعلموا ان يف عداد العلوم الدقيقة عل ًام
لو قدروه حق قدره ،ملا خفى عليهم ،ان
العلوم كلها مفتقرة اليه وعيال عليه ،اذ

ال حيل ُع َقدَ ها املوربة و اليفك قيودها
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املكربة اال هو..

فالتمثيل من صنع اخليال ،االمر الذي

الكريم ،فانه اعتمد عىل عنرص اخليال

النه اسلوب من اساليبه ،وهو االسلوب
الذي دفع اليه حاجة العقل البرشي اىل

هذا اللون من الكالم املتعارف..

وقال الشيخ حممد عبده :واما تفسري

االيات عىل طريقة اخللف يف التمثيل،

فيقال :ان القرآن كثري ًا ما يصور املعاين
بالتعبري بصيغة السؤال واجلواب ،او

باسلوب احلكاية ،ملا يف ذلك من البيان

والتأثري ،فهو يدعو هبا االذهان اىل ما
وراءها من املعاين ،كقوله تعاىل :ﭽ ﯷ
ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿﭼ

[سورة ق ]30 :فليس املراد ان اهلل تعاىل

يستفهم منها وهي جتاوبه ،وانام هو متثيل

لسعتها وكوهنا ال تضيق باملجرمني مهام

قال :وكم من آية من ايات التنزيل

كثروا .ونحوه قوله تعاىل –بعد ذكر

وسيم اخلسف بالتأويالت الغثة والوجوه

ﯨﯩﯪﯫﯬﯭﯮﯯ

وحديث من احاديث الرسول ،قد ضيم

تأول ليس من هذا العلم
الرثة ،الن من َّ
يف ِع ٍري وال نفري ،واليعرف قبي ً
ال منه من

االستواء اىل خلق السامء – :ﭽ ﯧ

ﯰﭼ [سورة فصلت .]11 :واملعنى
((( الكشاف ج 4ص.143- 142

سامحة العالمة املحقق حممد هادي معرفة

يف التمثيل ظاهر.

هذه االرواح والقوى له ،ينتفع يف ترقية

وقال –بشأن قصة ادم وتعليمه

الكون بمعرفة سنن اهلل تعاىل يف ذلك.

التمثيل يف القصة –عىل مذهب اخللف–:

متثيل لعجز االنسان عن اخضاع روح

االسامء وسجود املالئكة له – :وتقرير
ان إِخبار اهلل املالئكة بجعل االنسان
خليفة يف االرض ،وهو عبارة عن هتيئة
االرض وقوى هذا العامل وارواحه

التي هبا قوامه ونظامه لوجود نوع من

املخلوقات ،يتعرف فيها فيكون به كامل
الوجود يف هذه االرض .وسؤال املالئكة

عن جعل خليفة يفسد يف االرض ،النه
يعمل باختياره ويعطى استعداد ًا يف

العلم والعمل ال حد هلام ،هو تصوير ملا
يف استعداد االنسان لذلك ،ومتهيد لبيان

انه ال ينايف خالفته يف االرض .وتعليم

ادم االسامء كلها ،بيان الستعداد االنسان
لعلم كل شئ يف هذه االرض وانتفاعه

به يف استعامرها .وعرض االسامء عىل
املالئكة وسؤاهلم عنها و تنصلهم يف
اجلواب ،تصوير لكون الشعور الذي

يصاحب كل روح من االرواح املد ِّبرة

للعوامل حمدود ًا ال يتعدى وظيفته.

وسجود املالئكة الدم عبارة عن تسخري

واباء ابليس واستكباره عن السجود،
الرش وإبطال داعية خواطرالسوء التي

هي مثار التنازع والتخاصم والتعدي
واالفساد يف االرض .ولوال ذلك جلاء

عىل االنسان زمن يكون فيه افراده

كاملالئكة بل اعظم ،او خيرجون عن
كوهنم من هذا النوع البرشي(((..

وللشيخ عبد القاهر اجلرجاين بيان

تفصييل لفوائد التمثيل يف الكالم،

عرضنا له يف قسم البيان من اعجاز
القرآن

(((

وسنذكر ان التمثيل يف القرآن

نوع من القصص احلاكية عن حالة
واقعية ،تتجسد يف قالب املثال وليس

فرضي ًا بحث ًا .ومن ثم فالتمثيل اخص من
القصص حسبام جاء يف القرآن الكريم.
القصة يف القرآن:

القرآن يقص القصص لعلهم
((( تفسري املنار ج 1ص.282- 280
((( راج���ع :التمهيد م��ن ه��ذ ال��ك��ت��اب ج5
ص ..353-348وارسار ال��ب�لاغ��ة
ص.96-92
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يتفكرون ،فهو يستعرض القصص

عمل مستقل يف موضوعه كاعامل فن

تأيت حتكيام ألركان الرشيعة وتثبيت اسس

عن اخبار املاضني وتسجيل حياهتم

الهداف دينية سياسية وتربوية ،او ان

النبوة ،او تروجي ًا ملكارم اخالق انسانية
اسالمية نبيلة ..ويف كال املجالني كانت

القصص القرآنية موفقة يف اداء رسالتها
وموفية يف بلوغ اهدافها واحلصول عىل

اغراضها يف هناية املطاف.

وسائر شؤوهنم التي سلكها لتحقيق

اهدافه والتثبيت من اغراضه الدينية

الرتبوية التي جاء الكتاب الكريم من
اجله ،وكان هدى للناس مجيع ًا.

مصادر القصة يف القرآن-:

فالقرآن يقص قصصه يف اروع

وقد شكك الكثريون من اصحاب

تعابريها ،مستلهمة من واقعيات كانت

بمقاليد الثقافة العربية يف ايدهيم

اشكاهلا وابدع صورها ،ويف اصدق
البرشية قد المستها يف صميم حياهتا التي

عاشتها يف القديم او يف وقت قريب.

االقالم احلارضة ،ممن ألقت املقادير

فظنوا اهنم شئ وما هم بشئ ..وكذا
املسترشقون واملبرشون االجانب ،اهنم

نعم قد يستعرض القرآن قصص ًا

شككوا يف صحة ما جاء يف القرآن من

متس واقع االنسان ،وتكشف عن حقيقة

من عند اهلل لتنزه عن املخالفات .وهم–

هي برضب االمثال اشبه ،تقريب ًا ملقاصد

ذاتهْ ،
إن اصيل ًة او منحرفة ..غري ان
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وترسيم خيال ،وال من اجل التحدث

االهداف :تثبيت معامل الرشيعة وتركيز
مكارم االخالق..

قصص ،الهنا ختالف التاريخ ،ولو كان
وال سيام املسترشقون –يعللون ذلك باهنا
من عند حممد اهنم يقولون القوامهم:
ان حممد ًا كان يتعلم هذه االخبار

اذن خيتلف القصص القرآين عن

من العبيد واالرقاء غري العرب ،اولئك

ناحية اهلدف والغرض الذي جاء من

من قريش ،والذين اشار القرآن اىل

غريه من القصص يف ناحية اساسية هي
اجله ،اذ ال يعرض القرآن القصة الهنا

االعاجم الذين كانوا خيدمون السادة

واحد منهم حني قال :ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ

سامحة العالمة املحقق حممد هادي معرفة

ﭔ ﭕ ﭖ ﭗﭘ ﭙ ﭚ

علامء الغرب –حيث كانت تأويالهتم

ﭠ ﭡ ﭼ [سورة النحل.]16 :

كانت تتجسد ملدعي النبوات (العياذ

الديني للرسل و االنبياء اال شائعات.

غري ان العرض ان كان يصدق بشأن

ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ

وهؤالء ما كانوا يعرفون من التاريخ

ذلك الهنم بحكم رقهم وفقرهم ما

كانوا يستطيعون احلصول عىل نسخ من
االنجيل والتوراة وكتب االخبار ،ومن

ثم كانت معارفهم وقف ًا عىل الشائعات،
وما كانت وسيلته املشافهة ،يكون

دائ ًام عرضة للتحريف وعرضة للتغيري
والتبديل وللزيادة والنقصان .ومن ثم

كانت تلك املخالفات التارخيية التي
جاءت يف قصص القرآن(((!!.

لكن مثل هذا التشكيك تعود

جذوره اىل انكار الوحي وان ليس

القرآن سوى ذهنيات كانت تدور يف

خلد حممدَ فأ َبر َزها بصورة وحي
ساموي نزل به الروح االمني ،عىل ما

اسلفنا –عند الكالم عن الوحي لدى
((( راج��ع :الفن القصيص يف القرآن الكريم
للدكتور حممد امحد خلف اهلل ص-226
.227

تعود اىل انكار النبوات ،واهنا ختيالت

باهلل)..

الكتب املحرفة ،فانه ال يصدق بشأن

القرآن احلكيم ،الذي ال يأتيه الباطل من

بني يديه و ال من خلفه تنزيل من حكيم
محيد.

فاذا كان يف الكتب السالفة بعض

اقاصيص احلق ،ويوجد مثلها يف القرآن

الكريم ،فليس معنى ذلك ان القرآن
اخذها من تلك الكتب ،وانام هو بسبب ان
املصدر يف كال الكتابني السلف واخللف

واحد ،وهو اهلل –تعاىل –العزيز احلميد.

ومن ثم نرى ان القرآن قد راجع يف

امثاله التوراة واالنجيل ،يف مثل قوله

تعاىل :ﭽ ﭑ ﭒ ﭓﭔ ﭕ ﭖ ﭗ

ﭘ ﭙ ﭚ ﭛﭜ ﭝ ﭞ ﭟ
ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤﭥ ﭦ ﭧ
ﭨ ﭩ ﭪ ﭫﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰﭱ
ﭲﭳﭴﭵﭶﭷﭸ
ﭹﭺﭻﭼﭽﭾ
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ﭿ ﮀ ﮁ ﭼ [سورة الفتح.]48 :

والذي جيب التنبيه له :ان القصص

بفرض حال..

القرآين خيتلف عن القصص يف التوراة–

اذن فمورد القصة قد يتحد مع

جاء كرسد حوادث تارخيية بحتة ذوات

وضع اجتامعي خاص ،ويفرتق التمثيل

حسب املوجود –فان ما يقصه التوراة

موضوعية يف النقل واحلكاية ،عىل غرار
سائر كتب التاريخ. ..

اما القرآن فيأخذ من قصص االنبياء

مقتطفات ذوات اهداف خاصة ،وليس

يرسد قصة كاملة بحذافريها كام يفعله

ال ُقصاص

الفرق بني القصة والتمثيل:

مورد التمثيل ،فيام اذا كان رس ًام حلالة او
عن القصة يف مورد الفرض واخليال.

كام تفرتق القصة عن التمثيل يف مورد
العينية اخلارجية..

فام بني القصة والتمثيل من حيث

املورد ،عموم من وجه ،فهام يتحدان يف

مورد ،وخيتلفانٌّ ،
كل يف مورد غري مورد

االخر.

القصة حكاية عن واقعة هلا تحَ ّقق

فمن موارد االجتامع ما رضبه تعاىل

واقعية عينية وقعت يف اخلارج باشخاص

ﭽﭑﭒﭓﭔﭕﭖ

واقعي .غري ان الواقعية ختتلف وتتنوع اىل
اعياهنا ..واىل واقعية هي حالة روحية
ونفسانية حتكيها القصة بصورة جتسيم
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املقال ،فهو جمرد تشبيه حلقيقة حال

وجتسيد ،فاالوىل حكاية قول وهذه

حكاية حال...

اما التمثيل فهو تصوير ورسم حلالة

او وضع اجتامعي يتمثل يف قالب املثال،

وليس هلا حتقق عيني خارجي ..وقد
يكون مفروض ًا بحت ًا وجمرد مثال لتقريب

مث ً
ال حلالة املنافقني:

ﭗﭘﭙﭚﭛﭜﭝ
ﭞﭟﭠﭡﭢﭣﭤﭥﭦ
ﭧﭨﭩﭪﭫﭬﭭﭮ
ﭯﭰﭱﭲﭳﭴﭵ
ﭶ ﭷ ﭸ ﭹﭺ ﭻ ﭼ ﭽ
ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂﮃ ﮄ ﮅ ﮆ
ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌﮍ ﮎ ﮏ ﮐ
ﮑ ﮒ ﮓﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ
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ﮙ ﮚﭼ [سورة البقرة.]20- 17 :

فهذه حكاية حال واقع ،ويف الوقت

نفسه متثيل يف قالب جتسيد.
اما

احلكاية

البحتة

فكقصة

يوسف فيام اخرب اهلل تعاىل يف كتابه،
اخبار ًا فيها من العرب والعظات الشئ
الكثري ..وليس جمرد فرض او خيال،

وال حكاية رصف احلال..

ﭤ ﭥ ﭦ ﭧﭨ ﭩ ﭪ ﭫ

ﭬﭼ [سورة بقرة.]265- 264 :

وقوله :ﭽﯤ ﯥ ﯦ ﯧﯨ

ﯩﯪﯫﯬﯭﯮﯯ

ﯰﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵﭼ [سورة
ابراهيم.]14 :

وقوله :ﭽ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ

ﭫﭬﭭﭮﭯﭰﭱ

واما التمثيل املحض –كالذي جاء

ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶﭼ

يف القرآن ،اذ كل متاثيل القرآن ،انام حتكى

وقوله :ﭽ ﭑ ﭒ ﭓﭔ ﭕ ﭖ ﭗ

يف كتاب كليلة ودمنة –فال اظن وجوده

عن حاالت وصفات تعتور االنسان

يف حياته ،وقد جسدها القرآن ورسمها
احسن رسم .كام يف قوله- :ﭽﯡ
ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ
ﯨﯩﯪﯫﯬﯭﯮ
ﯯ ﯰ ﯱ ﯲﯳ ﯴ ﯵ ﯶ

[سورة ال عمران.]117 :

ﭘﭙﭚﭛﭜﭝﭞﭟﭠ
ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ

ﭬ ﭭ ﭼ [سورة الرعد.]14 :
وقوله:

ﭽﭩ ﭪ ﭫ

ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴﭵ

ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ [سورة

ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼﯽ ﯾ

البقرة.]171 :

ﰆﰇﰈﰉﰊﭑﭒ

ﮃﮄﮅﮆﮇ

ﭓﭔﭕﭖﭗ

ﮈ ﮉﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ

ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃﰄ ﰅ

ﭘﭙﭚﭛﭜﭝ
ﭞﭟﭠﭡﭢﭣ

وقوله :ﭽ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ

ﮏﮐ ﮑ ﮒ ﮓﭼ
[سورة العنكبوت.]41 :
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وقوله :ﭽ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ

ﭜﭝﭞﭟﭠﭡﭢ

قصة موسى اىل قوم وقصة عيسى اىل

 ...اىل غريها من امثلة جاءت يف

اهلل بلطفه ورمحته ان يشهر هذه القصص

ﭣﭤﭥﭦﭼ [سورة احلج.]22 :
القرآن ،وهي متثيالت جمردة ال واقع هلا

عيني ًا خارجي ًا ..لكنها يف واقعها حكاية
حال واقع ،جاءت مصورة بتلك الصورة

الواضحة.

تكرار القصة-:

قوم وقصة نوح اىل قوم اخرين ،فاراد
يف اطراف االرض ،ويلقيها يف كل سمع،

و يثبتها يف كل قلب ،ويزيد احلارضين يف

االفهام..

ثم اشار اىل تكرار الكالم من جنس

واحد وترداده يف كالم واحد متصل،

مما اثري حول القصة يف القرآن،

معادة مرات كام يف سورة الرمحان

تتكرر قصة واحدة عدة مرات يف مواضع

تكرار مجلة من الكالم تأكيد ًا يف االمر(((..

مسألة تكرارها يف مواضع متعددة ،فقد
خمتلفة من القرآن .قالوا :ان هذا التكرار

قد يشكل ضعف ًا يف القرآن ،الن القصة
بعد ان جاءت يف القرآن مرة ،نستنفذ
اغراضها الدينية والرتبوية والتارخيية ،فام

باهلا تتكرر مرة اخرى او مرات ،وما هي
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تكن االنباء والقصص مكررة ،لوقعت

الفائدة املتوخاة من وراء هذا التكرار؟.

واملرسالت ،وانه عىل عادة العرب يف
هذا الذي ذكره الشيخ ُيعدُّ فائدة

مرتتبة ،وليس هو السبب ،انام السبب
هو :تعدد االغراض واالهداف املرتتبة

عىل القصة الواحدة :ترتتب عىل القصة

يف كل مرة اهداف خيتلف بعضها عن

بعض..

وقد اشار الشيخ ابو جعفر الطويس

وتتلخص االسباب التي تدعو اىل

مقدمة تفسريه –وعاجله معاجلة اقناعية،

االول :تعدد الغرض الديني الذي

اىل هذا اجلانب من القصص القرآين –يف

قال :ان رسول اهلل كان يبعث اىل

القبائل املتفرقة بالسور املختلفة ،فلو مل

تكرار القصة يف وجوه:

يرتتب عىل القصة الواحدة ،فتتكرر حسب
((( تفسري التبيان ج 1ص.14

سامحة العالمة املحقق حممد هادي معرفة

تعدد االغراض..

بني ارسائيل ،ولذلك نجد قصصهم

الثاين :ان القرآن الكريم يتخذ من

بالذات مفصلة ومسهبة يف سور مدنية،

الدينية ،وهذا االسلوب جيب ان يتالءم

الثالث :ان الدعوة االسالمية مرت

القصة اسلوب ًا لتأكيد بعض املفاهيم
مع اجلو الذي تعيشه االمة يف فرتة نزول
القصة ،وما اذا كانت يف حالة ضعف
وشدة ام يف حالة قوة وصالبة وغري ذلك

من حاالت كانت تعيشها االمة طول فرتة
الرسالة ...فاذا كانت القصة الواحدة

ذات جوانب ،فاهنا انام تذكر يف كل حالة

ما يتناسب وجانبها اخلاص املتالئم مع
الواقع الراهن..

عىل عكس ما كانت يف سور مكية..

بمراحل متعددة يف سريها احلثيث ،وقد

كان القران يواكب هذه املراحل ويامشيها
يف بياناته ويف اساليبه يف الدعوة احلكيمة،
ومن ثم كانت القصة الواحدة تعرض

عىل انحاء من قبض وبسط وتفصيل
واختزال ،وحسب تلك املراحل التي يمر

هبا االسالم .ونظر ًا للظروف التي متر هبا

الدعوة..

مث ً
ال نجد اكثر قصص نبي اهلل

ومن ثم نجد قصص بني ارسائيل

هتدف اىل العالقة القائمة بني موسى من

السور املدنية بعد اهلجرة ،الن بني

موسى التي جاء ذكرها يف سور مكية،
جانب ،وقوم فرعون من جانب اخر،
الن االوضاع يف مكة كانت وخيمة،
طرف منها االسالم ،والطرف االخر هم

املرشكون ..واهنم كانوا يشكلون حمنة
االسالم حينذاك ..اما وبعد ان هاجر

النبي اىل املدينة ،كانت املحنة هي
حمنة بني ارسائيل ووسائلهم جتاه بث

الدعوة ،فأشبهت حمنة موسى مع قومه

اكثر انتشار ًا يف القرآن الكريم ،والسيام
ارسائيل كانوا يشكلون املحنة الكربى

حينذاك ،وقبل ذلك مل يكونوا بتلك
االمهية وال كانوا خطر ًا عىل االمة..

وهذا هو اهم االسباب التي دعت اىل

تكرار قصص بني ارسائيل يف القرآن..

الرابع :انه من الناحية االدبية تعد

فضيلة بالغية او معجزة من معجزات

القرآن الكريم .اذ بامكانه رسد قصة
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واحدة عىل اشكال وانحاء ،كل مرة

فيعرضها القرآن كشاهد ربام الجل العظة

السامع من االصغاء اليه ،حتى ولو

االنسان ،بحيث لو جتسدت لكانت عىل

يأيت بالعجيب من الكالم بحيث ال يمل

سمعها يف عدة مواطن ..فانه ال يمجها
بالسامع ملرة اخرى واخرى ملا يف كل مرة

من احلصول عىل شئ جديد ..ويف كل
جديد لذة..

وان اكثر الكاتبني وغالبية البلغاء اذا

كتبوا او ذكروا قصة مرة ،يمتنع عليهم

ذكرها مرة ثانية حتى ولو غريوا الفاظها
وبدلوا اسلوهبا ،فال يمكنهم املحافظة

عىل املتانة يف االسلوب والبالغة يف

التعبري ،كام امكنهم اول مرة ..وهذا عىل
خالف اسلوب القرآن املتني البديع يف
مجيع نكراراته يف القصص والتعابري..

فض ً
ال عن كونه –ايض ًا –وجه ًا من

واقع ال خيال؟-:
وجوه اعجازه البياين،
ٌ
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فالقصة يف القرآن حكاية عن واقعية
كائنة ،وعرض حالة طارئة جاءت او

ٍ
فرض قوا ُمها
كانت ثابتة ،وليست جمرد
الوهم واخليال كام يفعله الفنانون..

غري ان الواقعية ختتلف –حسبام

ارشنا –اىل عينية خارجية وقعت بالفعل،

واالعتبار ..واىل حالة ثابتة يف واقع

مثال ما رضبه القرآن مثاالً ،فهو كعرض
حال واقع البتة وليس جمرد فرض فرضه

القرآن ..فهو عىل كال التقديرين امر

واقع يستدعيه كيان االنسان يف واقعه

االصيل..

فهو عندما يقص قصص االنبياء،

واممهم ،فهو حيكي ترصفات سالفة

وقعت

–يف

االغلب

–وسجلتها

صفحات تاريخ احلياة البرشية ،إن

فضيل ًة او رذيل ًة ،ليتخذها ذووا االعتبار
ِعبرَ ًا يف شؤون حياهتم اآلنية.
ولكن هناك بعض التمثيل عن واقع

االنسان ،يف فطرته وطبيعته ويف نشأته

وترصفاته يف هذه احلياة..

ففي كال املجالني جاءت القصة

القرآنية ،حكاية المر واقع وثابت يف

حياة االنسان ،اما خارجية عينية كانت
حمسوسة او حالة راسخة كادت تكون

ملموسة يف واقع االنسان.

ولنذكر شواهد لكال اجلانبني:

سامحة العالمة املحقق حممد هادي معرفة

1.1حوادث واقعة-:

عامل الوجود ،وقد كانت من فطرته االوىل

اكثر قصص بني ارسائيل هي

التي جبله اهلل عليها ،فهو يعيش عليها

صفحات تاريخ البرشية ،واكثرها
ِ
وعظات .وتبتدئ بقضايا يعقوب
ٌ
عبرَ ٌ

وللقرآن عن هذه احلاالت والواقعيات

ترسيامت دقيقة تقص واقع االنسان يف

موسى والتيه اىل غريها من حوادث

	-منها قصة عرض االمانة التي محلها

من احلوادث الواقعة التي سجلتها

وابنائه ،ويوسف ومرص ،ثم خروج

كربى مرت بحياة بني ارسائيل..

وحييا هبا ما دامت البرشية يف هذه احلياة..

احلياة .فهي حكاية وليست عن مقال.

االنسان ورفضها سائر املخلوقني.

وهكذا اكثر القصص التي تقص

قال تعاىل :ﭽ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ

اوج ّلها واقعة
الدعوة والرشيعة ..كلها ُ

ﯩ ﯪ ﯫ ﯬﯭ ﯮ ﯯ ﯰ

حياة االنبياء العظام وترصفات اممهم جتاه
عىل صفحات التاريخ.

فالطوفان ونار نمرود وتدمري قوم

لوط وسيل العرم و االحقاف ،امور
واقعة ،يقصها القرآن علينا لنأخذ منها

العظة واالعتبار ..وقد دلت االثار

الباقية عىل صحة ما حيكيه القرآن.
اذ يقول بشأن قوم لوط :ﭽ ﭽ ﭾ

ﭿﮀﮁﮂﮃﮄ

ﮅ ﮆﮇ ﮈ ﮉﭼ [سورة
الصافات.]138-136 :

2.2حاالت كائنة-:

ان لالنسان واقعيات تشكل كيانه يف

ﯣﯤﯥﯦﯧﯨ
ﯱ ﭼ [سورة االحزاب.]33 :

ماهذه االمانة ،وكيف ذاك العرض،

وكيف كان ذلك االباء واالشفاق ،وهذا

احلمل؟.

واالمانة ،هي :العقل الرشيد املستتبع

للتكليف ،واملستدعي لكون حامله

مستوجب ًا خلالفة اهلل يف االرض واداء

رسالته يف العاملني.

واالمانة –عىل ذلك –ضخمة هائلة

ويف الوقت نفسه خطرية ،وان كانت

ترتتب عليها اثار اعظم خطر ًا وافخم

جانب ًا ،هو التكليف ومحل رسالة اهلل
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الكربى يف االرض..

والعرض كان عىل االستعدادات

وقال سيدنا الطباطبائي ..(( :فاملراد

واالرض واجلبال ،عىل ضخامتهن،

هذه االشياء ،اعتبارها معينة اليها .واملراد

والقابليات ،وقد كانت الساموات

ضئيالت ،يعوزها االستعداد للتكليف

باالمانة ،الوالية االهلية .وبعرضها عىل

بحملها واالباء عنه ،وجود استعدادها

وقابلية محل اخلالفة ..اما االنسان –

وصالحية التلبس هبا وعدمه ..وهذا

وكان عىل جانب عظيم من القابلية

فالساموات واالرض واجلبال عىل ما

عىل صغر حجمه –فكان جدير ًا بذلك
واالستعداد ..سوى انه –بالتوجه اىل

املعنى هو القابل الن ينطبق عىل االية.
فيها من العظمة والشدة والقوة ،فاقدة

جوانب حقرية من شؤون حياته املادية–

الستعداد حصوهلا فيها ،وهو املراد

فهو ظامل بشأن نفسه وبمقام ربه الذي

ثم قال(( :واالمانة املذكورة يف

جهول بمقامه الشامخ الفخم ،ومن ثم
منحه هذا الشأن اخلطري(( ..اتزعم

انك جرم صغري –وفيك انطوى العامل

االكرب)).

بابائهن عن محلها واشفاقهن منها.))..

االية– وهي الوالية االهلية وكامل

صفة العبودية –انام تتحصل بالعلم
باهلل والعمل الصالح الذي هو العدل.

قال املوىل حمسن الفيض(( :قيل:

وانام يتصف هبذين الوصفني ،اعني

استعدادهن.

والظلم ،فكون االنسان يف حد نفسه

ان املراد باالمانة ،التكليف .وبعرضها
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االغلب.((())..

عليهن،

النظر

اىل

وبابائهن ،االباء الطبيعي الذي هو
اللياقة واالستعداد .وبحمل االنسان،

قابليته واستعداده هلا .وكونه ظلوم ًا

جهوالً ،ملا غلب عليه من القوة والغضبية
والشهوية ..وهو وصف للجنس باعتبار

العلم والعدل ،املوضوع القابل للجهل
وبحسب طبعه ظلوم ًا جهوالً ،هو
املصحح حلمل االمانة االهلية..

فاالية تناظر بوجه ،معنى قوله تعاىل:

ﭽﭛﭜﭝﭞﭟﭠﭡﭢ
((( تفسري الصايف ج 2ص.369

سامحة العالمة املحقق حممد هادي معرفة

ﭣﭤﭥﭦﭧﭨﭩﭪ
ﭫﭬﭭﭮﭯﭼ

واشده ،ان يتحمله ويستقل به ،فابى

[سورة

محله واالستقالل به واشفق منه ،ومحله

قال املوىل الفيض الكاشاين –يف

كان ظلوم ًا جهوالً ،حيث محل االمانة

التني..((1(]6- 4 :

اخر كالمه – ...(( :ان املراد باالمانة،

التكليف بالعبودية هلل عىل وجهه ًا
والتقرب هبا اىل اهلل سبحانه كام ينبغي
لكل عبد بحسب استعداده هلا ،واعظمها

اخلالفة االهلية الهلها ،ثم تسليم من

مل يكن من اهلها ألهلها وعدم ادعاء
منزلتها لنفسه ،ثم سائر التكاليف.
واملراد بعرضها عىل الساموات واالرض
واجلبال ،النظر اىل استعدادهن لذلك،

وبابائهن االباء الطبيعي الذي هو عبارة

عن عدم اللياقة هلا .وبحمل االنسان

االنسان عىل ضعفه ورخاوة قوته .انه

ثم مل يف هبا وضمنها ثم خاس بضامنه

فيها( .((1ونحو ذلك.

قال :ونحو هذا من الكالم يف

لسان العرب وما جاء القرآن إِال َعلىَ

طرقهم واساليبهم ،من ذلك قوهلم :لو

قيل للشحم اين تذهب؟ .لقال اسوي
ِ
الع َو ج.
وكم وكم هلم من امثال عىل َأ ِ
لسنة
البهائم واجلامدات ..وتصور مقالة

الشحم حمال ،ولكن الغرض ان السمن

يف احليوان مما حيسن قبحه ،كام ان العجف
مما يقبح حسنه .فصور اثر السمن فيه

اياها حتمله هلا من غري استحقاق تكرب ًا
عىل اهلها او مع تقصريه بحسب ِو ْس ِع ِه

تصوير ًا هو واقع يف نفس السامع ،وهو

قال الزخمرشي :ان ما ُك ِّلفه االنسان

وكذلك تصوير عظم االمانة وصعوبة

عىل اعظم ما خلق اهلل من األجرام واقواه

فان قلت :قد علم وجه التمثيل يف

يف ادائها(...((1

بلغ من عظمة وثقل حممله ،انه ُعرض
( ((1امليزان ج 16ص.372- 371
( ((1الصايف ج 2ص.371

آنس به وله اقبل وعىل حقيقته اوقف..
ُ
امرها وثقل حمملها و الوفاء هبا.

قوله –للذي ال يثبت عىل رأي واحد–:
( ((1يقال :حاس العهد اذا نكث.
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اراك تقدم رج ً
ال وتؤخر اخرى .النه

قال تعاىل :ﭽ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ

وتركه املعنى عىل احدمها ،بحال من

ﭱ ﭲ ﭳﭴ ﭵ ﭶﭷ ﭸﭹ ﭺ

مثلت حالة يف متيله وترجحه بني الرأيني
يرتدد يف ذهابه ،فال جيمع رجليه للمىض
يف وجهه ،وكل واحد من املم َّثل واملم َّثل

به يشء مستقيم داخل حتت الصحة
واملعرفة .وليس كذلك ما يف هذه االية،

فان عرض االمانة عىل اجلامد واباءه
واشفاقه حمال يف نفسه ،غري مستقيم.

فكيف صح بناء التمثيل عىل املحال.
وما مثال هذا اال ان تش ِّبه شيئ ًا بيشء،

واملشبه به غري معقول!.

ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂﭼ

[سورة االعراف.]7 :

هذه االية حكاية عن امر واقع يف

سابق اخلليقة :متى ،وممن اخذ هذا
العهد ،وكيف كانت تلك الشهادة؟.

اهنا ودائع الفطرة ،قد جبل االنسان

عليها يف واقع ذاته ،وتلك شهادة الفطرة

ايض ًا ،الهنا احلضور لدى ما نظر عليه

االنسان يف ذات كيانه..

قلت :املمثل به يف االية ويف قوهلم

فقد جعل اهلل يف فطرة كل انسان،

نظائره ،مفروض .واملفروضات تتخيل

االباء حسب الذراري املنترشة عىل

((لو قيل للشحم اين تذهب)) ويف
يف الذهن كام املحققات ،مثلت حال

التكليف يف صعوبته وثقل حممله بحاله
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ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ

املفروضة لو عرضت عىل السموات
واالرض واجلبال ،لأَ َ َبينْ َ ان حيملنها و

اشفقن منها(.((1

	-ومنها :قصة اخذ امليثاق من ذرية بني
ادم واشهادهم عليه يف فطرهتم-:

( ((1الكشاف للزخمرشي ج 3ص.565

منذ تكوينه وحيث وجوده يف ظهور
صفحة الزمان ..كفاية عن ان كل
انسان–مهام كان نمطه وحيث كان
وجوده –فانه مفطور عىل ذلك من غري

استثناء..

ِ
نفس ِه
وهذه الفطرة هي حارض ُة
وشهو ُد ذاتِ ِه ،التغيب عنه ،مهام تقلبت

اوضاعه واختلفت احواله ،فان الذي
يواصل حضوره لديه يف كل االحوال

سامحة العالمة املحقق حممد هادي معرفة

واالوضاع ،انام هو فطرته وذاتياته التي

ترافقه عىل كل حال..

ولو ال ذلك ملا كان لدعوات الرسل

و االنبياء تأثريها يف النفوس وقبوهلا لدى

العقول..

قال االمام امري املؤمنني(( :فبعث

فيهم رسله ،وواتر اليهم انبياءه،
ليستأدوهم ميثاق فطرته ،ويذكروهم

منيس نعمته ،وحيتجواعليهم بالتبليغ،
َّ
ويثريوا هلم دفائن العقول.((1())..
واىل هذا املعنى يشري قوله تعاىل:

((ﭽ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ
ﭻ ﭼﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ

ﭛﭜﭝﭞﭟﭠﭡ
ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧﭨ
ﭩﭪﭫﭬﭭﭮﭯﭰﭱ
ﭲﭳﭴﭵﭶﭷﭸ
ﭹﭺﭻﭼﭽﭾ
ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇﮈ
ﮉﮊﮋﮌﮍﮎﮏ
ﮐﮑﮒﮓﮔﮕﮖﮗ
ﮘﮙﮚﮛﮜﮝﮞ
ﮟﮠﮡﮢﮣﮤﮥﮦ
ﮧﮨﮩﮪﮫﮬ

ﮭﮮﮯﮰﮱﯓﭼ

[سورة البقرة.]34- 30 :

ﮃ ﮄﮅ ﮆ ﮇ ﮈﭼ

ما هذه اخلالفة التي منحها اهلل

اشارة اىل ذلك العهد و امليثاق املودع

وكيف علمت املالئكة ان االنسان

	-ومنها :قصة بدء اخلليقة وجعل

وما هذه االسامء التي علمها اهلل

[سورة يس.]61- 60 :

يف فطرة االنسان.

االنسان خليفة اهلل يف االرض،

وسجود املالئكة له:

قال تعاىل :ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ

ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙﭚ
( ((1اخلطبة االوىل من هنج البالغة.

لالنسان دون غريه من املخلوق؟.
سوف يفسد يف االرض...؟.

الدم دون املالئكة وغريهم...؟.

وكيف كان ذاك التعليم االختصايص

ذلك احلني...؟.

وكيف استسلمت املالئكة لفضل

ادم عليهم يف العلم...؟.
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وكيف ومل سجدت املالئكة الدم،

الخبار النشأة االنسانية ،ابرز فيه حك ًام

اسئلة متسلسلة يف هذا املقطع من

وحوار .وهو املتشابه الذي ال يمكن

وهل هناك كان املرسح حقيقي ًا ام

استشارة من اهلل لعباده ،وذلك حمال.

وكيف كان ذلك السجود...؟.
ايات ترتبط ببدء اخلليقة..

جمرد متثيل كانت الواقعية حليفته ذلك
احلني ،وال يزال مستمر ًا عرب احلياة...؟.

محله عىل املعنى الظاهر منه ،النه إما
واما اخبار منه للمالئكة فاعرتاض

منهم وحماجة ،وذلك ال يليق باهلل وال

هذا هو السؤال االسايس يف

بمالئكته ،وبحسب ما جاء يف وصفهم

الشك اهنا واقعية ملموسة يف كيان

ﯮ ﯯ ﯰﭼ [سورة التحريم:

املوضوع!.

االنسان منذ نشأته يف هذه احلياة و ال
تزال مستمرة معه مع االبدية..

يف قوله :ﭽ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ

 ]6ومن ثم كان للعلامء يف هذا وامثاله
رأيان- :

وليست جمرد فرض او خيال وهم،

االول :رأي املتقدمني منهم ،وهو

املرسحية وقعت بالنص ،او اهنا حكاية

تعاىل ،مع العلم بانه ال خيربنا بشئ اال

كام زعمه البعض ..انام الكالم يف ان

حال واقع يف كيان االنسان وترصفه يف
هذا الوجود؟.
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وارسار ًا  ،جاءت يف صورة مناظرة

قال

االستاذ

امحد

تفويض االمر هلل يف بيان املراد من كالمه

لنستفيد به يف اخالقنا واعاملنا..

فهذا احلوار املصور بصورة القول

مصطفى

واملراجعة والسؤال واجلواب ،ال ندرك

حممد عبده هنا – :هذه االية – كالتي

مقاصد اريد افادهتا هبذه العبارات ،وان

املراغي–نق ً
ال وتلخيص ًا ملا ذكره الشيخ
قبلها –تعداد للنعم الصارفة عن

العصيان والكفر ،الداعية اىل االيامن

والطاعة ...وفيها وفيام بعدها قصص

حقيقة املراد منه ،وان كنا نجزم بان هناك

اهلل كان يعد الدم هذا الكون ،وان لذلك
املخلوق كرامة لديه بام اودعه فيه من

فضائل ومزايا...

سامحة العالمة املحقق حممد هادي معرفة

الثاين :رأي املتأخرين منهم ،وهو

احلكمة يف خلق هذا النوع ،فع َّلم ادم

الهنا انام وضعت عىل اساس العقل ،فاذا

فعلموا ان يف فطرة هذا النوع استعداد ًا

تأويل ما اشتبه علينا من قواعد الدين،
ورد يف النقل شئ خيالف حكم العقل،
محل النقل عىل غري الظاهر منه بتأويله

حتى يتفق مع حكم العقل.

االسامء كلها ثم عرضهم عىل املالئكة.
لعلم ما مل يعلموا ،وانه اهل للخالفة يف
االرض ،وان سفك الدماء ال يذهب

بحكمة االستخالف وفائدته.

وعىل هذا ،فالقصة وردت مورد

وخالصة هذا ،ان املالئكة تشوقوا

خلقه بإفهامهم حال النشأة االدمية وما

املخلوق الذي من شأنه ما قالوا ،ومعرفة

ليقرهبا سبحانه من اذهان
التمثيل،
ِّ
هلا من ميزة خاصة ،بان اخرب مالئكته
بانه جاعل يف االرض خليفة ،فعجبوا
وسألوه بلسان املقال ان كانوا ينطقون،

او بلسان احلال بالتوجه اليه تعاىل ان

يفيض عليهم املعرفة ،كيف ختلق هذا
النوع ذا االرادة املطلقة واالختيار الذي

ال حد له ،وربام اجته بارادته اىل خالف

املصلحة واحلكمة ،وذلك هو الفساد.

فالقى عليهم بطريق االهلام.

وجوب اخلضوع والتسليم ملن هو

بكل شئ عليم .فام يضيق عنه علم احد،
يتسع له علم من هو اعلم منه.

وهذا جواب ربام ال يذهب باحلرية،

تفضل عىل املالئكة وابان هلم
ومن ثم َّ

ملعرفة احلكمة يف استخالف ذلك
الرس يف تركهم وهو املجبولون عىل
تسبيحه وتقديسه ،فاعلمهم انه اودع فيه
من الرس مامل يودعه فيهم..

قال املراغي :هذا جممل ما َحلىّ

االستاذ االمام حممد عبده البحث

حني تفسريه لالية ،ونقله عنه صاحب

املنار يف تفسريه(.((1

قلت :الشك يف ان القول منه تعاىل

خيتلف عن كالمه مع خلقه ..اذ الكالم

منه تعاىل هو خلق الصوت يف اهلواء
بحيث يصل اىل مسامع املخاطبني ،من
غري فرق يف كيفيته بني كالمه تعاىل وكالم

( ((1تفسري املراغي ج 1ص .80- 78وراجع:
تفسري املنار ج 1ص 251فام بعد..
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غريه سوى يف منشأ الصدور.

فقوله تعاىل :ﭽ ﭹ ﭺ ﭻ

ﯝﭼ [سورة االنبياء.]69 :

وقوله :ﭽ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ

ﯯ ﭼ [سورة هود.]44 :

كان املراد بالكالم هنا ،كسائر

ﯲ ﯳﭼ [سورة يس.]82 :

ﭼﭼ [سورة النساء.]164 :

ﯔ ﯕ ﭼ [سورة االعراف.]143 :

متو ج يف اهلواء يقرع صامخ
الكالمُّ :

السمع ،سوى ان منشأه خيتلف عن
منشأ سائر الكالم..

اما القول منه تعاىل ،وال سيام

مع غري ذوي النطق من االنسان ،من
سائر انواع املخلوق كالسامء واالرض

وامللك واجلن وغريها –حسبام جاء يف

ﭽﯪﯫﯬﯭﯮ
ﭽﯪﯫﯬﯭﯮﯯﯰﯱ
ﭽ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬﭼ

[سورة مريم.]35 :

ﭽﯷﯸﯹﯺﯻﯼﯽ

ﯾ ﯿﭼ [سورة ق.]30 :

وقد جعل العالمة الطباطبائي،

القول مع املالئكة وابليس ،قصة نشأة

اخلليقة ،من هذا القبيل ،اي كناية عن

القرآن–وحتى القول املنسوب اىل اجلامد

ابداء مراده تعاىل ،وليس لفظ ًا بالكالم

الوحي واالهلام او مطلق ابداء ارادته

قال :واما لفظ القول يف كالمه تعاىل

واحليوان يف القرآن ..فكلها عىل تأويل
تعاىل يف خلقه واظهار ما يف النفس من
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وقال :ﭽ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ

املقاصد يف مثل احليوان ...فهو تعبري

كفائي ،كأن املراد :الزم معنى القول،

ال القول الكالمي بالذات...

قال تعاىل :ﭽ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ

ﯦﯧﯨﯩﯪﯫﯬﯭﯮ
ﯯ ﯰ ﭼ [سورة فصلت.]11 :

املتعارف..

فقد عم االنسان وغريه :حني قال يف

مورد االنسان :ﭽ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ
ﮀ ﮁ ﭼ [سورة طه.]117 :

ويف مورد املالئكة :ﭽ ﭑ ﭒ

ﭓﭔﭕﭖﭗﭘ

ﭙ ﭼ [سورة البقرة.]30 :

ويف مورد ابليس :ﭽ ﯜ ﯝ ﯞ

سامحة العالمة املحقق حممد هادي معرفة

ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤﭼ [سورة

امر ًا يوجب عل ًام باطني ًا يف االنسان،

ويف مورد غري اوىل العقل :ﭽ ﯗ

يف القلب ،او بغري ذلك فام عرب عنه يف

ص.]75 :

ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝﭼ [سورة

االنبياء.]69 :

قال :ويكشف املراد من القول

يف مجيع هذه املوارد عىل انواعها

وتشتتها ،قوله تعاىل :ﭽ ﯪ ﯫ

ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳﭼ
[سورة يس.]82 :

سواء أكان بقرع السمع او بالنكث

القرآن بالقول...

قال :وكذلك القول يف مورد
الـم َل ِك واجلن (ابليس) ليس سوى
َ

اجياد علم باطني فيهم باي سبب كان.

الـم َل َك واجلن ليس وجودمها
سوى ان َ

من سنخ وجودنا ،فليس نوع التفاهم
فيام بينهم كالتفاهم فيام بيننا باعتبار

فالقول منه تعاىل كناية عن ابداء

الذهن واللفظ والوضع اللغوي ونحو

قال :والذي يعطيه التدبر يف املوارد

عل ًام واثر ًا...

ارادته بشأن اخللق واالجياد..

املذكورة ،ان القول منه تعاىل عبارة من

اجياد امر يدل عىل املعنى املقصود..

ذلك ..نعم حقيقة القول حاصلة فيهم،
وهكذا القول يف مورد احليوان،

يف قوله تعاىل –حكاية عن النمل–:

فاما يف التكوينيات ،باليشء نفسه

ﭽ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ

لداللته بالوجود عىل خصوص ارادته.

وحكاية عن اهلدهد :ﭽ ﯶ ﯷ ﯸ

الذي اوجده ،هو بعينه ٌ
قول له تعاىل،
وال واسطة بينه وبني ارادته تعاىل ،فهو
بعينه قوله (كن) الكاشفة عن ارادته

ﮙﭼ [سورة النمل]18 :
ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀﭼ

[سورة النمل..]22 :

للوجود ،واالجياد والوجود شئ واحد..

والقول –يف ذلك –نظري الوحي

مورد االنسان –مث ً
ال –فباجياده تعاىل

ﭽﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ

واما يف غري التكوينيات ،كام يف

واالهلام ،املستعمل يف امثال املورد:
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ﭮ ﭼ [سورة الشمس.]8- 7 :

والقول –يف مجيع ذلك –عبارة او

كفاية عن معنى حقيقي كان يرتتب عليه
القول الكالمي او غريه مما يعرب عن

تلك احلقيقة ..نعم خيتص بعض املوارد
ببعض التعابري كالكالم او النبأ او اخلرب
او الوحي او االهلام ..لعناية خاصة

تستدعي ذلك ..واال فاجلميع تعبري عن
تلك احلقيقة الواحدة(...((1

واخلالفة –هنا –هي اخلالفة االهلية

ﯿ ﰀﭼ [سورة هود.]61 :

وقال :ﭽ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ

ﰊ ﰋ ﰌ ﰍﰎ ﰏ ﰐ ﰑ ﰒ ﰓ
ﰔ ﭼ [سورة اجلاثية.]13 :

ﭽﭑﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘﭙ

ﭚﭛﭜﭝﭞﭟﭠ

ﭡ ﭼ [سورة لقامن.]20 :

فجميع قوى االرض و السامء

جعلت يف قبضة االنسان ،يترصف

الكربى ،التي منحها اهلل هذا االنسان،

فيها كيف يشاء ،حسب ارادته و

وسامت ،هي تشكل حقيقته االنسانية،

اهلل وفضل منه عميم .ﭽ ﭶ ﭷ

بفضل ما اودعه فيه من صفات
بام يفضله عىل غريه و يفصله عن سائر

املخلوق ..وتتلخص يف املعرفة الذاتية
والقدرة عىل االبداع. ..

فاالنسان خلق لتعمر به االرض
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قال تعاىل ﭽ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ

وتزدهر به احلياة ،وليترصف يف عامل

الوجود كيف يشاء ،وفق حكمته

تعاىل ومصلحته يف هذه النشأة ..فقد
اصبح االنسان خليقته تعاىل يف اخللق
واالبداع...

( ((1راجع :امليزان ج 2ص.335- 333

قدرته اخلارقة ،وما هي اال نعمة من
ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾﭼ

[سورة الزخرف.]13 :

ومن ذلك االختيار التام واالرادة

املطلقة يف االنسان ،علمت املالئكة ان
سوف يبغي الفساد يف االرض ،حيث

مزدح ُم املصالح ومتشا َب ُك النزعات
َ
والتناحر يف البقاء...

واالسامء ،هي سامت االشياء

وذاتيات احلقائق الراهنة يف الوجود،

كان بامكان االنسان القدرة عىل معرفتها

سامحة العالمة املحقق حممد هادي معرفة

واستحصال ما فيها من آثار ونتائج

عىل حسب شاكلته ..وهكذا االنسان

معامل العلم والفنون واالداب..

اخلالئق ،فلو خلق ا َمل َلك عىل ذاتيات

يستفيد منها يف احلياة ،وبذلك تزدهر

خلق انسان ًا متاميز ًا يف ذاتياته عن سائر

فمعرفة االنسان باالسامء ،هي

االنسان لكان انسان ًا ومل يكن ملك ًا..

الفسيح ،يكشف عنها بفضل علمه

سامت الرمانة لكانت رمانة ومل تكن

معرفة باثار احلقائق املوجودة يف العامل

وهكذا غريه ..فلو اودع يف التفاحة

ونبوغه عىل مدى االيام ..وال يزال..

تفاحة او كذا العكس ..وهكذا..

وملس اثار الوجود ،هي التي فضلت

حلكمته تعاىل واعرتفت بان ال علم هلا

فهذه القدرة اخلارقة عىل كشف احلقائق
االنسان عىل سائر اخللق ..وجعلته
يف مكانة سامية ،مكانة اخلالفة االهلية

الكربى..

والتعليم ،انام كان بااليداع يف

الذات ،فقد خلق االنسان كذلك،

والذايت ال يعلل ..فاالنسان اذا ُخلق

ُخلق كذلك ،وا َمل َلك اذا ُخلق خلق عىل
الـم َلكية ،وكذا اجلن واحليوان و
صفات َ

سائر املخلوقات ،كل خلق عىل شاكلته
وعىل سامته وصفاته التي اودعها اهلل فيه

حسب اقتضاء طبعه وسجيته..

يعني :ان املاهيات ،وكال عىل حسب

ذاتياهتا متاميزة بعضها عن بعض ،واهلل

تعاىل انام يفيض عليها بالوجود ،كل

االمر الذي عرفته املالئكة فاذعنت

سوى ما علمه تعاىل اياهم واهنم عن

الغيب غافلون..

والسجود :خضوع تام ..امرت

املالئكة ،وهي متثل قوى الطبيعة ،ان

تكون خاضعة لالنسان وفق مصاحله يف
هذه احلياة..

نعم ربام كان هناك بعض انحاء

اخلضوع ،رمز ًا هلذا اخلضوع املستمر يف

حياة االنسان ..فاملالئكة وهي متثل قوى
الطبيعة يف انحاء الوجود ،خاضعة الرادة
االنسان ،وجاهدة يف تأمني مصاحله يف

احلياة وفق ارادته. ..

والسجود –هنا –كالسجود يف قوله

تعاىل :ﭽ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ
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ﭵ ﭶ ﭼ [سورة الرعد.]15 :

فكل قوى الطبيعة الشاعرة وغري

خالفته ،تلك القوة التي ضللت اثارها

عىل شاكلته التي خلفه اهلل عليها يف نظام

الرش ،وما هي باله ،ولكنها حمنة اله ال

الشاعرة خاضعة الرادته تعاىل ،كل يعمل
الوجود.

نعم مل ختضع قوى الرش –ويمثلها

ابليس –ملصالح االنسان ،بل يف معاكستها
لغرض االفساد عليه يف احلياة..

قال االستاذ حممد عبده :فاذا جرينا

عىل هذا التفسري ،فليس ببعيد ان تكون
يف االية اشارة اىل ان اهلل ملا خلق االرض

ودبرها بام شاء من القوى الروحانية

التي هبا قوامها ،وجعل كل صنف من

القوى خمصوص ًا بنوع من املخلوقات
ال يتعداه ،خلق االنسان واعطاه قوة

هبا يترصف يف مجيع القوى ويسخرها يف
عامرة االرض .وهذا التسخري هو املعبرَّ
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قواه اىل املنافع واملصالح التي تتم هبا

عنه بالسجود الذي يفيد معنى اخلضوع.
وهبذه القوة التي ال حد هلا جعله اهلل

خليفة يف ارضه ،النه اكمل املوجودات.
واستثنى من هذه القوى قوة واحدة

متيل بالكامل اىل النقص ،وتصده عن

عمل اخلري ،وتنازع االنسان يف رصف

قوم ًا فزعموا ان يف العامل اهل ًا يسمى اله
يعلم ارسار حكمته اال هو .تلك القوة

هي املعرب عنها بابليس..

قال :ولو ان نفس ًا مالت اىل قبول

هذا التأويل مل جتد يف الدين ما يمنعها

من ذلك .و العمدة عىل اطمئنان القلب

وركون النفس اىل ما ابرصت من
احلق.((1(..

قصة صالح وثمود-:

تكرر ذكر صالح وقومه ثمود،

عرشمرات يف القرآن :يف سورة االعراف:
 .77 ،75 ،74 ،73ويف سورة هود:

 .89 ،66 ،62 ،61ويف سورة الشعراء:
 .142ويف سورة النمل.45 :

وقوم صالح هم ثمود :القبيلة التي

منها صالح ،سميت باسم جدها ثمود
بن عامر .كانت مساكنهم ِ
باحلجر –
بكرس احلاء املهملة –موقعها بني احلجاز

( ((1املراغي ج 1ص .87وراجع تفسري املنار
ج 1ص.269

سامحة العالمة املحقق حممد هادي معرفة

والشام اىل وادي القرى .ومدائن

االعراف.]74 :

وقد زار بعض اصحايب ودخل بيت

باقية وقد جاء وصفهم بذلك يف

صالح ظاهرة اىل اليوم .قال النجار:
امللك ،وهو بيت ذو حجرات به ردهة

كبرية وهو منقور يف الصخر .واملكان
الذي فيه ديارهم يعرف اىل اليوم بـ(فج

الناقة)(.((1

واثارهم يف نحت اجلبال والصخور

القرآن:

ﭽﮟﮠﮡﮢ

ﮣﭼ [سورة الشعراء:

.]149

ﭽﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘﭼ
[سورة احلجر.]82 :

قال املسعودي :ورممهم باقية

قال جرجي زيدان :ذكرت ثمود

الشام .حجر ثمود يف اجلنوب الرشقي

من حيث العربة واملوعظة .فبعد ان

واثارهم بادية يف طريق َم ْن َو َر َد من

من ارض َمدْ َين ،وهي مصاقبة

(((1

يف القرآن مع عاد ،الن املراد هبام واحد

ذكر خرب عاد عطف عىل ثمود فقال:

خلليج العقبة .وقد كان يقال لعاد :عاد

ﭽ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙﯚ ﯛ

قال بعض املؤرخني :ثمود بقية

ﯣﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩﯪ

ارم ،اىل ان هلكوا ،فقالوا :ثمود ارم..

من عاد .ويدَّ عي اهل حرض موت ان
ديار ثمود كانت من مستعمرات عاد..
ويؤيده قول صالح لقومه :ﭽ ﭑ

ﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘ

ﯜﯝﯞﯟﯠﯡﯢ
ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯﯰ ﯱ
ﯲ ﯳ ﯴ ﯵﯶ ﯷ ﯸ ﯹ
ﯺﯻﯼﯽﭑﭒ
ﭓﭔﭕﭖﭗﭘ

ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ

ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ

ﭞ ﭟ ﭠ ﭡﭼ [سورة

ﭞ ﭟ ﭠ ﭡﭢ ﭣ

( ((1قصص االنبياء ص 58للدكتور عبد
الوهاب النجار.
( ((1اي مقاربة.

ﭤﭥﭦﭧﭨﭩﭪ
ﭫﭬﭭﭮﭯﭰ
ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ
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ﭶﭷﭸﭹﭺﭻ

(.)Badomata

ﮄﮅﮆﮇﮈﮉ

مدائن صالح (احلجر) دخلت قبيل

ﮐﮑﮒﮓﮔﮕ

ماعىل اطالل تلك املدائن من الكتابة

ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ

غري واحد من املسترشقني ،ودرسوا

ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ

انقاض تعرف بقرص البنت وقرب الباشا

االعراف.]79-73 :

النقوش النبطية ،فاذا اكثرها او كلها

ﭼﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ

واما الثابت من قراءة االثار ان

ﮊﮋﮌﮍﮎﮏ

تاريخ امليالد يف حوزة النبطيني ،بدليل

ﮖﮗﮘﮙﮚﮛﮜﮝ

النبطية .واالطالل املشار اليها زارها

ﮣﮤﮥﮦﮧﮨﮩ

بقاياها وهي منقوشة يف الصخر ،امهها

[سورة

والقلعة والربج .وقرأوا ما عليها من

ﮯﮰﮱﯓﭼ

قال :هذا خرب ثمود ،ومل يزد

املؤرخون عن ان توسعوا فيه وشوهوه

بمبالغات ال فائدة من ذكرها .واملشهور
من كتب العرب ان ثمود ًا كان مقامها يف
احلجر املعروفة بمدائن صالح ،يف وادي
القرى بطريق احلاج الشامي اىل مكة.
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وقد وصلت السكة احلديدية احلجازية

اىل احلجر سنة  ...1907وجاء ذكرها يف
كتب اليونان نحو تاريخ امليالد وبعده،

وعينوا مكاهنا يف احلجر ،وهم يسموهنا

((ثموديني)) .وبجواره مكان يسميه
العرب (فج الناقة) وقد سامه بطليموس

تربكات منقوشة عىل القبور(..((2

اما االية يف الناقة –حسبام جاء يف

القرآن –فهي قسمة املاء بينها وبني القوم،
فلها رشب وهلم رشب يوم معلوم .ﭽﰋ

ﰌﰍﰎﰏﰐﰑﰒ

ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕﭖ ﭗ ﭘ ﭙﭼ
[سورة القمر .]28-27

ﭽﯨﯩﯪﯫﯬﯭﯮ

ﯯﯰﯱﯲﯳﯴﯵ

ﯶ ﯷ ﯸﭼ [الشعراء.]155 :

( ((2ال��ع��رب قبل االس�ل�ام جل��رج��ي زي��دان
ص.78-77

سامحة العالمة املحقق حممد هادي معرفة

فقد جاءهم صالح بناقة حيلب

واخذهتم الصاعقة ،بحيث رجفت

لبنها ،ورشط عليهم ان يرتكوا املاء هلا

هبم االرض ،فدمدم عليهم العذاب

الناقة ترشب املاء كله ذلك اليوم وتدر

هذا كل ما يعطيه القرآن بشأن قوم

يوم ًا ،ويكون هلم يوم ًا اخر ..فكانت
هلم حليب ًا كثري ًا..

لكنهم صعب عليهم الصرب عىل

املاء يوم ًا كامالً ..فعقروها ..وجاءهم

فكانوا كهشيم املحتظر.

صالح ،وليس فيه شئ غريب خيالف
العقل او العلم.

العذاب..
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فحوى البحث
يدور البحث حول ظاهرة انبثقت منذ انبثاق االسالم وهي ظاهرة
النفاق واملنافقني .وقد تعامل النيب معهما تعامالً حكيماً موح ًى
من عند اهلل وذلك باحتوائه وعدم جمابهته وبطريقة مؤثرة وفاعلة.
وقد استعرض الباحث بعض هذه السرتاتيجيات ملقياً األضواء عليها

مستنداً اىل الرؤية القرآنية والتفسري واملصادر التارخيية واداء احملللني
من أهل الرأي وأثبت الباحث ان القرآن الكريم حدد خطط االحتواء
ضمن صنفني :سرتاتيجيات ثقافية-اجتماعية واخرى سياسية ،يقع
بعضها يف عرض األخر أو يف طوله فهي سرتاتيجيات متالزمة احللقات
جاءت تطبيقاتها يف أحداث كشفها القرآن الكريم.
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سرتاتيجيات احتواء النفاق يف املنظور القرآين

ّ
ملخص البحث:

إن من أخطر التحديات املحدقة

أو يف طوهلاُ .ي َعدّ من خطط االحتواء

وتواجدَ
معادية لإلنسان ُتدْ َعى «النفاق»،
ُ

الرامية إىل اهلداية ،وإعداد علامء ٍ
دين

ٍ
ظاهرة
باملجتمع اإلسالمي ،وجو َد

الثقافية -االجتامعية ٌّ
كل من :املداراة

رشذمة ّ
كذابة ،طماّ عة ،انتهازية ،خؤونة

ٍ
دعاة رادعني ،والتعريف
متضلعني

ازدواجية ألسنتهم وضامئرهم وثنائيتها.

واحلؤول دون تسلل املنافقني إىل

ُت َس َّمى «املنافقني»َ ،و ِس َم ُت ُهم البارزة هي
نظر ًا إىل التأثريات الفردية واالجتامعية
اهلدّ امة هلذه الظاهرة يف خمتلف املجاالت
السياسية واالجتامعية ،يبدو ان وجود
خطط أو سرتاتيجيات احتواء مؤ ّثرة

وفاعلة و رادعة ،رضور ًة قصوى ال
بدّ منها .والقرآن الكريم انطالق ًا من

الصحيح بالرؤية الكونية التوحيدية،

مؤسسات احلكومة الثقافية واالجتامعية
البناءة لإلنسان املسلم ،وفرض أنواع

احلرمان من ممارسة األنشطة االجتامعية.

أما خطط االحتواء السياسية فتتمثّل
يف التزام القياديني وأصحاب القرار

بالتقوى ،واالحرتاز من اعتامد ُن ُظم

رسالته ،وحتقيق ًا ملجتمع آمنّ ،نبه يف
آيات عدّ ة إىل خطر النفاق ،راس ًام بذلك

عالقات املنافقني مع الكفار ،و رفع

اختالف درجاهتم.

املوقف السيايس والتحكم فيه ،وكشف

خطط ًا متنوعة الحتواء النفاق وأهله عىل
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سياسية يقع بعضها يف عرض البعض

الكفار واملنافقني وانتهاجها ،ورصد
الكفاءات اإلدارية للبالد وضبط

استعرضت هذه الدراسة القرآنية،

النقاب عن الوجوه املنافقة عرب تنوير

األضواء عليها ،معتمدة مصادر التاريخ

إىل أهلها ،وترصيف التيار املنافق و

بعض

هذه

السرتاتيجيات،

ملقية

والتفسري واحلديث .حدّ د القرآن خطط

االحتواء أو سرتاتيجياته ضمن صنفني:
سرتاتيجيات ثقافية -اجتامعية ،وأخرى

املوجه للمهام
الرأي العام ،والتفويض
ّ

حتويله إىل فرصة مواتية ،وأخري ًا التعامل

القهري الصارم.

املفرادات األساسية :القرآن ،النفاق،

أ .م .د .حممد مريزائي

سرتاتيجية ،االحتواء.

مقدمة البحث:

األجهزة واإلمكانات ،مل ينحرس مدّ هذه

الظاهرة فحسب ،بل ازداد تع ّقد ًا بتقدّ م

ّ
إن النفاق يعني سلوك ًا مغاير ًا مناقض ًا

العلم وإمكاناته (مطهري؛ 1368ش:

وضار
مفوه
ٍّ
طماّ ع انتهازي سيايس خدّ اع ّ

الظاهرة يف املجتمع الديني ،وإمكانية

للقول يتفشى من خالل رشحية أو طيف
يف الوقت نفسه .يف الرؤية القرآنية
هذه االزدواجية بني اللسان والضمري،

ُتدْ َعى «النفاق» كام يدعى املصاب هبا
«املنافق» .يتزامن ظهورها مع ظهور
اإلنسان أما بداياهتا وإرهاصاهتا األوىل
يف اإلسالم فتعود إىل السنوات األوىل

لدعوة الرسول األعظم ،حيث د ّبت

1و .)150- 149 /2ونظر ًا لوجود هذه
وجه القرآن رسائل
نفوذها يف مؤسساتهّ ،

إنذا ٍر ،واعترب املنافقني ك ّفار ًا بمعنى
الكلمة ووعدهم مثوى أسوأ من جحيم

الكفار .وال ّ
برشي
أي جمتمع
ّ
شك يف أن ّ

ال يتجاهل آفاته االجتامعية والسياسية
إذا أراد البقاء واالستمرار ،حيث

ٍ
ّ
بغض
مواجهة واحتواء،
يتمتع بخطط

خفية يف أوصال املجتمع
هذه الظاهرة ّ
اإلسالمي كآفة خطرة((( .تزامن ًا مع قيام

عىل مبادئه الفكرية .ويف ضوء اآليات

حتولت هذه
االقتدار النبوي فيها،
ّ

السؤال التايل نفسه عىل بساط البحث:

الدولة النبوية يف املدينة املنورة وتنامي

الظاهرة إىل تيار متنا ٍم وأبدت ردود فعل

مر الزمن ،والتقدم العلمي
خمتلفة .عىل ّ
و التطور الصناعي ما تلته من طفرة يف

((( ر .ك" :پيدايش پديده نفاق از منظر قرآن"
(نشوء ظاهرة النفاق من منظور القرآن)،
م�يرزائ��ي ،حممد جمله ختصيص دانشگاه
علوم إسالمي رضوي ،1383 ،العدد .14
ص.121- 137

النظر عن سلبياهتا و إجيابياهتا ،تقوم

الكثرية التي نزلت بشأن النفاق ،يطرح

ما هي السرتاتيجية القرآنية الرئيسة
الحتواء هذه الظاهرة اهلدّ امة وأهلها ،أو

مواجهتها؟.

ختتلف مواجهة القرآن هلا باختالف

درجاهتا ومراتبها .لذلك يأخذ القرآن

بنظر االعتبار ظروف املجتمع اإلسالمي
ومتطلباته؛ األمر الذي حيدو بنا إىل القول
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ّ
بأن للقرآن سرتاتيجية مبدئية جتاه النفاق

اختالف أطواره ومستوياته؛ تتناغم

إن نظرة القرآن إىل اإلنسان القائمة

اإلنسان واملجتمع البرشي .ومتثّل هذه

من جهة ،ورضورة تكوين جمتمع نزيه

السرتاتيجية القرآنية املتألفة من املداراة

وأهله.

عىل اهلداية ،ونظرته العادلة إىل اجلريمة

آمن من اآلفات والسلبيات ُ
اخللقية

واالجتامعية

والسياسية

من

جهة

أخرىّ ،
التعرف
كل ذلك يبينّ رضورة
ّ
عىل السرتاتيجية القرآنية الرشيدة
ملواجهة هذه الظاهرة اهلدّ امة وأهلها ،أو

احتوائها .ويف التفاسري وكتب األخالق
إشارات متفرقة عديدة إىل عالمات

النفاق وصفات املنافقني .إال ّ
أن احللول
القرآنية الحتواء ظاهرة النفاق وأهله

عىل الصعيدين االجتامعي والسيايس،

مل َ
حتظ بدراسة جادة ُت ْذ َكر ،بينام نرى
غالبية اآليات القرآنية املتع ّلقة بالنفاق
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تدور يف فلك هذا املوضوع.

توصل الباحث يف هذه
لقد
ّ
الدراسة القرآنية ،معتمد ًا مصادر
احلديث والتاريخ ،إىل ّ
أن الذكر احلكيم

التام ملستويات النفاق،
بفضل وعيه
ّ

يتمتع بسرتاتيجية مالئمة للنفاق عىل

هذه السرتاتيجية والرؤية القرآنية عن
الدراسة حماولة الستجالء جوانب من
والتهديد واجلهاد؛ مما يمكن تصنيفه إىل

سرتاتيجيات ثقافية –اجتامعية ،وأخرى

سياسية؛ ولكل صنف يف احتواء النفاق
مكملة
عىل درجاته ،وظائف ثنائية أو
ّ

للصنف اآلخر.

1.1سرتاتيجيات

الحتواء النفاق.

ثقافية

-اجتامعية

 /1 .1املداراة واللني اهلادفان إىل اهلداية:
ال يتب ّنى اإلسالم التعامل القهري

أو لية بنا ًء عىل مراتب
العنيف كخطوة ّ

النفاق املتعددة((( ،ومتطلبات املجتمع
اإلسالمي وظروف املنافقني من جهة،
ومن جهة أخرى بناء عىل الرؤية

اإلسالمية اهلادية؛ بل ّ
إن اإلسالم ويف
ضوء واجبه املتمثّل يف هداية الناس

((( ر .ك :م�یرزائ��ی ،حممد« ،مفهومشناسی
نفاق ،انواع و مراتب آن از منظر قرآن»،
آم��وزه های قرآنی ،1390 ،الرقم ،14
ص.131- 151

أ .م .د .حممد مريزائي

وترقيتهم

وكامهلم،

يقدّ م

الوعظ

والنصح البليغني كسرتاتيجية متكاملة
ويفرضها عىل ّ
احلكام و والة األمر.

كانت سريته األخالقية مبنية عىل
الرفق بأ ّمته ومداراهتم إىل حدّ كبري،
فسموه
األمر الذي أثار سخط املنافقني ّ

ُتعدُّ املداراة أكثر عوامل اإلصالح

أذن ًا ! ،ذلك أ نّه كان ينظر إىل الناس

عام ً
ال يف استمرار العالقات االجتامعية

وحيمل كالمهم حممل الصدق ،حتى

املبادئ واملنطلقات الثابتة التي اختذها

حاجز ُي َ
ذكر؛ ْ
وإن مل يكن استامعه

والتأهيل االجتامعي فاعلي ًة ،و ُت َعدّ

السليمة القويمة ،كام أهنا إحدى

األنبياء سالح ًا ماضي ًا ،ويف ذلك

نظرة تكريم واحرتام ،ويصغي إليهم

ّ
أن املنافقني كانوا يفاحتونه بالكالم دون
لكن جمرد
هلم يعني تصديق مسموعاتهّ .

َ
معارش
يقول خاتم األنبياء« :إ نّا
األنبياء ُأ ِم ْر نا بمداراة الناس ،كام
ُأ ِم ْر نا بأداء الفرائض» (الطويس:

أي ًا كان ،وبالطبع مل يكن هذا التعامل

الرسول األكرم إىل تعامله اللني

ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡﯢ

 )153 /2واهلل سبحانه يعزو نجاح
املالئم للجامهري قائ ً
ال :ﭽﭙ ﭚ

ﭛ ﭜ ﭝ ﭞﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ

استامعه للجميع ،دفع املنافقني إىل ذ ّمه

واعتباره أذن ًا صاغية للقائل وكلمته

مالئ ًام يف رأي املنافقني :ﭽﯛ

ﯣﯤﯥﯦﯧﯨﯩ
ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮﯯ

ﭥ ﭦ ﭧﭨ ﭩ ﭪ ﭫ

ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶﭼ

كام أن الرسول األعظم-بصفته

النفاق ظاهرة نفسية اجتامعية:

ﭬ...ﭼ [سورة آل عمران]159 :
هادي ًا للمجتمع ،ومدير ًا عىل الصعيد

[سورة التوبة.]61 :

يتحول إىل تيار ذي
ما مل يكن النفاق
ّ

العاملي-مل هيمل توظيف عنرص املداراة،

طابع سيايس كان الرسول األعظم

(اآلمدي؛ 1407هـ )237 /1 :فقد

بالرذائل ُ
اخللقية ويتطلب عالجه دوا ًء

ِ
الر ْف ُق »
«رأس
حيث قال:
ُ
السياسة ِّ

ينظر إليه كمرض نفيس سببه االبتالء
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خاص ًا .والنبي الذي كان طبيب ًا حاذق ًا

بطبه (السيد الريض؛ اخلطبة
دوار ًا
ّ
ّ
رقم )108 :يبحث عن مرىض حيارى
ُص ٍّم ُب ْكم ُع ْمي ،فكان طبيب األرواح
والنفوس؛ إذ بيده البلسم واملرشط،
فعىل أساس الرفق واملداراة يرسع إىل

عالج املصاب بالنفاق فور ابتالئه .كان

يسعى دوم ًا هلداية الناس قلق ًا من
إصابتهم باألمراض النفسية وخروجهم

من سواء السبيل ،و وقوعهم يف رشك
النفاق الذي حيرق إنسانية اإلنسان،

لذلك يقول القرآن مستمي ً
ال الرسول
األعظم حلزنه عىل ابتالء البعض

بالنفاق :ﭽ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ

ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ
ﮝﮞﮟﮠﮡﮢ

ﮣ..ﭼ [سورة املائدة« .]41 :أي
116

جتاهل أمرهم ،فال تقبل منهم عذرا،
ألهنم يستغلون قبولك هذا يف أغراضهم،

و ال تعاقبهم ،ألهنم اعتذروا و لو
ظاهرا» (مغنية؛ 1990م)366 /2 :

«وال تعاقبهم ملصلحة يف استبقائهم ،و
ال تزد عىل كفهم باملوعظة و النصيحة

عام هم عليه» (الزخمرشي1407 ،ق،

واملدريس؛ 1377هـ/2 :
،527 /1
ّ
ِ
وعام ْلهم معامل ًة
 )110وانصحهم
جتعلهم يشعرون بالذنب وك ّلمهم كالم ًا

مغبة أعامهلم ،ويزرع
َيعو َن ُه وينتبهون إىل ّ
يف نفوسهم اخلوف والذعر :ﭽ ﮑ

ﮒﮓﮔﮕﮖﮗﮘ
ﮙﮚﮛﮜﮝﮞ
ﮟ ﮠﭼ [سورة النساء.]63 :

ويف تفسري له بينّ الفخر الرازي

بجالء املراحل الثالث لعالج ظاهرة
النفاق الذميمة عىل مستواها الفردي،
والذي يرى الرسول عالجه واجب ًا

عليه« :اعلم أنه تعاىل أمر رسوله

أن يعاملهم بثالثة أشياء :األول :قوله:
َف َأ ْع ِر ْ
ض َع ْن ُه ْم و هذا يفيد أمرين أحدمها:

أن ال يقبل منهم ذلك العذر و ال يغرت

به ،فإن من ال يقبل عذر غريه و يستمر
عىل سخطه قد يوصف بأنه معرض عنه
غري ملتفت إليه .و الثاين :أن هذا جيري

جمرى أن يقول له :اكتف باإلعراض

عنهم و ال هتتك سرتهم ،و ال تظهر هلم
أنك عامل بكنه ما يف بواطنهم ،فإن من

أ .م .د .حممد مريزائي

هتك سرت عدوه و أظهر له كونه عاملا بام

قلقني .كام أثار خماوفهم وهواجسهم

بإظهار العداوة فيزداد الرش ،و لكن إذا

تكتب عليهم القتال :ﭽ ...ﮣ ﮤ

جيرؤه ذلك عىل أن ال يبايل
يف قلبه فربام ّ
تركه عىل حاله بقي يف خوف و وجل

ُ
نزول سورة قرآنية
يف صدر اإلسالم،

ﮥﮦﮧﮨﮩﮪﮫﮬ

فيقل الرش .النوع الثاين :قوله تعاىلَ :و
ِع ْظ ُه ْم و املراد أنه يزجرهم عن النفاق

ﯗ ﯘ ﯙ ﯚﭼ [سورة النساء:

خيوفهم بعقاب اآلخرة ،كام قال تعاىل:

ّ
وتشكل
اإلنسان موضوعه الرئيس،

و املكر و الكيد و احلسد و الكذب و

ﭽﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ

ﮭﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ

ّ
يشكل
 .]77والقرآن الكريم الذي
اهلداية قطب رحاه ،يأمر يف مثل هذه

ﮬﭼ [سورة النحل .]125 :النوع

املواقف ،الرسول األعظم بتقويم

ﮞ ﮟ ﮠﭼ (الفخر الرازي؛

عرب تسليط األضواء عىل الرؤية الكونية

 /2 .1التبيني الصحيح للرؤية الكونية

ﮙ ﮚ ﮛ ﮜﮝ ﮞ ﮟ

الثالث :قوله تعاىل :ﭽ ﮛ ﮜ ﮝ

1990م.)124 /10 :

التوحيدية:

ُتعدُّ قضية املوت وموقف األفراد

والتيارات السياسية منها ،أحدى املعايري

القرآنية لتقييم صحة األداء أوسقمه

[سورة البقرة 94 :وسورة اجلمعة:
 ]6وما عدا العمالء املرتزقةّ ،
فإن أهل
الطاغوت من كفار ومنافقني ،هيربون

يرجح ك ّفة احتامل
من املوت ومن كل ما ّ
املوت كاحلرب واجلهاد ،مذعورين

فكرة املنافقني اخلاطئة عن احلياة واملوت
اإلسالمية القويمة :ﭽ ﮖ ﮗ ﮘ

ﮠﮡﮢﮣﮤﮥ
ﮦ ﮧ ﮨﮩ ﮪ ﮫ ﮬ

ﮭﭼ [سورة التوبة.]52 :

ّ
تشكل
حصيلة مثل هذا األداء

هتديد ًا للمنافقني فض ً
ال عن التوعية
والتوجيه،

ليعرفوا

ّ
أن

خداعهم

للمؤمنني لن جيدي نفع ًا فحسب؛

بل يعود عليهم بإحدى احلسنيني:
«فامذا يرتبص املنافقون باملؤمنني؟.
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إهنا احلسنى عىل كل حال .والنرص

حيث خياطب اهلل تعاىل رسوله :ﭽﭡ

يف هذه األرض ،أو الشهادة يف سبيل

ﭬ ﭭ ﭮ ﭯﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ

يرتبص املؤمنون باملنافقني؟ .إنه عذاب

« ]17كانت اآلية السابقة تنبيها هلم

الذي تعلو به كلمة ا للهّ  ،فهو جزاؤهم

احلق وعليا الدرجات عند ا للهّ  .و ماذا

اللهّ يأخذهم كام أخذ من قبلهم من

املكذبني أو ببطش املؤمنون هبم كام
وقع من قبل للمرشكني» (سيد قطب؛
1967م.)1665 /3 :

فس الطربسی :ﭽ ﮖ ﭼ يا حممد
كام رّ

ﭶ ﭷ ﭸ ﭹﭼ [سورة األحزاب:

عىل أن حياة اإلنسان قضاء مؤجل ال
ينفع معه فرار من الزحف و يف هذه
اآلية تنبيه -عىل أن الرش و اخلري تابعان

إلرادة اهلل حمضا ال يمنع عن نفوذها

سبب من األسباب و ال يعصم اإلنسان

هلؤالء املنافقني ﭽ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ

منها أحد فاحلزم إيكال األمر إىل إرادته

لنا إال إحدى اخلصلتني احلميدتني و

(الطباطبائي؛ 1417هـ»)287 /16 :

ﮛ ﮜﮝ ﭼ معناه هل تنتظرون
النعمتني العظيمتني إما الغلبة و الغنيمة
يف العاجل و إما الشهادة مع الثواب

تعاىل و القرار عىل أمره بالتوكل عليه.

احلذر وتقتيض احليطة
إذن يستدعي
ُ
مفوض ًا إليه
أن يتوكل اإلنسان عىل اهلل ّ

الدائم يف اآلجل»1986( .م.)58 /5 ،

األمور .فاآليات املذكورة أعالها التي

أحد أحسم املواقف و أخطر الظروف

جانب اهلل تعاىل بـ :ﭽ ﮖ ﭼ أي بينّ

إن سورة األحزاب التي ترسد علينا
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ﭢﭣﭤﭥﭦﭧﭨﭩﭪﭫ

املصريية يف حياة الرسول ،تكشف

عن احلرية واهللع الشديدين يف معسكر

النفاق ،وتبينّ لنا كيف سلق املنافقون
املسلمني بألسنة حداد والموهم إلنقاذ

أنفسهم من غارة واسعة ش ّنها الكفار،

ختاطب املنافقني تأمر الرسول من
احلقائق إزاء خوف املنافقني وهروهبم

ّ
يشكالن عام ً
ال
من املوت اللذين

ّ
ووضح هلم الرؤية الصحيحة
للنفاق،
عن املوت والدور اإلهلي يف بداية

األمور وخامتتها ،لينهجوا حمجة اهلداية،

أ .م .د .حممد مريزائي

وينجوا من السقوط يف جحيم النفاق.

ُي ْعتبرَ مصفاة للروح ،ومركز ًا الختاذ

وال ريب يف ّ
أن التوصيات القرآنية

القرارات االجتامعية والسياسية يف

التوحيدية ،والقدرة اإلهلية العظمى يف

املسجد الكربى هذه عن بال األعداء.

للموت واحلياة إىل املنافقني ،ال ّ
شك

املنافقني والتعامل النبوي الصارم

املتكررة القاضية يتبيني الرؤية الكونية

تدبرياألمور ،وتقديم تعريف صحيح

املجتمع اإلسالمي .ومل َت ِغ ْب وظيفة
لذا ّ
فإن نزول آية رصحية حتدّ د أهداف

يصب يف اجتاه التعامل
أن ذلك ك ّله
ّ

والرشيد مع التيار املوازي واملنحرف

لإلنسان مع النفاق وأهله ،ويشمل

موجه ًا إىل مسلمي العامل
صارخ ًا
َّ

السرتاتيجي اإلسالمي اهلادي الب ّناء
مجيع مراتب النفاق واملنافقني الذين مل

خاصة.
يرتكبواجريمة
ّ

املتمثّل بمسجد الرضارّ ،
يشكل حتذير ًا

ليعتربوا بالتاريخ عرب إنعام النظر،
فيمنعوا من حدوث جتارب مماثلة ،ولئال

 /3 .1صيانة املؤسسات الثقافية

تعود املساجد -بد ً
ال من سريها إىل اهلل-

اإلسالمي:

للكفر والضاللة ّ
وبث التفرقة ،وفسح َة

واالجتامعية

واإلنسانية

يف

النظام

ّ
التوغل يف مراكز القرار
يشكل

الرتبوية والثقافية واالجتامعية واهليمنة

أهم اآلليات التي يتب ّناها
عليها إحدى ّ

مأمن ًا حلكومة املستكربين ،ومدرس ًة
عملٍ

للمنافقني املتناسكني .ور ّبام

يمكن القول بأن املسجد يف اآلية هذه،

يرمز لدور العبادة وإسداء اخلدمات،

النفاق الداخيل والدويل .ويمثّل مسجد

واإلعالم ،والتعليم والتعلم و...

النوايا اخلبيثة ألعداء اإلسالم .إن

شكل والتحليّ باحليطة واحلذر التا ّمني

الدينية ،ومدرس ًة إلعداد اإلنسان

نظر ًا إىل توزُّ ع مهامها عىل خمتلف املراكز

ّ
تفك شفرات
الرضار حقيقة تارخيية
املسجد ُي َعدُّ معهد ًا لتعليم العقائد

وتثقيفه يف أجواء توحيدية ،كام أ نّه

واليوم ال بدّ من توظيف املساجد بأمثل

يف صيانة املساجد وحفظها ورعايتها،
واملؤسسات .كام أنه ال جيوز إغفال
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مجيع املؤسسات واملنظامت الوطنية

والدولية كاجلامعات ،و احلوزات

العلمية ،و مؤسسات اإلعالم ،و
اإلذاعة والتلفزيون ،و الصحافة و

السينام ،ومؤسسات حقوق اإلنسان ،و
و كاالت األنباء ،و الصناديق الدولية

للنقد والتعاون ،واملنظامت الثقافية و

ﭟﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥﭦ ﭧ
ﭨﭩﭪﭫﭬﭭﭮ
ﭯﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ
ﭸ ﭹ ﭺ ﭻﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ

ﮁﮂ ﮃ ﮄ ﮅﭼ [سورة
التوبةُ ]108- 107 :بنِ َي هذا املسجد

الصحية ،و مجعية اهلالل (الصليب)
ّ
األمحر الدو ّيل  ،وما إىل ذلك من

أي مسجد قبا عىل أيدي أعداء الدين

ستبعد أن ينخرط النفاق وأهله
إذ ال ُي َ

وتم ذلك حينام
املتواجدين يف خارجهاّ ،

مؤسسات ختدم الناس بشكل أو بآخر؛

يف كل واحدة من هذه املؤسسات

واملنظامت بفضل شعاراهتم الرباقة
ومشاريعهم اخلدّ اعة ،ليتحينوا الفرصة

السانحة لتوجيه الرضبة القاضية إىل
جسد األمة اإلسالمية.

ّ
أتم عنايته
إن اهلل تعاىل الذي ّ
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ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ

باملسلمني ،كشف النقاب عن النفاق
وأهله

ونواياهم

الفاسدة

وزيف

ا ّدعاءاهتم ،عرب تبيني هذه اآللية
اخلطرية ،وتقديم مصداق بارز له يف عهد

الرسول :ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ

ﭔﭕﭖﭗﭘ

بجوار أول املباين واملساجد اإلسالمية
األلداء وبقيادة رؤوس منافقي املدينة

وجد املنافقون خططهم لإلطاحة بالدولة
الفتية ،قد ذهبت أدراج الرياح،
النبوية ّ
فراحوا ّ
يفكرون يف خطة جديدة ،وكان

ذلك الطريق الوحيد الذي يمكنهم

من طعن اإلسالم« .و التعبري القرآين
الفريد يرسم هنا صورة حافلة باحلركة،

تنبئ عن مصري كل مسجد رضار يقام
إىل جوار مسجد التقوى ،و يراد به ما

أريد بمسجد الرضار و تكشف عن
هناية كل حماولة خادعة ختفي وراءها نية

خبيثة و ُت َط ْمئن العاملني املتطهرين من
كل كيد يراد هبم ،مهام لبس أصحابه

أ .م .د .حممد مريزائي

مسوح املصلحني ...الذين بنوا هذه

الزائفة ،ال ينبغي أن حتجبنا عن معرفة

مشهد عجيب ،حافل باحلركة املثرية

بوضوح عن مدى نوايا املنافقني

البنية ليكيدوا هبا هذا الدين! .إنه

ترسمه و حتركه بضع كلامت! ..ذلك

ليطمئن دعاة احلق عىل مصري دعوهتم،
يف مواجهة دعوات الكيد و الكفر و

النفاق! .و ليطمئن البناة عىل أساس من
التقوى كلام واجهوا البناة عىل الكيد و
الرضار! .و مشهد آخر يرسمه التعبري
القرآين الفريد آلثار مسجد الرضار يف

نفوس بناته األرشار و بناة كل مساجد

الرضار» (سيد قطب؛ 1967م ،ج،3

ص )1711وهذا املسجد الذي سماّ ه
اهلل تعاىل بحقٍّ رضار ًا ،كان حتت إرشاف
أيب عامر الراهب الذي ترأس منافقي
املدينة وكان يثري الرومان ضدّ النظام

اإلسالمي و هو الذي مل يعد يطيق

وفر هارب ًا
تواجد الرسول يف املدينةّ ،
إىل مكة وبعد إقامة قصرية يف الطائف،
زاول حتركاته ضدّ املسلمني( .الواحدي؛

 1411ق ،ص.)265- 264

إن الغفلة عن خطط األعداء،

واالنخداع بأقواهلم الرباقة ،وا ّدعاءاهتم

نواياهم .فاآليات القرآنية تكشف
اخلبيثة عىل املستويني الداخيل والدو ّيل،

بحيث إذا حت ّققت هلم السيادة واهليمنة

ّ
بأقل من تدمري املنشآت
ال يرتضون
اإلنتاجية ،سواء يف ذلك املوارد البرشية

أو

االقتصادية:

ﭽﭯ ﭰ ﭱ

ﭲﭳﭴﭵﭶﭷﭸ
ﭹﭺﭻﭼﭽﭾﭿﮀﮁ
ﮂﮃﮄﮅﮆﮇﮈ
ﮉ ﮊﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ
ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘﮙ

ﮚ ﮛﮜ ﮝ ﮞﭼ [سورة
البقرة ]206- 204 :اآليات املذكورة

آنف ًا متثل حتذير ًا وإنذار ًا شديدين
وجتسد سرتاتيجية الحتواء النفاق،
ّ

عرب رضورة صيانة املراكز احلساسة
للموارد البرشية ،واإلنتاج الفكري

واحلضاري بصفتها مراكز سرتاتيجية

للمجتمع ،وكذلك عرب إقصاء أيدي
املنافقني (الداخليني والدوليني) عنها،

حيث يتواجدون عادة يف األوساط
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بغية أهداف خريية إنسانية حتت أغطية

القرآن الكريم :ﭽ ﯧ ﯨ ﯩ

 /4 .1إعداد علامء دين متضلعني دعاة

ﯲﯳﯴﯵﯶﯷ

متلونة.
ومسميات
ّ

رادعني:

رس بقاء املجتمع واستمراره
إن ّ

يكمن يف التمتع بوعي صحيح عميق
عن أصول الدين وفروعه (الطباطبائي؛

1417هـ )404 /9 :وإعداد علامء دين
متميزين لتحصني املجتمع وتطعيمه ضد
اآلفات الفكرية والعلمية .وال ريب يف

أن املنافقني بوصفهم مدّ عني للتد ّين

عن كذب ،وواقفني عىل نقاط ضعف
املسلمني ،ال هيملون حرف الدين عن

مساره ،وشقّ صفوف املسلمني املتالمحة
املرتاصة كغطاء لنيل مآرهبم؛ خاصة إذا

كانت هذه املؤامرة جتمعهم والكفار.
إذن أفضل الطرق للحؤول دون نشوء

122

النفاق ،ونفوذه وتنامي مدّ ه عىل خمتلف
األصعدة ،يتمثل يف تكوين مراكز

َّ
منظمة ،وإعداد خرباء دين مفكرين
من خمتلف القوميات يقومون بالتوعية
ّ
وحيذرون
الدينية يف صفوف اجلامهري،

مغبة الرذائل اخللقية كالنفاق؛ يقول
من ّ

ﯪ ﯫﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ
ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽﭼ
[سورة التوبة.]122 :

ّ
إن إلقاء نظرة خاطفة عىل التاريخ

يزو دنا
البرشي بام فيه تاريخ اإلسالمّ ،

مزو رين غشّ اشني استعانوا
بنامذج من ّ
بأقدس الشخصيات والشعائر لنيل
دنياهم ،ومل يألوا جهد ًا يف ممارسة الظلم

بشتى ألوانه بعدما تر ّبعوا عىل العرش

واستتبت هلم األمور .كام ّ
أن امتالك
معرفة دينية صحيحة عميقة وتبليغها
للناس يؤ ّد يان إىل ازدهار املجتمع

َ
السقوط
الناس
وتطو ره ،كذلك يقيان
َ
ّ
واالنخداع
يف آفة النفاق اهلدّ امة،
َ

بشعارات املنافقني اخلدّ اعةّ .
إن نزول
سورة التوبة وال سيام اآلية آنفة الذكر،

فيام كان املنافقون يصولون وجيولون يف
العهد النبوي ،يفيد حتذير ًا إىل املسلمني

يقيض ّ
بأن جمرد التواجد العسكري

يف املعارك لن يفي بالغرض الرامي
السمو
إىل حتقيق أجواء آمنة تضمن
ّ

أ .م .د .حممد مريزائي

ّ
ظل
والرقي ،بل إ نهّ ام يتحققان يف

يف الكتب-دراسة باردة!- .و أن

الدين .فكام أننا بحاجة إىل جماهدين

تتجىل للمتحركني به حركة جهادية

املعرفة ،واملعرفة حمتاجة إىل التفقه يف

يف ساحة القتال ،فكذلك يعوزنا عىل
للتوصل
الصعيد الديني طائفة جماهدة
ّ
إىل فهم وتفهيم دينيني صحيحني لئال

يقع الناس يف حبائل املنافقني .إضافة

اللمحات الكاشفة يف هذا الدين إنام

لتقريره يف حياة الناس و ال تتجىل

للمستغرقني يف الكتب العاكفني عىل
األوراق! إن فقه هذا الدين ال ينبثق

إال يف أرض احلركة .و ال يؤخذ عن

إىل ذلك كلهّ ،
فإن إبراز عواقب النفاق

فقيه قاعد حيث جتب احلركة .و الذين

املنافقني فسحة التحرك ،ويمنعهم

الزمان لكي يستنبطوا منها أحكاما

السيئة عرب توعية اجلامهري يسلب

يعكفون عىل الكتب و األوراق يف هذا

من اإليضاع خالل صفوف احلقّ ،

فقهية «جيددون» هبا الفقه اإلسالمي

الحتواء النفاق واملنافقني .وسيد قطب

من الصليبيني!- .و هم بعيدون عن

ّ
ويشكل يف حدّ ذاته سرتاتيجية ثقافية

نراه يستنكر الفقهاء والعلامء الذين

أو «يطورونه» -كام يقول املسترشقون
احلركة التي تستهدف حترير الناس من

يعتزلون زاوية متقوقعني بني أوراق

العبودية للعباد ،وردهم إىل العبودية

ويرى ّ
أن النشاط واحليوية يف مضامر

و طرد رشائع الطواغيت .. ..من أجل

للمجاهدين يف ميادين القتال ،وجيدّ ون

جييء فقههم للدين من حتركهم به ،و

الكتب بعيدين عن سوح اجلهاد،
الدين ،والفهم والتف ّقه الصحيح تعود
يف سبيل التغلب عىل ُ
اجل ِّل وحموه يف

للهّ وحده ،بتحكيم رشيعة ا للهّ وحدها
ذلك كان الفقهاء متفقهني يف الدين،
من حتركه مع احلياة الواقعة ملجتمع

صفوف اجلامهري« .و التجارب جتزم

مسلم حي ،يعيش هبذا الدين ،و جياهد

الدين ال يفقهونه مهام تفرغوا لدراسته

بسبب حركة احلياة الواقعة» (سيد

بأن الذين ال يندجمون يف احلركة هبذا

يف سبيله ،و يتعامل هبذا الفقه الناشئ
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قطب؛ 1967م.)1735 /3 ،

 /5 .1فرض أنواع احلرمان االجتامعي،

لتحقيق أهدافها ،وبالطبع حالفها

ّ
إن فرض أنواع احلرمان االجتامعي

أن املسلمني كلام ابتعدوا عن هذه

النفاق .ومن البدهي ّ
أن أفراد ًا بتلك

ّ
شك يف ّ
أن الواجب خيتلف جتاه النفاق؛

ّ
بغض النظر عن
جمالسة املنافقني،

املجتمع الديني ،وطاقاته الفكرية

والتحقري بغية إبطال مفعول األنشطة:

من السرتاتيجيات القرآنية الحتواء
السامت ال يمكن الوثوق هبم؛ ّ
ألن

النجاح يف هذا املسار .ومن املؤسف
السرتاتيجية تكبدوا خسائر أفدح .وال

فبطبيعة احلال إذا سمحت ظروف

وقوفهم عىل أرسار املسلمني ،تؤ ّد ي

والثقافية بتوجيه جمتمع الكفر والنفاق

وتلكؤهم عن إبداء ردود فعل

يف اإلعالم والتأثري ،فحينئذ خيتلف

املسلمني مرار ًا وتكرار ًا باالبتعاد عن

عىل عاتق طائفة بعينها؛ يقول اهلل تعاىل:

إىل تأثري سلبي يف نفوس املسلمني،

مالئمة جتاههم .لذا نجد القرآن يأمر

جمالسة الكفار واملنافقني ومقاطعتهم

كسرتاتيجية

أساسية

يف

مواجهة

وضبطه ،ورجحت كفة املجتمع الديني
واملهمة؛ إذ إن الواجب يقع
الواجب
ّ

ﭽ ...ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ

ﮎ ﮏ...ﭼ [سورة النساء.]89 :

أعداء اإلسالم ،وترت تّب عليها فوائد

إن إمهال املنافقني يف األوساط

الكفر والنفاق جدّ خارس قلق عىل هذه

(الطويس؛ ال تا )284 /3 ،فضال عن

مجة .ومعسكر
سياسية -اجتامعية ّ
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احليل والذرائع إىل إقامة هذه العالقة

االجتامعية وإقصاءهم عن مراكز القرار

سيام عندما يمكنه اللعب
املقاطعة ،ال ّ
وإدارة املوقف؛ إذ ّ
إن ربحه رهني

من خطط ِ
العقاب القرآنية الحتواء

أنظمة الكفر والنفاق الدولية تدرك

معرفية وتشجيعية وال يقام
بمقومات
ّ
ّ

بالتواصل مع املجتمع اإلسالمي .إن

خطورة هذه العالقة ،وتسعى بشتى

كوهنام عاميل ردع للمنافقني يعتربان
النفاق .ال ريب ّ
أن املجتمع الذي حيظى

فيه ٌ
وزن للمنافقني ،رد ًا عىل ترصفاهتم

أ .م .د .حممد مريزائي

نمو الرذائل
املنافقة ،تسلب فيه إمكانية ّ

فاالسياسة القرآنية كام تصور اقتدار

ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹﭺ

صورة رائعة لإلعراض عن املنافقني

ﮃ ﮄ ﮅ ﮆﭼ

هتدف إىل عقوبة التيار املنافق وحتقريه

نقل بعض املفرسين أو ذكروا أنواع

وتستعرض نظرة املسلمني الساخطة

اخللقية

كالنفاق.

ﭽﭲ ﭳ

املجتمع النبوي ،كذلك تقدّ م إلينا

ﭻ ﭼﭽ ﭾ ﭿﮀ ﮁ ﮂ

ليست نامجة عن الرفق واملداراة؛ بل

[سورة التوبة.]95 :

(ابن كثري؛ 1419هـ)176 /4 :

هذا احلرمان يف ذيل آية سورة التوبة

كالتايل:

(مكارم الشریازی1421 ،ق)90 /8 ،
واستحقار حتركات املنافقني.

أي لتصفحوا عن لومهم .و -قال

هذه اخلطة القرآنية عىل أساس

أنه قال ملا قدم من تبوك( :و -ال

تثبت ّ
أن احتواء النفاق قد يكمن يف

ابن عباس :أي ال تكلموهم .و يف اخلرب

جتالسوهم و -ال تكلموهم)( .القرطبي؛
1967م ،231 /8 ،والسيوطي؛

« .)268 /3أي لتعرضوا عنهم فال
تتعرضوا هلم بالعتاب و التقريع و ما
يتعقب ذلك فأعرضوا عنهم ال تصديقا

هلم فيام حيلفون له من األعذار بل ألهنم

رجس ينبغي أن ال يقرتب منهم و
مأواهم جهنم جزاء بام كانوا يكسبون».

(الطباطبائي؛ 1417هـ.)363 /9 ،

وال يعني إمهال املنافقني واإلعراض

عنهم ،الضعف أو املداراة دوم ًا.

الظروف املكتنفة لنزول سورة التوبة،

احتقارهم من جهة ،وزيادة الطاقات

الفكرية فی املجتمع اإلسالمي من جهة
أخرى .وانحسار املنافقني يف مثل هذه
الظروف الذي يصحبه دوم ًا االعتذار

إىل املسلمني والتوجس من ردود فعلهم

القهرية ،من أهداف القرآن ِ
العقابية
والرتبوية والسرتاتيجية؛ ألنه عىل

حسب شواهد تارخيية طالب صحابة

الرسول بمعاقبة املنافقني وقتلهم،

لكن رؤيته السرتاتيجية الرشيدة اهلادية
ّ

منعته عن النزول عند مطاليب الصحابة.
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2.2السرتاتيجيات السياسية الحتواء

 )335ال يؤدي إىل غاية بل إهنا السري

 /1 .2التزام القياديني وأصحاب القرار

من كفر املسلمني ،أو القضاء عليهم

الكفار واملنافقني:

كتب الواجب عىل اجلميع عرب خطابه

النفاق.

بالتقوى ،واجتناب الرضوخ إلمالءات

[سورة النساء ]89 :لذا ّ
فإن اهلل تعاىل

عىل القياديني وأصحاب القرار-

املبارش إىل الرسول بوصفه رأس

أال يعدلوا عن اجلا ّدة بمختلف

العدو والوثوق
مرونة يف انتهاج خطط
ّ

بصفتهم محلة النرباس وأدلاّ ء املجتمع-

املجتمع اإلسالميّ ،
حمذ ر ًا من إبداء أية

األعذار ،أو يك ّفوا عن مواصلة سريهم

به [سورة هود ]113 :أينام وحيثام كان

يتأثروا هباّ .
إن ذوي التأثري يف املجتمع

 )277 /6واعترب امتثال األمر اإلهلي

الدؤوب بفعل التحديات الطارئة ،أو

أو النخبة حسب التعبري املعارص،
فض ً
ال عن متسكهم بتقوى اهلل الذي

هو األساس يف إدارة احلياة االجتامعية،
و إىل جانب اجتناهبم خمتلف املعايص،

عليهم أال ينخدعوا بزخارف قول

األعداء ،أو يأخذهم الرعب للهيبة
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العدو؛ ألهنم ال يرضون بأدنى
عىل خطة
ّ

الظاهرية للكفار واملنافقني ،وإمكاناهتم
املادية اهلائلة (سيد قطب؛ 1976م:

 )2822 /5بل عليهم أن ّ
يتوكلوا عىل

(املوسوي

السبزواري؛

1409هـ،

كافي ًا للحركة :ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ

ﭕ ﭖ ﭗ ﭘﭙ ﭚ ﭛ
ﭜﭝﭞﭟﭠﭡ
ﭢ ﭣ ﭤ ﭥﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ
ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰﭱ ﭲ
ﭳ ﭴﭼ [سورة األحزاب]3- 1 :
ويقول تعاىل يف موطن آخر :ﭽﭳ

ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ

ﭹ ﭺ ﭻﭼ ﭽ ﭾ ﭿﭼ

النرص اإلهلي .فإن االستعانة بالعدو،

[سورة األحزاب ]48 :كتب بعض

العالج منهم (ابن كثري؛ 1419هـ/6 :

أذاهم فإين سأكفيك أمرهم إذا توكلت

واستشارة الكفار واملنافقني وطلب

املفرسين ما ييل« :أي و أعرض عن

أ .م .د .حممد مريزائي

عيل و عملت بطاعتي فإن مجيعهم يف

وجيسد نموذج ًا جدير ًا
الداخلية،
ّ
باالحتذاء ّ
حلكام املجتمع اإلسالمي لئال

والطربيس؛  1986م« )569 /8 :أي

املنافقني يف ظروف مماثلة.

عدم االشتغال به و الدليل عىل هذا

بني املنافقني والكفار:

سلطاين بمنزلة ما هو يف قبضة عبدي»
(الفخر الرازي؛  1999م،174 /9 ،

اترك ما يؤذونك باإلعراض عنه و

املعنى قوله :ﭽﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭼ أي ال
تستقل بنفسك يف دفع أذاهم بل اجعل

يتجاهلوا السرية النبوية يف التعامل مع

والعلنية
 /2 .2رصد العالقات الرس ّية
ّ
أنبأنا القرآن الكريم يف مواقف

متعددة بتواجد املنافقني يف حمافل الك ّفار

اهلل وكيال يف ذلك و كفى باهلل وكي ً
ال».

تواجد ًا رسيع ًا ،وتو ّليهم حتى حتقيق

مل تتمكن ضغوط املنافقني عىل

عن عالقاهتم الوطيدة مع الكفار،

مها ّمه ،ومل ترغمه عىل فتح جبهة أخرى

جديدة يف الداخل؛ بل كان الرسول

والتجسس هلم [سورة التوبة:
]11
ّ
 .]47هذا االهتامم اجلا ّد ُي َعدُّ حتذير ًا

تدابريه الرشيدة للحفاظ عىل احلكم

اإلسالمي ليحصنوا ويصونوا املجتمع

(الطباطبائي؛ 1409هـ.)330 /16 ،

احلكومة النبوية ّ
قط من أن تشغله عن

إىل جانب إحلاحه عىل مواقفه ،يواصل

اإلسالمي ،وتنحية املعارضة وهتميشها.
ومل يكن الرسول يغفل عن واجبه
املتمثل يف تبليغ اآليات اإلهلية ،وهداية

موحد.
حر ِّ
الناس نحو جمتمع عامر ّ

يف احلقيقة يمثّل هذا التعامل يف تلك

ري أسلوب
احلقبة الزمنية حلكومته خ َ
يف التعامل مع الفتن واالضطرابات

نواياهم [سورة املائدة]41 :كام حدّ ثنا
والتعاون الوثيق بينهم [سورة احلرش:

للمجتمع اإلسالمي ومسؤويل النظام
أمام اآلفات الكبرية النامجة عن تعاون
الكفار واملنافقني ،عرب اإلرشاف عىل

مسار عالقات املنافقني بالكفار وضبط

حتركاهتم املشبوهة :ﭽ ﮔ ﮕ ﮖ
ّ
ﮗﮘﮙﮚﮛﮜ
ﮝﮞﮟﮠﮡﮢ
ﮣﮤ ﮥ ﮦ ﮧﮨ ﮩ
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ﮪﮫﮬﮭﮮ

توجيه رضبة ُت َ
ذكر إىل املجتمع

ﯘﯙﯚﯛﯜﯝﯞ

عىل املوقف السيايس :ﭽ...ﯭ

ﮯﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖﯗ
ﯟ ﯠﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ
ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫﯬ ﯭ
ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴﯵ
ﯶ ﯷ ﯸ ﯹﯺ ﯻ ﯼ ﯽ

ﯾ ﯿﭼ [سورة املائدة.]41 :

ﯮ ﯯ ﯰ...ﭼ [سورة املنافقون:

 ]4لذا ُت َعدّ اهليمنة عىل املوقف
السيايس

إحدى

سرتاتيجيات

احتواء النفاق .والتيار املنافق يوقف

حتركاته أو يق ّلصها حال وقوفه عىل

 /3 .2رفع الكفاءات اإلدارية والتحكم

الكفاءة اإلدارية يف مسؤويل املجتمع

إن أبرز سامت املنافقني يف املنظور

التيار املؤمن .فمن البدهي ّ
أن استمرار

نواياهم

العامل املعارص من دون اإلرشاف عىل

يف أوضاع املجتمع السياسية:

القرآين هو خوفهم من احلرب وبالتايل
املوت.

كذلك

انكشاف

وأهدافهم عرب الوحي ،إذ يعدّ من

املهمة .لذا كانت حتركات
هواجسهم
ّ
املسلمني وقراراهتم اجلديدة عىل

اختالف أشكاهلا يف العهد النبوي،
128

ّ
احلكام
اإلسالمي ،يف ظل سيطرة

ترعبهم وتذهب هبم الظنون إىل ّ
أن

أرسارهم قد انكشفت وستصدر

أحكام بح ّقهم :ﭽ ﮘ ﮙ ﮚ

ﮛ ﮜ ﮝ ﮞﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ

ﮤﭼ [سورة احلرش ]13 :ال

ّ
شك يف ّ
أن مثل هذا التيار ال يستطيع

اإلسالمي ،خمافة الوقوع يف قبضة
احلياة السياسية املستقلة ينتفي يف
أوضاعه السياسية ورفع الكفاءات

اإلدارية واملعلوماتية ،يف ّ
ظل ا تّساع

رقعة اال تّصاالت ،وتع ّقد األوضاع
السياسية .كلام كانت اهليمنة أكثر،
كانت إمكانية احتواء النفاق أقوى؛

ّ
تيار ْي النفاق
ألن النسبة بني قدرة
َ
والكفر عىل التحرك ،نسبة مبارشة

دوم ًا .

 /4 .2توجيه التيار املنافق ،وحتويله إىل
فرصة:

أ .م .د .حممد مريزائي

مع أننا ال نستطيع االطالع املبارش

إن توجيه النفاق بمستوياته الثالثة

عىل حتركات املنافقني لفقد النبي

َ
اخل ِطر ،وقليل اخلطر ،والترصفات

ضوء املعلومات الدقيقة التي تناوهلا يف

خاصة .كام تعترب توعية اجلامهري عن

لكن القرآن يف
وانقطاع الوحي ع ّنا،
ّ
حتليالته النفسية العميقة عن املنافقني،

مل يو ّفر لنا إمكانية رصد حتركاهتم،
يعر فنا عىل مواصفاهتم الظاهرية
ومل ّ
مهد الحتواء
والباطنية فحسب؛ بل ّ

النفاق وتوظيفه يف مواجهة الكفار،
التصاف املنافقني بصفات كانعدام

املشبوهة بالنفاق ،يتطلب اختاذ تدابري

طريق تنمية فكرها الديني ،ومواصلتها
توصل اجلامهري إىل اختيار احلياة
حتى ُّ

األخالقية الكريمة املثىل ،هدف ًا لبعثة
األنبياء ،كذلك تعترب سرتاتيجية
مبدئية يف اإلسالم .يف اخلطوة التالية إذا

انضمت طائفة من املنافقني إىل الكفار

التام  ،وجبنهم ،وطمعهم،
التامسك
ّ
واألهم من ذلك ك ّله ،عدم احتادهم
ّ

فحينئذ يمكن أيض ًا توجيهها وحتويلها

ونص يف مواطن
الذاتية والوجود ّية.
ّ
ّ

اآليات املذكورة أعالها ،وصفات

احلقيقي

مع

الك ّفار

خلصائصهم

عديدة عىل أهنم ليسوا معكم ،وال

ْ
والكفار
وإن مجعتهم
مع الك ّفار،
َ
ُ
وعذاب اآلخرة :ﭽ ﮆ ﮇ ﮈ
األهداف
ُ

ﮉﮊﮋﮌﮍﮎﮏﮐﮑ

ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘﭼ

وواكبتهم،

بتخطي

املحظورات،

إىل فرصة ملواجهة الكفار ،استناد ًا إىل

املنافقني املذكورة يف القرآن؛ ّ
ألن هذه
الصفات من الفرص التي تو ّفر لنا

إمكانية استغالهلم لصالح املجتمع
اإلسالمي يف حال اختاذ التدابري

حب
الالزمة .من هذه الصفات
ّ

[سورة املجادلة ]14 :ويف قوله تعاىل:

السالمة ،واخلوف من املوت واملواجهة

ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜﭼ

بني ظهراين الكفار وجمالستهم ،واألبرز

ﭽﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ
[سورة النساء.]143 :

العسكرية ،والطمع الشديد ،والتواجد

من كل ذلك نكثهم للعهود ،والكذب
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حتى يف التعامل مع الكفار.

 /5 .2كشف النقاب عن وجوه النفاق

ر ّبام يمكننا استنباط ذلك من ثنايا اآلية

املدروس لبعض املها ّم:

ﭕﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚﭛ ﭜ

عرب توعية الرأي العام أو التفويض
إن املنافق حية لينّ

مسها ،قاتل
ّ

سمها ،والغفلة عنه ال حتمد عقباها
ّ
لقدرته الفائقة عىل التكيف والتأقلم

مع البيئة وموافقة السلوكيات املختلفة.
كالمه العذب املعسول يعجب اإلنسان

[سورة البقرة ]204 :من هنا ونظر ًا إىل
ميزاهتم املذكورة يف القرآن ،جيب أحيان ًا

كشف النقاب عن وجوههم لتبينُّ

التالية :ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ

ﭝﭞﭟﭠﭡﭢ
ﭣﭤﭥﭦﭧ ﭼ
[سورة حممد.]31- 30 :

 /6 .2التعامل القهري القاصم:

لقد اتفق الباحثون القرآنيون

عىل رضورة جماهدة املنافقني بناء ًا

عىل نص اآلية التالية :ﭽ ﮁ ﮂ

ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ

نواياهم اخلبيثة لدى الرأي العام .لكن

ﮇﮈ ﮉ ﮊﮋ ﮌ ﮍﭼ

ال يتأتى الكشف عن وجوههم عىل

عىل كيفية املجاهدة .فقد قال بعضهم

املنافقني لقدرهتم الفائقة عىل املغالطة،
وجهه الصحيح إال إذا جعلهم يف بوتقة
االختبار ،بفضل تفويض مدروس
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يكشف هذا التفويض عن نواياهم .و

لألمور واملناصب إليهم .ومن شأن
َّ
املنظم أن يسفر
التفويض املدروس

عن استقطاب املنافقني إىل املجتمع

اإلسالمي وانصهارهم فيه ،وتوفري

إمكانية استغالل طاقاهتم لصالح النظام

اإلسالمي .ومن جهة ثانية يمكن أن

[سورة التحريم ]9 :إال أهنم اختلفوا
بعدم كفاح املنافقني كفاح ًا مسلح ًا

بحجة أن الرسول مل ينتهجه طوال
عمره الرشيف ،ومل يقتل أحد ًا من

املنافقني( .الطربيس؛ 1986م/10 :

 ،478و ،77 /5والطباطبائي/9 :
 ،339وسيد قطب )255 /4 :لقد

كان الرسول حيكم عليهم بحسب
الظاهر ،وربام يبدي جتاههم مرونة

أ .م .د .حممد مريزائي

ولين ًا  ،وعىل هذا ال جيوز قتاهلم (الفخر

تستخدم عاد ًة للكفاح املس ّلح .لكن

 .)573وإن املراد بمجاهدهتم يف

والكفاح املس ّلح يف سبيل اهلل (ظاهرة

وإتيان الفرائض .ومن املفرسين من

1417هـ ،339 /9 :واملصطفوي/2 :

الرازي؛ 1999م ،103 /6 :و/10

اآلية ّ
يتلخص يف إرغامهم عىل اإلنذار

يذهب إىل ّ
أن لفظة اجلهاد عا ّمة ،تشمل
الكفاح بكافة أنواعه بام فيها املسلح،

لكن القرآن مل حيدّ د األخري؛ بل إن له
ّ

استخدامها يف القرآن يفيد القتال
النفاق ،126 /2 :والطباطبائي؛

.)128

هذا ويستفاد من أقوال البعض

اآلخر ّ
أن جهاد الكفار ال خيتلف عن

مراتب ومستويات حيددها الرسول

جهاد املنافقني ،واجلهاد ك ّله يعني

وعىل حسب تشخيص الزمان واملكان

حيث يروي الرواية التالية -بوصفها

عىل ما أويت من صالحيات وسلطات،
(حممد حسني فضل اهلل؛ 1996م/11 :

 ،166وحسن حنبكه امليداين/2 :

املواجهة والقتال .ومنهم الطربي

رأيه املختار -عن أيب جعفر ،عن ابن
مسعود« :و أوىل األقوال يف تأويل ذلك

 )130واملستفاد من األدلة احلاصلة أن

عندي بالصواب ما قال ابن مسعود،

متر بمرحلتني :إقامة احلجج
املنافقني ّ

املنافقني ،بنحو الذي أمره به من جهاد

تتم بالسيف ،وجماهدة
جماهدة الكفار ّ

من أن اهلل أمر نبيه من اجلهاد جهاد

ثم اللجوء إىل القوة
والرباهني ،ومن ّ

املرشكني»( .الطربی1412 ،ق ،ج،10

و.)573 /10

ينسب يف أحد أقواله ،قو ً
ال إىل أمري

(الفخر الرازي؛ 1999م،103 /6 ،
تفيد

دراسة

املصادر

ص )127وسيد قطب هو اآلخر

اللغوية

املؤمنني عيل بن أيب طالب أنه قال:

مل تكن تستخدم قبل اإلسالم يف القتال،

بالسيف(سيد قطب 1412 ،ق ،ج،6

التفسريية أن كلمة اجلهاد ومادة اجلهد
وكانت ألفاظ نحو :القتال ،واحلرب،

إن املراد بمجاهدة املنافقني هو اجلهاد

ص.)3621 ،
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يبدو أن الدليل الرئيس للمفرسين

الوقت املناسب ،وكذلك كان يستفيد

هو فقدان املواجهة العسكرية يف سرية

عدلوا عن هذا النهج ،وخاضوا يف

يف عدم الترصيح بكيفية جهاد املنافقني،
الرسول األكرم؛ لذا جيمعون عىل
الكفاح املسلح يف تفسري آية اجلهاد ضد
الكفار ،لكنهم يلجأون إىل التأويل

حماوالت معادية لإلسالم ،فقد كان

الرسول ينظر يف جرائمهم عىل
أساس األحكام اإلسالمية ،ويعاملهم

والتربير بالرغم من ترصيح القرآن

معاملته لغريهم من املجرمني .وإذا

وحيجمون عن الترصيح عليه.

تيار يصطف أمام اإلسالم ،ويضع بينه

بجهاد املنافقني يف موطنني اثنني،

متخضت حماوالهتم اهلدّ امة عن ظهور

ال ّ
شك يف ّ
أن جهاد الكفار بمعنى

وبني املسلمني حدود ًا فاصلة ،فحينئذ

يتمردون عتا ًة عىل اإلسالم واملجتمع

شك ،وتشملهم اآلية؛ لكوهنا رصحية

الكفاح املسلح ،جيد مصداقيته حيث

اإلسالمي ،أو يعرقلون تطبيق األحكام
اإلسالمية،

أو

يتخطون

طورهم

ويتعدون حدّ هم مبتغني ماوراءه .ففي

مثل هذه الظروف ال فرق بني الكفار
واملنافقني وجيمع جهاد كال الفريقني

132

منهم لتطوير املجتمع اإلسالمي .وإذا

معنى واحد ًا .واملنافقون كاملسلمني
يف التمتع باخلريات املادية واملعنوية

للمجتمع اإلسالمي ،ماداموا يعيشون

بني املسلمني ،و ُيظ ِهرون اإلسالم.

كان الرسول يرصد حتركاهتم،
وينصحهم ويعظهم ،وينذرهم يف

جيد اجلهاد مصداقيته الكاملة دون أدنى

يف جماهدهتم والغلظة عليهم .ونجد
النموذج العميل ملثل هذا التعامل بشأن
منافقني كانوا يدعمون الكفار يف خارج
احلدود اإلسالمية .وعندما اقرتبوا من

املدينة املنورة اختلف املسلمون عىل
كيفية مواجهتهم (ابن هشام؛ ال تا/4 ،

 )253األمر الذي تبعه االنتقاد اإلهلي
حيث ّ
حذرهم اهلل تعاىل من التفرق
واالختالف عىل قتال املنافقني :ﭽ ﭦ

ﭧﭨﭩﭪﭫﭬﭭ
ﭮﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵﭶ

أ .م .د .حممد مريزائي

ﭷﭸﭹﭺﭻﭼﭽﭾ

الدواء
الكي" إذا بادر التيار املنافق إىل
ّ
اقرتاف جريمة يف املجتمع اإلسالمي،

ﮏﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ

العادلة نفع ًا يف عالج النفاق وتقويم

ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅﮆ
ﮇﮈﮉﮊﮋﮌﮍﮎ
ﮖﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ
ﮝ ﭼ [سورة النساء.]89- 88 :

بعدما مل تجُ ْ ِد الوصفات اإلنسانية اهلادية
أوده ،فال يبقى ّ
شك يف رضورة تطبيق
األحكام اإلسالمية بحقه دونام مهادنة

تارخيي ًا نشاهد مواجهة الرسول

أو رفق ،وذلك الحتوائه ،واحلدّ من

اإلسالمي ،حيث استنفر الرسول

وهتديده األمن االجتامعي والسيايس.

التوجه نحو تبوك ،حينئذ أرادت رشذمة

نص اآلية فحسب؛ بل ّ
إن مواجهته
ّ

الصارمة

للمتآمرين

عىل

النظام

املسلمني ،وطلب من طائفة منهم

منافقة صدّ هم عن شهود ذلك اجلهاد
املقدس ،فلام عرف الرسول أخبار

هذه العصابة التجسسية ،ك ّلف طلحة بن
عبيد اهلل مع عدد من املقاتلني األشاوس
بإحراق املكان الذي احتشدوا فيه،

ليكون عرب ًة هلم وللمتأمرين يف املستقبل.
فباغتهم طلحة ورجاله لدى عقدهم

اجتامع ًا ،فأحرقوا الدار ،فالذ املنافقون
بالفرار ،وألسنة النريان متصاعدة،

وانكرست رجل أحدهم أثناء الفرار.
(السبحاين؛ 1360ش.)388 /2 :

وبناء عىل املقولة املشهورة" :آخر

إحلاقه األرضار واخلسائر باملجتمع،
وال جيوز اإلمهال واملداراة عىل أساس

ٌ
فرض من القرآن عند
بالقوة والعنف،

انفصاله عن النظام اإلسالمي ،وتكوينه
ملعسكر ضد املسلمني .والواقع ّ
أن
االحتواء الشامل يف مثل هذا املوقف

يتمثّل يف ممارسة العنف الشامل ضد

املنافقني.

نتائج البحث:

أسفرت الدراسة الدقيقة يف آي

الذكر احلكيم املتعلقة بظاهرة النفاق
واملنافقني عن وجود سرتاتيجية قرآنية

جادة ملعاجلة النفاق وأهله .والقرآن
إىل جانب نظرته اهلادية ،إىل هذا
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املرض الروحي وآفاته االجتامعية

والسياسية،

يتمتع

بسرتاتيجية

أو

ّ
خطة رشيدة حكيمة جلميع مراتب

النفاق املختلفة ،لكونه مد ّمر ًا يف

و درر الكلم ،موسسة االعلمي
للمطبوعات ،بريوت.

4.4البالغي ،حممد جواد 1420 ،هـ،

املستويني الفردي واالجتامعي .هذه

آالء الرمحن ،الطبعة االويل ،قم،

أو عرضها ،تندرج يف اإلطارين الثقايف

5.5الزخمرشي ،حممود بن عمر ،يبتا،

ومتر باختاذ
إىل اإلرشاد واإلصالح،
ّ

التنزيل و عيون االقاويل يف وجوه

السرتاتيجيات التي تقع يف طول بعضها

والسيايس ،وتنطلق من املداراة الرامية

التدابري االجتامعيةوالعقدية ،وممارسة

بعض أنواع احلرمان لتنتهي إىل التعامل
القهري الصارم عىل أساس متطلبات

الظروف ،حال انفصال املنافقني عن

املجتمع اإلسالمي.

فهرست املصادر

القرآن الكريم.

1.1ابن
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3.3اآلمدي 1407 ،هـ ،غرراحلكم

عاشور،

حممد

الكشاف عن حقائق غوامض

التأويل ،مصحح مصطفي حسني
امحد ،منشورات البالغه.

6.6سبحاين ،جعفر ،1374 ،فروغ
ابديت ،چاپ دهم ،ج 1و ،2قم،
دفرت تبليغات اسالمي حوزة علميه

قم مركز انتشارات.

الطاهر،

1420هـ 2000 /م ،تفسري التحرير
و التنوير ،الطبعة االوىل ،بريوت،

موسسة التاريخ.

2.2ابن هشام ،يب تا ،السرية النبو ّية،
حتقيق ابراهيم االبياري ،بريوت دار
احياء الرتاث العريب.

موسسة البعثه.

7.7سيد قطب ،يف ظالل القرآن،
1386هـ/

1967م،

الطبعة

اخلامسه ،بريوت ،دار احياء الرتاث

العريب.

8.8السيوطي ،عبد الرمحن جالل الدين،
يب تا ،تفسري الدر املنثور ،بريوت،
دار الفكر.

9.9الطباطبائي ،سيد حممد حسني،

أ .م .د .حممد مريزائي

 1417هـ ،امليزان يف تفسري القرآن،

النفاق وذم النافقني ،حتقيق :عبد

االعلمي للمطبوعات.

بريوت ،دار ابن زيدون.

الطبعة االويل ،بريوت ،موسسة

1010الطربيس ،الفضل بن احلسن،
1406هـ1986 /م ،جممع البيان
يف تفسري القرآن ،الطبعة االويل،
بريوت ،دار املعرفه.

الرقيب بن عيل ،الطبعة االوىل
1616القرطبي ،حممد1967 ،م ،اجلامع
الحكام القرآن ،الطبعة الثالثة،
بريوت ،دار احياء الرتاث.

1717الطويس ،حممد بن احلسن،1414 ،

1111الطربي ،حممد بن جرير1420 ،هـ،

االمايل ،دار الثقافة ،قم ،التحقیق:

الطبعة الثالثه ،بريوت ،دار الكتب

1818فضل اهلل ،حممد حسني1419 ،هـ/

جامع البيان يف تأويل آي القرآن،

العلمية.
ّ

1212الطويس ،حممد بن احلسن ،التبيان
يف تفسري القرآن ،بريوت ،دار احياء
الرتاث العريب.

1313العروس احلويزي ،عيل بن مجعه،
1422هـ2001 /م ،تفسري نور
الثقلني ،حتقيق :السيد عيل عاشور،
الطبعة االويل ،بريوت ،مؤسسة

التاريخ العريب

1414الفخر الرازي ،التفسري الكبري،
1420هـ1999 /م ،الطبعة الثالثة،
بريوت ،دار احياء الرتاث العريب.

1515الفريايب ،حممد 1410 ،ق ،صفة

قسم الدراسات االسالمیة.

 1998م ،تفسري من وحي القرآن،
الطبعة الثانية ،بريوت ،داراملالك.

1919املحمدي الري شهري ،حممد،
 1362ش ،ميزان احلكمة ،الطبعة
االوىل،

قم،

االسالمي.

مكتب

االعالم

2020املدريس ،حممد تقي 1377 ،ش،
تفسري هدايت ،ترمجه امحد آرام،

چاپ اول ،مشهد بنياد و پژوهشهاي

اسالمي آستان قدس رضوي.

2121املطهري،

مرتىض،

1368ش،

آشنايي با قرآن ،ج 1و  ،2چاپ
چهارم ،هتران ،صدرا.
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2222مغنية ،حممد جواد1990 ،م،
التفسري الكاشف ،الطبعة الرابعة،

بريوت ،دارالعلم للماليني.

2323مكارم شريازي ،نارص1374 ،
ش ،تفسري نمونه ،چاپ نوزدهم،

طهران ،دار الكتب االسالمية.

2424مكارم شريازي ،نارص،1413 ،
االمثل يف تفسري كتاب هلل املنزل،

الطبعة االويل ،بريوت ،مؤسسة

البعثة.

ص.121- 137

2727مریزائی ،حممد" ،مفهوم شناسی
نفاق ،انواع و مراتب آن از منظر

قرآن" ،آموزه های قرآنی،1390 ،
الرقم  ،14ص.131- 151

2828النراقي ،امحد بن حممد مهدي،
 1378ش .معراج السعاده ،چاپ

ششم ،قم ،هجرت.

2929هنج

البالغة

فيض

االسالم،

2525امليداين ،عبد الرمحن حسن حنبكه،

1368ش ،مرتجم :سيد جعفر

املنافقني يف التاريخ ،الطبعة االويل،

انتشارات و آموزش انقالب

1414هـ ،ظاهرة النفاق وخبائث
بريوت ،دار القلم.

2626مریزائی ،حممد ،پيدايش پديده
نفاق از منظر قرآن" (نشوء ظاهرة

النفاق من منظور القرآن) ،جمله
136

رضوي ،1383 ،العدد ،14

ختصيص دانشگاه علوم إسالمي

شهيدي ،چاپ ّاول ،هتران ،سازمان
اسالمي.

3030الواحدي ،عيل بن امحد ،يب تا،
اسباب نزول القرآن ،بريوت ،دار

الكتب العلمية.

فحوى البحث
شغلت مسألة األعجاز القرآني أحباث العلماء منذ أن بدأوا
يدرسون هذا الكتاب العزيز املنزل من عند اهلل العزيز وقد انقسم العلماء
على ثالثة اجتاهات:
األول :أصروا على نظرية اإلعجاز البالغي (الداخلي).
بـ(الصرفة).
الثاني :قالوا باإلعجاز (اخلارجي) أو ما اصطلح عليه َّ
الثالث :من قال باجلمع بني االجتاهني وهنالك وجوه إعجازية
أخرى ظهرت يف الزمن التالي لزمن استقرار هذه االجتاهات ومنها
وأخرها ما جاء هذا البحث بصدد احلديث عنه وهي نظرية (اإلعجاز
املقامي) وهو األمر املضمر يف األلفاظ اليت تعربّ عن موقع التكلم وحضور
موقع املخاطب .وقد جاء البحث مببحثني وخامتة.
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رشوط املتحدي من منظور نظرية االعجاز املقامي للقرآن

املقـدمة:

احلمد هلل الذي ّنزل الكتاب ومل جيعل

ذهب بعض البالغيني إىل القول

املصطفى ،وعىل آله مصابيح اهلدى ،وعىل

وصفه ،كاستقامة الوزن :تردك وال يمكن

له عوجا ،والصالة والسالم عىل رسوله
صحبه املنتجبني وبعد:

ّ
فإن البحث يف نظرية اإلعجاز يعدّ

بأن اإلعجاز ((عجيب ُيدرك وال يمكن
وصفها ،((())...وذهب فريق منهم إىل
البحث يف لغة النص بحثا عن أرسار

من املباحث الفكرية الدقيقة التي حارت

الصنعة بالتحليل واملوازنة ،وقد وصلت

وحده ،بل بمبدعه الذي أحكم آياته

أو ضمنا -بوجود اإلعجاز يف غري القرآن

أنبيائه ،خمالفا سنن املعجزات احلسية

وتعاىل نفسه ،فتجاهل بعضهم هذا الرشط،

يف كنهها العقول؛ ألهنا ال تتصل بالقرآن
بكتاب جعله دليال عىل صدق خاتم

جهودهم إىل طريق مسدود ،فأقروا -علنا
باملقدار الذي اشرتطه ا ُملتحدّ ي سبحانه

السابقة؛ ّ
ألن((( ((هذه الرشيعة ملا كانت

مرصا عىل فكرة اإلعجاز البالغي ،التي
ّ

ُخصت باملعجزة العقلية الباقية لرياها ذوو

ّ
حلل التناقض احلاصل عند البالغيني

باقية عىل صفحات الدهر إىل يوم القيمة،

هجرها آخرون فقالوا بنظرية الصرَّ ْ َفة(((،

البصائر)) ،الذين آمنوا وأنكرها املرتابون

بني فرضيتهم والنتائج املخالفة هلا ،لكن

حتدٍّ بصيغة النكرة داللة عىل التحدي بأي

اإلعجاز الذايت يف النص وهو ما رفضه

فتحدّ اهم اهلل أن يأتوا بسورة مثله يف آخر
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يعارضوا هذا السطر بمثله؟!!.

سورة طويلة أم قصرية ،كالكوثر التي ال
يتجاوز طوهلا السطر الواحد.

والسؤال ملاذا عجز البلغاء يف عرص

ازدهار البالغة -وهو مقتىض اإلعجاز

أن يكون من جنس ما اشتهر به القوم -أن
((( اإلتقان ،السيوطي.483- 482 :

الصرَّ فة حتمل تناقضا أيضا؛ ألهنا تنفي

البالغيون وبرهنوا عىل فساده.

((( مفتاح العلوم ،السكاكي.526 :
((( تقول نظرية الرصفة من منظور الن ّظام:
ّ
إن العرب ق��ادرون عىل معارضة القرآن
بالبالغة ،ولكن اهلل رصفهم عنها ،بسلبهم
العلوم التي متكنهم من ذلك ،أو منعهم
عن املعارضة عىل جهة اجلرب والقرس .ظ:
الطراز ،العلوي.393/3 :

د .تومان غازي اخلفاجي

لذلك انقسم العلامء عىل ثالثة

يسندها إىل مبدأ أويل مدعوم بشواهد

األول :أرصوا عىل نظرية اإلعجاز

وإال كيف يتصدّ ى اهلل تعاىل لتحدّ ي

اجتاهات:

البالغي (الداخيل) مع وجود التناقض يف

فكرته.

الثاين :قالوا باإلعجاز اخلارجي

(الرصفة) وإن رفضت الرصفة اإلعجاز

الذايت.

تطبيقية لغوية مشهودة.

البلغاء بسطر خارق للعادة يكون دليال

نبيه ،فيحجم أرباب
عىل صدق نبوة ّ
البالغة يف عصور ازدهارها عن معارضة

هذا السطر ،مفضلني الرصاع اجلسدي
الذي بذلوا فيه األنفس واألموال ،عىل

الثالث :قالوا باجلمع بني اإلعجاز

املناظرة القولية التي توهم العلامء أهنا

ومع كثرة حيثيات النظر الذاتية

انترص الرسول عسكريا ،ولكن

اعجازية كثرية وما زالت تتزايد جزئياهتا

بعد؛ ألن السؤال مازال قائام ،وأن

اخلارجي(الرصفة) ،والداخيل(البالغي).

للظاهرة االعجازية ظهرت وجوه
باطراد ،وهذا إن ّ
دل عىل خصب
الظاهرة ونشاط الباحثني فيها ،فإنه يدل

أيضا عىل ضعف نظرية اإلعجاز غري
مربهنة عليها ،فضال عن عدم استنادها

إىل مبدأ عقيل عام يسلم به ويسند

ظواهرها اجلزئية املتكثرة ،مما جيعل
معرضة لسهام النقد
الظاهرة االعجازية ّ

ملن يريد البحث عن احلقيقة الربهانية
الثابتة املنسجمة التي يس ّلم هبا العقل،
التي تنظم هذه اجلزئيات املتناثرة بسلك

تكون يف السطح اللغوي البليغ!.

املعركة االعجازية بقيت قائمة مل حتسم
التناقض الذي أرشت إليه آنفا أصبح

مثريا للشبهات التي توجه سهامها لكتابنا

العزيز وملبلغه الرسول األعظم ،ومها
عامد الرشيعة اإلسالمية بوصفهام صاحلة

لكل زمان ومكان.

إهنا مشكلة حقا متس عقيدتنا

وإحساسنا اجلاميل وحضارتنا يف الصميم،

ّ
مليا حتى هداين اهلل لفكرة
فكرت فيها ّ
(اإلعجاز املقامي) الذي مل أخرج فيه
عن دائرة األنموذج األلسني ،وهو ما
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رشوط املتحدي من منظور نظرية االعجاز املقامي للقرآن

يوافق النص ،وال خيرجنا إىل متاهات

لفظ السياق ،لذلك أبدى الدكتور متام

وقد اقتضت طبيعة البحث أن

ويرى ّ
أن الفيصل يف إدراك االختالف

ذكرت فيها أهم النتائج تليها قائمة

الثقافة ،ذلك أن مصطلح املقام يرتبط

امليتافيزيقا.

يقسم عىل مقدمة ومبحثني تليهام خامتة

بأسامء مصادر البحث ومراجعه ،وأما
املبحثان فقد تناولت يف املبحث األول:
تعريف اإلعجاز املقامي وتبيان أنموذجه
التطبيقي ،وتناولت يف املبحث الثاين:

رشوط املتحدي من منظور نظرية اإلعجاز
املقامي.

بني املفهومني هو معرفة ما تنطوي عليه
كثريا بمواقف االستعامل اللغوي ،مما

جيعله خاضعا للمعيارية التي تلتصق

بتعريفات البالغيني للمقام((( ،أو
ملقتىض احلال ،الذي ُف ِهم فهام كونيا
نمطيا جمردا ثم قالوا« :لكل مقام مقال»،

فهذه املقامات نامذج مبعثرة وأطر عامة

آمل أن أكون موفقا يف لإلجابة عن

وأحوال ساكنة ،وهبذا يصبح املقام عند

بالقليل القليل لكتابنا العزيز الذي هدانا

باملقام ليس إطارا وال قالبا ،وإنام هو

امللحة ،عسى أن أكون وفي ًا
األسئلة
ّ
هلذا وما ك ّنا لنهتدي لوال أن هدانا اهلل به،

وآخر دعوانا أن احلمد هلل رب العاملني.
املبحث األول:
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حسان حتفظه يف استعامل املصطلحني،

تعريف اإلعجاز املقامي وبيان
أنموذجه التطبيقي:

يلتبس مصطلح السياق بمصطلح

املقام ،إذ شاع لفظ املقام قديام عند
العرب

وارتبط

بالبالغة

العربية

القديمة ،أما املحدثون فقد استعملوا

البالغيني سكونيا  staticفالذي يقصد
الفعالية االجتامعية املتحركة ،التي ُيعدّ

املتكلم والسامع والكالم نفسه وكل

ما له صلة بحدث التك ّلم speech

 eventوذلك أمر يتخطى جمرد التفكري
يف موقف أنموذجي جمرد ،بل إنه يشمل

ّ
كل عملية االتصال.

وهبذا يكون اإلعجاز املقامي

((( ظ :اللغة العربية مبناها ومعناها ،د .متام
حسان.364 :

د .تومان غازي اخلفاجي

للكالم أمرا متضمنا أو مضمرا يف األلفاظ التي تعبرّ عن موقع املتكلم ،ويقتيض

اإلعجاز حضور موقع املتكلم أوال ،وحضور موقع املخاطب ثانيا؛ ّ
ألن اإلعجاز

((أعجزت فالنا إذا ألفيته عاجزا))((( ،يقال:
مصدر من الرباعي (أعجز) ،يقال:
ُ

عجز يتوسط
((أعجزين فالن :إذا
ُ
عجزت عن طلبه وإدراكه))((( ،وبني ا ُمل ِّ
عجز وا ُمل َّ
النص املعجز ثالثا.

تفعل عنارص االتصال األساسية يف األنموذج
وهذه العنارص الثالثة
ّ

التواصيل( :املرسل ،والرسالة ،واملرسل إليه) ،الذي يمكن أن نجري عليه

تعديال بسيطا بتغيري مصطلحات هذا األنموذج جلعله موافقا لرشوط اإلعجاز،

وأمهها التحدّ ي ،الذي يتط ّلب متحدِّ يا ومتحدَّ ى ونصا ُمتحدى به ،لتكوين
ّ
أدق وأعمق واشمل،
جيسد الواقع املوضوعي لعلم اإلعجاز بشكل
أنموذج ِّ
ويظهر ذلك يف األنموذج اآليت:

ا ُمل ِّ
تحدي

الـمتحدى به
(النص املعجز)

((( لسان العرب ،ابن منظور( ،58/9 :عجز).
((( م .ن( ،58/9 :عجز).

ا ُملتحدَّ ى
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رشوط املتحدي من منظور نظرية االعجاز املقامي للقرآن

وهذا األنموذج متضمن يف تعريف

َ
احل َك ُم عنرصا مهام حلسم النزاع ،وعليه

املعجز ،واالقرتان بالتحدي يتضمن

عالقة بني طريف النزاع برضامها ،فضال

املعجزة ،فخرق العادة تتضمن النص
املتحدي ،والسالمة من املعارضة

تتضمن املتحدى ،بفارق هو أن علامء
اإلعجاز فصلوا بني هذه العنارص ،وهنا

نربطها بعالقات.

لكن هذا األنموذج حيتاج إىل إضافة

أحد أهم عنارص التحدي وهو عنرص
َ
احل َكم ،إذ ال جيوز أن يكون املتحدّ ي هو
َ
احل َكم نفسه ،فيتجمع اخلصم واحلكم
يف شخص واحد ،لذا سيكون َ
احل َكم

هو الناقد الذي جيب أن يدخل حدّ ا
من حدود التعريف اجلديد ،عىل وفق

ما تذكره قصة تنافس امرئ القيس
وعلقمة

(((

عىل كريس فحولة الشعر،

فرضيا بأم جندب زوج امرئ القيس
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َح َكماَ ً  ،فقضت لعلقمة اعتامدا عىل معيار
الصورة الشعرية.

وملا كانت املنافسة عىل كريس الشعرية

موجودة قبل اإلسالم وبعده؛ لذا يكون
((( القصة كاملة مذكورة يف :املوشح ،املرزباين:
.27- 26

جيب أن يدخل يف األنموذج؛ ألنه ينشئ

عن عالقته بالنص ،إذ يعتمد احلكم
عىل النص يف استخراج األدلة املعجزة
بالتحليل املوضوعي الذي ينهض برهانا

ملحوظا غري قابل للدحض أو النقض
بحجج أقوى من حجته ،وهو ما نجده
يف حجة أم جندب التي نقبلها اليوم ،إذ

قال علقمة يف نعت فرسه:

"فأدركهن ثانيا من عنانه" ...البيت
وقال امرؤ القيس:

أهلوب وللساق ِد َّرة" ...البيت
"فللزجر
ٌ

فقالت المرئ القيس :هو أشعر منك،

رأيتك رضبت فرسك بسوطك ،وحركته

بساقك ،وزجرته بصوتك ،ورأيته أدرك
كمر الرائح
الصيد ثانيا من عنانه يمر
ّ
املتح ّل ِ
ب))(((.
وعىل هذا األساس يشمل أنموذج

اإلعجاز املقامي الكالمي ،الفنون

القولية مجيعا ومنها القرآن الكريم،
لوجود اإلعجاز الكالمي يف غري القرآن.

(((م .ن.27 :

د .تومان غازي اخلفاجي

وهبذا األنموذج ا ُملبينّ يف الرسم اآليت ال نخشى اخللط بني إعجاز القرآن وإعجاز غريه:

ا ُمل ِّ
تحدي

الـمتحدى به

(النص املعجز)

ا ُملتحدَّ ى

احلكم او الناقد

وهنا يمكن الرتكيز يف أحد عنارص اإلعجاز وعالقته بالعنارص األخرى من دون

الوقوع يف أخطاء منهجية هتمل العالقة بني العنارص األربعة املتكاملة يف بنية موحدة،

متنعنا أن ّ
ونغيب ما سواها من عنارص مهمة تفيد يف معرفة معنى
نركز يف عنرص واحد ّ
هذا العنرص ووظيفته يف األنموذج اإلعجازي.

واآلن علينا فهم معنى اإلعجاز املقامي للكالم ،الذي هو أساس اإلعجاز؛ ألن

كل العنارص الثالثة األخرى قد استدعاه هذا العنرص ،ومعناه مضمر يفهم من مقام
الكالم يف أنموذج التواصل وهو :أن اهلل تعاىل يتواصل معنا ليهدينا ،ومن أنكر هذا

التواصل يتحداه بمقامه العزيز .وهبذا املوقع يمتلئ ظاهر الكالم باملعنى االجتامعي

ٍ
والتارخيي واألخالقي ،ذلك ّ
معان مستمدة من
أن الكالم يتألف ظاهرا من ألفاظ هلا
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أربعة مستويات( :املستوى الصويت،

االختالف من خالل عالقة تفاعل املتن

لكن حمصلة تلك املعاين تبقى فارغة

متكون من تالقي
حقل مرجعي جديد
ّ
ٍ
معان لغوية
املادة امللفوظة بام حتمله من

و الرصيف ،و النحوي ،و املعجمي)،

ما مل متأل باملعنى االجتامعي والتارخيي
واألخالقي ،الذي ينتجه مقام املتكلم

ا ُمل ْح ِسن ،عندما يستعمل اللغة بوصفها

ظاهرة اجتامعية شديدة االرتباط بثقافة
املجتمع الذي يتكلم هبا.

جمردة من املعاين املقامية من جهة،
وعلم النفس التحلييل من جهة أخرى،

مما يؤدي إىل والدة نص نوعي جديد
متعدد الوجوه مثقل بام مل يتواضع عليه

ّ
وإن هذه الثقافة يف مجلتها يمكن

املجتمع اللغوي من قبل؛ ألنه ال خيضع

املختلفة التي يسمي كال منها (مقاما)،

مما يدور يف النفس ،وال خيضع للتحليل

حتصيلها بوساطة حرص أنواع املواقف

فمقام الفخر غري مقام املدح وكالمها

خيتلف عن مقام الدعاء أو االستعطاف
أو التمني أو اهلجاء إىل غري ذلك(((،
ومقام اهلل خمتلف عن مقام البرش مما

يظهر يف األساليب البالغية التي تتجاوز

اجلزئيات حتى تصبح نصا يستقل بنظامه
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اللغوي مع املقام الذي يضع النص يف

عن نظام اللغة وإن جتاورا وتشاهبا.

لعملية البناء اللغوي اخلارجية اخلالية
النفيس الداخلية الغامضة عىل الرغم من

أن النص خارج من النفس ،وإنام خيضع

لعالقة التقاء اخلارجي (املتن اللغوي)
داخال يف النفس ،بالداخيل (الالوعي)

خارجا من النفس(.((1

وهلذا يكون نظام النص النوعي

خمتلفا عن البناء اللغوي؛ ألنه ليس بناء

وهبذا جيعلنا النظر إىل الكالم املعجز

وإنام هو فعل بناء ،إنه قول يعبرّ عن فعل،

تنفي التشابه والتجاور السطحي ،ويظهر

بصدق متكلمه الذي يستهدف من ورائه

من منظور مقامي ننظر إليه نظرة خمتلفة،

((( ظ :اللغة العربية معناها ومبناها ،د .متام
حسان.37 :

أو فعل ُمعبرّ عنه بقول ،إنه كالم ثقيل

( ((1ظ :معجم مصطلحات نقد ال��رواي��ة،
د.لطيف زيتوين.168- 167 :

د .تومان غازي اخلفاجي

أثرا يصدقه املتلقي ،وهو ما عبرّ عنه

اإلنسان :خالف ُ
اخل ْرق؛ ألنه جمتمع
الرأي والعقل .يقال رجل َك ِّيس ورجال

(((1

ّ
أن هناك إنتاجني للقول :اإلنتاج الكيس،

حسان بن ثابت بقوله:

أش َع َر َب ْي ٍ
وإنّ ْ
ت أن َْت قائ ُل ُه

بيت ُي ُ
قال إذا أن َْشد َت ُهَ :ص َدقا
ٌ

أكياس .((1())...واحلمق اجلهل ،بمعنى

وكلمة (أشعر) بصيغتها التفضيلية

وهو اإلنتاج العقيل اهلادف ،واإلنتاج

عن

وقد ّأكد هذا املعنى اجلاحظ بقوله:

املطلقة توحي بالتحدي االعجازي
املقامي ،الذي هو مبدأ يعبرّ

اإلحسان بإنتاج قيم اجتامعية وثقافية
ومجالية سامية جديدة ومؤثرة تعلو
وال ُيعىل عليها ،وهو ما تتضمنه
كلمة (صدقا) باعرتاف املتلقي .وهذا

التحديد جيعل للبرش مقامات إعجازية
جزئية ال جتاري املقام اإلعجازي اإلهلي
الكليّ الكامل واجلامل ،الذي يأيت دائام
متضمنا اإلحسان وال يتضمن اإلساءة
أو اللغو أبدا ،لذلك فصل حسان بن

ثابت بني نوعني من اإلعجاز املقامي يف
بيته السابق له:

لب املَ ْر ِء يع ِر ُضه
وإنام
الشعر ُّ
ُ

السيئ هو القائم عىل األهواء.

((ومن صنع شعرا أو وضع كتابا ،فقد
هدف ،فإن َأ ْح َس َن فقد اس ُت ِ
اس ُت ِ
عطف ،وإن
أساء فقد اس ُت ِ
قذف))(.((1
ولكي ال نخرج من حيز اجلامل

البالغي ،الذي سحر البالغيني بأثره،
وندخل يف حيز اهلدف االجتامعي أو

األخالقي املفيد ،علينا أن نقف يف نقطة
التقاء األثر باجلامل االجتامعي ،حذر

الوقوع يف خطأ املصادرة التي جعلت
اإلعجاز يف بالغة النص ،من حيث

هندسة النص ومعانيه وأثره يف النفس،
وحذر الوقوع بخطأ مصادرة الصرَّ فة
ّ
(النظام) التي تسلب اإلعجاز
بمفهوم

ِ
املجالس إن َك ْيس ًا وإنْ حمُ ُقا
عىل
َ
((الك ْيس يف
فقوله :إن كيسا ،من

من شكل النص املتحقق ،وجتعل مصدره

( ((1رشح ديوان حسان بن ثابت األنصاري،
عبد الرمحن الربقوقي.348 :

( ((1مقاييس اللغة ،ابن فارس(149/5 :كيس).
( ((1العمدة ،ابن رشيق القريواين.114/1 :
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خارجيا ،بمعنى أن القرآن ((كان مقدورا

األسئلة مرورا باإلجراءات وصوال إىل

تدخلت هبا
املعجزات))( ((1احلسية التي ّ

الذي جيري يف إطار الطبيعة املحسوسة

هلم ،لكن عاقهم أمر خارجي فصار كسائر
إرادة اهلل تعاىل مبارشة ،لذلك فاإلعجاز
زائل بزوال زمن التحدي ،بمعنى أن

شكل النص خيلو من اإلعجاز بام خيرق

إمجاع األمة بأن معجزة الرسول
العظمى باقية ،وال معجزة باقية سوى

القرآن(.((1

للغة ،متييزا للعمل العقيل الذي يدرس

موضوعا ما وراء الطبيعة ،بأسئلة عامة
جمردة مطلقة ،يمكنها أن تدخل يف حيز
األمور اخلارقة التي يصعب إثباهتا وإقناع

اآلخرين هبا.

ومن دون حتقق هذين الرشطني

واإلمجاع وإن كان يعبرّ عن الدليل

ندخل يف مباحث غري مثمرة النتائج من

فرضية نظرية هبا حاجة إىل رشطني حتى

بالكالم القديم الذي هو صفة الذات،

العقيل االستقرائي لإلعجاز ،إال أنه يبقى

تصبح مؤكدة لصحة اإلعجاز بالدليل
امللموس ،والرشطان مها( :((1املنهجية
التي تعني أن اجلهد العلمي ال جيري

مصادفة ،وإنام هو تطبيق لتفكري من
نوع معني يتحقق يف سلسلة خطوات
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النتائج امللموسة من النص ،ذلك العمل

منها :املالحظة واالختبار واملراجعة،
التي يوفرها النص موضوعا ،أما الرشط

الثاين فهو العمل العقيل الذي يبدأ من
( ((1اإلتقان ،السيوطي.484 :
( ((1ظ :م .ن.485 :
( ((1ظ :مناهج التفكري وقواعد البحث ،د.
حممد شيا.26 :

ذلك القول ّ
بأن اإلعجاز وقع ((بالتحدي
ّ
وإن العرب ُك ّلفت يف ذلك ما ال يطاق،

وبه وقع عجزها))(.((1

ولو ّ
أن الكالم القديم يمكن إثباته

منطقيا لس َّلمت العرب بصدور اإلعجاز
من اهلل تعاىل ،وانتهت مشكلة إنكارهم

وحتدي اهلل تعاىل اياهم من زمن بعيد،

لكن يصعب إثبات ذلك حتى ّ
أن علامء
اإلعجاز أنفسهم ر ّدوا هذه احلجة؛

ّ
ألن اإلعجاز بالكالم القديم ال يمكن
الوقوف عليه ،و((ما ال يمكن الوقوف

(((1اإلتقان ،السيوطي.484 :

د .تومان غازي اخلفاجي

تصور التحدي به ،والصواب
عليه ال ُي ّ
ِّ
بالدال عىل
ما قاله اجلمهور :إنه وقع

التي أودعوها يف الشعر؛ ألنه ليس مما

استعامهلا العرب استعامال بالغيا ليكون

والتدريب والتص ّنع به كقول الشعر،

القديم ،وهو األلفاظ))( ،((1التي أتقنت

اإلعجاز ممكنا وحجة عىل من يعجز عن

اإلتيان بمثله.

معرفة إعجاز القرآن من أصناف البديع
خيرق العادة ،بل يمكن استدراكه بالعلم

ورصف اخلطب ،وصناعة الرسالة،
ِ
واحلذق يف البالغة ،وله طريق ُتس َلك،

وهنا نلحظ القفز من مقام الذات،

فأما شأو القرآن فليس له مثال يحُ تذى،

املقام اإلعجازي باللفظ املعجز بعالقة،

مثله اتفاقا ...ونحن نعتقد أن اإلعجاز

إىل لفظها باللغة االجتامعية من دون ربط
وهذا الفصل جيعل األلفاظ جمرد نشاط
اجتامعي خالق يف استعامل اللغة ،يمكن

أن يتشابه مع النشاط االجتامعي اإلهلي
من هذه احليثية.

يصح وقوع
وال إمام ُيقتدى به ،وال
ّ

يف بعض القرآن أظهر ،ويف بعضه أدق
وأغمض))(.((1

وقد وقعت مصادرة اإلعجاز

البالغي يف تناقض والسيام عند التحدي

وهذا الفصل هو الذي أوقع القدماء

بسورة قصرية واحدة ،فوجد علامء

وحدها تارة عند علامء البالغة ،والبحث

مما دفع ابن سنان اخلفاجي (ت466هـ)

بخطأ البحث املستقل يف بالغة النص
املستقل عن مقام الذات اإلهلية املتكلمة

وحدها تارة أخرى ،عند علامء الكالم.

البالغة وجود مثل هذا املقدار املعجز،

بجرة قلم،
اىل أن ينقض تلك املصادرة ّ
والقول بإعجاز الرصفة ،بقوله(( :وإذا

ولذلك غمض لدهيم كثري من وجوه

عدنا إىل التحقيق وجدنا وجه إعجاز

أنموذج اإلعجاز املقامي ،قال السيوطي

وإن ُسلبوا العلوم التي هبا كانوا

اإلعجاز التي يمكن فهمها من خالل

نقال عن بعض العلامء(( :وال سبيل إىل

( ((1م .ن.484 :

القرآن صرَ ْ َف العرب عن معارضته،
يتمكنون من املعارضة يف وقت مرامهم

( ((1اإلتقان ،السيوطي.485 :
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ذلك ..ومتى رجع اإلنسان إىل نفسه،

اإلعجاز)) (.((2

وجد يف كالم العرب ما يضاهي القرآن

نجمع( ((2بني األحكام اجلاملية التي هي

وكان معه أدنى معرفة بالتأليف املختار
يف تأليفه))(.((2

أحكام قيمة اجيابية يف جوهرها ،بمعنى

ولتجنب هذا اخلطأ املنهجي الفادح

أهنا تضم إدراك ما هو خري ،مع أحكام

بكلمة جامعة تصف اإلعجاز املقامي

ُ
مقاربة
التي ترتتب عىل التجربة .لتصبح

علينا صياغة منهج التفكري باإلعجاز

للقرآن بأنه (جتليّ

اجلليل يف كالمه

اجلميل) .ولفظة (يف) هي الرابطة بني
اجلليل واجلميل ،أي بني مقام املنشئ

ونصه؛ ألن (يف) ظرفية.
فتجليّ

القيمة اخللقية يف جانبها الواعي للفائدة

تعريف اإلعجاز املقامي الكالمي اإلهلي
كاآليت( :((2النص القرآين بوصه معجزا

هو النص الذي يتضمن مبدأ اإلعجاز
املقامي الذي يتجلىّ فيه اجلليل يف كالمه

اجلليل يف الكالم يمكن

اجلميل .وال يتضمن النص هذا الرضب

سبحانه وتعاىل يف التوراة واإلنجيل

نصوص سابقة ،فأنتج نصا نوعيا

يتضمن من اإلخبار بالغيوب ،وإنام

لغ ًة ودالل ًة وصوال إىل كشف موقف

أن يظهر بكالم غري مجيل ،نحو جتليه

الذي ((وإن كان معجزا كالقرآن فيام

مل يكن معجزا [مجاليا]؛ ّ
ألن اهلل تعاىل
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وعىل هذا األساس جيب أن

مل يصفه بام وصف به القرآن ،وأل نّا
قد علمنا أنه مل يقع التحدي إليه ،كام

ّ
وألن ذلك اللسان
وقع يف القرآن،

ال يتأتى فيه من وجوه الفصاحة ما
يقع فيه التفاضل الذي ينتهي إىل حدّ
( ((2رس الفصاحة ،ابن سنان اخلفاجي.89 :

من اإلعجاز ما مل يكن نصا أعا َد إنتاج
تتطلب قراءته استعادة مراحل تكوينه

منتجه سبحانه وتعاىل ،الذي تظهر آثاره
يف النص ويكتشفها الناقد من إجراء
املوازنة والتحليل الذي يرعى السياق

( ((2م .ن.493 :
( ((2ظ :فلسفة ج��ورج سانتيانا ،د .إبراهيم
مصطفى إبراهيم.50 :
( ((2ظ :معجم مصطلحات نقد الرواية ،د.
لطيف زيتوين.168 :

د .تومان غازي اخلفاجي

اللغوي والسياق املقامي واألثر الذي

كل منهام ،وذلك يف حال ظهور

نميز يف هذا التعريف
ويمكن أن ّ

أيضا .ومن تلك العالقات يمكن متييز

1.1أصل اإلعجاز ،وهو بصمة منشئ

باملوازنة بني نصني أو أكثر يدور حوهلا

كافة

واإلعجاز املقامي يظهر كالبصمة

اإلعجاز ،ومنها :اإلعجاز البالغي،

بوفون  G. Buffoonبقوله الشهري:

أحدثه يف متلقيه يف وقت واحد.
ثالثة عنارص رئيسة هي:
النص املعجز.

2.2جمال

اإلعجاز،

اإلعجازات

وتشمل

النابعة

من

أصل

والترشيعي ،والغيبي ،والعددي،

والعلمي بأنواعه :الفلكي والطبي
واجليني وغريها من اعجازات.

يكو ن معه احلكم عالقة
املتحدى ،الذي ّ
الفوارق النوعية بني النصوص املعجزة
خالف يف التفوق.

الذاتية للمنشئ التي أشار إليها
((األسلوب هو الشخص نفسه))(،((2

فضال عن أثر هذه البصمة يف اآلخرين

بحيث يعجزون عن جماراهتا.

3.3أثر اإلعجاز ،ويظهر يف اإليامن

وال خيفى عىل أحد ّ
بأن البصمة

التعسفي هلا ،ما مل ُيؤ َتى بمثل القرآن

صاحبها ومواهبه ،ولكن ّ
كل البصامت

بمعجزة املتحدي ،أو الرفض

الكريم.

الفنية الذاتية الراقية تشري إىل عبقرية

البرشية خمتلفة نوعيا عن بصمة اهلل

وهنا يصبح اإلعجاز غري مقصور

تعاىل؛ ألنه تعاىل هو واهب العبقرية

وبالغته التي مل تربط مقام املتكلم

هيب هلم ما يشاء من أحوال ومقامات،

عىل سطح النص أو املتن اللغوي
اإلبداعي فضال عن املتلقي املبدع

بعالقة ،فاملتلقي املتأثر قد يأخذ دور
َ
احل َكم الذي يوازن بني نصني متلمسا

مقام قائليهام الفكري والفني وغايات

واملواهب ملخلوقاته العاقلة ،فهو الذي
وخيال خالق ومواهب أخرى متك ّنهم

من التأليف األديب املتميز ،ولكنه تعاىل
( ((2ن��ح��و ن��ظ��ري��ة أس��ل��وب��ي��ة ل��س��ان��ي��ة ،فييل
سانديرس.29 :
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ال يمكن أن هيب للعبد موهبة تأليف

املتبوعني فال يمكن أن توصف بالثقل

املتحدي به ،الذي جعله دليل صدق

حتى وإن ثقلت أجسامهم؛ ألن أقواهلم

كتاب يباريه به ،أو ينقض فيه إعجازه
عىل رسالة رسوله ،فيتغلب هذا
املوهوب يف حتدي اهلل أو نبيه فيصبح

النبي كاذبا يف دعواه.

إنام تعبرّ عن أحالم يمكن أن توصف

باخلفة.

ومثال ثقل الكالم الذي ُيظهر مقام

مسوغ عقيل قوي
وهبذا نحصل عىل ّ

اهلل يف أقرص السور ،هو ما ورد يف سورة

يف أعىل طبقات البالغة ،بالقياس إىل

ﮊﮋﮌﮍﮎﮏ

ّ
يفضل النص القرآين نوعيا وجيعله
النصوص البرشية رشيطة أن نبحث

عن إعجاز الكتاب يف النص لنقدمه
دليال ملموسا غري قابل للدحض ،ذلك

ّ
أن النص ْ
وإن كان معجزة عقلية فإنه
يتضمن جانبا ملموسا يظهر يف األلفاظ

التي تدل عىل املعاين .ومن هنا نعرف
ملاذا مل يتحدّ اهلل تعاىل الكافرين بأقل
من سورة؟ .اجلواب هو أن السورة
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من حيث عالقتهم بامللوك والقادة،

نص مكتمل يظهر فيه صوت اهلل تعاىل
الذي يمثل مقامه وثقل كالمه :ﭽ ﭦ

الكوثر :ﭽ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ

ﮐ ﮑ ﭼ [سورة الكوثر.]3- 1 :

نلحظ ّ
أن إحدى آيات السورة

الكريمة متثل مقام اهلل تعاىل وهي اآلية

األوىل ،ويظهر ثقل املقام يف إعطاء اخلري

الكثري املفرط بالكثرة الذي يتسع إىل
خري الدنيا واآلخرة ،ومن مصاديقها
النبوة وهنر يف اجلنة( ،((2ولو قال هذا

لس ِخ َر منه َ
احل َك ُم؛ ّ
ألن كالمه
الكالم برش َ
ال يطابق مقامه ،ف ُيحكم عىل نصه بأنه

غري ُمعجز للقرآن .وربام يكون صاحب

ﭧ ﭨ ﭩ ﭪﭼ [سورة املزمل:

املقام الضعيف سخرية إذا حتدّ ى أحدا

بثقل مقام صاحبه ،كذلك تكون أقوال

وصوت اهلل تعاىل ظاهر يف السور

 ،]5إذ ال يمكن تفسري ثقل الكالم إال
قادة اجليوش وامللوك ثقيلة ،أما كلامت

أعىل منه مقاما.

( ((2ظ :الكشاف ،الزخمرشي.812- 811/4 :

د .تومان غازي اخلفاجي

كلها القصار والطوال ،حتى يف

اللواء بيده اليرسى وملا قطعت ضم

إبراهيم وقصة موسى وقصة يوسف

اال رسول أفإن مات أو قتل انقلبتم

القصص والسري الذاتية ومنها قصة

وغريها ،التي من املفروض من حيث

طبيعة اجلنس األديب أن تكون من صنف
األدب املوضوعي الذي يتوارى مؤلفه

وراء النص ،لكن اهلل تعاىل حرص عىل

أن ُيظهر صوته بنسب كبرية يف كلامت
النصوص القصصية ،والسيام مقام
الراوي الذي يظهر يف لفظة( :قال)(.((2

أما قوله تعاىل :ﭽ ﭣ ﭤ ﭥ

ﭦ ﭧ ﭨ ﭼ [سورة الطور]34 :

فال خيالف هذا؛ ّ
ألن ((احلديث التام ال

تتحصل حكايته يف ّ
أقل من كلامت سورة
قصرية))(.((2

أما الرأي القائل بأن بعض اآليات

أو أبعاضها نزلت عىل لسان بعض

الصحابة ،نحو ما نقله السيوطي من

أن (مصعب بن عمري) محل اللواء

يوم أحد  ،فقطعت يده اليمنى ،فاخذ
( ((2ظ :سيميائية إي��ق��اع ال��ق��رآن الكريم
وف��واص��ل��ه ،د .ت��وم��ان غ���ازي حسني
اخلفاجي.34- 33 :
( ((2الربهان ،الزركيش.66/2 :

اللواء اىل صدره وهو يقول (وما حممد
عىل اعقابكم) يومئذ ،حتى نزلت بعد
ذلك ( .((2فنحن النطمئن اىل صحته
ونتحفظ عىل تصديقه .ومثل ذلك
ما روي عن أمية ابن ايب الصلت من

أشعار تتضمن معاين بعض آي القرآن
الكريم.

املبحث الثاين:

رشوط املتحدي من منظور نظرية
اإلعجاز املقامي.

اتضح سابقا أن أنموذج اإلعجاز

املقامي يتألف من أربعة عنارص هي:

1.1املتحدي ،وهو منشئ النص الذي
قد ينوب عنه نبيه.

2.2املتحدى به( ،النص القرآين).

3.3املتحدى ،وهم البرش املنكرون لنسبة
القرآن هلل تعاىل ،وعدم االعرتاف

بنبوة النبي.

َ 4.4
احل َكم (الناقد املحايد).

هذه العنارص متفاعلة مجيعا ومتصلة

( ((2اإلتقان ،السيوطي.57 :
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بعالقات متينة متشابكة ،لذا ال يمكن

درس كثري يف مباحث اإلعجاز والتفسري،

بحثية إجرائية ،نظرا لتشابك العالقات

ألهنم مل يركزوا يف مبدأ اإلعجاز املقامي

دراستها مجيعا؛ إال أن نجزئها ألغراض
بني هذه العنارص األربعة التي كانت
تدرس منفصلة ،مما أ ّدى إىل الوصول

إىل نتائج فقرية ال ختلو من بعض

التناقضات.

الذي يعدّ أصال لإلعجاز ،بل قفزوا عىل
هذا املبدأ متجاوزينه ليسلموا بمصادرة

اإلعجاز البالغي .لكن بعضهم ترك لنا
إشارات مهمة توحي بأمهية الربط بني

ويف هذا املبحث سندرس أحد أهم

مقام املنشئ وبالغة نصه املعجز ،وهو ما

املتحدي يف عالقته بنصه املتحدى

من يرجع اإلعجاز إىل وجهني ،أحدمها:

عنارص اإلعجاز املقامي وهو عنرص

به ،مراعيا مقام املتحدى ،فأما عالقة
املتحدي بنصه فتظهر يف حقه بوضع

نقله لنا عدد من علامء اإلعجاز ّ
بأن هناك
يتعلق بالقرآن نفسه ،وهو اإلعجاز

الداخيل البالغي ،واآلخر :هو اإلعجاز

رشوط لإلعجاز من حيث زمان

املتصل بمقام املنشئ ،وسموه اإلعجاز

غري ذلك من رشوط تعدّ جزءا من

فس هؤالء الرصفة
نقض القرآن ،وقد رّ
ّ
(النظام)(،((2
تفسريا خمالفا ملفهوم

حدوث املعجزة ومكاهنا ونوعها إىل
مقامه ،أو مقام من ينوب عنه؛ أل نّه هو

املبادر بالتحدي عىل وفق هذه الرشوط
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لكن الدارسني مل يصلوا إىل نتائج حاسمة؛

التي ال تبدو للخصم أهنا مستحيلة

أو غري ممكنة من خالل خربته بقوانني

الفن الذي يتقنه املجتمع ،لذلك حتصل

االستجابة ،أو االنسحاب من املباراة
إذا حصل التسليم بعجز اخلصم.

ونظرا ألمهية هذا املوضوع ،فقد

بالرصفة التي رصفت املعارضني عن

( ((2زع��م أب��و إسحاق إبراهيم الن ّظام أن
إعجاز القرآن حصل بالرصفة ويعني هبا
أن اهلل رصف العرب عن معارضته وسلب
عقوهلم ،وكان مقدورا هلم ،لكن عاقهم
أمر خارجي ،فصار كسائر املعجزات.
وق��د ر ّد كثري م��ن علامء اإلع��ج��از هذا
املعنى واستدلوا بقوله تعاىل :ﭽ ﭜ ﭝ
ﭞﭟﭠﭡﭢﭣﭤ
ﭥ ﭦ ﭧﭨ ﭩ ﭪﭫ

د .تومان غازي اخلفاجي

ولكن تفسريهم بقي غامضا ،ذلك أهنم

فرسه ّ
وفسه
النظام تفسريا ميتافيزيقيا ،رّ

املحمودة أو املذمومة التي تؤدي إىل إيثار

بعد أن كشفنا عنه النقاب يف املبحث

استشفوها من ميل الناس إىل الصناعات
((حرفة من ِ
املرء ِ
احل َرف ،فينرشح صدره
بمالبستها ،وتطيعه قواه يف مبارشهتا،

فلام دعا اهلل أهل البالغة واخلطابة الذين

هييمون يف كل ٍ
واد من املعاين بسالطة

لساهنم إىل معارضة القرآن ،وعجزهم
عن اإلتيان بمثله ،ومل يتصدروا ملعارضته،

مل َ
خيف عىل أويل األلباب أن صارفا إهليا
رصفهم عن ذلك))(.((3

وهذا الرصف اخلفي هو ما أطلقت

عليه اسم (اإلعجاز املقامي) ،الذي
ﭬ ﭭ ﭮﭼ [س��ورة اإلرساء:
 ،]88فإنه ي��دل عىل عجزهم مع بقاء
يبق فائدة
قدرهتم ،ولو سلبوا القدرة مل َ
الجتامعهم ملنزلته منزلة اجتامع املوتى،
وليس عجز املوتى مما حيتفل بذكره ،هذا
مع أن اإلمجاع منعقد عىل إضافة اإلعجاز
إىل القرآن ،فكيف يكون معجزا وليس
فيه صفة اإلعجاز؟! .بل املعجز هو اهلل
تعاىل ،حيث سلبهم القدرة عىل اإلتيان
بمثله .ظ :دالئ��ل اإلعجاز ،اجلرجاين:
 ،390ال�بره��ان ،ال��زرك�شي،57/2 :
اإلتقان ،السيوطي.485 :
( ((3اإلتقان ،السيوطي.487 :

آخرون تفسريا نفسيا غامضا ،ولكن

السابق وتبينّ لنا كنهه ،نحاول يف هذا
املبحث تبيان أماراته التي نتلمسها من

يمر عليها
حتليل آيات التحدي ،التي كان ّ

املفرسون مرور الكرام ،ومل يركزوا يف
مقابلة التشاهبات واالختالفات اللفظية

وموازنتها ملعرفة ما فيها من إشارات

تكشف عن أمهية مبدأ اإلعجاز املقامي
يف تفسري كثري من القضايا التي كانت
جمهولة أو غامضة يف الظاهرة االعجازية

ملحة ملعرفة مقاصد
التي تثري أسئلة
ّ

املتحدي بكلامت متكررة مهمة نحو:
(مثله ،بمثله ،من مثله) ،وتكرار كلمة:

(قل :كذا) يف ثالث آيات ليكون خطاب
املتحدى غري مبارش ،واختفاء هذه اجلملة
يف آية واحدة ليصبح اخلطاب مبارشا.

هذه املالحظ الدقيقة هي التي تثري

أسئلة علمية نحو :ما الفرق بني (الباء)
و (من) ،قبل كلمة (مثله) التي جاءت

مرتني جمردة منهام؟ .فضال عن السؤال
عن عودة الضمري (اهلاء) يف كلمة (مثله)

153

رشوط املتحدي من منظور نظرية االعجاز املقامي للقرآن

أيعود عىل القرآن أم عىل النبي ،أم

عىل كليهام؟.

وهنا البد من ترتيب آيات التحدي

ويف سياق جماراة اخلصم ليعثر يف

بحسب زمان نزوهلا ،ذلك ّ
أن ترتيب

رشط االفرتاء املزعوم من اخلصوم،

املتحدي بنصه ،وعالقته باملتحدى،

التحدي الذي َقبِل به اهلل تعاىل حتت

يمكن أن نسأل ملاذا مل يصف اهلل تعاىل يف
آية سورة يونس ،38 :السورة الواحدة
املتحدى هبا بصفة االفرتاء ،يف حني

وصف التحدي بعرش سور هبذه الصفة؟
وذلك يف آية سورة هود ،13 :ثم ملاذا

أخر الصفة (مفرتيات) يف آية سورة
ّ
هود عىل صفة (مثله) ،فقال( :بعرش

سور مفرتيات) ،ومل يقل( :بعرش سور
مفرتيات مثله)؟.

ّ
كل هذه األسئلة حتدد بدقة عالقة

املتحدي بنصه املعروض للمناقضة،

بعضها ورد بإشارات رسيعة متفرقة
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جديد ليصبح ذا عمق تارخيي.

عند املفرسين وعلامء اإلعجاز عىل النحو
يتطرق
االحتاميل غري املرجح ،وبعضها مل ّ
إليه أحد .فكان لإلشارات اجلديدة فضل

واحد هو فضل اجلدة ،ولإلشارات

القديمة السديدة فضالن مها فضل
توصلت إليه من
السبق وفضل تعزيز ما
ُ

النزول الزماين يكون أبني يف فهم عالقة
فضال عن ّ
أن التحدي املرتّب زمانيا
يعرض التحدي بني أيدينا عىل خشبة

مرسح ذهني تتحرك عليه شخوص
متصارعة تشعر بتكافؤ القوى بدءا،
ثم تتطور األحداث فتنقلب أحوال

الشخصيات فتنترص إحداها مباركة،

وتنهزم األخرى مذمومة يف نظر ا ُملشاهد،

الذي يكشف عن مقام املتحدي الذي

يعد أصال لإلعجاز .ويظهر هذا الرتتيب
الزماين يف اآليت(:((3

1.1قوله تعاىل :ﭽ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ
ﭠﭡﭢﭣﭤﭥﭦ
ﭧﭨﭩﭪﭫﭬﭭ
( ((3وردت هذه اآليات الكريامت يف سورة
اإلرساء ،ثم يف يونس ،ثم يف هود ،بحسب
قدم زمن نزوهلا هبذه السور املكية ،وكان
آخ��ر ن��ص رصي��ح للتحدي ه��و م��ا نزل
يف س��ورة البقرة وهي س��ورة مدنية .ظ:
الربهان ،الزركيش ،138/1 :اإلتقان،
السيوطي.44 :

د .تومان غازي اخلفاجي

ﭮﭼ[ ،سورة اإلرساء.]88 :

إذ نلحظ حصول االضطراب يف منطقة

2.2وقوله تعاىل :ﭽ ﮱ ﯓ ﯔﯕ ﯖ

(االفرتاء) ،الذي له خصوصية ،ختتلف

ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢﭼ[ ،سورة

قطع الريب واالفرتاء كليهام ،يف اآليتني

3.3وقوله تعاىل :ﭽ ﭑ ﭒ ﭓﭔ ﭕ

بمنزلة ا ُملس ِّّلم بالعجز .ففي ميدان رشط

ﭜﭝﭞﭟﭠﭡﭢ

اهلل تعاىل ،ومقام النبي جيب أن

4.4وقوله تعاىل :ﭽ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ

الواحدة املتحدى هبا يف آية سورة

ﯮﯯﯰﯱﯲﯳﯴ

معرفات مجيعا ،غري ّ
منكرات ،وال
هودّ ،

ﯗﯘﯙﯚﯛﯜ

يونس.]38 :

ﭖﭗﭘﭙﭚﭛ
ﭣﭼ[ ،سورة هود.]13 :

ﯦﯧﯨﯩﯪﯫﯬﯭ
ﯵﭼ[ ،سورة البقرة.]23 :

عن مقام الريب ،وكالمها يقابل مقام
األوىل واألخرية اللتني جتعالن املخاطب
االفرتاء ،ينوب مقام النبي عن مقام

تصعب فيه الرشوط ،لذلك فالسورة
يونس ،وعرش السورة يف آية سورة

عربة يف صيغهام اللغوية املجردة ،وهذه

ّ
كم التحدي
إن نظرة رسيعة إىل ّ

فرضية سنثبتها الحقا باألدلة امللموسة.

يليق بمقام اهلل تعاىل ،إذ ال يمكن أن

مقام املخاطبني

تكشف لنا عن وجود اضطراب ،ال

يتحدى اهلل تعاىل بالقرآن كله ثم يتحدى
الحقا بسورة واحدة بصيغة النكرة ،ثم
يرتاجع-وكأنه أحس بالغلبة -فيرتاجع

ليتحدى بعرش سور!.

لذلك ستكون دراستنا مقسمة بحسب
تغيرّ

اخلطاب لتغيرّ

بالتقسيم اآليت:

1.1مقام املخاطب ا ُملس ِّلم بالعجز (مجيع
اإلنس واجلن) :وخطابه ورد يف آية

التحدي األوىل [سورة اإلرساء:

هذا االضطراب الذي يبدو من

 ،]88وقد ظهر فيه مقام املتحدي

اآليات الكريامت بحسب مقام املتحدى،

املخاطبني بالرشوط التي وضعها

النظر الرسيع ممكن أن يحُ َّل بتصنيف

حازما جازما ،أقسم عىل عجز
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التي تظهر معطياهتا يف أنموذج

(ت180هـ) بحرف إضافة ،ويوضح

 .أجنس املتحدى به ويظهر بكلمة

التي تربط املجرور باحلدث الذي قبله،

التحدي يف كلامت النص اآلتية:

(بمثله) ،وقد كرر للتأكيد بكلمة( :ال

يأتون بمثله).

ويظهر ذلك يف قوله(( :فإذا قلت:

"مررت بزيد" فإنام أضفت املرور إىل
ُ

كم املتحدى به (هذا القرآن) ،أي
.ب ّ

زيد بالباء))(.((3

 .جنيابة الراوي النبي عن املنشئ

هذا القرآن) ،تعني اشرتاط إتيان

القرآن كله.

يف حتديه بداللة كلمة( :قل يا حممد:

لئن.)...

وهبذا تكون كلمة( :أن يأتوا بمثل

املتحدين بكالم ملتصق بجنس القرآن،
وهو يشبه معنى كالمنا املعارص( :آتني

 .دخطاب املتحدى خطاب غيبة ،بام

بنسخة من هذا الكتاب طبق األصل)،

يرصح أن هذه املخلوقات (اإلنس
ّ

بنسخة ليست هي األصل ،ولكنها

يدل عىل أن اهلل خاطب نبيه بأن

واجلن) ال وزن هلم جمتمعني يف
معارضة القرآن.

وذلك عن طريق االستنساخ الذي يأتينا

مطابقة لألصل ،فهي بحاجة إىل تدقيق
وتصديق ،وهذا العمل هو الذي يقوم به

وهنا يتحدد عود الضمري يف

احلكام بام يسمى اآلن بصحة الصدور،

الكلمة مسبوقة بحرف اجلر (الباء)

األصيل جيب أن يكون لصيقا بجنس

كلمة (بمثله) عىل القرآن ،لكن هذه
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هذا االصطالح بفاعلية هذا احلرف

ومعناه لإللصاق

(((3

 ،وقد سامه سيبويه

( ((3ورد يف لسان العرب أن (( َل ِصق به يلصق
لصوقا :وهي لغة متيم ،وقيس ،تقول لسق
بالسني ،وربيعة تقول لزق ،وهي أقبحها)).
لسان العرب ،اب��ن منظور،278/12 :
(الباء) ،قال سيبويه(( :باء اجلزاء إنام هي
ل�لال��زاق واالخ��ت�لاط ،وذل��ك قولك=:

أي ّ
أن القرآن املؤتى به ملعارضة القرآن
القرآن املشار إليه بكلمة (هذا)،

=(خرجت بزيد) ،و(دخلت به) ،و(رضبته
بالسوط) :ألزقت رضبك إي��اه بالسوط،
فام اتسع من هذا يف الكالم فهذا أصله)).
الكتاب ،سيبويه.339/4 :
( ((3املصدر نفسه.487/1 :

د .تومان غازي اخلفاجي

واإللصاق بكالم اهلل تعاىل واإلشارة إليه

ماداما نابعني من مقام إله قادر حكيم،

صدوره من مقام اهلل تعاىل ،وتظهر فيه

برشي .وهلذا وصف تعاىل كتابه بقوله:

بلفظة (هذا) يتضمنان الرتكيز يف صحة
بصمته الذاتية ورؤيته للكون ولإلنسان
ولنفسه ،والغاية من التواصل مع بني

البرش إىل غري ذلك مما حياكي اجلليل يف

كالمه اجلميل ،حماكاة تضاهي األصل.

وال يشفيان غليله إذا صدرا من مقام

ﭽﮏﮐﮑﮒﮓﮔﮕ

ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛﮜ ﮝ ﮞ ﮟ
ﮠﭼ [سورة فصلت.]42- 41 :

هذه الرشوط التي حددها مبدأ

وهذه الرشوط املوضوعة هلذا

اإلعجاز املقامي للقرآن الكريم ،جتعل

بمثل ديوان املتنبي هذا كامال ببنيته

حتدي البرش للبرش باإلبداع األديب شعرا

التحدي تشبه حتدي الشعراء بأن يأتوا
املتشابكة العالقات التي تعطينا صورة

أكرب من عدد أجزائها ،وهذه الزيادة هي

الشفرة الذاتية التي ال يمكن تقليدها
ومنها :أنه أحيته أبيات ،وقتلته أبيات،

ووسمته أبيات باسم (املتنبي) إىل غري

ذلك مما ُيظهر اإلعجاز املقامي للمتنبي
يف مضامر النص الشعري.

للتحدي وظائف خمتلفة عن وظائف

ونثرا ،سنبحثها يف مبحث مستقل ،وال

بأس من اإلشارة إليها هنا.

فغاية حتدي البرش للبرش هي الفخر

باحليازة عىل الفحولة وإخراس اخلصم،

أما التحدي اإلهلي للبرش فغايته هداية
البرش ،أو يتكلفون معارضة مقام اهلل

تعاىل بتهديده ووعيده ،وهو حتدّ ليس

وهو ما يشعرنا ّ
بأن هناك مقاما

بسهل ،لذلك جاءت آية التحدي األوىل

العزيز ،يظهر مثال يف إجابته عن األسئلة

انطالقا من منزلة منشئته .وهبذا يمتاز

للمتنبي ،وهناك مقام هلل تعاىل يف كتابه
التي تؤلف حدود اإلنسان الروحية

وأمهها :بدء خلق اإلنسان ،ومآله بعد

املوت اللذان يشفيان غليل اإلنسان

بأسلوب تقريري جازم يبينّ منزلة القرآن
جنس القرآن األديب من جنس الشعر

والنثر الفني عىل الرغم من اشرتاكهام

يف خاصة االستعامل اخلاص للغة،
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إال ّ
أن أسلوب البرش ال يامثل أسلوب

(ت403هـ) ((كالشعر الذي إذا عرف

واختالف الغايات وطرائق الوصول إىل

وأمكنه نظمه ،والوجوه التي تقول ّ
إن

القرآن

(((3

الختالف دوافع ّ
كل منهام،

اخلري واجلامل واحلق بام ينبثق عن أصل

اإلعجاز وهو اإلعجاز املقامي للمتكلم
يف تواصله مع املؤمنني واملعاندين.

إعجاز القرآن الكريم ،يمكن أن ُيع َلم
منها ،فليس مما يقدر البرش عىل التصنع له
والتوصل إليه بحال))( ،((3فلم يبقَ إذن

لذلك فكلمة (مثل) املشار هبا إىل

إال وجه اإلعجاز املقامي الذي ال يمكن

النظري والشبيه ال من حيث التشابه

تعاىل ،والذي يعدّ أصال اإلعجاز القرآين.

النص املفرتض أن يعارض القرآن تعني
يف الشكل البالغي واملعاين اللغوية،
التي يمكن أن تكتسب باخلربة واملران
بمساعدة املواهب ،بل من حيث املضاهاة

واملساواة باملعاين املقامية للمنشئني.

أن ُيع ّلم أو ال ُيوهب لإلنسان من اهلل
فكلمة (مثل) كلمة تسوية ،يقال

هذا ِم ْث ُله و َم َث ُله كام يقال ِش ْب ُهه َ
وش َب ُهه

بمعنى .قال ابن بري(( :الفرق بني املامثلة
واملساواةّ ،
أن املساواة تكون بني املختلفني

فالتشابه باألشكال بني القرآن الكريم

يف اجلنس واملتفقني؛ ّ
ألن التساوي هو

إىل وجوده علامء اإلعجاز كماّ ونوعا

وأما املامثلة فال تكون إال يف املتفقني،

واألدب العريب الرفيع موجود ،وقد اشار

شاءوا أم أبوا ،السيام يف حدود التحدي
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التعمل له
اإلنسان طريقه حدث عنه
ّ

املفتوح بأقل قدر منه وهو سورة واحدة

غري حمددة ،بسبب حمدودية أبنية اللغة،
يتوصل إليها اإلنسان
التي يمكن أن
ّ

والتعود والتصنع ،ما مل ُينظر
بالتدريب
ّ

إىل املعاين املقامية ،فهي برأي الباقالين
( ((3ظ :معرتك األقران ،السيوطي.8/1 :

التكافؤ يف املقدار ال يزيد وال ينقص.

تقول :نحوه كنحوه ،وفقهه كفقهه ،ولونه
كلونه ،وطعمه كطعمه ،فإذا قيل :هو مثله

عىل اإلطالق فمعناه أنه يسدّ مسدّ ه)) .
(((3

( ((3إعجاز القرآن ،الباقالين،162- 161 :
ظ :هن��اي��ة اإلجي���از يف دراي���ة اإلع��ج��از،
الرازي 27 :وما بعدها.
( ((3لسان العرب ،ابن منظور-20/10 :
( ،21مثل).
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بمعنى لو استطاعت اإلنس واجلن أن

نلحظ تكرار كلمة (من دون اهلل)

عن إنزال القرآن؛ ّ
ألن هذا املثل يكفي

اإلعجاز ،وحذفت من اآلية األوىل؛

يأتوا بمثل هذا القرآن لتخلىّ اهلل تعاىل

هلدايتهم ،ولكنهم مل يستطيعوا اإلتيان
بمثله من مجيع حيثياته ،والسيام احليثية

التي تعد أصال ،وهي صدوره من مقام إله،

بدليل تكرير استحالة النقض واملضاهاة
إذا انتزع أو استثني هذا األساس املالزم

حيول النص إىل نص نوعي
لإلعجاز الذي ّ

يف ّ
كل مستويات التحدي الكمية ،وهذا
يظهر يف اجلدول اآليت:

ت
1

اآلية

ثالث مرات ،وهي كلمة تؤكد أصل
ألهنا مفهومة من مقابلة اجتامع الكائنات

العاقلة املرئية وغري املرئية كلها عىل
اإلتيان بمثل ما جاء به الواحد ،الذي

وهبها امللكات األدبية حتى بلغت
الذروة يف الفصاحة والبيان ،ولكن

الواحد اجلليل يأبى أن هيب مقامه

خلصمه لينترص به عليه.

وقد ظهرت العبارة املحذوفة (من

استحالة النقض

الدليل عىل االستحالة

استحالة اإلتيان بمثل تعاون كل اإلنس واجلن فيام
بينهم من دون االستعانة
[سورة اإلرساء]88 :
كله
القرآن
بمقام اهلل

2

[سورة يونس]38 :

3

[سورة هود]13 :

4

[سورة البقرة]23 :

استحالة افرتاء سورة
مثله

استحالة افرتاء عرش

سور

استحالة اإلتيان بسورة
واحدة

ﭽ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢﭼ
ﭽ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢﭼ
ﭽ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢﭼ
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دون اهلل) يف مكان آخر يف السياق نفسه

تنبأ يف بني أسد ،واألسود العنيس
الذي ّ

ﮟﮠﮡﮢﮣﮤﮥﮦ

يف بني تغلب.

يف قوله تعاىل :ﭽ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ
ﮧﭼ [سورة يونس.]37 :
ومن هنا يتبينّ

وال سبيل إىل اجلزم ّ
بأن الكالم الذي

رشط املتحدي

جاء به هؤالء منسوب إليهم حقيقة ،بل

مقسام عىل طوائف تسمى
يسمى قرآنا ّ

ومن ذلك الكالم املتهافت الذي نسب

األساس ،وهو معارضة القرآن بنص
سورا ،أقلها ثالث آيات ،يظهر فيها مقام
اهلل واضحا من حيث حدود شكل النص
املكتمل املستقل بذاته ،ومن حيث املعنى

الذي يوحي به معنى لفظة (سورة) وهو
املرتبة الرفيعة( ،((3التي تعبرّ عن رفعة

منشئها ،فال حيقّ للمعارض إذن أن
يعارض القرآن إال بتوخي مقام اهلل تعاىل

كأن يدعي أنه إله نحو ادعاء فرعون
الوارد يف قوله تعاىل :ﭽ ﭹ ﭺ ﭻﭼ
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تنبأ يف اليمن ،وسجاح التي ظهرت
الذي ّ

نبي
[سورة النازعات ،]24 :أو يدعي أنه ّ
يوحى إليه من إله ،نحو املحاوالت التي

ختيل القصاص املتأخرين،
املرجح أنّه من ّ
إىل مسيلمة أنه كان يقول(( :يا ضفدع

نقي ما تنقني ،نصفك يف
بنت ضفدعنيّ ،
املاء ونصفك يف الطني ،ال املاء تكدرين

وال الشارب متنعني))(.((3

والواضح ّ
أن هذا اهلراء ليس من

لغة اجلاهليني يف يشء ،وليس بينه
وبني البالغة العربية صلة تذكر ،تلك
البالغة اآلرسة التي علقت هبا النفوس
وحفظتها الصدور سنني طويلة حتى
عرص التدوين ،جلامهلا وعمق مضامينها،
والسيام أن املتنبئني يعلمون رشوط

حاولت مضاهاة القرآن يف حياة النبي

املناقضات األدبية ،وأوهلا متاثل اجلنس

بالياممة يف بني حنيفة ،وطليحة بن خويلد

سورة الفيل القرآنية البليغة مثال ،بسورة

التي أ ّداها مسيلمة الكذاب ،الذي ظهر

( ((3ظ :اإلتقان ،السيوطي ،82 :إعراب القرآن
وبيانه ،حميي الدين الدرويش.66/1 :

ثم وحدة املوضوع ،فال جيوز معارضة
الضفدع اهلرائية ،إال إذا أردنا إنشاء

( ((3تاريخ األمم وامللوك ،الطربي.275/2 :

د .تومان غازي اخلفاجي

تصور املفارقة بني النصني.
كوميديا
ّ

فال ينبغي إذن للمعارض أن

يكن قادرا عىل مباراة مقام اهلل فإنه

قادر عىل مباراة مقام النبي؛

يعارض القرآن إال بتوخي شكل

ألنه برش مثلهم عىل الرغم من أن

إليها بعرض املوضوعات التي هتم

ويظهر هذا املقام يف اآليتني اآلتيتني:

القرآن ومضمونه والغاية التي يرمي

املتحدى ال حيقّ له أن يضع رشوطا.

اإلنسان وتقلقه .وأساس هذا كله

2.2قال تعاىل :ﭽ ﮱ ﯓ ﯔﯕ ﯖ

النبوة هذه الرشوط فادعوا أهنم أنبياء
ّ

ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢﭼ[ ،سورة

االدعاء ال يقوم عىل فراغ فكري

3.3قال تعاىل :ﭽ ﭑ ﭒ ﭓﭔ ﭕ

توخي مقام املنشئ ،ولذلك َف ِه َم مدّ عو

أرشكوا مع حممد بالوحي ،وهذا

وفني ،لذلك جاءوا من أماكن حرضية

فلبوا الرشط
خمتلفة يف اجلزيرة العربيةّ ،
بنص
األساس للتحدي وهو اإلتيان
ّ

ولكن نصوصهم
موحى من اهلل تعاىل،
ّ

حذر الفتنة ،عىل الرغم من
طمست
َ

عدم مضاهاهتا للقرآن.

2.2مقام املخاطب ا ُملنكر لنسبة القرآن
إىل اهلل تعاىل :وهؤالء هم الذين
اهتموا النبي بأنه افرتى القرآن،

ومادام اهلل تعاىل قد قرر أن القرآن
ال يمكن أن يفرتى من دونه ،فلامذا

مل يأمر نبيه بقبول رشط املتحدى

لإليقاع باخلصم ،بإهيامه أنه إذا مل

ﯗﯘﯙﯚﯛﯜ

يونس.]38 :

ﭖﭗﭘﭙﭚﭛ

ﭜﭝﭞﭟﭠﭡﭢ
ﭣ ﭼ[ ،سورة هود.]13 :

أنتج خطاب املنكرين لنسبة القرآن

إىل اهلل تعاىل ،موقفا جديدا للمتحدي

ظهر يف كالمه يف كلامت مهمة هي:
	-بسور مثله.

	-بعرش سور مثله مفرتيات.

حيدد مبدأ اإلعجاز املقامي معنى

جديدا لالفرتاء -سيتضح الحقا -غري
معنى الكذب الذي يستدل عىل معناه
املفرسون إما من املعاجم ،أو من مقابلته
مع الصدق الوارد يف السياق اللغوي

161

رشوط املتحدي من منظور نظرية االعجاز املقامي للقرآن

لآليات التي ختاطب مقام املفرتين(،((3

ويعزز ترجيح عودة الضمري يف

عىل أن ينزل عن أساس اإلعجاز ،وهو

ِ
مثله» عىل اإلضافة ،أي :بسورة كتاب

ذلك ّ
أن هذا املقام ال حيمل اهلل تعاىل
املرشوط يف عبارة(سورة مثله) ،و(عرش

سورة مثله مفرتيات) بدليل التذييل
الظاهر يف قوله تعاىل :ﭽ ﭛ ﭜ

مثله))( ،((4أو ((كالم مثله ،أي مثل
القرآن))( ،((4و(ادعوا) من دون اهلل(من

استطعتم) من خلقه لالستعانة به عىل

ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣﭼ.

اإلتيان بسورة مثله :يعني أن اهلل وحده هو

يف كلمة(مثله) عىل القرآن أيضا يف كلتا

عىل ذلك أحد غريه ،فال تستعينوه وحده،

نرجح عودة الضمري
هذا التحديد جيعلنا ّ
اآليتني ،أو عودته عىل النبي بام له

عالقة بالقرآن ،مع مالحظة أن اآلية
األوىل مل تذكر صفة االفرتاء ،إذ مل يقل

تعاىل( :بسورة مثله مفرتاة) ،كام قال

(بعرش سورة مثله مفرتيات).

القادر عىل أن يأيت بسورة مثله ،وال يقدر
ثم استعينوا بكل من دونه ،فلن تستطيعوا

اإلتيان باملطلوب.

وهبذا تصبح املعارضة مرشوطة

باإلتيان بنسخة طبق األصل من سورة

يونس؛ ّ
ألن شبهة االفرتاء التي أطلقها

يتضح لنا يف آية سورة يونس

يقر هبا اهلل تعاىل
الكفار عىل النبي مل ّ

يقر هبا اهلل تعاىل صفة متس
للنبي مل ّ

يف هذه السورة الكريمة .وهو ما اكده

أن االفرتاء صفة موجهة من الكفار
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ِ
((«بسورة
كلمة(مثله) عىل القرآن قراءة

نصه الكريم أبدا فنفاها باحلذف يف آية
سورة يونس ،بدليل ظهورها يف آية

سورة هود.

( ((3ظ :الكشاف ،ال��زخم�شري-330/2 :
 ،331إعراب القرآن وبيانه ،حميي الدين
الدرويش.337/11 :

صفة لكالمه الذي نزل عىل النبي

الكرماين

(ت505هـ)

من

خالل

مالحظتني ذكيتني ،أوالمها :مقابلة

( ((4الكشاف ،الزخمرشي ،331/2 :ظ :البحر
املحيط ،ابن حيان األندليس،206/5 :
روح املعاين ،اآللويس.158/11 :
( ((4البحر املحيط ،اب��ن حيان األن��دل�سي:
.206/5
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حذف صفة (االفرتاء) يف آية سورة

إال أنه ال ينبغي أن يعطي حجة قوية

ِ
ِ
مثله)،
(سورة
وثانيهام :قراءة اإلضافة

بنص واحد ،فزاد يف عدد النصوص إىل

يونس ،وظهورها يف آية سورة هود،
وهذا التوجيه يفرس تكثري عدد السورة
املتحدى هبا من سورة واحدة أصلية يف آية

سورة يونس إىل عرش سور مثله مفرتيات

يف آية سورة هود ،ذلك ّ
أن اهلل تعاىل حني

َقبِ َل بالنزول عن مقامه لنبيه هبدف
اإليقاع باخلصم أمر نبيه أن ُيكثر من
عدد السور املتحدى هبا التي َق َ
بل أن

يكون ظاهرها مفرتى ،ولكن باطنها نابع
من االستعانة باهلل وحده .وهذا التوجيه

ينزه مقام اهلل تعاىل ،الذي يأبى أن يكون
ّ

كمقامنا كأن يتحدى أحدنا نظريه فيقول
له :أحتداك أن تكتب صفحة بدقيقة
شمر
واحدة ،وحني نرى خصمنا قد ّ

عن ذراعه وبانت قدرته عىل حتقيق هذا
الرشط ،نرتاجع ونقول :أحتداك بكتابة

عرش صفحات بالدقيقة الواحدة.

فالرتاخي يف عدم رفض االفرتاء

عن النبي بشدة وتسهيل التحدي
بسورة واحدة ،وإن كانت معلومة ،وإن

كان ذلك يبدو تسهيال لإليقاع باخلصم،

للخصم بأن املتحدي شعر باهلزيمة
عرشة ،فهذه الظروف تقتيض التحدي
بالسورة التي ورد فيها االفرتاء أول
مرة ،وقد نفى النص هذا االفرتاء لفظا،

وعرض التحدي ميدانيا بسورة يونس
غري املفرتاة يف نظر اهلل تعاىل ،واملفرتاة

يف نظر اخلصم ،وهذا الرأي هو الذي
ذهب إليه الكرماين بقوله(( :ألن ما يف
هذه السورة ،تقديره :بسورة مثل سورة

يونس ،فاملضاف حمذوف ،((4())...بام

جيعل لفظ(سورة) هنا معرفة ُعرفت من
السياق املقامي للتحدي بمعارضة هذا
النص الذي وجهت إليه صفة االفرتاء

املرفوضة من املتحدي اهلل تعاىل ونائبه

النبي حممد.

ويمكن تعزيز تسويغ تقدير الكرماين

هلذا املحذوف من مقابلة أسلوب هذه
اآلية الكريمة الذي يعبرّ

عن مقام

النبي( :قل :فليأتوا بسورة مثله)،
( ((4ال�بره��ان يف توجيه متشابه ال��ق��رآن،
الكرماين.93 :
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وأسلوب التحدي األخري الذي يعبرّ عن مقام اهلل تعاىل :ﭽ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭﭼ،

والرس يكمن يف لفظة (من) التي أفاد منها الكرماين بقوله(( :حسن دخول (من) فيها
[البقرة] ليعلم أن التحدي واقع عىل مجيع سور القرآن من أوله إىل آخره))( ،((4وهلذا
فكلمة (سورة) يف التحدي األخري جاء بلفظ ّ
منكر عام ،وهو ما يناسب مقام اهلل تعاىل

يف تسهيل التحدي.

يزكي هذا التوجيه ّ
ّ
كل سور القرآن السابقة بام فيها سورة هود من شبهة االفرتاء

ّ
ويزكي النبي أيضا من تلك الشبهة ،وحيرص املباراة بعرش سور سيأيت هبا النبي
وهن -بحسب ترتيب النزول( :((4سورة يوسف ،واحلجر،
مما نزل بعد سورة هود
ّ
واألنعام ،والصافات ،ولقامن ،وسبأ ،والزمر ،وحم املؤمن (غافر) ،وحم السجدة

وتسلسلهن يف املصحف هو،37 ،6 ،15 ،12 :
(فصلت) ،وحم عسق (الشورى).
ّ

.42 ،41 ،40 ،39 ،34 ،32

ولو أخذنا دور احلكم (الناقد) ودرسنا افتتاحيات هذه السور العرش وبعض ما

يليها من كالم ،لوجدنا ّ
أخص خصوصيات
أن ستا منهن خصصن بافتتاحات تعدّ من
ّ
متجد الكتاب
القرآن الكريم األسلوبية ،وهي األحرف املقطعة التي تردفها كلامت ّ

ّ
ّ
النص إىل اهلل تعاىل .بحسب ما يتضح يف اجلدول اآليت:
وتؤكد نسبة
وتعظمه
ّ
ت سورة معارضة االفرتاء
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اإلعجاز املقامي يف بداياهتا

1

سورة يوسف

تعاىل :ﭽ ﮢﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ
ﮫﮬﮭﮮﮯﮰﮱﯓ
ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚﭼ.

2

سورة احلجر

ﭽ ﭑﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭼ

( ((4الربهان يف توجيه متشابه القرآن ،الكرماين.25 :
( ((4ظ :الربهان ،الزركيش ،138/14 :اإلتقان ،السيوطي.44 :

د .تومان غازي اخلفاجي

ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙﭚ

3

سورة األنعام

ﭛﭜﭝﭞﭟﭠﭡﭢﭣﭤ

4

سورة الصافات

ﭽﭑﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘﭙﭚ

5

سورة لقامن

ﭽﭑﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘﭙ

6

سورة سبأ

ﭽﭑﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘﭙﭚﭛﭜﭝ

7

سورة الزمر

ﭽﭴﭵﭶﭷﭸﭹﭺﭻﭼﭽ

8

سورة غافر

ﭽﭤﭥﭦﭧﭨﭩﭪﭫﭬﭭﭮ

9

سورة فصلت

 10سورة الشورى

ﭥ..ﭼ

ﭛ ﭜﭼ
ﭚﭼ

ﭞﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭼ

ﭾﭿ ﭼ

ﭯﭰﭱﭲﭼ

ﭽﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ

ﭛ ﭜ ﭝ ﭞﭼ

ﭽﭑﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘﭙﭚﭛﭜ
ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦﭼ
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وإذا تتبعنا شبكة العالقات بني اهلل

أما صوت الوسيط بينهام فيظهر يف

مهمة يظهر فيها اإلعجاز املقامي يف

آيتها الثالثة وظيفة املالئكة يف قوله

تعاىل ونبيه نصل إىل نتيجة إعجازية
حركة االتصال بني اهلل سبحانه ونبيه

تعاىل :ﭽ ﭗ ﭘﭼ التي ُف رّس فيها

مضاهاهتا بأية معارضة برشية أخرى

هم املالئكة جييئون بالكتاب والقرآن

والوسطاء بينهام من املالئكة ،بام ال يمكن

غري التي أداها النبي حممد ،إذ يظهر
صوت اهلل جليا يف ست آيات بأنه هو

املبادر باالتصال ،يف حني يظهر صوت

النبي يف افتتاح سورتني بأنه هو املبادر
باالتصال وذلك يف بداية سورة األنعام

وسورة سبأ ،اللتني تبدآن بـ(احلمد هلل

الذي ،)...أي أن نسبه اتصال اهلل تعاىل

بنبيه أكثر بثالثة أضعاف اتصال

النبي بربه ،بام يعزز تراتب املقامات
بد َّقة وحيافظ عىل ظهور القدرة اإلهلية

الرافدة لسفريها التي حيتاج اليها يف
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سورة واحدة هي الصافات التي ُتظ ِهر

الذكر بـ((كتاب اهلل عز وجل[ ...و]

ّ
وجل إىل الناس ،فاملراد
عز
من عند اهلل ّ
وفس بعضهم
بتالوته تالوته عىل الغري ،رّ
باآليات واملعارف اإلهلية واملالئكة

يتلوهنا عىل األنبياء واألولياء.((4())...

مقابل هذه الشبكة املتامسكة التي

يظهرها اإلعجاز املقامي بجالء يف العرش

السور التي جاء هبا النبي حممد حتت

رشط االفرتاء ،ممثال دور النبي الذي ظهر
نصا ونشاطا،
لنا بأنه أروع وأ ّدق متثيل ّ

مل نجد أحدا من األنبياء املزيفني قد
أ ّدى دوره وأجاد متثيل دور النبي حرك ًة

هذا املوقف ،أي موقف االفرتاء الذي
ُأ ِم َر بقبوله بأن ينوب عنه كي ال يمس

األصيل.

من قريب وال من بعيد ،وهلذا ضاعف

دراميا اعتامدا عىل تاريخ نزول السور

مقامه تعاىل أو يمس نصه هبذه الصفة ال
تواصله لنبيه يف املباراة التي تصدى هلا
الصادق األمني مقابل األنبياء الكذابني.

ونشاطا بعرش يضاهني ما جاء به املمثل
وقد ُف رّست العرش السور تفسريا

الالحقة للسورة التي ظهر فيها التحدي
( ((4روح املعاين ،اآللويس.88/23 :

د .تومان غازي اخلفاجي

حتت رشط االفرتاء ،بمعنى مرسحة حركة التحدي تارخييا يف ساحة مكة؛ ّ
ألن السور
السابقة ك ّلها مكية ،متثل عرشة مشاهد مكية درامية ختضع النص القرآين املؤتى به
للرشط األساس الذي حيافظ عىل مقام اهلل يف السور التي تضاهي السور املنفي عنها
صفة االفرتاء املزعومة بنص القرآن ،أي غري اخلاضعة ملحاكاة دور النبي الذي يتلقى

الوحي من مقام إهلي.

وهنا تتضح وجاهة هذا الرتتيب الذي ال ّ
يقل وجاهة عن الذي اقرتحه الكرماين

يف اعتامده ترتيب السور العرش املتحدى هبن بحسب ما استقر عليه مجع القرآن الكريم،

املنجم ،وقد نسب هذا الرأي إىل مجاعة من املفرسين ،وذلك يف قوله-
بعد اكتامل نزوله ّ

تعاىل-يف (هود)(( :ﭽﭗ ﭘ ﭙﭼ ( ،معناه :مثل البقرة إىل هود ،وهي العارشة،
ومعلوم أن سورة هود مكية ،وأن البقرة وآل عمران ،والنساء ،واملائدة ،واألنفال،

والتوبة مدنيات نزلن بعدها))(.((4

وهذا الرأي يمدّ مرسح التحدي خارج مكة مكانا ،يف زمن النبي حممد وبعد

انتقاله إىل الرفيق األعىل إىل يوم القيامة زمانا ،لذلك اعتمد الرتتيب املكاين املوجود يف

املصحف الذي استقر عليه مجع القرآن الذي يتفق فيه الرقم( )10رقام لسورة هود بعد
حذف رقم سورة الفاحتة ،كاآليت:
ت

1
2
3
4
5

السورة

البقرة (مدنية)

ت

6

آل عمران (مدنية)

7

املائدة (مدنية)

9

النساء (مدنية)

األنعام (مكية)

( ((4الربهان يف توجيه متشابه القرآن ،الكرماين.24 :

8
10

السورة

األعراف (مكية)
األنفال (مدنية)

التوبة (مدنية)

يونس (مكية)
هود (مكية)
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ويبدو ّ
أن هناك ثغرات يف هذا

األنموذج الذي اعتمد هذا الرتتيب

ّ
وأن هنا
لتناوبه بني املكي واملدين،

فربكة يف اختيار الرقم ( )10لسورة
هود بعد حذف رقم سورة الفاحتة،
ولكن هذا األنموذج يتفق مع مرشوع

التحدي األخري بـ(سورة واحدة) غري

يسهل التحدي إىل أقىص حدّ ،
حمددة بام ّ
وهو الوارد يف [آية سورة البقرة،]23 :

ولكن بأسلوب (من مثله) ،بزيادة (من)

التي توحي ببدء التحدي من سورة
البقرة ،وسوف نفصل القول يف وظيفة

هذا احلرف يف الفقرة اآلتية ،الذي

يفرس اختالف ترقيم السور القرآنية يف
املصحف عن ترقيم مرشوع التحدي

بالسور العرش يف أنموذج الكرماين الذي

يستثني رقم سورة الفاحتة.
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3.3مقام

املخاطب

املرتاب:

وهم

املعاندون الذين خاطبهم اهلل تعاىل

بأسلوب

خمتلف

عن

أسلوب

ﯦﯧﯨﯩﯪﯫﯬﯭ
ﯮﯯﯰﯱﯲﯳﯴ
ﯵ ﭼ[ ،سورة البقرة.]23 :

وتظهر يف هذا املقام إشارات مهمة

هي:

 .أمقام اهلل تعاىل هو املهيمن بصوته
املبارش:

ﭽﯢﯣﯤﯥ

ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ..ﭼ،

خيول نبيه
بمعنى أن اهلل تعاىل مل ّ
بالنيابة عنه بالتحدي ،إذ مل نجد

كلمة( :قل :فأتوا بـ .)...ويعزز
حتدي اهلل تعاىل بمقامه املبارش من

دون مقام نبيه ،خطاب النبي
بصيغة الغيبة :ﭽﯢ ﯣ ﯤ
ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩﭼ.

.باملتحدى به فيه صفتان؛ أوالمها:
كمية :سورة واحدة غري حمددة،
صفة ّ

وثانيهام :صفة نوعية (من مثله).

 .جخطاب املعاندين جاء مبارشا بمقام
اهلل تعاىل لقوله :ﭽ ﯪ ﯫ ﯬ

املنكرين الذين وجهوا للنبي

ﯭ ﯮ ﯯ...ﭼ ،ومل

يف قوله تعاىل :ﭽ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ

ّ
نذكر بعود الضمري يف
وهنا

شبهة االفرتاء .ويظهر مقام املرتابني

يقل( :قل :فأتوا بسورة).

د .تومان غازي اخلفاجي

كلمة(مثله) أنه يعود عىل القرآن ،أي :من مثل الذي نزلنا عىل عبدنا ويظهر فيه
مقام عظمتنا ،ولكنكم مرتابون منه بأنه ليس من عندنا ،لذلك فإين أحتداكم بنفيس

من دون نيابة نبيي عني .ويظهر ذلك يف اختالف أسلوب آية التحدي األخرية
بظهور مقام اهلل تعاىل مبارشة ،موازنة مع مقام نيابة النبي يف آيات التحدي
األخرى يف اجلدول اآليت:
ت

التحدي بالنيابة

اآلية

1

ﭜ :ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ
[سورة اإلرساء ]88 :ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ
ﭨﭩ

التحدي املبارش
ــــ

2

[سورة يونس]38 :

ﯖ :ﯗ ﯘ ﯙ

ــــ

3

[سورة هود]13 :

ﭕ :ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ
ﭚ

ــــ

4

[سورة البقرة]23 :

ــــ

ﯪﯫﯬﯭ

ويعزز هذا املعنى زيادة (من) قبل صفة(مثله) التي تعني ابتداء الغاية ،فضال عن

معنى اجلنس( ،((4وعالمتها يف حتديد اجلنس أن حيسن جعل (الذي /التي) مكاهنا،
فيكون التقدير :فأتوا بسورة مثل التي ال ريب يف إنزاهلا من عندنا عىل عبدنا ،أي من

جنس املنزل من اهلل عىل عبده .فلفظة (من) حتدد جنس السورة املتحدى هبا بأهنا

قرآن صادر من مقام اهلل تعاىل.

وقد أفاد الكرماين من معنى (من) إىل أقىص حد ،وهي ّ
تؤكد اإلعجاز املقامي من

دون أن يرصح هبذا املفهوم املهم ،فأشار إىل أن مقام النبي يتطلب التحدي بسورة
( ((4ظ :اجلنى الداين ،املرادي.310- 309 :
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معينة تضييقا عىل املتحدى بقبول صفة

الرسول))( ،((4أي(( :من أمي ال

عىل مقام اهلل تعاىل ولكن النبي

َ
يتعاط أخبار األولني،
جيالس احلكامء ،ومل

شاعرا آخر بقصيدة واحدة ،وبعرش سور

شاعرا أو جمنونا))(.((4

االفرتاء ،وهي سورة يونس التي حتافظ

شاعر
يتحدى هبا وليس اهلل ،كام يتحدى
ٌ
يف حال قبول حماكاة نص آخر عند قبول

رشط االفرتاء .أما يف آخر حتدّ الذي ورد

أو من كل رجل كام حتسبونه بزعمكم
وهذا التوجيه يتضمن نزول اهلل

تعاىل يف حتديه عن مقامه اإلعجازي،

حي مقام النبي
يف سورة البقرة فقد ُن َ

والسيام يف التحدي األخري ،فالسورة

ّ
سهل عىل املتحدى بام
وجل لذلك ّ

تتضمن رشط وجود مقام اهلل فيها ،إال

عز
جانبا وحتدى اهلل املرتابني بنفسه ّ
ينساب مقامه تعاىل نافيا الريب عن مقام

نبيه ومقامه املوجود يف ّ
كل سور
الكتاب ،ابتداء من سورة البقرة إىل آخر

سورة يف املصحف.

املطلوب إتياهنا من مثل النبي األمي ال

بتقدير حمذوف ليصبح تقدير الكالم:

(من مثل الذي جاء به النبي األمي،)
هو القرآن الكريم .وهنا رجعنا إىل

أساس اإلعجاز بعد اللف والدوران.

وهنا حيصل التناسق الفكري يف

ومل يعلل الكرماين رأيه بعلل مقبولة

إذ ركز يف إحالة الضمري يف كلمة(مثله)

يفس لنا هذا االستثناء تفسريا
الذي رّ
مقبوال ،ذلك ّ
أن سورة الفاحتة عىل جاللة

أنموذج الكرماين ،الذي افدنا منه كثريا؛
170

حيسن الكتاب ومل يدارس العلامء ،ومل

بالعودة عىل القرآن وليس عىل النبي
 ،إذ ترتجح هذه اإلحالة بدالئل عديدة
مرت سابقا ،فضال عن أن عودة الضمري
ّ

عىل النبي يظهر فيه تك ّلف التأويل،
نحو ما نجده عند بعضهم بالتقدير اآليت:
((ائتوا بسورة كائنة من رجل مثل

لغياب مبدأ اإلعجاز املقامي عن ذهنه،

توخى فيه اهلل
قدرها صيغت بأسلوب ّ

( ((4البحر املحيط ،اب��ن حيان األن��دل�سي:
.152/1
( ((4البحر املحيط ،اب��ن حيان األن��دل�سي:
 ،151- 150/1ظ :إعراب القرآن وبيانه،
حميي الدين الدرويش.68- 67/1 :

د .تومان غازي اخلفاجي

تعاىل متثيل مقامنا ،ليعلمنا كيف نقف بني

العميقة ُ
(أ ّم ًا) للقرآن -إال ّ
أن اهلل تعاىل

نفتتح كالمنا بالبسملة ثم نثني عليه بام

التعبد
مقامنا الذي يريده مالئام ملوقف
ّ

يديه حني نريد التواصل معه يف الصالة:
وتنعبده باألوامر
هو أهله ،ونمجده
ّ

والنواهي ،ولذلك سميت الفاحتة

باحلمد وباملثاين؛ ألهنا تث ّنى يف الصالة
خصت باسم ((سورة الصالة؛
حتى
ّ

ألنهّ ا تكون فاضلة أو جمزئة بقراءهتا
فيها.((5())...

ويعزز هذا الرأي ما نلحظه من

االلتفات بعد احلمد الذي عدلت فيه
السورة من خطاب الغيبة إىل اخلطاب

املبارش

بقولنا:

ﭽﭢﭣﭤ

صاغها بلفظه الرشيف عىل ما يالئم

حني تنطق العباد بالشفرات اإلهلية
ليكونوا متأدبني بأدبه سبحانه ،كام يلقن
السيد عبده أساليب اللياقة التي خياطبه

هبا ذلك العبد ،فسورة الفاحتة إذن قرآن
مصوغ بمقام العبد ،لذلك استثنيت من

التحدي؛ ّ
ألن اهلل تعاىل أفرغها من مقامه
وأهداها بلطفه ملقامنا.

وسبق ّ
أن ذكر الباقالين أن ما يمكن

أن ُيع ّلم أو يوهب ال يكون موضوعا
للتحدي ،لذلك مل يتحدّ أحد من

ﭥﭼ يف اآلية اخلامسة ،بعد قولنا:

الشعراء شاعرا آخر بأن ينظم قصيدة

الثانية ،وهذا ينبئ عن ّ
أن املتكلم ليس

معني ،أو قافية معينة؛ ألن هذه التقنيات

ﭽ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙﭼ يف اآلية
هو اهلل تعاىل ،وإنام هو نحن ،ثم تنتهي

السورة بالدعاء الذي تتحول فيه صيغ

يتوجه
األمر إىل أسلوب دعاء عندما
ّ

الكالم من مقام أدنى إىل مقام أعىل يف

قولنا :ﭽ ﭧ ﭨ...ﭼ.

فالسورة إذن -وإن كانت بمعانيها

( ((5م .ن.45/1 :

كان قد ع ّلمها األول للثاين عىل بحر
يمكن أن يتعلمها املتحدي ويأيت

بمثلها أو بأحسن منها ،كأن ّ
يركب بني
ويلون يف القوايف كام حدث يف
بحرين
ّ
املوشحات ،التي مل تعد معجزة حتى

ملبتكرهيا؛ ألهنا أصبحت ملكا مشاعا

بعد أن تع ّلمها الشعراء.

وهكذا سوغنا استثناء سورة الفاحتة
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من التحدي ،وكذلك تستثنى كل

القيمة اجلاملية للسجع بقوله(( :ومن

وكناية واملجازات األخرى وصور

القرآن خمالف ألسلوب الشعر واخلطب

اجلزئيات البالغية من تشبيه واستعارة

البديع جمانسات وطباقات وغريها؛ ألهنا
تضيق عن أن جتليّ اإلعجاز املقامي،

لذلك تناقضت آراء علامء اإلعجاز فيها
فقد ّ
عظم الرماين (ت384هـ) الفواصل

وجعلها مصطلحا خاصا بالقرآن مقابل
السجع الذي عابه بقوله(( :الفواصل

بالغة واألسجاع عيب))( ،((5فعاب عليه
ابن سنان اخلفاجي (ت466هـ) هذه
املقولة ،بقوله(( :وأما قول الرماينّ :
إن

السجع عيب والفواصل ،بالغة فغلط،
فإنه إن أراد بالسجع ما يتبع املعنى ،وكأنه

غري مقصود فذلك بالغة ،والفواصل
مثله ،وان أراد به ما تقع املعاين تابعة

له ،وهو مقصود متكلف ،فذلك عيب،
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والفواصل مثله))(.((5

وقلل الرازي (ت606هـ) من شأن

( ((5النكت يف إعجاز القرآن ،الرماين ،ضمن
ثالث رسائل يف إعجاز القرآن.75 :
( ((5رس الفصاحة ،اخلفاجي ،166 :ظ:
النكت يف إعجاز القرآن ،الرماين ،ضمن
ثالث رسائل يف إعجاز القرآن.97 :

الناس من جعل اإلعجاز يف أن أسلوب

والرسائل ،والسيام يف مقاطع اآليات،

مثل :يعلمون ،ويؤمنون ،وهو أيض ًا باطل

من مخسة وجوه.((5())...

وتستند هذه الوجوه اخلمسة إىل

فرضية خاطئة هيّ :
إن اإلعجاز يقترص

عىل اجلناس مفصو ً
ال -وهو من أحد
مستوبات اللغة -عن املستويات األخرى،
فضال عن املعاين املقامية ،لذلك ف َّندها

بموازنة اجلناسات القرآنية بمثيالهتا يف

الشعر ،والنثر الذي اختار منه محاقات
مسيلمة الكذاب(.((5

أما السور الكاملة فهي نصوص

هلا سلطة دينية يتجلىّ فيها مقام اهلل تتبع
تقنيات واسعة تتوخى بناء عوامل جديدة

تتشكل بوساطة االستعامل اخلاص للغة،

ومثال ذلك سورة الكوثر التي تبينّ

رؤية اهلل تعاىل إىل النسل املخالفة لرؤية

اجلاهليني التي تعتقد أن ديمومة ذكر
( ((5هناية اإلجياز ،الرازي.27 :
( ((5م .ن.28- 27 :

د .تومان غازي اخلفاجي

اإلنسان تتحقق بكثرة النسل ،فلام تويف

األنموذجني يمرسح أحداث التحدي يف

عليهم اهلل تعاىل بقوله :ﭽ ﮆ ﮇ

مرتبة زمانيا ،وحيكم بفشل املتحدى

ابن النبي قالواُ :برت حممد ،فرد

مكة وحيرص مشاهد التمثيل يف نصوص

ﮈﭼ والكوثر :اخلري الكثري املطلق،

لعدم هنوضه بعرش سور مثله مفرتيات

الصحابة واألشياع والعلامء الذين مألوا

التحدي اعتامدا عىل ترتيب السور بعد

ومن مصاديقه النبوة وكثر األتباع من
املعمورة إىل يوم القيامة وغريها ،ثم
يفيض معنى الكوثر إىل حدود اآلخرة:

هنر يف اجلنة.

يف مكة ،أما أنموذج الكرماين فإنه يمدّ

كامل مجعها يف القرآن املطابق للوح
املحفوظ مكانيا إىل املدينة وغريها من

أنحاء املعمورة بسبب مدّ زمان التحدي

هذه األعطيات وغريها ُتص ّنف يف

إىل يوم القيامة ،بوجود النبي حممد

َ
(احلكم) استنادا إىل املقام اإلهلي،
ويتقبله

رسخ هذا األنموذج عىل نسق فكري

ضمن معاين الكوثر الذي يمكن أن ُيعطى

ولكن إذا قاهلا برش فإننا سنرفضها رفضا

قاطعا ،وربام نتهمه باجلنون أو السفه.
وهناك حكاية ظريفة تسخر من جمنون
ادعى أنه إله ويرسل رسال ،إذ قيل له:

ّ
إن فالنا ادعى النبوة يف بني فالن ،فقال:

ما اسمه؟ .فعرفوه باسمه ،فقال :مل أبعث
هكذا نبي يف بني فالن.

وأخريا أود أن أقول إن أنموذج

التحدي بعرش السور الذي قدمه
الباحث ال يتعارض مع أنموذج
الكرماين ،بل يتكامل معه ذلك أن أول

بعد اكتامل نزول القرآن وبغيابه .وقد

منظم بعدما كان قلقا نوعا ما لعدم

إسناده بتعليالت جتعله متامسكا منطقيا،
فتكامل األنموذجان بام يدل عىل خصب

املعاين املستنبطة من هذا الكتاب العزيز.
اخلامتة:

توصل البحث إىل مجلة من النتائج

لعل أمهها ما يأيت:

1.1اإلعجاز املقامي مبدأ عقيل أويل بسيط
وعام تتقبله عقول العلامء تتجىل
فاعليته عن طريق متييز ما يأيت:

 .أأصل

اإلعجاز

يف

النصوص
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اإلبداعية املتفردة من جمال اإلعجاز،

املصادرات القديمة السابقة التي

.بجمال اإلعجاز ويظهر يف أنواع

نراها متناقضة وغري مقبولة اآلن

اإلعجاز البالغي واإلعجاز الغيبي،

3 .3كشف مبدأ اإلعجاز املقامي عن

ويظهر يف املعاين املقامية.

االعجازات املختلفة الكثرية نحو:

واإلعجاز العلمي إىل غري ذلك.

أصبحت مصدرا للشبهات.

رشوط التحدي بدقة متناهية ،وذلك

 .جأثر اإلعجاز الذي جيمع بني التقاء

عن طريق تنشيط الكفاية التأويلية

2.2نظرا لتمتع هذا املبدأ بخصائص

يف تشييد املعنى ّ
بفك تشفريه املقامي

كل التصورات والقضايا األخرى يف

يشعرنا بلذة اكتشاف فخامة النظم

اجلليل باجلميل.

النظام االستداليل ،استطاع أن حيدد

نظرية اإلعجاز والربهنة عليها ،وقد
ساعدنا يف بناء أنموذج سهل التطبيق
يبينّ العالقات بني عنارص التحدي
باإلعجاز وهي :املتحدى واملتحدى

به واملتحدى واحلكم ،التي كانت
تدرس منفردة ،فأنتجت نتائج فقرية
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ولدت جدال أ ّدى إىل ظهور نتائج

أو متناقضة ،يف حني استطاع أنموذج

اإلعجاز املقامي دراسة النص
القرآين بمنهج مثمر سهل التطبيق

جم الفوائد ،لتبيانه املعايري املنهجية
املمهدة للتطبيق بدقة .وما يؤكد

كفاية هذا املبدأ أننا استطعنا أن ننقد

فعال يسهم
لدى الناقد
وحوله إىل ّ
ّ
والداليل واجلاميل سيميائيا ،وهو ما

القرآين التي تربطه بشبكة تشفري
معقدة يتطلبها التأويل ،بوضع
نصوص التحدي بني نصوص أخرى

فعلية أو حمتملة يمكن ربطه هبا ،وعن

طريق التفاعل اخلصب بني القارئ
النوعي الذي أخذ دور احلكم يف
أنموذج اإلعجاز املقامي ،من جهة،
والنص النوعي الذي ينفي التشابه

والتجاور السطحي بني النص

القرآين والنصوص البرشية البليغة

األخرى من جهة أخرى ،بام يرجع

النص القرآين إىل حقل مرجعي جديد

د .تومان غازي اخلفاجي

متكون من تالقي اجلميل باجلليل،
ّ

ط1428(1هـ2007 /م).

اجلديد يرفض املصادرات السابقة

الدرويش ،دار الياممة ودار ابن

مما جعل هذا األنموذج االعجازي
وأمهها :القول باإلعجاز البالغي

الذي أوقع القائلني به بالتناقض،
بسبب إمهاله اإلعجاز املقامي،
ويرفض القول باإلعجاز بالرصفة،

الذي إمهاله اإلعجاز البالغي،

فضال عن نقله البحث اإلعجازي
من ميدان اللغة املحسوسة إىل ميدان

ميتافيزيقي يصعب إثباته ،ومن هنا
تأيت ثمرة البحث من منظور اإلعجاز
املقامي التي حتدد رشوط التحدي

بقول جامع جيمع الرشوط الالزمة
ملن يرفض نسبة القرآن إىل اهلل تعاىل،

ويرفض اإليامن بنبوة حممد عليه
أن يأيت بنص :جُ
(ي يّل اجلليل يف كالمه

اجلميل) مثل القرآن.

املصادر واملراجع

القرآن الكريم.

2.2إعراب القرآن وبيانه ،حميي الدين
كثري ،دمشق ،بريوت ،دار اإلرشاد
للشؤون اجلامعية ،سوريا ،ط،1

(1424هـ2003 /م).

3.3البحر املحيط ،حممد بن يوسف
الشهري

بابن

حيان

األندليس

(ت745هـ) ،دراسة وحتقيق وتعليق
عادل أمحد عبد املوجود ،وآخرين،
دار الكتب العلمية ،بريوت ،لبنان،

ط1428(2هـ2007 /م).

4.4الربهان يف توجيه متشابه القرآن،
حممود بن محزة بن نرص الكرماين

(ت505هـ)،

حتقيق

ودراسة

وتعليق عبد القادر أمحد عطا ،دار

الكتب العلمية بريوت ،لبنان،

ط1406(1هـ1986 /م).

5.5الربهان يف علوم القرآن ،بدر
الدين أبو عبد اهلل حممد الزركيش

1.1اإلتقان يف علوم القرآن ،جالل الدين

(ت794هـ) ،قدم له وعلق عليه

دار الكتب العلمية ،بريوت ،لبنان،

عطا ،دار الكتب العلمية ،بريوت،

عبد الرمحن السيوطي (ت911هـ)،

وخرج أحاديثه مصطفى عبد القادر
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لبنان1428( ،هـ2007 /م).

6.6تاريخ األمم وامللوك ،أبو جعفر

وفواصله ،رسالة يف إعجاز املستوى

حتقيق حممد أبو الفضل إبراهيم،

مطبعة رشكة املارد ،النجف األرشف،

حممد بن جرير الطربي (ت310هـ)،

القاهرة1969 ،م.

7.7اجلنى الداين يف حروف املعاين،
صنعة احلسن بن قاسم املرادي

(ت749هـ) ،حتقيق فخر الدين
قباوة ،األستاذ حممد نديم ،دار

الكتب العلمية ،بريوت ،لبنان،

ط1413(1هـ1992 /م).

الصويت ،د .تومان غازي حسني،
العراق ،ط1432(1هـ2011 /م).

1111رشح ديوان حسان بن ثابت ،حتقيق
عبد الرمحن الربقوقي ،دار األندلس،

1980م.

1212الطراز املتضمن ألرسار البالغة
وعلوم حقائق االعجاز ،حييى بن
محزة بن عيل بن إبراهيم العلوي

8.8روح املعاين يف تفسري القرآن العظيم

اليمني (ت745هـ) ،مراجعة وضبط

اآللويس البغدادي (ت1270هـ)،

دار الكتب العلمية ،بريوت ،لبنان،

والسبع املثاين ،أبو الفضل حممد
حتقيق حممد أمحد أمني ،وعمر

عبد السالم السالمي ،دار إحياء
الرتاث العريب ،بريوت ،لبنان،
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1010سيميائية إيقاع القرآن الكريم

ط1420(1هـ1999 /م).

وتدقيق :حممد عبد السالم شاهني،

ط1415( ،1هـ1995 /م).

1313العمدة يف حماسن الشعر وآدابه
ونقده ،ابن رشيق القريواين األزدي

(ت456هـ) ،حقه وفصله وعلق

9.9رس الفصاحة ،أبو حممد عبد اهلل بن

عىل حواشيه حممد حميي الدين

(ت466هـ) ،دار الكتب العلمية،

والتوزيع والطباعة ،بريوت ،لبنان،

حممد بن سعيد بن سنان اخلفاجي
بريوت ،لبنان ،ط1402( ،1هـ/

1982م).

عبد احلميد ،دار اجليل ،للنرش
ط1972(4م).

1414فلسفة جورج سانتيانا يف الوجود

د .تومان غازي اخلفاجي

واملعرفة ،د .إبراهيم مصطفى
إبراهيم ،دار النهضة العربية،

للطباعة والنرش ،بريوت1994 ،م.

1818اللغة العربية معناها ومبناها ،د.
متام حسان ،اهليأة املرصية العامة
للكتاب ،القاهرة1973 ،م.

1515الكتاب ،عمرو بن عثامن بن قنرب

1919معرتك األقران يف إعجاز القرآن،

علق عليه ووضع حواشيه وفهارسه:

ضبطه وصححه وكتب فهارسه أمحد

امللقب بـ«سيبويه» (ت180هـ)،

د .اميل بديع يعقوب ،دار الكتب

العلمية ،بريوت ،لبنان ،ط،1

(1420هـ1999 /م).

جالل الدين السيوطي (ت911هـ)،
شمس الدين ،دار الكتب العلمية،
بريوت ،لبنان ،ط1408(1هـ/

1988م).

1616الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون

2020معجم مصطلحات نقد الرواية،

بن عمر الزخمرشي اخلوارزمي

نارشون ،بريوت ،لبنان ،ط،1

األقاويل ،أليب القاسم حممود

(ت538هـ) ،حققها عىل نسخة
خطية :عبد الرزاق املهدي ،دار
إحياء الرتاث العريب ،مؤسسة

التاريخ العريب ،بريوت ،لبنان،

(1421هـ2001 /م).

1717لسان

العرب،

ابن

منظور

(ت711هـ) ،اعتنى بتصحيحها
أمني حممد عبد الوهاب ،وحممد
الصادق العبيدي ،دار إحياء الرتاث

العريب ،مؤسسة التاريخ العريب،
بريوت ،لبنان ،ط( ،3د .ت).

د .لطيف زيتوين ،مكتبة لبنان

2002م.

2121معجم

مقاييس

اللغة،

أبو

احلسني أمحد بن فارس بن زكريا

(ت395هـ)،

بتحقيق

وضبط

عبد السالم حممد هارون ،الدار

اإلسالمية،

1990م).

لبنان،

(1410هـ/

2222مناهج التفكري وقواعد البحث يف
العلوم اإلنسانية واالجتامعية ،د.
شيا ،جمد املؤسسة اجلامعية
حممد ّ
للدراسات

والنرش

والتوزيع،
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بريوت ،لبنان ،ط1429(2هـ/

مجعة ،املطبعة العلمية ،دمشق،

2323منتهى الطلب من أشعار العرب،

2626النكت يف إعجاز القرآن ،أبو

ميمون ،حتقيق ورشح د .حممد نبيل

(ت384هـ) ،ضمن ثالث رسائل

2008م).

حممد بن املبارك بن حممد بن
الطريفي ،دار صادر ،بريوت ،ط،1

1999م.

2424املوشح يف مآخذ العلامء عىل

احلسن عيل بن عيسى الرماين

يف إعجاز القرآن للخطايب والرماين
وعبد القاهر اجلرجاين ،حتقيق حممد
خلف اهلل ،وحممد زغلول سالم،

الشعراء ،أبو عبد اهلل حممد

دار املعارف ،القاهرة( ،د .ت).

(ت384هـ) ،حتقيق وتقديم حممد

فخر الدين حممد بن عمر بن

بن عمران بن موسى املرزباين
حسني شمس الدين ،دار الكتب
العلمية ،بريوت -لبنان ،ط،1

(1415هـ1995 /م).

2525نحو نظرية أسلوبية لسانية ،فييل
سانديرس ،ترمجة :د .خالد حممد
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ط1424(1هـ2003 /م).

2727هناية اإلجياز يف دراية اإلعجاز،
احلسني

الرازي

(ت606هـ)،

عارضه بأصوله وحققه وعلق عليه
د .نرص اهلل حاجي مفتي أوغىل ،دار

صادر ،بريوت ،ط1424( 1هـ/

2004م).

أن النحاة يلمسون يف املصدر املنصوب

داللة التعقيب املصدري بني النصب

داللة األمر قال سيبويه عن قول العرب:

والرفع يف ضوء القراءات القرآنية:

كر كتب القراءات القرآنية
ت َْذ ُ

((والنصب أكثر وأجود؛
صرب مجيل:
ُ

البحث -قرئت بالرفع ،ولعل من أقدم

ﮍ ﮎ ﭼ [سورة يوسف،]18 :

ألنه يأمره .و َم َث ُل الرفع ﭽﮊ ﮋﮌ

والتفسري أن بعض املصادر -موضوع

ٌ
مجيل.والذي
رب
كأنه يقول:
األمر ص ٌ
ُ
ُي ْر َف ُع عليه َح ٌ
رب وما أشبه ذلك
نان وص ٌ
ِ
ُ
كرتك
وترك إظهاره
إظهاره،
ال ُيستعمل
ُ
ِ
ب فيه))((( .وقال ابن
إظهار ما ُين َْص ُ

اإلشارات إىل ذلك ما ورد عند سيبويه،

أمجع
الرفع فيام ذكرنا
قال(( :وقد جيوز
َ
ُ
ِ
املظه ُر ،كأنَّك
يضم َر شيئ ًا هو
عىل أن
َ
قلت :ذاك وعدُ اهللِ ،وصبغ ُة اهلل ،أو

((ومن ح ْذ ِ
ِ
ف
األثري عن قوله تعاىل:
ْ َ

ِ
ونحوه رف ُعه.
احلق .عىل هذا
هو َد ْعو ُة ّ
ومن ذلك قوله ّ
وعز :ﭽ ﯺ ﯻ ﯼ
جل ّ

الفعل باب يسمى «باب إقامة املصدر

ﯽ ﯾ ﯿﰀ ﰁﭼ [سورة االحقاف:

مقام الفعل» .وإنام يفعل ذلك لرضب

((( الكتاب .382 /1

((( الكتاب .321 /1

َ ،]35
كأنه قال :ذاك َبال ٌغ))((( .ويبدو

من املبالغة والتوكيد ،كقوله تعاىل:
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ﭽﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇﭼ،

حيان معلقا عىل هذه الفكرة يف تفسريه

الرقاب رضبا ،فحذف الفعل وأقيم

ﯩﭼ [سورة

قوله :ﭽ ﮆ ﮇﭼ ،أصله :فارضبوا
املصدر مقامه ،ويف ذلك اختصار ،مع
إعطاء معنى التوكيد املصدري))(((.

ونريد هنا أن نقف عىل ماذكره النحاة
من دالالت نحوية يف تعليل هذه
القراءات ،وهل اختلفت داللتها عنها

يف حالة النصب .والشك يف ان من أهم
اإلشارات التي تفرس الفرق يف الداللة

بني الرفع والنصب ما ورد عند ابن

ِّباع رفع عىل
عطية(( :وقوله تعاىلَ :فات ٌ
خرب ابتداء مضمر تقديره فالواجب
واحلكم اتباع ،وهذا سبيل الواجبات

كقوله تعاىل ﭽﮩ ﮪﭼ [سورة
البقرة ،]229 :وأما املندوب إليه فيأيت

منصوبا كقوله تعاىل :ﭽﮆ ﮇ ﭼ
180

[سورة حممد ،]4 :وهذه اآلية حض من
اهلل تعاىل عىل حسن االقتضاء من الطالب
وحسن القضاء من املؤدي ،وقرأ ابن أيب

عبلة «فاتباعا» بالنصب))((( .وقال أبو
((( املثل السائر احلويف .237 /2
((( امل��ح��رر ال��وج��ي��ز  ،246 /1وينظر=:

قوله تعاىل :ﭽﯣ ﯤﯥ ﯦ ﯧ ﯨ
الذاريات

:]25

ب َسلاَ ًما َيدُ ُّل َعلىَ الت ََّجدُّ ِدَ ،و َر ْف ُع
((ون َْص ُ
َ
َسلاَ ٌم َيدُ ُّل عىل الثبوت َوالاِ ْستِ ْق َر ِار))(((.
يف حني قال يف تفسري قوله تعاىل ﭽ ﮟ

ﮠ ﮡ ﮢ ﮣﭼ [سورة
البقرةَ (( :]178 :ق َال ا ْب ُن َعطِ َّي َة َب ْعدَ
َت ْق ِد ِير ِهَ :فالحْ كَم َأ ِو ا ْل َو ِ
اع،
ب ا ِّت َب ٌ
اج ُ
َ ُ

اجب ِ
اتَ ،ك َق ْولِ ِه َفإِ ْم ٌ
ساك
َو َه َذا َسبِ ُيل ا ْل َو ِ َ
ٍ
وب إِ َل ْي ِه َف َي ْأتيِ
بِ َم ْع ُروف َو َأ َّما المَْنْدُ ُ

ِِ
الر ِ
قاب ا ْنت ََهى.
َمن ُْصو ًبا َك َق ْولهَ :فضرَ ْ َب ِّ
َولاَ َأ ْد ِري َه ِذ ِه ال َّت ْف ِر َق َة َب َ ا ْل َو ِ
اج ِ
ب
ينْ
َوالمَْنْدُ ِ
وب إِلاَّ َما َذك َُروا ِم ْن َأ َّن الجْ ُ ْم َل َة
الاِ ْبتِدَ ِائ َّي َة َأ ْث َب ُت َوآ َكدُ ِم َن الجْ ُ ْم َل ِة ا ْل ِف ْع ِل َّي ِة
فيِ ِم ْث ِل َق ْولِ ِه :قا ُلوا َسالم ًا َ
قال َسال ٌم
َف ُي ْم ِك ُن َأ ْن َيك َ
ُون َه َذا ا َّل ِذي لحَِ َظ ُه ا ْب ُن
َعطِ َّي َة ِم ْن َه َذا))((( .وقد نقل السيوطي
=املقتضب ،11 /4 :و الدر املصون/2 :
 ،254واللباب  ،225 /3والكليات:
.1014 /1
((( البحر املحيط  ،180- 179 /6وينظر :الدر
املصون ،254 /2 :واللباب ،225 /3
والتحرير والتنوير .44 /23
((( البحر املحيط  .151 /2وينظر :ال��در=

د .وائل عبد االمري خليل احلريب

كالم ابن عطية ومجع بني تعليقي أيب

وقال الكفوي عن داللة الرفع والنصب
الر ْفع فيِ َباب
يف املصادر ،قال:
َ
((و َّ

َم ْر ُفو ًعا َك َق ْولِ ِه َت َعالىَ  :ﭽ ﮩ ﮪ

النصب َفانه يدل عىل التجدد واحلدوث
المُْ ْس َت َفاد من َعامله ا َّل ِذي ُه َو ا ْل ِف ْعل َفإِ َّن ُه
مو ُضوع للداللة َع َلي ِه بِ ِ
خلاَ ف الجْ ُ ْم َلة
ْ
َْ

حيان يف املوضعني؛ قال يف القاعدة التي

خصصها لداللة املصدرَ (( :ق َال ا ْب ُن
اجب ِ
ِ
ات الإْ ِ ْت َي ُ
ان بِالمَْ ْصدَ ِر
َعط َّي َةَ :سبِ ُيل ا ْل َو ِ َ
ﮫ ﮬ ﮭﭼ [سورة

]229

البقرة:

ﭽﮟﮠﮡﮢ

ﮣﭼ [سورة البقرةَ ،]178 :و َسبِ ُيل
المَْنْدُ وب ِ
ات الإْ ِ ْت َي ُ
ان بِ ِه َمن ُْصو ًبا َك َق ْولِ ِه
َ

َت َعالىَ  :ﭽ ﮆ ﮇ ﭼ [سورة حممد:
اخ َت َل ُفوا ه ْل كَان ِ
َ ]4ولهِ َ َذا ْ
َت ا ْل َو ِص َّي ُة
َ
اجب ًة لاِ ْختِلاَ ِ
ِ
ِ
ف ا ْل ِق َرا َء ِة فيِ
ل َّلز ْو َجات َو ِ َ
قوله:

ﭽ ﭰ ﭱﭼ[سورة

الر ْف ِع َوالن َّْص ِ
بَ .ق َال َأ ُبو
البقرة ]240 :بِ َّ
َح َّي َ
انَ :والأْ َ ْص ُل فيِ َه ِذ ِه ال َّت ْف ِر َق ِة فيِ َق ْولِ ِه

َت َعالىَ  :ﭽ ﯣ ﯤﯥ ﯦ ﯧ ﭼ [سورة

وب
الذارياتَ ]25 :فإِ َّن الأْ َ َّو َل َمنْدُ ٌ
َوال َّثانيِ َو ِ
بَ .والنُّ ْك َت ُة فيِ َذلِ َك َأ َّن الجْ ُ ْم َل َة
اج ٌ
َ
الاِ ْس ِم َّي َة َأ ْث َب ُت َوآ َكدُ ِم َن ا ْل ِف ْع ِل َّي ِة))(((.
=املصون ،254 /2 :واللباب .225 /3
((( اإلتقان يف علوم القرآن .379 /2و وينظر:
معرتك اإلق��ران  ،497 /3الدر املصون:
 ،254 /2واللباب  ،225 /3والكليات:
1014 /1

ِ
لها النِّ َيا َبة َعن أفعاهلا
املصادر ا َّلتي َأ ْص َ
يدل عىل ال ُّثبوت واالستقرار بِ ِ
خلاَ ف
ُ

االسمية َفإِنهَّ َا َم ْو ُضو َعة للداللة عىل
مجُ َ ّرد ال ُّث ُبوت مجُ َردا َعن قيد التجدد
ب َأن ي ْقصد َهبا الدَّ َوام
َاس َ
واحلدوث َفن َ
والثبات بِ َق ِرينَة المْ َقام ومعونته))((( .كام

أشار الطاهر بن عاشور إىل الفرق بني
الرفع والنصب وداللة كل منهام؛ قال

يف تفسري قوله تعاىل :ﭽ ﯣ ﯤﯥ ﯦ
((و َر ْف ُع المَْ ْصدَ ِر َأ ْب َل ُغ ِم ْن ن َْصبِ ِه،
ﯧﭼ َ
لأِ
الرفع فِ ِيه تنايس َم ْعنَى ا ْل ِف ْع ِل َف ُه َو
َ َّن ّ
َأد ُّل َعلىَ الدَّ وا ِم وال َّثب ِ
ف
ات َولِ َذلِ َك َخا َل َ
َ َ َ
َ
ِ
ِ
ِ
يمَ ر َّد
َب ْين َُهماَ للدَّ لاَ َلة َعلىَ َأ َّن إِ ْب َراه َ
ِ ِ ِ
ِ ٍ
الر ُس ِل
السلاَ َم بِع َب َارة َأ ْح َس َن م ْن ع َب َارة ُّ
َّ
ِز َيا َد ًة فيِ الإْ ِ ك َْرا ِم))((( .وقال يف تفسريه

((( الكليات.814 :
((( التحرير والتنوير  .116 /12وينظر فيه
أيضا.239 /12 :
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قوله تعاىل :ﭽ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬﭼ:
((وسالم مر ُفوع فيِ جمَ ِيع ا ْل ِقراء ِ
ات
َ َ
َ ٌ َْ
ور ِةَ .و ُه َو ُم ْبتَدَ ٌأ َو َتن ِْك ُري ُه لِل َّت ْعظِي ِم
المَْ ْش ُه َ
َو َر ْف ُع ُه لِلدَّ لاَ َل ِة عىل الدَّ َوام والتحقق،
ب َعلىَ المَْ ْف ُعولِ َّي ِة المُْ ْط َل َق ِة
َفإِ َّن َأ ْص َل ُه الن َّْص ُ

ُ
فتحتمل َو ْجهني
((وأ َّما قراء ُة الرف ِع
ٍ
حمذوف أي:
رب مبتدأ
أحدُ مها :أنهَّ ا خ ُ
ذلك ِ
اإل ُ
يامن صبغ ُة اهلل .والثاين :أن
تكون بدالً ِمن ِ
«م َّلة» َّ
َ
ألن َم ْن َر َف َع
ْ
«صب َغة» رفع ِ
ِ
َ
فتكون
«م َّلة» كام تقدَّ م
ْ
ِ
قراءة
بدالً منها كام قيل بذلك يف

1.1وأول هذه اآليات ما ورد يف قوله

متقاربة ففي حال كانت خربا ملبتدأ

نِياب ًة َع ِن ا ْل ِفع ِلَ ،... ،ف َل ُأ ِريدَ ِ
ت الدَّ لاَ َل ُة
ْ
َ َ
ماَّ
َعلىَ الدَّ َوا ِم ِجي َء بِ ِه َم ْر ُفو ًعا))(.((1

ِ
النصب))( .((1وهذه املعاين املذكورة

تعاىل :ﭽ ﮚ ﮛﮜ ﮝ ﮞ ﮟ

حمذوف تقديره( :هي) فان هذا

ﮠ ﮡﭼ [سورة البقرة،]138 :

الضمري سيعود إىل كلمة (ملة) وهو

صبغة خرب ملبتدأ تقديره :هي صبغة،

من ملة .غري ان القارئ يشعر بفرق

وقد وجه النحاة قراءة الرفع عىل أن

قال الزجاج(( :جيوز أن ترفع الصبغة

عىل إضامر هي ،كأهنم قالوا :هي
صبغة اللهَّ أي هي ملة إِبراهيم صبغة

اهلل))( .((1وذكر السمني احللبي

وجه ًا اخر لرفعها وهو البدلية ،قال:
182

( ((1التحرير والتنوير .44 /23
( ((1معاين القرآن وإعرابه للزجاج .215 /1
وينظر :معاين ال��ق��رآن للفراء ،83 /1
وجامع البيان.117 /3وينظر :املحرر
الوجيز ،216 /1 :واجل��ام��ع ألحكام
القرآن ،144 /2 :وال��در املصون/2 :
 ،142و زاد املسري  ،\117 /1وينظر
البحر املحيط.656 /1 :

يؤدي إىل الوجه الثاين وهو انه بدل

بني داللة النصب وداللة الرفع؛ ففي
احلالة يدل النصب عىل احلدوث

فكأن فيها حث ًا عىل االلتزام بصبغة
اهلل ،يف حني يدل الرفع عىل الثبوت

وكأهنا تقرر حقيقة ال حاجة معها إىل
تقدير فعل يدل عىل التجدد أو الفعل

كاحلث أو اإللزام املفهومة من داللة
النصب.

2.2ومنه قوله تعاىل :ﭽ ﮡ ﮢ
ﮣﮤﮥﮦ

( ((1الدر املصون.144- 143 /2 :

د .وائل عبد االمري خليل احلريب

ﮧﮨﮩﮪﮫ

3.3ومنه يف قوله تعاىل ﭽ ﮎ ﮏ

ﯔ ﯕﯖ ﯗ ﯘ ﯙﭼ

ﮕ ﮖ ﮗ ﮘﮙ ﮚ ﮛ

ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰﮱ ﯓ

ﮐ ﮑﮒ ﮓ ﮔ

[سورة التوبة ،]60 :قال الزخمرشي:
يض ًة ِم َن اللهَِّ يف معنى املصدر
(( َف ِر َ

ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﭼ [سورة

للفقراء معناه فرض اهلل الصدقات

استؤنف (وعد اهلل حق) ك َ
َان

ّ
ألن قوله إنام الصدقات
املؤكد،

هلم .وقرئ فريض ٌة بالرفع عىل:
تلك فريضة))( .((1قال القرطبي:

(( َق ْو ُل ُه َت َعالىَ  :ﭽ ﯓ ﯔ ﯕﯖﭼ
بِالن َّْص ِ
ب َعلىَ المَْ ْصدَ ِر ِعنْدَ ِسي َب َو ْي ِهَ .أ ْي
َفر َض اللهَُّ الصدَ َق ِ
وز
يض ًةَ .ويجَ ُ ُ
ات َف ِر َ
َّ
َ
الر ْف ُع َعلىَ ا ْل َق ْط ِع فيِ َق ْو ِل ا ْل ِك َس ِائ ِّيَ ،أ ْي
َّ
يض ٌة))( .((1ومعنى النصب أهنا
ُه َّن َف ِر َ
بمعنى الفعل فهي فرض وطلب وأمر

موجه إىل املسلمني بأداء الفريضة ،يف
حني ان الرفع يدل عىل ان ما سبق من
فرائض وحدود هي فريضة من اهلل.

( ((1الكشاف .283 /2 :وينظر :معاين القرآن
للفراء ،444 /1 :و معاين القرآن وإعرابه
للزجاج .457 /2 :وينظر :اجلامع ألحكام
القرآن ،192 /8 :أنوار التنزيل،86 /3 :
والدر املصون.72 /6 :
( ((1اجلامع ألحكام القرآن.192 /8 :

ﮜﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ
يونس ،]4-3 :قال الفراء(( :ولو

صوا ًبا))( .((1وبينّ أبو حيان وجه
((و َق َر َأ ا ْب ُن أَبيِ
قراءة الرفع ،قالَ :
الر ْفعَِ ،ف َه َذا ا ْبتِدَ ا ٌء َو َخبرَ ُ ُه
َع ْب َل َةَ :ح ٌّق بِ َّ
َأ َّن ُه ا ْنت ََهىَ .وك َْو ُن حق خرب مبتدأ،

وأنه ُه َو المُْ ْبتَدَ ُأ ُه َو ا ْل َو ْج ُه فيِ الإْ ِ ْع َر ِ
اب
ِ
َكماَ َت ُق ُ
يح َأن ََّك تخَ ُْر ُج ،لأِ َ َّن
ولَ :صح ٌ
اس َم َأ َّن َم ْع ِر َف ٌةَ ،وا َّل ِذي َت َقدَّ َم َها فيِ
ْ
ِ
ِ
ن َْح ِو َه َذا المْ َث ِ
ال نَك َرةٌ))( .((1فهي يف
قراءة النصب تدل عىل التوكيد ألهنا

مصدر مؤكد لغريه من معنى مفهوم
( ((1معاين القرآن للفراء.457 /1 :وينظر:
إعراب القرآن للنحاس ،140 /2 :وذكر

مكي أهنا مل يقرأ هبا احد .مشكل إعراب

القرآن ،339 /1 :و الكشاف،329 /2 :

و اجلامع ألحكام القرآن.308 /8 :
( ((1البحر املحيط .13 /6 :وينظر :الدر
املصون.149 /6 :
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من الكالم .أما قراءة الرفع فتدل

اهلل وعدا ،وقراءة الرفع عىل انه خرب

السابقة والتقدير :مرجعكم إىل اهلل

اهلل تعاىل .وهاتان الداللتان تناسبان

عىل تقرير الوعد املتضمن يف اجلملة

هو وعد حق من اهلل.

معنى التوكيد وتقرير الفكرة.

4.4ومثله (وعدا عليه حقا) يف قوله تعاىل:

5.5ومنه قوله تعاىل :ﭽ ﮯ ﮰ ﮱ

ﮩ ﮪ ﮫ ﮬﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ

[سورة مريم ،]34 :قال الطربي:

ﭽ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦﮧ ﮨ
ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗﭼ

ﯓﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﭼ
((وقد اختلفت القراء يف قراءة ذلك،

[سورة النحل ،]38 :إذ قال الفراء:
((ولو ك َ
َان رف ًعا َعلىَ قولهَ :بىل َذلِ َك
حق ك َ
َان صوا ًبا))(.((1
وعدٌ َع َل ْي ِه ٌّ
((و ْعد ًا َع َل ْي ِه
ووجهه النحاس قالَ :

كالنعت له ،وليس األمر يف إعرابه

حق لكان صوابا
ولو قيل :وعد عليه ّ

رفع عىل النعت لعيسى ،... ،وإال

َح ًّقا مصدر .قال الكسائي والفراء:
حق))( .((1وقال
أي ذلك وعد عليه ّ
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ملبتدأ تقديره :بعثهم وعد حق عىل

فقرأته عا َّمة ّقراء احلجاز والعراق
حل ّق) برفع القول،...،
( َق ْو ُل ا َ
وجعلوه يف إعرابه تاب ًعا لعيسى،
عندي عىل ما قاله الذين زعموا أنه

فرفعه عندي بمضمر ،وهو هذا

الض َّح ُ
اكَ :بلىَ َوعْدٌ
((و َق َر َأ َّ
أبو حيانَ :
َح ٌّقَ ،وال َّت ْق ِد ُيرَ :ب ْع ُث ُه ْم َوعْدٌ َع َل ْي ِه
َح ٌّقَ ،و َح ٌّق ِص َف ٌة لِ َو ْع ٍد .((1()).فقراءة

اهلل بن عامر بالنصب ،وكأهنام أرادا

مقدر من معنى اجلملة أي وعدهم

قوال حقا ،ثم أدخلت فيه األلف

النصب عىل انه مصدر مؤكد لفعل

( ((1معاين القرآن للفراء .100 /2
( ((1إعراب القرآن للنحاس .250 /2
( ((1البحر املحيط  .529 /6وينظر :الدر
املصون .219 /7

احلق عىل االبتداء ،... ،وقد
قول ّ

قرأ ذلك عاصم بن أيب النجود وعبد
بذلك املصدر :ذلك عيسى ابن مريم
والالم))( .((2وقال الزجاج يف توجيه
القراءتني(( :بالرفع ،وجيوز ( َق ْو َل

( ((2جامع البيان ت شاكر .194 /18
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الحْ َ ِّق) بالنصب ،فمن رفع فاملعنى

هو قول احلق ومن نصب فاملعنى

أقول َ
قول احلق الذي فيه يمرتون أي
يشكون))( .((2وقد بينّ أبو حيان أن
قراءة النصب وقراءة الرفع تتفقان
يف الداللة ،فالنصب يدل عىل ان

قول مصدر مؤكد ملضمون اجلملة
التي قبله التي تتضمن اإلخبار بان

عيسى ابن مريم ثابت النسب إليها
وليس منسوبا لغريها ،وقد تفيد
هذه القراءة املدح ،والرفع يدل
عىل َأن نِ ْس َب َت ُه إِلىَ ُأ ِّم ِه فقط؛(( َف َتت َِّف ُق
اك ِقراء ُة النَّص ِ ِ
الر ْف ِع
ْ
ب َوق َرا َء ُة َّ
إِ ْذ َذ َ َ َ

فيِ المَْ ْعنَى))( .((2وقال الطاهر بن

ور
عاشور((و َق ْو َل الحْ َ ِّق َق َر َأ ُه الجْ ُ ْم ُه ُ
بِالر ْفعِ ،و َقر َأه ابن َع ِ
ام ٍر ،و َع ِ
اص ٌم،
َ
َ َ ُ ْ ُ
َّ
وب بِالن َّْص ِ
الر ْف ُع َف ُه َو
َو َي ْع ُق ُ
ب َف َأ َّما َّ
ٍ
ف
اس ِم الإْ ِ َش َار ِة َأ ْو َو ْص ٌ
َخبرَ ٌ َثان َع ِن ْ

( ((2معاين القرآن وإعرابه للزجاج .329 /3
وي��ن��ظ��ر :ال��ك��ش��اف ،16 /3 :وامل��ح��رر
الوجيز  ،15 /4و أنوار التنزيل ،10 /4
وينظر الدر املصون ،598 /7 :واللباب
يف علوم الكتاب .63- 62 /13
( ((2البحر املحيط .260 /7

ِ
ِِ
ب َف ُه َو
يسى َأ ْو َبدَ ٌل منْ ُهَ ،و َأ َّما الن َّْص ُ
لع َ
ِ ِ ِ
ِ
يسى.
اس ِم الإْ ِ َش َارة َأ ْو م ْن ع َ
َح ٌال م ِن ْ
ومعنَى َقو َل الحْ ِّق َأ َّن تِ ْل َك الص َف ِ
ات
ِّ
ْ
َ َْ
َ
ا َّلتِي َس ِم ْعت ُْم ِه َي َق ْو ُل الحْ َ ِّقَ ،أ ْي
َم ُق ٌ
ول ُه َو الحْ َ ُّق َو َما َخا َل َف َها َباطِ ٌل،
ِ
ِ
السلاَ ُم ُه َو َق ْو ُل
يسى َع َل ْيه َّ
َأ ْو َأ َّن ع َ
الحْ َ ِّقَ ،أ ْي َم ُق ُ
ول الحْ َ ِّقَ ،أ ِي المُْك ََّو ُن ِم ْن
َق ْو ِل ( ُك ْن)َ ،ف َيك ُ
ُون َم ْصدَ ًرا بِ َم ْعنَى
اس ِم المَْ ْف ُع ِ
ول كَالخْ َ ْل ِق فيِ َق ْولِ ِه َت َعالىَ :
ْ
ﭽ ﯩ ﯪ ﯫﭼ [سورة ُل ْقماَ ن:
 .((2())]11فقراءة النصب فيها
معنى املدح والتوكيد فبعد ان ذكر
اهلل تعاىل قصة ميالد عيسى قال

سبحانه ان املخرب واملتحدث عنه

هو عيسى ثم مدحه أو وصف
حاله بقوله :قول احلق ،أي ان ذلك

املتحدث عنه هو عيسى بن مريم
املمدوح بكونه قول احلق الذي فيه
يمرتون .ويف قراءة الرفع يكون قول

احلق خربا ثانيا السم اإلشارة فيكون

املعنى ذلك املخرب عنه عيسى ابن
( ((2التحرير والتنوير .102 /16
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مريم هو قول احلق( .((2ومها قراءتان

داللة احلدوث واضحة وهي تفيد

النص اإلخبار عنها.

يف حني تفيد داللة الرفع الثبوت من

متآزرتان يف حتقيق الفكرة التي يريد
6.6ومنه (خالصة) يف قوله تعاىل:

غري اقرتان بفعل االستنكاح املذكور

ﯛﯜﯝﯞﯟﯠ

ويمكن القول -بعدُ -ان الرفع يف

ﭽﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ

عىل تقدير مبتدأ :وهي خالصة لك.

ﯡ ﯢ ﯣ ﯤﭼ فقد قال

حقيقته عدول من النصب الذي

َعلىَ االستئناف ك َ
َان صوا ًبا كام َق َال

يمثل اإلخبار ،وكان الطلب سورع

الفراء(( :ولو رفعت (خالصة) لك

ﭽﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿﰀ ﰁ أي:

وفرق أبو حيان ب َينْ
َه َذا بالغ)) ّ .
القراءتني(( :فقراءة الن َّْص ِ
ب َعلىَ
(((2

الحْ ِ
َاها َخالِ َص ًة َل َك،
الَ :... ،أ ْي َأ ْح َل ْلن َ
َ
الر ْف ُع َخبرَ ُ ُم ْبتَدَ أٍَ :أ ْي ِه َي َخالِ َص ٌة
َو َّ
ِ
ِ
َص
َل َكَ ،أ ْي ه َب ُة الن َِّساء َأ ْن ُف َس ُه َّن مخُ ْت ٌّ
ب المَْ ْر َأ ُة َن ْف َس َها
بِ َك ،لاَ يجَ ُ ُ
وز َأ ْن تهَ َ َ
لِ َغيرْ ِ ك))( .((2وقراءة النصب فيها
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التوكيد ،والوصفية عن طريق احلال،

( ((2ينظر :الفروق الداللية بني القراءات
القرآنية العرش ،رانية حمفوظ الورفيل:
.410
( ((2معاين القرآن للفراء.346- 345 /2 :
وينظر :الكشاف.551 /3 :
( ((2البحر املحيط.493 /8 :وينظر :معاين
القرآن وإعرابه للزجاج  ،232 /4و الدر
املصون ،13 /9 :و اللباب يف علوم=

يمثل األمر والطلب إىل الرفع الذي

يف تنفيذه فصار يف عداد اخلرب،
فاملصدر املرفوع ،إذ ًا ،أقوى يف
التأكيد من املصدر املنصوب؛ ألن

املنصوب طلب سيتم تنفيذه ،أما
املرفوع فهو خرب عن طلب تم تنفيذه

واخرب عن هذا التنفيذ فصار حقيقة

مفروغا منها.

السياقات الداللية للمصادر املع َّقب هبا:

 .أالتعقيب املصدري بني املدح والذم:

وزع جميء املصادر املعقب هبا يف

سياقني غالبا مها توكيد املدح ،وقد كان
ما جاء من تعقيب يف هذا السياق أكثر
=الكتاب  ،570 /15و إرش��اد العقل
السليم .110 /7
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شيوعا مما ورد يف سياق الذم وكثريا ما

الصنْ ِع.
الصن َِائ ِع الإْ ِ لهَ ِ َّي ِة الدَّ ِقي َق ِة
ِم َن
ُّ
َّ
بج ْم َلة إِ َّن ُه
وقد أكد هذا التعقيب وثبته ُ
َخبِ ٌري بِام َت ْف َع ُل َ
ون التي تؤلف ت َْذ ِييال َأ ِو
آخ ِر ا ْل َكلاَ ِم لِلت َّْذ ِك ِري وا ْلو ْع ِ
ا ْعترِ اضا فيِ ِ
ظ
َ َ
َ
ِ
ِ
ب َق ْولِ ِه
َوالت َّْحذ ِير ،وإنام جاء بذلك َعق َ
ا َّل ِذي َأ ْت َق َن ك َُّل شيَ ْ ٍء لأِ َ َّن إِ ْت َق َ
الصنْ ِع
ان ُّ
َأ َث ٌر ِم ْن آ َث ِ
ار َس َع ِة ا ْل ِع ْل ِم َفا َّل ِذي بِ ِع ْل ِم ِه
َأ ْت َق َن ك َُّل شيَ ْ ٍء ُه َو َخبِ ٌري بِماَ َي ْف َع ُل الخْ َ ْل ُق

سياق مدح وتعظيم هلل تعاىل فناسبه

وقد أشار الزخمرشي إىل انه تعاىل وسم

كان مضافا إىل لفظ اجلاللة اهلل تعاىل أو
إىل احلق أو القوة ،مثل إضافة مصدر

صنع إىل لفظ اجلاللة (اهلل) يف قوله

تعاىل :ﭽﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ
ﰅ ﰆ ﰇﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍ ﰎﰏ

ﰐ ﰑ ﰒ ﰓﭼ [سورة النمل:
 ،]88والشك يف ان اختيار هذا املصدر
جاء يف غاية الفصاحة؛ ذلك ان السياق
استعامل هذه الكلمة ،والسيام إذا

الصن ُْع هو :إجاد ُة الفعل ،وان
علمنا ان ُّ
كل ُصنْ ٍع فِ ْع ٌل ،وليس ّ
ّ
كل فعل ُصنْع ًا،
وال ينسب إىل احليوانات واجلامدات

كام ينسب إليها الفعل( .((2وقد جاء
هذا االستعامل يف سياق تمَ ْ ِجيد النِّ َظا ِم
ا ْل َع ِج ِ
يب الذي خلقه اهلل تعاىل إِ ْذ َتت ََح َّر ُك
ات َش ِ
الأْ َجسام ا ْلعظِيم ُة مسا َف ٍ
اس َع ًة
َ َ
َ َ
ْ َ ُ
َّاس يحَ ْ َس ُبونهَ َا َق َّار ًة َثابِ َت ًة َو ِه َي َتت ََح َّر ُك
َوالن ُ
بهِ ِ ْم َولاَ َي ْش ُع ُر َ
ف اللهَِّ بِا َّل ِذي
ونَ .و َو ْص ُ
ٍ ِ
يم يراد بِ ِه التذييلَ ،أ ْي
َأ ْت َق َن ك َُّل شيَ ْ ء َت ْعم ٌ
يب إِلاَّ ممُ َاثِلاً لأِ َ ْم َثالِ ِه
الصن ُْع ا ْل َع ِج ُ
َما َه َذا ُّ
( ((2ينظر :املفردات يف غريب القرآن.493 :

فجاء به حتذيرا عن خمالفة أمره(.((2
هذا املصدر هنا بسمة التعظيم بإضافته

إليه( .((2ومثل ذلك نجده يف قوله تعاىل:

ﭽﯥﯦﯧﯨ
ﯩ ﯪﯫ ﯬ ﯭ ﯮﯯ ﯰ ﯱ

ﯲ ﯳ ﭑ ﭒﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ

ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭼ [سورة
الروم ،]6- 4 :فاآلية الكريمة وعْدٌ من

ف
اهلل سبحانه بالنرص َو َوعْدُ اللهَِّ لاَ ُخ ْل َ
فِ ِيه( ،((3المتناع الكذب عليه تعاىل.

و ِ
لك َّن َأ ْك َث َر الن ِ
َّاس الَ َي ْع َل ُم َ
ون وعده وال
َ
( ((2ينظر :التحرير والتنوير .51 /20
( ((2ينظر :الكشاف .388 /3
( ((3ينظر :مفاتيح الغيب  ،81 /25وأنوار
التنزيل .202 /4
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صحة وعده جلهلهم وعدم تفكرهم(.((3
ِ
يح بِ َأ َّن ُه َوعْدٌ
((وإِ َضا َف ُة ا ْل َو ْعد إِلىَ اللهَِّ َت ْل ِو ٌ
اد ِق ا ْل َق ِ
محُ َ َّق ٌق الإْ ِ ي َفاء لأِ َ َّن وعْدَ الص ِ
اد ِر
َّ
َ
َ
ا ْل َغنِي لاَ م ِ
ب لإِ ِ ْخلاَ فِ ِهَ .وجمُ ْ َل ُة لاَ
وج َ
ُ
ِّ
ان لِ ْلم ْقص ِ
ود ِم ْن جمُ ْ َل ِة
يخُ ِْل ُ
ف اللهَُّ َوعْدَ ُه َب َي ٌ َ ُ
َوعْدَ اللهَِّ َفإِنهَّ َا َد َّل ْت َعلىَ َأ َّن ُه َوعْدٌ محُ َ َّق ٌق
يحَ ،ف َبينَّ َ َذلِ َك بِالصرَّ ِ ِ
بِ َط ِر ِيق ال َّت ْل ِو ِ
يح
ف اللهَُّ َوعْدَ ُه))( .((3وقد
بِ ُج ْم َل ِة لاَ يخُ ِْل ُ
يأيت بعد املصدر املعقب به جار وجمرور

متعلق به خيصصه وحيدد فضاءه فيدل
عىل املدح مثل( :رب رحيم) أو (من
عند اهلل) أو(فريضة من اهلل) أو (من

لدنا) ،كام يف قوله تعاىل :ﭽ ﮑ ﮒ

ﮓﮔﮕﮖﮗﮘﮙ
ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠﮡ ﮢ

ﮣ ﮤ ﮥ ﮦﭼ [سورة آل عمران:
 ،]198واآلية بيان عن أن ما ِعنْدَ اللهَِّ
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لكثرته ودوامه َخيرْ لِلأْ َ ْب ِ
رار مما يتقلب
ٌ
فيه الفجار لقلته ورسعة زواله( .((3وقد
وصف هذا النزل بأنه من عند اهلل(.((3

( ((3ينظر :أنوار التنزيل وأرسار التأويل .202 /4
( ((3التحرير والتنوير .48 /21
( ((3ينظر :أنوار التنزيل .56 /2
( ((3ينظر :مدارك التنزيل .324 /1

َو َقدْ َوعَدَ ُه ْم َه َذا الجْ َ َزا َء َعلىَ ال َّت ْق َوى،
ِ
وحانيِ َّ َيك ُ
ُون
الر َ
يم ُّ
ُث َّم َأ َش َار إِلىَ َأ َّن النَّع َ
ض ا ْل َف ْض ِل ،والإْ ِ حس ِ
بِ َم ْح ِ
ان لِلأْ َ ْب َر ِار،
َ ْ َ
الز ِائدَ ِة
َف َق َالَ :و َما ِعنْدَ اهللِ ِم َن ا ْلك ََرا َم ِة َّ
َعلىَ َه َذا الن ُُّز ِل ا َّل ِذي ُه َو َب ْع ُض َما
ِعنْدَ ُه(.((3
ومنه قوله تعاىل :ﭽ ﭰ

ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ
ﭷ ﭸ ﭹﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾﭼ،
فإضافة الثواب إىل اهلل تعاىل للداللة عىل

انه ثواب خاص الن مصدره اهلل تعاىل

الذي خيتص بقدرته وفضله( ،((3قال ابن
عادل(( :وقوله :ﭽ ﭷ ﭸ ﭹﭺﭼ صف ٌة

له ،وهذا يدل عىل كون ذلك ال َّث ِ
واب
ِ
غاية الرشف))( .((3وقد أضاف
يف
الثواب إليه تعاىل ليدل عىل أنه عظيم،

ألن العظيم الكريم ال يعطي إال جزيال
كثريا( .((3ومنه قوله تعاىل :ﭽ ﮧ
ﮨﮩﮪﮫﮬﮭﮮ

( ((3ينظر :تفسري املنار .257 /4
( ((3ينظر :الكشاف .457 /1
( ((3اللباب يف علوم الكتاب .129 /6وينظر:
إرشاد العقل السليم .134 /2
( ((3ينظر :تفسري املنار .253 /4

د .وائل عبد االمري خليل احلريب

ﮯﮰﮱﯓﯔﯕﯖﯗ

ﯘﭼ [سورة القصص،]57 :

((و َم ْعنَى
قال الطاهر بن عاشور:
َ
ِم ْن َلدُ نَّا ِم ْن ِعن ِْدنَاَ ،وا ْل ِعن ِْد َّي ُة مجَ َ ٌاز فيِ
ال َّتك ِْري ِم َوا ْلبرَ َ ك َِةَ ،أ ْي ِر ْز ًقا َقدَّ ْرنَا ُه لهَ ُ ْم
إِكْراما َفك ََأ َّنه ِر ْز ٌق َخاص ِمن مك ٍ
َان
ٌّ
ُ
ْ َ
َ ً
ِ
لاِ
ِ
َش ِديد ا ْخت َص ِ
للهَّ َت َعالىَ ))(.((3
اص بِا ِ
غري
وقد يأيت املصدر املع َّقب به منون ًا َ
مضاف ،غري أن املتلقي يشعر ان فيه

له مؤكد ًة لفخامته))( .((4وهذا ينطبق
عىل تنوين (فريضة من اهلل) يف قوله

تعاىل :ﭽ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ

ﯷ ﯸ ﯹ ﯺﯻ ﯼ ﯽ ﯾﯿ ﰀ
ﰁ ﰂ ﰃ ﰄﭼ [سورة النساء:

 ]11أيضا؛ الن السياق واحد فيها وهو
الترشيع ووضع األحكام التي تنظم

حياة األرسة( .((4فاستعامهلا جاء مناسبا
لسياق التقرير ووجوب الطاعة الذي

رائحة اإلضافة إليه سبحانه وتعاىل ،كام

يتطلبه النص الكريم(.((4

ﰊﰋﰌﰍﰎﰏﰐ

املبالغة يف توكيد الذم وهو أقل من

يف قوله تعاىل :ﭽﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ
ﰑﰒﰓﰔﰕﰖﰗ

يف حني أفاد بعضها اآلخر داللة

النوع األول ومنه قوله تعاىل :ﭽ ﭸ ﭹ

ﰘ ﰙ ﰚﭼ [سورة االحقاف-13 :

ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁﭼ

وقد و ّظف النص الكريم التنوين

ناسب استعامل املصدر هنا لتوكيد

 ،]14فاجلزاء إنام يكون منه سبحانه.
للداللة عىل التعظيم والتفخيم ،كام يف

قوله تعاىل :ﭽ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ
ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫﮬ ﮭ ﮮ ﮯﮰ

ﮱ ﯓ ﯔ ﭼ ،قال أبو السعود
عن تنوين كلمة وصية(( :وتنوينُه

للتفخيم ومن متعلق ٌة بمضمر وقع صف ًة
( ((3التحرير والتنوير .149 /20

[سورة النازعات]25- 24 :؛ وقد
داللة التحقري املوجه إىل فرعون وإذالله
وإهانته ،ألن معنى أخذه اللهَّ َنك ََّل بِ ِه َنك َ
َال
الآْ ِخ َر ِة َوالأْ ُولىَ وذلك بان أغرقه يف الدنيا

( ((4إرشاد العقل السليم .153 /2
( ((4ينظر :الكشاف .486 /1
( ((4ينظر :الكشاف  ،484 /1و مفاتيح
الغيب .519 /9

189

التعقيب املصدري يف القرآن الكريم

وسيعذبه يف اآلخرة( .((4و(النكال) اسم
ملن جعل نكاال لغريهَ ،و ُه َو ا َّل ِذي إِ َذا َرآ ُه َأ ْو
اف َأ ْن َي ْع َم َل َع َم َل ُهَ ،و َأ ْص ُل ا ْلك َِل َم ِة
َب َل َغ ُه َخ َ
ِم َن الاِ ْمتِنَاعَِ ،و ِق َيل لِ ْل َق ْي ِد نِك ٌْل لأِ َ َّن ُه َي ْمن َُع،
والنَّك ُ
َال ِم َن ا ْل ُع ُقو َب ِة ُه َو َأ ْع َظ ُمها َحتَّى
َي ْمتَنِ َع َم ْن َس ِم َع بِ ِه َع ِن ْارتِك ِ
َاب ِم ْث ِل َذلِ َك
الذن ِ
َّ
ْب ا َّل ِذي َو َق َع ال َّتن ِْك ُيل بِ ِه( .((4ومنه

ُه َو ا َّل ِذي َي ْعت َِقدُ فيِ الشيَّ ْ ِء انه ُم َطابِق
لِ ْل َمنْ َف َع ِة َوالمَْ ْص َل َح ِة َم َع َأ َّن ُه فيِ َن ْف ِس ِه َل ْي َس
ِ
ور هو ا َّما َأ ْن َيك َ
ُون ِع َب َار ًة
ك ََذل َكَ ،فا ْل ُغ ُر ُ
َع ْن الجْ َ ْه ِل َع ْينِه َأ ْو َع ْن َحا َل ٍة ُمت ََو ِّلدَ ٍة َعنْه،
ومن ثم يظهر َأ َّن ت َْأثِ َري الأْ َ ْر َو ِ
اح َب ْع ُض َها
فيِ َب ْع ٍ
ض لاَ ُي ْم ِك ُن َأ ْن ُي َعبرَّ َ َعنْ ُه بِ ِع َب َار ٍة
َأكْم َل ولاَ َأ ْقوى دلاَ َل ًة َعلىَ تمَ ا ِم المَْ ْقص ِ
ود
ُ
َ َ
َ َ
َ
ِمن َقولِ ِه ي ِ
وحي َب ْع ُض ُه ْم إِىل َب ْع ٍ
ف
ض ُز ْخ ُر َ
ْ ْ ُ
ا ْل َق ْو ِل ُغ ُرور ًا( .((4كام ورد املصدر املعقب

غاية املناسبة ملعنى الذم الذي ترسمه

غري الدخول يف جمايل املدح أو الذم ،كام

قوله سبحانه :ﭽ ﭰ ﭱ ﭲ

ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭼ ،فقد جاء

التعقيب باملصدر(غرورا) هنا مناسبا

اآلية الكريمة لفعل اجلن؛ إذ يوحي
بعضهم إىل بعض الكذب من القول
غرة ،ألهنم
غرورا ،أي خداعا وأخذ ًا عىل ّ

يغرون به املض َّللني ويومهوهنم أهنم عىل
(((4
ور
يشء واألمر بخالف ذلك  .فالمَْ ْغ ُر َ
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( ((4ينظر :معاين القرآن وإعرابه للزجاج /5
 .280وينظر :املفردات يف غريب القرآن:
.824
( ((4ينظر :مفاتيح الغيب ،42 /31 :واجلامع
ألحكام ال��ق��رآن .203 /19وي��ق��اب��ل بـ:
حاشية الشهاب :عناية القايض ،315 /8
والتحرير والتنوير .81 /30
( ((4ينظر :الكشاف  ،59 /2و املحرر الوجيز
.336 /2

به مستعمال يف سياق تقرير فكرة من
يف قوله تعاىل :ﭽ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ

ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛﮜ ﮝ
ﮞﮟﮠﮡﮢﮣﮤﮥ
ﮦ ﮧ ﮨﮩ ﮪ ﮫ ﭼ،
فالسياق الذي ورد فيه املصدر اليفيد
مدحا وال ذما ،وإنام هو سياق تقرير فكرة

مؤداها :ان كل نفس ال متوت إال بإذن
اهلل تعاىل ،فجيء باملصدر تعقيبا عىل هذه

احلقيقة ليؤكدها ويثبت أن املوت كتاب
مؤجل ،أي مؤقت له أجل معلوم لاَ َي ْق ِد ُر
( ((4ينظر :مفاتيح الغيب .121 /13
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َأ َحدٌ عىل تقديمه أو تأخريه(.((4

.بالتعقيب املصدري بني الوصف
(القصص القرآين أو احلياة الدنيا أو
اآلخرة) واحلكم الرشعي.

وتوزعت املصادر املع َّقب هبا بني ما

جاء يف سياق الوصف ،سواء أكان يدور
يف القصص القرآين أو وصف احلياة

الدنيا أو اآلخرة ،وما ورد منه يف سياق

توكيد الترشيع الذي يتضمنه النص.
ومن النوع األول(الوصف) ما جاء يف

قوله تعاىل :ﭽ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ

ﰅ ﰆ ﰇﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍ ﰎﰏ

اآلخرة لوقوع اآلية بني آيات الساعة
التي تتكلم عن اآلخرة( .((4ومنه قوله

سبحانه :ﭽ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ
ﯤﯥﯦﯧﯨﯩﯪ
ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱﯲ ﯳ
ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹﯺ ﯻ ﯼ

تصور لنا
ﯽﭼ فاآلية الكريمة
ّ

أن سنة اهلل هي الغالبة؛ إذ ينترص أنبياؤه
ِ
الر ُس ِل
عىل أعدائه وهي تتمثل يف إِ ْر َسال ُّ
َوالإْ ِ ْع َز ِاز بهِ ِ ْمَ ،و َت ْع ِذ ِ
يب َم ْن ك ََّذبهَ ُ ْم
و ِ ِ
استِ ْئ َصالهِِ ْم بِالهْ َلاَ ِكَ ،وعَدَ ِم
است َهانَت ِه ْم َو ْ
َ ْ
س ا ْل َع َذ ِ
الاِ نْتِ َفا ِع بِالإْ ِ يماَ ِن َحا َل َة َت َل ُّب ِ
اب

ﰐ ﰑ ﰒ ﰓﭼ ،فسياق اآلية

بهِ ِ ْم ،وقيل إن سنته إشارة نرص املسلمني

اختلف املفرسون يف شأن ما تصفه اآلية

ومن النوع الثاين الذي جاءت

الكريمة هو الوصف ال الترشيع ،وقد

الكريمة أهو دنيوي؛ إذ استشهد النص
عىل الناس بام يغشى أبصارهم فيحسبون
اجلبال واقفة ال تتحرك ولكنه صنع اهلل

الذي أتقن كل يشء وهي يف احلقيقة متر

مرور السحاب مرسعة ،أم أنه يف سياق
( ((4ينظر :تفسري البغوي  ،518 /1والكشاف
 ،424 /1ومفاتيح الغيب ،379 /9
والتحرير والتنوير .115 /4

يف وقعة بدر(.((4

املصادر لتؤكد الترشيع الذي يتضمنه
النص الكريم ،ما ورد يف قوله سبحانه:

ﭽﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ
ﯹ ﯺﯻ ﯼ ﯽ ﯾﯿ ﰀ ﰁ ﰂ

( ((4ينظر :التحرير والتنوير .47 /20
( ((4ينظر :الكشاف  ،341 /4وامل��ح��رر
الوجيز ،135 /5ومفاتيح الغيب /28
 ،81واجلامع ألحكام القرآن ،280 /16
والبحر املحيط .278 /9
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ﰃ ﰄﭼ ،فاآلية الكريمة ترشع

للناس ما خيص املواريث وتبينّ

أنه

العليم واحلكيم بام هو أصلح هلم .قال
للهَّ إِ َش َار ٌة
يض ًة ِم َن ا ِ
الفخر الرازيَ (( :ف ِر َ
وب الاِ ن ِْقي ِ
إِلىَ ُو ُج ِ
اد لهِ َ ِذ ِه ا ْل ِق ْس َم ِة ا َّلتِي
َ

ويقرره ،قال الزجاج يف معنى( :نصيبا

سبحانه :ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ

مؤكِّد)) ( .((5وفيه ٌ
َ
دليل عىل َّ
الوارث
أن
َ

َقدَّ َر َها الشرَّ ْ ُع َو َقضىَ

بهِ َا))( .((5ومنه قوله

ﭖﭗﭘﭙﭚﭛ

ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡﭢ ﭣ

جميء املصدر نصيب ًا موظف ًا ليؤكّد ذلك
مفروضا) يف اآلية الكريمة(( :وهذا كالم

لو أعرض عن نصيبه مل يس ُق ْط ح ُّقه(.((5
التعقيب بمصدرين يف مجلة واحدة:

ﭤﭼ ،فاآلية تبينّ ضوابط توزيع

ويف إطار البحث يف أثر التعقيب

حصة من مرياثه ،ولإلناث منهم حصة

هنا ،عىل املصدرين (وعد اهلل ح ًقا)

املرياث ،فللذكور من أوالد الرجل امل ِّيت

منه أيض ًا ،من قليل ما خ َّلف بعده وكثريه،

حصة مفروضة ،واجبة معلومة مؤقتة(.((5
وضا َأ َّن ُه نصيب ُم َعينَّ ُ
فم ْعنَى ك َْونِ ِه َم ْف ُر ً
َ
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ال والنِّس ِ
ِ ٍ ِ
ِ
ِ
ِ
اء،
الر َج َ َ
المْ ْقدَ ِار لك ُِّل صنْف م َن ِّ
َو َه َذا َأ ْو َض ُح َدلِ ٍ
يل َعلىَ َأ َّن المَْ ْق ُصو َد بهِ َ ِذ ِه
الآْ َي ِة ترشيع المَْ َو ِاريث( .((5ومن هنا يكون

( ((5مفاتيح الغيب  ،519 /9وينظر :الكشاف
 ،484 /1وزاد املسري .379 /1
( ((5ينظر :جامع البيان 597 /7وم��ع��اين
القرآن وإعرابه للزجاج  ،15 /2وتفسري
البغوي  ،572 /1و الكشاف ،476 /1
و مفاتيح الغيب  ،231 /5و اجلامع
ألحكام القرآن  ،47 /5و أنوار التنزيل
 ،61 /2و م��دارك التنزيل  ،333 /1و
البحر املحيط  ،525 /3وروح املعاين /2
 ،421وإرشاد العقل السليم ،147 /2
والتحرير والتنوير .250 /4

املصدري يف الداللة ،البد من الوقوف،

و(وعدً ا عليه ح ًقا) اللذين تكررا يف
مواضع خمتلفة ،من اجل الكشف عن

سبب استعامهلام مع ًا وداللة هذا االقرتان؛
ومن ذلك قوله تعاىل :ﭽ ﭑ

ﭒﭓﭔﭕ
ﭖﭗﭘﭙﭚﭛ
ﭜ ﭝﭞ ﭟ ﭠ ﭡﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ

ﭧﭼ [سورة النساء ]122 :ويبدو من

( ((5ينظر :التحرير والتنوير .250 /4
( ((5معاين القرآن وإعرابه للزجاج ،15 /2
وينظر :إرشاد العقل السليم .147 /2
( ((5إرشاد العقل السليم .147 /2

د .وائل عبد االمري خليل احلريب

اآلية الكريمة أن ذلك يعود إىل أن هذين

تعاىل لاَ ِز ٌم لاَ َيت َ
ف( ،((5أما املصدر
َخ َّل ُ
الثاين(حقا) ،فهو يف األَ ْصل َم ْصدَ ٌر،
َ
ِ
استِ ْعماَ َل الأْ َ ْسماَ ِء
اس ُت ْعم َل هنا ْ
َولكنه ْ
لِلشيَّ ِء ال َّثابِ ِ
ت ا َّل ِذي لاَ َش َّك فِ ِيه َو ُي ْط َل ُق
ْ

تثبيتا هلذه الفكرة واملبالغة يف توكيدها

السعود موضحا معنى التوكيد املستفاد

املصدرين يؤديان داللتني متآزرتني
ومتضافرتني ،فهام يؤكدان ان وعد اهلل

بإدخال الصاحلني اجلنة حق ،وهو ليس

كوعد الشيطان ،لذلك جاء هبام معا
ترغيب ًا للعباد يف حتصيل الصاحلات
وترك السيئات؛ إذ إن احدمها يؤكد
نفسه يف حني أن اآلخر يؤكد غريه؛ قال

((وعْدَ اللهَِّ َح ًّقا مصدران:
الزخمرشيَ :

األول مؤكد لنفسه ،والثاين مؤكد
لغريه َو َم ْن َأ ْصدَ ُق ِم َن اللهَِّ ِقيلاً توكيد
ثالث بليغ .فإن قلت :ما فائدة هذه
التوكيدات؟ .قلت :معارضة مواعيد

الشيطان الكاذبة وأمانيه الباطلة لقرنائه

بوعد اللهَّ الصادق ألوليائه ،ترغيب ًا

للعباد يف إيثار ما يستحقون به تنجز
وعد اللهَّ ،عىل ما يتجرعون يف عاقبته
غصص إخالف مواعيد الشيطان))(.((5
فاستعامل املصدر األول لِبي ِ
ان ان َو ْعده
ََ

( ((5الكشاف  ،567 /1وينظر :مفاتيح الغيب
 ،225 /11و أن���وار التنزيل ،99 /2
والتحرير والتنوير .207 /5

كَثِرياَ ،علىَ ا ْلك ِ
َام ِل فيِ ن َْو ِع ِه( .((5وقال أبو
ً
من املصدر الذي يؤكد معنى اجلملة
السابقة ،قال(( :ﭽﭟ ﭠ ﭡﭼ
مصدران مؤك ِ
ِ
ِّدان األول لنفسه وال َّثاين
ِ
لغريه َّ
َّات النَّعي ِم
ألن قو َله تعالىَ هلم جن ُ
يف معنى وعَدَ هم اهلل جنات النعيم فأكد
معنى الوعد بالوعد وأما حقا فدال

عىل معنى الثبات أكد به معنى الوعد
ِ
(و ُه َو
ومؤكدمها مجيعا هلم جنَّات النَّعي ِم َ
العزيز) الذي ال يغلبه يشء ليمنعه من
ِ
ِ
ِ
ِ
وعيده))(.((5
حتقيق
وعده أو
إنجاز

ووضح الطاهر بن عاشور هذا األمر،
ّ
ب َوعْدَ اللهَِّ َعلىَ المَْ ْف ُعولِ َّي ِة
((وا ْنت ََص َ
قالَ :
المُْ ْط َل َق ِة تَو ِكيدً ا َلمِ ْضم ِ
ون الجْ ُ ْم َل ِة المُْ َس ِ
او َي ِة
ْ
ُ
َل ُهَ ،و ُيسمى موكّدا لِنَ ْف ِس ِه فيِ
اصطِلاَ ِح
ْ
( ((5ينظر :التحرير والتنوير .155 /14
( ((5ينظر :نفسه .261 /9
( ((5إرشاد العقل السليم .70 /7
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النُّح ِ
اة لأِ َ َّن َم ْض ُم َ
ون إِ َل ْي ِه َم ْر ِج ُعك ُْم
َ
ا ْلوعْدُ بِإِرج ِ
اع ِه ْم إليه َو ُه َو ُم َفا ُد َو ْع ِد
ْ َ
َ
اللهَِّ ،وي َقدَّ ر َله َع ِ
وف لأِ َ َّن الجْ ُ ْم َل َة
ام ٌل محَ ْ ُذ ٌ
َُ ُ ُ
ِ ِ
ِ
.وال َّت ْق ِد ُير:
المُْ َؤ ِّكدَ َة لاَ ت َْص ُل ُح ل ْل َع َم ِل فيه َ
ِ
ب َح ًّقا
َوعَدَ ك ُُم ا ُ
للهَّ َوعْدً ا َح ًّقاَ .وا ْنتُص َ
َعلىَ المَْ ْفعولِي ِة المُْ ْط َل َق ِة المُْ َؤ ِّكدَ ِة َلمِ ْضم ِ
ون
ُ َّ
ُ
ار ا ْل ِفع ِل المَْح ُذ ِ
جمُ ْ َل ِة َوعْدَ اللهَِّ بِا ْعتِ َب ِ
وف.
ْ
ْ

إعادته لفظ ًيا ،فالتعقيب املصدري هو

املجيء بمصدر يردف معنى اجلملة
السابقة ويقويه أو جيمله؛ فال يدخل
الشك إىل ذهن املتلقي وإنام ُي ْقبِ ُل عىل
الكالم بالقبول واملوافقة؛ فهو شاهد

عىل صدق الكالم السابق ،والتعقيب

ويسمى فيِ اصطِلاَ ِح النُّح ِ
اة ُم َؤ ِّكدً ا
َ
ْ
َ ُ َ َّ
ِ
ِ ِ
لأِ ِ
ل َغيرْ ِ هَ ،أ ْي ُم َؤ ِّكدً ا َ َحد َم ْعنَ َيينْ ِ تحَ ْ تَم ُل ُهماَ
الجْ ُ ْم َل ُة المُْ َؤ َّكدَ ةُ))(.((5

وقد اتضح من البحث َّ
أن اعتامد النص

ويف اخلامتة فقد كشف البحث عن

بناء عىل ما يمتاز به املصدر من الصيغ

بظاهرة التعقيب املصدري أو التعقيب

استعامل املصدر مرونة تعبريية عىل

اخلامتة والنتائج:

جمموعة من النتائج؛ أمهها التعريف
باملصدر يف القرآن الكريم ،وهي ظاهرة

لغوية أسلوبية امتاز هبا النص القرآين
الكريم مل يسبق للباحثني دراستها
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الغرض من توكيد الكالم من غري

والكشف عن مالحمها ،والتعقيب هو

اإلتيان باملصدر بعد الكالم لغرض
توكيده وتثبيته ،وهذه الظاهرة تعتمد

عىل املصدر املؤكد ملضمون اجلملة
السابقة؛ ألن هذا املصدر يناسب

( ((5التحرير والتنوير .91- 90 /11

املصدري باملعنى املذكور مصطلح
قال به املفرسون ومل يقل به النحويون.

الكريم املصدر طري ًقا للتعقيب جاء
الرصفية األخرى ،ومن ثم فقد أضفى

النص ألنه أدى إىل دالالت رصفية

خمتلفة اكتسبتها من خالل السياق،
وهذا أسهم يف خلق معان فنية ومجالية،
انبثقت من خصائص الكلمة الرصفية

للمصدر وعالقتها بالكلامت األخرى

يف اجلملة .كام َّ
أن التعقيب باملصدر
أغنى النص الكريم بالدالالت النحوية
فقد جاء عدد من هذه املصادر حمتمال
ألوجه نحوية خمتلفة تصب يف إغناء

د .وائل عبد االمري خليل احلريب

النص بالدالالت واملعاين؛ مما يؤكد َّ
أن

القرآن الكريم نص معجز بلغ الغاية

يف البالغة .وملا كان بعض املصادر
املعقب هبا قد قرئ بالرفع كام قرئ

بالنصب فقد كشف البحث عن القيمة
الداللية للحالة اإلعرابية لتلك املصادر
بني الرفع والنصب؛ يف ضوء ما قدمه

العلامء من داللة األول عىل الثبوت
وداللة الثاين عىل احلدوث والتجدد.

وقد توزعت املصادر املعقب هبا بني
سياقات املدح تارة عن طريق اإلضافة
إىل لفظ اجلاللة أو تعليقه به بحرف جر،

مثل( :صنع اهلل) (قوال من رب رحيم)
أو(ثوابا من عند اهلل) أو(فريضة من اهلل)

أو(رزقا من لدنا) ،والذم تارة أخرى،

وهو أقل ورودا من سابقه مثل( :نكال
اآلخرة واألوىل) .وقد ورد التعقيب يف

بعض املواضع بمصدرين أحيانا ،مها:

(وعدا وحقا) ،واستنتج البحث ،من
قراءة اآليات التي احتوت التعقيب

بمصدرين ،أن ذلك يعود إىل أن هذين

املصدرين يؤديان داللتني متآزرتني

ومتضافرتني يف تلك النصوص الكريمة.

اهم مصادر البحث ومراجعه

•اتساع الداللة يف اخلطاب القرآين،
د .حممد نور الدين املنجد ،دار
الفكر -دمشق ،الطبعة األوىل،

2010م.

•اإلتقان يف علوم القرآن ،جالل
الدين السيوطي ،تح :حممد أبو
الفضل إبراهيم ،اهليئة املرصية
العامة للكتاب ،طبعة 1947 :م.

•إرشاد العقل السليم إىل مزايا
الكتاب

الكريم

-تفسري

أيب

السعود ،أبو السعود العامدي ،دار

إحياء الرتاث العريب –بريوت،

د.ط ،د.ت.

•اإلعجاز الرصيف يف القرآن الكريم:
دراسة نظرية تطبيقية ،د .عبد
احلميد امحد هنداوي ،عامل الكتب

احلديث ودار جدارا -األردن،

ط 2008 ،1م.

•إعراب القرآن ،أبو جعفر الن ََّّحاس،
عبد املنعم خليل إبراهيم ،منشورات
دار الكتب العلمية -بريوت،

الطبعة األوىل 1421 ،هـ.
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•إعراب القرآن املنسوب خطأ

•الربهان يف علوم القرآن ،الزركيش

دار الكتاب املرصي -القاهرة ودار

الطبعة األوىل1376 ،هـ1957-م.

للزجاج ،تح :إبراهيم اإلبياري،

الكتب اللبنانية -بريوت ،الطبعة
الرابعة  1420-هـ.

•اإلكسري يف علم التفسري ، ،حتقيق:

•تاج العروس من جواهر القاموس،
حتقيق :جمموعة من املحققني ،دار
اهلداية.

حممد عثامن ،دار الكتب العلمية-

•التبيان يف إعراب القرآن ،أبو

•اإلنصاف يف مسائل اخلالف ،أبو

البجاوي ،مكتبة عيسى البايب

املكتبة العرصية ،الطبعة األوىل

•التحرير والتنوير ،حممد الطاهر بن

بريوت ،الطبعة األوىل 2009 ،م.

الربكات ،كامل الدين االنباري،

1421هـ 2003-م.

البقاء العكربي ،حتقيق :عيل حممد
احللبي ورشكاه -مرص.

عاشور ،الدار التونسية للنرش –

•أنوار التنزيل وأرسار التأويل-

تونس 1984 ،ـ

عبد الرمحن املرعشيل ،دار إحياء

حممد رشيد ،اهليئة املرصية العامة

تفسري البيضاوي ، ،حتقيق :حممد
الرتاث العريب –بريوت ،الطبعة
األوىل  1418-هـ.
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حتقيق :حممد أبو الفضل إبراهيم،

•البحر املحيط يف التفسري ،حتقيق:

•تفسري القرآن احلكيم (تفسري املنار)،
للكتاب1990 ،م.

•التوقيف عىل مهامت التعاريف،
زين الدين املناوي القاهري،

صدقي حممد مجيل ،دار الفكر –

عامل الكتب ،عبد اخلالق ثروت-

•بدائع الفوائد ،البن قيم اجلوزية،

•جامع البيان يف تأويل القرآن ،أبو

د .ت.

حتقيق :أمحد حممد شاكر ،مؤسسة

بريوت ،الطبعة 1420هـ.

دار الكتاب العريب -بريوت ،د .ط،

القاهرة ،الطبعة األوىل1990 ،م.

جعفر حممد بن جرير ،الطربي،

د .وائل عبد االمري خليل احلريب

الرسالة ،الطبعة األوىل2000 ،م.

•جامع الدروس العربية ،الشيخ:

•روح البيان ،إسامعيل حقي بن
مصطفى اإلستانبويل احلنفي اخللويت,

مصطفى املكتبة العرصية ،صيدا –

املوىل أبو الفداء (ت 1127هـ) ،دار

 1414هـ 1993-م.

•روح املعاين يف تفسري القرآن العظيم

بريوت ،الطبعة الثامنة والعرشون،

الفكر –بريوت.

•اجلامع ألحكام القرآن -تفسري

والسبع املثاين ،شهاب الدين

وإبراهيم أطفيش ،دار الكتب

دار الكتب العلمية –بريوت،

القرطبي ،حتقيق :أمحد الربدوين

املرصية –القاهرة ،الطبعة الثانية،

1964- 1348م.

االلويس تح :عيل عبد الباري عطية،

الطبعة األوىل 1415 ،هـ.

•رشح ابن الناظم عىل ألفية ابن

•اخلصائص ،أبو الفتح عثامن بن

مالك ،بدر الدين حممد بن مجال

الطبعة الرابعة.

حتقيق :حممد باسل عيون السود،

جني ،اهليئة املرصية العامة للكتاب،

الدين حممد بن مالك (ت686هـ)،

•الدر املصون يف علوم الكتاب

دار الكتب العلمية -بريوت،

بالسمني احللبي ،حتقيق :الدكتور

•رشح األشموين عىل ألفية ابن مالك،

املكنون ،أبو العباس ،املعروف

الطبعة األوىل.2000 ،

أمحد حممد اخلراط ،دار القلم-

نور الدين األُ ْش ُموين الشافعي دار

•دالئل اإلعجاز ،عبد القاهر،

الطبعة األوىل 1419هـ 1998-م.

أبو فهر ،مطبعة املدين بالقاهرة-

الدين االسرتاباذي (ت686هـ)،

1413هـ1992-م.

الكتب العلمية ،ط.2007 ،2

دمشق.

اجلرجاين ،تح :حممود حممد شاكر
دار املدين بجدة ،الطبعة الثالثة

الكتب العلمية بريوت -لبنان،
•رشح كافية ابن احلاجب ،ريض
حتقيق :د .إميل بديع يعقوب ،دار
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•رشح املفصل للزخمرشي ،بن يعيش

القاهرة ،الطبعة الثالثة1408 ،هـ-

يعقوب ،دار الكتب العلمية-

•اللباب يف علوم الكتاب ،رساج

•الصاحبي يف فقه اللغة العربية ،أمحد

حتقيق :الشيخ عادل أمحد عبد

املوصيل ،حتقيق :د .إميل بديع

بريوت ،الطبعة األوىل.2001 ،

الدين احلنبيل الدمشقي النعامين،

بن فارس ،دار الكتب العلمية،

املوجود والشيخ عيل حممد معوض،

•الفائق يف غريب احلديث واألثر ،أبو

األوىل 1419 ،هـ 1989-م.

تح :عيل حممد البجاوي وحممد

املثنى ،حتقيق :حممد فواد سزگني،

الطبعة األوىل 1418هـ 1997-م.

القاسم حممود بن عمر ،الزخمرشي

دار الكتب العلمية –بريوت ،الطبعة
•جماز القرآن ،أبو عبيدة معمر بن

أبو الفضل إبراهيم ،دار املعرفة –

مكتبة اخلانجي –القاهرة ،طبعة

•الفروق الداللية بني القراءات

•املحتسب يف تبيني وجوه شواذ

جامعة

الفتح عثامن بن جني ،وزارة

لبنان ،الطبعة الثانية ،د.ت.

القرآنية

الورفيل،

العرش،

رانية

منشورات

حمفوظ

قاريونس -ليبيا ،الطبعة األوىل،

2008م.
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1988م.

سنة1318 :هـ.

القراءات واإليضاح عنها ،أبو

األوقاف -املجلس األعىل للشئون
اإلسالمية،

•فقه اللغة ورس العربية ،أبو منصور

1999م.

إحياء الرتاث العريب ،الطبعة األوىل

العزيز،

الثعالبي تح :عبد الرزاق املهدي،

1422هـ 2002-م.

•الكتاب ،سيبويه حتقيق :عبد السالم

حممد هارون ،مكتبة اخلانجي-

طبعة

1420هـ-

•املحرر الوجيز يف تفسري الكتاب
أبن

عطية

األندليس

املحاريب (ت 542هـ) ،حتقيق:
عبد السالم عبد الشايف حممد ،دار

الكتب العلمية –بريوت ،الطبعة

د .وائل عبد االمري خليل احلريب

األوىل 1422-هـ.

بريوت ،الطبعة األوىل 1420 ،هـ.

•خمترص يف قواعد التفسري ،خالد بن

•معاين األبنية ،د .فاضل السامرائي،

ابن عفان ،الطبعة األوىل2005 ،م.

•معاين القرآن لألخفش ،حتقيق:

عثامن السبت ،دار ابن القيم -دار

بغداد ،ط.1

•مدارك التنزيل وحقائق التأويل-

الدكتورة هدى حممود قراعة ،مكتبة

اهلل بن أمحد بن حممود حافظ الدين

 1411هـ 1990-م.

تفسري النسفي ،أبو الربكات عبد
النسفي (ت 710هـ) ،حققه وخرج
أحاديثه :يوسف عيل بديوي ،راجعه
وقدم له :حميي الدين ديب مستو،

دار الكلم الطيب -بريوت ،الطبعة

األوىل 1419 ،هـ 1998-م.

اخلانجي -القاهرة ،الطبعة األوىل،

•معاين القرآن ،أبو زكريا حييى بن
زياد الفراء ،حتقيق :أمحد يوسف
النجايت و حممد عيل النجار و عبد

الفتاح إسامعيل الشلبي ،الدار
املرصية للتأليف والرتمجة –مرص،

•املسند الصحيح املخترص ،مسلم

الطبعة األوىل.

الباقي ،دار إحياء الرتاث العريب –

عامل الكتب –بريوت ،الطبعة األوىل

•مشكل إعراب القرآن ،أبو حممد

•معاين النحو ،د .فاضل السامرائي،

صالح الضامن ،مؤسسة الرسالة –

•معرتك األقران يف إعجاز القرآن،

•معامل التنزيل يف تفسري القرآن-

العلمية –بريوت ،الطبعة األوىل

املهدي ،دار إحياء الرتاث العريب –

•معجم مقاييس اللغة ،أمحد بن

بن احلجاج ،حتقيق :حممد فؤاد عبد

بريوت.

مكي بن أيب طالب ،حتقيق :د .حاتم
بريوت ،الطبعة الثانية.1405 ،

تفسري البغوي ، ،تح :عبد الرزاق

•معاين القرآن وإعرابه ،الزجاج،
 1408هـ  1988-م.

مطبعة اجلامعة ،ط.1

جالل الدين السيوطي ،دار الكتب

 1408هـ 1988-م.
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فارس ،حتقيق :عبد السالم حممد

1424هـ 2003-م.

1399هـ 1979-م.

يوسف بن سليامن بن عيسى األعلم

هارون،

دار

الفكر

-دمشق،

•مفاتيح الغيب -التفسري الكبري ،أبو

الشنتمري حتقيق :حييى مراد ،دار

الرازي دار إحياء الرتاث العريب –

األوىل.2005 ،

•املفردات يف غريب القرآن ،أبو

أبو السعادات ابن األثري حتقيق:

صفوان

الطناحي ،املكتبة العلمية -بريوت،

عبد اهلل الرازي امللقب بفخر الدين
بريوت ،الطبعة الثالثة  1420-هـ.

القاسم احلسني املعروف بالراغب

األصفهاين،

حتقيق:

عدنان الداودي ،دار القلم ،الدار

الشامية-دمشق بريوت ،الطبعة
األوىل  1412-هـ.

•املوجز يف قواعد اللغة العربية،
سعيد بن حممد بن أمحد األفغاين
دار الفكر -بريوت –لبنان ،الطبعة:
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•النكت يف تفسري كتاب سيبويه،

الكتب العلمية -بريوت ،الطبعة

•النهاية يف غريب احلديث واألثر،
طاهر أمحد الزاوي -حممود حممد

1399هـ 1979-م.

•مهع اهلوامع يف رشح مجع اجلوامع،
عبد الرمحن السيوطي حتقيق :عبد

احلميد هنداوي ،املكتبة التوفيقية–

مرص.

فحوى البحث
كان السيد الباحث قد نشر يف العدد الرابع عشر من
اجمللة حبثاً تعرض فيه ملوضوعة (االنزياح االستفهامي يف
سورة يوسف واثره يف االبداع الفين يف القرآن).
و كمثل اخر هلذا االبداع الفين ،عرض يف حبثه الراهن
صورة اخرى من صور الفن االيقاعي يف القرآن ،فاختار سورة
(الزلزلة) املباركة واليت امتازت كلماتها ومقاطعها وفواصلها
بنمط متميز يف االنسجام الصوتي ،ليثبت للبحث العلمي
ما تَفَ َّر َد به القرآن من اسلوب وايقاع مل يُعرف له ٌ
مثيل يف
اساليب العرب.
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املقدمة:

ّ
الشك يف ّ
أن القرآن الكريم هو

مجال النظم والتأليف ،و حالوة اإليقاع،

هلا مثيل ،وليس من سبيل اىل انكارها،

و توحي به ،و لتعلن بصدى ترجيعها

املعجزة اخلالدة الفريدة التي مل يعرف
والتي مازال سلطاهنا قويا عىل النفوس،

مقنعا للعقول ،وممتعا للعواطف .وال

ّ
شك أيضا يف أنه َت َف َّر َد باسلوب خاص،
وبإيقاع مل يعرف له مثيل ،حتى بلغ
أعمق مواطن التأثري يف النفس البرشية،

هذه النفس التي تؤثر فيها الصورة

املموسقة أكثر مما تؤثر الكلمة العادية
املجردة ،وترتاح إىل اإليقاع وتأنس به

وتنفعل ،وتتناغم معه وتتجاوب .و

يالحظ يف هذا الشأن أن اإليقاع القرآين
ال يعني اجلناس ،و الفاصلة و التكرار
و غريها من مظاهر االنسجام الصويت،

بل يتعداها إىل الصيغ الرصفية و أوزان
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و اجلمل يف الداللة عىل روعة اإلبداع و

الكلامت أيضا ،أي ما يدخل ضمن البنية
اخلارجية والداخلية .غري ّ
أن ماهيمنا يف

هذا البحث هو االنسجام الصويت وما
حيدثه من أثر واضح يف مجالية النص

الكريم؛ وألجل ذلك جاءت الدراسة

هنا لبيان تضافر األصوات و الكلامت

لرتسم بذلك صورة تدل عىل املعنى
االنسجام املوسيقي الذي يو ِّلد االنسجام

النفيس عند املتلقي ويزيد من التأثري يف
أعامقه.

ومن اجلدير باالهتامم أن موسيقى

الشعر يف العرص اجلاهيل مل تكن تكمن يف
أوزانه ومجال إيقاعه ،بل يف انتقاء األلفاظ

الرشيقة التي ختدم املعنى ،و بطاقتها
الشعرية التي تؤلف مناخا موسيقيا ،هتتز

له القلوب و تصفو له اآلذان ،ومع ذلك
فقد أفحم القرآن شعراء العرب و عجزوا

عن أن يأتوا بمثله ،ذلك ّ
أن موسيقية

اللغة العربية بلغت ذروهتا يف الرتكيب
القرآين البديع الذي تنسجم وتتناسق
املعاين واالفكار مع النغامت واجلرس يف

أحسن تناسق واكمل انسجام.
تقديم:

االنسجام لغة:

الدمع
سجمَ :س َج َم ْت العنيُ
َ
ُ
والسحابة املاء َت ْس ِج ُمه و َت ْس ُج ُمه َس ْج ًام

حازم كريم عباس الكاليب

وس َجامن ًا :وهو َق َطران الدمع
وس ُجوم ًا َ
ُ
وس َيالنه ،قلي ً
ال كان َأم كثري ًا ،وكذلك
َ
ِ
الساج ُم من املطر ،والعرب تقول َد ْم ٌع
ِ
ساج ٌم .ودمع َم ْسجومَ :س َج َم ْته العني
والس َج ُم:
وس َّج َمه.
َس ْج ًام ،وقد َأ ْس َج َمه َ
َّ
الدمعَ .
ومَ :س ِ
واج ُم؛ قال
وأ ْعينُ ٌ ُس ُج ٌ
القطامي يصف ا ِ
إلبل بكثرة َألباهنا:

َذوا ِر ُف َع ْين َْيها من َ
احل ْفلِ ُّ
بالضحى

تساهم يف وحدة النص الشاملة(((،
وتؤوله لكي ُيعدّ نص ًا ،فإن انعدمت أو

النصية ،أو
ضعفت افتقر امللفوظ إىل
ّ
ثم افتقر إىل االتساق
ضعفت نصيته ،ومن ّ
واالنسجام(((.

أوال :االنسجام يف التكرار:

يعدّ التكرار من األساليب الفنية

يف التعبري األديب ،ومن أعمق ظواهر

وم ك َت ْنضاح ِّ
الشنان ا ُملشرَ َّ ِ
ب
ُس ُج ٌ

احلياة((( ،وهو أسلوب تعبريي قديم قدم

املاء والدمع ،فهو
َس ُجوم .وان َْس َج َم
ُ
ُم ْن َس ِج ٌم إِذا ان َْس َج َم َأي انصب(((.

قبل اإلسالم ،ومثّل أحد أساليب التعبري
القرآين ،وقد حتدث البالغيون ،وكشفوا

باالنسجام ( :)COHERENCEذلك

يف التعبري األديب يعني تناوب األلفاظ

وكذلك عني َس ُجوم وسحاب

اما يف االصطالح فيرُ اد عادة

التامسك واالتساق الشديد بني األجزاء

َ
لنص ما ،وهذا التامسك يتأتّى
املش ِّكلة ّ
من خالل وسائل لغو ّية وصوتية تربط
بني العنارص املشكلة للنص((( ،وهذه
النصية ،بحيث
الوسائل اللغوية ختلق
ّ

((( ينظر :لسان العرب البن منظور باب سجم.

((( ينظر :لسانيات النص ،حممد خطايب ،ط،1
1991م ،املركز الثقايف العريب ،بريوت:

.15

العربية ،وهلذا كثر يف أساليب العرب

عن أشكاله ،واستنبطوا حدوده((( .وهو

وإعادهتا يف سياق التعبري ،بحيث

يتقصده األديب
تشكل نغ ًام موسيقي ًا،
ّ
((( لسانيات النص.13 :
((( قصيدة الوقت ألدونيس (ثنائية االتساق
واالن��س��ج��ام) ،س��ام��ح رواش�����دة ،جم ّلة
دراس��ات اجلامعة األردن��ي��ة ،م��ج ،3ع،3
 ،2003ص.517 :
((( ينظر :املرشد اىل فهم أشعار العرب لعبد اهلل
الطيب.53 /2 :
((( ي��ن��ظ��ر :معجم املصطلحات البالغية
وتطورها.237–236 /1 :
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يف شعر أو نثر((( ،و يعمدُ اليه لتقوية

مرة يف سياق
الكلمة أو اللفظة أكثر من ّ

كالتعجب ،واحلنني ،و االستغراب ،وما

أو التهويل أو للتعظيم أو للتلذذ بذكر

ناحية اإلنشاء أي :ناحية العواطف،

إىل ذلك(((.

املكرر))( ،((1و((أكثر ما يقع يف األلفاظ

وقد درس البالغيون العرب هذه

دون املعاين ،وهو يف املعاين دون األلفاظ

لكثري من الشواهد؛ شعري ًة كانت أو

أبسط مستوى من مستوياته بـأن ((يأيت

الظاهرة وتنبهوا إليها عند دراستهم

أقل))

(((1

فيتحدد مفهوم التكرار يف

وبينوا فوائدها ووظائفها(((،
نثرية،
ّ
فجاءت دراسة هذه الظاهرة حماول ًة

اللفظ متفق املعنى أو خمتلف ًا ،أو يأيت

لبيان أبعادها ودالالهتا عىل اختالف

املعنى األول والثاين ،فإن كان متحد

الفنية
لكشف واستكناه هذه القوالب
ّ
مواقعها سواء أكان يف الصوت أو الكلمة

أو اجلملة.

والتكرار يف االصطالح هو ((تكرار
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واحد لنكتة إما للتوكيد أو لزيادة التنبيه

((( ينظر :جرس االلفاظ وداللتها يف البحث
البالغي والنقدي عند العرب للدكتور
ماهر مهدي ه�لال ،دار الرشيد للنرش،
بغداد1980 ،م.239 :
((( ينظر :امل��رش��د اىل فهم أش��ع��ار العرب
وصناعتها.45 /2 :
((( ينظر :العمدة يف حماسن الشعر وآداب��ه
ونقده ،اب��ن رشيق ال��ق�يرواين (456ه��ـ)
حتقيق حممد حميي الدين عبد احلميد ،دار
اجليل ،بريوت ،ط1981 ،5م،73 /2 :
الصناعتني أليب هالل العسكري،212 :
املثل السائر البن األثري.345 /2 :

املتكلم بلفظ ثم يعيده بعينه سواء أكان
بمعنى ثم يعيده .وهذا من رشط اتفاق
األلفاظ واملعاين فالفائدة يف إثباته تأكيد
ذلك األمر وتقريره يف النفس وكذلك

إذا كان املعنى متحد ًا وإن كان اللفظان

متفقني واملعنى خمتلف ًا ،فالفائدة يف اإلتيان

به الداللة عىل املعنيني املختلفني))

(((1

.

ويعدّ التكرار وسيلة مهمة لفهم

( ((1أن���وار الربيع يف أن���واع ال��ب��دي��ع ،البن
معصوم ،حتقيق شاكر هادي شكر ،مطبعة
النعامن ،النجف االرشف ،ط1969 ،1م:

.35- 34 /5
( ((1العمدة يف حماسن الشعر وآدابه ونقده/2 :
.73
( ((1معجم النقد العريب القديم.370 /1 :
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النص األديب ،وله معان تفيض عن

يتجاوز الوظيفية التأكيدية اإلفهامية

ويتضمن إمكانات تعبريية ال
األديب،
ّ

وطريقتها من نص آلخر ،بل نجده

التقرير وتقوية جوانب اخلطاب يف العمل
يتضمنها أسلوب آخر ،اذ يغني املعنى
ّ

ويرفعه اىل مرتبة األصالة( ،((1ويثري
ِّ
ويركز
العاطفة ويرفع درجة تأثريها،

اإليقاع ويكثّف حركة الرتديد الصويت يف

النص( .((1ويمنح النص مجاال موسيقي ًا.

تقني ًة مجالي ًة ختتلف درجتها
ليصبح
ّ
يتلون ويتغري يف النص نفسه ،مرتديا يف
كل مرة مسوحا خمتلفة حتى عند األديب
الواحد عينه ،وهو ليس جمرد تقنية بسيطة

ذات فائدة بالغية أو لغوية حمدودة ،إنام

هو ((تقنية معقدة حتتاج إىل تأملٍ طويلٍ

والتكرار يف اخلطاب األديب وحد ٌة

حركيتها وحتليلها))(،((1
يضمن رصد
ّ

الوحدة اللغوية املكررة معنى مضافا إىل

املتكلم للتأثري يف املتلقي وجذب انتباهه

لغوية غري جامدة املعنى ،اذ تكتسب هذه
األول ،يع ِّينه السياق الذي ترد
معناها ّ
فيه ،والكلمة وإن تكررت هي نفسها
إال أهنا ال حتمل معناها الكيل يف حالة

التكرار؛ ألن اخلطاب األديب ال يعرف
التكرار الداليل املطلق ،والتكرار الكيل

نص فني مستحيل( ،((1لذلك نراه
يف ٍّ
( ((1ينظر :قضايا الشعر امل��ع��ارص ،ن��ازك
امل�لائ��ك��ة ،دار العلم للماليني ،ط-2
1983م.263 :
عز الدين
( ((1ينظر :البنية االيقاعية يف شعر ّ
املنارصة ،اعداد حممد بن أمحد وآخرون،
منشورات احت��اد الكتاب الفلسطينيني،
القدس1998 ،م.83 :
( ((1حتليل اخل��ط��اب ال��ش��ع��ري( :البنية=

يتقصدها
السيام اذا استعملت ألغراض ّ

والتأثري فيه.

وأهم ما يؤديه التكرار من الناحية

الدينية ((هو تقرير املكرر وتوكيده
واظهار العناية به ليكون يف السلوك

أمثل ولالعتقاد أبني))( ،((1لذلك هو
=الصوتية يف الشعر ،الكثافة ،الفضاء،
التفاعل) ،حممد العمري ،ط ،1ال��دار
العاملية للكتاب ،الدار البيضاء املغرب،
1990م.90 :
( ((1اإلي��ق��اع يف الشعر ال��ع��ريب احل��دي��ث يف
العراق ،ثائر عبد املجيد العذاري ،رسالة
ماجستري ،جامعة بغداد ،كلية الرتبية،
1989م.218 :
( ((1خصائص التعبري ال��ق��رآين وس�مات��ه=
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ال يقوم فقط عىل جمرد التكرار وإنام ما

 .أتكرار الصوت:

وبذلك فإنه يعكس جانب ًا من املوقف

حدّ  ،فهي ((ذات جوانب متعددة

يرتكه من أثر انفعايل يف نفس املتلقي،
النفيس واالنفعايل ،ومثل هذا اجلانب ال

يمكن فهمه إال من خالل دراسة التكرار
داخل النص الذي ورد فيه ،فكل تكرار

حيمل يف أثنائه دالالت نفسية وانفعالية

خمتلفة تفرضها طبيعة السياق األديب.

وخصائص متباينة))( ،((1ومن الصعب
إخضاع تكرارها لقواعد نقدية ثابتة

يمكن إعاممها عىل النص األديب ،وإنام
((تبقى دراستها ذوقية ال متلك الربهنة
إلثبات وجاهتها))( ،((1الختالف داللة

وبام أن اجلامل يقوم عىل االنسجام،

احلرف التي حيدثها ضمن السياق يف

والتكرار؛ لذا ّ
فإن التكرار يمثل إحدى

وعىل الرغم من ّ
أن تكرار الصوت

وان االنسجام كله مداره عىل التنويع
األدوات اجلاملية التي تساعد األديب

عىل تكوين موقفه وتصويره ،فتتشكل

بأشكال خمتلفة متنوعة ،إذ تبدأ من
الصوت ومتتد إىل الكلمة فاجلملة ،وكل

شكل من هذه األشكال يعمل عىل إبراز
جانب تأثريي خاص للتكرار انطالق ًا من
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معطياهتا ومستويات أدائها وتأثريها،

فض ً
ال عن أثرها الداليل التقليدي الذي

أطلق عليه تسمية التوكيد.

=البالغية ،د عبد العظيم ابراهيم حممد
املطعني ،مكتبة وه��ب��ة ،ال��ق��اه��رة ،ط،1
1413هـ 1992-م.322 /1 :

النص الواحد.

حيدث نغمة موسيقية الفتة للنظر،

لكن وقعها يف النفس ال يكون كوقع
ّ
تكرار الكلامت( ،((2ومع هذا فالصوت

((يتحول اىل
ذو الرنني غري املحدد
ّ

كالم
ّ
مفصل حمدّ د ،مهمته أن يعبرِّ

عن تصورات وأفكار ،ويكون عالمة

( ((1علم اللغة العام (االص��وات) ،للدكتور
كامل حممد برش ،دار املعارف بمرص ،ط،4
1970م.216 :
( ((1حتليل اخلطاب الشعري.36 :
( ((2التكرار يف الشعر اجلاهيل دراسة اسلوبية،
د .موسى ربابعة ،جملة مؤته ،م ،5ع،1
 1990م.167 :

حازم كريم عباس الكاليب

ٍ
باطن روحي))( ،((2وتكرار هذا
عىل

باملجهور))( ،((2أي صوت مائع ينتقل

املوسيقي رسعة ،معبرّ ًة عن داللة

حتت تأثري األصوات املجاورة(،((2

النوع والرتديد الصويت له متنح اإليقاع

النص تأثريا كبريا
االنفعال( ،((2فيكسب
ّ
يف املتلقي ،و يسهم يف هتيئته للدخول

يف أعامق الكلمة( .((2وال ّ
شك يف ((ان
العنرص الذي يرتدد أقوى من العنرص

املفرد))

(((2

وبذلك يكسب حضور ًا

وتأثري ًا يف نفس املتلقي فيجعل من
التكرار وظيفة مجالية ووسيلة إىل
إثراء املوقف وشحذ الشعور إىل حد

االمتالء(.((2

ومن االصوات التي كررت بشكل

ملفت للنظر يف سورة الزلزلة صوت

اهلمزة وصوت املد (االلف) والراء ،اما

اهلمزة فهي صوت ((ال باملهموس وال
( ((2فلسفة اجلامل والفن عند هيجل.55 :
( ((2ينظر :الزمن يف شعر ال���رواد .رسالة
ماجستري ،س�لام ك��اظ��م األويس ،كلية
الرتبية ،ابن رشد ،جامعة ،بغداد1990 ،م:
.244-243
( ((2ينظر :التكرار يف الشعر اجلاهيل دراسة
اسلوبية.167 :
( ((2التكرار يف الشعر اجلاهيل.22 :
( ((2ينظر :التكرار يف الشعر اجلاهيل.32 :

من حالة اجلهر اىل اهلمس أو العكس

فـ((األوتار الصوتية عند نطقها تكون
يف وضع بني بني ،أي بني االنزالق
واالنفتاح))(،((2

ويسمى

انفجار ّيا

الن يف نطقه ((تسدّ الفتحة املوجودة

بني الوترين الصوتيني حال النطق

هبمزة القطع ،وذلك بانطباق الوترين
أدنى احلنجرة انطباقا تاما ،فال يسمح

ثم ينفرج
للهواء باملرور من احلنجرةّ ،
الوتران فيخرج اهلواء حمدثا صوتا

انفجاريا شديدا))( ،((2لذا يستعمله

املتك ِّلم للتعبري عن بعض االنفعاالت
( ((2ع��ل��م ال��ل��غ��ة ال��ع��ام (ال��ق��س��م ال��ث��اين:
االصوات).142 :

( ((2ينظر دراسة الصوت اللغوي ،للدكتور
امحد خمتار عمر ،عامل الكتب ،ط،4

القاهرة1427 ،هـ 2006-م.324 :

( ((2استخدامات احلروف العربية (معجميا،
صوتيا ،رصفيا ،نحويا ،كتابيا) ،سليامن

ف��ي��اض ،دار امل��ري��خ للنرش ،ال��ري��اض،

اململكة العربية السعودية1998 ،م.19 :
( ((2استخدامات احلروف العربية (معجميا،
صوتيا ،رصفيا ،نحويا ،كتابيا).19 :
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النفسية كالغضب واملفاجأة( ،((3فنراه

مر ة ،ليحققا مع ًا تناغ ًام موسيقي ًا
عرشة) ّ

أو اه ،أخ) ،او ينادي
يتأوه كقوله (آهّ ،

تكمن ((فاعلية حروف املدّ واللني فيام

او للداللة عىل األمر (أكتب ،أدرس،

واالنخفاض ينجم عن طوهلا املقطعي

مستعينا بانفجارية هذا الصوت عندما

(أفالن ،أيا) ،أو يستفهم (أجاء زيدٌ )،
أفعل).

حتدثه من تنوع يف االيقاع بني االرتفاع
املنساب مع هواء الزفري ،ما يبطئ

وقد ُكرر هذا الصوت يف سورة

حركة االيقاع ،وهيدّ ئ من تو تّره))(،((3

من جمموع كلامهتا التي بلغت ()35

متقاربة ألصوات :النون و الراء والالم،

مر ة ،أي بنسبة %34
الزلزلة (ّ )12

ونالحظ أيضا تكرارا ب ِّين ًا وبنسب

كلمة ،فأكسب هذا اإليقاع االنفجاري

إذ تتميز النون بأ نهّ ا صوت جمهور ذلقي

لون االنفعاالت العالية التي تنسجم

كل األصوات بغنة مجيلة متنحه عذوبة

األداء نغ ًام حاد ًا وعالي ًا يكشف عن

وموقف يوم القيامة ،اليوم الذي فيه

بني الشدّ ة والرخاوة( ،((3ويتميز عن

يف النطق و سحرا ،وهو من بني أوضح

ﭽﭞﭟﭠﭡﭢ

االصوات يف السمع ،وقد كرر ()15

ﭩﭪﭫﭬﭭﭮ

لثوي جمهور بني الرخاوة و الشدة(،((3
ٌّ

 ،]2فضال عن صوت األلف -وهو

حتى موضع طرف اللسان ،فوق

ﭣﭤﭥﭦﭧﭨ

ﭯ ﭰ ﭱ ﭼ [سورة احلج:
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قويا مع انسيابية فيها نوع من البطء ،اذ

من أصوات املدّ -الذي تناثر بني كلامت

السورة بالنسبة نفسها تقريبا (ثالث

( ((3ينظر :يف صوتيات العربية ،د .حميي
الدين رمضان ،مكتبة الرسالة احلديثة،
عماّ ن ،من دون ط ت.83 :

مر ة ،أ ّما صوت الراء فهو صوت
ّ
وحيدث هذا الصوت ((باندفاع اهلواء

ّ
املخطط ،وأغلب
اللثة باجتاه احلنك

( ((3االس��س اجلاملية لاليقاع البالغي يف
العرص العبايس.155 :
( ((3ينظر :األصوات اللغوية.64- 63 :
( ((3ينظر :علم اللغة العام (األص��وات):
.115 ،110

حازم كريم عباس الكاليب

كتلته منخفض ،واحلنك اللني مرتفع،

ّ
ألن
نغمة صاخبة قو ّية منسجمة؛

فيرُ عده مرات ويتذبذب الوتران

زيادة األصوات املجهورة يف الكالم

والصفة املميزة للراء ((هي تكرر َط ْر ق

الصوت املجهور يوحي باحلركة و

فالتقاء طرف اللسان بحافة احلنك ممَّا

وقوته؛ ليضفي ذلك
وضوح الصوت ّ

الصوتيان ويسمع صوت الراء))(.((3

اللسان للحنك عند النطق هبا))(،((3

يتكرر يف النطق هبا كأ َّنام
ييل الثنايا العليا َّ

يطرق طرف اللسان حافة احلنك طرق ًا

لين ًا يسري ًا مرتني ،أو ثالث ًا( ،((3وصفة
اجلهر فيه متنح اللفظة التي حتتويه

القو ة ،ذلك أن
يضفي عىل الصورة
ّ

الصخب ،كذلك نلحظ يف املجهور
عىل النص صخبا جملجال ،ينسجم فيها
القوي املتباطئ مع املعنى العام
االيقاع
ّ
واملوقف الذي يراد بيانه للسامع ،ما

حر ّية أكرب للرتكيز عىل
أتاح للمتلقي ِّ

عجب -واألمثال
وقو ة ،وال
صخبا
َ
ّ

املعنى ،فعملية حتويل العنرص الصويت

قو ة هذا الصوت ملناداة
يستعملون ّ

بالتوتر الذايت بحسب مقتىض احلال،

ّ
أن الرعاةترضب وال يقاس عليها
أغنامهم وجذب انتباهها ،والسيطرة

عليها ،أما الالم فهو صوت جمهور

در ك عملية قصد ّية ُشحنت
إىل دال ُم َ
وال ّ
شك يف ّ
أن البليغ هو الذي يعمد
اىل هذا النوع من التكرار لتقوية معنى

متوسط بني الشدة والرخاوة( ،((3وهذه

خاص له عالقة مبارشة بصوت احلرف

أهنا من أوضح األصوات الساكنة،

وال ّ
صوتيا
شك ايضا أن االنسجام
ّ

يف املخارج ،فتتشكل هبذه التكرارات

علامء العرب مل يعنوا من كل حرف أنه

( ((3يف صوتيات العربية.129 :
( ((3االصوات اللغوية.66 :
( ((3ينظر االصوات اللغوية.66 :
( ((3ينظر االصوات اللغوية.63 :

( ((3ينظر :دراس���ات يف االدب ال��ع��ريب ،د
ش��اك��ر ه���ادي التميمي ،ط ،2مطبعة
الربهان ،بغداد2008 ،م.112 :

االصوات يشرتك بعضها مع بعض يف
وأهنا ذلقية جمهورة ،اىل جانب اشرتاكها

املكرر (.((3

يتجلىّ فيام حيمله من معنى ،حتى ّ
ان
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صوت ،إنام عناهم من صوت احلرف

هيتز مجيع الرأس وكأنه يتزلزل؛ ّ
ألن

ختصص يف
أصوات الكلمة العربية فيها ّ

ثم ي ّتخذ
فيحرك الوترين الصوتينيّ ،

انه معبرِّ عن غرض يف سياق ،وأن
فيستقل ّ
ّ
كل صوت من
إطار الرتكيب،
ّ
يستقل
أصواهتا ببيان معنى خاص مادام

ّ
فكل صوت
بإحداث صوت معينّ ،
له ظل وإشعاع(((3؛ لذلك نرى أن
صوت الزاي تكرر يف اآلية األوىل أربع

مرات ،وكان من املمكن أن يقال :ﭽﭩ

جمراه من احللق والفم حتى يصل اىل

أول اللسان بالثنايا
املخرج وهو التقاء ّ
العليا( ،((4وهبذا ينسجم هذا الصوت
واجلو العام لآلية الكريمة ،واحلركة فيها

يوحي هبا اإليقاع قبل أن جي ِّليها املعنى،
بحيث جعل من الصوت صدى للمعنى

ﭪ ﭫ ...ﭭ ﭮ....ﭼ،

ٍ
الذي ُعبرِّ به عن حالة ٍ
وجدانية تصيب

ولكن املوقف استوجب أن
(زلزاهلا)،
ّ

النص الكريم.
أسري ًا وجزء ًا أساسي ًا من
ِّ

فيؤدى املعنى نفسه دون احلاجة اىل ذكر
يأيت الكالم هبذ الصيغة وهذا التكرار،

وباألخص تكرار صوت الزاي املجهور،
ِّ
الذي يعد من أعىل األصوات وضوحا

وصفريا(((4؛ ّ
الن جمراه يضيق جدا عند
خمرجه فيحدث عند النطق به صفريا
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اهلواء يندفع من الرئتني مار ًا باحلنجرة،

عاليا ال يشاركه يف نسبة علو هذا الصفري
غريه من األصوات

(((4

 ،فعند النطق به

( ((3ينظر :البنيات االسلوبة يف لغة الشعر
العريب احلديث ملصطفى السعدين ،منشأة
املعارف ،االسكندرية1987 ،م.52 :
( ((4ينظر االصوات اللغوية.63 :
( ((4ينظر :االصوات اللغوية.73 :

املتلقي بالدهشة والتأثر ،حتى يصبح
.بتكرار الكلمة:

أن ِّ
ال ّ
شك يف ّ
لكل كلمة وظيفتها

النص الذي حيتوهيا،
وداللتها داخل
ِّ
فاذا ما ُكررت لفتت اليها االنتباه

ّ
مر ة،
وأكدت ما جاءت من أجله ّ
أو ل ّ
موسيقي بني
فضال عن خلق تناغم
ٍّ

أجزاء النص ،فيعمل هذا التناغم عىل

التنسيق بني األلفاظ ومعانيها؛ لتحقيق
الغاية التي يريد البليغ إيصاهلا إىل

اآلخرين.

( ((4ينظر االصوات اللغوية.75- 74 :
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وقد ورد هذا النوع من التكرار يف

السورة الكريمة مع ق ّلته بشكل يسرتعي

االنتباه ،اذ كررت لفظة األرض مرتني

يف اآليتني الكريمتني :ﭽ ﭩ ﭪ

ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ

سياقيا وهو التوكيد ،وال ّ
شك هنا ّ
أن
وحدة اجلرس واإليقاع املنسجم منحت

التعبري مجاال وتأثريا أشد.
 .جتكرار الصيغة:

وهو تكرار الص َيغ املتامثلة يف مواضع

ﭰﭼ [سورة الزلزلة،]2- 1 :

متعددة من العمل األديب ،وكأنه يخُ ضع

الثانية ويؤ ّدى املعنى نفسه ،فمعنى:

بتكرار بعض عباراته أو أغلبها ،في ّتخذ

وكان من املمكن ان ُيستغنى عن اللفظة

ﭽﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ

خفية يلتزم هبا األديب
القول لقوانني
ّ
من تكرار هذه الصيغ وبعض املفردات

ﭯ ﭰ ﭼ هو نفسه اذا قيل:

مرتكز ًا صوتي ًا يشعر األذن باالنسجام

أثقاهلا) ،ولكن تكرار هذه الكلمة

إيقاعا متوازنا يزيد من التطريب

(اذا زلزلت االرض زلزاهلا ،وأخرجت

مرتني قد زاد من قوة املعنى وتأكيده من
ّ
جانب ،وعمل عىل خلق موسيقى ذي

رنني إيقاعي مميز قوامه انتظام األصوات
املفردة وتكرارها يف السياق من جانب

آخر ،فأضفى عىل سياق النص مجالية
موسيقية نتيجة أصوات األلفاظ املكررة
ّ
وتواليها عىل السمع ،وذلك أ ّدى إىل

تدب فيه السالسة
إحداث رنني موسيقي ّ

النص موسيقى عذبة
واجلامل ،ما منح
َّ
مؤثرة يف املتلقي جتذب االنتباه ،وتصغي
إليها األسامع ،فضال عن أدائه مدلوال

النص
والتوافق والقبول ،فيضفي عىل
ِّ

والتناغم املوسيقي ،ما جيعله أكثر إمتاعا
وتأثريا يف املستمع.

ومن ذلك قوله تعاىل يف سورة

الزلزلة :ﭽ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ

ﮋﮌﮍﮎﮏﮐ
ﮑﮒﮓﭼ

[سورة الزلزلة:

 ،]8-7اذ تكررت هنا الصيغة يف اآليتني
الكريمتني وهي:

الفاء َ +من  +اجلملة الفعلية

(يعمل) +املضاف واملضاف اليه (مثقال
ذرة)  +أسم  +اجلملة الفعلية (يره)،
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فاآليتان متجاورتان ،و متساويتان

بأنه أقدرها عىل استعامل أداته للتصوير

الناحية الصوتية ،و الداللية ،بشكل

معجزة التعبري األديب يف اللغة العربية

من حيث الكلامت ،و منسجمتان من
متداخل و متكامل ،لكنهام خيتلفان
بكلمة واحدة فقط وهي االسم ،اذ جاء
يف األوىل( :خريا) ،ويف الثانية( :رشا)،

ليحمل القول الكريم هبذا التكرار

خاص عىل األذن،
وقع
ٌ
نغمة مرتاتبة هلا ٌ
ويكتيس القول بحلتني :ح ّل ٍة موسيقية
وهي اإليقاع املتناغم واملرتاتب بتكرار

الصيغة هذا ،وح ّل ٍة لفظية باجتامع
املتضادات( :اخلري ،الرش) ،وال ّ
شك يف

ّ
األعم األغلب
أن اجلمع بني الضدين يف
ِّ
يكسب الكالم حسن ًا وطرافه ،ويكون
أكثر تأثري ًا يف نفس املتلقي وأشد وقع ًا،

ما يسبغ عىل التعبري موسيقى متناغمة
متوازنة تشدّ برتاتبيتها املستمع ،وتأرسه
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مجالية الصيغة املتكررة وتسرتعي منه

شديد االنتباه ويبلغ االنسجام هبتني
احللتني ذروته وكامله.

ثانيا :االنسجام الصويت يف النهايات

والفواصل:

ينامز األدب عن غريه من الفنون

والتنغيم مع ًا ،والقرآن الكريم بوصفه
زيادة عىل أنه وحي وتنزيل يستعمل
الكلمة

يف

قدرتيها

هاتني

حتى

يستنفدمها ،وال ضري عليه يف ذلك ما دام

هيدف إىل أن يبلغ أعمق مواطن التأثري يف
النفس البرشية ،التي تؤثر فيها الصورة

املموسقة وتتناغم معه وتتجاوب،

ودليلنا عىل ذلك أن العريب قد علقت
بحافظته الكلامت املموسقة (الشعرية)
اكثر من علوق الكلامت النثرية هبا.

ّ
ان تشابه هنايات اآليات او الفواصل

حيدث نوع ًا من التوافق واالنسجام
الصويت ((بتقسيم احلدث اللغوي إىل

أزمنة منتظمة ذات عالمات متكررة

وذات وظيفة وملمح مجايل))(،((4

يتولد منه إيقاع يسهم يف إضفاء

النص مجاال
خاصية التطريب التي متنح
ّ
ّ
وإيقاعا ،وحالوة نغمية يقابلها املتلقي

( ((4علم األص��وات ،برتيل ماملربج ،تعريب
ودراس���ة الدكتور عبد الصبور شاهني،
مكتبة الشباب ،مرص1985 ،م.199 :

حازم كريم عباس الكاليب

ّ
وإن الوقوف
بالقبول واالرتياح،

عىل رؤوس اآليات -و لو تعلقت بام
ّ
يدل عىل أن اآلية وحدة ترتيليةبعدها

تساهم يف انسجام اخلطاب القرآين و
تالمحه مع بعضه البعض ،سواء أكانت
الفاصلة متشاهبة ،ام خمتلفة.

كل فاصلة ،أو مقطع صويت وتكراره
يف أكثر من موضع كام يفِ ( :ز ْلزَ ا لهَ َا،
َأ ْث َقا لهَ َاُ ...،ن َما لهَ َاَ ،أ ْو َح ٰى لهَ َا) حيدث
إيقاع ًا منسجام متكرر ًا يتوقعه املتلقي،
فينشئ نوعا من التجاوب الصويت بني

النغمة املتوقعة والنغمة البارزة عىل

ومن الفواصل املتشاهبة يف سورة

سطح الصياغة ،ما يولد شعورا باملتعة

ﭫ ﭬﭼ [سورة الزلزلة،]1 :

خاصية التطريب التي متنح
يف إضفاء
ّ

الزلزلة ،]2 :ﭽ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵﭼ

املتلقي بالقبول واالرتياح.

الزلزلة

قوله

تعاىل:

ﭽﭩﭪ

ﭽﭮ ﭯ ﭰ ﭼ

[سورة

[سورة الزلزلة ،]3 :ﭽ ﭻ ﭼ ﭽ

ثم يتولد إيقاع يسهم
اإليقاعية ،ومن ّ

النص مجاال وحالوة نغمية يقابلها
ّ
ان االنسجام يف السورة الكريمة

ﭾﭼ [سورة الزلزلة ،]5 :اذ اتفقت

اليعني بقاءها عىل هناية واحدة او

والنهايات (الفواصل) ،فاكتسب القول

واختالف الفاصلة يف بعضها هو غاية

فيها الفقرات بشكل تقريبي يف الوزن

النص
الكريم انسجاما موسيقيا يمنح
ّ
متعة تنجذب نحوها النفوس؛ ّ
ألن ((هذا
االستواء يف أوزان الفواصل جيعل للكالم

رونقا وطالوة؛ ملا يف ذلك من االعتدال

املطلوب طبعا))(.((4

ّ
إن االنسجام يف احلرف أو الوزن أو

فيهام معا ،وبروز صوت بعينه يف هناية
( ((4فن اجلناس.127 :

حرف روي واحد ،بل ان توحد الوزن
االنسجام واإلتِساق ،كام يف قوله تعاىل:
ﭽﭷ ﭸ ﭹﭼ [سورة
الزلزلة ،]4 :فاآلية متساوية من حيث

عدد الكلامت مع ما قبلها وبعدها،
و منسجمة من الناحية الصوتية ،و

الداللية ،بشكل متداخل و متكامل،

لكنها تنفصل عنها من خالل الوقف،
فهذا التوحد يف الوزن عىل الرغم من
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التقفية املختلفة -ان جاز لنا التعبري-

االية الكريمة (تقارب صويت الالم

األبعاد الزمنية املتساوية التي يقوم عليها

عىل األذن تأثري جيد تستسيغه األسامع،

حقق توازنا بني اآليات الكريامت بتوفري

اإليقاع ،ما أضفى موسيقى متناغمة
متساوية ،يستحليها املتلقي ،وتطرب

النص
هلا أذنه ،ويديم هبا تواصله مع
ِّ
الكريم .فالتعادل او التوازن بني فقرات
الكالم ومجله ،وارتفاع درجة التامثل

بني صيغ اجلمل ،قد يؤدي إىل تعويض
بعض التفاوت الصويت الذي يمكن أن
يقع بينهام ،بحيث ال يشعر املتلقي به

وال يكاد يتحسسه ،وبخاصة إذا كان
الصوتان يشرتكان يف كثري من الصفات
الصوتية ،أو يتفقان يف املخرج ،كام يف
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والراء يف املخرج) ،فكان َ
للط ْرق املتشابه

وال تنفر منه القلوب ،حتى غطى
بتوازنه عىل ذلك االختالف القفوي

بني العبارتني ،باعثا إيقاعا مؤثرا جاذبا

ٍ
وبأنساق صوتية تكثف
املتلقي إليه،
اإليقاع داخل النص وتقويه.

فالوزن الواحد يك ِّثف اإليقاع

ويمنحه قوة ورنينا ،و حيمل داللة

شعورية ترتك لدى املتلقي إحساسا

باالنسجام والوحدة بني العبارتني،
ما عمل عىل حفظ املوسيقى ودفعها
للتواصل السمعي بني املتك ِّلم واملستمع.

فحوى البحث
جيري البحث يف سياق عرض دعوة القرآن الكريم اىل حتقيق
الوحدة االسالمية وتالحم اجملتمع حتت خيمة التوحد الفكري
واالجتماعي من خالل آيات شريفة دعت اىل ذلك من دون تصريح
مبصطلح (الوحدة) بل من خالل النهي عن التفرق و االمر باالعتصام
حببل اهلل املتني .وعلى هذا االساس فقد وقف البحث عند بعض
النصوص القرآنية اليت توجب توحيد الكلمة ضمن ثالثة مباحث هي:
•وجوب الوحدة من خالل االوامر الصرحية.
•وجوب الوحدة من خالل االوامر غري الصرحية.
•وجوب الوحدة من خالل اجلملة اللزومية ،اي النهي عن شيء
باالمر بضده.
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املقدمة

القرآن الكريم كتاب دعوة وترشيع

توحدوا) إال ّ
ان هذا املعنى ورد بلفظ
ّ

ويدعو ...من خالل وسائط لفظية

تكون بمعزل عن االعتصام بحبل اهلل ال

ويرهب
إسالمي ،فهو حياجج وير ّغب
ّ

متنوعة تدخل كلها يف دائرة التعبري
الفني االخباري مؤ ِّلفة وحدة لغوية

تسهم يف إثراء املعنى ،كام وحيمل يف
آياته املرتكزات والنصوص االساسية

املوجزة واملعجزة للتصور ِ
اإلسالمي

(اعتصموا بحبل اهلل)؛ ألن الوحدة التي

معنى هلا وهذا يعني أن جمرد االجتامع

حول حمور مشرتك فحسب ليس أكثر
من إجتامع مؤقت وغري حقيقي ،وكون
الوحدة هبا حاجة اىل املحور واملبنى
واالساس الواحد ،لذا يمكن النظر اىل

رشعة لألحكام التي تسهم
للحياة ،وا ُمل ِّ
يف بناء جمتمع سليم ،والشك يف أن

ويف [سورة النساء ]1 :يرسم النّص

ينظم حياة املسلمني ويوجههم الوجهة

من الوحدة االنسانية (وحدة االصل

الوحدة هي االصل االصيل الذي

الصاحلة احلقيقية ،واالسالم كام دعا اىل

كلمة التوحيد فإنه كذلك دعا اىل توحيد
الكلمة ،فلوال وحدة الكلمة لكان

االسالم يف بدء طلوعه فريسة ملطامع
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(وحدوا صفوفكم أو
(الوحدة) مثال
ّ

الظاملني ،كام إن اخلطوة االساس يف

توحيد كلمة املسلمني أن جيعلوا التوحيد
معيارا واضحا ورصحيا يف حتديد املسلم،

فاالمران متالزمان ال ينفكان بعضهام

عن بعض وعىل الرغم من أن التعبري
القرآين مل يورد نصا بصيغة االمر للفظ

(حبل اهلل) بمثابة حمور اسايس للوحدة،

القرآين منهجا قويام للمجتمع انطالقا
والرحم) ويقرهنا بتقوى اهلل ﭽ ﭣ ﭤ

ﭥ ﭦ ﭧ ﭨﭼ [سورة النساء:
 ]1فمن تقوى اهلل التمسك بالسبل
املنجية من الفرقة والترشذم واالقتتال.

وبام أن التعبري القرآين يسعى اىل ترسيخ

االسس والقواعد املعنوية وتثبيتها

يف النفس والدعوة اىل العمل السوي

الصالح من خالل حتقيق القناعة باإلبانة
والتوضيح اوال ثم توجيه املعنى ثانيا
عمد اىل عرض احلدث أكثر من مرة،

رجاء حمسن محد

مراعيا جوانبه كافة ،وهو هبذا التعدد إنام

املطلب االول:

والعظة عن طريق اللجوء اىل طرق

(االعتصام بحبل اهلل)

يسعى لغاية واحدة تتمثل بتأكيد العربة
وفنون القول املتنوعة ومنها االستعاضة

باجلملة اخلربية االسمية للداللة عىل
وجوب الوحدة بوصفها وحدة تركيبية
دالة عىل الدوام والثبوت ،كام حقق

داللة الوجوب من خالل النهي عماّ أمر

بضده أي النهي عن كل ما ينايف ويقابل
الوحدة ،وعىل أساس من هذا سيقف
البحث عند بعض النصوص القرآنية
التي توجب الوحدة االسالمية.
املبحث االول:

وجوب الوحدة من خالل االوامر
الرصحية

داللة الوجوب من خالل نص ّية
قال تعاىل :ﭽ ﭱ ﭲ

ﭳ ﭴ ﭵ ﭶﭷ ﭸ ﭹ
ﭺﭻﭼﭽﭾﭿﮀﮁ
ﮂﮃﮄﮅﮆﮇ
ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌﮍ ﮎ ﮏ
ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﭼ [سورة

ال عمران.]103 :

اآلية تسري يف مسارين :االول،

ترشيعي،

والثاين،

بياين

وكالمها

جيتمعان ليؤكدا حقيقة ثابتة هي إقامة
احلجة والدليل والربهان عىل وجوب

الوحدة يف املجتمع االسالمي عن طريق

إن االصل يف صيغة االمر ّ
ّ
أن تدل

تعاضد اخلطاب املبارش واخلطاب الفني

خالف ذلك ،والقرآن الكريم بوصفه

مضمون اآلية لزوم االعتصام بحبل

عىل وجوب الفعل ،مامل تقم قرينة عىل
نصا خطابيا شموليا يمثل خطابا ترشيعيا
يضمن للبرشية بلوغ السعادة واالمان،

ّ
وإن من أعظم غاياته الترشيعية إجتامع
الكلمة ووحدة الصف ،ويتمثل ذلك
بالنصوص القرآنية اآلتية-:

ممثال بالفن البياين املسمى (االستعارة)،
اهلل ،بصيغة فعل االمر الذي يوجب
االلزام واالمتثال واالعتصام ((افتعال

من العصمة ،وهو التمسك بام يعصمك
ويمنعك

من

املحذور

واملخوف،

فالعصمة :احلمية واالعتصام االحتامء،
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سميت القالع :العواصم ملنعها
ومنه ّ

انطلقت منه املعاين الثواين ،فإن مل يكن

يف معنى (احلبل) فمنهم من قال:

أي تنتفي الوحدة بانتفاء االسباب

ومحايتها))

(((

وقد أختلف املفرسون

((القرآن ،الدين ،العهد((())...،وأيا

كان الفهم فالكل يقود اىل التوحيد دينيا
وإجتامعيا ،إذ ال تتحقق الوحدة ،إالّ عىل

بيننا ما نعتصم به ،فال يمكن أن نتحد،
املؤدية اليها ،وقوله (مجيعا) لتأكيد
العموم املستفاد من واو اجلامعة ،وقوله

(وال تفرقوا) فأن اليشء قد يؤكد بنفي

اساس هدف واحد ،ومنهج واحد إالّ

ضده ،فصدر اآلية أمر بالوحدة ،وهذا

(االسالم) فهو يمثل نعمته سبحانه

احدمها اتبع اآلخر ،وهلذا قال ﭽ ﮏ

ان قرينة السياق تثبت ّ
ّ
أن املراد باحلبل
التي كانت سبب نجاهتم من (العداوة،

النار)ّ ،
ان هذه االستعارة ترسم صورة

هليئة إجتامعهم عىل دين اهلل كهيئة

هني عماّ يضادها وهو التفرقة فمن مل يتبع
ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﭼ.
التزام الوحدة

املتمسك بحبل ُألقي اىل من كاد هيوي يف
حفرة من النار ،فاملستعار له (الدين)،

واملستعار منه (احلبل) ،اما العالقة
اخلفية اجلامعة بينهام هي( :القوة ،املتانة،
ٍ
ٍ
ثوان
معان
النجاة ،التواصل )...كلها
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أما املعنى االول احليس فهو (جمموعة

اخليوط املتامسكة) الغائب لفظا احلارض
يف الذهن إذ يشكل االساس الذي

((( مدارج السالكني ،460 /1 :ظ :االلويس:
.156 /3
((( البحر املحيط ،340 /3 :وظ :البحر املديد:
.315 /1

حتقيق (اثبات)
اعتصموا

منع (هني)
التتفرقوا

َّ
(جل جالله) بالتذكري بام
ثم بدأ

اسبغه عليهم من فضل منبه ًا إياهم بام

يرتتب عليهم من التزام الفعل املقدم

طاعة له من باب رد العرفان والشكر
واالمتنان ،والتذكري بالنعمة جاء عىل
مراحل ،وهذا التدرج مل ِ
يأت اعتباطيا

إنام قصده السياق القرآين ،حيث ّ
إن هذا

الرتتيب والتتابع يثري ذهن املتلقي فيدفعه

رجاء حمسن محد

اىل التساؤل عن ماهية الفرق بني النعمة

ﭧ ﭨﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮﭼ [سورة

احدامها عىل االخرى ،فالنعمة االوىل:

ّ
إن الناظر اىل صدر اآلية جيد أهنا متثل

االوىل والنعمة الثانية وسبب تقديم
دنيوية فيها تذكري بحاهلم التي كانوا

عليها من البغضاء والعداوة والتقاتل،
اما الثانية فاهنا خمصوصة بحدث أخروي

متعلق بانقاذهم من السقوط يف النار،
وهم ليقينهم بدخول الكفرة النار ،علموا

اهنم كانوا عىل شفاها ،بام ّ
ان االعتصام
مجيعا بجامعة االسالم كان سبب النجاة
يف الدنيا واالخرة ،وجب احلال هذا أن

تكون الوحدة واجبة لتحقيق السعادة
االنسانية الدنيوية واالخروية.

النعمة

النساء.]1 :

دليال عىل ّ
أن اآلية فيها معنى الفرض
والواجب ألهنا بدأت بعبارة (يا اهيا

الناس) وهذا غالبا ما تبتدىء به اآليات
الترشيعية وهو أدق انواع اخلطاب

للتعريف بحقيقتهم االنسانية((( ،هذه

رشف اهلل هبا بني آدم دون
السمة التي ّ
سواهم من خلقه وقد امتاز هذا اخلطاب
بتفاعله مع الذات ،حيث يمس شغاف
القلوب وتصل اىل اغوارالعقول ،وتقف

امام عتبة الفكر ،ثم تالها بصيغة االمر

دنيوية َ
(أ َّلف بني قلوبكم)

(اتقوا) فضال عن تضمنها معنى التأكيد

أخروية (انقذكم) من النار

والتنبيه ،وما يف (ها) من التنبيه ،وما يف

املطلب الثاين:

داللة الوجوب من خالل نص ّية
(إتقاء االرحام)

قال تعاىل :ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ

ﭕﭖﭗﭘﭙﭚﭛﭜﭝ
ﭞ ﭟ ﭠ ﭡﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ

واسباب املبالغة منها ما يف (يا) من التأكيد

(أي) اىل التوضيح،
التدرج من االهبام يف ُّ
واخلطاب موجه اىل الناس ((ليشمل مجيع

امة الدعوة الذين يسمعون القرآن يومئذ

وفيام يأيت من الزمان))

(((

يريد دعوهتم

((( ظ :نداء املخاطبني يف القرآن ارساره وبالغته:
.87
((( التحرير والتنوير.313 /3 :
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اىل تقوى رهبم يف امر انفسهم ،فضمري

التقوينيّ ،
ألن تقوى اهلل بالتزام طاعته

املخاطبني وهم ناس متحدون يف احلقيقة

ويف هذا داللة

اخلطاب يف قوله (خلقكم) عائد عىل الناس
االنسانية من غري اختالف ،فقوله (من

نفس) متعلق بـ (خلقكم)((( ويف هذا تنبيه

عىل ((إجياد االصل ،وتفرع العامل االنساين
منه ليحث عىل التوافق والتواد والتعاطف
وعدم االختالف ولينبه بذلك عىل ّ
أن

أصل اجلنس االنساين واحد))(((فبعضهم
من بعض يف أصل التوالد ،و َع ْطف قوله

(وخلق منها زوجها) وقوله (وبث منهام)
عىل (من نفس واحدة) زيادة حتقيق يف

اتصال الناس بعضهم ببعض((( ،إذ الكل
من اصل واحد ،فاآلية مؤصلة حلقيقة

الوحدة االنسانية يف اسمى معانيها.

ويف تكرار االمر بالتقوى زيادة فائدة

وهي إفادة االهتامم التام بأمر االرحام
220

وقد استعري الرحم للقرابة والصلة

لكوهنم خارجني من رحم واحدة وقد

ُقرنت بتقوى اهلل(( ،وإن اختلف معنى
((( م .ن.
((( البحر املحيط.9 /4 :
((( ظ :التحرير والتنوير.314 /3 :

وإجتناب معاصيه ،واتقاء االرحام بأن

توصل وال تقطع))

(((

عىل عظم ذنب قطع الرحم ،ويف قوله

ﭽ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮﭼ تعليل االمر
بالتقوى يف الوحدة االنسانية السارية

بني افراد املجتمع وحفظ آثارها الالزمة
هلا هو وقاية هلا من الفساد والسقوط(((،

وقد و ّظف النّص القرآين البناء (فعيل)
للمبالغة يف الرقابة ليدل عىل حدّ ة
النظر اىل أمر يريد حتقيقه وال يراد بكان

تقييد الفعل يف الزمن املايض بل املعنى

الديمومة فسبحانه رقيب يف كل وقت
علينا ،وهكذا قرر القرآن الكريم دستور
االسالم أن البرشية من أصل واحد

جتمعهم اخوة االصل الواحد وتوجب

عليهم إتقاء حقوقها.

املبحث الثاين:

وجوب الوحدة من خالل االوامر
غري الرصحية

ّ
إن التعبري القرآين ،وملقتضيات داللية
((( البحر املحيط.13 /4 :
((( ظ :امليزان.5 /4 :

رجاء حمسن محد

مقصودة ،استعاض باجلملة اخلربية

آمرة يف حرص حال املؤمنني يف حال االخوة

كثرية بحسب ما يقتضيه املقام ،وذلك

فضال عن داللتها

االسمية للداللة عىل االمر يف مواضع
بوصفها وحدة تركيبية دالة عىل الثبوت
والدوام ،ولعل ذلك يتضح من خالل
امليدان التطبيقي ،وعىل النحو اآليت :ـ
املطلب االول:

داللة الوجوب من خالل نص ّية
(املؤمنون اخوة)

قال تعاىل :ﭽ ﯜ ﯝ ﯞ

ﯟ ﯠ ﯡﯢ ﯣ ﯤ ﯥ
ﯦﭼ [سورة احلجرات.]10 :

ألن شأن (انام) ((إثبات ملا يذكر بعدها

ونفي ملا سواه))

(((1

عىل اخلرب الذي ((ال جيهله املخاطب وال

يدفع صحته))( ((1داللة قوية تقرر وجوب
االخوة بني املسلمني.

ثانيا :اختيار النّص لفظ (اخوة) بدال

من (اخوان) تصويرا لقوة العالقة بني

املؤمنني التي توجب الرتاحم والتواد،
فعند استقراء اآليات القرآنية التي وردت

فيها اللفظتان نجد بينهام فرقا وهو ّ
أن لفظ

(االخوان) يطلق عىل اخوة النسب يف

اآلية الكريمة نص بوجوب االخوة

الوالدة والدين ويطلق عىل اخوة الصداقة

اوال :صيغة القرص املفيدة حلرص حال

واما لفظ (االخوة) فال يطلق إالّ عىل اخوة

املؤمنون إالّ اخوة أي :ال اعداء ،فاالداة

اللفظتني يشرتكان يف إطالق كل واحد

بني املؤمنني باالدلة اللغوية اآلتية-:

املؤمنني يف حال االخوة ،واملعنى ليس
(إنام) ((توحي بأن ترك الترصيح بام
خيالف ما اثبته هو من الوضوح بمكانة،
كام ّ
أن االكتفاء باملثبت يوحي بأنه ال يليق

أن يوازن بني ما ثبت وما نفي))( ((1فاآلية
وإن كانت إخبارية املبنى لكنها ترشيعية

( ((1من بالغة القرآن.160 :

والوداد مثل لفظ (االخ) سواء بسواء،
النسب يف الوالدة والدين وبذلك يعلم ّ
أن
منهام عىل اخوة النسب يف الوالدة والدين،

ثم يفرتقان ،فينفرد االول يف إطالقه عىل
اخوة الصداقة والوداد ،دون الثاين(.((1

( ((1لسان العرب :أنن.
( ((1التحرير والتنوير.
( ((1ظ :اللباب يف علوم القرآن.315 /14 :
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ثالثا :جاء التشبيه يف اآلية بليغا،

بحذف االداة ووجه الشبه ،والتشبيه
البليغ يقوم عىل تصور املشرتك املخفي بني
لفظ ولفظ.

(االصالح بينهم) لإليذان بأن االخوة

الدينية موجبة لالصالح.

خامسا :ختمت اآلية بقوله ﭽﯥ

والغرض منه التشديد واملبالغة يف

ﯦﭼ تعبري ًا عن الغاية من االمر

بحرف التشبيه يشعر بضعف صفتهم عن

للوحدة ،ولتدل عىل وجوب الوحدة

تقريب املشبه من املشبه به ،ألن االقرتان
حقيقة االخوة ويف حذفها يشعر بتساوي
الطرفني ،وعدم تفاضلهام ،وحذف وجه

الشبه يوحي بتشابه العالقة اجلامعة بينهام،

ويف هذا زيادة لتقرير معنى االخوة بينهم
من خالل ((انتساهبم اىل اصل واحد هو
االيامن املوجب للبقاء االبدي))(.((1

رابعا :ورود حرف املعنى (الفاء)

للتفريع من باب تفريع املعلول عىل علته
الغائية عىل حتقيق كون املؤمنني اخوة،
ألنه ال معنى لثبوت التفريع بني شيئني
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خوة بني املؤمنني) والتفريع اجلزئي
(األُ َّ

إالّ كون احدمها علة تامة واآلخر معلوال
فوجوب االصالح مادام متفرعا عىل

االخوة بني املؤمنني يثبت ّ
أن االخوة علة

تامة لوجوب االصالح ونستدل بالتفريع

عىل حالة املالزمة بني احلكم الكيل
( ((1امليزان.167 /18 :

بالتقوى التي من مجلتها االصالح حتقيقا

بناء عىل الغاية منها ،ذلك بأن داللة
(لعل) يف اآلية ليست للرتجي عىل حد

قول النحاة( ((1بل تدل عىل التعليل فهي
بمعنى (كي) ،فإذا كانت التقوى (التي

حتملكم عىل التواصل واالئتالف) سبب
نزول رمحة اهلل اليكم واشتامل رأفته

عليكم فكان حتقيقها يف غاية االمهية
يلزم وجوهبا وبالتايل وجوب فروعها
املنتمية اليها (الوحدة واالئتالف).
املطلب الثاين:

داللة الوجوب من خالل نص ّية
(االمة واحدة)

قال تعاىل :ﭽ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ

ﭡ ﭢ ﭣ ﭤﭼ.

( ((1ظ :اللمع يف العربية ،41 :ورشح ابن
عقيل.113 /1 :

رجاء حمسن محد

قال تعاىل :ﭽ ﮮ ﮯ ﮰ

حال موضحة وكاشفة هليأهتم افادت

ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖﭼ [سورة

التمييز والتشخيص حلال معرش البرش

من الدالالت اللغوية التي اسهمت

إنك تثبت هبا املعنى لذي احلال ،كام

ّ
(إن)
بني املسلمني تصدر النّص بـ

ّ
إن النوع االنساين متوحد غري متفرق

املؤمنون.]52 :

يف ترسيخ وجوب الوحدة االسالمية
التوكيدية التي تضيف اىل داللة الثبات

واالطالق الذي تفيده اجلملة االسمية

داللة االقرار والتحقيق الختصاصها

بتوكيد معنى اجلملة وحتققه

(((1

فضال

عن نفي الشك أو حصول االنكار هبا
مع توكيد نسبتها( ((1ويف متييز املسند اليه

ّ
((ألن
باسم االشارة ليتقرر احلكم له
اسم االشارة بطبيعة داللته حيدد املراد

منه حتديدا ظاهرا ويميزه متييزا كاشفا
وهذا التحديد قد يكون مقصدا مهام

للمتكلم ألنه حني يكون معن ّيا باحلكم

عىل املسند اليه بخرب ماّ ،
فإن متييز املسند
اليه متييزا واضحا يمنح اخلرب مزيدا من
القوة والتقرير))( ((1وقوله (امة واحدة)

( ((1ظ :املفصل يف صنعة االعراب.377 :
( ((1ظ :اوضح املسالك.237 /1 :
( ((1خصائص الرتاكيب دراسة حتليلية.200 :

فاحلال ((خرب يف احلقيقة ،من حيث
تثبته بخرب املبتدأ للمبتدأ))

(((1

واملعنى:

جيمعهم مقصد واحد وهو االسالم
كعقيدة ونظام حياة فاالمة ((كل مجاعة
جيمعهم أمر ما ،اما دين واحد ،او زمان
واحد ،او مكان واحد))

(((2

فجاء

التأكيد بذكر العدد يف حالة االثبات

والتقرير للحكم ومعنى هذا االخبار
ان تلتزموا هذه الوحدة باسباهبا املؤدية

اليها وال تنحرفوا عنها وال تغريوا منها

شيئا ((والجل هذا املراد جعل اخلرب ما

حقه أن يكون بيانا السم االشارة ألنه مل

يقصد به بيان اسم االشارة بل قصد به
اإلخبار عن اسم االشارة إلفادة االحتاد
بني مدلويل اسم االشارة وخربه فيفيد

انه هو هو ال يغري عن حاله))(.((2
( ((1دالئل االعجاز.141 :
( ((2جممع البحرين.100 /1 :
( ((2التحرير والتنوير.373 /9 :
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وعطف قوله (انا ربكم) عىل (امة

واحدة) بمعنى انا ربكم ربا واحدا

(((2

تضاف اىل االمة وهذا يعني أن االمة هي

فلحرف العطف دور وظيفي يكمن

االصل ،اما مسألة االمة ووحدهتا فهي

الربط الذي يمثل عملية ذهنية تتعلق

املبحث الثالث:

يف حتقيق التواصل املعنوي عن طريق
بالتقارب املعنوي للمفردات التي
تشرتك يف مضمون موحد داخل النّص
والرابط بني شهادة التوحيد والوحدة

حل باالمة ما ّ
طارئة بعد ما ّ
حل هبا(.((2

وجوب الوحدة من خالل اجلملة اللزومية
ويعرب عنها بالنهي عن يشء باألمر

بضده ،واملعنى :اذا نهُ ي عن يشء ،فاذا

هو ملا كانت اجلامعة ال تتحقق إالّ

كان له ضد واحد فهو امر بذلك الضد،

كان االمر بالعبادة واالمر بالتقوى له

اضداده الستحالة اجلمع بني الضدين،

باالجتامع عىل التوحيد اخلالص هلل تعاىل،
سبحانه الن اإلخالل هبذا التوحيد أو

االتيان بام يؤثر فيه أو ينقصه أو يذهبه
من رشكيات وبدع سيؤدي اىل الفرقة

املذمومة ((وجيوز أن يكون االمران

وقعا يف خطاب واحد ،فاقترص عىل

بعضه يف سورة االنبياء وذكر معظمه
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واحدة ،وليس عىل مفهوم الوحدة التي

يف (سورة املؤمنون) بحسب ما اقتضاه
مقام احلكاية يف كلتا السورتني))

(((2

،

فالرتكيز يف القرآن قد جاء إذن عىل

مفهوم االمة التي توصف بأهنا امة
( ((2ظ :م .ن.204 /9 :
( ((2م .ن.372 /9 :

ّ
وإن كان له اضداد فهو امر بكل ضد من

فالنهي عن الفرقة هو امر بالوحدة ،بيد

ّ
أن االمر بالوحدة ليس هو عني النهي عن
الفرقة ولكن يستلزمه ،وسيقف البحث
عند هذه الظاهرة االسلوبية عىل النحو
اآليت-:

املطلب االول :داللة الوجوب

من خالل نص ّية (النهي عن االفرتاق

واالختالف بصيغة التهديد والوعيد):

قال تعاىل :ﭽ ﮦ ﮧ ﮨ

ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯﮰ

ﮱ ﯓ ﯔ ﯕﭼ .

( ((2ظ :مهوم االمة االسالمية.71 :

رجاء حمسن محد

اريد بالذين تفرقوا واختلفوا ،الذين

اختلفوا يف اصول الدين من اليهود

والنصارى من بعد ما جاءهم من الدالئل
املانعة من االختالف واالفرتاق(،((2

فـ(ال الناهية) فيها إلزام بطلب الكف عن
الفعل ،وقد اختلف يف املنع (التحريم،
الكراهية او التحقري ،بيان العاقبة) وهذه

املعاين ال تتحدد إالّ بوجود قرينة تدل
عليها وذيل اآلية قرينة دالة عىل حتريم

التفرق بلحاظ آخرته وعقباه واملقام هنا

مذر واختلفوا يف مذاهب شتى بعضهم

يكفر بعضا من لدن عرص الصحابة اىل

يومنا))(.((2

وقدم االفرتاق عىل االختالف

لاليذان بأن االختالف علة التفرق وهذا
من املفادات احلاصلة من ترتيب الكالم

وذكر االشياء مع مقارناهتا وفيه إشارة

ّ
بأن االختالف املذموم هو الذي يؤدي
اىل االفرتاق ((وقد اكد القرآن الدعوة
اىل االحتاد وبالغ يف النهي عن االختالف

تشبيهي فيه استحضار لزمن مىض إالّ

وليس ذلك إال ملا كان يتفرس من امر هذه

ومعرفة وجه الشبه بينهام انام يتعدى

بل يزيدون عليهم يف ذلك))(.((2

ّ
أن التشبيه ليس إجراء مقابلة بني شيئني
هذه الوظيفة اىل ما هو ابعد من بيان اثر

االفرتاق يف كال املوقعني ،وقد تعددت
صوره قوال وفعال واملقام قد اقتىض

حضور هذا التالزم لئال يفعل املؤمنون
ما فعله اليهود والنصارى ،فاملقصد انام
هو حتقيق البعد النفيس وإقراره بـتسوية

احلالة املشبهة ((فلم تلبث االمة بعد

رسول اهلل دون أن تفرقوا شذر
( ((2ظ :ال��ك��ش��اف ،309 /1 :تفسري ايب
السعود.432 /1 :

االمة أهنم سيختلفون كالذين من قبلهم
واشار النّص اىل املش َّبه به متجاهال

اسمهم ووصفهم اىل التأكيد يف إبراز
فعلهم الذي زاد يف تقبيحه بأنه وقع بعد
اآليات الواضحة املبينة للحق املوجبة

لعدم االختالف مشريا اليهم بقوله

(اولئك) إشارة اىل مكانتهم البعيدة عن
اهلل تعاىل واستبعادهم عن التدبر الذي
دعوا اليه وتفريطهم يف جتنب اسباب

( ((2امليزان.204 /3 :
( ((2م .ن.
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رؤية داللية يف وجوب الوحدة االسالمية يف القرآن

االختالف والتفرق ،وان َس ْوق اجلملة

عرفهم النّص القرآين
تشاهبوهنم فيه ،وقد ّ

ّ
وبأن مصريهم قياسا عىل إهالك
باهلالك

((وهو تفرقهم يف دينهم وكوهنم شيعة

مساق اإلخبار مستعمل يف التهديد
االمم السابقة ويف هذا داللة واضحة عىل

ّ
أن النهي عن االفرتاق دعوة إلزام لضده

(الوحدة).

املطلب الثاين :داللة الوجوب من

خالل نص ّية (التفرق دخول يف دائرة

الرشك):

شيعة وحزبا حزبا يفرح ويرس كل شيعة
وحزب بام عندهم من الدين ...فبينّ أهنم
بنوا دينهم عىل أساس االهواء))(،((2

ومن دأب القرآن أنه اذا بالغ يف التحذير

عن يشء والنهي عن اقرتافه كان ذلك
آية وقوعه وارتكابه( ،((2وقد صدق

قال تعاىل :ﭽ ﯯ ﯰ ﯱ

جريان احلوادث هذا فقد ابتليت االمة

ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ

من املسلمني اىل شعب وفرق ،فأصبح

ﰄ ﭼ [سورة الروم.]32 :

هلل تعاىل ورسوله ،وبرغم التحذيرات

ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ

باالختالف والتفرق ،وانحياز كثري

ﯼ ﯽ ﯾﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ

الوالء للفرقة واجلامعة قبل أن يكون

خلطر الرشك ،ورد التحذير منه

االهلية وقعت االمة يف مغبة ما ُح ِّذروا

تنوع اخلطاب القرآين ،يف ذلك ،بدءا

الذي ال يثبت عىل حالة واحدة وتركت

يف العديد من اآليات القرآنية ،وقد
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بأخص صفاهتم فـ (من) هنا للتبيني

من التحذير منه وبيان خطره ،وانتهاء

ببيان حكم املرشك وعاقبته يف اآلخرة،
قال تعاىل يف بيان عظم جريمة الرشك
ﭽ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴﭼ [سورة
لقامن ،]13 :والدخول يف دائرة الرشك
ٍ
ٍ
معارشة او عمل
بموادة او
قد يكون

منه ألهنا بنت الدين عىل اساس اهلوى
املحور االساس الذي امروا بالتزامه إال

وهو (االعتصام بحبل اهلل) فسلكوا سبيل

املرشكني يف ذلك فكانوا منهم.

( ((2امليزان ،95 /16 :وظ :ابن كثري/6 :
.316
( ((2ظ :م .ن.204 /3 :

رجاء حمسن محد

هني عن اليشء

امر بضده

(رصيح)

(مقدر)

(وال تكونوا من املرشكني)

توحدوا

اخلامتة

بان تفرق الكلمة يف الدين (املحوراالسايس للوحدة) يعد رشكا
والرشك باهلل من اكرب الكبائر

املوبقة.

 جالتهديد والوعيد املساق لريهباملتلقي فينتهي اىل هذا النوع من

وبعد وصولنا اىل هناية املطاف

الفعل (التفرق) ممنوعة بعلة جزائها.

1.1ان التعبري القرآين مل يورد نصا عىل

بتقوى اهلل فمن تقوى اهلل التمسك

نوجز اهم نتائج البحث وهي:

هيأة فعل االمر للفظ (الوحدة) مثال
(وحدوا صفوفكم ،او توحدوا) إال

ان هذا املعنى ورد بلفظ (اعتصموا)
ألن الوحدة التي تكون بمعزل عن
االعتصام بحبل اهلل ال معنى هلا وهذا

يعني ّ
أن جمرد االجتامع حول حمور

مشرتك فحسب ليس اكثر من اجتامع

مؤقت غري حقيقي.

 دإقرتان التقوى يف الوحدة االنسانيةبالسبل املنجية من الفرقة والترشذم
واالقتتال.

3.3ان الصيغ التعبريية لوجوب الوحدة
قد تنوعت يف القرآن الكريم لتحقق
غايته يف التاكيد والتفصيل وابراز
الغرض الديني الذي يعمد اىل

االعادة باالسلوب عينه (االمر)،
ولكن بطريقة فنية خترجه عن سياقه

2.2ان الوحدة االسالمية فريضة واجبة

االول اىل سياق ثان قد يامثله يف اهليأة

 -أتكرار القرآن االمر بالوحدة،

خاصة يف التعبري عن فكرة جديدة

واملعربة عنه داللة عىل امهيته الكربى

االسهاب واالطالة التي تؤدي اىل

من خالل النظر اىل-:

مستقصيا البنى التعبريية املفضية اليه

ومكانته العظمى.

واجلوهر ،لكنه يتجسد عىل وفق رؤية

ملناسبة جديدة بصيغة تبعده فيها عن
خلق امللل والسأم اىل اضفاء جتدد
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املعنى وتواصله وزيادة الرغبة نحوه،

•تفسري أيب السعود املسمى إرشاد

1 .1النمط االول :االوامر الرصحية :وقد

أبو السعود حممد بن حممد العـامدي

وقد وردت بثالثة انامط:

وردت بصيغة فعل االمر(افعل) التي

تدل عىل الوجوب الفعل.

( 951هـ) ،دار احياء الرتاث العريب،
بريوت–لبنان( ،د .ت).

2 .2النمط الثاين :االوامر غري الرصحية:

•تفسري القرآن العظيم :أبو البقاء

لداللتها عىل تثبيت املعنى املقصود.

( 774هـ) ،دار املعرفة ،بريوت–

متثلت باجلملة اخلربية االسمية

3 .3النمط الثالث :اجلملة اللزومية :ويعرب
عنها بالنهي عن يشء امر بضده ،أي
النهي عن الفرقة واالختالف يستلزم
االمر بالوحدة.

اسامعيل بن كثري القريش الدمشقي

لبنان.)1992( ،

•البحر املحيط ،ابن حيان االندليس
( 745هـ) ،دار إحياء الرتاث العريب،
بريوت –لبنان ،ط.)1990( 2 :

4.4قرر القرآن الكريم دستور االسالم

•دالئل اإلعجاز :ابو بكر عبد القاهر

اخوة االصل الواحد وتوجب عليهم

( 471هـ) ،حتـ :د .حممد التنوجي،

أن البرشية من اصل واحد جتمعهم
إتقاء حقوقها.

أهم املصادر
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العقل السليم اىل مزايا القرآن الكريم:

بن عبد الرحن بن حممد اجلرجاين

دار الكتاب العريب –بريوت ،ط:

.)1995(1

•البحر املديد يف تفسري القران املجيد،

•روح املعاين يف تفسري القرآن العظيم

ط1226(2هـ 2005-م).

الدين االلويس ( 1270هـ) ،دار

دار الكتب العلمية ،بريوت -لبنان،

والسبع املثاين :ابو الفضل شهاب

•التحرير والتنوير :حممد الطاهر بن

احياء الرتاث العريب( ،د .ت).

ورشكائه ،ط.)1964( 1 :

النرش :انتشارت حممد وفايت ،ط1 :

عاشور ،املطبعة :عيسى البايب احللبي

•رشح ابن عقيل ،مطبعة أمري قم،

رجاء حمسن محد

(1374هـ).

•الكشاف

عن

حقائق

التنزيل

الزخمرشي اخلوازمي ( 538هـ)،

حتـ :عبد الرزاق املهدي ،دار إحياء
الرتاث العريب ،بريوت –لبنان ،ط:

.)1997(1

•جممع البحرين :للعالمة املحدث
الفقيه الشيخ فخر الدين الطرحيي،

منشورات دار و مكتبة اهلالل

(.)1985

املفصل يف صنعة اإلعراب ،الزخمرشي
• ّ
( 538هـ) ،حتـ :د .عيل بو ملحم،

•اللمع يف العربية :ابو الفتح عثامن بن

دار ومكتبة اهلالل –بريوت ،ط:

دار الكتب الثقافية –الكويت،

•امليزان :العالمة السيد حممد حســني

جني ( 392هـ) ،حتـ :فائز فارس،

(.)1972

.)1993(1

الطباطبائي ( 1402هـ) ،مؤسسة

•مدارج السالكني بني منازل إياك

النرش اإلسالمي –قم( ،د .ت).

بن ايب بكر ،دار الكتاب العريب،

وبالغته :عيل عبد الواحد وايف،

نعبد وإياك نستعني ،ابو عبد اهلل حممد

(1996م).

•نداء املخاطبني يف القرآن ارساره
بحث منشور يف جملة كلية اللغة
العربية ،ع.8 :
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فحوى البحث
يعرض السيد الباحث يف دالالت كلمة (قرية) وتصريفاتها
(قرى -قريتكم -قريتنا) اليت وردت يف القرآن الكريم ،فيتتبع
معانيها يف اآلية الكرمية ،معتمداً اربعة من التفاسري املشهورة
وهي :الكشاف للزخمشري ،وجممع البيان للطربسي وتفسري
اجلاللني وتفسري روح املعاني للشهاب االلوسي.
جيري البحث يف منهج استعراضي مباشر مستفيداً من
موسوعة قرآنية صدرت حديثاً لتعيني مواقع القرى املذكورة
يف القرآن الكريم هي :اطلس القرآن الكريم اليت وضعها د.
شوقي ابو خليل.
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املقدمة

جاء ذكر القرية يف القرآن الكريم

والدراسات التارخيية واجلغرافية عرب

شأن يف التاريخ يف العقوبة او للمثل يف

والعرشين (وحتديدا سنة  2000م) كتاب

(33مرة) لالشارة اىل قرى حدث هلا
اخلريات والنعم .والن القرآن الكريم

ليس كتابا جغرافيا بحتا فانه مل حيدد

مواقع بعض القرى وانام اكتفى بالعربة
ملا حصل هلا ووعيدا الهل مكة الذين
رفضوا االسالم منذ البدء فكانت العربة

والدرس اكثر من املسمى .وحيث ان
كثري ًا من األعراب يف عرص النبوة جيهل

املواقع اجلغرافية لضيق الثقافة انذاك كان

ُي ْمتعهم ذكر القصص واحلكايات عن
امم اسلفت.

قرون حتى ظهر يف مطلع القرن احلادي

للدكتور شوقي ابو خليل (اطلس القرآن)

حدد فيه املواقع اجلغرافية مزودا باخلرائط

لكل االماكن واالقوام واالعالم الذين
ذكروا يف القرآن الكريم.

وحتى ال يكون البحث مستنسخا

من كتاب معني فقد تم الرتكيز حرصيا

عىل مفردة القرية وللتعريف بمواقع
القرى ليتسنى لقارئ القرآن تصورها عىل
االرض وحتديد اماكنها يف الوقت احلارض

قدر االمكان وهلذا متت االستعانة بنامذج

وبالرغم مما نقل عن الرسول

من كتب التفسري مثل تفسري اجلاللني

مواقع بعض القرى ونقله املفرسون الحقا

تفسري القرآن والسبع املثاين لاللويس

واهل البيت والصحابة الكرام عن
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املعطار يف خرب االقطار" وتوالت الكتب

اال ان ذلك مل يسمن ومل ِ
يغن من جوع
فكري فانربى العلامء يطوفون يف االسفار
يف القرون االوىل اهلجرية للكتابة عن
البلدان كياقوت احلموي يف معجم بلدانه

وابن بطوطة يف رحالته واحلمريي الذي

مجع التاريخ واجلغرافية يف كتابه "الروض

والكشاف للزخمرشي وروح املعاين يف

وجممع البيان يف تفسري القرآن للطربيس
والروض املعطار واطلس القرآن.

يبدأ البحث بتعريف كلمة (قرية)

لغويا واصطالحيا ثم ينثال لتحديد
القرى التي ذكرت (17مرة) يف القرآن
وحددت اسامؤها يف كتب التفاسري وهي

سعد رشيف طاهر

بيت املقدس وايلة ومدين ونينوى ومكة
والطائف وانطاكية وسدوم وعامورة بينام
ذكرت قرى يف مرات عديدة للتذكرة
والوعيد دون حتديد هويتها.

القرية ..يف املعاجم

جاء يف خمتار الصحاح يف مادة (ق ر

ا) القرا :الظهر والقرية معروفة واجلمع

القرى والقياس قراء كظبية وظباء
ِ
والقرية بالكرس لغة يامنية ولعلها مجعت
عىل ذلك كذروة وذراء و كـ حلية و حلى
والنسبة اليها قروي والقريتني يف قوله

تعاىل ﱫ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﱪ مكة
والطائف.

ويف معجم نور الدين الوسيط

ص 924يف مادة (ق ر ي):

1 .1القرية مجع قرى :البلدة الريفية
الصغرية.

2 .2قرية النمل :مأواها الذي تتخذه حتت
االرض.

3 .3قرية االنصار :يثرب أو املدينة
املنورة.

4 .4القريتان :مكة املرشفة املباركة
والطائف.

احصائية القرية يف القرآن الكريم:

وردت كلمة (قرية) يف القرآن

الكريم (33مرة)
واحدة

(((

(((

و (قريتك) مرة

و (قريتكم) مرتني

(((

و

((( مرتان يف س��ورة البقرة آية 58و .259
م��رة واح��دة يف س��ورة النساء آي��ة .75
مرة واح��دة يف سورة االنعام آية .123
4مرات يف سورة االعراف آية 4و  94و
 161و  .163مرة واحدة يف سورة يونس
آية  .98مرة واحدة يف سورة يوسف آية
 .82مرة واحدة يف سورة احلجر آية .4
مرة واح��دة يف س��ورة النحل آية .112
مرتان يف سورة االرساء آية  16و .58
م��رة واح��دة يف س��ورة الكهف آي��ة .77
4مرات يف سورة االنبياء آية  6و  11و
 74و  .95مرتان يف سورة احلج آية 45
و  .48مرتان يف سورة الفرقان آية 40
و  .51مرة واحدة يف سورة الشعراء آية
 .208م��رة واح��دة يف س��ورة النمل آية
 .34مرة واح��دة يف س��ورة القصص آية
 .58مرتان يف سورة العنكبوت آية 31
و  .34مرة واحدة يف سورة سبأ آية .34
مرة واح��دة يف س��ورة يس آية  .13مرة
واح��دة يف سورة الزخرف آية  .23مرة
واحدة يف سورة حممد آية  .13مرة واحدة
يف سورة الطالق آية .8
((( مرة واحدة يف سورة حممد آية .13
((( مرة واحدة يف سورة االعراف آية  82ومرة
واحدة يف سورة النحل.
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(قريتنا) مرة واحدة((( و (القريتني) مرة
واحدة((( و (ام القرى) مرة واحدة(((.
القرية يف التفاسري:

غري قياس.

وعن القرية يف اآلية اعاله يقول

1.1وردت كلمة القرية يف [سورة البقرة:

«ذهب اجلمهور اىل ان املقصودة هي

ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭼ.

القدس يف حياة موسى .ويسرتسل

 ]58ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ

بيت املقدس حيث ان اليهود مل يدخلوا

خيتلف املفرسون القدماء واملحدثون

يف رشح الدخول قائ ً
ال «يرى البعض

يف رشحها لغويا واصطالحيا ورشحا

لسان يوشع ال عىل لسان موسى

يف تناول مفردة القرية فمنهم من يسهب
لقصتها بينام يتناوهلا البعض باختصار

وربام ال يتوقف حتى عند اسمها او حتديد

مكاهنا.

ان امر الدخول كان بعد التيه عىل

ألنه واخاه هارون ماتا يف التيه وفتح
يوشع مع بني ارسائيل ارض الشام

بعد موته بثالثة اشهر .وقد روي ان

فتحدث االلويس املتويف سنة

موسى سار بعد اخلروج من التيه

القرية لغة فقال يف ج 1ص 264القرية

وهي بارض القدس وكان يوشع بن

1270هـ يف تفسري روح املعاين عن
بفتح القاف (والكرس لغة اهل اليمن)

املدينة من قريت ،اذا مجعت سميت
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كثروا قيل هلا مدينة واجلمع القرى عىل

بذلك ألهنا جتمع الناس عىل طريقة

املساكنة وقيل ان َق ّلوا قيل هلا قرية وان
((( مرة واحدة يف سورة االعراف آية .88
((( مرة واحدة يف سورة الزخرف آية .31

((( مرة واحدة يف سورة االنعام آية  92وهي
مكية .

بمن تبقى من بني ارسائيل اىل ارحياء
نون عىل مقدمتهم ففتحها واقام هبا ما

شاء اهلل تعاىل ثم قبض.

يف حني ذكرها الزخمرشي املتويف

سنة 538هـ يف تفسري الكشاف ج1
ص 145عىل اهنا بيت املقدس ثم

يستدرك «وقيل ارحياء من قرى الشام
امروا بدخوهلا بعد التيه .وقيل هو باب

القبة التي كانوا يصلون اليها ويعزز

سعد رشيف طاهر

الرأي بأن اليهود «مل يدخلوا بيت

جبل يصعد اليها من كل جانب .وبيت

اما الطربيس املتويف سنة 548هـ ذكر

االسالم هو املسجد االقىص يف فلسطني.

ان املفرسين امجعوا بأن املراد بالقرية:

ﮜﮝﮞﮟﮠﮡﮢ

املقدس يف حياة موسى.

يف تفسري جممع البيان ج 1ص 229عىل
بيت املقدس ،ثم يعرج عىل قول ابن

زيد بأهنا ارحيا قرية قرب بيت املقدس

ويوضحها اكثر قائال وكان فيها بقايا
من قوم عاد وهم العاملقة ورأسهم عوج
بن عنق .وعندما نتوقف عند اجلاللني
جالل الدين حممد بن امحد املحيل املتويف

سنة  864هـ وجالل الدين السيوطي

املتويف سنة 911هـ نجد اهنام مل حيددا
القرية فقاال بيت املقدس او ارحيا (تفسري

اجلاللني ص.)9

ومل يذكرها حممد بن عبداملنعم

احلمريي املتويف سنة 900هـ يف كتابه
(الروض املعطار يف خرب االقطار) وهو

معجم جغرايف يف حرف اهلمزة ومل
يتناول (بيت املقدس) يف حرف الباء

بل ذكرها (ايليا) ص 89ويقال ايليا

بفتح اهلمزة مدينة بالشام وهي بيت
املقدس وهي مدينة قديمة جليلة عىل

املقدس بناه سليامن بن داود ويف

2.2يف [سورة البقرة ]259 :ﭽ ﮛ
ﮣﭼ.

حيدد اجلالالن يف تفسريمها ص43

القرية بأهنا بيت املقدس وان الذي

مر راكب ًا محاره هو (العزير) ووجد
سقوفها ساقطة بعد اخلراب الذي فعله

( َب ْختنُصرَّ ) فيها وسبي اهلها املعروف
بالسبي البابيل .وعن (فأماته اهلل) جاء

يف روح املعاين ان اهلل ابقاه جاهال مائة

عام اي مدة طويلة وقيل هي عبارة يف
االصل من ثامنية اعوام او اربعة اشهر
او مخسة وعرشين سنة ثم بعثه باحلياة

احلقيقية وطلب منه الوقوف عىل مدة
اللبث فام ظنها اال يوما او بعض يوم.

ويطابق الزخمرشي الراي بان القرية

بيت املقدس يف الكشاف ص 302حني
خرهبا بختنرص وقيل هي التي خرج

منها االلوف (املقصود بالسبي البابيل).
ولكنه خيتلف يف حتديد املار حيث يقول
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املار كافرا بالبعث وهو الظاهر
كان
ُّ

ص 524قال امحد :وقفت عىل نكتة

املار قيل عزير او اخلرض اراد أن يعاين

ذكرت بالكتاب العزيز فالظلم ينسب

النتظامه مع نمرود ،ولكنه يشكل عىل
إحياء املوتى ليزداد بصرية كام طلبه

ابراهيم.

اليها لطريق املجاز كقوله ﭽ ﭢ ﭣ

ﭤ ﭥ ﭦ ﭧﭼ اىل قوله

ويامثل الطربيس الرأي بأن القرية

ﭽﭯ ﭰ ﭱﭼ وقوله ﭽ ﯚ

جزء2ص .174وان املار هو عزيز مرص

واما يف هذه القرية يف سورة النساء

هي بيت املقدس يف جممع البيان
برواية قتادة وعكرمة والسدي ،ولكنه

يذكر عام روي عن وهب وايب جعفر
بانه ارمياء ،ويذكر عن ابن اسحاق بأنه

اخلرض.

3.3ويف [سورة النساء ]75 :ﭽ ﭝ
ﭞﭟﭠﭡﭢﭣﭤ
ﭥﭼ .

يورد اجلالالن ان القرية :مكة حيث

يذكر ان قول عبد اهلل بن عباس "كنت
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يف هذه اآلية حسنة وهي ان كل قرية

و ُامي من املستضعفني ندعو يا ربنا
اخرجنا من هذه القرية (مكة) ملا عانينا

من ظلم اهلها .ويؤكد االلويس يف روح

املعاين جـ2ص 80ان املراد بالقرية هي

مكة.

ويروي الزخمرشي يف الكشاف جـ1

ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟﭼ.
فينسب الظلم اىل اهلها عىل احلقيقة ألن

املراد هبا مكة فوقرت عن نسب الظلم
رشفها اهلل تعاىل وبذلك
اليها ترشيفا هلا ّ
ذكر الظامل موصوفا بدل الظاملة اهلها.

ويتطابق مع رأي الطويس يف جممع

البيان جـ 3ص 132بأن القرية مكة.
ومكة غنية عن التعريف بالتأريخ
واملوقع والقداسة لوجود بيت اهلل فيها

يف احلجاز حيث يؤمها ماليني احلجيج
سنويا اىل ما شاء اهلل.

4.4يف [سورة األنعام ]123 :ﭽ ﮱ
ﯓﯔﯕﯖﯗﯘ

ﯙ ﯚﭼ.

يتفق مجيع املفرسين ان القرية

هي مكة فيقول اجلالالن يف تفسريمها

سعد رشيف طاهر

ص 143القرية مكة واهل مكة ،ويقول

اهلكناها واملراد بإهالكها ارادة اهالكها

االلويس يف روح املعاين ص263

جمازا .ايضا مل حيدد أسامء القرى .وحتى

جمرميها ليمكروا .ويديل الزخمرشي

القرى التي اهلكناها بل التأكيد عىل

«وكذلك قيل اي جعلنا يف مكة اكابر
بدلوه يف كشافة جـ 2ص 59يف تفسري
اآلية يعني :وكام جعلنا يف مكة صناديدها

ليمكروا فيها .ويردف الطويس يف جممع

بيانه جـ4ص :153اي قيل الذي
قصصنا عليك ،زين للكافرين عملهم،
ومثل ذلك جعلنا يف كل قرية اكابر
جمرميها لكنه مل خيصص اية قرية.

الزخمرشي يف كشافة مل يذكر اسامء
العقاب الذي يأيت بياتا يف الليل أو وهم

قائلون اي يف فرتة القيلولة وهي نصف

النهار (جـ 2ص .)88وعندما يتعرض

الطربيس لآلية يف جممع بيانة جـ4
ص 216يتحدث عن القيلولة ووقتها
قائال :وقت القيلولة اصله الراحة

ومنه االقالة يف البيع ألنه اإلراحة منه

5.5يف [سورة االعراف :]4 :ﭽ ﭱ ﭲ

باإلعفاء من عقده و االخذ بالشدة يف

مل يأت ذكر ألسامء القرى التي

خص الوقتني بالذكر .وعن (كم من

حيل بأهلها .فلم يذكر اجلالالن يف

لداللة الكالم عليه .ايضا مل حيدد اية

ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭼ.

اهلكت بل التأكيد عىل العقاب الذي

تفسريمها لأليةص 151اسم القرية

وقت الراحة اعظم يف العقوبة فلذلك

قرية) اي من اهل قرية بحدف املضاف

قرية.

بل ذكرت للتعميم .وكذلك يف روح

6.6يف [سورة االعراف ]94 :ﭽ ﯭ

جـ2ص 320قائال «الرشوع يف التذكري

ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﭼ.

املعاين هيب االلويس يف الرشح يف
واالنذارما نزل بمن قبلهم من العذاب

بسبب اإلعراض عن دين اهلل واإلرصار

عىل اباطيل اوليائهم .املعنى قرى كثرية

ﯮﯯﯰﯱﯲﯳﯴﯵ
مل ُيذكر يف تفسري اجلاللني ص162

اسم لقرية لكن هناك اشارة سبقت

اىل قوم شعيب حيث اخذهتم الرجفة
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فاصبحوا يف ديارهم جاثمني .وكذلك يف

الكشاف جـ 2ص 126مل يأت ذكر لقرية
معينة ألن اآليات التي سبقتها حتدثت

عن شعيب وقومه .وجتدر اإلشارة اىل
(قدين) وهي قبيلة منسوبة اىل (قدين

بن ابراهيم )قوم شعيب تسكن

شامل احلجاز (عىل اجلانب الرشقي
خلليج العقبة املمتد من البحر األمحر

7.7ويف [سورة االعراف ]161 :ﭽﮃ
ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ

ﮉ ﮊ ﮋ ﮌﭼ.

حيدد تفسري اجلاللني ص 171القرية

بأهنا بيت املقدس .ويتفق معه الكشاف

جـ 2بأن القرية بيت املقدس ويضيف
بعد رجوع ارسائيل اىل املقدس بعد التيه

شامالً) .ويف روح املعاين جـ 5ص10

يف سيناء ووفاة موسى وكذلك يؤكد

املذكورة تفضي ً
ال وفيه ختويف لقريش

بيت املقدس لكنه يضيف (او أرحياء).

اشارة امجالية اىل بيان احوال سائر األمم

وحتذيرها دون التطرق لقرية معينة.

أما يف جممع البيان جـ 4ص310

أيضا مل حيدد الطربيس قرية معينة لكنه

يضيف «ثم ذكر اهلل سبحانه بعدما اقتص

من قصص االنبياء وتكذيب اممهم اياهم
وما نزل هبم من العذاب ُسنة امثاهلم،
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وسيأيت تفصيل ذلك يف ثنايا البحث.

تسلية لنبينا فقال (وما ارسلناك يف
قرية) من القرى التي اهلكناها بالعذاب

وقيل :يف سائر القرى.

روح املعاين جـ 5ص 83ان القرية هي
8.8يف

[سورة

االعراف:

:]163

ﭽﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ
ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ

ﯖﭼ.

يتحدث تفسري اجلاللني ص171

عن ان القرية جماورة بحر القلزم (البحر
االمحر) وهي (أيلة) ربام ايالت احلالية

عىل خليج العقبة جنوب االردن وهذا

ما يعززه روج املعاين ج 5ص 84حيث

وحيدد حممد بن عبداملنعم احلمريي

يقول :هي عند ابن عباس وابن جبري–

عىل ساحل بحر القلزم (البحر األمحر).

ان مدين تقع رشق خليج العقبة وان

يف (الروض املعطار) مدين بأهنا بالشام

أيلة -قرية بني مدين والطور ،وحيث

سعد رشيف طاهر

جبل الطور يف سيناء فيقين ًا ان املسافر

وهبا التجارة الكثرية واهلها من اخالط

االّ انه يشري اىل رواية ابن شهاب هي

ويف سياق حديثه عن اآلية املذكورة

من مدين اىل الطور يمر بأيله (ايالت).

(طربية) وقيل مدين وهي رواية عن
احلرب و رواية عن ابن زيد اهنا (مقتا) بني

مدين و عينونا قريبة من البحر مرشفة

عىل شاطئه .و يؤكد الكشاف جملد 2

الناس".

يقول الطربيس يف جممع البيان جـ4
ص 380ابتدأ سبحانه بخرب اخر من
اخبار بني ارسائيل فقال خماطبا نبيه.

و اسأهلم :اي استخربهم يا حممد وهو

ص 164ان القرية هي ايلة ويستدرك
قائال :وقيل مدين و ِقبل طربية لكنه

عن القرية التي كانت حارضة البحر

املدينة قرية ويستشهد برواية ابن عمر

بأهلها اذ يعتدون يف السبت بصيد

يسهب بنكتة مردف ًا :ان العرب تسمي
وابن العالء :ما رأيت قرويني افصح من

احلسن واحلجاج ،يعني رجلني من اهل

املدن.

سؤال توبيخ وتقريع ال سؤال استفهام

جماورة لبحر القلزم وهي ايلة وما وقع

السمك املأمورين برتكه فيه اذ تأتيهم
ابتالء ًا من اهلل وملا صادوا السمك

افرتقت القرية اثالث ًا :ثلث صادوا معهم

وما دامت أيلة مدينة عىل البحر

وثلث هنوهم و ثلث امسكوا الصيد

التجارة البحرية فتكون السفن يف رواح

9.9يف [سورة يونس ]98 :ﭽ ﭑ ﭒ

(ميناء) فمن الطبيعي ان يمتهن سكاهنا
وجميء طوال السنة اضافة اىل التجار

القادمني من املدن القريبة فهي حتام
مدينة كبرية وليست قرية صغرية .وبذلك

يشري اليها احلمريي يف الروض املعطار

"وهي مدينة جليلة القدر عىل ساحل

بحر امللح هبا جيتمع حاج مرص و املغرب

والنهي.

ﭓﭔﭕﭖﭗﭘ
ﭙﭼ.

مل يرش تفسري اجلاللني يف ص220

اىل حتديد القرية .األ ان الكشاف جـ2

ص 358يذكر ان يونسُ بعث اىل

نينوى من أرض املوصل .فنينوى ليست
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بقرية حيث ان يونسُ بعث اىل مائة

البيان جـ 5ص 229ان قوم يونس كانوا

فكذبوه (اي يونس) فهب عنهم مغاضبا

كام يف باقي التفاسري.

الف او يزيدون .ويكمل الزخمرشي:
فلام فقدوه خافوا نزول العذاب فلبسوا
املسوح وعجوا (اي رفعوا اصواهتم)

اربعني ليلة.

اذن نينوى كورة من كور املوصل

كام يصفها الروض املعطار من عمل
اجلزيرة .وحاليا بقاياها يف شامل العراق

وقيل قال هلم يونس ان اجلكم

قرب املوصل تبعد عن بغداد العاصمة

اهلالك آمنا بك .فلام مضت مخس

1010يف [سورة يوسف :]82 :ﭽﮚ

اربعون ليلة ،فقالوا ان رأينا اسباب

وثالثون اغامت السامء غيام اسود
هائال يدخن دخانا شديد ًا ثم هيبط
ويسود سطوحهم
حتى يغشى مدينتهم
ّ
فلبسوا املسوح وبرزوا اىل الصعيد

بأنفسهم ونسائهم و اطفاهلم وصبياهنم
و دواهبم وفرقوا بني النساء والصبيان
وبني الدواب واوالدها فحنى بعضها

عىل بعض وعلت االصوات والعجيج
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بنينوى من ارض املوصل وتذكر القصة

و اظهروا االيامن والتوبة وترضعوا

فرمحهم اهلل وكشف عنهم وكان ذلك
يوم عاشوراء يوم اجلمعة .ويذكر روح

املعاين جـ6ص 180نفس القصة قائال
«ان يونس بعث اىل اهل نينوى

من ارض املوصل» .وكذلك يف جممع

بحوايل  400كم شامالً.

ﮛﮜﮝﮞﮟﮠﮡ

ﮢﮣ ﮤ ﮥﭼ.

يقول اجلالالن يف تفسريمها ص245
ان القرية هي مرص!!! .اي ِ
أرسل اىل
اهلها فاساهلم (اي اصحاب العري التي

اقبلنا فيها) وهم قوم من كنعان .يرجى
االلتفات اىل نكتة ،هل كانت مرص

الفرعونية يف زمن النبي يوسف

قرية؟!! .ومن املعروف ان احلضارة
املرصية الفرعونية عريقة ويقال ان

فرعون مرص استخدم مائة الف شخص

لبناء االهرامات فهل كانت مرص

قرية؟!! .اجلواب :ان العرب كانت
تسمي االمصار واملدائن قرى ،فمهام

سعد رشيف طاهر

كربت مرص فهي قرية يف نظر العرب

بيع يف عاصمة اهليكسوس (افاريس،
َ

نعود اىل القصة وكام هو واضح اهنا

وبعد حياة حافلة باملصاعب اكرمه اهلل

اخوته .ويقول اآللويس يف روح املعاين

اباه يعقوب وبنيه ارض جاسان او

القدماء.

تتعلق بالنبي يوسف وحواره مع
جـ 7ص 37القرية كام روي عن ابن
عباس وقتاده واحلسن مرص وقيل قرية

بقرهبا حلقهم املنادي هبا .واالول (عىل

صان احلجر حاليا قرب بحرية املنزلة)
باحلكم واالستقرار يف مرص فأسكن
جاشان شامل بلبيس (سفط احلنة

حاليا) وبعد موت يوسف نٌقل

اىل اخلليل (صربون) يف فلسطني ويف

ظاهر القول) بأن املفتش هلم يوسف

مغارة املكفيال تابوت يوسف وله مقام

و سؤال القرية عبارة عن سؤال اهلها.

قرب بلدة النبك يف القلمون يف سوريا

والثاين (عىل ظاهر القول) هو املؤذن

بنابلس (شكيم) يف فلسطني واخر

ويؤكد الزخمرشي يف الكشاف جـ2

(اطلس القرأن ص.)67

العري كانوا قوما من كنعان من جريان

وليست قرى مثل تانيس و هيليو بوليس

ص 476بأن القرية هي مرص واصحاب
يعقوب .وقيل من اهل صنعاء.

وكانت مدن مرص القديمة مدن ًا كبرية

(القاهرة حاليا) والقلزم (السويس) و

ويامثل جممع البيان بقية التفاسري

ممفيس (منف) قرب بحرية قارون يف

سل ما شئت من اهل مرص عن هذا

النيل و الفرما يف منتصف الطريق يف

ان القرية مرص (جـ 5ص )443ومعناه
االمر فأن هذا االمر شائع بينهم خيربك

من سألته.

لو استقرأنا التاريخ واجلغرافية

يف قصة يوسف فإنه ُاسقط يف بئر

بأرض بيت املقدس وبعد اخذه اىل مرص

الفيوم حاليا وكذلك بوطو يف دلتا هنر

العريش يف فلسطني.

1111يف [سورة احلجر ]4 :ﭽ ﭪ ﭫ
ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱﭼ.

مل يرش املفرسون اىل اسم قرية معينة

ولكنهم ركزوا عىل العذاب الذي حل
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باهل القرى املاضية تذكرة لكفار قريش

1212يف [سورة النحل ]112 :ﭽ ﭢ

اجلاللني يف ص 262ام يف روح املعاين

ﭨﭩﭪﭫﭬﭭ

بام حل باألمم السالفة .فلم يرش تفسري
جـ 7ص 257املقصود قرية من القرى
باخلسف هبا و بأهلها الكافرين كام ُفعل

ببعضها او بإخالئها عن اهلها بعد
اهالكهم كام فعل بأخرين .ايضا مل حتدد

ﭮ ﭯﭼ.

اشار تفسري اجلاللني ص 280ان

القرية هي مكة واملراد اهلها كانت امنة

ال ُقرى .اما يف جممع البيان جـ 6ص102

من الغارات ال هتاج مطمئنة ال يحُ تاج
ٍ
لضيق او خوف ،يأتيها
اىل االنتقال عنها

قرية يف ما مىض عىل وجه العقوبة

الشام واليمن) لكنهم كفروا بتكذيب

يف عرض معنى اآلية :ومل هنلك اهل

رزقها واسعا من كل مكان (التجارة مع

األ وكان هلم ُ
اجل مكتوب البد اهنم

النبي فقحطوا سبع سنني.

امهايل اياهم انام ينزل العذاب هبم يف

لرواية بن جرير عن بن عباس وجماهد

يذكر اسم القرية ولكنها تذكرة بام حل

وهناك إشارة اىل سليم بن عمر

يغرن هؤالء الكفار
سيبلغونه .يريد فال َّ

الوقت املكتوب املقدر لذلك ،أيضا مل

ويف روح املعاين جـ 7ص 476إشارة

اهنا مكة.

باالقوام املاضية يف االحقاف وسدوم

حني صحب السيدة حفصة احدى

الساموية.

زوج النبي وهي خارجة من مكة

وغريها ممن رفض اهلها الرساالت
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ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ

أزواج النبي قال :صحبت حفصة

يف حني مل يرش الكشاف يف جـ2

اىل املدينة ُفأ خبرِ ْت ان عثامن قد قتل

اجلانب النحوي يف اآلية .وسنورد رشحا

اهنا القرية التي قال اهلل تعاىل وتلت

ص 549اىل قرية معينة واكتفى برشح
مفصال عن االحقاف وسدوم يف ثنايا

البحث.

فقالت :ارجعوا يب فو الذي نفيس بيده

ما يف اآلية .واملعنى جعلها اهلل تعاىل
مثال ألهل مكة او لكل قوم انعم اهلل

سعد رشيف طاهر

عليهم فأبطرهتم النعمة ففعلوا ما فعلوا
فجوزوا بام جوزوا.

ويف الكشاف جـ 2ص 613مل يذكر

اسم لقرية لكن جاء يف معرض تفسري

اآلية :أي جعل القرية التي هذه حاهلا

مث ً
ال لكل قوم أنعم اهلل عليهم فأبطرهتم
النعمة فكفروا وتولوا فأنزل اهلل هبم

نقمته .فيجوز ان تراد قرية مقدرة عىل
هذه الصفة وأن تكون يف قرى األولني

قرية كانت هذه حاهلا فرضهبا اهلل مث ً
ال
ملكة اٍنذار ًا من مثل عاقبتها.

بعذاب االستئصال أيضا مل يحُ دد النبي
او القرية حيث إن كثري ًا من االنبياء عانوا

من اقوامهم حتى املوت.

1313يف [سورة االرساء ]16 :ﭽ ﯯ ﯰ
ﯱﯲﯳﯴﯵﯶﯷﯸ

ﯹ ﯺ ﯻ ﯼﭼ.

مل يذكر يف تفسري اجلاللني ص283
ِ
رؤسائها
شيئ ًا عن القرية سوى فسوق
املنعمني و خروجهم عن امر اهلل فعذبوا

و ُاهلكوا وخربت قريتهم.

ويف روح املعاين جـ 8ص :41يف

اما يف جممع البيان جـ 6ص206

تفسري اآلية بيان لكيفية وقوع العذاب

رواية عن بن عباس وجماهد وقتادة ان

االزلية املتعلقة بوقوع املراد يف وقته

قيل ان هذه القرية هي مكة ،ويورد
اهلل عذهبم (اهل مكة) باجلوع سبع سنني
حتى اكلوا القد والعلهز وهو الوبر خيلط
بالدم والقراد ثم يؤكل وهم مع ذلك

خائفون وجلون من النبي واصحابه

حني دعا النبي فقال :اللهم اشدد
وطأتك عىل مرض واجعل عليهم سنني
ٍ
قرية
كسني يوسف .وحتى يروى عن

كانت قبل النبي بعث اهلل اليهم نبي ًا
فكفروا بذلك النبي وقتلوه فعذهبم اهلل

بعد البعثة ،وليس املراد باإلرادة االرادة

املقدر له اص ً
ال إذ ال يقارهنا اجلزاء اآليت

وال حتققها بالفعل إذ ال خيتلف عنه املراد

بل دنو وقته .مل يذكر القرية بل تذكري ًا

لكفار قريش.

وكذلك يف الكشاف جـ 2ص629

احلديث عن املعايص واتباع الشهوات

وحلول العذاب والعقاب من دون إشارة
اىل ٍ
قرية معينة .وحتى يف جممع البيان جـ6

ص 235مل تذكر القرية يف رشح اآلية.
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تعرجي ًا عىل اآلية التالية ﱫ ﯾ ﯿ

ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﱪ أي منذ زمن نوح

بلد ًا بلد ًا وروي عن وهب بن منبه من

اىل زمانك هذا (اخلطاب للرسول

اخبار لعلها من تنبؤات الكتب املقدسة

1414يف [سورة االرساء ]58 :ﭽ ﯹ ﯺ

حتى خترب ارمينيا وارمينيا امن ُة حتى

ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅﰆ ﰇ

الكوفة وال تكون امللحمة الكربى

مل تذكر يف تفسري اجلاللني ص287

الكربى فتحت قسطنطينية عىل يد

رواية عن مقاتل عام ذهب اليه اجلبائي
ِ
خبار عام
ومجاعة يف تفسري هذه اآلية ا ُ

االندلس وخراب مرص من انقطاع

باهلالك للمدن الصاحلة والعذاب للمدن

العراق من اجلوع وخراب الكوفة من

للتعموم).

ﯻﯼﯽﯾﯿﰀ

ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﭼ.

قرية معينة .ويف روح املعاين جـ 8ص96

سيحدث للمدن من ويالت وهناية
الطاحلة بالنهاية املحتومة .فالقول

تفسري ًا :وما من قرية من القرى إال نحن

مهلكوها قبل يوم القيامة بإماتة اهلها
244

خراسان فهالكها رضوب ثم ذكر

حتف انوفهم او معذبوها عذابا شديد ًا

بالقتل وانواع البالء .وقال :وجدت يف

كتاب الضحاك بن مزاحم يف تفسريها:

اما مكة فتخرهبا احلبشة وهتلك املدينة
باجلوع والبرصة بالغرق والكوفة بالترُ ك
و اجلبال بالصواعق والرواجف ،واما

القديمة انه قال اجلزيرة آمنة من اخلراب

خترب مرص ومرص امنة حتى خترب
حتى خترب الكوفة واذا كانت امللحمة

رجل من بني هاشم وخراب االندلس
من ِقبل الزنج وخراب افريقيا من ِقبل
النيل واختالف اجليوش فيها وخراب

عدو حيرصهم ويمنعهم الرشب من
الفرات وخراب البرصة من قبل العراق

وخراب االب ّلة من عدو حيرصهم بر ًا

وبحر ًا وخراب الري من الديلم وخراب
خراسان من ِقبل التبت وخراب التبت

من ِقبل الصني وخراب اهلند واليمن
من ِقبل اجلراد والسلطان وخراب مكة
من احلبشة وخراب املدينة من اجلوع".

وعن ايب هريرة ان الرسول قال "أخر

سعد رشيف طاهر

قرية من قرى االسالم خرابا املدينة".

(وكالمها ممن ال ُيعتد بروايتهام عند

التنبؤات ،سواء ما حدث و ما سيحدث

واألباطيل).

وبرأينا املتواضع نقول ان مثل هذه
اىل يوم القيامة ،يعوزها الدليل العلمي

واملنطفي ولعل بعض ًا منها جاءت
نبوآت نوسرت اداموس وغريه.

املحققني الشتهارمها باختالق القصص
ويف الكشاف جـ 2ص" 628واذا

اردنا" واذا دنا وقت إهالك قوم ومل

يبق من زمان امهاهلم إال قليل امرناهم

أما ما يتعلق برواية ايب هريرة فهو

ففسقوا اي امرناهم بالفسق ففعلوا أيضا

من قرى االسالم خرابا فال يمكن تصور

وكذلك يف جممع البيان جـ6

َع ْود عىل بدء فأذا كانت املدينة اخر قرية
املدينة املنورة يف اخر املطاف قرية وهي

ذات املاليني من السكان والعامرات
والطرق واجلسور ،فتكون كلمة قرية عىل
كل مدينة ومرص.

مل حتدد القرية بل الكالم بشكل عام.

ص 234مل حيدد الطربيس قرية بذاهتا
وانام احلديث بشكل عام فيقول يف
معرض رشح اآلية :اذا اردنا ان هنلك
اهل قرية بعد قيام احلجة عليهم وارسال

ويف البحور الزاخرة يف علوم االخرة

الرسل اليهم امرنا مرتفيها اي رؤساءها

السفاريني "ان سبب خراهبا (املدينة)

أمر نكرره عليهم وب ّينة بعد ب ّينة نأتيهم

ملحمد بن امحد بن سامل بن سليامن
ان بعض اهلها خيرجون مع املهدي اىل
اجلهاد ثم ترجف بمنافقيها وترميهم

اىل الدجال وهياجر بعض املخلصني

اىل بيت املقدس عند إمامهم ومن بقي
منهم تقبض الريح الطيبة روحه فتبقى

خاوية ويأبى كوهنا سبب خراهبا اجلوع
حسبام سمعت عن الضحاك وابن منبه.

امر بعد
وساداهتا بالطاعة واتباع الرسل ٌ

هبا إعذار ًا للعصاة وتوكيد ًا للحجة

ففسقوا فيها باملعايص و أبوا إال متادي ًا
يف العصيان والكفران فوجب حني ٍ
إذ
عليها الوعيد فاهلكناها اهالكا.

1515يف [سورة الكهف ]77 :ﭽ ﭫ
ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ

ﭲﭼ.
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حيدد اجلالالن يف تفسريمها ص302

ان القرية هي انطاكيا والقصة قصة
موسى واخلرض.

برواية عن ابن عباس ان القرية هي

انطاكيه (جممع البيان جـ 6ص374

ويؤكد االلويس يف روح املعاين

ويورد رواية اخرى عن ابن سريين

حكاه الثعلبي عن ابن عباس وي ّعرج

وقيل هي قرية عىل ساحل البحر يقال هلا

جـ 8ص 326اهنا انطاكيا ويستطرد بام

وحممد بن كعب اهنا أيلة ،ويروي أيضا

عام جاء يف القاموس انه اسم ملوضع.

نارصة وهبا سمي النصارى نصارى وهو

واهلل تعاىل أعلم .ثم ينقل ما اخرجه بن

يالحظ تعدد الروايات ولكن

وكام يف املواهب اهنا قرية بارض الروم
مردويه عن السدي اهنا باجوران وهي

ايض ًا اسم ملتعدد إال انه ذكر بعضهم

املروي عن ايب عبد اهلل. 

املتفق عليه يف االغلب اهنا انطاكية

يف اقىص شامل رشق البحر املتوسط

ان املراد هبا قرية بنواحي ارمينيا.

(االسكندرونة حاليا بني سوريا وتركيا

عن حممد بن سريين اهنا اال ّبلة هبمزة

شوقي ابو خليل يف اطلس القرآن

وينقل كذلك ما اخرجه بن ايب حاتم

حاليا) .ومن جانب اخر يتحدث د.

وباء موحدة والم مشددة (البرصة يف

ص 83عن جممع البحرين حمدد ًا بحر

قرية عىل ساحل البحر يقال هلا نارصة

الزقاق
(االمحر) او منطقة طنجة ،بحر ّ

العراق حاليا) .ثم ينقل :وقيل اهنا
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اهلل من السامء .أما الطربيس فيأخذ

واليها تنسب النصارى .ويروي :قيل

اهنا قرية يف اجلزيرة اخلرضاء من ارض

االندلس.

ويقول الزخمرشي يف الكشاف جـ2

ص 708ان القرية هي انطاكيه لكنه

يورد وقيل اهنا اال ّبلة وهي ابعد ارض

االردن (أيلة ،العقبة) وبحر القلزم

(مضيق جبل طارق يف املغرب).

1616يف [سورة االنبياء ]6 :ﭽ ﮒ ﮓ
ﮔ ﮕ ﮖ ﮗﮘ ﮙ

ﮚﭼ.

مل تحُ دد القرية يف تفسري اجلاللني

ص .322أما االلويس فيسهب يف

سعد رشيف طاهر

روح املعاين جـ 9ص 13قائالً :من

عن الكفار باهنم اقرتحوا االيات قال

قرية عىل حذف املضاف أي من اهل

سبحانه جميب ًا اياهم :ﭽ ﮒ ﮓ ﮔ

بعد (ما) يف حمل الرفع عىل الفاعلية

هؤالء الكفار من اهل القرية جاءهتم
االيات التي طلبوها فاهلكناهم ُمصرِ ين

قرية و(من) مزيدة لتاكيد العموم وما

وقوله–سبحانه-ﭽ ﮗﭼ يف حمل

جر او رفع صفة قرية واملراد اهلكناها

بإهالك اهلها لعدم ايامهنم بعد ما جاء

ما اقرتحوه من االيات ،وقيل القرية

جماز عن اهلها فال حاجة لتقدير
املضاف .ايضا مل حتدد قرية معينة بل

كان حتذيرا لقريش من عاقبة عصياهنم

ﮕ ﮖ ﮗﭼ أي مل يؤمن قبل

عىل الكفر.

1717يف [سورة االنبياء ]11 :ﭽ ﭑ
ﭒﭓﭔﭕﭖﭗ

ﭘ ﭙ ﭚﭼ.

مل حيدد تفسري اجلاللني القرية يف

ص 323لكن هناك أشارة اىل «من قرية

وعدم ايامهنم وبأن هلم مصري ًا مثل ما

اي اهلها كانت ظاملة اي كافرة» .لكن يف

ومل حتدد القرية يف تفسري الكشاف

مفصل «قصمنا من قرية كناية عن قصم

فيقول الزخمرشي« :اهنم اعتى من الذين

اىل ان القرية هي (حضور) باليمن وهو

حدث لالمم السالفة بسبب كفرها.

جـ 3ص 101لكنه وصف للعذاب
اقرتحوا عىل انبيائهم االيات وعاهدوا
اهنم يؤمنون عندها فلام جاءهتم نكثوا او
خالفوا فأهلكهم اهلل ،فلو اعطيناهم ما

يقرتحون لكانوا انكث وانكث».

وحتى يف جممع البيان مل حتدد القرية

يف جملد  7ص 72لكنه يشاطر الكشاف
الرأي حني يقول :ملا تقدمت احلكاية

روح املعاين جملد  9ص 16هناك رشح
اهلها للزوم اهالكها» .ويشري االلويس
ما اخرجه بن املنذر عن الكلبي .ويروي
عام اخرجه ابن مردويه عن ابن عباس
انه قال :بعث اهلل نبيا من حمِ ْيرَ يقال له

شعيب فوثب اليه عبد فرضبه بعصا
فسار اليهم بختنرص فقتلهم فلم ٍ
يبق
منهم يشء ،وانزل اهلل تعاىل ﭽ ﭑ

ﭒ...ﭼ .ويف البحر ان هؤالء
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كانوا بـ(حضور) وان اهلل تعاىل بعث

السدي وقيل عذبنا ،وعن الكلبي كانت

كام سلطه عىل اهل بيت املقدس ،بعث

اوجدنا بعدها اي بعد اهالك اهلها قوما

هلم نبي ًا فقتلوه فسلط اهلل عليهم بختنرص
اليهم جيشا فهزموه ثم بعث اليهم اخر
فهزموه فخرج اليهم بنفسه فهزمهم و
قتلهم .وعن بعضهم انه كان اسم هذا

النبي موسى بن ميشا.

اخرين.

1818يف [سورة االنبياء ]74 :ﭽ ﭢ
ﭣﭤﭥﭦﭧ

ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬﭼ.

وينقل اآللويس رواية وهب ان اآلية

مل يذكر تفسري اجلاللني اسم القرية

(قالبة) بطر اهلها فاهلكهم اهلل عىل يد

انه يشري اىل ان القرية اي اهلها كانوا

يف قريتني احدامها (حضور) و األخرى

بختنرص.

يف ص 328يف معرض رشح اآلية إال
يعملون اخلبائث من اللواط والرمي

ويف تفسري الكشاف جملد  3ص103

بالبندق واللعب بالطيور وغري ذلك،

شديد ومنادية عىل سخط عظيم الن

ترتبط بقريتي (سدوم) و (عامورة)

«وكم قصمنا من قرية» عن غضب
القصم افظع الكرس وهو الكرس الذي

يبني تالؤم االجزاء بخالف الفصم
واراد بالقرية اهلها ولذلك وصفها
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ظاملة اي كافرة يعني اهلها ،وانشأنا اي

بالظلم .و ُينقل عنه رواية ابن عباس اهنا
(حضور) ويضيف وهي و (سحول)

قريتان باليمن.

ولكن من الواضح ان قصة لوط

قرب البحر امليت كام اكدها االلويس
يف روح املعاين جملد  9ص .69وعن
اخلبائث قال اي االعامل اخلبيثة مطلقا

إال ان اشنعها اللواطة .ويورد ان ابن

عساكر اخرج عنه احلسن قال " :قال

رسول اهلل عرش خصال عملتها قوم

ومل يحُ دد جممع البيان يف جملد 7

لوط هبا اهلكوا ،اتيان الرجال بعضهم

قصمنا اي اهلكنا منه قرية عن جماهد

ولعبهم باحلامم و رضب الدفوف

ص 175القرية لكنه يضيف وكم

بعضا و رميهم باجلالهق واحلذف

سعد رشيف طاهر

ورشب اخلمور وقص اللحية و الصفر

ص 132ايضا مل يذكر اسم القرية،

بِ ُخلة اتيان النساء بعضهن بعضا".

مل يذكر اسم القرية اال انه يضيف

والتصفيق ولباس احلرير وتزيدها امتي

ويضيف قيل :كانت قراهم سبعا فعرب

عنها ببعضها ألهنا اشهرها .ويف البحر
انه عرب عنها بالواحدة التفاق اهلها

عىل الفاحشة ويروى اهنا كلها قلبت اال

وحتى جممع البيان يف جملد  7ص110

"حرام عىل قرية اهلكناها باألستئصال

رجوعهم ألهنم ال يرجعون".

2020يف [سورة احلج ]45 :ﭽ ﯕ ﯖ
ﯗ ﯘ ﯙ ﯚﭼ .

(زغر) ألهنا كانت حمل من آمن بلوط

مل يذكر تفسري اجلاللني ص337

ويف تفسري الكشاف جملد  3ص124

اهلها بكفرهم فهي ساقطة عىل سقوفها.

لقوم لوط .اما الطربيس فيذكر القرية

 7ص 159قول الضحاك :هذه البئر

واملشهور قلب اجلميع.

يذكر القرية بالذال (سذوم) والقصة

سدوم لكنه يضيف عىل اخلبائث التي

كانوا يعملوهنا اهنم كانوا يأتون الذكران

يف ادبارهم و يتضارطون يف انديتهم،
واراد بالقرية اهلها ثم ذ ّمهم.

اسم القرية بل يقول قرية اهلكناها اي
ويروي الطربيس يف جممع البيان جملد

كانت بحرضموت يف بلدة يقال هلا

(حاضور) نزل هبا اربعة آالف ممن آمن
بصالح ومعهم صالح فلام حرضوا مات

صالح فسمي املكان (حرضموت) ،ثم

1919يف [سورة االنبياء ]95 :ﭽ ﭼ ﭽ

اهنم كثروا فكفروا وعبدوا االصنام

مل يذكر تفسري اجلاللني اسم قرية

فقتلوه يف السوق فأهلكهم اهلل فامتوا

اهلها .وكذلك مل يذكر اسم القرية يف

قرص ملكهم .ويف الكشاف جملد 3

ﭾ ﭿ ﮀ ﮁﭼ.

ص 330بل ذكر أن القرية اريد هبا
روح املعاين جملد  9ص 87يف رشح

السورة .بل وحتى الكشاف جملد 3

فبعث اهلل اليهم نبي ًا يقال له حنظلة

عن آخرهم وعطلت بئرهم و خرب
ص 158يذكر قصة صالح ويكمل

"ثمت بلدة عند البئر اسمها حاضوراء
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بناها قوم صالح و ا ّمروا عليهم جلهس

بن جالس ،واقاموا هبا زمانا ثم كفروا
وعبدوا صنام وارسل اهلل اليهم حنظلة

بن صفوان نبيا فقتلوه فأهلكهم اهلل

اسم القرية.

2222يف [سورة الفرقان ]40 :ﭽ ﮞ
ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﭼ.

وعطل بئرهم و خرب قصورهم"
ويف روح املعاين جملد  9صِ 159ذ ك ُْر

املقصود قرى قوم لوط دون ان تذكر

بن صفوان كام روي يف الكشاف.

جممع البيان جـ 7ص 297اهنا قرية

حرضموت وحاضورا ومقتل حنظلة

2121يف [سورة احلج ]48 :ﭽ ﭡ
ﭢﭣﭤﭥﭦﭧ
ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭼ.

مل يذكر اسم القرية يف تفسري

جاء يف تفسري اجلاللني ص363

اسامء القرى ،اما الطربيس فيقول يف

قوم لوط دون ذكر اسم القرية ،يف حني

يتوسع الزخمرشي يف الكشاف املجلد 3

ص« 273أن القرية (سدوم) من قرى
قوم لوط وكانت مخسا» .اهلك اهلل تعاىل

اجلاللني ص 338بل املراد اهلها،

اربعا بأهلها وبقيت واحدة.

جـ 7ص 161سوى «ولكنها مستحقة

جـ 10ص 22يف ذكر القرية فيقول

وكذلك مل يذكر اسمها يف جممع البيان
لتعجيل العقاب» .وايضا مل ُيذكر هلا

اسم يف الكشاف جـ 3ص 160سوى
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ص« 163كم من سكنة قرية» مل يذكر

«وكم من اهل قرية كانوا مثلكم ظاملني
قد انظرهتم حينا ثم اخذهتم بالعذاب

ويتوسع االلويس يف روح املعاين

هي(سذوم) بالذال وهي اعظم قرى

لوط سميت باسم قاضيها سذوم بالذال

املعجمة عىل ما صححه االزهري .ويف
(أج َو ُر من سذوم) اهلكها اهلل
املثل
ْ

واملرجع ايل واىل حكمي» .ويبدو

تعاىل باحلجارة وهو املراد بمطر السوء

سيقتص اهلل منهم كام اقتص من قرى

مخسا اال قرية واحدة هي (زغر) مل

ان اخلطاب ألهل مكة لكفرهم وكم

سابقة .وحتى يف روح املعاين جـ9

وكذلك اهلك سائر قراهم وكانت
هيلكها ألن اهلها مل يعملوا اخلبيث كام

سعد رشيف طاهر

روى عن ابن عباس.

ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ

وموقع سدوم حاليا يف البحر امليت

بني االردن وفلسطني.

ﯟﭼ.

يف تفسري اجلاللني ص « 392اريد

2323يف [سورة الفرقان ]51 :ﭽ ﮪ ﮫ

بالقرية اهلها «دون ذكر اسم قرية.

الواضح من اآلية ان اهلل تعاىل لو

اهل القرية» تلك اشارة اىل ما يعرفونه

رسوال لينذرهم ،فكلمة قرية هنا عامة

صارت مساكنهم خاوية خالية من

ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰﭼ .

شاء بعث يف كل قرية او مدينة نبيا او

وهي جنس السكن وعليه اتفاق كل
التفاسري.

ويف جممع البيان جـ7ص »449من

هم من ديار عاد وثمود وقوم لوط اي
اهلها وهي قريبة منكم فإن ديار عاد
انام كانت باألحقاف وهو موضع بني

2424يف [سورة الشعراء ]208 :ﭽ ﭘ

اليمن والشام وديار ثمود بوادي القرى

يالحظ هنا ان اآلية للتعميم

هبذه املواضع يف جتاراهتم .ويف الكشاف

(انبياء) وهي كسابقتها عامة يف كل قرية

«هذا ختويف ألهل مكة من سوء عاقبة

ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭼ.

والتذكري دون ختصيص قرية او منذرين

بامجاع املفرسين.

وديار لوط بسدوم وكانوا هم يمرون

املجلد 3ص 409تكملة حيث يقول
قوم كانوا يف مثل حاهلم من انعام اهلل

2525يف [سورة النمل ]34 :ﭽ ﯰ ﯱ

عليهم بالرقود يف ظالل األمن وخفض

والتعميم

والبطر فدمرهم اهلل وخرب ديارهم».

ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶﭼ.

هنا

ايضا

للتذكري

العيش فغمطوا النعمة وقابلوها باألرس

والتقريب ملا حل سابقا دون الدخول

ايضا مل يذكر اولئك القوم مكاهنم

ص 379مل يرد ذكر قرية معينة.

مكة وتذكري بام حل باألمم السابقة جراء

يف التفاصيل .ففي تفسري اجلاللني

2626يف [سورة القصص ]58 :ﭽﯚ

وقريتهم .ويف روح املعاين ((وعيد ألهل
بطرهم بنعمة اهلل)) ويرضب حجر ثمود
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مثال فيقول يف جـ10ص  .305وكثريا

جـ 1ص 359اشارة واضحة "قرية

من االمن وخفض العيش والدعة حتى

نشأت الفاحشة اوال وخصت بالذكر

من اهل قرية كانت حاهلم كحال هؤالء
بطروا واعتزوا ومل يقوموا بحق النعمة

فدمرنا عليهم وخربنا ديارهم .فتلك

ألهنا قريبة من قرية ابراهيم" .ويف

اطلس القرآن يذكر د .شوقي ابو خليل

مساكنهم التي مترون عليها يف اسفاركم
ِ
كح ْجر ثمود خاوية بام ظلموا.

مع ابن اخيه لوط مع زوجتيهام

ﭒﭓﭔﭕﭖ

الوركاء وبسبب جدب االرض انتقل

ﭟ ﭠﭼ

ثم عاد مع لوط اىل جنوب فلسطني

2727يف [سورة العنكبوت ]31 :ﭽ ﭑ

يف ص 43سفر ابراهيم اىل فلسطني
بعد اخفاق حرقه يف كوش او بابل او

ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛﭜ ﭝ ﭞ

اىل مرص يف عهد الرعاة (اهلكسوس)

طاملا تعاملت اآلية مع ابراهيم

وافرتقا لعالقة املودة والرحم ليجد

وملعارصة النبي لوط إلبراهيم

ابراهيم يف بئر السبع (جنوب فلسطني

وان مل يرش تفسري اجلاللني يف ص400

والذي كان يعرف بـ (بحرية لوط) (يف

جـ 8ص 23اشارة اىل قرية قوم لوط

2828يف [سورة العنكبوت ]34 :ﭽ ﮎ

وهالك القرية التي كان اهلها ظاملني

فيقينا ان القرية املشار اليها سدوم.

سوى بـ قرية لوط وكذلك يف جممع
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سدوم وهي اكرب قرى قوم لوط وفيها

دون ذكر اسمها حيث يقول :ان
الرسل كانوا يعنون قرية قوم لوط وانام
قالوا هذا الن قريتهم كانت قريبة من

قرية ابراهيم ،اال ان روح املعاين يذكر
القرية باالسم (سدوم) فقد جاء يف

كل منهام ك ً
أل وسقاية ملاشيته .فسكن
حاليا) وسكن لوط جنوب البحر امليت
سدوم كام جاء يف اعاله).

ﮏﮐﮑﮒﮓﮔ

ﮕ ﮖﭼ.

رغم ان اشهر قرية استحقت عذاب

اهلل تعاىل لكثرة عمل اخلبائث واشدها

اتيان ًا للذكور بعضهم البعض هي

سعد رشيف طاهر

سدوم لكن مل يرش هلا اجلالالن ص400

ويؤكدها روح املعاين جـ 11ص392

تركنا تلك القرية (قرية لوط) عربه

اهنا انطاكية وكذلك يذكرها الزخمرشي

حرصا .اما يف جممع البيان جـ 8ص24

برواية عن ايب عباس وبريدة وعكرمة

واضحة .يف حني يشري هلا الزخمرشي

يف الكشاف املجلد 4ص 8باالسم

(سدوم) .ويسرتسل االلويس يف روح

3131يف [سورة الزخرف ]23 :ﭽ ﭑ

فيام سبق باالشارة اىل سدوم بقوله

اخلطاب موجه للرسول و

يف الكشاف املجلد  3ص 439باالسم

املعاين جـ 10ص 360رابطا االحداث

استئناف مسوق لبيان ما اشري اليه.

2929يف [سورة سبأ ]34 :ﭽ ﮇ ﮈ
ﮉﮊﮋﮌﮍﮎﮏﮐ

ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﭼ .عامة يف
كل القرى وفيها انذار ألهل مكة
اذا استمروا عىل تكذيبه ،بامجاع

املفرسين.

3030يف [سورة يس ]13 :ﭽ ﭑ
ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ

ﭘﭼ.

حيدد تفسري اجلاللني القرية بأهنا

انطاكية واملرسلون هم رسل عيسى

ويقف املفرسون مجيع ًا عليها فقد ذكرها

جممع البيان جـ 8ص 263واضاف

اسامء املرسلني شمعون ويوحنا وبولس،

انطاكية.

ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙﭼ.

بصورة غري مبارشة اىل اهل مكة.
ويكون التذكري بني فرتة واخرى لطول

فرتة التنزيل التي استمرت 23سنة فلم
تكن الغاية قرية حمدودة.

3232يف [سورة حممد ]13 :ﭽ ﭩ ﭪ
ﭫ ﭼ.

مل يذكر تفسري اجلاللني ص508

اسم القرية .ويف جممع البيان جـ9

ص" 167كم من رجال هم اشد من
اهل مكة وهلذا قال (اهلكناهم) فكنى

عن الرجال ،عن ابن عباس".

3333يف [سورة الطالق ]8 :ﭽ ﮓ
ﮔﮕﮖﮗﮘﮙﮚ

ﮛﭼ.
مل ِ
يأت تفسري اجلاللني ص559
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بذكر السم قرية سوى رشح خمترص

وكذلك يف روح املعاين جـ 4ص408

يعني اهلها» .فهي عامة كسابقتها

وسكنتم فيها .املقصودة (سدوم).

بقوله «اي وكثري من القرى عصت
وفيها انذار ألهل مكة.

وايضا يشري الكشاف املجلد 2

•اما كلمة (قريتك) فقد ذكرت

ص 121اىل لوط واخراجه ومن معه

ﭽﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ

وبام يسمعوهنم من وعظهم ونصحهم

مرة واحدة يف [سورة حممد]13 :

ﭰﭼ.

اخلطاب

للرسول

وقريته اي مدينته مكة املكرمة حيث

من املؤمنني من قريتهم ضجرا هبم
فالقرية اذن سدوم.

ويف [سورة النمل ]56 :ﭽﭙ ﭚ

ورد يف جممع البيان جـ 9ص166

ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡﭼ.

ويف الكشاف جملد  4ص312

مدينة لوط كام جاء ذكرها يف مجيع

هنا اهل مكة .وكذلك يف روح املعاين

•جاء ذكر (قريتنا) مرة واحدة يف

قريتك يا حممد يعني مكة.

قومك الذين اخرجوك اهلكناهم ،املراد

جـ13ص 202اهل قريته وهي مكة
املكرمة.

•وجاء ذكر (قريتكم) مرتني يف سورة
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قريتكم اي بلدتكم التي امجعتم فيها

االعراف والنمل .ففي [سورة

االعراف ]82 :ﭽ ﭗ ﭘ

الواضح ان املراد بالقرية (سدوم)

التفاسري.

[سورة االعراف ]88 :ﭽ ﭒ ﭓ
ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ

ﭙﭚﭛﭜﭝﭞ ﭼ

فبالرغم من ان التفاسري مل ترش اىل

ذكر اسم القرية مثل تفسري اجلاللني

ﭙ ﭚﭼ .وهنا عودة اىل

ص 162يف تفسري اآلية ،وجممع البيان

يف تفسري اجلاللني ص 161اي

والكشاف املجلد  2ص 124عندما

سدوم قرية لوط.

لوط واتباعه .املقصود بقريتكم سدوم.

جـ 4ص 305وروح املعاين جـ 5ص4
فرسوا اآلية اال انه من الواضح اهنا

سعد رشيف طاهر

(مدين) حيث جاء ذكر شعيب .ففي

املجلد 2ص 124مل يذكر اسم قرية

ﭴ ﭵﭼ اي ان شعيبا بعث

لشعيب .

[سورة االعراف ]85 :ﭽ ﭲ ﭳ

اىل قوم مدين بن ابراهيم الذين

شعيب رغم الرشح املسهب ملا حدث
•جاء ذكر القريتني مرة واحدة يف

سكنوا بالد احلجاز مما ييل الشام.

[سورة الزخرف ]31 :ﭽ ﮭ ﮮ

خليج العقبة .ويف جممع البيان يف

ﯗﭼ.

وحيددها اطلس القرآن ص 71رشق

رشح اآلية فقط "نخرجك يا شعيب

واتباعك من املؤمنني من بلدتنا التي

ﮯﮰﮱﯓﯔﯕﯖ
تتفق التفاسري عىل ان القريتني مها

مكة والطائف .ففي تفسري اجلاللني

هي وطنك و مستقرك"( .مل حيدد اسم

ص" 491رجل من اهل القريتني من اي

وعندما يأيت ذكر اصحاب االيكة

أو عروة بن مسعود الثقفي بالطائف.

بقرب مدين ،يف بدايتها ويف قول هي

مكة والطائف ويف الكشاف املجلد 4

قرية شعيب).

(غيضة تنبت ناعم الشجر) فأهنا كانت
مدينة تبوك بني جبيل حسمى ورشورى.
(اطلس القرآن ص )71ويف الكشاف

منهام عظيم اي الوليد بن املغرية بمكة

ويف جممع البيان جـ 9ص 78القريتان
ص 241القريتان مكة والطائف.
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فحوى البحث
(ذو القرنني) شخصية متثل جانب اخلري يف من آتاهم اهلل-
سبحانه -امللك واحلكمة ،وردت قصته يف سورة الكهف املباركة
كمثل أعلى لعبادة اهلل املتقني الشاكرين لنعمته .وقد تعرض البحث
لقصته من خالل األخبار والروايات املأثورة وماذهب اليه املفسرون
وخلص البحث اىل أن القرآن الكريم أبقى هذه الشخصية ومكان
وزمان ظهورهما واالماكن اليت ملكها ،لغزاً تأرخيياً جعل املؤرخني
واجلغرافيني يدلي كل بدلوه يف األمر وقد عرض الباحث لتلك
األراء من دون أن يبدي رأيه يف أي منها .وحتى األراء والتحليالت
اليت أوردها .اعتمد فيها -مجيعا -املصادر اليت تعرضت لذي
القرنني .وقد جاء البحث يف مثانية مباحث وخامتة.

257

املالمح املعتربة يف قصة ذي القرنني

مقدمة

بسم اهلل الرمحن الرحيم

احلمد هلل رب العاملني والصالة

والسالم عىل أرشف املرسلني سيدنا حممد

وعىل آله الطيبني الطاهرين ،وبعـد...

عىل نمط واحد ،بل إن للقرآن وجوها

لإلعجاز كثرية فضال عن كونه معجزة
امتدت لتشمل البرشية مجعاء ويف كل
العصور ،وكلام ظهرت وجوه لإلعجاز

القرآن الكريم هو كالم اهلل سبحانه

يف عرص ظهرت أخرى بمشيئة اهلل

حممد بوساطة الوحي ،وهو معجزة

البحث هو يف إعجاز القرآن القصيص

وتعاىل ،واملنزل عىل عبده ورسوله
نبينا ،وهي املعجزة اخلالدة ،ولن تنتهي

حتى قيام الساعة ،فقد تكفل اهلل بحفظها
من التحريف والتبديل أو العبث ،فقد

انتهت كل معجزات األنبياء بانتهاء

عصورهم ،كام أن معجزة القرآن الكريم
ختتلف عن معجزات األنبياء السابقني يف
كثري من زوايا اإلعجاز ،ففيه خصوصية

أن العقل ال ينتبه إليه إال بعد أن ينشط
ويكشف املستور عنه من حقائق الكون
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وتعددت أوجه اإلعجاز فلم يقترص

وأرساره ،فلذلك ما من جيل إال

ويكتشف رس ًا قد غاب عن اجليل الذي

سبقه ،حتى يكون حجة عىل اجليل
املكتشف ،فاملعرفة متدرجة بحسب

النزول وبحسب الفهوم ،وهي حكمة
من اهلل سبحانه.

عىل أيدي العلامء ،والذي هيمنا يف هذا

الذي متثل يف اسلوبه التعبريي ومدخليته
يف فهم املراد مع النظر يف روائع الصور

الكامنة التي يستجد اكتشافها ،فاحلركة

يف النص واضحة جلية يرسمها اهلل
تعاىل فيمنحها احلياة واحلركة املتجددة،
ذلك أن أسلوب القصص القرآين ذو

خصائص امتاز هبا عن سائر األساليب
فله يف املعنى واللفظ ألوان من التوجيه،

وفنون من اإلحياء والتعليم ،كام أنه له-

كام للقرآن الكريم كله -من اجلدة التي
ال تبىل ،وتلك الروعة التي ال تزول.

فقد قص اهلل تعاىل يف القرآن الكريم

قصصا لألنبياء واملرسلني وما دار

بينهم وبني أقوامهم ،وما حدث من
وقائع وأحداث يف زماهنم ،قصها علينا

أ.م.د .حسن كاظم أسد

بأساليب متنوعة يتحقق هبا إعجاز

حتديد األزمنة التي دارت عليها وفيها

آيات القرآن الكريم جيد أن اهلل سبحانه

الرصيح ،ففي عدم ذكر االسم الرصيح

القرآن الكريم ،وإن املتأمل واملتدبر يف

وتعاىل كرر ذكر كثري من األنبياء يف
أكثر من سورة وأكثر من موضع ،ومن

بني تلك القصص التي يفاد منها العرب
واملوعظة هي قصة ذي القرنني ،إال أن

سورة الكهف تشري إىل ثالث قصص
(قصة أصحاب الكهف ،قصة موسى
واخلرض ،وقصة ذي القرنني) مل تكرر يف

أي موضع آخر من القرآن الكريم ،حيث

أن هذه القصص بخالف أغلب القصص
القرآنية مل تكرر يف مكان آخر من القرآن

إال يف اآلية ( )96من سورة األنبياء
حيث أشارت إىل يأجوج ومأجوج من

دون ذكر ذي القرنني .وهذه اإلشارة
تعدُّ واحدة من خصائص هذه السورة

املباركة .فقد تناولت هذه القصة أخبار
املاضني لالتعاظ وأخذ الدروس والعرب،

واملالحظ يف الرسد القصيص القرآين أنه

حينام يرسد قصة ذي القرنني مل يتعرض
إىل تفاصيل حياته بل اكتفى بذكر ثالث

رحالت منه ،ومل يذكر أسامء األماكن أو

أحداث القصة ،كام انه مل يرصح باسمه

يف القصة واالكتفاء باللقب دليل عىل
املكانة املقبولة لذي القرنني ،كام أن العربة

يف هذه القصة تتحقق من دون احلاجة إىل

حتديد الزمان واملكان.

هلذا أقدم هذا البحث ألبني حقيقة

االعتبار يف القصص القرآين وأرساره
وفوائده ،وتأسيسا عىل ذلك قسمت

البحث عىل مباحث وخامتة ،ثم قائمة
باملصادر واملراجع.

املبحث األول :القصة يف القرآن

القصة يف القرآن ليست عمال فنيا

مستقال يف موضوعه وطريقة عرضه
وإدارة حوادثه كام هو الشأن يف القصة

الفنية احلرة التي ترمي إىل أداء غرض فني

طليق -إنام هي وسيلة من وسائل القرآن
الكثرية إىل أغراضه الدينية والقرآن كتاب

دعوة دينية قبل كل يشء والقصة إحدى

وسائله إلبالغ هذه الدعوة وتثبيتها(((.

((( ينظر :التصور الفني يف القرآن ،سيد قطب:
ص ،143دار الرشوق ،بريوت.
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وقد سمى القرآن الكريم الوقائع

التي حدثت يف املايض قصص ًا ألن

القصة مشتقة من القص وهو تتبع
األثر (((.

قال تعاىل ﭽﮭ ﮮ ﮯﭼ

فالقصة القرآنية هي من قبيل

اإلخبار عن األحداث التي يعد الزمن

هبا واندثرت أو كادت أن تندثر فهي

من أنباء الغيب وحني ننظر إىل القصص

[سورة القصص ،]11 :أي تتبعي آثاره

القرآين نجد أنه جييء بامدته كلها من

قص األثر أي نظر فيه واقتفى أثره

واقع احلال أو من متوقعات املستقبل(((.

عىل ما أنتهى إليه أمره ومن هذا قوهلم
واقتصصته وتقصصته وخرجت يف أثر

فالن قصص ًا وجاء يف القرآن ﭽ ﭺ

املايض البعيد دون أن يكون فيه يشء من
والقصة القرآنية تزيد املسلم برص ًا

بدينه وثبات ًا عىل إيامنه والثقة بوعد

ﭻ ﭼ ﭽﭼ [سورة الكهف:

اهلل تعاىل ويقوم القرآن برشح مصائر

تعاىل ﭽ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗﭼ

صدر املؤمن ويزداد إيامن ًا عىل إيامنه

 .]64وقص عليه الرؤيا واحلديث قال

[سورة يوسف.]5 :

فالقص لألثر مثل البصامت ليستدل

منها عىل ما وراءها من أحداث مضت

وليمسك بام يقدر عىل إمساكها منها(((.
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يتناول القصة من مجيع أطرافها (((.

ومل يكن القرآن كتاب قصص وإنام يذكر

القصة بقدر ما تقدم من أغراض دينية

فال يصح حينئذ أن يؤخذ عليه أنه ال
قص.
((( ينظر :لسان العرب ألبن منظور ،مادة َّ
((( ينظر :القصص القرآين ،عبد الكريم خطيب:
ص .44

الكافرين وعاقبة املتقني كي ينرشح

وليعلم أن اإلنسان مهام عظم فهو عبد
اهلل وأن قوة البرش مجيع ًا ال تعني شيئ ًا
أمام القوة اإلهلية املطلقة وأن ثقافات

الدنيا بأكملها ال تغني عن دين اهلل(((.

والقصص القرآين لون من ألوان

((( ينظر :م��ن بالغة ال��ق��رآن ،أمح��د ب��دوي:
ص.277
((( ينظر :الفن القصيص :حممد أمحد خلف اهلل،
مكتبة النهضة :ص .78
((( ينظر :إعجاز القرآن البياين بني النظرية
والتطبيق ،حنفي حممد رشف :ص.287
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اإلعجاز القرآين والقصة القرآنية مل

بأحسن بيان وأقوم سبيل وليكون مثلهم

عربة واعتبار وبيان حقائق اإلسالم

ونرباسهم امليضء فيام يصطفون من

تكن رسد ًا ألحداث املايض بل هي

األساسية فنجد أن القصة القرآنية
بيان لعقيدة التوحيد والنبوات واملعاد

والنظر يف قصة سيدنا إبراهيم يثبت
لنا أن القصة القرآنية هي قصة عقائدية
ذات أهداف وأغراض دينية ،والقصص

القرآين كام قلنا رس من أرسار اإلعجاز

ومقصد من مقاصده الرشيفة فقد

أشتمل عىل فصول عدة من األخالق
الفاضلة واملحاسن النبيلة فهو هيذب
ِ
وجيمل الطباع وينرش احلكمة
النفوس
واآلداب بني الناس أمجعني وأيض ًا

يشتمل عىل طرق شتى يف الرتبية
والتهذيب تساق مساق احلوار طور ًا

وطور ًا مسلك احلكمة واالعتبار وتارة
مذهب التخويف واإلنذار كل هذا قصه

اهلل بأسلوب بينِّ وقول حكيم وافتنان

عجيب كام هي طريقة القرآن يف كل

سورة ليدل الناس عىل اخللق الفاضل
والسلوك القويم ويدعوهم إىل اإليامن

الصحيح ويرشدهم إىل العلم النافع

األعىل فيام يسلكونه من طرق التعليم
وسائل لإلرشاد (والقصص القرآين فن
بالغ الروعة واإلعجاز وجاء بأسلوب

مل ولن يكون له مثيل وأسلوهبا املعجز

أسبغ عليها من روعة التشبيهات ما
جعلها فريدة يف نوعها)(((.

وقد خضعت القصة القرآنية يف

موضوعها ويف طريقة عرضها وإدارة
حوادثها ملقتىض األغراض الدينية
وظهرت آثار هذا اخلضوع يف سامت معينة

منها التصوير الفني(((.

املبحث الثاين :منهج القصة القرآنية

القرآن الكريم كتاب فذ فريد يف

كل ما يتعلق به من أسلوبه وبالغته إىل
موضوعاته وترشيعاته .ومنهجه متميز
يف األداء (فاملنهج القرآين يف تناول
القصة خيتلف عن املناهج البرشية فهو

منهج يقوم عىل الصدق التارخيي ومنهج
((( القرآن والقصة احلديثة ،حممد كامل حسن:
ص ،8دار البحوث العلمية -بريوت.
((( ينظر :التصور الفني يف القرآن ،ص.143
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احلق املبني منهج حي متجدد يف التعبري

القرآنية نستطيع أن نحيا مرة أخرى

اإلنسان واملجتمع)(((.

وحقائق القرآن وثمرات العدل والعلم

عن حركة الواقع ودالالته يف حياة
فقصص القرآن ذات منهج خاص

عىل هذه األرض اخلرية نفسها لصحوها

وذات طابع فريد يف العرض والبناء

الدائم وواقعها املشمس ومداها البعيد

والداليل واملضامني ،فنرى حتذير

العدو ومن أساطري آهلته ومن كهانات

بالتفكري اخليايل عن واقع هذا االنفصال

ومن مميزات املنهج القرآين :هو

والصور البيانية واملستوى النغمي
اهلل تعاىل املؤمنني من خطر انفصاهلم

ورؤيتها اجللية متطهرين من دسائس
فكره ومن ثامالت مخره)(.((1

الذي يغرتبون به عن سنن اهلل ويقعون

عرض األحداث التارخيية بال تزوير

التجني هلذا التغيري من داخل انشقاقات

تارخيية تشكل واقعية القصص القرآين

به يف وهم القدرة عىل تغيري خلق اهلل أو

أنفسهم وانشطار رؤيتهم وذلك حيث

يقول القرآن الكريم عىل لسان الشيطان
يف عمله الذي ينفصل فيه فكر اإلنسان
املهزوم عن واقعه اجليل ﭽﮰ

ﮱ
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حياتنا

الصحيحة

بعزائم

اإليامن

ﯓ

ﯔ

ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ
ﯙ ﯚ ﭼ [سورة النساء.]119 :

(وهبذا املنهج املبني يف القصة

((( قصص القرآن يف مواجهة أدب الرواية
واملرسح ،أمحد موسى سامل :ص ،211دار
اجليل -بريوت.

أو زيف أي أن القرآن أكرب وثيقة
التي جاءت من بطن الغيب ليحقق
هبا صدق الرواية وواقعيتها احلقه

ويعارض هبا روايات العربانيني وأهل

الكتب ويقص ما كان من أقوام مضت
من مواقف إزاء الرسل والدعوة إىل

اإليامن فبنيت بناء ًا حمك ًام من لبنات

احلقيقة املطلقة ﭽ ﮰ ﮱ ﯓ

ﯔ ﯕ ﭼ(.((1

( ((1قصص ال��ق��رآن يف م��واج��ه��ة ال��رواي��ة
واملرسح ،ص.211
( ((1ينظر :م��ن علوم ال��ق��رآن ،ص،201
واآلية  3من سورة يوسف.
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ومن خصائص املنهج يف القصص

القرآين أنك ترى تدبري ًا عجيب ًا معجز ًا يف

توزيع املشاهد القصصية توزيع ًا حمك ًام

متوازن ًا بني احلدث والشخصية فال جتد
موقف ًا تستأثر به الشخصية دون احلدث
ومل حيدث العكس أيضا فاألشخاص
ليسوا مقصودين يف القصة لذاهتم وإنام
كنامذج يف جمال الرصاع بني اخلري والرش

واحلق والباطل والكفر واإليامن.

املبحث الثالث:

التناسق الفني يف عرض قصة ذي القرنني

يقول األستاذ عبد الكريم اخلطيب

يف مقدمة كتابه (القصص القرآين) يف

منطوقه ومفهومه (فهو «الفصص
القرآين» يف موضوعه نسيج من

الصدق اخلالص وعصارة من احلقيقة
املصفاة ال تشوبه شائبة من وهم أو

خيال .إنه يبنى من لبنات الواقع

إن التفاعل جديل بني األحداث

بال تزويق وال متويه وهذا الواقع ال

من عنارص املنهج القرآين يف القصة

املعجز من ذلك األسلوب القرآين

والشخصيات واحلركة بينام هو عنرص
القرآنية .ومن مزايا املنهج القرآين يف

إيراد القصة إنه منهج واقعي صادق بعيد

عن الزخرفة الكاذبة والتزويق اللفظي
والقصص اخليايل الكاذب فالصدق

التارخيي والصدق البياين هو منهج قصة
القرآن الكريم وهدفها العربة والعظة

فالقصة القرآنية حمكمة املنهج حمكمة
البناء حمكمة املضمون رائعة األهداف

إنسانية األغراض رشيفة املقاصد(.((1

( ((1ينظر :التعبري الفني يف القرآن ،بكري
الشيخ أمني :ص.232

يتغري وجهه حني يعرض هذا العرض
الرائع فاإلعجاز والروعة إنام يتجليان
يف صدق األداء ويف نقل الواقع وما

يلبس به من رسائر النفوس وخلجات

الصدور وأنه ليس النقل الفوتوغرايف

الذي يقف عند السطح وال يتجاوز

شيئ ًا مما وراءه من أبعاد وأعامق بل
هو نقل حي لألحداث حتى كأهنا
تتجدد يف الزمان واملكان اللذين

محالها فتظهر كأهنا يف ساعة ميالدها
ال خيتلف يومها عن أمسها وال يفقد

من يشهدها اليوم شيئ ًا مما شهده منها
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الشاهدون باألمس) (.((1

من نص األستاذ اخلطيب نفيد أن

نبيه الكريم وتكفل اهلل تعاىل اإلجابة

تثار حوله الظنون حتى لو مل نعثر عىل

ﭽﰁ ﰂ ﰃ ﰄﰅ ﰆ ﰇ

قصص القرآن حق ال يأتيه الباطل وال
ما يؤيده يف سجالت التاريخ املكتوب

فالبرشية مل يحُ تفظ بكل سجالهتا كام هو
معروف (فمث ً
ال ال تكاد تعثر يف سجالت

مرص القديمة عىل أية إشارة لقصة
موسى واخلروج ولكن ليس معنى ذلك

إن القصة غري حقيقية وإنام معناه أن
السجالت غري موجودة أو غري مكتوبة

أصالً)(.((1
فنحن

نجد

اإلعجاز

القرآين

التارخيي يف قصة ذي القرنني ،والتي

سندرسها بالتفصيل الحق ًا .فالتناسق
الفني واملوضوعي واضح يف هذه

القصة العجيبة التي مل يعرفها رسول
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ليحرجوه ولكن اهلل تعاىل كان يف عون

اهلل وإنام هو سؤال ُو ِّجه له من قبل
أحبار اليهود وكبار مرشكي العرب

( ((1القصص القرآين يف منطوقه ومفهومه
عبد الكريم اخلطيب :مقدمة الكتاب.
( ((1دراسات إسالمية يف التفسري والتاريخ،
حممد ال��ع��زب م��وس��ى :ص ،8املؤسسة
العربية للدراسات والنرش -بريوت.

عن سؤاهلم فقال سبحانه وتعاىل:

ﰈﰉﰊﰋﭑﭒﭓﭔ
ﭕﭖﭗﭘﭙﭚﭛﭜﭝ
ﭞﭟﭠﭡﭢﭣﭤﭥﭦ
ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫﭬ ﭭ ﭮ ﭯ
ﭰﭱﭲﭳﭴﭵﭶﭷﭸ
ﭹﭺﭻﭼﭽﭾﭿﮀﮁﮂ
ﮃﮄﮅﮆﮇﮈﮉﮊ
ﮋ ﮌ ﮍ ﮎﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ
ﮔﮕﮖﮗﮘﮙﮚﮛﮜﮝ
ﮞﮟﮠﮡﮢﮣﮤﮥﮦ
ﮧﮨﮩﮪﮫﮬﮭﮮﮯ
ﮰﮱﯓﯔﯕﯖﯗﯘﯙﯚ
ﯛﯜﯝﯞﯟﯠﯡ
ﯢﯣﯤﯥﯦﯧﯨﯩ
ﯪﯫﯬﯭﯮﯯﯰﯱﯲ
ﯳﯴﯵﯶﯷﯸﯹﯺﯻﯼ
ﯽﯾﯿﰀﰁﰂﰃﰄ
ﰅ ﰆ ﰇﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍ
ﰎ ﰏﰐ ﰑ ﰒ ﰓ ﰔ ﰕ ﰖ ﰗ
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ﰘﰙﰚﰛﰜﰝﰞ

رحلته الغربية وجد الشمس تغرب يف

ﭕﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜﭝ ﭞ ﭟ ﭠ

تكثر فيه املياه واألعشاب وقد سكت

ﰟﰠﰡﰢﰣﭑﭒﭓﭔ

عني محئة كثرية الطني اللزج يف موضع

ﭡ ﭼ [سورة الكهف.]98- 83 :

القرآن عن حتديد تلك العني احلمئة

هذه هي قصة ذي القرنني كام

رسمتها الريشة املبدعة التي صاغت

القصص القرآين فالقصة جاءت مشحونة
باألحداث

املتحركة

والشخصيات

املؤمنة واملنحرفة والرصاع بني الرش

واخلري واحلق والباطل وانتصار احلق يف

هناية املطاف الذي كان أمر ًا البد منه.

فقصة ذي القرنني يف القرآن جاءت

حمكمة البناء وهي وصف لرحالت

فألقانا الغموض املقصود يف جتهيل
شديد وبام كان يفوق رسية األمور

املسامة بالغيبية(.((1

ويف رحلته الرشقية وجد الشمس

تطلع عىل قوم ال سرت هلم دوهنا فربام
أفاد هذا أن القوم كانوا عراة وربام أشار

إىل أن أرضهم مكشوفة تطلع الشمس

عليهم فيها بال ساتر وليس يف النص
ما يقطع بأسامء القوم وال باسم األرض

ثالث إىل الرشق واىل الغرب واىل

التي كانوا فيها ينزلون.

لكن اجلو الغامض الذي أحيط هبذه

فكل ما فيها يدعوا إىل الرهبة الشديدة

الوسط قام هبا رجل يسمى ذا القرنني.
الرحالت وتراءى غموضه كاملقصود

يف القرآن ،يلوح باملعاين الغيبية من وراء

ستار ،فقد بلغ ذو القرنني هذا مغرب

الشمس يف رحلته األوىل ومرشقها يف

رحلته الثانية واملنطقة املتوسطة وبني

السدين يف رحلته الثالثة( ،((1ويف

( ((1ينظر :تفسري امليزان :ج ،13ص.378

أما رحلته املتوسطة بني السدين

التي يفوق الشعور هبا أحيان ًا شعور
التهيب لدى مواجهة الغيب وأرساره

فالقرآن هنا يكرر موصوف ًا بعينه يسميه
بني السدين مثلام يذكر قوم ًا بأعياهنم

يسميهم يأجوج ومأجوج ووصفهم
( ((1ينظر :جامع البيان يف تفسري القرآن،
حممد بن جرير الطربي :ج ،16ص.17
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باإلفساد يف األرض وما نظن هذه

ﭡﭼ هذه قصة ذي القرنني العجيبة يف

هذا السياق(.((1

فقد حوت املباين القليلة املعاين الكثرية

األلوان من الغموض إال مقصود ًة يف
إن حديث القرآن عن ذي القرنني

والرصاع موفور بني ثنايا القصة بني

الفتوحات التي أمتها فاتح عظيم وإنام

متوازنة ومتساوقة واحلوار يلفت النظر

ال يشبه حديث كتاب يف السرية عن
يرسم القرآن بتصوير فني فائق وبريشة
مبدعة يف غضون هذه الرحالت الثالث

مالمح إنسان شديد الصلة باهلل مل يكن

سلطانه بقوته الشخصية بل مكن اهلل

له يف األرض وأتاه من كل يشء سبب ًا
وهتف به أو أهلمه أو أوحى إليه كام يريد

يف امللامت ليوجه أفضل الوجهات حتى

الرش واخلري والشخصيات واألحداث

حوار العبد مع أخيه(.((1

املبحث الرابع :من هو ذو القرنني

يف اآليات البينات املذكورة آنفا

حيدثنا القرآن الكريم عن ذي القرنني

وحيكي وقائع حمددة قام هبا ويقص عن
أناس التقى هبم وأماكن ذهب إليها

فمن هو ذو القرنني ...أول ما يتبادر إىل

قال له عند العني امللتئمة ﭽ ﭮ ﭯ ﭰ

الذهن هو حتديد معنى االسم ماذا يعني

وتبدو صلة ذي القرنني باهلل تعاىل يف

إن لفظة قرن هلا أكثر من معنى فهي

ﯻﯼﯽﯾﯿﰀﰁﰂ

1.1القرن بمعناه احلريف كالذي حيمله

عند انتهائه من هذا البناء ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ

2.2القرن بمعنى الطرف الذي يواجه

( ((1ينظر :تفسري امليزان ،الطباطبائي :ج،13
ص.388

( ((1ينظر :التصور الفني يف ال��ق��رآن ،فصل
القصة ،أنظر التعبري الفني فصل الفقه.

ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭼ.

قوله للقوم عند بناء السد ﭽ ﯸ ﯹ ﯺ
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كتاب اهلل .أما احلبكة الظاهرة يف القصة

ﰃ ﭼ [سورة الكهف ،]96 :ثم قوله

ﭔ ﭕﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜﭝ ﭞ ﭟ ﭠ

ذو القرنني؟ .أو صاحب القرنني؟.

تدل عىل:

الكبش أو العجل.

طرف ًا آخر كأن نقول قرنا اهلالل أي

أ.م.د .حسن كاظم أسد

طرفاه املدببان.

7.7قيل أنه حكم قرنني من الزمان(.((2

3.3الريشة الزخرفية التي يضعها امللوك

وجاء يف التسهيل لعلوم التنزيل

4.4حقبة زمنية مدهتا  100سنة وقد

اليهود وذو القرنني هو األسكندر

وقد ذكر املفرسون وجوه ًا يف سبب

رج ً
ال صاحل ًا وقيل كان نبي ًا وقيل كان

1.1سمي بذي القرنني ألنه ملك قرين

ملك بكرس الالم وأختلف يف تسمية

2.2سمي بذي القرنني ألنه أنقرض يف

شعرها قرناه فسمي بذلك وقيل ألنه

3.3سمي بذي القرنني كان عىل رأسه ما

الدنيا)( ،((2وقد ذكر حممد ابن إسحاق

4.4كان لتاجه قرنان.

شيخ من أهل مرص قدم علينا منذ

يف تيجاهنم.

تعني كذلك العرص واجليل(.((1

تسميته بذي القرنني:

األرض املرشق واملغرب.

وقته قرنان من الناس.
يشبه القرنني.

5.5عن النبي أنه سمي ذا القرنني

ألنه طاف قرين الدنيا رشقها

وغرهبا.

6.6س���م���ي ب����ذل����ك ألن�����ه ك�����ان ل��ه
ضفريتان (.((2

( ((1ينظر :دراس��ات إسالمية ،حممد العزب
موسى :ص.12
( ((2ينظر :ال��ن��ور املبني يف قصص األنبياء
واملرسلني ،نعمة اهلل اجلزائري :ص-179
.180

(السائلون اليهود أو قريش بإشارة

امللك وهو يوناين وقيل رومي وكان
ملك ًا (بفتح الالم) والصحيح أنه
ذا القرنني فقيل كان له ضفريتان من

بلغ املرشق واملغرب وكأنه حاز قرين
سبب نزول هذه السورة فقال حدثني

بضع وأربعني سنة عن عكرمة عن ابن

عباس قال :بعثت قريش النرض بن
احلارث وعقبة ابن أيب معيط إىل أحبار

( ((2ينظر :األمثل يف تفسري كتاب اهلل املنزل،
الشيخ ن��ارص م��ك��ارم ال��ش�يرازي :ج،7
ص.584
( ((2كتاب التسهيل لعلوم التنزيل ،حممد بن
أمحد بن جزي الكلبي ،الطبعة الرابعة،
سنة الطبع1983- 1403 :م ،املطبعة:
لبنان -دار الكتاب العريب ،النارش :دار
الكتاب العريب :ج ،2ص.195
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هيود املدينة فقالوا هلم سلوهم عن حممد
َو ِصفوا هلم صفته وأخربوهم بقوله

عام أمرهم به فقال هلم رسول اهلل

فإهنم أهل الكتاب األول وعندهم ما

أخربكم غد ًا عام سألتم عنه ومل يستثن،

حتى أتيا املدينة فسألوا أحبار اليهود

عنه ومكث رسول اهلل مخس عرشة

ليس عندنا من علم األنبياء فخرجا

أي :مل يقل إال أن يشاء اهلل ،فانرصفوا

عن رسول اهلل ووصفوا هلم أمره

ليلة ال حيدث اهلل له يف ذلك وحي ًا

وقد جئناكم لتخربونا عن صاحبنا هذا

مكة وقالوا وعدنا حممد غد ًا واليوم

وبعض قوله وقاال إنكم أهل التوراة

قال فقالوا هلم سلوه عن ثالث نأمركم
هبن فإن أخربكم هبن فهو نبي مرسل

واليأتيه جربائيل حتى أرجف أهل

مخس عرشة قد أصبحنا فيها ال خيربنا
بيشء عام سألناه عنه وحتى أحزن

متقو ل تروا فيه رأيكم
وإال فرجل
ِّ

رسول اهلل مكث الوحي عنه وشق

كان من أمرهم فإهنم كان هلم حديث

جربائيل من اهلل عز وجل بسورة

سلوه عن فتية ذهبوا يف الدهر األول ما

عجيب وسلوه عن رجل طواف بلغ

عليه ما يتكلم به أهل مكة ثم جاءه
أصحاب الكهف فيها معاتبة إياه عىل

مشارق األرض ومغارهبا ما كان

حزنه عليهم وخرب ما سألوه عنه من أمر

أخربكم بذلك فهو نبي فاتبعوه وإن مل

والنص القرآين ال يذكر شيئ ًا عن

نبؤه؟ .وسلوه عن الروح ما هو؟ .فإن
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اهلل فقالوا يا حممد أخربنا فسألوه

خيربكم فإنه رجل منقول فأصغوا يف

أمره ما بدا لكم فأقبل النرض و ُعقبة
حتى قدما عىل قريش فقاال يا معرش

قريش قد جئناكم بفصل ما بينكم وبني
حممد قد أمرنا أحبار اليهود أن نسأله

عن أمور فأخربوهم هبا فجاء رسول

الفتية والرجل ال ًطواف والروح(.((2

شخصية ذي القرنني وال عن زمانه
أو مكانه وهذه هي السمة املطردة يف

( ((2ينظر :تفسري ال��ق��رآن العظيم ،البن
كثري :ج ،3ص ،76وينظر :يف ظالل
ال���ق���رآن :ج ،16ص ،8- 7وينظر:
أسباب النزول ،الواحدي ولباب النقول
للسيوطي :ص.143
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قصص القرآن فالتسجيل التارخيي

شيمة طائفة منهم التسمي بذي كذي

املستفادة من القصة والعربة تتحقق

األذعار وذي يزن وغريهم .وكان مسلام

ليس هو املقصود إنام املقصود هو العربة
بدون حاجة إىل حتديد الزمان واملكان يف

أغلب األحيان(.((2

مهدان وذي غمدان وذي املنار وذي
موحدا وعادال حسن السرية وقويا

ذا هيبة وشوكه ،ولكن قوته وقدرته

فاإلسكندر اإلغريقي ليس موحدا،

وحكمته كانت مجيع ًا هبة من اهلل الذي

ذو القرنني املذكور يف القرآن فهو مؤمن

وأختلف العلامء يف وظيفته هل عبد

بل هو مرشك ووزيره أرسطاطاليس ،اما
باهلل موحد معتقد بالبعث واآلخرة،

الذي ذكره اهلل يف القرآن اسمه :عبد اهلل

بن الضحاك بن معد ،قاله ابن عباس،
ونسب هذا القول أيضا إىل اإلمام عيل

بن أيب طالب.((2(

أرشده إىل فعل ما يفعل(.((2

صالح وكفى أم نبي مرسل ومن قال
بنبوته أحتج ببعض األدلة منها قوله

تعاىل :ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭼ واألوىل
محله عىل التمكني يف الدين والتمكني
الكامل يف الدين هو النبوة وقوله

والواضح من قصة ذي القرنني يف

تعاىل :ﭽ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭼ وهذا

القرآن ،عاش قبل اإلسكندر املقدوين

سبب ًا والثالث قوله تعاىل :ﭽﭮ ﭯ

سورة الكهف أن ذا القرنني املذكور يف
بمئات من السنني فليس هو هو بل

هو أحد امللوك الصاحلني من التبابعة
األذواء من ملوك اليمن ،وكان من

( ((2ينظر :يف ظالل القرآن :سيد قطب ج،16
ص.8
( ((2ينظر :عمدة ال��ق��اري ،العيني :ج،15
ص ،223وينظر :يف ظالل القرآن ،سيد
قطب ج ،16ص.8

يدل عىل أن اهلل تعاىل آتاه من النبوة

ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭼ،
والذي يتكلم اهلل معه البد وأن يكون

نبي ًا ومنهم من قال إنه رجل صالح
حكم باحلق والعدل وما كان نبي ًا(.((2

( ((2ينظر :تفسري امليزان ،الطباطبائي :ج،13
ص ،388وينظر :دراس���ات إسالمية،
حممد العزب موسى ،ص.12
( ((2ينظر :النور املبني يف قصص األنبياء=
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املبحث اخلامس:

اإليامن والسلطان يف شخص ذي القرنني

فذو القرنني رجل مؤمن موحد

مجعت قصة ذي القرنني بني العلم

مؤمن باهلل واليوم اآلخر وإيامنه وصل

والفعل؛ والرأي والشورى؛ والقانون

الصاحلني أحب اهلل فأحبه اهلل ونصح

والعمل ،واحلكم والعدالة؛ والقول
والدستور؛

والصرب

واحلكمة؛

والسلطة والوجاهة ،والقوة الروحية

واملادية ،فقد كانت شخصية ذي

القرنني ببن احلاكم العادل والعامل
العامل ،إىل جانب ورعه وتقواه
وخوفه من اهلل تعاىل ،وحثه عىل نرش

قيم العدالة بني الناس يستخدم القوة
يف التعمري واإلصالح ،وال يستغل

فتوحاته وسيلة يف التجرب ،فقد حتمل

أعباء السفر ليخدم الناس ويتفقد

أحواهلم ويبث فيهم روح العمل،
فقد مكن اهلل لذي القرنني يف األرض
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فيه يف هذه احلياة (.((2

فأعطاه سلطان ًا وطيد الدعائم ويرس له

أسباب احلكم والفتح وأسباب البناء
والعمران وأسباب السلطان واملتاع
وسائر ما هو من شأن البرش أن يمكنوا
=وامل��رس��ل�ين ،اجل���زائ���ري ،ص،180
وأنظر :تفسري الرازي :ج ،21ص.165

إىل درجة اليقني فهو عبد من عباد اهلل

هلل فنصح له( ،((2ويف اخلرب قال (حدثنا

عيل بن أمحد بن عبد اهلل بن أمحد بن أيب
عبد اهلل الربقي قال :حدثنا أيب ،عن أمحد

بن أيب عبد اهلل ،عن أبيه حممد بن خالد
باسناده رفعه إىل أيب عبد اهلل قال :ملك

األرض كلها أربعة :مؤمنان وكافران
فأما املؤمنان فسليامن بن-داود وذو
القرنني ،والكافران نمرود وبختنرص،

واسم ذي القرنني عبد اهلل بن -ضحاك

بن معد)(.((3

فقد كانت مهمته الشكر هلل تعاىل

وإنقاذ املستضعفني واملظلومني ،وعندما
( ((2ينظر :يف ظ�لال ال��ق��رآن ،سيد قطب:
ج ،16ص.14- 11
( ((2ينظر :ال��غ��ارات ،إب��راه��ي��م ب��ن حممد
الثقفي :ج ،2ص ،741وينظر :النور
امل��ب�ين يف قصص األن��ب��ي��اء وامل��رس��ل�ين:
ص.165
( ((3اخل��ص��ال ،ال��ص��دوق ،255 :وينظر:
لبداية والنهاية ،ابن كثري :ج ،2ص.162
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وجده الناس فاحت ًا قوي ًا وتوسموا فيه

ففي الرحلة األوىل عفى ذو القرنني

هلم سد ًا يف وجه يأجوج ومأجوج الذين

بالقرب من العني احلمئة ويف الرحلة

القدرة والصالح عرضوا عليه أن يقيم

هيامجوهنم من وراء احلارضين ويغريون
عليهم من ذلك املمر فيعيثون يف أرضهم
فساد ًا وال يقدرون عىل دفعهم وصدهم
وذلك يف مقابل خراج من املال جيمعونه

له من بينهم.

عن األبرياء من القوم الذين يعيشون
الثانية مل يتدخل يف شؤون القوم الذين

ليس هلم سرت من دون الشمس ويف
الرحلة الثالثة ساعد القوم الذين ال
يكادون يفقهون قوال عىل إقامة سد بينهم

وبني أعدائهم دون أن يتقاىض عىل ذلك

وتبع ًا للمنهج الصالح الذي اتبعه

خرجا ،بدليل قوله تعاىل :ﭽ ﯸ ﯹ ﯺ

الفساد يف األرض فقد رد عليهم الذي

عن خرجهم الذي عرضوه عليه عىل أن

وأعلنه ذلك احلاكم الصالح من مقاومة
عرضوه من املال وتطوع بإقامة السد
ورأى أن أيرس طريقة ألقامته هي ردم
املمر بني احلاجزين الطبيعيني فهو قائد
دفاع رباين نفذ أوامر اهلل يف إقامة إمارات

العدل واحلق ودفع الظلم واالستعباد

ومن خالل رحالته الثالث يمكن أن
نطلع عىل منهجه يف احلياة وهو أن القوة
جيب أن تستخدم يف خدمة الناس وإرضاء

رب العاملني وال تستخدم يف الطغيان
واجلربوت وما يسمى بحق الفتح(.((3

( ((3ينظر :دراس���ات إسالمية يف التفسري
والتاريخ ،حممد العزب موسى :ص.22

ﯻ ﯼ ﯽ ﭼ استغناء من ذي القرنني
جيعل هلم سدا يقول :ما مكنني فيه وأقرين
عليه ريب من السعة والقدرة خري من املال

الذي تعدونني به فال حاجه يل إليه(.((3

وهذا هو الدرس الروحي والعرب

والدالالت التي تفهم من اآليات

الكريمة والذي يمكن أن يفهمه اجلميع
بدون حاجة إىل معلومات تارخيية أو

جغرافية أو علمية فالقرآن الكريم ليس
كتابا يف التاريخ أو يف اجلغرافية أو يف
العلوم ولكن ما فيه هو احلق الرصاح

( ((3ينظر :امليزان ،السيد الطباطبائي :ج،13
ص.364
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الذي كلام زادت معلوماتنا التارخيية
واجلغرافية والعلمية ،أزددنا منها لدراسته

ومعانيه وحقائقه .فالواجبات التي هنض
هبا هذا الفاتح العظيم هي واجبات دينية

لإلصالح وبناء املجتمع الفاضل الذي
يؤمن بالقيم واملثل العليا فكل واجبات

السلطان اإلهلي قام بتنفيذها ومنها:

مقاومة الظلم والفساد من أهدافه املقدسة

قلنا يف املبحث اخلامس أن مهمة ذي

القرنني هي مهمة ربانية يف الفتح املقدس
والتغيري ومحاية اإلنسان من الطغاة

والغزاة فرسالته رسالة كربى تصل إىل
درجة األنبياء عليهم السالم الذين قاموا

1.1الفتح وحترير العباد والبالد من أعداء

برسالة التغيري يف هذه األرض عىل مر

2.2نرش السالم واخلري واألمان يف ربوع

هوادة فيها فالظاملون يذكرهم القرآن

3.3محاية املستضعفني واألبرياء من ظلم

نارص وال شفيع ﭽ ﭝ ﭞ ﭟ

فاملسؤوليات امللقاة عىل القائد الرباين:

ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰﭼ

وحده.

األليم ﭽ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝﭼ

اهلل املتكربين واملتجربين.

األرض.

الظاملني وجور اجلائرين.

1.1هي إقامة الشعائر الدينية والعبادة هلل
2.2األمر باملعروف وإشاعة اخلري
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املبحث السادس:

والصالح يف املجتمع.

التاريخ ،فالظلم حاربه القرآن حرب ًا ال

ويوعدهم بالنار واجلحيم فليس هلم

ﭠﭼ [سورة البقرة ،]270 :ﭽﭪ

[سورة غافر ،]18 :أعد هلم العذاب

[سورة إبراهيم ،]22 :وهلم مثوى
السوء ﭽ ﭸ ﭹ ﭺﭼ

3.3النهي عن املنكر ومكافحة كل ألوان

[سورة آل عمران ،]151 :ﭽ ﭹ

تلك هي مهمة ذي القرنني فهي

من رمحة اهلل ﭽ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ

الفساد واالنحراف والظلم والزور.

وظيفة البناء يف التعبري والبناء والعمل

الصالح.

ﭺ ﭻﭼ [سورة غافر ،]52 :اليأس
ﭭ ﭮ ﭼ [سورة األعراف،]44 :

رسادق من النار حتيط هبم ﭽ ﭾ ﭿ

أ.م.د .حسن كاظم أسد

ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄﭼ [سورة

أهلمه أو أوحى إليه كام يريد يف امللامت

فهؤالء الظاملون كافحهم األنبياء

عند العني احلمئة ﭽ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ

عنيد ًا هلؤالء املجرمني يف األرض فقد

وتبدو صلته باهلل شديدة ،وثق يف

الكهف.]29 :

واملرسلون وكان ذو القرنني مكافح ًا

توكل عىل اهلل وسار وطاف يف رشق

األرض وغرهبا وكان فاحتا عظيام نرش
رسالة التوحيد يف األرض وحكم

بالقسط وحارب الظلم وانترص عىل
الظاملني بإيامنه املطلق وتوكله عىل اهلل
وحده ال رشيك له أما الفساد فقد حرمه

اهلل يف كتابه املجيد وقال ﭽ ﮌ ﮍ ﮎ

ﮏﭼ [سورة البقرة ،]205 :وقال

تعاىل ﭽ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ

ﯘ ﭼ [سورة األعراف]56 :
فاحلديث عن ذي القرنني يف القرآن ال

يشبه وال ينبغي أن يشبه حديث كتاب
السرية عن الفتوحات التي أمتها فاتح

عظيم وإنام يرسم القرآن يف غضون
هذه الرحالت الثالث مالمح إنسان

شديد الصلة باهلل مل يكن سلطان ًا بقوته
الشخصية بل مكن اهلل له يف األرض

وآتاه من كل يشء سببا وهتف به أو

ليوجهه أفضل الوجهات حتى قال له
ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭼ(.((3

قوله للقوم عند بناء السد ﭽ ﯸ ﯹ ﯺ
ﯻﯼﯽﯾﯿﰀﰁﰂ

ﰃ ﭼ ثم قوله عند أنتهائه من هذا البناء
ﭽ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜﭝ

ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭼ [سورة الكهف.]98 :
وقد خلط بعض املفرسين بني ذي القرنني
املتدين املؤمن هذا واإلسكندر املقدوين

الوثني املشهور(.((3

( ((3ينظر :تفسري امليزان ،الطباطبائي :ج،13
ص ،389واآلية  87من سورة الكهف.
( ((3ينظر :سبل اهلدى والرشاد ،الصاحلي
الشامي :ج ،2ص ،348وينظر :السرية
احللبية ،احللبي :ج ،1ص ،258وينظر:
تفسري مقاتل بن سليامن :ج ،2ص،299
الذي شبه له أن اإلسكندر اإلغريقي هو
ذو القرنني ،ولك النص ﭽ ﰁ ﰂ
ﰃ ﰄﰅ ﭼ يعنى اإلسكندر قيرص)،
وينظر :تفسري القرطبي :ج ،11ص،45
وتفسري البيضاوي :ج ،3ص ،519ينظر:
كتاب التسهيل لعلوم التنزيل ،حممد بن
أمحد بن جزي الكلبي :ج ،2ص=،194

273

املالمح املعتربة يف قصة ذي القرنني

وعن أمري املؤمنني عيل إنه

والصاحلني من الناس هي حماربة الظلم

السحاب وقربت له األسباب وبسط

القرآن بدقة وأمر به يف كل املناسبات،

النور فقال كان يضئ بالليل كام يضئ

طيب للحاكم الصالح الذي مكن اهلل

سئل عن ذي القرنني ،فقال :سخر له
له يف النور فقيل له كيف بسط له يف

فذو القرنني يف منطق القرآن نموذج

بالنهار و أن يبلغ املرشق واملغرب

له يف األرض ويرس له األسباب فاجتاح

األسباب وبسط له النور وكان الليل

يتكرب وال طغى وال تبطر شأن الطغاة

كأنه دنا من الشمس حتى أخذ بقرهنا يف

يتخذ ذو القرنني من الفتوح وسيلة للغنم

فقال سخر اهلل له السحاب ويرس له

والنهار عليه سواء ،وأنه رأى يف املنام

رشقها وغرهبا فلام قص رؤياه عىل قومه

سموه ذا القرنني فدعاهم إىل
وعرفهمَّ ،
اهلل فأسلموا(.((3

وشتان بني الكفر واإليامن وبني

احلق والباطل فرسالة األنبياء واملرسلني
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والقضاء عىل الفساد وهذا ما رشحه

=وينظر :تفسري اجل�لال�ين ،السيوطي:
 ،393وينظر :تفسري الثعالبي :ج،3
ص ،54ينظر :فتح القدير ،الشوكاين:
ج ،3ص.307
( ((3ينظر :اخلرائج واجلرائح -قطب الدين
الراوندي :ج  ،3ص ،1175- 1174
وينظر :الكشاف ع��ن حقائق التنزيل
وعيون األق��اوي��ل -ال��زخم�شري -ج-2
ص ،497وي��ن��ظ��ر :التفسري ال��ص��ايف-
الفيض الكاشاين -ج ،3ص.261-260

األرض رشقا وغربا ولكنه مل يتجرب ومل

الذين حيكمون الناس بالظلم والبغي ومل

املادي واستغالل األفراد واجلامعات

واألوطان.

ومل يعامل البالد املفتوحة معاملة

الرقيق ألنه كان حمرر ًا ال فاحتا مستغال

للشعوب وال يسخر أهلها يف أغراضه
وأطامعه إنام ينرش العدل يف كل مكان

وحيارب الظلم يف كل مكان حيل
به ويساعد املتخلفني ويدرأ عنهم
العدوان دون مقابل ويستخدم القوة

التي يرسها اهلل له يف التعمري واإلصالح
ودفع العدوان وإحقاق احلق ثم يرجع

كل خري حيققه اهلل عىل يديه إىل رمحة
اهلل وفضل اهلل وال ينسى وهو يف آيات

أ.م.د .حسن كاظم أسد

سطوته قدرة اهلل وجربوته وأنه راجع

أيب هريرة أنه قال :قال رسول اهلل:

وهو يف كل ترصفاته وأعامله العظيمة

العرب وفارس والروم واخلري فيهم

الشخيص أو إذالل الشعوب بالقوة

والصقالبة وال خري فيهم وولد حلام القبط

إىل اهلل(.((3

التي قام هبا يثبت أن هدفه ليس املجد
الغاشمة وإنام أن يعيش ويرتك غريه
يعيش أي أن املثل األعىل الذي حيركه هو

إرضاء اهلل تعاىل وليس جمرد السيطرة(.((3
املبحث السابع:

يأجوج ومأجوج يف التاريخ

(ولد نوح سام وحام ويافث فولد سام

وولد يافث يأجوج ومأجوج والرتك

والرببر والسودان)( ،((3وروى أبو سعيد

اخلدري عن النبي أيضا أنه قال( :ال

يموت رجل منهم حتى يولد لصلبه ألف
رجل)(.((4

وقال أبو سعيد (هم مخس وعرشون

قال تعاىل :ﭽ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ

قبيلة من وراء يأجوج ومأجوج ال

قال األخفش من مهز (يأجوج)

ومأجوج حتى خيرج من صلبه ألف

ويفعول ومأجوج مفعول كأنه أجيج النار

وقال عبد اهلل بن مسعود (سألت

ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﭼ.

فجعل األلفني من األصل يقول يأجوج
قال ومن ال هيمز وجيعل األلفني زائدتني
يقول :ياجوج من جيجت وماجوج من

جمجت ومها غري مرصوفني(.((3

يموت الرجل من هؤالء ومن يأجوج

رجل) (.((4

النبي عن يأجوج ومأجوج فقال:
يأجوج ومأجوجز أمتان كل أمة أربعامئة

الف وكل أمة ال يعلم عدها إال اهلل ال

ويف قوم يأجوج وماجوج روي عن

يموت الرجل منهم حتى يولد له ألف

( ((3ينظر :يف ظالل القرآن :ج ،16ص.14
( ((3ينظر :دراس���ات إسالمية يف التفسري
والتاريخ ،ص.22
( ((3ي��ن��ظ��ر :ال��ص��ح��اح ،اجل���وه���ري :ج،1
ص.298

( ((3جممع الزوائد ،اهليثمي :ج ،1ص،193
و فيض القدير رشح اجل��ام��ع الصغري،
املناوي :ج ،6ص.473
( ((4عمدة القاري ،العيني :ج  ،15ص.232
( ((4تفسري القرطبي :ج  ،11ص.56

275

املالمح املعتربة يف قصة ذي القرنني

ذكر من صلبه كلهم قد محل السالح)(.((4

سفيان عن أمها حبيبة عن زينب بنت

رسول اهلل عن يأجوج ومأجوج

نومه وهو حممر الوجه وهو يقول :ويل

وعن حذيفة بن اليامن قال :سألت

فقال :يأجوج أمة ومأجوج أمة كل أمة

أربعامئة ألف أمة ال يموت الرجل حتى
ينظر إىل ألف ذكر بني يديه من صلبه كل

قد محل السالح(.((4

فهام قبيلتان من بني آدم يف خلقهم

تشويه ،منهم مفرط يف الطول ومنهم

مفرط يف القرص قوم مفسدون بالقتل
والسلب والنهب وسائر وجوه الرش

قال املفرسون كانوا من أكلة حلوم البرش
خيرجون يف الربيع فال يرتكون اخرض إال
أكلوه وال يابس ًا إال احتملوه(.((4

وهناك الكثري من الروايات الواردة

عن الرسول يف وصف يأجوج
ومأجوج منها احلديث املروي عن سفيان
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الثوري عن عروة عن زينب بنت أيب
سلمة عن حبيبة بنت أم حبيبة بنت أيب

( ((4تفسري القرطبي :ج ،1ص ،57وينظر:
ال��در امل��ن��ث��ور :ج ،4ص ،250وينظر:
قصص األنبياء ،للجزائري ،ص.180
( ((4جممع الزوائد ،اهليثمي :ج ،8ص.6
( ((4ينظر :صفوة التفاسري :ج ،2ص.189

جحش قالت( :أستيقظ الرسول من
للعرب من رش قد أقرتب وفتح اليوم من
ردم يأجوج ومأجوج مثل هذا وحلق

بأصبعيه السبابة واالهبام قلت يا رسول
اهلل أهنلك وفينا الصاحلون؟ .قال نعم
وإذا كثر اخلبيث)(.((4

وهذه الرؤيا قد مىض عليها (أكثر

من ثالثة عرش قرنا ونصف قرن وقد
وقعت أحداث جسام وأخطار عىل األمة
اإلسالمية والعربية ووقعت غارات

التتار بعدها ودمرت ملك العرب بتدمري
بغداد عىل يد هوالكو عام ( 656هـ)،

وقد يكون هذا تعبري رؤيا الرسول

وعلم ذلك عند اهلل وكل ما تقوله ترجيح

ال يقني)(.((4

واحلقيقة إن يأجوج ومأجوج قبائل

متوحشة غري متحرضة تفسد يف األرض
وال تعرف للقانون معنى فهم مفسدون

( ((4مسند أمحد ،أمحد بن حنبل :ج ،6ص.428
( ((4يف ظ�لال ال��ق��رآن ،سيد قطب ،ج،16
ص.16

أ.م.د .حسن كاظم أسد

يف األرض هكذا وصفهم اهلل تبارك

«فاتبع سببا» أي سببا من األسباب

فمنهم من يقول إفسادهم أكل بني آدم

فلحق سببا ،يقال ما زلت أتبعه حتى

وتعاىل (وإفسادهم أختلف فيه العلامء

وقالت فرقة إفسادهم هو الظلم والغشم

والقتل وسائر وجوه اإلفساد املعلوم من
البرش واهلل أعلم)(.((4
وهناك

أساطري

حول

يأجوج

ومأجوج نرتكها ونعتمد ما قاله القرآن
الكريم والرسول العظيم.
املبحث الثامن:

الرحالت الثالث وأرسارها

يبدأ احلديث عن ذي القرنني بقوله

التي أويت .ومن قرأ بقطع اهلمزة أراد

اتبعته أي حلقته .وقوله «فاتبع سببا»
قال جماهد وقتادة والضحاك وابن

زيد :معناه طرقا من املرشق واملغرب
وقيل معنى «وآتيناه من كل شئ سببا»

ليستعني به عىل امللوك وفتح الفتوح،
وقتل االعداء يف احلروب «فاتبع سببا»

أي طريقا إىل ما أريد منه)( ،((4فقد

مكن اهلل له يف األرض فأعطاه سلطان ًا

وطيد الدعائم ويرس له أسباب احلكم

عز وجل يف كتابه العزيز :ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ

والفتح وأسباب البناء والعمران

(بسطنا يده فيها وقويناه «وآتيناه من

من شأن البرش أن يمكنوا فيه يف هذه

ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭼ أي:

كل شئ سببا» ومعناه علام يتسبب به إىل

وأسباب السلطان واملتاع وسائر ما هو
احلياة( ،((4فأتبع سببا ومىض يف وجه

ما يريده يف قول ابن عباس وقتادة وابن

من يرس له وسلك طريقه إىل الغرب

آتيناه من كل شئ سببا» يعني ما يتوصل

فاحتا حماربا جماهدا ال يصادف يف طريقه

زيد والضحاك وابن جريج و «قيل

وقد فصل ذو القرنني إىل املغرب غازيا

به إىل مراده .ويقال للطريق إىل الشئ

حزنا إال سلكه وال عاليا إال ظهره وال

( ((4اجلامع ألحكام القرآن ،القرطبي ،ج،11
ص.56

( ((4التبيان ،الشيخ الطويس :ج ،7ص.86
( ((4ينظر :يف ظالل القرآن :ج ،16ص.10

سبب وللحبل سبب وللباب سبب

عدوا إال كرس سالحه وقص جناحه وال
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يبايل يف اجلهاد احلر وال ال ُقر وال السهل

الشمس هو املكان الذي يرى الرائي أن

له يف أرضه ورزقه الطاعة واالنقياد

بالنسبة للمواضع والظاهر من النص

وال الوعر ،إذ كان اهلل تعاىل قد مكن

يف جنده وآتاه من كل يشء حيتاج إليه

يف توطيد ملكه سببا ومنحه يف القتال
حظا سعيدا وفتحا مبينا( .((5ﭽ ﭟ

أن ذا القرنني غرب حتى وصل إىل نقطة

عىل شاطئ املحيط األطليس وكان يسمى
بحر الظلامت ويظن أن اليابسة تنتهي

ﭠﭡﭢﭣﭤﭥﭦﭧ

عنده فرأى الشمس تغرب فيه)(.((5

ﭲﭳﭴﭵﭶﭷﭸﭹﭺ

وإن كانت تغرب يف ورائها ،عن

ﮄﮅﮆﮇﮈﮉﮊﮋ

الشمس ال تزايل الفلك ،وال تدخل

أي :موضع غروهبا أنه انتهى إىل آخر

املوضع ،تراءى له كأن الشمس تغرب

مل يكن وراءهم أحد إىل موضع غروب

كأهنا تغرب يف املاء ،ومن كان يف الرب

ﭨ ﭩ ﭪ ﭫﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ

و قوله تعاىل :ﭽ ﭦ ﭧ ﭨﭼ

ﭻﭼﭽﭾﭿﮀﮁﮂﮃ

اجلبائي ،وأيب مسلم ،والبلخي ،ألن؛

ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔﭼ،

عني املاء ولكن ملا بلغ ذو القرنني ذلك

العامرة من جانب املغرب ،وبلغ قوما
الشمس ،ومل يرد بذلك أنه بلغ إىل

موضع الغروب ،ألنه ال يصل إليه
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الشمس تغرب وراء األفق وهو خيتلف

أحد (.((5

أو هو بمعنى آخر (أن مغرب

( ((5ينظر :قصص القرآن ،حممد أمحد جاد
امل��وىل وحممد أب��و الفضل إبراهيم ،دار
الرتبية -بغداد ،ص228
( ((5ينظر :جممع البيان ،الشيخ الطربيس:
ج ،6ص.380

يف عني ،كام أن من كان يف البحر رآها
يراها كأهنا تغرب يف األرض امللساء،

والعني احلمئة :هي ذات احلمأة ،وهي
الطني األسود املنتن ،واحلامية :احلارة،

واألرجح أنه كان عند مصب أحد

األهنار حيث تكثر األعشاب ويتجمع
حوهلا طني لزج هو احلمأ وتوجد الربك

وكأهنا عيون املاء فرأى الشمس تغرب
( ((5يف ظالل القرآن :ج ،16ص.11

أ.م.د .حسن كاظم أسد

هناك (.((5

القتل واحلسن عىل اإلثخان(.((5

ولكن يتعذر علينا حتديد املكان ألن

ثم قال تعاىل :ﭽ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ

موثوق به نعتمد عليه يف حتديده وكل

ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎﮏ

النص ال حيدده وليس لنا مصدر آخر

قول غري هذا ليس مأمونا ألنه ال يستند
إىل مصدر صحيح فقد انتهى ذو القرنني
إىل عني اختلط ماؤها وطينها فرتاءى له

أن الشمس تغرب فيها وختتفي وراءها

وظن أنه ليس وراء هذه العني مكان
للغزو وال سبيل للجهاد ولكنه رأى
عندها قوم ًا هاله كفرهم وكرب عليه
ظلمهم وطغياهنم إذ كانوا قد عتوا
يف األرض وأكثروا الفساد وسفكوا

الدماء استجابة للشيطان وجريا وراء
نوازع النفوس فاستخار اهلل يف أمرهم

وما يصنع هبم فخريه اهلل بني سبيلني

خيتار إحدامها ويسلك ما يريد منهام
إما أن يذيقهم القتل ويوقع هبم النكال

جزاء كفرهم وطغياهنم وإما أن يمهلهم

ويدعوهم لعل منهم من هيتدي أو
يرتدع فاختار ذو القرنني اإلمهال عىل

( ((5جممع البيان ،الشيخ ال��ط�بريس :ج،6
ص.380

ﭾﭿﮀﮁﮂﮃﮄﮅﮆ
ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔﭼ ،وهنا داللة

واضحة عىل (أن سكان آخر املغرب
كانوا كفارا فخري اهلل ذا القرنني فيهم

بني التعذيب هلم إن أقاموا عىل كفرهم
وبني املن عليهم والعفو عنهم وهذا

التخيري عىل معنى اإلجتهاد يف أصلح
األمرين وقال األكثرون :هذا التعذيب

هو القتل ...وأما اختاذ احلسنى فيهم

فهو تركهم أحياء)( ،((5لذلك أقام فيهم
مدة رضب عىل يد الظامل ونرص املظلوم
وأخذ بيد الضعيف وأقام عمود العدل

ونرش لواء اإلصالح ،ذو القرنني أعلن

دستوره يف معاملة البالد املفتوحة التي

دان له أهلها وسلطه اهلل عليها أعلن

أن للمعتدين الظاملني عذابه الدنيوي
وعقابه وأهنم بعد ذلك يردون إىل رهبم

( ((5ينظر :قصص القرآن ،حممد أمحد جاد املوىل
وحممد أبو الفضل إبراهيم :ص.231
( ((5تفسري الرازي ،الرازي :ج ،21ص.167
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فيعذهبم عذابا فضيعا (نكرا) ال نظري له

كانوا عراة وربام أشار إىل أن أرضهم

فلهم اجلزاء احلسن واملعاملة الطيبة

ساتر وليس يف النص ما يقطع بأسامء

فيام يعرفه البرش أما املؤمنون الصاحلون
والتكريم واملعونة والتيسري(.((5

القوم وال باسم األرض التي كانوا فيها

من هذه الرحلة املباركة لذي القرنني

ينزلون( .((5لقد مكن اهلل لذي القرنني

وهو اإلصالح والعمران واإلنتاج

موفقا نحو الرشق ﭽ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ

نستفيد درس ًا يف معاملة األرض املفتوحة
ومسلك العفو واملعروف مع الناس
ورضب الظلم واالعتداء واحرتام الناس

املصلحني والعاملني ومعاقبة الظاملني

واملجرمني.

وكان موفقا يف رحلته األوىل ثم سار

ﮚﮛﮜﮝﮞﮟﮠﮡ
ﮢﮣﮤﮥﮦﮧﮨﮩﮪ
ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﭼ.

املقصود هو (املوضع الذي تطلع

فقد بلغ ذو القرنني مغرب الشمس

منه مما ليس وراءه أحد من الناس فوجد

الثانية واملنطقة املتوسطة بني السدين يف

من دوهنا سرتا» اي انه مل يكن بتلك

يف رحلته األوىل ومرشقها يف رحلته

رحلته الثالثة(.((5

الشمس «تطلع عىل قوم مل نجعل هلم
األرض جبل وال شجر ،وال بناء ،الن

ويف الرحلة األوىل (الرحلة الغربية)

أرضهم مل يكن يبنى عليها بناء ،فكانوا

يدعوا إىل اهلل تعاىل باحلسنى ويف رحلته

يف املياه واالرساب ،وإذا غربت

كان ذو القرنني الفاتح املصلح الذي
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مكشوفة تطلع الشمس عليهم هبا بال

الرشقية وجد الشمس تطلع عىل قوم ال

سرت هلم دوهنا فربام أفاد هذا أن القوم
( ((5ينظر :يف ظالل القرآن :ج ،16ص،14
وينظر :صفوة التفاسري :ج  3ص.188
( ((5ينظر تفسري امليزان ،الطباطبائي :ج،13
ص.388

إذا طلعت الشمس عليهم يغورون
ترصفوا يف أمورهم -يف قول احلسن
وقتادة وابن جريج -وقال قتادة هي

الزنج)( .((5مل حيدد القرآن الكريم مكان
( ((5ينظر :املصدر نفسه ،ص.224
( ((5التبيان ،الشيخ الطويس :ج ،7ص.88

أ.م.د .حسن كاظم أسد

ومطلع الشمس ،ولكنه وصفها بأهنا

رعاياه وليسوا من أعدائه وأخذ عنهم

مرتفعات وال أشجار فالشمس تطلع

أتباعه مل يفهموا رس ترصفه هذا ولكن

أرض مكشوفة ال حتجبها عن الشمس

عىل القوم فيها حني تطلع بال ساتر
وهذا الوصف ينطبق عىل الصحاري

والسهوب الواسعة وحتيل أن القوم

كان عراة األجسام مل جيعل هلم سرتا من
الشمس (.((6

وكانوا عىل حال من الفوىض ونصيب

من اجلهل فبسط عىل بالدهم لواء حكمه
وأضاء عليهم بنور علمه ورأيه(.((6

بعض مناحي حياهتم ويبدو أن بعض
اهلل تعاىل يؤيده يف كل رحالته(.((6

إن اجتاه الرحلة الثانية هو الرشق

بالنسبة لبالد اإلغريق وهناك أسباب
قوية تدعوا إىل اعتبار هذا االجتاه هو

اجلنوب الرشقي أي نحو مرص التي
زارها ذو القرنني وكان املرصيون حينئذ

فقراء تعساء حتت السيطرة الفارسية

وقد عاملهم ذو القرنني معاملة حسنة

واملفهوم من ظاهر النص القرآين

وتركهم ملؤسساهتم املحلية ومل يرفع

فوجد شعبا مساملا يعيش يف العراء ال

الثقافة املرصية العريقة وهنا يريد ذو

أن ذا القرنني إجته يف رحلته الثانية رشقا
يرتدي أفراده مالبس كثرية ربام ألن
الشمس يف بالدهم قوية أو ألهنم قوم

بسطاء فرتكهم ذو القرنني وشأهنم
بطريقة حياهتم ،وهذا ما يفهم من كلمة

(كذلك) يف اآلية الكريمة إذ تدل عىل

أنه (تركهم كذلك) بل وأعتربهم من
( ((6ينظر :يف ظالل القرآن :ج ،16ص.11
( ((6ينظر :قصص القرآن ،حممد أمحد جاد املوىل
وحممد أبو الفضل إبراهيم :ص.232

عليهم سيفا بل أخذ ببعض أساليب
القرنني أن يثبت أن هدفه ليس املجد
الشخيص أو إذالل الشعوب بالقوة
الغاشمة وإنام أن يعيش ويرتك غريه

يعيش أي أن املثل األعىل الذي حيركه يف
محلته هو إرضاء اهلل وليس جمرد السيطرة

وهذا هو الفرق بني الفاحتني الربانيني

والطغاة املحتلني.

( ((6ينظر :دراس���ات إسالمية يف التفسري
والتاريخ ،حممد العزب موسى :ص.21
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الرحلة

وتبدو صلته باهلل شديدة وثقى يف

الرحلة

الثالثة:

فهي

إىل الرهبة الشديدة التي يفوق الشعور

ﯼ ﯽ ﯾ ﭼ ثم قوله عند انتهاء

املتوسطة بني السدين فكل ما فيها يدعو
هبا أحيانا شعور التهيب لدى مواجهة
الغيب وأرساره فالقرآن هنا يذكر

موضعا بعينه يسميه بني السدين مثلام
يذكر قوما بأعياهنم يسميهم يأجوج
ومأجوج ويصفهم باإلفساد يف األرض
وما نظن هذه األلوان من الغموض إال

مقصودة يف هذا السياق(.((6

بناء السد ﭽ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕﭖ ﭼ [سورة
الكهف.]98 :

ونستطيع القول بأن قصة ذي

القرنني هي إمتام لسنة إهلية حمكمة،
وهي أن تغيري الواقع أمر ال عرس فيه إذا

كان هناك جيل قادر عىل األخذ بزمام
املبادرة مع تقدير األمور قدرها يف ضوء

إن حديث القرآن عن ذي القرنني

الظروف املتاحة ،وليس بعد ذلك إال

الفتوحات التي أمتها فاتح عظيم وإنام

متحققة ،وأن فكرة املنقذ ما زالت

ال يشبه حديث كتاب يف السرية عن
يرسم القرآن يف غضون هذه الرحالت
الثالث مالمح إنسان شديد الصلة باهلل

مل يكن سلطانه بقوته الشخصية بل مكن
اهلل له يف األرض وآتاه من كل يشء سببا
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قوله للقوم عند بناء السد ﭽ ﯹ ﯺ ﯻ

وهتف به كام يريد يف امللامت ليوجهه

أفضل الوجهات حتى قال له عند العني

احلمئة ﭽ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ
ﭵ ﭶ ﭷ ﭼ [سورة الكهف.]86 :

( ((6ينظر :تفسري امليزان ،الطباطبائي :ج،13
ص.389

عون اهلل وتوفيقه مادامت نية اإلصالح

تسيطر عىل هؤالء القوم املستضعفني،
فالكل يرنو إىل املنقذ ،مع أن كل واحد

منهم منقذ يف موقعه إذا صلح وأصلح.

فهؤالء القوم املستضعفون الذين

كانوا دون السدين ،مل يقدروا عىل تغيري

واقعهم املرير ،الذي ذاقوا فيه الويل
والثبور عىل يد يأجوج ومأجوج ،فقد

ظلوا ينتظرون املنقذ هلم من رشهم،
حتى جاءهم ذو القرنني ،وأغلب الظن
أن األوامر التي وجهها ذو القرنني

أ.م.د .حسن كاظم أسد

هلؤالء القوم ،كام جاء يف قوله تعاىل:

األخالق

ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﭼ [سورة الكهف:

الصالح ،فقد
األنموذج الط ّيب للحاكم ّ

وإرشاكهم يف تغيري هذا الواقع؛ ليعلموا

فاجتاح األرض رش ًقا وغر ًبا ،ولكنّه

ﭽﯸﯹﯺﯻﯼﯽﯾﯿ

وحتفيزا
 ]95كانت بمثابة حتريك هلمهم
ً
أن هذا التغيري كان بمقدورهم وبني

أيدهيم مقوماته ،بيد أهنم مل يلتفتوا
إليها ،وظلوا ينتظرون من يلفتهم إليها

ويشعرهم بوجودها ،مع أهنا موجودة
كل يوم ،وأغلب الظن أن هذه األوامر

حتمل يف طياهتا نع ًيا عليهم؛ ألهنم
ظلوا قابعني حتت وطأة هذا الواقع،

ومل حياولوا أن يغريوه بام يف أيدهيم من
وسائل وإمكانات(.((6

والعدة

والقوة

والثروة

والشوكة ومطاوعة األسباب)( ،((6فهو

ويس له األسباب،
مكّنه اهلل يف األرض ،رَّ
مل يتجبرَّ ومل َ
يطغ ،ومل يتّخذ من الفتوح
وسيلة الستغالل األفراد واجلامعات
واألوطان ،ومل يعامل البالد املفتوحة

معاملة الرقيق ،فقد كان فاحتا عظيام
داعيا إىل اهلل العيل القدير ،فقد نرش

العدل يف كل مكان حل به وساعد
املتخلفني ودرأ عنهم العدوان دون
مقابل واستخدم القوة التي يرسها اهلل
له يف التعمري واإلصالح ودفع العدوان

وبذلك تنتهي قصة ذي القرنني،

وإحقاق احلق ،وكل خري حققه اهلل عىل

التوحيد عادال يف رعيته سائرا بالرأفة

ينس وهو يف عز سطوته قدرة اهلل
ومل َ

(امللك العظيم فقد كان مؤمنا باهلل بدين
والرفق واإلحسان سائسا ألهل الظلم

والعدوان ،وقد آتاه اهلل من كل شئ

سببا فجمع بني الدين والعقل وفضائل
( ((6ينظر :األمثل يف تفسري كتاب اهلل املنزل،
الشيخ ن��ارص م��ك��ارم ال��ش�يرازي :ج،9
ص.363

يديه أرجعه إىل رمحة اهلل وفضله وحوله،

وجربوته وإنه راجع إىل اهلل( .((6فهو

(عبد أحب اهلل فأحبه ،طوى له األسباب
وملكه مشارق األرض ومغارهبا ،وكان

( ((6امل��ي��زان ،السيد الطباطبائي :ج،13
ص.391
( ((6ينظر :يف ظالل القرآن :ج ،16ص-14
.15
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يقول باحلق ويعمل به)(.((6
اخلامتة:

بعد هذه اجلولة يف رحاب القرآن

الكريم ويف جمال الرسد القصيص ويف
قصة ذي القرنني نفيد وعىل اجلملة:

مساعدته قوم الرحلة الثالثة يف إقامة

سد بينهم وبني أعدائهم دون أن يتقاىض

عىل ذلك خرجا ،وهي شكوى القوم
إليه إفساد يأجوج ومأجوج يف األرض

أوال :أنه حينام يرسد قصة ذي

وعرضوا عليه أن جيعلوا له خرجا

اكتفى بذكر ثالث رحالت منه ،كام أن

ومأجوج سدا فأجاهبم إىل بناء السد

القرنني مل يتعرض إىل تفاصيل حياته ،بل
العربة يف هذه القصة تتحقق دون احلاجة

إىل حتديد الزمان واملكان ،كام هو سائر

يف معظم قصص القرآن الكريم ،فرحلة
أوىل إىل املغرب حتى إذا بلغ مغرب
الشمس وجدها تغرب يف عني محئة (أو

حامية) ووجد عندها قوما ،ورحلة ثانية

إىل املرشق حتى إذا بلغ مطلع الشمس
وجدها تطلع عىل قوم مل جيعل اهلل هلم
من دوهنا سرتا ،مل يتدخل يف شؤون
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يكادون يفقهون قوال.

القوم الذين ليس هلم سرت من الشمس

بل وجدهم شعبا ضعيفا فساعدهم
وعفا عنهم ،ورحله ثالثة حتى إذا بلغ

بني السدين وجد من دوهنام قوما ال
( ((6موسوعة املصطفى والعرتة ،احلاج
حسني الشاكري (معارص) :ج ،10ص.98

عىل أن جيعل بني القوم وبني يأجوج
ووعدهم أن يبني هلم ردما وهو أكرب

من السد ،ومل يأخذ منهم مقابالً ،وإنام

طلب منهم أن يعينوه بقوة ،كام يشري إىل

ذلك قوله تعاىل :ﭽ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ

ﯽﯾﯿﰀﰁﰂﰃﰄ
ﰅ ﰆ ﰇﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍ
ﰎ ﰏﰐ ﰑ ﰒ ﰓ ﰔ ﰕ ﰖ ﰗ

ﰘ ﰙ ﭼ [سورة الكهف-95 :

.]96

ثانيا :أنه كان مؤمنا باهلل واليوم

اآلخر كام يظهر من قوله تعاىل :ﭽ ﭑ
ﭒ ﭓ ﭔ ﭕﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜﭝ

ﭞ ﭟ ﭠ ﭡﭼ [سورة الكهف،]98 :

وقوله تعاىل :ﭽ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ

ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﭼ [سورة

أ.م.د .حسن كاظم أسد

الكهف ،]87 :كام أنه كان مسددا من

فقد طلبوا سدا فبنى هلم وشاركهم فيه

من أنبياء اهلل كان عنده يوجهه بتبليغ

3.3من أخالق احلاكم أن يتحىل بصفات

اهلل تعاىل ومؤيد ًا بوحي أو إهلام أو نبي
الوحي ،وقوله تعاىل يشري إىل ذلك:

ﭽﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ

ﭶ ﭷ ﭼ [سورة الكهف.]86 :
ثالثا:

الدروس

الرئيسة

بنفسه.

الصرب واحللم واألناة ،ورفع احلواجز

بينه وبني األفراد من املجتمع
وإشعارهم بأنه واحد منهم.

من

4.4من سالح القادة املنصفني يف احلكم

قام هبا ذو القرنني واملذكورة يف سورة

القرنني كان له علم بمعارف عديدة

القصة :،إن الرحالت الثالث التي

الكهف تدل مجيعا عىل هذا املثل األعىل

أن يتحلوا بالعلم واملعرفة ،فذو

منها :العلوم السياسية واالقتصادية

إن القوة جيب أن تستخدم يف إرضاء اهلل

واالجتامعية والعلمية .ﭽ ﰅ ﰆ

واجلربوت وما يسمى بحق الفتح إنام

ﰑﰒﰓﰔﰕﰖﰗﰘ

ويف خدمة اإلنسان وليس يف الطغيان
هو فتح للخري والسالم والدفاع عن

املظلومني فمنها:

ﰇﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍ ﰎ ﰏﰐ

ﰙ ﭼ [سورة الكهف.]96-95 :

5.5التوكل عىل اهلل يف كل يشء وربط

1.1القيادة الصاحلة يف عمل اخلري

األعامل كلها بمشيئتة تعاىل ،ويف

حواجز بني املفسدين واملجتمع،

ﭒ ﭓ ﭔ ﭕﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ

واإلصالح وحماربة الفساد ،ووضع

وأخذ املشورة ألن؛ مبدأ الشورى

وسيلة للوصول إىل احلكم الصحيح،
ففيه السامح بإبداء الرأي من أهل
العلم واالختصاص.

2.2مساعدة الضعفاء وتفقد أحواهلم،

ذلك إشارة يف قوله تعاىل :ﭽﭑ
ﭜﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡﭼ

الكهف.]98 :

[سورة

وخالصة الكالم أن السورة حتتوي

عىل مفاهيم تربوية مؤثرة يف مجيع

األحوال.
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•البداية والنهاية ،ابن كثري (ت

املصادر واملراجع:

القرآن الكريم.

•أسباب نزول القرآن ،أبو احلسن عيل

عيل شريي ،الطبعة :األوىل ،سنة

(املتوىف:

دار إحياء الرتاث العريب-بريوت-

بن أمحد بن حممد بن عيل الواحدي،

النيسابوري،

الشافعي

468هـ) ،املحقق :عصام بن عبد

املحسن احلميدان ،النارش :دار
اإلصالح -الدمام ،الطبعة :الثانية،

 1412هـ  1992-م.

الطبع 1988- 1408 :م ،النارش:
لبنان.

•التسهيل لعلوم التنزيل ،حممد بن
أمحد بن جزي الكلبي ،الطبعة

الرابعة ،سنة الطبع-1403 :

•إعجاز القرآن البياين بني النظرية

1983م ،املطبعة :لبنان -دار

الكتاب الرابع 1970-م.

العريب.

والتطبيق ،د حفني حممد رشف،

الكتاب العريب ،النارش :دار الكتاب

•املجلس األعىل للشؤون اإلسالمية،

•التصور الفني يف القرآن ،سيد

حممد.

•التعبري الفني يف القرآن الكريم،

املصدر :املجلس العلمي -سحاب

قطب ،دار الرشوق ،بريوت.

•األمثل يف تفسري كتاب اهلل املنزل،

بكري الشيخ أمني ،دار الفكر

للمطبوعات،

•تفسري البيضاوي ،البيضاوي (ت

الشيخ نارص مكارم الشريازي،
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774هـ) حتقيق وتدقيق وتعليق:

مؤسسة

األعلمي

2007م 1428-هـ ،بريوت -لبنان.

اجلامعي2013 ،م.

682هـ) املطبعة :بريوت -دار

•البحر املحيط ،حممد بن يوسف

الفكر ،النارش :دار الفكر.

النرش :دار الكتب العلمية -لبنان/

حتقيق:

الشهري بأيب حيان األندليس دار
بريوت 1422-هـ  2001-م.

•تفسري اجلاللني ،املحيل ،السيوطي
(ت

864هـ)

تقديم

ومراجعة :مروان سوار ،النارش :دار

أ.م.د .حسن كاظم أسد

املعرفة للطباعة والنرش والتوزيع-

بريوت -دار الكتب العلمية ،النارش:

•تفسري الثعالبي ،الثعالبي (ت

•جامع البيان يف تأويل القرآن،

أبو سنة -الشيخ عيل حممد معوض-

310هـ) ،حتقيق :تقديم :الشيخ

الطبعة :األوىل ،سنة الطبع،1418 :

وختريج :صدقي مجيل العطار ،سنة

بريوت -لبنان.

875هـ) حتقيق :الدكتور عبد الفتاح
والشيخ عادل أمحد عبد املوجود،

دار الكتب العلمية.

حممد بن جرير الطربي (املتوىف:

خليل

امليس/

ضبط

وتوثيق

املطبعة :دار إحياء الرتاث العريب-

الطبع 1995- 415 :النارش :دار

العريب ،مؤسسة التاريخ العريب-

بريوت -لبنان.

•تفسري القرآن العظيم ،ابن كثري

حممد بن أمحد األنصاري ،دار إحياء

عبد الرمحن املرعشيل ،سنة الطبع:

•اخلرائج واجلرائح ،قطب الدين

بريوت ،النارش :دار إحياء الرتاث

بريوت-لبنان.

( ،)774حتقيق :تقديم :يوسف
 1992-1412م ،النارش :دار

الفكر للطباعة والنرش والتوزيع-

•اجلامع ألحكام القرآن ،أيب عبد اهلل
الرتاث العريب -بريوت.

ا لر ا و ند ي ( ت 5 7 3هـ ) حتقيق :

املعرفة للطباعة والنرش والتوزيع-

مؤسسة اإلمام املهدي ،بإرشاف

•تفسري الرازي ،الرازي(ت 606هـ)

الطبعة :األوىل ،كاملة حمققة ،سنة

•تفسري مقاتل بن سليامن ،مقاتل بن

العلمية -قم ،النارش :مؤسسة اإلمام

فريد ،الطبعة :األوىل سنة الطبع:

•اخلصال ،الشيخ الصدوق (ت

بريوت.

الطبعة :الثالثة.

سليامن (ت150هـ) ،حتقيق :أمحد
2003- 1424م ،املطبعة :لبنان/

السيد حممد باقر املوحد األبطحي،

الطبع :ذي احلجة  ،1409املطبعة:
املهدي -قم املقدسة.

381هـ) حتقيق :تصحيح وتعليق:
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عيل أكرب الغفاري ،سنة الطبع18 :

1091هـ) الطبعة :الثانية ،سنة

ش ،النارش :منشورات مجاعة

ش ،املطبعة :مؤسسة اهلادي -قم

ذي القعدة احلرام 1362-1403

املدرسني ،قم.

املقدسة ،النارش :مكتبة الصدر-

•الدر املنشور يف التفسري باملأثور،

طهران.

(حممد أمني دمج) بريوت.

حتقيق :أمحد عبد الغفور العطار،

جالل الدين السيوطي ،النارش

•دراسات

إسالمية

يف

التفسري

والتاريخ ،حممد العزب موسى،

ط ،1املؤسسة العربية للدراسات
والنرش-بريوت1980 ،م.

•الصحاح ،اجلوهري (ت 393هـ)
الطبعة:

الرابعة

سنة

الطبع:

 1987- 1407م ،النارش :دار
العلم للماليني -بريوت -لبنان،

مالحظات :الطبعة األوىل -1376

•سبل اهلدى والرشاد ،الصاحلي

 1956م -القاهرة.

وتعليق :الشيخ عادل أمحد عبد

النارش :دار الصابوين للطباعة

الشامي (ت 942هـ) ،حتقيق

املوجود ،الشيخ عيل حممد معوض،

•صفوة التفاسري ،حممد عيل الصابوين،
والنرش والتوزيع -القاهرة ،الطبعة:

الطبعة :األوىل ،سنة -1414

األوىل 1417 ،هـ 1997-م.

العلمية -بريوت -لبنان.

املطبعة :بريوت -دار إحياء الرتاث

 1993م ،النارش :دار الكتب
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الطبع :رمضان 1374- 1416

•السرية

احللبية،

احللبي

•عمدة القاري ،العيني(ت 855هـ)

(ت

العريب ،النارش :دار إحياء الرتاث

املطبعة :بريوت -دار املعرفة ،النارش:

•الغارات ،إبراهيم بن حممد الثقفي

1044هـ) ،سنة الطبع،1400 :
دار املعرفة.

•الصايف ،الفيض الكاشاين (ت

العريب.

(ت283هـ) حتقيق :السيد جالل
الدين احلسيني األرموي.

أ.م.د .حسن كاظم أسد

•فتح القدير ،الشوكاين (ت 1255هـ)

•القصص

الكتب.

الفكر العريب.

املطبعة :عامل الكتب ،النارش :عامل

القرآين

يف

منطوقه

ومفهومه ،عبد الكريم اخلطيب ،دار

•الفن القصيص ،حممد أمحد خلف

•الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون

•يف ظالل القرآن ،سيد قطب ،ط،1

سنة الطبع 1385 :هـ 1966-

احللبي.

مصطفى البايب احللبي.

اهلل ،مكتبة النهضة.

دار إحياء الكتب العربية -البايب

األقاويل ،الزخمرشي (ت 538هـ)

م ،النارش :رشكة مكتبة ومطبعة

•فيض القدير رشح اجلامع الصغري،

•لباب النقول يف أسباب النزول،

تصحيح أمحد عبد السالم

السيوطي أبو الفضل ،النارش :دار

املناوي (ت 1031هـ) حتقيق:

عبد الرمحن بن أيب بكر بن حممد

•الطبعة :األوىل ،سنة الطبع-1415 :

إحياء العلوم -بريوت

العلمية-بريوت.

عبد اهلل عيل الكبري ،حممد حسب

 1994م ،النارش :دار الكتب

•القرآن والقصة احلديثة ،حممد كامل

•لسان العرب ،أبن منظور ،املحقق:
اهلل ،هاشم حممد الشاذيل.

حسن ،دار البحوث العلمية-

•جممع الزوائد ،اهليثمي (ت 807هـ)

•قصص القرآن يف مواجهة أدب

الكتب العلمية -بريوت.

دار اجليل-بريوت.

الشيخ حممد أبو زهرة ،دار الفكر

بريوت.

الرواية واملرسح ،أمحد موسى سامل،

•قصص القرآن ،حممد أمحد جاد املوىل
وحممد أبو الفضل إبراهيم ،دار

اجليل-بريوت.

 1988- 1408م ،النارش :دار

•املعجزة الكربى القرآن الكريم،
العريب.
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فحوى البحث
يشري العنوان بكل وضوح اىل فحواه .فهو حبث تطبيقي
يتخذ من سورة يوسف يف القرآن الكريم أمنوذجا لالنطالق
اىل حبث يربز املدلوالت النفسية يف شخوصها واحداثها يبدأ
البحث احلديث عن الدالالت النفسية األلفاظ فيها معرجاً على
موضوعة املدلول النفسي للرفد يف القصة ،ليدخل اىل تفصيل
احلديث عن شخصيات القصة وهم :النيب يوسف والنيب
يعقوب وإخوة يوسف وامرأة العزيز وامللك وغريهم  ،ليختم
البحث مبا توصل اليه الباحث من نتيجة.
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املقدمة:

القصص ظاهرة يف القرآن الكريم،

ويشكل تكرار هذا املصطلح وحرص
القرآن عىل وصفه بأحسن القصص،
وافتخاره ومتيزه بخصوصية الدقة يف

عرضها ،وتكرار ذكر قصص األقوام
واألنبياء ،وحرصه عىل ذكرهم ولو
باإلشارة إىل أسامئهم أو أوصافهم ،أو أهم
األحداث التي مروا هبا.

من خالل ما أشارت إليه آيات القرآن

الكريم متفرقة يف معرض حديثها عن

َقصص متعددة:

1.1تثبيت قلب النبي ،قال تعاىل:
ﭽﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ
ﭶﭷﭸﭼ[سورة هود.]120 :

2.2إثبات صدق النبي يف رسالته؛
ألن دعوة األنبياء واحدة ومنهجهم

نقول :إن هذه الظاهرة ،حتتاج إىل

واحد ،وبالتايل فإن النبي كام

ولو بصورة مقتضبة كام حصل يف دراستنا

ﮌ ﮍﭼ [سورة األحقاف]9 :

وقفة ودراسة ومتعن يف أبعادها النفسية

قال جل شأنه :ﭽ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ

هذه واختذنا من قصة نبي اهلل يوسف

وقال أيض ًا :ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ

القرآين
أهداف ال َق َصص
ّ
إن اهلدف األول من القصص

ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠﭼ [ سورة

أنموذجا ومن اهلل التوفيق.

القرآين ال يتجاوز املحور األعظم
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القصص القرآين بالنقاط التالية وذلك

ألهداف القرآن الكريم ،أال وهو كونه
هداية للناس أمجعني فالقصة القرآنية

متثل جزء ًا كبري ًا من القرآن الكريم ،وهي

مصدرا وموضو ًعا
تتحد مع ما سواها
ً
وغاي ًة ،ولكن إذا ما أردنا شيئ ًا من
التفصيل فإننا نستطيع أن نجمل أهداف

ﭕ ﭖ ﭗ ﭘﭙ ﭚ ﭛ

النحل.]43 :

3.3االعتبار واالتعاظ من خالل النظر
يف سنة اهلل النافذة يف هذا الكون،

فالعاقبة دائام للمتقني ،والبوار

واخلزي دائ ًام عىل الظاملني ،وما أكثر
اآليات التي تأمرنا بالسري يف األرض

للنظر واالعتبار بعواقب وآثار
املاضني ،ويف هذا يقول سبحانه:

حممد مهدي ياسني اخلفاجي

ﭽﯫﯬﯭﯮﯯﯰ

الطغاة واملفسدون من ظلم وجور

ﯱﭼ [سورة يوسف]111 :

وتصور أيض ًا شناعة
ومنع للفقراء..
ِّ

نقيس أنفسنا عىل
واالعتبار بأن
َ

قتل أخيه ..وشناعة طبائع اليهود...

ومعنى العربة :هو التأمل واالتعاظ

قص اهلل علينا نبأهم
السابقني ممن َّ
فنعلم َّ
أن سنة اهلل ماضية
باحلق،
َ
فينا كام خلت يف الذين من قبلنا ،إن

خري ًا فخري ..وإن رش ًا فرش(((.

احلسد الذي محل أحد ابني آدم عىل

ويف جانب آخر تصور ما كان

عليه األنبياء والصاحلون من صرب

وعدل وعطاء ..وكيف حقق سيدنا

سليامن وغريه اخلالفة يف األرض

4.4تصحيح العقائد الفاسدة وتثبيت

عىل أساس من العدل واخللق

اإليامن باهلل وحده ،واإليامن بالبعث

6.6وثمة أهداف أخرى كثرية ملن تأملها

العقائد الصحيحة -وحمورها أمران:

بعد املوت  ،-وهذا ظاهر من خالل

دعوات الرسل واألنبياء مجيع ًا

ألقوامهم.

واالستقامة...

من أويل األلباب ،مثل التوكل عىل اهلل،

السيام بالنسبة للدعاة واملصلحني،

وانتهاج األسوة احلسنة يف األنبياء،

5.5تقويم اخللق والسلوك الفردي

والتجمل بمكارم األخالق ،وتعلم

يف األرض ،وهذا ظاهر من خالل

وأساليب الدعوة إىل اهلل تعاىل،

واجلامعي ،وحتقيق خالفة اإلنسان

معاجلة كل نبي لصفة معينة يف

قومه (عدا الكفر) ان كان يسعى
يصو ُر مث ً
ال
إلصالحها؛ فالقصص
ِّ

شناعة ما كان عليه قوم لوط ..وما

كان عليه أهل َمدين ..وما كان عليه
((( http: \\7awa.roro.com\\ vb\1363

آداب احلوار ،واجلدال باحلسنى،

وكيف يدخل الداعية إىل قلوب

املدعوين ،ومعرفة طبائع الناس عام ًة

عند كفرهم وإيامهنم ،وطبائع أقوام
بعينهم مثل بني إرسائيل ،وكيفية
التعامل معها ،وتشخيص أمراض
املنحرفني

واملعاندين،

وكيفية
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معاجلتها ،وغري ذلك (((...
الدالالت النفسية

لأللفاظ يف قصة يوسف: 

من شخصياهتا ،كالتربير واإلسقاط
والكذب والغرية والقلق واإلحساس

إن قصة يوسف يف القرآن هي

بالذنب ،ونحو ذلك من احليل النفسية

تسجل واقع ًا فحسب ،بل تنترص للقيم

معامالته النفسية ،والتي يسميها علم

قصة الشخصية واألحداث مع ًا؛ فهي ال
اإلنسانية اجلديرة باخللود ،إذ تنترص

لإليامن وللصرب وللعفاف ولألمانة
ولإلخالص والطهر ،وقد قام باألدوار

فيها شخصيات متباينة يف السن ،ويف
ٍ
ولكل منها طابعها
املكانة االجتامعية،
اخلاص وفق الرتبية والتجارب التي

مرت بكل منها؛ كالرباءة واحلكمة
واحلسد والعلم(((.

الالشعورية التي يلجأ هلا اإلنسان يف

النفس «آليات عقلية» ،يغالب هبا املرء
إحباطه وقلقه وتوتره الناشئ عن فشله،
وهو حياول حتقيق رغباته((( .فأخوة

يوسف ضلوا ضحايا الكبت الذي
عاشوه؛ كي خيفوا رغبتهم يف التخلص

من أخيهم يوسف؛ حتى خيلو هلم حب
أبيهم ،ولكنهم يفشلون يف إخفاء وكبت
هذه الرغبة؛ بل كثري ًا ما تبدو فيام يصدر

إن املتمعن يف هذه القصة من القرآن

عنهم من ترصفات ومواقف وكلامت

القصة ،ومن بعض كلامهتا وإشاراهتا؛

يف حسن نواياهم عندما دعوا يوسف إىل

يتلمس شحنات نفسية من أبطال
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ِ
منظور علم النفس لوجدنا سلوك ًا متباين ًا

فكلمة «الصرب» مث ً
ال جتدها حارضة دائ ًام

عىل لسان يعقوب ،واالستعاذة من

الظلم عىل لسان يوسف ،وتوكيد
اإليامن عىل لسان أخوته ،ولو نظرنا من

((( املصدر نقسه.
((( القصص يف القرآن الكريم ص .123

ضد يوسف؛ مما جعل يعقوب يشك

أن يلعب معهم؛ فقال هلم:

ﭽﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ

ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ
((( سيكلوجية القصة يف القرآن :التهامي نقرة،
تونس ،ال��دار التونسية للتوزيع ،الطبعة
الثانية ،1987 ،ص.516

حممد مهدي ياسني اخلفاجي

ﯸﭼ [سورة يوسف.]13 :

بصديقه ثم يتهمه بالغدر.

وكان من نتيجة هذا الكبت ومعاناته

إذا كان هذا هو مفهوم اإلسقاط

حيولوا بني يوسف وأبيه؛
حتقيقه هو أن ُ

عن أخوة يوسف ،وذلك حينام دس

أن انحرفوا بتفكريهم ،فكل ما هيمهم

فكان اتفاقهم عىل قتله ،وتلطيخ قميصه
بالدم ،وادعاء أن الذئب أكله َّملا ذهبوا

يتسابقون وتركوه عند متاعهم ،غري أن
التلفيق كان واضح ًا؛ ألن القميص مل

يكن ممزق ًا بآثار أسنان الذئب؛ مما جعل

يعقوب ال يصدقهم؛ وهلذا كان دائ ًام
يدعوهم إىل أن يتقصوا آثار أخيهم ،ولو

أنه صدَّ َقهم يف دعواهم ملا أرص عىل أن
يقتفوا آثاره ،وقد وقعوا يف حالة التربير

كام يفعل املذنب؛ إذ يعمد إىل تفسري
سلوكه؛ ليبني لنفسه وللناس أن لسلوكه

هذا أسباب ًا معقول ًة ،فهم يقولون :ﭽ ﭩ

ﭪﭫﭬﭭﭮﭯ
ﭰ ﭱ ﭲ ﭳﭴ ﭵ ﭶ ﭷ

ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ.

يف علم النفس فإن القرآن روى ذلك
يوسف صواع امللك يف متاع أخيه،
وألقى القبض عليه بتهمة الرسقة ليستبقيه

دون أن يكشف هلم عن شخصيته فقالوا:
ﭽﯝﯞﯟﯠﯡﯢﯣﯤ
ﯥﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ

ﯭﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲﯳ ﯴ ﯵ ﯶ

ﯷﭼ [سورة يوسف .]77 :ويف
السورة آيات أخرى نستخلص من خالهلا

أدق النظريات التي جاء هبا علم النفس

احلديث [سورة يوسف .]72

املدلول النفيس للرمز يف قصة يوسف:

((شكل القميص رمز ًا داللي ًا بعيد
ٍ
حتول بالقصة
الداللة ،فقد شكل نقاط
ٍ
قصص جزئية من
كاملة ،وتكرر يف ثالث

قصة يوسف ،من رؤياه األوىل إىل حتققها

أما اإلسقاط فهو حيلة يسقط هبا

بسجود أبويه له .و املواقف التي ظهر هبا

بالدرجة األوىل أن يلصقها بمن يظنه

األول :يف املؤامرة التي حاكها أخوته

هيمه
املرء نقائصه وعيوبه عىل اآلخرينُّ ،
منافس ًا له مبارشةً ،كالصديق الذي يغدر

القميص.

ضده وهي رميه باجلب ،وعودهتم إىل
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كذب،
أبيهم حيملون قميصه ،وعليه د ٌم
ٌ

الثالث :حني عادوا بقميص يوسف

من يوسف الغائب ،لذا محل يف هذا

يوسف ،فالقميص هو الذي يرد البرص إىل

فالقميص امللطخ بالدم هو كل ما تبقى

املوقف «رمز الغياب»؛ وربام محل داللة
االحتيال والكذب؛ فقد استخدم هذا

القميص امللطخ بالدم الكذب يف الداللة
عىل الكذب؛ فجاء يف الشعر العريب:

جفونك والدموع جتول فيها

ِ
الكئيب
وقلبك ليس بالقلب

نظري قميص يوسف يوم جاءوا

ِ
كذوب
عىل لباته بد ٍم

الثاين :وذلك حينام حاولت امرأة

العزيزالدفاع عن نفسها ،ورصف التهمة

عنها بادعائها أن يوسف هو ا ُمل ُ
دان،
ِ
ِ
ولثبوت
بإرادته السوء هبا؛
الرباءة شهدَ
شاهدٌ من أهلها ،بأن قميصه إذا ُقدَّ من
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إىل يعقوب؛ فقد حل القميص حمل
يعقوب . فهو من خالل هذا القميص
يشم ريح يوسف ،قال تعاىل :ﭽ ﯝ
ﯞﯟﯠﯡﯢﯣﯤ

ﯥﯦﯧﯨ
ﯩﯪﯫﯬﯭﯮﯯ
ﯰ ﯱ ﯲﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ
ﯸﯹﯺﯻﯼﯽﯾ
ﭑﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘ
ﭙﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ

ﭤ ﭥ ﭼ (((.

املدلول النفيس للشخصيات يف
قصة يوسف:

تتكون القصة من عدة جزئيات

أمام فهي صادقة ،وهو كاذب ،وإن كان
ٍ
خلف فإنه صادق وهي
قميصه ُقدَّ من

يوسف ،وهذه اجلزئيات التي تشكلها

ﮟ ﮠﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ

من النفس البرشية ،عىل خمتلف الرتب

كاذبة .قال تعاىل :ﭽ ﮜ ﮝ ﮞ

ﮧﮨﮩﮪﮫﮬﮭ
ﮮ ﮯﭼ ،فصار هذا القميص هو

القاعدة األساسية التي بني عليها احلكم.

من القصص املكونة للبناء التام لقصة

شخصيات القصة ،فيها انامط خمتلفة
والطبقات االجتامعية واحلياة الدينية،

والنزعات املختلفة ،فكل الشخصيات
((( القرآن نظرة عرصية جديدة ص .221

حممد مهدي ياسني اخلفاجي

األخرى مأسورة بفكرة معينة أو بحالة
نفسية منفردة.

 .أيوسف.

إن شخصية يوسف هي الشخصية

املحورية بالقصة ،وهي التي تدور حوهلا

كل القصص املكونة لقصته.
.ب يعقوب.

هو ذلك اإلنسان احلكيم الذي

يمتلك بعد النظر ويستطيع أن يقرأ أو
يستشعر ما سيحدث قال تعاىل :ﭽﭛ

ﭜﭝﭞﭟﭠﭡﭢﭣﭤ
ﭥﭼ ،فحالته النفسية التي تتسم

باخلوف عىل يوسف من أن يكيد له
أخوته دعته لتحذيره منهم ،وأن يكتم
رؤياه عنهم؛ قال تعاىل :ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ

ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚﭛ
ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭼ.
 .جأخوة يوسف.

هم أخوة أخذت الغرية منهم مأخذ ًا

كبري ًا ،فغمر احلسد قلوهبم ،فعملوا عىل

تغييب أخيهم بالكيد له ورميه باجلب.
 .دامرأة العزيز.

امرأة افتتنت ،مهها إشباع رغباهتا ،ويف

النهاية تعود وتشهد لصاحله بعد سجنه.
 .هامللك.

تتحكم به فكرة الرصاع ،واالهتامم

بشؤون دولته؛ لذا ظهرت يف رؤياه السنابل
والبقرات التي هي رمز لالقتصاد.
 .والسيارة «البدو».

هم جمموعة من البدو ،حصلوا عىل

غنيمة وأرادوا بيعها للحصول عىل املال.
 .زالفتيان.

مها صاحباه يف السجن ،ومها يمثالن

بائع للخبز،
احلياة اليومية ،فأحدمها
ٌ

عارص للخمر.
واآلخر
ٌ
 .حالنسوة.

هن نسوة باملدينة يثرن اإلشاعات عىل

امرأة العزيز.
 .طالشاهد.

وهو الشاهد الذي أشار إىل القميص

وموضع قدِّ ه ،من القبل أم الدبر.

ونعود لشخصية يوسف؛ فهي

الشخصية املحورية ،فقد كان دوره حترير

اإلنسان من الفكرة املسيطرة عليه ،وهو
يقف يف وجه احلسد ودوافعه ،ويواجه

الدعوة إلشباع الشهوات خارج النظام
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األخالقي واالجتامعي ،وهو يوجه

ال تؤكد كالمها إال إذا كان املخاطب به

عىل الدعوة له عز وجل ،ودعا لتحرير

كان املخاطب مرتدد ًا يف تصديق ما يقال

امللك إىل نظا ٍم اقتصادي بديع ،وعمل
اإلنسان من نوازعه الذاتية الضيقة

(((

أو ظ َّن ذلك منه ،يف حني تأيت بأكثر من

األسباب بمسبباهتا يف هذه القصة لتضع

املخاطب منكر ًا ما يسمع كل اإلنكار أو

فقد اختريت هذه الشخصيات لربط

مؤكد -وقد تشفع ذلك بالقسم-إن كان

ابلغ املدلوالت النفسية بعد ربطها هبذه

ظ َّن منه ذلك.

الشخصيات عىل أساسني ،فالكل هو

متكون من جمموعة من األجزاء التي

ترتكب وترتبط بعضها ببعض لتؤثر
نفسي ًا يف تكوين الكل.

املدلوالت النفسية للتوكيد يف
قصة يوسف:

سنتوقف أمام آيات من سورة

يوسف نعرض خالهلا مواقف من
القصة ،يف حماولة منا لتلمس الوجه البياين
الذي يمثله أسلوب التوكيد يف السورة.

ولنقف قب ً
ال أمام قوله تعاىل ﭽﮩ ﮪ

ﮫ ﮬ ﮭ ﮮﭼ وفيه أول

مل يكن أسلوب التوكيد يف كالم

ما جاء مؤيد ًا بالتوكيد يف سورة سيدنا

الزينة ،أو شك ً
ال من أشكال احلشو

ذكر اهلل تعاىل إنزال القرآن مؤكد ًا بـ

العرب -عىل كثرته -لون ًا من ألوان
الذي يرهق النص ويثقله بام ال فائدة منه
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حاجة إىل ذلك ،وتأيت بمؤكد واحد إن

وال جدوى .وإنام هو ركن من أركان
البناء اللغوي والبياين الذي زخرت به

النصوص العربية شعر ًا ونثر ًا .فالعرب
((( دراس��ة السلوب القصص القرآين – قصة
يوسف ن��م��وذج � ًا :ع�لي الطاهر عبد
السالم ص.27- 26

يوسف.

َّ
(إن) ذلك أن كفار مكة –ومنهم اليهود
الذين سألوا رسول اهلل أن يقص

عليهم قصة يوسف– كانوا يطعنون
بصدق نبوته ،وبأن القرآن هو كتاب
منزل من اهلل تعاىل .لذلك ،وقبل البدء

يف القصة التي طلبوا سامعها من رسول

اهلل ،جاء ذكر إنزال القرآن بأنه من

حممد مهدي ياسني اخلفاجي

عند اهلل مؤكد ًا بـ َّ
(إن) ،لنفي ما زعموه،

القصة قبل نزول القرآن عليه ،فأكد

أضف إىل ذلك أن إنزال القرآن

رسوله ،بل يدل عىل صحة نبوته وصدق

والغيبيات حتتاج إىل ما ال حتتاج اليه

واألثر البالغي ألسلوب التوكيد يف

وتسفيه ما ظنّوه.

الكريم عىل النبي أمر غيبي،
املحسوسات من التوكيد ،إذ يأيت

التوكيد –عند ذكرها– رفع ًا للشبهة

ودفع ًا للظ ّن ،ودرء ًا للخاطر إن جاء

مشكك ًا أو منكر ًا.

ويف قوله تعاىل ﭽ ﮰ ﮱ ﯓ

يغض من قدر
غفلته عن األمر تأكيد ًا ال ّ
دعوته.(((

مواقف من قصة يوسف قوله تعاىل:

ﭽﯦﯧﯨﯩﯪﯫﯬ

ﯭ ﯮ ﯯ ﯰﭼ .هبذا أخرب

سيدنا يوسف أباه عن أمر رؤياه ،وجاء
ّ
بـ(إن) ،ثم بتكرار فعل
بكالمه مؤكد ًا

ﯔ ﯕ ﭼ وقد جاء دون توكيد،

الرؤيا مرتني (رأيت -رأيتهم) .وجاء

حمسوس حيمل يف ذاته دالئل مصداقيته،

يشى
غري مألوف ،فيه من الغرابة ما ُ

إذ األمر هنا ليس أمر ًا غيبي ًا ،بل هو أمر

وذلك يف قصص القرآن الكريم كلها
ومنها قصة يوسف ( َأ ْح َسن ا ْل َق َص ِ
ص)،
فال حاجة إذ ًا للتوكيد ،ما دام املثال

ظاهر ًا ،والدليل قائ ًام.

هذا التوكيد يف معرض احلديث عن أمر

معه أن يشك السامع يف صدق ما يسمع،
لذا جاء ذكر الرؤيا مقرتن ًا بالتوكيد (إين
رأيت -رأيتهم) دفع ًا لشك قد خيامر
سيدنا يعقوب يف صدق ما يقوله هذا

وملا أراد اهلل تعاىل أن خيربنا أن

الغالم الصغري .يؤول سيدنا يعقوب

قصة يوسف جاء بالم التوكيد يف

باألمر ...إخوة يوسف يكيدون له ها هم

رسول اهلل مل يكن يعرف شيئ ًا عن

قوله:

ﭽﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ

ﯠﭼ وذلك دفع ًا ألي شك
أو تردد يف شأن معرفة النبي هبذه

رؤيا ابنه ،ويطلب منه أال خيرب إخوته

((( القرآن والشعر :دالل عباس .بريوت ،دار
املواسم للطباعة والنرش والتوزيع ،الطبعة
األوىل2000 ،م ص.130- 125
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إخوة يوسف يتشاورون يف أمره (ﭽﮆ

ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍﭼ).

من أعذار مؤكدة ،غري قابلة للشك (يف

(الالم يف ليوسف) .ثم أكّدوا قوهلم

أمر ًا مقبوالً.

وجاؤوا بقوهلم هذا مؤكد ًا بمؤكد واحد

(ﭽﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔﭼ) بمؤكدين
ّ
(إن َ-الالم يف لفي) .وإخوة يوسف ليس
بينهم من يشك أو يرتدد يف أن يوسف

زعمهم) ،ما كان اقرتاحهم (قتل أخيهم)
من هنا كان البدّ -وصوالً إىل هذا

االقرتاح -من توكيد األسباب املؤدية

إليه!!.

وأخاه أحب إىل أبيهم منهم ،وال بينهم

ورب قائل يقول :إن وجود املؤكد،
ّ

إذ ًا جاء الكالم مؤكد ًا وهم يف غري حاجة

وجود مرتدد أو منكر بينهم ،فهل ثمة

منكر أن أباهم يف ضالل مبني .فلامذا
إىل توكيد ما هم متفقون عليه وجمتمعون

بسببه!؟ .إن جميء الكالم مؤكد ًا يف قوهلم

واملؤكدين يف قول إخوة يوسف يدل عىل
منكر أو مرتدد فيام كانوا يسوقونه من

أعذار تسول هلم قتل أخيهم؟.

(ﭽ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍﭼ)

نعم ،إن عقوهلم تنكر ما تقوله

وصوالً إىل قرار جريء سيتفقون عليه،

(ﭽ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ

يؤسس القرتاح غريب سيطرحونه،

وهو التخلص من أخيهم يوسف.

لذا أرادوا تأكيد األسباب املؤدية إىل
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قوهلم( :ﭽﮖ ﮗﭼ ولوال ما قدموه

هذا االقرتاح حتى يبدو اقرتاح ًا مقبوالً،
له أسبابه ودوافعه .فبدؤوا بتوكيد أمر

حمبة أبيهم أخاهم يوسف بمؤكد واحد

(ﭽ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍﭼ) ،ثم
ص ّعدوا املوقف بتوكيدين (ﭽ ﮐ ﮑ ﮒ

ﮓ ﮔﭼ) ليأيت عقب ذلك مبارشة

ألسنتهم ،وليس ّ
أدل عىل ذلك من

اعرتافهم

ﮣ ﭼ) .إذ ًا ما يتفقون عليه وينوون

فعله تنكره عقوهلم ،كونه -باعرتافهم-
ليس من الصالح ،وجاء هذا عىل ألسنتهم
بإقرار واضح ،وترصيح فاضح.

بني سيدنا يعقوب وأوالده ملا اتفق

إخوة يوسف عىل إلقاء أخيهم يف غيابة
اجلب ،ومل يبق أمامهم إال إقناع أبيهم

بأخذه ،ذهبوا إليه و (ﭽ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ

حممد مهدي ياسني اخلفاجي

ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡﭼ)

وتأمل رد سيدنا يعقوب عىل أوالده

لناصحون) ،فهل حيتاج إقرارهم بالنصح

ﯱﭼ) وجاء هنا بمؤكدينَّ .
(إن -الالم

ويف قوهلم هذا مؤكدانّ :
(إن -الالم يف

ألخيهم إىل توكيدين؟.

ثم قالوا( :ﭽ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ

ﯧ ﯨ ﯩ ﯪﭼ) وهنا جاؤوا

كذلك بمؤكدين ،فهل حيتاج أمر حفظهم

ألخيهم مؤكدين أيضا ّ
(إن -الالم يف

حلافظون.

إن جميء قضيتي (النصح -احلفظ)

مقرتنتني بالتوكيد يعني أن سيدنا

يعقوب كان منكر ًا للمضمون الذي
جاء فيهام ،ويبدو أن إخوة يوسف عرفوا

ذلك عن أبيهم ،وأيقنوا عدم ثقته هبم،
فجاؤوه هبذه املؤكدات رغبة يف إقناعه

بصفاء نيتهم ،وصدق ا ّدعائهم .وليس
ّ
أدل عىل ذلك من قوهلم ﭽ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ

حني (ﭽ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ

يف ليحزنني (ﭽ ﯲ ﯳ ﯴ
ﯵﭼ) وجاء باجلملة دون توكيد.

فأية داللة حيملها وجود التوكيد

يف اجلملة األوىل وغيابه عن اجلملة

الثانية؟.

أكد سيدنا يعقوب حزنه لذهاب

إخوة يوسف به ،ألحد أمرين:

إما أن يكون ذلك رد ًا عىل قوهلم

(ﭽﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞﭼ) فأراد
بتوكيد احلزن دفع ما ظنوه من عدم
الثقة هبم ،فأكد هلم أن سبب ذلك إنام

حزنه عىل فراقه ال اخلوف منهم عليه.

أو أنه أراد أن يؤكد هلم :إن حزين ال
بسبب ب ِ
عد ِه عني ،بل بسبب ذهابكم
ُ

ﯝ ﯞ ﭼ ففيه إقرار منهم بعدم ثقة

به ،فذهابكم به هو اخلطوة األوىل التي

فإخوة يوسف كانوا إذ ًا يف معرض

ذهاب يوسف معهم ألن ذهابه معهم

وقد عرفوا ذلك وأيقنوه فاحتاجوا إىل

َأ َومل يقل سيدنا يعقوب فيام بعد(ﭽﯹ

أبيهم هبم.

الشبهة من وجهة نظر سيدنا يعقوب
توكيد خطاهبم.

تتيح لكم اإلساءة إليه .فأكد حزنه عىل
هو الذي سيجلب عليه احلزن واهلم.
ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾﭼ) إنه احلزن
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نفسه الذي ذكره -متخوف ًا -عند ذهاب

(خلارسون) .وهذه املؤكدات كلها

سيدنا يعقوب مل يؤكد خوفه عىل

من أن يأكل الذئب يوسف ،فأفرطوا

يوسف مع إخوته.

يوسف من أن يأكله الذئب ألنه كان

يف توكيد نفي حدوث هذا األمر حتى

يوسف قد اجتباه اهلل حلمل رسالته،

ولعل يف هذه املؤكدات ما يدل عىل

عىل ثقة بأن ذلك لن حيدث ،فس ّيدنا

يطمئنوا أباهم فريسل أخاهم معهم.

وسيع ّلمه من تأويل األحاديث ،ويتم

أهنم ب ّيتوا هذا العذر من قبل ،وذلك

الذئب
وال سبيل إىل ذلك كله إن أ ك ََل
ُ

أخيهم ،فلام المس سيدنا يعقوب–

األمر دون توكيد ،وإنام ساق هذا

بينوه يف أنفسهم ،جاء ر ّدهم أكثر توكيد ًا

نعمته عليه (حسب تفسري الرؤيا)

يوسف ،لذا جاء كالمه حول هذا
العذر (خوفه عىل يوسف من الذئب)

ليدفع عن أوالده ظنّهم عدم الثقة هبم،

وقت اتفاقهم عىل طريقة التخلص من

بذكره اخلوف من الذئب –ما كانوا
يف نفي حدوث هذا األمر ،إذ من غري

املعقول أن يتفق إخوة يوسف عىل

لعل هذا العذر يتيح له إبقاء يوسف

كيفية التخلص منه ،دون االتفاق عىل

يوسف تركوا قضية حزن أبيهم عىل

البيت دون أخيهم ،وربام اقتىض البيان

عنده .والغريب يف األمر أن إخوة

فراق يوسف (وهي مؤكدة) ور ّد وا
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ختوف أبيهم
جاءت يف معرض الر ّد عىل ّ

عىل قضية خوفه من أن يأكله الذئب،
التي جاءت دون توكيد فـ(ﭽ ﯺ

ما سيقولونه ألبيهم عند عودهتم إىل
اإلهلي عدم ذكر اتفاقهم هذا كونه سيأيت
فيام بعد يف سياق القصة ،فال حاجة

لتكراره ...واهلل أعلم.

ﯻﯼﯽﯾﯿﰀﰁ

تأيت حلظة إلقاء يوسف يف غيابة

(لئن) ويرى النحاة أهنا تدل عىل

مبرش ًا إياه بالنجاة من حمنته (ﭽﭛ

ﰂ ﭼ) وتأمل مؤكدات اجلملة:

قسم حمذوف ،و َّ
(إن) والالم يف قوهلم

اجلب ،وهو طفل صغري ،ويأيت وحي اهلل

ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ

حممد مهدي ياسني اخلفاجي

ﭢﭼ) وقد جاءت البرشى مؤكدة

قد يلجؤون إليها يف كالمهم ،عاجزة

الالم الواقعة يف جواب القسم ،كام جاء

اتبعوا قوهلم (ﭽ ﭲ ﭳﭼ)

بقسم حمذوف قبل (لتنبئنّهم) دلت عليه
الفعل مؤكد ًا بنون التوكيد الثقيلة ،وما
هذه املؤكدات يف هذا الوقت احلرج
إال زيادة يف بث الطمأنينة يف نفس

يوسف بأن نجاته من حمنته أمر كائن

ال حمالة ،وتوكيد األمر أدعى إىل الثقة
واالطمئنان.

عن إقناع أبيهم بام جاؤوا به ،ولذلك
قوهلم (ﭽﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ

ﭻ ﭼ) أي لن ينفعنا أن نؤكد
كالمنا أو نشفعه بالقسم ،دع ًام حلجتنا

وتأييد ًا لقولنا ،لذا (ﭽ ﭽ ﭾ ﭿ

ﮀ ﮁﭼ) أي هذا دليل ملموس

(حسب زعمهم) لعله -مع نفاد احلجج

ويرجع إخوة يوسف حاملني

الكالمية -يقنع أباهم بام يزعمون .وبام

ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ

لوسائل توكيد القول التي لن جتدي-

إىل أبيهم عذرهم ﭽ ﭩ ﭪ ﭫ

ﭱ ﭲ ﭳﭼ ،ولئن جاء

أهنم محلوا دلي ً
ال حمسوس ًا ،فال حاجة إذ ًا

يف هذه القضية-نفع ًا أو تؤيد -يف هذا

ّ
بـ(إن)
ذكر ذهاهبم لالستباق مؤكد ًا

املوقف -قوالً.

املؤكدات .ويبدو األمر غريب ًا ،إذ كيف

إىل مرص ،ليباع عبد ًا ،وينشأ يف بيت

فإن اجلملة ما دون ذلك خلت من

ال يكون عذرهم حاف ً
ال باملؤكدات ،يف
قضية يقف فيها أبوهم موقف املنكر،

غري املصدّ ق ،ويقفون أمامه موقف

املذنب الذي حيتاج إىل إثبات باطل أتى

حيمله!؟.

ذلك نقول :إن إخوة يوسف كانوا

واثقني من أن وسائل التوكيد ،التي

وجاءت سيارة ،وحمُ ل يوسف

العزيز (((.

املدلوالت النفسية للتكرار القصيص
يف القرآن الكريم

من ظواهر تكرار القصة يف القرآن

الكريم ،ظاهرة تكرار القصة الواحدة
((( موقع جامعة ام القرى:
http://uqu.edu.sa/page /ra/140595
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يف مواضع خمتلفة من القرآن وقد ُأثريت

وجه واحد بل خيتلف من الطول

ُيقال :إن هذا التكرار قد يشكل نقطة

جوانب القصة يف موضع دون أخر(.((1

بعض املشاكل حول هذه الظاهرة حيث

ضعف ألن القصة بعد أن تذكر يف القرآن
الكريم مرة واحدة تستنفذ أغراضها
الدينية والرتبوية والتارخيية وقد ُأثريت

هذه املشكلة عند اإلشارة اليها يف مفردات

الراغب األصفهاين((( ومن اجلدير بالذكر

إن القرآن الكريم يشتمل عىل الكثري من
القصص املكررة ويف غري موضع وبأنامط
وإشارات خمتلفة فمرة يذكر بالتفصيل

الدقيق وأخرى باإلشارة العابرة ومرة

يسهب ألجل أن تستوعب بام حتمل من
دروس وقيم للتذكري وللربط يف موضع

اآلية وبالتايل تكون جزء ًا من املفهوم

العام للسورة القرآنية.

ومن القصص القرآنية ما ال يأيت
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إال مرة واحدة مثل قصة لقامن احلكيم

وأصحاب الكهف ومنها ما يأيت مكرر ًا
حسب ما تدعو إليه احلاجة وتقتضيه

املصلحة وال يكون هذا التكرار عىل
((( التبيان :الطويس ابو جعفر حممد بن احلسن
بن عيل الطويس تـ(460هـ) ج 1ص.14

والقرص واللني والشدة وذكر بعض
ومن حكمة التكرار أكثر من فائدة

وموعظة وتذكري ويمكن إجيازها
بااليت:

1.1بيان بالغة القرآن يف أعىل مراتبها.
فمن خصائص البالغة إبراز املعنى
الواحد يف صور خمتلفة والقصة

املتكررة ترد يف كل موضع بأسلوب

يتاميز عن األخر وتصاغ يف قالب
أخر وال يمل القارئ من تكرارها

بل تتجدد يف نفسه معان ال تصل له
بقراءهتا يف املواضيع األخرى(.((1

2.2إن التكرار إنام يكون بسبب تعدد
الغرض الديني الذي يرتتب عىل
القصة الواحدة إن أهداف القصة

متعددة فقد جتيء القصة يف موضع
ألداء غرض معني وتأيت يف موضع

( ((1أصول يف التفسري :حممد بن صالح العثيمني
ص.55- 54
( ((1أصول يف التفسري :حممد بن صالح العثيمني
’ ص.55- 54

حممد مهدي ياسني اخلفاجي

أخر ألداء غرض أخر وهكذا.((1(...

فض ً
ال عن فاعليته كمنبه لألمة عىل

املفاهيم

النزول أو بعده باملفهوم اإلسالمي

3.3إن القرآن الكريم اختذ من القصة
أسلوبا

لتأكيد

بعض

اإلسالمية لدى األمة املسلمة
وذلك عن طريق مالحظة الوقائع

اخلارجية التي كانت تعيشها األمة

وربطها بواقع القصة من حيث
وحدة اهلدف واملضمون وهذا

الربط بني املفهوم اإلسالمي يف
القصة والواقعة اخلارجية قد يؤدي

إىل فهم خاطئ للمفهوم املراد
إعطاؤه لألمة فيفهم انحصاره يف
نطاق الواقعة التي عاشتها القصة

وظروفها اخلاصة(.((1

القضية اخلارجية التي تواجهها يف عرص
لتستمد منه روحه ومنهجه.

ولعل هذا السبب هو ما يمكن أن

نالحظه يف تكرار قصة موسى والفرق

بني روحها العامة يف القصص املكي
وروحها يف القصص املدين ،فأهنا تؤكد

يف القصص املكي منها عىل العالقة
العامة بني موسى من جانب وفرعون

وملئه من جانب أخر دون أن تذكر

أوضاع بني إرسائيل جتاه موسى نفسه
إال من موردين يذكر فيهام انحراف بني

إرسائيل عن العقيدة اإلهلية بشكل عام

فتأيت القصة الواحدة يف القرآن مكررة

وهذا بخالف الروح العامة لقصة موسى

املفهوم من اجل تأكيد شموله واتساعه

العالقة وارتباطها باملشاكل االجتامعية

من اجل تفادي هذا احلرص والتضييق يف

لكل الوقائع واألحداث املتشاهبة ليتخذ
صفة القانون األخالقي والتارخيي الذي

ينطبق عىل كل الوقائع واألحداث...
( ((1مباحث يف ع��ل��وم ال��ق��رآن :القطاين،
ص.319-318
( ((1علوم القرآن :حممد باقر احلكيم ،ص.367

مع بني إرسائيل ،وتتحدث عن هذه
والسياسية(.((1

فقوة اإلعجاز القرآين -بايراد

املعنى الواحد يف صور متعددة مع عجز
العرب عن اإلتيان بصورة مثلها ،فيها

( ((1ع��ل��وم ال��ق��رآن :حممد ب��اق��ر احلكيم،
ص.368
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املدلوالت النفسية يف سورة يوسف

ابلغ التحدي( .((1ومن هذا التحدي:

1.1االهتامم بشأن القصة لتمكني
دخوهلا يف النفس فإن التكرار من
طرق التأكيد وإمارات االهتامم كام

هو احلال يف قصة موسى مع

فرعون ألهنا متثل الرصاع بني احلق
والباطل أتم متثيل مع إن القصة ال
تكرر يف السورة الواحدة مهام كثر

تكرارها(.((1

السورة املكية املتأخرة أو السورة

املدنية (.((1

اخلامتة:

إن القصة القرآنية تتمتع بحيوية

إهلية مل تستنفذ أغراضها فتتفرد بسحر
أخاذ ال يشاهبه سحر وكأنك عندما
تقرؤها تعيش أجواءها وهذا يبني

2.2إن الدعوة اإلسالمية مرت بمراحل

عظمة السارد (جل جالله) حيث بدت

القرآن الكريم يواكب هذه املراحل

البنيان مملوءة باإلعجاز بليغة التعبري،

متعددة يف سريها الطويل ،وقد كان
ويامشيها يف عطائه وطبيعة أسلوبه،

هذه القصة متكاملة األجزاء رصينة
وال شك انه كان للتأثري النفيس لبعض

وهذا كان يفرض أن تُعرض القصة

املختارات يف قصة يوسف وقع

الطول والقرص نظر ًا لطبيعة الدعوة

رسدها ،وهذا إن دل عىل يشء فانام

الواحدة بأساليب متفاوتة يف

وطريقة بيان املفاهيم والعرب فيها،
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ذلك إىل شكل أكثر تفصي ً
ال يف

كام نجد ذلك يف قصص األنبياء

حني تعرض يف السورة القصرية

املكية ،ثم يتطور القصص بعد

(ُ ((1ينظر :مباحث يف علوم القرآن :القطاين،
ص.319- 318
( ((1املصدر نفسه ،ص.319

خاص يتامهى مع مغزى القصة وسبب
يدل عىل ّ
أن هذا البعد ألتعجيزي الذي

يفوق الوصف ال يمكن ْ
أن يوصف إال
انه معجزة يستحيل عىل أي قاص أو
ِ
راو ْ
أن ينظم عىل منواهلا فأهنا معجزة.

( ((1ع��ل��وم ال��ق��رآن :حممد ب��اق��ر احلكيم،
ص.368

حممد مهدي ياسني اخلفاجي

أهم املصادر واملراجع

القرآن الكريم

•أصول يف التفسري :حممد بن صالح

اإلسالمي -مطبعة ظهور قم.

والتوزيع ،فهرسة مكتبة امللك فهد

بريوت ،دار املواسم للطباعة والنرش

العثيمني ،دار ابن اجلوزي للنرش

•القرآن والشعر :دالل عباس.

الوطنية اثناء النرش1429 ،هـ-

والتوزيع ،الطبعة األوىل2000 ،م

•التبيان :ابو جعفر حممد بن احلسن بن

•لسان العرب ،ايب الفضل مجال الدين

دار بريوت للطباعة والنرش ،بريوت.

املرصي ،دار النرش ادب احلوزة قم،

قصة يوسف نموذج ًا :عيل الطاهر

•خمتار الصحاح :حممد بن ايب بكر عبد

2008م.

عيل بن احلسن الطويس ،ت460هـ،

•دراسة ألسلوب القصص القرآين-
عبد السالم ،بال.

.130

حممد بن مكرم ابن منظور االفريقي
ايران1405 ،هـ ،مج.2 :

القادر الرازي ،دار الكتاب العريب

•الدعوة إىل اهلل باحلكمة واملوعظة

بريوت.

الكتاب العريب بريوت -لبنان.

حممد بن املفضل املعروف بالراغب

احلسنة :اسامعيل حامد خليل ،دار

•مفردات ألفاظ القرآن :احلسني بن

•سيكلوجية القصة يف القرآن:

األصفهاين ابو القاسم ،دار القلم،

للتوزيع ،الطبعة الثانية.1987 ،

•مباحث يف علوم القرآن :مناع

التهامي نقرة ،تونس ،الدار التونسية

•علوم القرآن :حممد باقر احلكيم،
ط ،8سنة1428هـ ،جممع الفكر

دمشق.

القطاين ،مكتبة وهبة ،ط-11
القاهرة2000 ،م.
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فحوى البحث

حبث لغوي مقارن ،عرض فيه السيد الباحث
الستعمال االمام علي مفردات ،وردت يف القرآن
الكريم مبعناها ومبناها يف خطبه اليت رويت يف نهج
البالغة.
وقد قدم للبحث مبقدمة عرض فيها السلوب
اإلمام علي ابن ابي طالب يف خطبه ،ثم اختار طائفة
من املفردات اللغوية اليت استعملها االمام باملعنى
نفسه الذي يقابها يف القرآن الكريم.
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بسم اهلل الرمحن الرحيم

النبي املصطفى
والصالة والسالم عىل ّ

حسنتها هلم وساوس الشياطني
يف وثنية ّ

األئمة األبرار ،وعىل صحبه املنتجبني
آله
ّ

عبرّ عن إدراك عقيل وأديب ،وذوق رفيع

التعبري القرآين هو أرفع الكالم وأبلغه عىل

مموسقة ،وباإلضافة إىل ما يف كالمهم

وهم أهل الفصاحة والبالغة والبيان ،فهم

ّ
ترتشح
إحياءات قد تكون كثرية وقو ّية

األبطحي التهامي ،وعىل
اهلاشمي
يب
العر ّ
ّ
ّ
شك يف ّ
األخيار .وبعد ،فليس من ّ
أن

اإلطالق ،وقد هبر العرب وأعجزهم،
مهروا يف فنون الكالم وتركيبه يف التعبري
عن أفكارهم وعواطفهم وأحاسيسهم،
ويف نقل تفصيالت حياهتم اليومية،

وحتّى معاركهم وحروهبم ،مع مافيها

من آثام ومظامل ،فقد جاءت تعابريهم

ومجلهم التي صاغوها هبا مسحة من

الصدق واجلامل ّ
األخاذ ،ر ّبامكان ومازال
يثري إعجاب داريس األدب ون ّقاده،
فتفننوا بفنون من الكالم البديع يف الشعر
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أنهّ م مل يدركوا أرسار التوحيد ،فتاهوا

واألمثال واحلكمة واخلطابة وغريها.
وهذا اإلبداع الرائع الذي عرف به

العرب-رغم جاهليتهم((( الدينية ،حيث

((( املعروف ّ
أن مفهوم اجلهل واجلاهل ّية يطلق
عىل ماهو خالف العلم واملعرفة واإلبداع
الفنّي واألديب ،وهذا اليعني أن إطالق
مصطلح اجل��اه��ل� ّي��ة ع�لى ال��ف�ترة التي=

القهار-
الذين صدّ وهم عن عبادة الواحد ّ

يف تركيب الكالم وانتقاء مفردات رشيقة

من مجال وموسيقى ،ر ّبام نجد ّ
أن هناك
=سبقت البعثة النبو ّية املباركة يعني الفقر
العلمي والثقايف واألديب للعرب يف تلك
الفرتة ،وإنّام هو وصف للحالة التي كان
عليها العرب قبل اإلس�لام ،من اجلهل
باهلل ورسوله ورشائ��ع الدين ،وما عليه
العرب من املفاخرة باآلباء واألنساب،
والكرب والتجبرّ  ،وغري ذلك .ينظر جممع
رسخت
البحرين ( 346 :5جهل) .وقد ّ
ه��ذه التسمية النصوص القرآنية ،وكام
ج��اء يف ق��ول��ه تعاىلﭽ ﭡ ﭢ ﭣ
ﭤ ﭥ ﭦﭼ [س��ورة آل عمران:
 ،]154وقوله ﭽ ﯾ ﯿ ﰀﭼ
[س���ورة امل��ائ��دة ،]50 :وق��ول��ه ﭽ ﭻ
ﭼ ﭽﭼ [س����ورة األح����زاب:
 ،]33وغريها من اآليات التي وصفتهم
باجلهل االصطالحي .وأقوى عامل يظهر
ويربز للباحثني يف سبب توكيد تسميتهم
باملصطلح اجلاهيل هو الرشك الذي غلب
عليهم ،والعكوف عىل األصنام واألوثان
التي غزت أرض العرب.

عادل عبد الرمحن البدري

من اجلملة التي صنعوها ،إالّ ّ
أن الرباعة

ﭜ ﭝﭼ فرسى هذا الكالم الرفيع يف

اإلجياز واإلشارة والكناية واملجاز وغري

وال أرسارها ،فاهلل تعاىل أنشأ من غري

األدبية والبالغية التي كانت لدهيم ،يف

ذلك من فنون الكالم البليغ ،مل تصمد

أو تظهر حماسنها يف إنشاء العبارة البليغة
املؤ ّثرة -وإن كانت لدهيم ملكة وقرحية
يف نظم الكلمة والعبارة التي تفصح عن

قوهتا وجزالتها –أمام النص
نفسها يف ّ
القرآين البليغ املحكم الذي سحر العقول
والقلوب بجامله وروعته املتناهية ،وليس

هناك من تفسري سوى أنّه كتاب منزل من
اهلل العزيز احلكيم الذي أتقن ّ
كل يشء
صنعه ،وحتّى املخلوقات األخرى التي
النعرف كنهها وماهيتها ،مثل اجل ّن الذين

حجب اهلل رؤيتهم وإدراكهم ومالقاهتم

باجلنس

البرشي،
ّ

انبهروا

بالقرآن

وتعجب نفر منهم
الكريم ،وبام جاء فيه،
ّ

كام ذكرت السورة املسماّ ة باسمهم ،ور ّبام
كانت هناك أشياء أخر أدركها عقالء
اجل ّن ومل نفهمها نحن ،وقد أشار اخلالق

ّ
جل وعال لنفر من هؤالء بمحكم كتابه
يف ّأول سورة اجل ّن بقوله ﭽ ﭑ ﭒ

ﭓﭔﭕﭖﭗﭘﭙﭚﭛ

أوساط املخلوقات التي النعرف أعدادها

بني آدم خلقا النعلم اليشء الكثري عن
هذا اخللق ،ولك ّن الوحي أخرب ّ
بأن هذا
القرآن النازل إىل بني آدم قد أ ّثر يف طائفة

من خملوقاته تعاىل وأهبرها وأعجبها،
ويف هذا تعريض وتذكري لإلنسان ألن
يلتفت إىل أرسار هذا الكتاب وعظمته.

ور ّبام حدّ ث فصحاء العرب وبلغاؤهم
أنفسهم -مع ماوجدوا يف ملكتهم من

طاقة وقدرة يف اإلنشاء –يف أن يأتوا بيشء
يسري من نحو هذا الكالم الرفيع ،ولكن

مل تتمكّن هذه القدرة لدهيم من أن تقرتب
أو تشاكل أو تضارع أ ّيا كان من التعبري
أي
القرآين البليغ ،والذي فاق وحتدّ ى ّ

برشي.
نص أو تعبري آخر أنشأه مبدع
ّ
ّ

ماسمي يف اصطالحات الباحثني
وهذا
ّ
باملعجز أو املعجزة

(((

الذي اليمكن

اإلتيان به .ويف كالم أورده النيسابوري

((( التعجيز يف اللغة :هو التثبيط ،والنسبة إىل
العجز ،ومعجزة
النبي :ما أعجز به
ّ
اخلصم عند التحدّ ي ،واهل��اء للمبالغة.
القاموس املحيط ( 290 :2فصل العني).
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املفس هبذا الشأن يقولّ :
إن فصاحة
رّ

العرب أكثرها يف وصف املشاهدات،

والرجاء ،والقرآن جاء فصيحا يف ّ
كل ف ّن

رضبة أو طعنة أو وصف حرب ،وليس

قد حيرّ علامءهم ،فهم مل يستطيعوا أن
ينكروهّ ،
ألن له وقعا يف القلوب ،وتأثريا

كبعري أو فرس أو جارية أو ملك أو

يف القرآن من هذه األشياء مقدار كثري.

ربأ
إنّه تعاىل راعى طريق الصدق ،وت ّ
من الكذب ،وقد قيلّ :
إن أحسن الشعر

أكذبه ،وهلذا ّ
وحسان
فإن لبيد بن ربيعة
ّ

بن ثابت ّ -ملا أسلام وتركا سلوك سبيل
ّ
رك شعرمهاّ .إن
الكذب والتخ ّيل

الكالم الفصيح والشعر الفصيح إنّام يتّفق

من فنون الكالم((( والريب يف ّ
أن القرآن

يف النفوس عند سامعه ،وصعب عليهم أن

لتمسكهم بعقائدهم وعاداهتم
يعرتفوا به ّ
التي جاء القرآن لتغيريها ،وهلدايتهم.
توهم أرباب الفصاحة
فعند نزوله
ّ
منهم ملا وجدوا فيه من بعض أساليبهم

يف الشعر والسجع ،فوصفوه بالشعر،

يف بيت أو بيتني من قصيدة ،والقرآن ك ّله

والرسول بالشاعر ،كام وصفوه بالكاهن،

إذا كرر كالمه مل يكن الثاين يف الفصاحة

والكهانة ملا وجدوا فيه مايشبه قوايف

يف هناية الفصاحة وغاية املالحة .إنّه قرص

والتناسق يف عباراته ،لكن كبار قريش

فصيح ّ
بكل جزء منهّ .
إن الشاعر الفصيح

األولّ ،
وكل مكرر يف القرآن فهو
بمنزلة ّ
عىل إجياب العبادات وحتريم املنكرات
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و وصف اخلمر ،وشعر زهري عند الرغبة

ّ
واحلث عىل مكارم األخالق والزهد يف
الدنيا واإلقبال عىل اآلخرة ،والخيفى

ضيق عطن البالغة يف هذه املوا ّد .إنهّ م

قالواّ :
إن شعر إمرئ القيس حيسن يف

وصف النساء وصفة اخليل ،وشعر النابغة

عند احلرب ،وشعر األعشى عند الطرب

فهم ماثلوا بينه وبني ماعرفوه من الشعر
الشعر ،كام سمعوا اإليقاع واالنسجام

أدركوا ّ
أن كالم الوحي خيتلف عن الشعر
والكهانة لدهيم ،وصارحوا قومهم بام

أحسوا بسامعه ،كام كان لعتبة بن ربيعة
ّ
حني أنصت لقراءة آيات من القرآن،

فبهت وعاد إىل قومه يقول هلم :سمعت
قوال ما سمعت بمثله ّ
قط ،وما هو بالشعر
((( غرائب القرآن ورغائب الفرقان .203 :1
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ومن هنا

العرب ،وبه كان هذا
النبي يتحدّ ى
ّ

وال السحر وال الكهانة..

القرآين معجزة آخر مبعوث ساموي

يتحرك و ينطلق نحو األمم
خطاهبم كان ّ

(((

أدرك العرب -وهم كارهون ّ
أن التعبرياىل األرض ،الذي محل هذه النصوص

وقرأها عىل مسامع أ ّمة عرفت بأنهّ ا أ ّمة
األدب والفصاحة ،ومل جتد قبائل العرب

التي أنجبت الشعراء واخلطباء والبلغاء

شخصا تناهت إليه الفصاحة والبالغة
غري فتى قريش ،وبتعبريهم الذي انحدر

إليهم من القرشيني أنفسهم :يتيم

قريش

(((

القريش
العريب
وهو الرسول
ّ
ّ

حممد بن عبد اهلل األمني املصطفى،
الذي اختاره اهلل لرسالته فأنزل عليه

كتابه املجيد ،هذا الكتاب الذي تكاملت
به فنون األدب والبالغةوعلوم اللسان

التي عرفتها األمم والشعوب ومنهم
((( الدكتور زه�ير غ��ازي زاه��د ،مالمح من
اإلعجاز اللغوي يف القرآن الكريم ،جملة
املصباح الصادرة عن األمانة العا ّمة للعتبة
احلسين ّية املقدّ سة ،العدد الثالث عرش ربيع
(2013م  1434-للهجرة) ص.160
((( روى الشيخ الصدوق بإسناده عن عبد اهلل
حممد يتيام
سمي ّ
بن ع ّباس أنّه قال :إنّام ّ
ألنّه مل يكن له نظري عىل وجه األرض من
األولني واآلخرين .علل الرشائع .130
ّ

العرب ويفحمهم وحياججهم ،ومن
واجلامعات األخرى ،وامتدّ التبشري

هبذا اخلطاب املعجز ألزمان مل يشهدها
العرب ومن عارصهم من أمم وشعوب،

وقوته
فهو خطاب مازال يف غضاضته ّ

وروعتهالباهرة ،فالقرآن معجزة باقية

ختتص بزمان معينّ  ،وال
متجدّ دة مل
ّ

ختتص بقوم دون قوم ،وال أ ّمة دون
ّ
أخرى ،وقد أكمل املصطفى هذا
البيان القرآين الرائع بفصاحته املشهورة،

وقد عبرّ عن هذا بقوله(( :أنا أعرب
العرب)) و((أنا أفصح العرب))

(((

ولو قايسنا وقارنا نصوص احلديث
النص القرآين لوجدنا ّ
أن
النبوي مع
ّ

النصني يتقاربان ويتامثالن يف املوضوع
ّ
ّ
النصني يعطيانك
وكأن
واألفكار،
ّ
نتيجة واحدة

(((

وهذا التكامل املشاهد

والنبوي -جاء
النصني -القرآين
بني
ّ
ّ
((( ينظر كنز العماّ ل  ،402 :11االختصاص
للمفيد  ،187بحار األنوار .158 :17
((( عادل البدري ،فصاحة الرسول املصطفى
وبالغته .103

313

أثر التعبري القرآين يف النصوص العلوية

نتيجة الفصاحة املتناهية والبيان الرائع

لطالّب الفصاحة يف القول إبراز

العباد ،وقد علل الباحثون هذه الفصاحة

عيل واحدا من الذين
كان اإلمام ّ

الرفيع الذي امتاز به
النبي عن بق ّية
ّ
والبالغة الرائعة لديه بعوامل منها:

أبرزوا مهارهتم وقدرهتم الفائقة

1.1النسب ،وهو انتامؤه إىل قبيلة قريش

يف صنع الكالم الرفيع و البيان

ّ
أن لغة قريش كانت أوسع وأشمل

من بني األمم ،وكالمه حاز

التي عرفت بالفصاحة والسيادة ،بيد

وأفصح من لغات سائر القبائل
العرب ّية ،وكذا هي األعرف من

جراء حمورية البيت احلرام،
بينها ،من ّ
وقصد العرب له من ّ
كل األرجاء
لزيارة البيت.

2.2النشأة يف بني سعد ،وهم من العرب
الفصحاء الذين يرجع نسبهم إىل

أول من
النبي إسامعيل الذي كان ّ
ّ

فتق لسانه بالعرب ّية ،كام هو منقول.

3.3الرضاعة يف بني ُزهرة ،وهم بيت
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مهاراهتم وقدراهتم البيان ّية (((..وقد

عرف بالفصاحة.

4.4ترعرعه يف حجر حليمة السعدية.
5.5نزول القرآن بلسانه.

6.6املؤ ّدب له هو اهلل تعاىل.

مقومات اللغة العرب ّية باعتبار ّ
أن هلا
ّ 7.7
للتوسع واالشتقاق ،ممّا يتيح
قابل ّية
ّ

البديع ،والذي عرف به العرب
املرتبة العليا من بني روائع الرتاث
العريب ،والذي مازال يتداوله

األدباء كأرفع كالم وأروعه ،وقد

تفاعلت نصوص الكتاب الكريم
عيل ،وتالمحت مع
يف روح
ّ
كالمه .وكيف ال يكون هذا! .وقد

بحب الكتاب فتأ ّثر
عيل
ّ
ترشب ّ
ّ
هبذا اخلطاب الساموي الثقيل ،فمأل

كيانه بلغة التنزيل ،وظهر ذلك يف

علمه وفقهه ،وصارت لغته
صنوا للغة الكتاب ،وشعاعا من

شعاعه ،فيلمس من فهم نصوص
القرآن ،وإدراك بعض أرساره

((( ينظر ع � ّب��اس ت�بري��زي��ان ،أس�ماء الرسول
املصطفى ،موسوعة الرسول املصطفى :1
.252
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ّ
أن طائفة من معاين القرآن وبيانه

ترك شيئا ع ّلمه اهلل من حالل وال

عيل وكالمه البليغ ،فكأنّه ينتزع
ّ
يطرز هبا
من جواهر الكتاب آللئ ّ

يكون ،من طاعة أو معصية ،إالّ

توزعت يف فقرات من خطب
قد ّ

حرام ،وال أمر والهني ،كان أوال

ع ّلمنيه وحفظته ،فلم أنس منه حرفا

منسوج كالمه ،فهو مع القرآن،

ثم وضع يده عىل صدري،
واحداّ .

وقد روى الشيخ الطويس بإسناده

وحكمة ونورا ،مل أنس شيئا ،ومل

ومن القرآن ومن صنيع القرآن.

إىل أ ّم سلمة أنهّ ا قالت :سمعت

ودعا اهلل أن يمأل قلبي علام وفهام
يفتني شئ مل أكتبه ،فقلت :يارسول

عيل مع
رسول اهلل يقول:
ّ
عيل ،اليفرتقان
القرآن والقرآن مع ّ
عيل احلوض((( وروى
حتّى يردا ّ

نسيانا وال جهال ،وقد أخربين ربيّ

السلمي عن سليم بن قيس اهلاليل
ّ

الذين يكونون من بعدك ،فقلت:

حممد بن مسعود بن ع ّياش
املحدّ ث ّ

عيل النسيان فيام
اهلل ،أو ّ
ختوفت ّ
أختوف عليك
بعد؟ .فقال :لست
ّ

أنّه استجاب يل فيك ،ويف رشكائك

قال :سمعت أمري املؤمنني

يارسول اهلل ،ومن رشكائي من

عيل،
اهلل إالّ أقرأنيها وأمالها ّ

بنفسه ويب ،فقال :األوصياء منّي إىل

يقول :مانزلت آية عىل رسول
فأكتبها بخ ّطي ،وع ّلمني تأويلها

وتفسريها ،وناسخها ومنسوخها،

وحمكمها ومتشاهبها ،ودعا اهلل يل أن

يع ّلمني فهمها وحفظها ،فام نسيت

آية من كتاب اهلل ،والعل ًام أمأله

عيل ،فكتبته منذ دعا يل بام دعا ،وما
َّ
((( أمايل الطويس  460الرقم .33 /1027

بعدي؟ .قال :الذين قرهنم اهلل

عيل احلوض ،ك ّلهم هاد
أن يردوا ّ
اليرضهم من خذهلم ،هم مع
مهتد،
ّ

القرآن والقرآن معهم.((1(..

وهذا التالزم الذي ذكرناه بني

عيل والكتاب املنزل من اهلل تعاىل،
ّ
جعل النصوص العلو ّية ترتفع إىل
( ((1تفسري الع ّيايش  14 :1ح .2
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النبي حممد
مصاف كالم اهلل وكالم
ّ

هبر األلباب وأثار إعجاب عقالئهم

هذا البيان الرائع الذي عرفته العرب

ّ
والشك يف الفصاحة العالية التي يلمسها

أئمة
جاء به وخاطبهم به،
وأقرته ّ
ّ

دون بعضا من
لنا ذاكرة التاريخ ،والتي ّ

خارجها ،إالّ أنهّ ا مل تنكر أو تتغاىض عن

ىّ
املتوف  406للهجرة،
الريض
بن احلسني
ّ

وعلو بياهنا ،ومع
وسموها
يف روعتها
ّ
ّ
للنبي املبعوث الذي
للكتاب العزيز ،و
ّ

األدب والبيان ،يف أرض العرب أو

الفصاحة املتناهية املشاهدة يف البيان

والكالم العلوي الرفيع ،والذي ورثه

عيل من قومه وأرومته بوصفهم
ّ
أفصح العرب ،وزاد من فصاحته
وبالغته أنّه تأ ّثر بمالزمته ومدارسته

للكتاب العزيز ،وتع ّلمه وتتلمذه عىل

يدي النبي الذي ع ّلمه مفاتيح

العلوم وفتح له من أبواهبا ،فتامزج

ومتاهى عامالن انص ّبا يف فصاحته
وبيانه اخلالّب ،فتش ّظى من نورمها
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وحسادهم ،فهم مذعنون له بذلك،
ّ

املتل ّقي يف النصوص العلوية التي محلتها
هذه النصوص الرشيفة أبو احلسن حممد

وقد فرغ الريض من مجع هذه النصوص

يف رجب من سنة أربعامئة للهجرة،
ووضع هلا تسمية ((هنج البالغة)) هذا

وقد وصف الرشيف الريض صاحب

عيل
هذه النصوص ،وهو اإلمام ّ

(((1

( ((1لقد ظهر شئ غريب عىل لسان بعض
الباحثني ب� ّ
��أن هن��ج ال��ب�لاغ��ة م��ن كالم

الرشيف الريض ،وليس من كالم اإلمام

لعيل لكي
عيل ،وإنّام نسبه الريض ّ
ي���روج ،و لكي تقبله املجامع األدبية
والعلمية .واليمكن قبول ذلك بأي تعليل

قبس من بيانني ومصدرين عظيمني ،مها

كانّ ،
ألن البالغة والفصاحة املتناهية التي

يف نصوص فقأت عيون البالغة والبيان

للريض أوغ�ي�ره أن يسطرها ،أو حتّى

النبوي ،جتلىّ
القرآن الكريم واحلديث
ّ

يف مايض الزمان وحارضه .فعبرّ ت

مجوع البلغاء واخلطباء عن إعجاهبا
العلوي الذي
وخضوعها للخطاب
ّ

جاءت هبا نصوص هنج البالغة اليمكن
يقارهبا نحتا ومعنى .ور ّب�ما ك��ان تعبري
األدي���ب سليامن ك� ّت��اين هب��ذا اخلصوص

جوابا كافيا هلم حني قال :وهنج البالغة
سواء أكان صقل حروفه عىل يد ابن أيب=
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بالقول :إذ كان أمري املؤمنني مرشع

وكتابته تعتمد عىل أمرين ،مها :مفردات

الفصاحة وموردها ،ومنيشء البالغة

األلفاظ

وعنه أخذت قوانينها ،وعىل أمثلتها

والمع ّقدة ،وألفاظه ك ّلها كذلك،

ومو ّلدها ،ومنه ظهر مكنوهنا،

حذا ّ
كل قائل وخطيب ،وبكالمه

استعان ّ
كل واعظ بليغ .ومع ذلك فقد
وتأخرواّ ،
ّ
ألن
سبق وقرصوا ،وقد تقدّ م

كالمه الكالم الذي عليه مسحة من
العلم اإلهلي ،وفيه عبقة من الكالم

ومركّباهتا.

أ ّما

املفردات

فأن تكون سهلة سلسة غري وحش ّية
فأ ّما املركّبات فحسن املعنى ورسعة
وصوله إىل األفهام ،واشتامله عىل

فضل بعض
الصفات التي باعتبارها ّ

الكالم عىل بعض ،وتلك الصفات

ّ
املتأخرون
هي الصناعة التي سماّ ها

وتصدّ ى عدد من أدباء

البديع ،من املقابلة واملطابقة ،وحسن

رس هذه الفصاحة ،ومنهم عبد احلميد
ّ
ابن أيب احلديد املعتزيل الذي قال :اعلم

والتوشيح،

واملامثلة ،واالستعارة ،ولطافة استعامل

من ّ
األولني
كل ناطق بلغة العرب من ّ

واملشاكلة .والشبهة يف ّ
أن هذه الصفات

النبوي
ّ

(((1

اللغة العرب ّية للتعبري والكشف عن

ّ
الشك يف أنّه أفصح
أننا اليتخاجلنا

التقسيم ،ور ّد آخر الكالم عىل صدره،
والرتصيع،

والتسهيم،

املجاز ،واملوازنة والتكافؤ ،والتسميط

واآلخرين ،إالّ من كالم اهلل سبحانه،

ك ّلها موجودة يف خطبه وكتبه ،مبثوثة

فضيلة اخلطيب والكاتب يف خطابته

هذان األمران يف كالم أحد غريه ،فإن

ّ
ألن
وكالم رسول اهلل ،وذلك

=طالب -وه��و األص��وب -أم كان عىل
يدي مقحم فنّان ،فإنّه يبقى دائام تعبريا
عميق البالغة عن نفسية رج��ل واحد
عيل
ّ
عيل بن أيب طالب .اإلمام ّ
سمي ّ

(نرباس ومرتاس .)190
امليس .12
( ((1رشح هنج البالغة رّ

متفرقة يف فرش كالمه ،وليس يوجد
ّ

كان قد تع ّلمها وفكَّر فيها ،وأعمل
رويته يف رصفها ونثرها ،فلقد أتى

بالعجب العجاب ،ووجب أن يكون
إمام الناس ك ّلهم يف ذلك ،ألنّه ابتكره

ومل يعرف من قبله وإن كان اقتضبها
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ابتداء ،وفاضت عىل لسانه مرجتلة،

وجاش هبا طبعه بدهية ،من غري رو ّية

وال اعتامل ،فأعجب وأعجب!وعىل

كال األمرين فلقد جاء جم ّليا والفصحاء

وبحق ما
تنقطع أنفاسهم عىل أثره.
ّ

ِ
منزل
غري
فال فرق إالّ أنّه ُ

(((1

عيل
فال غرابة يف أن جتد كالم ّ

معروفا ومتداوال لدى أنصاره وأعدائه،

فكانت نصوص هنج البالغة حارضة يف

قال معاوية ملحفن الض ّبي ّ -ملا قال له:

حمافل األدب ودواوين الشعر ،وجمالس

ألعيل تقول هذا؟ .وهل س ّن
اللخناء،
ّ
الفصاحة غريه! ((1(.وقد وصف الشيخ

يمكن لنا أن نقول :ال حاجة للتعريف
هبذه النصوص ،فهي نصوص قائمة

وبعدّ ،
اخلاص منهم
فإن علامء اإلسالم
ّ

وكام تقدّ م القول بأنّه يعود ويرجع

جئتك من عند أعيا الناس -يا ابن

حممد تقي التسرتي كتاب النهج بالقول:
ّ

األول
والعا ّم ،وإن صنّفوا من الصدر ّ
يف ّ
كل ف ّن إالّ أنّه مل يؤ ِّلف أحد مثل

مر العصور ،ولذا
اخللفاء ودواوينهم عىل ّ

بنفسها.

العلوي
النص واخلطاب
السمو يف
هذا
ّ
ّ
ّ

بالنص
عيل
ّ
أساسا إىل تأ ّثر اإلمام ّ
ثم
القرآين وامتثاله يف قرحيته ،ومن ّ

الريض هذاّ ،
مهية
كتاب الرشيف
فإن أ ّ
ّ
ّ
كل كتاب بمقدار فائدته ،وقيمته بقدر

انعكاسه يف تراكيب كالمه ومجله التي

اهلل تعاىل كتاب ،فإنّه تاليه يف الفصاحة

كنصوص عالية يف فصاحتها وروعتها

عائديته ،ومل يبلغ بكتابه هذا بعد كتاب
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كالدر ينطِق صادق ًا
حوى ِح َك ًام
ّ

والبالغة ،ويف االشتامل عىل ّ
كل نصح
وحكمة ،ولقد أجاد من قال فيه:

رصع لف َظ ُه
كتاب ّ
كأن اهللَ ّ
ٌ
ِ
ِ
آيات الكتاب املن ّز ِل
بجوهر
( ((1رشح هنج البالغة .278 :6

وصلت إىل أذهان السامعني فتناقلوها
ومجاهلا ،حتّى ّ
أن الرشيف الريض الذي

طرز كتابه الرائع العظيم هنج البالغة،
ّ
هبذه الروائع من نصوص اللغة العربية

املكتنزة ،قد اكتسب شهرته وخلوده من
( ((1هبج الصباغة يف رشح هنج البالغة 17 :1
مقدّ مة املؤ ّلف.

عادل عبد الرمحن البدري

هذا الكالم الذي انتخبه من درر كالمه

القرآنية ،عىل سبيل املثال :العذب
ِ
واحلجر
واألجاج والربزخ والفرات

هذه الروائع يف فنون الكالم املختلفة،

ﯞﯟﯠﯡﯢﯣﯤﯥ

وعواليه ،وقد مجعه من مصادر موثوقة

شتّى ،و مازال يتجدّ د ذكراه مع إيراد
بفضل هذه النصوص العالية املباركة،
والتي عدّ ت من أعىل وأرفع ما روي

عن العرب من درر الكالم واخلطب
واحلكم .و هذه النصوص التي هبرت

املتل ّقني امتشجت مع نصوص قرآنية،

وكأنهّ ا كانت صدى هلا ،أو تأ ّثرت هبا
فجذبتها وانجذبت معها ،فانعكست

التي جاءت يف قوله تعاىلﭽ ﯜ ﯝ

ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪﭼ [سورة

الفرقان ]53 :والعذب هنا ضدّ امللح،
ّ
وكل مستساغ من طعام أو رشاب

(((1

وقال اخلليل :عذب املاء عذوبة فهو

عذب ط ّيب( ((1وقد انعكس هذا اللفظ
يف كتاب كتبه إىل معاوية بن أيب سفيان

يصف فيه إيذاء قريش لبني هاشم

عيل
برشاقتها وإرشاقها يف نفس
ّ

بقوله :ومنعونا العذب وأحلسونا

من جديد بثوب قشيب نضيد.

من قوهلم :استحلس فالن اخلوف،

وروحه ،وانتظمت يف بديع كالمه
طائفة من األلفاظ القرآنية يف
منظوم الكالم العلوي

اخلوف

(((1

وأحلسونا اخلوف ،جاء

إذا مل يفارقه اخلوف ومل يأمن .مأخوذ
من ِ
احللس ،بكرس احلاء وإسكان الالم

دخلت األلفاظ والتعابري القرآنية

أو بفتحهام ،وهو ماويل ظهر البعري

الترشيع إىل وقتنا احلارض ،وهناك ألفاظ

ويقال لبساط البيت :احللس ،بكرسها

يف بنية كالم الناطقني بالضاد من عرص

قرآنية خمتلفة تداوهلا األدباء والشعراء

بدراية وف ّن مجيل ،لكنّها عىل العموم

جاءت بجامل ونسق أدنى ممّا جاء يف

عيل ،ومن هذه األلفاظ
منظوم كالم ّ

والدا ّبة حتت الرحل والقتب والرسج،
أيضا ،وقوهلم :فالن حلس بيته ،إذا مل

( ((1ترتيب مجهرة اللغة ( 513 :2عذب).
( ((1العني  102 :2باب العني والدال والباء
معهام.
( ((1هنج البالغة  368كتاب رقم .9

319

أثر التعبري القرآين يف النصوص العلوية

واستعار ّ
عيل

أعذب عن الشئ ،إذا امتنع منه .ويف

واليقني الوجداين للمت ّقني الذين آمنوا

امتنعوا عن ذكره ّن .وبات الرجل

يربحه عىل املثل

(((1

العذب الفرات ملصادر العلم الر ّباين
واهتدوا هبدى اإليامن يف قوله:

وارتوى من عذب فرات سهلت له

موارده

(((1

قال ابن ميثم :ش ّبه العلوم

والكامالت النفسان ّية التي تفاض عىل

العارف باملاء الزالل ،فاستعار له
ّ
ورشح تلك االستعارة
لفظ العذوبة،

بذكر االرتواء

(((2

وأ ّما ما جاء يف قول

عيل :اعذبوا عن النساء ما استطعتم.
ّ
فمعناه اصدفوا عن ذكر النساء وشغل

القلب هب ّن ،وامتنعوا من املقاربة هل ّن،
ّ
يفت يف عضد احلم ّية ،ويقدح
ألن ذلك ّ

العدو،
يف معاقد العزيمة ،ويكرس عن
ّ

عاذبا وعذوبا ،إذا كان ممتنعا عن النوم
جائعا( ((2واألجاج يف قوله تعاىل جاء

املر امللح ،والشديد امللوحة
بمعنى املاء ّ
واملرارة مثل ماء البحر

(((2

وانعكس يف

عيل لألولياء الراغبني يف اهلل
وصف ّ
بقوله :وشملتهم الذ َّل ُة فهم يف بحر
أجاج

(((2

والربزخ جاء يف اآلية بمعنى

احلاجز بني الشيئني .وهو من وقت
املوت إىل القيامة أيضا ،ومن مات

دخله(ّ ((2
وكل فصل بني شيئني برزخ

(((2

ومن هذا جاء قوله تعاىل ﭽﯟ ﯠ

ﯡ ﯢ ﯣ ﯤﭼ [سورة املؤمنون:

ويلفت عن اإلبعاد يف الغزوّ .
وكل من

 ]100أي حاجز بني املوت والبعث

والعذوب :املمتنع من األكل والرشب،

حاجز بينهم وبني الرجوع إىل الدنيا

امتنع من شئ فقد عذب عنه .والعاذب
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احلديث ((فأعذبوا عن النساء)) أي

فسه الريض
كام رّ

(((2

وقال ابن دريد:

( ((1ينظر لسان العرب  54 :6و ( 55حلس).
( ((1هنج البالغة  118ضمن خطبة .87
( ((2رشح هنج البالغة .291 :2
( ((2هن��ج ال��ب�لاغ��ة  519فصل يف غريب
كالمه املحتاج إىل التفسري الرقم .7

إىل يوم القيامة من القبور .وقيل :هو

(((2

( ((2ترتيب مجهرة اللغة ( 513 :2عذب).
( ((2العني .198 :6
( ((2هنج البالغة  75ضمن خطبة .32
( ((2القاموس املحيط ( 354 :1الربزخ).
( ((2تفسري التبيان .394 :7
( ((2ينظر ترتيب مجهرة اللغة ( 119 :1برزخ).

عادل عبد الرمحن البدري

كام قالوا :ذيل ذائل ،وموت مائت

عيل بقوله :سلكوا يف
وإليه أشار ّ
بطون الربزخ سبيال ُس ِّلطت األرض

املدين يف معنى اآلية:
وقال ابن معصوم
ّ

(((2

ّ
وكأن قوله يف بطون

وحدّ ا حمدودا -اليفسد أحدمها اآلخر-

(((2

وقال ابن ميثم :بطون

عليهم فيه فأكلت من حلومهم ،ورشبت

من دمائهم

الربزخ هو كناية عن حفر املقابر

واألرماس

(((3

أي بني البحرين حائال من قدرته،

ّ
كأن ك ّ
ال منهام يقول
وتنافرا شديدا،
لآلخر :جعل اهلل عليك ممازجتي حراما

الربزخ :ماغاب و َب َطن منه من علومنا

حمرما ،كام كان يقوله الرجل يف اجلاهل ّية
ّ

اآلية بمعنى احلرام ،وهو يرجع إىل

وعبرّ القرآن الكريم عن القلوب

ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ

والصالح باحلجارة ،بل جعل بعض

ومشاهداتنا

(((3

واحلجر املحجور يف

معنى قوله تعاىل املتقدّ م يف اآلية ﭽﭧ

إذا لقي من خيافه(.((3

القاسية العاصية واملمتنعة عن اهلدى

ﭮ ﭯ ﭰ ﭼ [سورة الفرقان:

احلجارة هلا من اإلحساس واخلشوع

وقال

والكافرين ،كام جاء يف قوله تعاىل ﭽ ﮗ

 ]22قال ابن دريد :ويف التنزيل ﭽﭯ
حمرما
ﭰﭼ أي حراما
ّ

(((3

الزخمرشي :جاءت الصفة يف وصف
ّ
احلجر باملحجور لتأكيد معنى احلجر،

( ((2هنج البالغة  238ضمن خطبة .221
الرمس :مصدر رمسته
( ((2قال ابن دري��دَ :
سميت الرياح
أر ُمسه رمسا ،إذا دفنته ،وبه ّ
روامس ،ألنهّ ا ترمس اآلثار ،أي تدفنها.
فسمي القرب
�م كثر ذل��ك يف كالمهم
ّ
ث� ّ
رمسا ،واجلمع أرماس ورموس .ترتيب
مجهرة اللغة ( 82 :2رمس).
( ((3رشح هنج البالغة .61 :4
( ((3ترتيب مجهرة اللغة ( 361 :1حجر).

لعظمة اهلل ماليس لقلوب املنافقني
ﮘﮙﮚﮛﮜﮝﮞﮟ
ﮠ ﮡﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ
ﮩﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ

ﮱﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚﭼ

[سورة البقرة ]74 :تعريضا باملنافقني
الذين استحالت أفئدهتم إىل حجارة

(ّ ((3
الكشاف .274 :3
األول والكناز ملا عليه من لغة
( ((3الطراز ّ
املعول ( 258 :7حجر).
العرب ّ
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صلدة الحياة والشعور ينبض فيها.

هذه اآلية ((رياشا)) بدل ((ريشا))

أحجار ،ويف الكثرة حجارة .وأحلقوا

مجيعا واحده الريش ،وإن شئت جعلت

واحلجر :هو الصخرة ،واجلمع يف الق ّلة

اهلاء فيها لتأنيث اجلمع ،كام ذهب إليه

سيبويه يف البعولة والفحولة .وقال
اجلوهري :حجر وحجارة ،كقولك:
ّ

مجل ومجالة ،وذكر وذكارة .ويقال يف
املجاز :رمي فالن بحجر األرض ،إذا
رمي بداهية من الرجال .ويف حديث

الفراء :إن شئت جعلت رياش
قال
ّ
الرياش مصدرا يف معنى الريش ،كام

يقال :لبس ولباس

(((3

وقال الفريوز

ابادي :الريش ،بالكرس ،للطري ،كالراش
ج :أرياش ورياش ،واللباس الفاخر،
كالرياش ،كاللبس واللباس ،واخلصب

واملعاش .وأعطاه مئة بريشها ،أي
ّ
ألن امللوك
بلباسها وأحالسها ،أو

لعيل حني
األحنف بن قيس أنّه قال ّ
سمى معاوية أحد احلكمني عمرو بن
ّ

كانوا إذا حبوا حباء ،جعلوا يف أسنمة

فاجعل معه ابن ع ّباس فإنّه اليعقد عقدة

والريش يف قول الزخمرشي

العاص :إنّك قد ُرميت بحجر األرض،
إالّ ح ّلها .أي بداهية عظيمة تثبت ثبوت
احلجر يف األرض(.((3

اإلبل ريش النعامة ،ليعرف أنّه حباء

امللك

(((3

هو :لباس الزينة ،استعري من معنى

ريش الطري ،ألنّه لباسه وزينته

(((3

ومن هذه املفردات القرآنية التي

عيل
وقد جاء هذا اللفظ يف خطبة ّ

الذي جاء يف قوله تعاىل ﭽ ﭴ ﭵ

الذي رضب لكم األمثال ،وو ّقت لكم

انعكست يف كالم عيل :الريش
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(((3

ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼﭽ
ﭾ ﭿ ﮀ ﮁﮂ ﮃ ﮄ ﮅ
ﮆ ﮇ ﮈﭼ [سورة األعراف:

القراء قرأ قوله تعاىل يف
 ]26وبعض ّ
( ((3لسان العرب ( 165 :4حجر).

بقوله :أوصيكم عباد اهلل بتقوى اهلل

( ((3اجلامع ألحكام القرآن (تفسري القرطبي)
.2701 :3

( ((3معاين القرآن .375 :1

( ((3القاموس املحيط  425 :2فصل الراء.
(ّ ((3
الكشاف .97 :2

عادل عبد الرمحن البدري

اآلجال ،وألبسكم الرياش

(((3

ولفظ

األمثال ونحوه يف قوله قد ورد يف
اللفظ القرآين يف موارد عديدة كقوله

تعاىل ﭽ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦﮧ

واحلديث(.((4

واملثل واألمثال الذي جاء يف

والنص العلوي خيتلف يف بالغته
اآلية
ّ

وتعبريه عن املثالت التي جاءت يف

ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﭼ [سورة

قوله تعاىل ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ

حممد:
ﭽ ﭾ ﭿ ﮀﭼ [سورة
ّ

ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟﭼ

العنكبوت ]43 :وكقوله ﭽ ﭼ

 ]3وكقوله ﭽﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ

ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙﭚ
[سورة

الرعد.]6 :

ﯛ ﯜ ﯝ ﯞﭼ [سورة

وكلمة املثالت فيها قراءات ،فينقل

[سورة الزخرف]8 :

األول والثاين ،وبعضهم
للحرف
ّ

ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ

ويروي الفراء عن قبيلة متيم بأنهّ ا

الزخرف ]57 :وكقوله ﭽ ﮱ ﯓ

ﯔﭼ
وكقوله

ﭽﮊ ﮋ ﮌ ﮍ

ﮔﭼ [سورة اجلمعة ]5 :وكقوله

ﭽﭿﮀﮁﮂﮃﮄ

ّ
بأن بعضهم قرأ بضمتني
العكربي
ّ

األول وإسكان الثاين
بضم
قرأ
ّ
ّ
تقول :املثالت ،بتسكني الثاء

(((4

(((4

وذكر

الزخمرشي قراءة ثالثة هلا فيها ،بفتح

ﮅ ﮆ ﮇﭼ [سورة

وضم الثاين
األول
ّ
ّ

ﮄ ﮅ ﮆﭼ [سورة الروم]28 :

عيل يف خطبته
ّ
النص الوارد يف قول ّ
بعد انرصافه من ص ّفني :واحتجاجا

العنكبوت ]41 :وكقوله ﭽ ﮂ ﮃ

وغري ذلك من آيات كريمة .واملثل:
الشئ الذي يرضب لشئ مثال فيجعل

مثله

(((4

احلجة
حمركة:
ّ
وأصل املثلّ ،

( ((3هنج البالغة  107ضمن خطبة .83
( ((4لسان العرب ( 611 :11مثل).

(((4

وهبذه القراءة

الثالثة ضبط الرواة واملصححون

( ((4القاموس املحيط  613 :3فصل امليم.
( ((4إمالء ما م ّن به الرمحن .61 :2
( ((4معاين القرآن .59 :2
(ّ ((4
الكشاف .514 :2
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بالب ّينات ،وحتذيرا باآليات ،وختويفا

وذكر منذر بن سعيد ّ
أن اإلمالق:

(((4

وأصل اإلمالق اإلنفاق،

باملثالت

(((4

وقوله أيضا من هذا

املعنى :وكيف حمق من حمق باملثالت

أنفقه

(((5

وضم
واملثالت واحدها مثلة بفتح امليم
ّ

يقال :أملق مامعه إمالقا ،وملقه ملقا،

وقال الطربيس:

تابع لذلك ،فاستعملوا لفظ السبب

بضم امليم وإسكان
الثاء ،وقالوا :مثلة
ّ

الثاء :وهو التنكيل

(((4

املثالت ،أي العقوبات التي يقع هبا

االعتبار .وقيل :هي العقوبة الفاضحة

ايت تسري هبا األمثال( ((4وهلذا قيلّ :
كأن

إذا أخرجه من يده ومل حيبسه ،والفقر

موضع السبب حتّى صار به أشهر

(((5

عيل :إذا أملقتم
ومنه جاء قول
ّ
فتاجروا اهلل بالصدقة( ((5وامل َلق:

املثل مأخوذ من امل َثل ،ألنّه إذا شنّع يف

الترض ع والطلب
ّ
عيل :الثناء بأكثر من االستحقاق

ﯣ ﯤ ﯥ ﯦﯧ ﯨ

ب الذي جاء يف قوله تعاىل
والن ُّْص ُ

 ]151بمعنى ق ّلة ذات اليد .ورجل

[سورة ص ]41 :هو بمعنى الداء

عقوبته جعله مثال وعل ًام(.((4

واإلمالق يف قوله تعاىل ﭽ ﯢ

(((5

يفس قول
ومنه رّ

ملق (.((5

ﯩ ﯪﭼ [سورة األنعام:

ﭽ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉﭼ

ملق :ضعيف ،ومملق :فقري ،واملصدر

بضم النون وفتحها
وقرئ
ّ

اإلمالق
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اإلنفاق ،يقال :أملق ماله بمعنى:

(((5

مؤرج
وحكى الن ّقاش عن ّ

والبالء

(((5

وضمهام.
مع سكون الصاد ،وبفتحهام،
ّ

أ نّه قال :اإلمالق اجلوع بلغة خلم.

بضم النون
قال الزخمرشي :فالنُصب
ّ

( ((4هنج البالغة  46ضمن خطبة .2
( ((4هنج البالغة  204ضمن خطبة .147
( ((4ترتيب مجهرة اللغة ( 315 :3مثل).
( ((4جممع البيان .278 :3
( ((4لسان العرب ( 615 :11مثل).
( ((5ترتيب مجهرة اللغة ( 369 :3ملق).

( ((5تفسري القرطبي .2651 :3
( ((5لسان العرب ( 348 :10ملق).
( ((5هنج البالغة  513حكمة .258
( ((5ترتيب مجهرة اللغة ( 369 :3ملق).
( ((5هنج البالغة  535ح .347
( ((5القاموس املحيط .177 :1

عادل عبد الرمحن البدري

َ
والرشد،
كالرشد
والنصب بفتح النونُ ،
والنصب بفتح النون والصاد عىل أصل

املصدر

(((5

ومنه جاء حديث ّ
عيل:

لب شغل
فاتّقوا اهلل عباد اهلل تق ّية ذي ّ
التفكّر قلبه ،وأنصب اخلوف بدنه

قد نصب نفسه هلل-سبحانه -يف أرفع
األمور ،من إصدار ّ
كل وارد عليه،

وتصيري ّ
كل فرع إىل أصله

(((6

قال

ابن ميثم البحراين :أي ّملا كمل يف

(((5

ذاته نصب نفسه ألرفع األمور ،من

مرض أو تعب ،يقال :أنصبه املرض

اهلل ،فصار كاملصباح يقتبس منه أنوار

قال ابن دريد :النصب :تغيرّ احلال من

هداية اخللق ،وإفادهتم لقوانني طريق

ونصبه ،لغتان ،وأنصبه أعىل ،وكذلك

العلم ،فهو لكونه متل ّبسا هبا (خ :مل ّيا

احلزن إذا أ ّثر فيه(.((5

وأ ّما ما جاء يف قوله تعاىل ﭽﯡ

هبا) قايم بإصدار األجوبة عن ّ
كل

ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧﭼ [سورة

ماورد عليه من األسئلة التي استبهم
أمرها عىل األذهانٍ ،
واف بر ّد ّ
كل فرع

إىل ر ّبك يف الدعاء ،وارغب إليه يف

عنه

والر َغب
والرغب
والرغب
َ
ُ
َ

يف دبر الصالة وأنت جالس .وقيل:

عيل يف قوله :والرغبة مفتاح
أشار ّ
الن ََصب ،ومط ّية التعب( ((6وقوهلم:

الرشح ]8- 7 :فاملعنى :انصب

املسألة .وقال الصادق :هو الدعاء

معناه إذا فرغت من الفرائض فانصب
يف قيام الليل .وقيل :فانصب فيام

ر ّغبك اهلل فيه من األعامل( ((6ومن هذا

عيل للعبد الصالح:
جاء وصف
ّ
(ّ ((5
الكشاف .97 :4

( ((5هنج البالغة  111ضمن خطبة .83

( ((5ترتيب مجهرة اللغة ( 434 :3نصب).
( ((6جممع البيان .509 :5

من فروع العلم إىل أصله املتش ّعب
(((6

والرغبة :الرضاعة واملسألة

(((6

وإليها

ر ّغبه :أعطاه مارغب ،وأرغبني يف
الشئ ور ّغبني بمعنى .والرغيبة من

العطاء :الكثري

(((6

ومن هذا جاء قول

( ((6هنج البالغة  118ضمن خطبة .87
( ((6رشح النهج .294 :2
( ((6لسان العرب ( 422 :1رغب).
( ((6هنج البالغة  540ح .371
( ((6لسان العرب ( 422 :1رغب).
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عيل  :وال فيام ر ّغبت رغبوا(.((6
ّ

وقوله تعاىل ﭽ ﭸ ﭹ ﭺ ﭼ [سورة

ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅﭼ

(((6

واملشاحة :الضنّة،
البخل واحلرص.
ّ

والرس املراد هنا :مايكتم،
ّ

شح
يفوهتام ،و
تشاح القوم يف األمرّ ،
ّ

عيل:
الطارق ]9 :انعكس يف قول ّ

قد انجابت الرسائر ألهل البصائر

[سورة احلرش]9 :

(((7

جاء بمعنى

وقوله :األقاويل حمفوظة ،والرسائر

وتشاحا عىل األمر ،اليريدان أن
ّ

(((6

بعضهم عىل بعض حذر فوته (((7ومن

وفس ابن ميثم البحراين يف رشحه لنهج
رّ

التجارّ :
أن يف كثري
األشرت يف وصف
ّ

مبلوة
ّ

(((6

كالرسيرة ،واجلمع أرسار ورسائر

الرس ما أرسرت به.
وقال الليث:
ّ
(((7
رش
الرس من خري أو ّ
والرسيرة :عمل ّ

وتشاحوا عىل
عيل:
ّ
هذا جاء قول ّ
احلرام( ((7ومنه كتب إىل مالك

البالغة الرسائر بام أضمر يف القلوب من

وشحا قبيحا(.((7
منهم ضيقا فاحشا،
ّ

العقائد والن ّيات( ((7وروي عن معاذ بن
جبل قال :سألت رسول اهلل ما هذه

الرسائر التي تبىل هبا العباد يف اآلخرة؟.
فقال :رسائركم هي أعاملكم من الصالة
والصيام والزكاة والوضوء والغسل

من اجلنابةّ ،
ألن األعامل ك ّلها رسائر
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والشح يف قوله تعاىل ﭽ ﯿ ﰀ
ّ

خف ّية (.((7

( ((6هنج البالغة  159ضمن خطبة .109
( ((6هنج البالغة 156 :ضمن خطبة .108
( ((6هنج البالغة  535حكمة .343
( ((6القاموس املحيط  109 :2فصل السني.
( ((7لسان العرب ( 357 :4رسر).
( ((7رشح النهج .410 :5
( ((7جممع البيان .471 :5

الشح،
وقال ابن معصوم املدين:
ّ

بالضم ويكرس ،وقرئبهام :البخل ،أو مع
ّ

حرص ،أو لؤم النفس وانقباضها عن
املعروف ،وحرصها عن املنع ،وأ ّما البخل

فهو املنع نفسه(.((7

وطحاها يف قوله تعاىل ﭽ ﭠ

ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭼ [سورة
([ ((7سورة التغابن.]16 :
( ((7القاموس املحيط  316 :1فصل الشني.
( ((7هنج البالغة  201ضمن خطبة .144
( ((7هنج البالغة  438كتاب رقم .53
األول والكناز ملا عليه من لغة
( ((7الطراز ّ
املعول  378 :4فصل الشني.
العرب ّ
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الشمس ]6- 5 :أي :خلقها.

وعن ابن ع ّباس :طحاها :قسمها

(((7

قوله تعاىل ﭽ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ

ﮣ ﮤﭼ [سورة فاطر ]35 :بفتح

وعن ابن ع ّباس أيضا :بسطها عىل

الالم ،كأنّه جعله مايلغب

لعيل :وأشهد أن
وجاء يف خطبة ّ
ال إله إالّ اهلل ،الذي رفع السامء فبناها،

واملش ّقة التي تصيب املنتصب لألمر
املزاول له .وأ ّما اللغوب فام يلحقه من

والطحو ،كالدحو :وهو البسط ،وفيه

املش ّقة والكلفة .واللغوب نتيجته وما

واللغب يف قوله تعاىل ﭽ ﭯ

عيل يف وص ّية كان يكتبها
جاء كالم ّ
ملن يستعمله عىل الصدقات :وال توكّل

املاء(.((7

وسطح األرض فطحاها(.((8

لغتان ،طحا يطحو وطحا يطحى(.((8

ﭰﭱﭲﭳﭴﭵ

(((8

والفرق

بني الن ََّصب واللغوب ّ
أن الن ََّصب التعب

الفتور بسبب النصب ،فا لنصب :نفس
حيدث منه من الكالل والفرتة

(((8

ومنه

ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻﭼ [سورة

هبا إالّ ناصحا شفيقا وأمينا حفيظا،

ابن دريد :اللغب :التعب واإلعياء،

متعب (.((8
والو ِرق يف قوله تعاىل ﭽ ﯞ
َ

ق ]38 :جاء بمعنى اإلعياء

(((8

وقال

يقال :لغب يلغب لغبا بفتح الالم،

بضم الالم ،وهي أفصح
ولغب لغوبا،
ّ

اللغتني

(((8

السلمي ((لغوب)) يف
وقرأ
ّ

( ((7صحيفة ّ
عيل بن أيب طلحة .534
( ((7تنوير املقباس .512
( ((8أمايل الطويس  684الرقم .9 /1456
( ((8لسان العرب ( 4 :15طحا).
( ((8العني  421 :4باب الغني والالم والباء
معهام.
( ((8ترتيب مجهرة اللغة ( 287 :3لغب).

غري معنّف وال جمحف ،وال ملغب وال

ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣﭼ

[سورة الكهف ]19 :بمعنى الدراهم
الو ِر ق
ّ
والفضة ،وقال أبو عبيدةَ :
الفضة ،اذا كانت مرضوبة كدراهم أو
ّ

والفضة .وقالوا:
ال .وقيل :الذهب
ّ
للفراء .370 :2
( ((8معاين القرآن ّ
(ّ ((8
الكشاف .614 :3
( ((8هنج البالغة  381ضمن وص ّية رقم .25
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الورق :املال الناطق ك ّله

(((8

وقال ابن

دريد :والورق :الدراهم بعينها ،ور ّبام

مجعت فقيل :أوراق

(((8

وقرأ محزة

وأبو عمرو وخلف وأبو بكر وروح
((بِ َو ْر ِقكم)) بإسكان الراء ،وقرأ

الباقون بكرسها( ((8وقرأ اإلمام ّ
عيل 

((بوارقكم)) بصيغة اسم اجلمع ،عىل
زنة فاعل ،يف قوله تعاىل هذا ،والوارق

عىل زنة فاعل جعله اسم مجع كباقر
وجائل (.((9

عيل البناء الفخم الذي
ووصف ّ
بناه رجل من ع له بقولهَ :أ ْط َلع ِ
ت
َ
ماّ
رؤوسها( ((9يف كناية مجيلة عن
الو ِر ُق
َ
َ
الغنى.

( ((8ل��س��ان ال��ع��رب  375 :10و 378
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(ورق).

( ((8ترتيب مجهرة اللغة ( 581 :3ورق).
( ((8النرش يف القراءات العرش .310 :2

( ((9الدكتور أن�مار عبد اجل � ّب��ار ،الطواهر
عيل للقرآن
اللغوية يف ق��راءة اإلم��ام ّ

الكريم ،اجل��زء الثالث ،جم ّلة املصباح
العدد الثالث ،خريف  2010م ص.216

( ((9هنج البالغة  537ح .355

أهم املصادر واملراجع

حممد بن
•االختصاص ،أبو عبد اهلل ّ

العكربي البغدادي
حممد بن النعامن
ّ
ّ
ىّ
املتوف 413
املل ّقب بالشيخ املفيد

للهجرة ،حتقيق عيل أكرب غ ّفاري،

منشورا ت مكتبة الزهراء قم 1402

للهجرة.

•األمايل ،أبو جعفر حممد بن احلسن
ىّ
املتوف  ،460حتقيق قسم
الطويس
الدراسات

اإلسالم ّية،

مؤسسة

البعثة ،نرش دار الثقافة -قم ،الطبعة
األوىل  1414للهجرة.

•هبجة اخلاطر ونزهة الناظر يف الفروق
اللغو ّية واالصطالح ّية ،الشيخ حييى
بن حسني بن عشرية البحراين ،من

أعالم القرن العارش اهلجري ،حتقيق
الس ّيد أمري رضا عسكري زاده ،جممع

البحوث اإلسالم ّية -مشهد ،الطبعة

الثانية  1430للهجرة.



فحوى البحث
جيري البحث يف سياق تراث االمام احلسن السبط
القرآني والذي يرى الباحث انه غيب طويالً ،ومل تكتب فيه
االقالم كثرياً .ومع قلة ماورد عنه يف هذا اجملال من روايات،
فهي ال تزيد على عشرين رواية (حبذف املكررة منها).
وقد قسم البحث على مبحثني ،جاء االول عن مرجعية
االمام احلسن يف التعامل مع القرآن الكريم و حقائقه الغيبية.
وجاء الثاني ليبني دوره يف التأسيس لفهم القرآن الكريم
وبيان بعض القواعد اليت اسسها نظرياً او عملياً.
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املقدمة

احلمد هلل رب العاملني وصىل اهلل عىل

بني أيدينا هو جمموعة األلفاظ (الوجود

لقد أوىل املسلمون إهتامم ًا وعناي ًة

منحرصة هبذا الوجود فإن وراء األلفاظ

نزول آياته والشك يف أن بحوث علوم

احلقائق حقائق أخرى إىل أن تصل إىل

حممد وآله الطيبني الطاهرين .وبعد...

خاصة بالقرآن الكريم وتفسريه منذ بداية
القرآن متتد اىل عرص رسول اهلل وال

الكتبي واللفظي) وحقائق القرآن غري
معاين ووراء املعاين حقائق ووراء
مراتبها العليا عند اهلل متجاوزة ملجموعة

خيفى عىل كل باحث عالقة أهل البيت
بالقرآن الكريم فهم ِعدْ ل القرآن بداللة

واجلربوت

جهود كبرية يف جمال علوم القرآن ،وكان

َم ْن أحاط بكل يشء.

حديث الثقلني ،ولألئمة املعصومني
هلم الريادة يف هذا العلم فقد ذكر السيد

حمسن األمني يف كتابه (أعيان الشيعة/1 :

 )90نق ً
ال عن عقدة الكويف :أن اإلمام

عيل عنده ستون نوع ًا من أنواع علوم

القرآن ثم جاء بعده اإلمام احلسن

كبري يف مواصلة احلفاظ
فكان لهٌ 
دور ٌ
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عام له مراتب وجودية متعددة والذي

عىل علوم الرشيعة امتداد ًا لدور أمري

املؤمنني عيل بالرغم من منع التدوين.
املبحث األول:

مرجعية اإلمام احلسن يف التعامل
مع القرآن

القرآن الكريم كالوجود بشكل

من العوامل كعامل امللك
(((

(((

وامللكوت

وعامل الالهوت

(((

(((

إىل

غريها من العوامل الغيبية التي أحاط هبا
ومع أن القرآن الكريم له مستويات

وجتليات يف كل عامل تتناسب معه إال
((( ع��امل امللك :هو الكريس أعني األجسام
واجل��س�مان��ي��ات وه���و م��ن ع���وامل الغيب

(الفردوس األع�لى ،حممد حسني كاشف

الغطاء.)49 :
((( عامل امللكوت :هو عامل الذر الثالث وهو
علم النفوس الكيل.
((( عامل اجل�بروت :هو عامل الذر الثاين و عامل
العقول النورية.
((( عامل الالهوت :هو عامل الذر األول ومرتبة

األسامء والصفات امللزمة لألعيان الثابتة.

(اهلامش  2 ،3 ،4ينظر :رشح األسامء للمال
هادي السبزواري.)61 :

ساجد صباح ميس العسكري

ولقد

وحكيم عن أن تدركه العقول،
عيل
ٌ
فهو ٌ

أن له حقيقة وجودية واحدة

وجود مراتب له ففي مرتبة يكون بلسان

إىل عامل الشهادة احتجب بحجب كثرية

(((

أشار القرآن الكريم بصورة إمجالية إىل

عريب مبني ويف مرتبة ،عيل حكيم قال

تعاىل :ﭽﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ
ﮊﭼ [سورة الزخرف.]3 :

و لمَا تنّزل القرآن الكريم من عامل الغيب
يقول ( ُم ّ
ال صدرا) أنه احتجب بألف

حجاب حتى وصل إلينا

(((

وسبب

وجود تلك احلجب ،اختالف العوامل

ففي هذه اآلية يشري إىل املراتب

التي نزل هبا القرآن الكريم ،لذا قال

يقول تعاىل :ﭽ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ

أن نكلم الناس عىل قدر عقوهلم)((( لذا

الوجودية التي بني أيدينا ويف آية أخرى

ﮑ ﮒﭼ [سورة الزخرف.]4 :

ففي هذه اآلية يشري تعاىل إىل

املراتب العالية للقرآن الكريم فيصفه

بالعيل احلكيم.

الرسول( :إنا معارش األنبياء أمرنا
فإن الوصول إىل أعىل مراتب القرآن

الكريم ال تتم وال يمكن اإلحاطة به إال

ملن كان له ارتباط وجودي مع القرآن
الكريم فكان مساره يف نزوله مسار ًا

وقال تعاىل ﭽ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ

متزامن ًا مع القرآن الكريم يف كل مرتبة

فاإلحكام يف املراتب الوجودية

ما مل حيط به غريه ،وهذا ما يشري إليه

الوجود اللفظي والكتبي) ففصلت
ٍ
يب مبني لتدركه
آياته وجاء بلسان عر ٍّ

فهو يشري إىل إرتباطهام يف

ﮚ ﭼ [سورة هود.]1 :

العالية والتفصيل يف هذه املرتبة (مرتبة

وتفهمه عقول البرش أما يف تلك املراتب

((( بتوضيح أكثر :الضوء له حقيقة واحدة
ولكن له مستويات خمتلفة فضوء الشمس
خيتلف عن ضوء املصباح.

من مراتبه الوجودية فأحاط بالقرآن

قول النبي يف حديث الثقلني (لن
يفرتقا)

(((

((( مفاتيح الغيب صدر الدين الشريازي:
.22
((( الكايف للكليني.12 /1 :
((( حديث الثقلني من األح��ادي��ث املتواترة
والتي نقلتها كتب الفريقني ،ينظر :حديث
الثقلني للسيد عيل احلسيني امليالين.20 :
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العامل املادي ويف تلك العوامل الغيبية

فعندما نتحدث عن اآلثار التكوينية

النقطة حتت الباء ،عندما حتدَّ ث عن

وبعضها يدفع الرضر ...الخ ،فهذه

األخرى لذا قال اإلمام عيل أنا

كون كل ما يف الكتب يف القرآن وكل ما

اآلثار ليست عجيبة ألهنا تعود إىل

(((

حتى وصل إلينا ،ولكون هذه اآليات

ما يتجاوز مستوى إدراكنا فاملعصوم

وجود ًا حتى أصبح هذا املقدار من

بلغ ما بلغ ،لكرامته عند اهلل ووصلوا
إىل مرتبة ِعدْ ل القرآن الكريم وعلموا

يعطينا معنى تقديس القرآن فهو ليس
ألفاظ ًا كأي ألفاظ أخرى لذا ال جيوز

مراتبه الوجودية ،ونحن عندما نلتجئ

تصغري لفظ القرآن ففي الرواية عن

يف القرآن يف الفاحتة وكل ما يف الفاحتة يف
البسملة وكل ما يف البسملة يف الباء

ألن الكالم اإلهلي فيه من التكثيف

حقيقة القرآن الذي مر بعوامل متعددة

(((1

نبعت من جانبها الغيبي ،امتألت

الذي نفرتض فيه العصمة التامة إنام

اآلية كافي ًا وشافي ًا ونافع ًا  ...الخ ،وهذا

بكل مراتبه ومل ينفكوا عنه يف مرتبة من

إليهم إلخبارهم إيانا بحقيقة القرآن

وإحاطتهم التامة به ،وهم يريدون أن

يوجدوا فينا هذا التعامل مع القرآن
ٍ
ومعان
فال نتعامل معه عىل أنه ألفاظ
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لبعض اآليات القرآنية فبعضها شفاء

وإنام وراء تلك األلفاظ حقائق وإال ملا

افرتض أن ال يمسه إال املطهرون وهذا

املس يأخذ جماله املادي واملعنوي،
((( ينابيع املودة.190 /1 :
( ((1التكثيف :هو تراكم ال�شيء بعضه فوق
بعض( .ينظر حتليل اخل��ط��اب الشعري
ملحمد العمري.)64 :

لغري الطاهر مس القرآن

(((1

وال جيوز

اإلمام عيل قال( :التقولوا رمضان..

واليسمى

املصحف

مصيحف)

(((1

وجيب توقري القرآن و تعظيمه(.((1

ومن خالل ما ورد عن اإلمام

احلسن من روايات سنذكر جمموعة
( ((1أمجاع املذاهب الفقهية عىل عدم جواز
مس املصحف إال بطهور (ينظر :الفقه
ع�لى امل��ذاه��ب اخل��م��س��ة ،حم��م��د ج��واد
مغنية.37 :
( ((1مسند اإلمام عيل.265 /1 :
( ((1إلنه كالم اهلل سبحانه والن له حقيقة
وجودية عالية.

ساجد صباح ميس العسكري

من النقاط التي تكشف اجلانب الغيبي

للقرآن الكريم ،وتبني حقيقته وعظمته

وأمهية العمل به ويف الوقت نفسه تبني

بالقرآن الكريم ال من خالل حفظه
كبري ولكن
وقراءته وإن كان هلا
ٌ
ثواب ٌ
اهلداية تكمن يف اختاذه إمام ًا َو ق ِّي ًام عىل

عالقة أهل البيت بالقرآن فإن هذه
احلقائق ال خيرب عنها إال ِعدْ ل القرآن.

خالل العرض عىل القرآن الكريم ،وما

أشار القرآن الكريم يف مناسبات

قال :قال احلسن بن عيل من قرأ

واآلثار املرتتبة عىل ذلك ،قال تعاىل:

وإما مؤجله( ،((1يف هذه الرواية يبني

أو الً :بيان عظمة القرآن الكريم:

كثرية إىل بيان عظمته وأمهية العمل به
ﭽﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ

ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ..ﭼ [سورة
الرعد ]31 :وقد وردت روايات كثرية

عن املعصومني يف هذا اجلانب ومما ورد

أعاملنا وسلوكياتنا فنصحح املسار من
رواه املجليس عن الدعوات للراوندي:

القرآن كانت له دعوة جمابه إما معجلة

األمام أثر ًا من آثار قراءة القرآن
هو استجابة الدعاء فاإلمام َي ِعدُ قارئ

القرآن باستجابة دعائه إما معج ً
ال أو

مؤجالً ،فمن يستطيع أن يكشف هذه

عن األمام احلسن بن عيل املجتبى

اآلثار لوال املعصوم فهو خيرب عن

به ما رواه الديلمي ،قال احلسن:

ويكشف عن أثر من آثارها.

يف بيان عظمة القرآن وأمهية العمل
(ما بقي يف الدنيا بقية غري هذا القرآن

حقيقة واقعية مرتتبة عىل قراءة القرآن
ثاني ًا :اإلستشفاء بالقرآن الكريم:

فاختذوه إمام ًا يدلكم عىل هداكم وإن

وصف القرآن الكريم نفسه بأنه

مل حيفظه ،وأبعدهم منه من مل يعمل

 ،]57ويمكن أن يفهم منها الشفاء

أحق الناس بالقرآن َم ْن عمل به وإن

ﱫﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﱪ [سورة يونس:

به وإن كان يقرؤه)( ،((1فاإلمام

املعنوي واملادي

( ((1أرشاد القلوب للديلمي.79 :

( ((1بحار األنوار للمجليس.204 /92 :
( ((1كتب يف ذل��ك كتب ع��دي��دة منها=:

يشري إىل سبيل اهلداية من خالل العمل

(((1

من خالل ما كشف
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عنه املعصومون من آثار لبعض السور

ثالث ًا :احلفظ ودفع الرضر من خالل

كتب احلديث روايات كثرية منها:

ورد يف روايات املعصومني الكثري من

يف شفاء بعض األمراض وقد ذكرت يف
عن الرسول( :من مل يشفه احلمد

األعامل التي حتفظ اإلنسان وتدفع عنه

الرسول( إذا أصابته عني أو صداع

والرسقة ،والسباع ،والسحر ...الخ ،فقد

فال شفاء له)

(((1

وعن الصادق عن

بسط يديه فقرأ فاحتة الكتاب واملعوذتني
ثم يمسح هبا فيذهب عنه ما كان فيه(،((1
ومما جاء عن اإلمام احلسن يف
اإلستشفاء بالقرآن ما رواه الطربيس عنه

انه قال :أكتب عىل ورقة يا نار كوين برد ًا
وسالم ًا عىل إبراهيم وعلقه عىل املحموم
وإذا أخذته احلمى يكتب يف قرطاس

هذه اآلية ويشد عىل عضده ،ﭽﮨ ﮩ

ﮪ ﮫﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰﭼ
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القرآن الكريم:

الرض( ،((2فيدفع اهلل عنه بالقرآن احلسد،
جاء عن الرسول( :يا عيل من خاف

من السباع فليقرأ ،ﭽ ﮬ ﮭ

ﮮﮯﮰﮱﯓﯔ
ﯕﭼ

(((2

[سورة التوبة،]128 :

ولدفع السحر والشياطني ،ورد عن

الرسول أنه قال( ،يا عيل من خاف

ساحر ًا أو شيطان ًا فليقرأ ،ﭽ ﮅ ﮆ
ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋﭼ

(((2

(((1

[سورة األعراف ،]54 :ولدفع السارق

يكشف لنا عالج احلمى من خالل

أمان ألمتي من السارق :ﭽ ﮊ ﮋ

[سورة يونس ]59 :فاإلمام احلسن

فقد جاء عن النبي أنه قال( :يا عيل

اإلستشفاء ببعض آيات القرآن الكريم.

ﮌ ﮍ ﮎ ﮏﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ

=األستشفاء بالثقلني ،باسم األنصاري،
واألستشفاء بالقرآن ،حيدر املوسوي
(ينظر جملة املصباح ،العدد.)378 :16
( ((1بحار األنوار للمجليس.74 /62 :
( ((1املصدر السابق.364 /92 :
( ((1مكارم األخالق.429 :

ﮖﭼ

(((2

[سورة اإلرساء.]110 :

( ((2ينظر اآلث���ار الوضعية م��ن الكتاب
والسنة.381 ،343 ،128 ،110 ،79 :
( ((2من الحيرضه الفقيه للصدوق.968 /4 :
( ((2املصدر السابق.
( ((2املصدر السابق.

ساجد صباح ميس العسكري

ومما جاء عن األمام احلسن يف

فاإلمام احلسن يف هذه الرواية

احلجاج بن فراضه عن احلسن بن عيل

بحقيقة واقعية ويدل عىل دور أهل البيت

لص
إذا أصبح وإذا أمسى أن ال يمسه ٌ
ٍ
ٍ
ضار ،وال سلطان ظامل،
عاد ،وال سبع

ألهنم سايروا القرآن يف كل مراتبه ،فمن

خالل قراءة جمموعة آيات يدفع اهلل هبا

وثالث آيات من األعراف ،إن ربكم

الضاري ،والسلطان الظامل ،واملاء

دفع الرضر ما رواه أبو نعيم بسنده عن

قال :أنا ضامن ملن قرأ هذه العرشين آية

وال ماء غالب ،وهي آية الكريس،
اهلل الذي خلق( ...الصافات) ،وثالث
آيات من آخر احلرش ،هو اهلل الذي ال إله

إال هو عامل الغيب والشهادة إىل آخرها،

وثالث آيات يا معرش اجلن إىل قوله أنس

وال جان فبأي آالء ربكام تكذبان)(.((2

ويف رواية البغدادي (أنا ضامن

ملن قرأ هبذه العرشين آية يف كل ليلة

أن يعافيه اهلل من كل شيطان مارد

يتعهد بأنه ضامن وهذا يدل عىل إخبار

يف الكشف عن اجلانب الغيبي للقرآن

احلسد ،واللص ،والشيطان ،والسبع

الغالب( ،((2فلو كان األمام مل يصل إىل

مرحلة الكشف عن اجلوانب الغيبية
آلثار قراءة هذه اآليات فال يقول أنا

ضامن ومن يستطيع أن يكشف عن ذلك
وملاذا هذه اآليات دون غريها فهذا دليل

عىل علمهم (سالم اهلل عليهم).

ويف رواية أخرى ينقلها اهليثمي عن

احلسن قال :قال رسول اهلل( :من

ومن كل شيطان حاسد ومن كل لص
ٍ
ٍ
ضار وهي( ،آية
عاد ومن كل سبع

كان يف ذمة اهلل إىل الصالة األخرى)

الخ)(.((2

حتفظ صاحبها وهذا يدل عىل استحباب

الكريس وثالث آيات من آخر احلرش...

( ((2أخبار أصبهان ،315 /1 :الدر املنثور
للسيوطي.91 /3 :
( ((2تاريخ بغداد للخطيب البغدادي/4 :
.350

قرأ آية الكريس يف دبر الصالة املكتوبة

(((2

فقراءة آية الكريس بعد الصالة الواجبة

( ((2امل��اء الغالب :هو الطوفان (ينظر تاج
العروس للزبيدي.)361 /12 :
( ((2جممع الزوائد.102 /10 :
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قراءة آية الكريس بعد الصالة كمعقب

التجيل أيض ًا بقوله (إن هذا القرآن

تسبيح الزهراء عىل ما يذكره فقهاؤنا

قوم ًا إىل اجلنة أحلوا حالله وحرموا

من معقبات الصالة بل من أفضلها بعد
األعالم (.((2

حرامه وآمنوا بمتشاهبه ويسوق قوم ًا

رابع ًا :الكشف عن جتيل القرآن يوم

إىل النار ضيعوا حدوده وأحكامه

يأيت القرآن الكريم يوم القيامة

يف هذه الرواية عن جتيل القرآن الكريم

وخياطب رب العزة واجلاللة وخياطب

فيكون قائد ًا وسائق ًا ،فيتجىل العمل

القيامة:

ٍ
رجل حسن املظهر ويتكلم
بصورة

وأستحلوا حمارمه)

(((3

فاإلمام يكشف

بصورته امللكوتية يف تلك العوامل

الناس أيض ًا ففي الرواية عن الصادق

بآيات اهلل يف هذه الدنيا بتلك الصورة

فإنه يأيت صاحبه يوم القيامة يف صورة

بقائد يقود إىل اجلنة أو سائق ًا يسوق إىل

قال :قال رسول اهلل( :تعلموا القرآن
شاب مجيل شاحب اللون ...الخ)(.((2

وعن أيب بصري قال :قال أبو عبد

اهلل( :من نيس سورة من القرآن مثلت

له يف صورة حسنة ودرجة رفيعة يف اجلنة
فإذا رآها قال :ما أنت ما أحسنك ليتك
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جييء يوم القيامة قائد ًا أو سائق ًا يقود

يل؟ .فيقول :أما تعرفني؟ .أنا سورة كذا
وكذا ولو مل تنسني رفعتك إىل هذا) .
(((3

واإلمام احلسن يكشف عن هذا

( ((2جممع الزوائد.102 /10 :
( ((2الكايف للكليني.334 /2 :
( ((3املصدر السابق.333 :

يف يوم القيامة فأما أن يتجىل العمل
النار والعياذ باهلل.

املبحث الثاين:

دور اإلمام احلسن

يف التأسيس لقواعد فهم القرآن الكريم:

لكي نفهم الكالم اإلهلي بصورة

صحيحة البد من الرجوع إىل جمموعة

من األُسس واملنطلقات وال يمكن
لشخص خايل الوفاض أن يأيت ويفرس
بدون وجود آليات وقواعد وأسس

معتمدة يف التفسري والبد أن تؤخذ هذه
( ((3أرشاد القلوب للديلمي.79 :

ساجد صباح ميس العسكري

القواعد من منبعها األصيل من أهل

بيت النبوة حتى نصل إىل معنى مقارب

للمراد اإلهلي.

أوال :قاعدة تفسري القرآن بالقرآن:
تعدُّ هذه القاعدة منهج ًا من مناهج

التفسري وهي أحد أقسام املنهج النقيل

وقد ذكر لنا األئمة املعصومون

(تفسري القرآن بالقرآن وتفسري القرآن

القرآن الكريم ذكر معظمها حممد فاكر

املتبعة يف تفسري القرآن الكريم وقد

العديد من القواعد املهمة يف تفسري
امليبدي يف كتابه (قواعد التفسري لدى

الشيعة والسنة).

وهذا املجال مل يؤ َّلف فيه كثري ًا فنأمل

أن نجد قريب ًا توجهها من الباحثني

للكتابة فيه لنتعرف عىل دور أهل البيت
يف التأسيس لقواعد فهم القرآن الكريم
وحماكمة التفاسري يف ضوء تلك القواعد
فإن أكثر الذين فرسوا القرآن الكريم

َب ُعدوا عن املراد اإلهلي ألهنم مل يعتمدوا
تلك القواعد يف تفاسريهم واعتامدهم
عىل اإلجتهاد واألخبار الضعيفة ،ومن

بالرواية) وهذا املنهج من أقدم املناهج

أستحسن مجيع املفرسين واملتخصصني
هذه الطريقة يف التفسري إال بعض

األخباريني عىل ما يفهم من أدلتهم(.((3

وسار عىل هذا املنهج الكثري من

املفرسين املعارصين ومن أبرزهم عم ً
ال

هبذا املنهج العالمة الطباطبائي فنرى

تطبيقات هذه القاعدة هو ما يتميز به
تفسري امليزان.

وهذا املنهج صحيح ال غبار

عليه وقد نصت نصوص األئمة

وعلامء السلف عىل صحته ،فقد روي

خالل تتبع ما ورد عن األمام احلسن

عن اإلمام عيل يف خطبة يصف

القواعد نظري ًا ويؤسس لقواعد أخرى

وتنطقون ،تسمعون به ،ينطق بعضه

يف هذا املجال وجدت أنه يوصل لبعض

من خالل التطبيق العميل يف تفسري
بعض اآليات وأهم القواعد التي أسس

هلا اإلمام احلسن هي:

هبا القرآن( :كتاب اهلل تبرصون به

( ((3ينظر :دروس يف املناهج واألجتاهات
التفسريية للقران ،حممد عيل الرضائي:
.48 ،41
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ببعض ويشهد بعضه عىل بعض)(.((3

وقد عد العلامء منذ زمن طويل أن

هذا املنهج من أحسن املناهج يف التفسري
قال ابن تيمية (فام ُأ مجِ َل يف مكان فقد

فرس يف موضع آخر وما أخترص يف

مكان ُبسط يف موضع آخر)(.((3
وإذا

رجعنا

إىل

القرآن بالقرآن عند املعصومني ما روي

عن الرسول األكرم عندما ُسئل عن
الظلم يف اآلية الكريمة :ﭽ ﭓ ﭔ

ﭕ ﭖ ﭼ [سورة األنعام.]82 :

فأجاب أن املقصود بالظلم يف اآلية

روايات

هو الرشك بداللة قوله تعاىل ﭽﭱ

كثري ًا يف رواياهتم من خالل إرجاع

لقامن ،]13 :ويف حادثه مشهورة

املعصومني نجد تطبيق هذه القاعدة
املتشاهبات إىل املحكامت ومن خالل

اجلمع بني اآليات املطلقة واملقيدة و بني
العام واخلاص و بني الناسخ واملنسوخ

وتوضيح اآليات املجملة بواسطة

اآليات املبينة.

ﭲ ﭳ ﭴﭼ

(((3

[سورة

أستنتج اإلمام عيل من خالل اجلمع

بني آيتني أن أقل مدة للحمل ستة أشهر
وبرأ بذلك أمرأة ُقذفت بالزنا( ،((3فمن
خالل قوله تعاىل ﭽ ﭜ ﭝ

ﭞ ﭟﭼ [سورة األحقاف]15 :

وتعيني مصداق اآلية بواسطة

وقوله تعاىل ﭽﭾ ﭿ ﮀﭼ

يعد طرق ًا فرعية ملنهج تفسري القرآن

الرضاعة والتي هي أربعة وعرشون

اآليات األخرى ،فكل ذلك يمكن أن
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ومن نامذج إستعامل قاعدة تفسري

بالقرآن(.((3

( ((3هنج البالغة برشح حممد عبده.17 /2 :
( ((3مقدمة يف أص��ول التفسري ،ابن تيمية:
.93
( ((3ينظر :دروس يف املناهج واألجتاهات
التفسريية للقران ،حممد عيل الرضائي:
 61وما بعدها.

[سورة لقامن ]14 :فعندما نطرح مدة
شهر ًا من الثالثني شهر ًا (فرتة احلمل
والرضاعة) فتكون أقل فرتة للحمل

ستة أشهر.

( ((3ينظر صحيح البخاري.137 /4 :
( ((3ينظر :تفسري الرازي ،15 /28 :وينظر:
تفسري الصايف.14 /5 :

ساجد صباح ميس العسكري

والروايات يف ذلك كثرية ومما

ورد عن اإلمام احلسن يف التأسيس

لقاعدة تفسري القرآن بالقرآن قال تعاىل
ﭽﮏﮐﮑﮒﮓﮔﮕ

ﮫﭼ ( ،((3فاالمام يبني املقصود
بالشاهد واملشهود من خالل الرجوع اىل

القرآن الكريم.

ثاني ًا  :قاعدة منع التفسري بالرأي:

ﮖ ﮗ ﮘ ﭼ [سورة الشورى:

وردت كثري من األحاديث والتي

القرى ألهنا أول بقعه خلقها اهلل من

واألئمة والتي متنع التفسري بالرأي

 ،]7قال :أم القرى مكة سميت أم
األرض لقوله تعاىل ﭽ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ

ﮚ ﮛ ﮜ ﮝﭼ

(((3

[سورة

قد تصل إىل حد التواتر

(((4

عن النبي

فعن سعيد بن املسيب عن عبد الرمحن

بن سمرة قال :قال رسول اهلل( :من

آل عمران ،]96 :فاإلمام احلسن

فرس القرآن برأيه فقد أفرتى عىل اهلل

عملي ًا من خالل تفسري آية بأخرى

وعنه( :من تكلم بالقرآن برأيه

يؤسس لقاعدة تفسري القرآن بالقرآن

فأستدل عىل أن املقصود بأم القرى مكة

املكرمة من خالل آية أخرى.

الواحدي يف تفسري "الوسيط"
وروى
ّ

الكذب)(.((4

فأصاب فقد أخطأ) (.((4

ومما ورد عن اإلمام احلسن أنه

قال( :من قال بالقرآن برأيه فأصاب فقد

ما يرفعه بسنده ّ
إن رج ً
ال سأل اإلمام

أخطأ) (.((4

عن ﭽ ﭘ ﭙ ﭼ فقال :نعم،

الصادق قال( :من فرس القرآن

احلسن وهو يف مسجد املدينة :أخربين

أ ّما ّ
فمحمد وأ ّما املشهود
الشاهد
ّ
فيوم القيامة ،أما سمعته يقول ﭽ ﭛ

ﭜ ﭝ ﭞ ﭟﭼ وقال تعاىل:
ﭽﮤﮥﮦﮧﮨﮩﮪ

( ((3تفسري القمي.268 /2 :

وعن أيب بصري عن أيب عبد اهلل

( ((3بحار االنوار.345 /43 :
( ((4البيان للسيد اخلوئي.269 :
( ((4وسائل الشيعة.190 /27 :
( ((4تفسري الطربي ،55 /1 :بحار األن��وار:
.111 /89
( ((4إرشاد القلوب.79 :
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برأيه ،إن أصاب مل يؤجر وإن أخطأ خر

واستخدام قوة العقل يف فهم آيات

هني املعصومني عن التفسري بالرأي

ظواهر القرآن أو حكم العقل الفطري

أبعد من السامء)

(((4

فبعد أن تبني شدة

والتحذير منه فام املقصود بالتفسري بالرأي

هل هو ما يقابل التفسري النقيل كالتفسري
اإلجتهادي أم هو أمر غريه.

مع موافقة القرآن والسنة ومراعاة

سائر الرشوط(.((4

2.2التفسري املمنوع :وهو الذي حذرت

وعند الرجوع اىل القرآن الكريم

منه النصوص املتقدمة وليس هو ما

وإعامالً للفكر للوصول إىل حقائق

دعاهم إىل رفض املنهج االجتهادي

نجد يف آياته دعوه للتفكر والتدبر
القرآن كقوله تعاىل :ﭽ ﮑ ﮒ

يقابل املنهج النقيل كام يرى البعض مما

يف التفسري( ،((4بل املقصود بالتفسري

ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗﭼ [سورة

بالرأي املحرم هو حماولة تفسري

وقوله تعاىل ﭽ ﭲ ﭳ ﭴ

بقواعد اللغة وأصول الرشع وأصول

حممد.]24 :

ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺﭼ
[سورة ص.]29 :

وعليه البد أن يكون املقصود

بالتفسري بالرأي املنهي عنه غري التفسري
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القرآن ومقاصده)( ((4من خالل تتبع

االجتهادي ،وقد قسم العلامء التفسري

بالرأي وفق ما تقدم من آيات وروايات

عىل:

1.1التفسري اجلائز وهو ما يسمى بالتفسري
االجتهادي نقصد به (بذل اجلهد

( ((4وسائل الشيعة.202 /27 :

الكتاب الكريم مع جهل املفرس
التفسري األخرى أو هو تفسري الكتاب

مع اجلزم بأن مراد اهلل تعاىل هو كذا

من غري برهان قطعي(.((4

( ((4دروس يف امل��ن��اه��ج واألجت���اه���ات
التفسريية للقران ،حممد عيل الرضائي:
.113
( ((4ينظر :البيان للسيد اخل��وئ��ي،269 :
وينظر قواعد التفسري لدا الشيعة والسنة:
.358
( ((4مقدمة جامع التفاسري.93 :
( ((4ينظر مباحث يف علوم القران ،صبحي
الصالح.291 :

ساجد صباح ميس العسكري

فالروايات الواردة عن املعصومني

خالل تطبيق املصطلحات التي حيصل

التفسري بالرأي املمنوع ال التفسري

واألصول واللغة والفلسفة عىل

يف النهي عن التفسري بالرأي إنام تقصد

اإلجتهادي وهذا ما يفهم من رواية
اإلمام احلسن أيض ًا.

عليها املفرس يف جمال معني كالفقه
القرآن الكريم.

2.2اجلزم باملراد اإلهلي دون دليل فأن

فاإلمام احلسن عندما يقول:

هناك من األلفاظ أو الرتاكيب ما

يشري إىل التفسري بالرأي املمنوع ليؤسس

املعاين من دون دليل وبدون الرجوع

(من فرس القرآن فأصاب فقد أخطأ) إنام
لقاعدة منع التفسري بالرأي ألن التفسري

بالرأي ال يمكن أن يكشف عن املراد
اإلهلي ألنه حمض إجتهاد غري قائم عىل

دليل.

حيتمل أكثر من معنى فإن ترجيح أحد
إىل القرائن العقلية أو النقلية يعد من

ألوان التفسري بالرأي.

3.3التفسري وفق ظواهر اللغة مع أن اللغة
ال تكشف إال مستوى معين ًا وليست

وللتفسري بالرأي املنهي عنه ألوان

هي الفيصل واملرجع األساس يف

1.1تفسري القرآن الكريم وفق القبليات

املجازية ال يمكن أن تفرس وفق

العقائد واللغة واألصول فإن الكثري

ونسبة التجسيم له كام يف قوله تعاىل

عديدة منها:

التي حيصل عليها املفرس يف جمال
من املفرسين يفرس بعض اآليات
وخصوص ًا املتشابه منها وفق اإلجتاه
العقائدي الذي ينتمي له املفرس مع

أن ذلك خيالف القرآن نفسه وخيالف

ما ثبت بالسنة الصحيحة

(((4

أو من

( ((4ينظر جملة مآب القرانية ،24 :القبليات=

فهم القرآن فالكثري من األلفاظ
تقول عىل اهلل
ظاهر اللغة ألن يف ذلك ُّ
ﭽ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚﭼ [سورة الفتح:
 ]10فأن تفسريها وفق ظواهر اللغة
يعد من التفسري بالرأي.

4.4تفسري آيات األحكام وفق اإلجتهاد
=وأث��ره��ا يف التفسري -ال���رازي مثاالً ،-
د.حيدر مصطفى هجر.
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الفقهي والقياس املعمول به عند

للعوام واإلشارة للخواص واللطائف

العلامء من ألوان التفسري بالرأي(.((5

واإلحاطة بتامم احلقيقة القرآنية

الصحيحة فإن الكثري من املفرسين

إال للمعصوم ،ألنه كام تقدم ساير القرآن

مذاهب اجلمهور كام يراه بعض

5.5عدم مراعاة أصول وقواعد التفسري
ومن كال املدرستني وقعوا يف

التفسري بالرأي لعدم مراعاهتم لتلك

والوصول إىل متام املقصد اإلهلي ال تكون

يف مجيع مراتبه لذا جاء يف احلديث (ال

يعرف القرآن إال من خوطب به)(،((5

أصل هلا أهل البيت
القاعدة التي َّ

وألن القرآن فيه جممل وعام ومطلق

فهذه األلوان من التفسري بالرأي

وخيصص عمومه ويقيد مطلقه ويرجح

ثالث ًا :قاعدة ال يعرف القرآن إال من

منسوخه؟.

للقرآن الكريم مستويات من

ال َق ِّيم عىل القرآن وهذا القيم البد من

الفهم عند املخاطب ،ففيه :اإلشارة،

ﭽ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜﭼ ،فحقيقة

يف الكثري من أحاديثهم.

وغريها هو ما هنى عنها املعصوم.
خوطب به:

اخلطاب ختتلف بإختالف مستويات
والعبارة ،واللطائف ،واحلقائق ،كام
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لألولياء واحلقائق لألنبياء)(.((5

جاء يف الرواية عن الصادق إنه

قال :كتاب اهلل عىل أربعة أشياء العبارة
واإلشارة واللطائف واحلقائق فالعبارة

( ((5ينظر بحوث يف علم االصول ،حممد باقر
الصدر ،287 /4 :علوم القرآن للسيد
حممد باقر احلكيم.336 :

ومتشابه ونسخ ،فمن الذي يبني القرآن

متشاهبه إىل حمكمه وبيان ناسخه من
فمن هنا أتت احلاجة إىل وجود

اشرتاط العصمة فيه و إال ملا قال تعاىل

اإلحاطة بالقرآن ال يمكن أن يناهلا
غري املعصوم يف الرواية عن اإلمام

الصادق (أنه قال للشامي :كلم هذا

الغالم –يعنى هشام بن احلكم –فقال
نعم فقال هلشام يا غالم سلني يف إمامة

( ((5تفسري الصايف.31 /1 :
( ((5الكايف للكليني.312 /8 :

ساجد صباح ميس العسكري

هذا ،فغضب هشام حتى ارتعد ثم

األمام احلسن هلذه القاعدة عملي ًا من

قال للشامي :يا هذا أر ُّبك أ ْن َظ ُر خللقه

خالل نقله حلادثة حدثت بني عمر بن

بل ريب انظر خللقه ،قال :ففعل بنظره

املعصوم يف الكشف عن حقيقة آيات

أم خلقه ألنفسهم؟ .فقال الشامي:

اخلطاب وكعب األحبار يبني فيها دور

هلم ماذا؟ .قال ،أقام هلم حجة ودليال

القرآن الكريم التي يعجز عنها غريه،

أودهم وخيربهم بفرض رهبم قال :فمن

اخلطاب كعب األحبار عن ويص رسول

فبعد رسول اهلل؟ .قال :الكتاب

حقيقة آيات القرآن الكريم فأعرتض

كيال يتشتتوا أو خيتلفوا ،يتألفهم ويقيم

هو؟ .قال :رسول اهلل ،قال هشام:
والسنة ،قال هشام :فهل نفعنا اليوم

ففي رواية طويلة الذيل ،سأل عمر بن

اهلل فأجابه بأنه األمام عيل ألنه يعرف

عمر عىل ذلك ،فسأله كعب عن قوله

الكتاب والسنة يف رفع االختالف عنا؟.

تعاىل ﭽ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭼ

انا وأنت ورصت إلينا من الشام يف

وأين كان مجيع خلقه ،فقال عمر ومن

فقال أبو عبد اهلل للشامي :ما لك

ولكن أخاك أبا احلسن لو ُسئل عن

قال الشامي :نعم ،قال :فلم اختلفنا
خمالفتنا إياك؟ .قال :فسكت الشامي،

فأين كانت األرض وأين كانت السامء

يعلم بغيب اهلل منا ،فقال له كعب،

ال تتكلم؟ .قال الشامي :إن قلت :مل

ذلك لرشحه...

والسنة يرفعان عنا االختالف أبطلت،

األمام عيل ،فأخذ األمام يرشح ذلك

نختلف كذبت ،وإن قلت :ان الكتاب

فلام أختلف املجلس سأل كعب

ألهنام حيتمالن الوجوه وان قلت :قد

بإخبارات عن احلقيقة الغيبية التي

فلم ينفعنا إذن الكتاب والسنة اال ان

طويلة ولكن الشاهد منها أن األمام

اختلفنا وكل واحد منا يدعي احلق

يل عليه هذه احلجة)( ،((5وجاء تأسيس
( ((5املصدر السابق.172 /1 :

ال يعلمها إال املعصوم( ،((5والرواية
احلسن أراد أن يؤسس لقاعدة
( ((5تفسري فرات الكويف.183 :
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(ال يعرف القرآن إال من خوطب به)

تفسريه لآليات القرآنية.

ال يمكن أن يكشف عنها إال املعصوم

القواعد املهمة التي هلا أصول تارخيية

عملي ًا ويبني كيف أن احلقيقة القرآنية

ألنه عدل القرآن ولكن هذا ال يعني أن

تصل اىل عرص الرسول.

متام الفهم ال يصل له إال من خوطب

والتفسري اإلجتهادي وليس من

نغلق الفهم فالفهم مستويات ولكن

بالقرآن وساير القرآن يف النزول وعلم

بحقيقة القرآن يف تلك العوامل.
اخلامتة

أهم النتائج التي حتصل عليها البحث:

1.1أن القرآن الكريم له مراتب متعددة
ويف كل مرتبه يتناسب مع العامل الذي

يكون فيه.

2.2املعصوم عندما يتكلم عن حقيقة
القرآن الغيبية يكشف عن حقيقة
واقعة الشك فيها ألنه ساير القرآن
يف مراحل نزوله فهو عدل القرآن
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4.4قاعدة تفسري القرآن بالقرآن من

وعلم تلك احلقيقة القرآن يف تلك
العوامل.

3.3أسس األمام احلسن ملجموعة من
القواعد التفسريية بعضها أسسها

بشكل نظري والبعض اآلخر من
خالل تطبيقات تلك القواعد يف

5.5هناك فرق بني التفسري بالرأي
الصحيح عد كل تفسري إجتهادي

تفسري ًا بالرأي كام هو عند البعض.
أهم املصادر

1.1اآلثار الوضعية من الكتاب والسنة،
عبد الرسول ال عنوز ،ط.1

2.2أرشاد القلوب ،احلسن بن حممد
الديلمي ،ط ،1415 ،2انتشارات

الرشيف الريض.

3.3أرسار الصالة ،جوادي آميل،
حتقيق :مؤسسة النرش اإلسالمي
التابعة

جلامعة

املدرسني

بقم

املقدسة ،ط ،1415 ،1حتقيق:

مؤسسة النرش اإلسالمي التابعة
جلامعة املدرسني بقم املقدسة.

4.4بحار األنوار جلامعة لدرر أخبار
األئمة األطهار ،حممد باقر املجليس

(ت1111هـ)،

ط،2

،1983

ساجد صباح ميس العسكري

مؤسسة الوفاء –بريوت –لبنان.

5.5بحوث يف علم األصول ،تقرير
بحث السيد حممد باقر الصدر
للسيد حممود الشاهرودي ،ط،3

 ،2005مؤسسة دائرة املعارف
الفقه اإلسالمي طبق ًا ملذهب أهل

البيت.

العمري ،الدار العاملية للكتاب،

ط ،1الدار البيضاء1990 ،م.

1010التفسري الصايف ،حممد حمسن الفيض
الكاشاين (ت1901هـ) ،صححه
وقدم له وعلق عليه العالمة الشيخ

حسني األعلمي ط،1416 ،2
النارش :مكتبة الصدر –طهران.

6.6البيان يف تفسري القرآن ،أبو القاسم

1111تفسري القمي ،عيل بن ابراهيم

الزهراء للطباعة والنرش والتوزيع–

وتعليق وتقديم :السيد طيب

7.7تاج العروس ،حمب الدين أبو

 ،1404النارش :مؤسسة دار

الواسطي الزبيدي احلنفي( ،ت

1212التفسري الكبري ،فخر الدين الرازي

اخلوئي ،ط1975 ،4م ،دار

بريوت–لبنان.

فيض السيد حممد مرتىض احلسيني

 ،)1205حتقيق :عيل شريي،
1994م ،دار الفكر للطباعة
والنرش والتوزيع –بريوت.

القمي (ت نحو 329هـ) ،صحيح
املوسوي اجلزائري ،ط ،3صفر

الكتاب للطباعة والنرش –قم

(ت ،)606 :ط 3مكتبة أهل البيت
األلكرتونية ،أصدار.2

1313تفسري فرات الكويف ،فرات بن

8.8تاريخ بغداد ،أبو بكر أمحد بن

ابراهيم الكويف (ت 352هـ)،

وحتقيق :مصطفى عبد القادر عطا،

1414جامع البيان عن تأويل آي القرآن

عيل (ت ،)463 :حتقيق :دراسة

حتقيق حممد كاظم ،ط.1

ط1997 ،1م ،دار الكتب العلمية–

(تفسري الطربي) ،حممد بن جرير

9.9حتليل اخلطاب الشعري ،حممد

الشيخ خليل امليس /ضبط وتوثيق

بريوت –لبنان.

الطربي (ت 310هـ) ،تقديم:
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مرجعية اهل البيت يف التعامل مع القرآن

وختريج :صدقي مجيل العطار،

بن بردزبة البخاري اجلعفي (ت

والنرش والتوزيع–بريوت –لبنان.

للطباعة والنرش والتوزيع.

1995هـ ،دار الفكر للطباعة
1515حديث الثقلني ،السيد عيل احلسيني
امليالين ،ط ،1431 ،1مركز
احلقائق اإلسالمية.

2121علوم القرآن ،حممد باقر احلكيم،
جممع الفكر اإلسالمي ،ط،9
1433هـ.

1616الدر املنثور يف التفسري باملأثور،

2222الفردوس األعىل ،حممد حسني

دار املعرفة للطباعة والنرش –

عيل القايض الطباطبائي ،ط،3

1717دروس يف املناهج واألجتاهات

2323الفقه عىل املذاهب اخلمسة ،حممد

جالل الدين السيوطي (911هـ)،

بريوت –لبنان.

التفسريية ،حممد عيل الرضائي،

ط1426 ،1هـ ،منشورات املركز
العاملي للدراسات اإلسالمية.

كاشف الغطاء ،تعليق :السيد حممد

 ،1402مكتبة فريوز آبادي–قم.

جواد مغنية ،ط2009 ،1م ،دار

الغدير للطباعة والنرش.

2424قواعد التفسري لدى الشيعة والسنة،

1818ذكر أخبار أصفهان ،أبو نعيم

حممد فاكر امليبدي ،ط،2007 ،1

430هـ) ،بريل –ليدن املحروسة

العلمية التابع للمجمع العاملي

أمحد بن عبد اهلل اإلصفهاين (ت:
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256هـ)1981 ،م ،دار الفكر

1934م.

1919رشح

األسامء،

السبزواري،

منشورات

بصرييت -قم –إيران.

2020صحيح

املال

البخاري،

حممد

هادي
مكتبة
بن

إسامعيل بن إبراهيم ابن املغرية

التحقيقات

مركز

والدراسات

للتقريب بني املذاهب اإلسالمي.

	52.الكايف ،حممد بن يعقوب الكليني
(ت

923

هـ)،

تصحيح

وتعليق :عيل أكرب الغفاري ،ط،5

3631ش ،دار الكتب اإلسالمية–

طهران .

فحوى البحث
تناول البحث موضوعة تأتي أهميتها من كونها أشرف
املوضوعات للدراسة والبحث (على حد تقرير الباحث) .انهما
كلمتا (الرمحن الرحيم) اللذان حيمالن من األسرار ما التدركه
العقول يف لفظهما ومعناهما واللتان اختلف العلماء وكثرت االقوال
قي داللتها.والبحث حماولة جلمع ماقيل من األراء يف نفسري
داللتهما معتمدا مصادر أغلبها من التفاسري واملعاجم اللغوية
العربية .وقد قسم البحث على مقدمة ومخسة مباحث ،تبعا
للدالالت اليت فسرت بها هاتان الصيغتان ودرس الباحث داللتها
على التجديد والثبوت وداللتهما على العموم واخلصوص ،أو
على املبالغة يف الرمحة أو على معنى واحد هو الرمحة
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داللة (فعالن) و (فعيل) يف البسملة

املقـدمة

احلمد هلل رب العاملني الرمحن الرحيم،

تبع ًا للدالالت التي ُف رّست هبا هاتان

عظيم ،وعىل آل بيته افضل الصالة واتم

و الثبوت .وداللتهام عىل العموم و

والصالة عىل نبيه الذي جعله عىل خلق
التسليم.

اما بعد...

فإن هذا البحث قد تناول موضوعا

تتأتى أمهيته من كون موضوعه ارشف
املوضوعات للدراسة والبحث وهو

كلمتان من كلامت اهلل تعاىل التي ال

تنفد ،ومها اسامن من أسامئه احلسنى
تبارك هبا ،ومها (الرمحن الرحيم) اللذان

كان فيهام من األرسار ما ال تدركه

العقول يف لفظهام ومعنامها مفردتني
وجمتمعتني ،واختيارمها نفسيهام ال

غريمها ،فلذلك اختلف العلامء وكثرت
اآلراء يف داللتهام.
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املعجامت اللغوية .فقسمنا البحث

الصيغتان فدرسنا داللتهام عىل التجدد
اخلصوص .وداللتهام عىل املبالغة يف

الرمحة .وداللتهام عىل معنى واحد هو

الرمحة.

وآخر دعوانا أن احلمد هلل رب العاملني.
معنى(الرمحن الرحيم) اللغوي:

األصل االشتقاقي هلاتني اللفظتني

الكريمتني هو الرمحة ،كام يتبني ذلك من
املعاجم العربية ،و الرمحة تعني الرقة و

التعطف و املرمحة مثله ،و قد رمحه بالكرس

رمحة و مرمحة أيضا ،و ترحم عليه وتراحم

القوم رحم بعضهم بعضا(((.

و من ذلك يتبني أن كلمتي الرمحن

و الرحيم مشتقتان من الرمحة و هي

فحاولنا يف هذا البحث أن نجمع ما

املصدر ،فامدة الكلمة هي(( :رح م))

الرحيم لنستطيع أن نلم -ولو باليشء

هو(( :الراحم)) أما وزهنام فإن رمحن

قيل من اآلراء يف تفسري داللة الرمحن

اليسري -بداللة الصيغتني ،فاعتمدنا

مصادر كان اغلبها من كتب تفسري

القرآن الكريم القديمة واحلديثة وبعض

و فعلها(( :رحم)) و اسم الفاعل فيها
التي أصلها(( :الرمحان)) مبنية عىل وزن
((( ينظر لسان العرب،230- 228 /21 :
وخمتار الصحاح.130 :

أ.م.د .اسعد خلف العوادي

فعالن ،ورحيم مبنية عىل وزن فعيل فقد

الرمحة ،وهي رقة تقتيض اإلحسان إىل

فعالن ،من رحم ،والرحيم فعيل منه.
والعرب كثريا ما تبني األسامء من َف ِع َل

املجردة ،وتارة يف اإلحسان املجرد دون
رقة ،وإذا وصف هبا البارئ فليس يراد

غضبان ،ومن سكر سكران ،ومن

الرحيم :وتشرتك مع (الرمحن) يف أصل

جاء يف جامع البيان(( :أما الرمحن ،فهو

يف َعل عىل َف ْعالن ،كقوهلم من غضب
عطش عطشان ،فكذلك قوهلم رمحن من

رحم))(((.

املرحوم ،وقد تستعمل تارة يف الرقة

به إال اإلحسان املجرد دون الرقة...
مادة االشتقاق (الرمحة).((())..

ومن ذلك يتبني أن كلمتي الرمحن

و قد وافق املفرسون أصحاب

و الرحيم مشتقتان من الرمحة فمـادة

و الرحيم و هو الرمحة إذ قال الطربيس

التعطف و اإلحسان و لكن البحث

املعاجم يف األصل االشتقاقي للرمحن
(ت 548هـ)(( :الرمحن الرحيم اسامن
ُوضعا للمبالغة ،واش ُت ّقا من الرمحة ،وهي
النعمة))...

(((

و قال السيد اخلوئي (ت

1413هـ)(( :الرمحن :مأخوذ من الرمحة،
ومعناها معروف ،وهي ضدُّ القسوة
والشدة))

(((

و قال السيد السبزواري:

((الرمحن الرحيم مها من الرمحة ومن

مشتقاهتام))

(((

و قال السيد حممد باقر

احلكيم (ت1424هـ)(( :الرمحن من

((( جامع البيان.584 /1 :
((( جممع البيان.52 /1 :
((( البيان يف تفسري القرآن.428 :
((( مواهب الرمحن.15 /1 :

الكلمة هي (ر ح م) بمعنى الرقة و
يف معنى كلمة رحم اظهر لنا أهنا تعني
وعاء ًا يف بطن األم تنبت به البويضة
تكون اجلنني .ومجعه
يتم ّ
املل ّقحة إىل أن ّ

«أرحام» .فالرحم لإلنسان هو منبته ،أي

تكونت فيه حياته ،وبالتايل
املكان الذي ّ
فإن األصل الذي أتى منه الرمحن هو
الرحم و العالقة بينهام وطيدة جدا إذ

إن حديث ًا قدس ّي ًا يثبت العالقة السببية
املتينة املوجودة بينهام يقول(( :أنا اهلل

و أنا الرمحن خلقت الرحم و شققت
هلا من اسمي فمن وصلها وصلته و من

((( تفسري سورة احلمد.155 :
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داللة (فعالن) و (فعيل) يف البسملة

قطعها بتته))((( فذلك يثبت أن الرمحن و
الرحم اشتقاقهام واحد.

داللة الرمحن و الرحيم يف البسملة:

أوال :الداللة عىل التجدد و الثبوت:

بام أن (رمحن) صيغة مبالغة عىل وزن

عندما نفتتح القرآن الكريم ،فإن

( َف ْعالن) من الرمحة و رحيم صفة مشبهة
عىل وزن ( َف ِعيل) لذلك ذهب قسم من

اختصارا البسملة و الشكل الرتكيبي

تدل عىل احلدوث و التجدد و ذلك

أول ما نقرأ فيه من كالم اهلل :ﭽ ﭑ ﭒ

ﭓ ﭔﭼ [سورة الفاحتة ]1 :و تسمى

العلامء إىل أن صيغة ( َف ْعالن) يف رمحن

هلذه العبارة فيه ما يلفت األنظار من

نحو عطشان و جوعان و غضبان .و
أن صيغة ( َف ِعيل) تدل عىل الثبوت نحو

عجائب األرسار و السيام أن اهلل تعاىل قد
جعل فيها اسمني من أسامئه احلسنى ،و

مل جيعل غريمها ،و مها الرمحن و الرحيم.
فأثار ذلك دهشة العلامء و أخذوه بالنظر
و التدقيق والتأمل والتفكري ،فذهبوا اىل

أكثر من مذهب يف داللتهام و موقعهام
و اشتقاقهام ،ومن خالل البحث عن

ذلك يف كتب اللغة والتفسري ،تبني لنا
أن للفظة الرمحن ولفظة الرحيم دالالت
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4.4الداللة عىل معنى واحد هو الرمحة.

خمتلفة بني العلامء يمكن أن تجُ مل فيام
يأيت:

1.1الداللة عىل التجدد و الثبوت.

طويل ومجيل و قبيح فجمع اهلل تعاىل
الوصفني إذ لو اقترص عىل رمحن ل ُظن

ّ
أن هذه صيغة طارئة قد تزول كعطشان
وريان .ولو اقترص عىل رحيم ل ُظن ّ
أن
هذه صفة ثابتة ،ولكن ليس معناها
استمرار الرمحة و جتددها إذ قد متر عىل

الكريم أوقات ال يكرم فيها .فجاء تعاىل

بالوصفني للداللة عىل أن صفته الثابتة و
املتجددة هي الرمحة(((.

و قد استحسن هذا الرأي مجاعة من

العلامء احدهم السيد الطباطبائي (ت

2.2الداللة عىل العموم و اخلصوص.

1402هـ) يف امليزان قائال(( :الرمحن،

((( جممع البيان.5 /3 :

((( ُينظر :ملسات بيانية يف نصوص من التنزيل:
 ،227ومعاين االبنية يف العربية.91 :

3.3الداللة عىل املبالغة يف الرمحة.

أ.م.د .اسعد خلف العوادي

فعالن صيغة مبالغة تدل عىل الكثرة،

الرمحة فقط))

الثبات والبقاء ولذلك ناسب الرمحن

 1418هـ)(( :أن رمحة اهلل تعاىل تتصف

والرحيم فعيل صفة مشبهة تدل عىل
أن يدل عىل الرمحة الكثرية املفاضة عىل
املؤمن والكافر وهو الرمحة العامة،

وعىل هذا املعنى يستعمل كثريا يف

القرآن ،قال تعاىل :ﭽ ﮉ ﮊ ﮋ

ﮌﭼ [سورة طه .]5 :وقال :ﭽﯠ
ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨﭼ

(((1

ومن ذلك استنتج

السيد حممد حممد صادق الصدر(ت
بكال الوصفني ،فهي واسعة ومنترشة

من ناحية وثابتة ومستقرة وغري قابلة
للتزلزل من ناحية أخرى))

(((1

ووجد

السيد حممد باقر احلكيم الفرق بني
الصيغتني يف الداللة من خالل املبالغة
فيهام فقال ..(( :يمكن أن نتبني وجود

[سورة مريم .]75 :إىل غري ذلك،

الفرق بني هاتني الصيغتني يف الداللة،

النعمة الدائمة والرمحة الثابتة الباقية

عنرص املبالغة فيهام ،فقد لوحظ جانبا

ولذلك أيضا ناسب الرحيم أن يدل عىل
التي تقاض عىل املؤمن كام قال تعاىل

ﭽ ﰑ ﰒ ﰓﭼ [سورة
األحزاب .]43 :وقال تعاىل :ﭽ ﯱ

وذلك من خالل مالحظة النكتة يف
املبالغة يف السعة والشمول للرمحة يف

لفظ (الرمحن) وهو ما نعرب عنه (بالبعد
األفقي) هلا ،بينام امللحوظ يف صيغة

ﯲ ﯳ ﯴ ﭼ [سورة التوبة:

(الرحيم) جانب املبالغة يف الثبات

ذهب السيد اخلوئي (ت 1413هـ)

(بالبعد العمودي) هلا .فقد تكون

 .]117إىل غري ذلك))

(((

و إىل ذلك

يف البيان يف تفسري القرآن إذ قال:

((فالفارق بني الصفتني :أن الرحيم
يدل عىل لزوم الرمحة للذات وعدم

انفكاكها عنها ،والرمحن يدل عىل ثبوت
((( امليزان.19- 18 /1 :

واالستقرار للرمحة ،وهو ما نعرب عنه
الرمحة واسعة وشاملة ولكنها ال تكون

مستقرة وثابتة إىل األبد ،بل يمكن أن
تتبدل وترفع ألي سبب من األسباب

( ((1البيان يف تفسري القرآن.430 :
( ((1منة املنان يف الدفاع عن القرآن.45 :
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(((1

السامرائي يف كتابيه (ملسات بيانية يف

وتتحول حينئذ إىل عذاب ونقمة))..

املذهب من العلامء ورده واصف ًا إياه

العربية) إذ قال(( :الرمحن فعالن من

و مل يستحسن السيد السبزواري هذا

نصوص من التنزيل ،ومعاين األبنية يف

باملخدوش الن ذلك يصح ((بالنسبة

الرمحة و الرحيم فعيل منها .وصيغة

إىل ذات اللفظني حني اإلطالق عىل

املخلوق ،أما من حيث إضافتهام إىل
اهلل عز وجل فال وجه للمبالغة بالنسبة

إليه تعاىل؛ الن صفاته بالنسبة إليه تعاىل

غري حمدودة فال جتري املبالغة فيها))

التجدد ...و صيغة فعيل تدل عىل

الثبوت يف الصفة ...فجاء بالوصفني
للداللة عىل أن صفته الثابتة و املتجددة

(((1

هي الرمحة لالحتياط يف الوصف .فانه

بعض التفاسري من أن فعالن ال يدل

يف النفس أن هذا وصفه الثابت و لكن

و قال السيد السبزواري(( :و أما يف

لو وصف نفسه بأنه رحيم فقط لوقع

عىل الثبوت بخالف فعيل ،وإنام ذكر

قد يأيت وقت ال يرحم فيه كالكريم

تعاىل الرحيم ألجل إظهار ثبوت الرمحة

بالنسبة إليه تعاىل .خمدوش ،الن التفرقة

بني اللفظني إنام تصح يف املمكنات دون
الواجب تبارك و تعاىل))(.((1

و من ذلك يتبني أن القول بداللة
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فعالن تفيد الداللة عىل احلدوث و

فعالن و فعيل عىل التجدد و الثبوت قد

قال به أصحاب التفاسري و رده السيد
السبزواري ،وتابع ذلك الدكتور فاضل

( ((1تفسري سورة احلمد.157 :
( ((1مواهب الرمحن.16- 15 /1 :
( ((1نفسه.16 /1 :

و اخلطيب .و لو قال رمحن فقط ل ُظن

أن هذا وصف غري ثابت كالغضبان
و العطشان وهذا الوصف يتحول
فيذهب الغضب و يزول العطش،

وكذلك الرمحة ،فجمع بينهام ليدل عىل
أن وصفه الثابت و املتجدد هو الرمحة،
فرمحته دائمة ال تنقطع و هو من أحسن
اجلمع بني الوصفني و ال يؤدي الوصف

بأحدمها ما يؤدي اجتامعهام))

(((1

و قد

رضب الدكتور السامرائي لذلك مثال

( ((1ملسات بيانية.27 :

أ.م.د .اسعد خلف العوادي

من لغتنا الدارجة إذ قال(( :تقول هو

التي تتعلق بفعله سبحانه يف خلقه(.((1

الثبوت قلت :هو ضعيف ،و كذلك

ّ
أدل عىل الثبوت من الصفة التي تتعلق

ضعفان إذا أردت احلدوث فإذا أردت

سمنان و سمني .إال ترى انك تقول

لصاحبك :أنت ضعفان فريد عليك:
أنا منذ نشأيت ضعيف ،و تقول له:
أراك طوالن ،فيقول :أنا طويل منذ

الصغر))(.((1

والشك يف أن الصفة القائمة بالذات
بالفعل واحلدث ،ومن هنا قال العلامء

خمتص
باسمية الرمحن ،وأنه (( َع َل ٌم
ٌّ

باهلل تعاىل ال يشاركه فيه غريه ،فليس
هو كالصفات التي هي العليم والقدير

والسميع والبصري؛ وهلذا جتري عىل

و قد ال يمكن التسليم بذلك؛ إذ

غريه تعاىل… وملا كان هذا االسم

فعيل)) من دون النظر إىل ما احتملته
ٍ
ظالل معنوية بعد أن اختصت
من

تابع ،كمجيء اسم اهلل كذلك))(،((1

السامرائي اعتمد حتليل بنية ((فعالن و

باسمه تعاىل ،والسيام أن الرمحن اسم
يتس َّم به أحدٌ غريه
من أسامئه تعاىل ،ومل َ

تعاىل ،أما الرحيم فهو من صفته هذا ما

خمتص ًا به تعاىل حسن جميؤه مفرد ًا غري
فظهر أن الرمحن اسم وصفة ال ينايف

أحدمها اآلخر ،وجاء استعامل القرآن

باألمرين مجيعا ،وهو ّ
أدل عىل الثبوت
من الرحيم لِع َل ِميته واختصاصه،

ح َّق َقه العلامء فقد قالوا :إن الرمحن اسم،

وعدم وقوعه تابعا كالصفات .وفض ً
ال

يطلق عليهام العلامء اسم الصفة النفسية

راحم ،وراحم اسم فاعل ،وليس

والرحيم صفة

(((1

وهاتان الصفتان

أو الفعلية ،فالصفة النفسية هي الصفة
القائمة بذاته تعاىل ،والصفة الفعلية هي

( ((1معاين األبنية.91 :
( ((1ينظر :جامع البيان ،58 /1 :ولسان
العرب  ،231 /12والتبيان يف تفسري
غريب القرآن.50 /

عن ذلك فان الرحيم معدول عن
كاسم الفاعل يف الداللة عىل احلدوث
والتجدُّ د؛ وإنام ُع ِدل بفعيل إىل فاعل
ِ
((فعل
يف هذه البنية؛ ألنه مأخوذ من

( ((1ينظر :معنى ال إله إال اهلل.133 /1 :
(((1بدائع الفوائد.27 /1 :
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يف َعل)) ،وهذا الباب هو باب الصفات

و فضال عام تقدم نستطيع أن

السامرائي نفسه( ،((2فـ(فعيل) من هذا

الناحية الصوتية املأتية من املشاكلة

العارضة ،كام ح َّقق ذلك الدكتور
الباب ال ُّ
يدل عىل الثبوت؛ وإنام الذي

اللفظية للكلمتني (الرمحن و الرحيم)

باب (( َف ُعل -يف ُعل)) ،باب السجايا

الكلمتني املشتقتني من الرمحة ،فكلمة

فهو رشيف وع ُظم فهو عظيم ،وغريه،

يف األصوات فحرف الراء ذو الصفة

ُّ
يدل عىل الثبوت هو فعيل الذي من

كرش ف
والطباع الدالة عىل الثبوت،
ُ

فضال عن املشاكلة املعنوية هلاتني
الرمحن جاءت مشاكلة لكلمة الرحيم

متأت من
فالثبوت يف بنية فعيل إنام هو
ٍّ
بنية ِ
فعل ِه الالزم ،الذي هو عىل الباب

يلحقه صوت مد يزيد يف املبالغة

عىل هذا الباب للمبالغة يف الوصف،

الرتكيب فضال عىل األرسار اإلهلية يف

اخلامس؛ وإنام حمُ ِل الرحيم وغريه
وليس يف فعله معنى الثبوت .وبقي

التكرارية تبع باحلاء احللقي املهموس
الصوتية و املعنوية كل ذلك ولد مجالية
البسملة.

أن نقول يف هذا الباب :إن النظر إىل

ثانيا :الداللة عىل العموم و اخلصوص:

أصل البنية ،فبنية فعيل وفعالن قبل

فعالن و فعيل يف البسملة هي العموم

احلدوث والثبوت جيب أن تراعى فيه

اختصاصهام بأسامء الصفات؛ إنام مها
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نقول :إن يف البسملة ملسات مجالية من

من املعاين التي تدل عليها صيغتا

و اخلصوص .فالرمحن بجميع اخللق

من أبنية املبالغة يف ((رمحن ورحيم))،

و الرحيم باملؤمنني فقط ،أو إن الرمحن

ألن فعلهام ٌ
فعل متعدٍّ  ،وال تأيت الصفة

فقط .وقد تدل الصيغتان عىل عكس

وليست من أبنية الصفة املشبهة؛ وذلك
املشبهة من املتعدِّ ي إ الَّ شذوذ ًا(.((2

( ((2ينظر :معاين األبنية يف العربية.78 :
( ((2ينظر :د ِ
ِ
قائ ُق ال ُفر ِ
وق ال ُّل َغ ِو َّي ِة يف ال َب َيان=
َ
ُ
ُ

يف الدنيا و اآلخرة و الرحيم يف اآلخرة

=ال ُقرآنيِ ّ  ،اطروحة دكتوراه ،حممد ياس
خرض الدوري ،كلية الرتبية ،جامعة بغداد
 ،2005ص.283- 278 :

أ.م.د .اسعد خلف العوادي

هذه الداللة فيكون الرمحن خاص باهلل

بعض الروايات :أن «الرمحن» اسم

رحيم و ال يقال رمحن.

فهو اسم عام ،ومعناه خاص وخمتص

تعاىل و الرحيم عام مشرتك فيقال :رجل

خاص ومعناه عام وأما لفظ «الرحيم»

وقد قال هبذه الداللة فريق من

باآلخرة أو باملؤمنني ،إال أنه ال مناص

ذلك .إذ يرى الطربي (ت 310هـ) أن:

ملخالفتها الكتاب العزيز ،فانه قد

العلامء ،و مل يستحسن الفريق األخر
(( ...الرمحن بجميع اخللق و الرحيم..
باملؤمنني))

(((2

و يقول أيضا(( :قال

رسول اهلل :إن عيسى بن مريم قال:
الرمحن رمحن اآلخرة و الدنيا ،و الرحيم

رحيم اآلخرة))

(((2

و قد استحسن

الطربي كال القولني الن (( ..الرمحن

موصوف بعموم الرمحة مجيع خلقه،
إما يف كل األحوال ،و إما يف بعض
األحوال))

(.((2

من تأويل هذه الروايات أو طرحها،

استعمل فيه لفظ «الرحيم» من غري

اختصاص باملؤمنني أو باآلخرة ففي
الكتاب العزيز ﭽ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ

ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁﭼ [سورة
إبراهيم:

 .]36ﭽ ﯴ ﯵ ﯶ

ﯷ ﯸ ﯹﭼ [سورة احلجر:
 .]49ﭽ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬﭼ
[سورة احلج ]65 :و ﭽ ﯯ ﯰ

ﯱﯲﯳﯴﯵﯶﯷ

وقد رد هذا الرأي السيد اخلوئي

ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﭼ [سورة

و السيد احلكيم يف تفسري سورة احلمد.

ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ

يف بيانه و السيد السبزواري يف مواهبه

اذ قال السيد اخلوئي ...(( :ورد يف
( ((2جامع البيان ،85 /10 :و ُينظر :معاين
القرآن للنحاس.53 /1 :

( ((2نفسه.
( ((2نفسه.

اإلرساء .]66 :ﭽ ﭪ ﭫ

ﭶﭼ [سورة األحزاب .]24 :إىل
غري ذلك من اآليات الكريمة ،ويف
بعض األدعية والروايات(( :رمحن
الدنيا

واآلخرة

ورحيمهام)) (.((2

( ((2الصحيفة السجادية.308 :
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ويمكن أن يوجه هذا االختصاص

قائال ..(( :وهو أيضا مردود فإن ذكر

يف اآلخرة ،فكأهنا مل تكن رمحة وما

و قال السيد حممد باقر

ّ
بأن الرمحة اإلهلية إذا مل تنته إىل الرمحة
جدوى رمحة تكون عاقبتها العذاب
واخلرسان؟ّ .
فإن الرمحة الزائلة تندك

أمام العذاب الدائم ال حمالة ،وبلحاظ
ذلك صح أن يقال :الرمحة خمتصة

باملؤمنني أو باآلخرة))

(((2

و مل يقبل

السيد السبزواري القول بذلك الن

((العوامل بالنسبة إليه تبارك و تعاىل
يف عرض واحد و انه حميط بالزمان

و الزمانيات و خارج عنهام إال أن

يلحظ ذلك بالنسبة إىل املخلوق و قد
ورد الرمحن بالنسبة إىل اآلخرة يف قوله

تعاىلﭽﮌ ﮍ ﮎ ﮏﭼ

[سورة الفرقان ...]26 :كام ورد
الرحيم بالنسبة إىل الدنيا يف قوله تعاىل
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ﭽ ﭹ ﭺ ﭻﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ
ﮁﭼ [سورة النساء))]29 :

(((2

بعض األفراد و أرشفها ال يدل عىل نفي

ما عداه))

(((2

احلكيم راد ًا هذا املذهب(( :ويمكن

أن نالحظ عىل هذا الفرق بأننا نجد
أن كلمة (رحيم) تعني من شملت

رمحته كل يشء أيضا املؤمن والكافر
يف الدنيا واآلخرة ،شأهنا شأن كلمة

(رمحان) ،إذ ورد يف االثر« :يا رمحان
الدنيا واآلخرة ورحيمهام»)) (.((2

و ربام -و اهلل اعلم -كل هذه املعاين

املذكورة يف تفسري داللة الرمحن و

الرحيم مطلوبة و ال يتم املعنى إال هبا
مجيعا ،و هي مجيعها صحيحة ألهنا من

باب التوسع يف املعنى(.((3

ثالثا :الداللة عىل املبالغة يف الرمحة:

يذهب أصحاب هذا الرأي إىل أن

لفظتي الرمحن و الرحيم تدالن عىل
املبالغة يف الرمحة و عندهم أن لفظة

وقد رد قول من قال إن الرحيم عام

الرمحن أكثر مبالغة يف الرمحة من الرحيم

( ((2البيان.431- 430 :
( ((2مواهب الرمحن.16 /1 :

( ((2نفسه.17- 16 /1 :
( ((2تفسري سورة احلمد.157 :
(ُ ((3ينظر :اجلملة العربية و املعنى.177 :

للجميع و الرحيم خاص باملؤمنني

أ.م.د .اسعد خلف العوادي

فيتولد تدرج يف الرمحة بني الرمحن و

بجميع مراتبها التفضيلية بال اختصاص

إذ جاء يف الكشاف ...(( :ويف

احليوان و اإلنسان و سائر املخلوقات

الرحيم.

الرمحن من املبالغة ما ليس يف الرحيم
ولذلك قالوا :رمحان الدنيا واآلخرة

ورحيم الدنيا ويقولون إن الزيادة يف

البناء لزيادة املعنى))( ((3و قال أبو هالل

العسكري(( :وعندنا أن الرحيم مبالغة
لعدوله ،وأن الرمحن أشدُّ مبالغة؛ ألنه

أشدُّ عدوالً ،العدول عىل املبالغة كلام
كان أشد عدوالً كان أشد مبالغة))(.((3
متأت ملا فيه من
فمعنى املبالغة يف الرمحن
ّ

سعة هذا الوصف وثبوت مجيع معناه

للموصوف به ،فهم يقولون :غضبان
للممتلئ غضب ًا ،وندمان وحريان
وسكران وهلفان ملن ُميلء بذلك ،فبناء
فعالن للسعة والشمول( .((3إذ قال

تعاىل :ﭽﭥ ﭦ ﭧ ﭨﭼ

هلا بنوع دون نوع من اجلامد و النبات و

فألجل إمهال املتعلق استفيد العموم و
الشمول جلميع األنواع املمكنة))..

(((3

و من ذلك يتبني أن صيغة الرمحن تدل

((عىل املبالغة والكثرة يف الرمحة مع
السعة والشمول ،وأما صيغة الرحيم
فهي تدل عىل املبالغة والكثرة يف الرمحة،

لكن دون هذه السعة والشمول ،أي

داللتها عىل الكثرة يف جانب الكم فقط،
ال الكم والكيف))

(((3

وذهب السيد

الصدر إىل أن الرمحة يف الرمحن واسعة

ثابتة ،و يف الوقت نفسه فإن الرمحة يف

الرحيم تكون خاصة واسعة و إن مل تكن

واسعة لكل اخللق و لكنها واسعة لكل
مستحقيها و طالبيها( .((3و رأى السيد
احلكيم أن الرمحن تدل عىل سعة رمحة

[سورة االعراف ]156 :فلذلك تكون

اهلل تبارك وتعاىل ،بينام تدل الثانية عىل

( ((3الكشاف.34 /1 :
( ((3الفروق اللغوية.161- 160 :
( ((3ينظر :التفسري القيم ،33 /ومعاين
األبنية يف العربية.93 /

( ((3مواهب الرمحن.17 /1 /:
( ((3تفسري سورة احلمد.157- 156 :
(ُ ((3ينظر :منة املنان.46 :
(ُ ((3ينظر :تفسري سورة احلمد.158 :

((الرمحة الشاملة لكل حمتاج إليها و

استمرار هذه الرمحة واستقرارها(.((3
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رابعا :الداللة عىل التوكيد:

و هذه الداللة مفادها أن لفظتي

كررا لرضب من التوكيد إذ جاء
و قد ّ

داللة عىل التوكيد للرمحة فقد قال

مشتقان من الرمحة ،ونظريمها يف اللغة

الرمحن و الرحيم يف البسملة ك ُِّر َرتا
قطرب (ت 216هـ)(( :جيوز أن يكون
مجع بينهام للتوكيد وهذا قول حسن
ويف التوكيد أعظم الفائدة وهو كثري

يف كالم العرب))

(((3

و قال اجلوهري

(ت 393هـ)(( :وجيوز تكرير االسمني
إذا اختلف اشتقاقهام عىل وجه التأكيد

كام يقال فالن جاد جمد))

(((3

و قد رد

ذلك السيد حممد باقر احلكيم بقوله:

((فام نرجحه -إذن-هو أن يكون للفظة

الرمحن معنى مغاير للفظة الرحيم وأن
إحدامها ليست تكرارا لألخرى(.))((4

يف الصحاح(( :الرمحن والرحيم اسامن

نديم وندمان ،ومها بمعنى ،وجيوز
تكرير االسمني إذا اختلف اشتقاقهام

عىل جهة التوكيد كام يقال فالن جاد
جمد))(.((4

و قال السيد الصدر(( :ويمكننا أيضا

أن نركّب بينهام فيكون (الرمحن الرحيم)
اسام واحدا فنفس الرمحة واسعة وهي

ثابتة فكاهنام صفتان لشئ واحد وهي
مادة الرمحة))(.((4

و هناك دالالت اخرى للصيغتني اذ

نقل عن ابن عباس انه قال(( :الرمحن

خامسا :الداللة عىل معنى واحد هو

الفعالن من الرمحة ،وهو من كالم

الرمحن و الرحيم عند أصحاب هذه

الرفيق بمن أحب أن يرمحه ،والبعيد

واحدا و هو الرمحة ،أي أهنام يدالن

عليه))( ((4وقيل إن لفظة الرمحن ليست

الرمحة:
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عىل كلمة واحدة مع اختالف لفظيهام

الداللة لفظان خمتلفان يؤديان معنى
( ((3معاين القرآن للنحاس.54 /1 :
( ((3الصحاح ،1929 /5 :خمتار الصحاح:
.130
( ((4تفسري سورة احلمد.158 :

العرب .قال :الرمحن الرحيم :الرقيق

الشديد عىل من أحب أن يعنف
( ((4الصحاح ،1929 /5 :و اللسان/21 :
.231
( ((4منة املنان.45 :
( ((4جامع البيان.86 /1 :

أ.م.د .اسعد خلف العوادي

بعربية ،وإنام هي ببعض اللغات مستدال

ولنبوته جاحدون .فيعلم بذلك أهنم

منهم هلذا االسم( .((4وقد رد بأنه ليس

عندهم صحته واستحكمت لدهيم

بقوله تعاىلﱫ ﮍ ﮎ ﮏ ﱪ إنكارا
بصحيح ألن هذه اللفظة مشهورة
عند العرب موجودة يف أشعارها ،قال

الشنفرى:

قد كانوا يدافعون حقيقة ما قد ثبت

معرفته .وقد أنشد لبعض اجلاهلية
جل ْهالء:
ا َ

أال رضبت تلك الفتاة هجينها

الرمحن ريب يمينها
ب
ُ
أال َق َض َ

ض َبت تلك الفتا ُة هجينَها
أال رَ َ
ب الرمحن ريب يمينها
أال َق َض َ

وقال سالمة بن جندل الطهوي:

الرمحن يعقد ويطلق»(.((4

ِ
ويطلق))
وما يشأ
الرمحن يعقدْ
ُ

وقال سالمة بن جندل« :وما يشأ

ورد ذلك الطربي قائال(( :وقد

زعم بعض أهل الغباء أن العرب كانت

ال تعرف الرمحن ومل يكن ذلك يف لغتها
ولذلك قال املرشكون للنبي :وما

الرمحن أنسجد ملا تأمرنا إنكارا منهم
هلذا االسم .كأنه كان حماال عنده
أن ينكر أهل الرشك ما كانوا عاملني
بصحته ،أو كأنه مل يتل من كتاب

عجلتم علينا َع ْج َلتينا عليك ُُم

(((4

اخلامتة

ويف هناية هذا البحث يمكننا أن

نثبت جمموعة من النتائج املقتطفة و هي
كاآليت:

1.1اختلف العلامء يف تفسريهم داللة
الرمحن و الرحيم فكثرت أقواهلم يف

ذلك ،و الشك يف أن كل ما قالوه
من معان كانت تصب يف خدمة

اهلل قول اهلل :الذين آتيناهم الكتاب

املعنى العام للبسملة و كل هذه املعاين

أبناءهم وهم مع ذلك به مكذبون،

يف املعنى.

يعرفونه يعني حممدا كام يعرفون

(ُ ((4ينظر :جممع البيان.52 /1 :
(ُ ((4ينظر :املصدر نفسه.

مطلوبة مرادة وهي من باب التوسع

2.2إن الرمحن اسم من أسامء اهلل تعاىل و
( ((4جامع البيان.88- 87 /1 :
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داللة (فعالن) و (فعيل) يف البسملة

هو خاص به ال يسمى به غريه دال
عىل ذات اهلل و ال يدل عىل التجدد و

احلدوث النه اسم ثابت.

3.3الرحيم ال يدل عىل الثبوت و إنام
الذي يدل عىل الثبوت ما اخذ من

باب (ف ُعل يف ُعل) مثل رشف يرشف

االكرب زعيم احلوزة العلمية السيد

أبو القاسم املوسوي اخلوئي (ت
1413هـ) الطبعة الرابعة دار
الزهراء للطباعة والنرش والتوزيع

بريوت لبنان  1975- 1395م.

و كرم يكرم و عظم يعظم كعظيم
وكريم اما رحيم فمشتق من َر ِح َم

إسامعيل بن محاد اجلوهري حتقيق

4.4جاء الرمحن مشاكال للرحيم يف

دار العلم للماليني بريوت لبنان

املعنى من اشتقاقهام من الرمحة فزاد

	-التبيان يف تفسري غريب القرآن:

يرحم فهو فعيل.

اللفظ من حيث األصوات و يف

ذلك يف مجالية البسملة الصوتية.
املصادر و املراجع

أوال :القرآن الكريم.

ثانيا :الكتب املطبوعة.

	-بدائع الفوائد :حممد بن أيب بكر
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	-البيان يف تفسري القرآن لالمام

أيوب الزرعي املعروف بابن قيم
اجلوزية ((ت 751هـ)) حتـ :هشام

عبد العزيز عطا وعادل عبد احلميد
العدوي وأرشف أمحد ،مكتبة نزار

مصطفى الباز -مكة املكرمة ،ط/
1416 ،1هـ.

	-تاج اللغة وصحاح العربية تأليف
أمحد عبد الغفور عطار اجلزء االول

 1987م.

شهاب الدين أمحد بن حممد اهلائم
املرصي ((ت  815هـ)) ،حتـ :د.
فتحي أنور الدابويل ،دار الصحابة

للرتاث بطنطا –القاهرة ،ط،1 /

1992م.

	-تفسري سورة احلمد :السيد حممد
باقر احلكيم ،الطبعة االوىل ،جممع

الفكر اإلسالمي قم .1420

	-التفسري القيم :ابن قيم اجلوزية ،مجع:
حممد أويس الندوي ،مطبعة السنة
املحمدية 1368هـ – 1949م.

أ.م.د .اسعد خلف العوادي

	-جامع البيان عن تأويل آي القرآن:

560هـ)) حتـ :جلنة من العلامء

الطربي أبو جعفر ((ت 310هـ))،

-بريوت

حممد بن جرير بن يزيد بن خالد

دار الفكر –بريوت1405 ،هـ.

واملحققني،

األعلمي

منشورات

للمطبوعات

1415هـ1995-م.

مؤسسة

	-اجلملة العربية و املعنى :الدكتور

	-معاين األبنية يف العربية :د .فاضل

الطبعة االوىل ،دار ابن حزم ،بريوت

عىل نرشه ،ط1401 ،1 /هـ –

حممد فاضل صالح السامرائي،

لبنان 2000

	-الفروق

اللغوية:

أبو

السامرائي ،ساعدت جامعة بغداد

1981م.

هالل

	-معاين القرآن :أمحد بن حممد بن

الدين القديس ،دار الكتب العلمية–

((ت  338هـ)) حتـ :حممد عيل

العسكري ،ضبطه وحققه :حسام
بريوت لبنان.

	-الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل
وعيون األقاويل يف وجوه التأويل:

حممود بن عمر الزخمرشي ،رتبه
وضبطه :حممد عبد السالم شاهني،

دار الكتب العلمية –بريوت ،ط/
1415 ،1هـ 1995-م.

	-ملسات بيانية يف نصوص من التنزيل:
د .فاضل السامرائي ،دار الشؤون

الثقافية العامة –بغداد 1999م.

	-جممع البيان يف تفسري القرآن:
الفضل بن احلسن الطربيس ((ت

إسامعيل املرادي أبو جعفر النحاس
الصابوين ،جامعة أم القرى –مكة
املكرمة ،ط1409 ،1 /هـ.

	-معنى ال إله إال اهلل :بدر الدين
الزركيش ((ت  794هـ)) حتـ:
عيل حميي الدين عيل القره داغي،

دار االعتصام –القاهرة ،ط،1 /
1985م.

	-منة املنان يف الدفاع عن القرآن آية
اهلل العظمى السيد الشهيد حممد

حممد صادق الصدر (ت 1991م)

الطبعة االوىل ،مطبعة الكوثر قم ايران

1426هـ.
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فحوى البحث
يبسط السيد الباحث كبائر الذنوب اليت نهى اهلل-

سبحانه -عنها يف القرآن الكريم واوهلا ،الشرك ،فعرف كل
واحدة منها وشرح مضارها على الفرد واجملتمع يف حبث

وعظي إِرشادي اعتمد فيه اوثق املصادر يف التفسري واحلديث
الشريف وقد اقتصر حديثه على مثانية عشر ذنباً من كبائر
الذنوب (حبسب حتديد اإلمام جعفر الصادق.)

والبحث خطاب مباشر خص شرحية الذين جيهلون

الدين من الناس والذين ضل سعيهم يف احلياة الدنيا وهم

حيسبون انهم حيسنون صنعا.
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كبائر الذنوب كام وردت يف القرآن الكريم

بسم اهلل الرمحن الرحيم

ّ
نوب :هي املعايص واملوبقات
الذ ُ

موسى :ﭽ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ

وهي من األعامل التي ال يرتضيها اهلل

بذلك قتله للرجل الذي وكزه بالعصا

التي يرتكبها اإلنسان يف احلياة الدُ نيا؛
سبحانه وتعاىل للعبد املؤمن الصالح؛
ّ
نوب صغري ٌة
نوب نوعان؛ منها ّذ ٌ
والذ ُ

ترض إال من يرتكبها؛
وهي التي ال
َ
ُ
وبامكان العبد املؤمن التخلص منها من

ﯡﭼ [سورة الشعراء]14 :؛ وعنى

فقىض عليه؛ ومن هذا اجلذر تتفرع
ٍ
معان أخر لسنا بصدد الوقوف عندها؛
ولكن نذكر منها عىل سبيل املثال ال
احلرصَّ :
َب واجلمع أذناب؛ ومثاهلا
الذن ُ

خالل التوبة واالستغفار وعدم العودة

ذنب الفرس(((؛ أي ذيله؛ ويف هذا
ُ

وتؤول نتائجها إىل الفساد الذي هو

ٌ
فالن
وذنايب الطائر(((؛ ومنه قوهلم جاء
ِ
ِ
بأتباعه؛ قال احلطيئة
بذنبه(((؛ أي جاء

سبحانه وتعاىل؛ وعقوبة هذه ّ
الذنوب

ببني أنف الناقة(((:

اليها؛ والصنف الثاين من ّ
هي
الذنوب َ
التي يسبب ارتكاهبا رضر ًا يف املجتمع؛

بالضد من الصالح الذي يامر به اهلل

ّ
الذنوب
أكرب بكثري من عقوبات

األُخرى؛ وستكون هذه الدراسة
مسلطة عىل الصنف الثاين من ّ
الذنوب
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القرآن الكريم يف قوله تعاىل عىل لسان

واملسامة بكبائر ّ
الذنوب؛ ولنقف أوال

عىل جذر كلمة ّ
الذنوب كام ورد يف

لسان العرب.

ّ
ْب :هو اإلثم واجلرم واملعصية؛
الذن ُ

نوب(((؛ وهذا املعنى أكده
واجلمع ّذ ٌ
((( لسان العرب :مادة ذنب.

َب الفرس؛
الصدد قالت العرب :ذن ُ

هيجو بني سعد بن زيد مناة املشهورين
غري هم
أس
ُ
الر ُ
هم ّ
قو ٌم ُ
واألذناب ُ
ِ
الناقة ّ
الذ نبا
ومن ُيسوي بأنف
فاألذناب هم األتباع؛ ّ
يتبع
َب ُ
والذن ُ
ُ
كل ٍ
َب ِّ
يشء آخره(((.
الرأس؛ وذن ُ
َ
شق
وأما َكبرُ َ  :فقد َكبرُ َ األ ْم ُر :إذا َّ

((( لسان العرب مادة ذنب.
((( لسان العرب مادة ذنب.
((( لسان العرب مادة ذنب.
((( ديوان احلطيئة.15 :
((( لسان العرب مادة :ذنب.

أ.د .عبد اللطيف محودي الطائي

عليك ومل تستطع حتمله(((؛ وقد َّ
دل

عقوبة النار((( ،وخالصة القول يمكن

ﮕ ﮖ ﮗ ﮘﭼ [سورة
ِ
والكبرْ ُ  :اإلثم الكبري
الشورى]13 :؛

وتعاىل؛ ورسوله الكريم محُ ّمد عنها

عىل هذا املعنى قوله تعاىل :ﭽ ﮓ ﮔ

واخلطب العظيم؛ قال تعاىل :ﭽ ﮝ

ﮞ ﮟ ﮠ ﮡﭼ [سورة
ِ
والكبرْ ُ  :الرشك؛ قال
النجم]32 :؛

تعاىل :ﭽ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ

ﭨ ﭩ ﭪﭼ [سورة

غافر]60 :؛ و َكبرُ َ َي ْكبرُ ُ َكبرِ ًاَ :عظـ َُم
َي ْعظـ ُُم ِع َظماَ ً (((؛ قال تعاىل :ﭽ ﭞ

ﭟ ﭠﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭼ

[سورة

يوسف ]31 :أي َع ُظ َم يف صدورهن؛
أن كبائر ّ
ومن هذا املعنى نفهم َّ
الذنوب
واآلثام :هي أعظمها عند اهلل؛ وأشدها

القولَّ :
إن الكبائر هي ما هنى اهلل سبحانه
يف القرآن الكريم والسنة النبوية املطهرة؛
وقد اشرتط اهلل عىل املؤمنني إذا اجتنبوا

املحرمات وكبائر الذنوب؛ أ َّن ُه سيكفر

عنهم صغائر سيئاهتم يف قوله تعاىل:
ﭽﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ

ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ

ﮜ ﮝ ﭼ [سورة النساء]31 :؛
وقبل الرشوع بتفاصيل هذه الكبائر؛

َّ
ألن
البدَّ من معرفة عددها! .ذلك
علامء املسلمني مل يتفقوا عىل عدد معني؛
ولكنهم حرصوها بني السب ِع والسبعني؛
ولنقف عىل هذه األعداد وهي كام يأيت:

عقوبة ونكاالً ملن يرتكبها ،وعىل ِّ
كل
ٍ
ومسلمة ْ
أن يعرف تلك الكبائر
مسل ٍم

باحلديث الرشيف(( :((1اجتنبوا

ليسلم مما يرتتب عليها من عذابات

والسحر؛ وقتل النفس التي حرم اهلل

ليكون بعيد ًا عنها باألقوال واألفعال،
أليمة مخُ زية؛ فالكبائر إذا هي ّ
الذنوب
التي أوجب اهلل سبحانه وتعاىل عليها

((( أساس البالغة مادة :كرب.
((( لسان العرب؛ مادة كبـر.

سبع؛ محُ تجني
1-1قال بعض العلامء هي ٌ
السبع املوبقات)؛ وهي :الرشك باهلل؛

إال باحلق؛ وأكل مال اليتيم؛ وأكل
((( أصول الكايف.296 /2 :
( ((1صحيح البخاري :احلديث رقم 2767؛
وصحيح مسلم احلديث رقم .89
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كبائر الذنوب كام وردت يف القرآن الكريم

الربا؛ والتويل يوم الزحف؛ وقذف

ْرج من اإليامن) ،فقد
(الكبائر تخُـ ُ
ُ

2-2قال عبد اهلل بن عباس:((1(

اجلواد( :((1(سمعت أيب يقول:

املحصنات الغافالت املؤمنات.

(هي إىل السبعني أقرب منها إىل
السبع) ومل يقطع برقم حمدد.

3-3حددها اإلمام أبو عبد اهلل جعفر
الصادق بـثامين عرشة كبرية يف
حديثه مع عمرو ابن ُعبيد(.((1
ومع

كبري

احرتامنا

وتقديرنا

ُ
نعول
آلراء ُعلامء املسلمني كافة؛ فإنا
يف حكمنا عىل ما وردنا عن آل بيت

النبي وبذلك يكون الرأي املعول
عليه يف هذه الدراسة هو ما قال به
اإلمام أبو عبد اهلل جعفر الصادق؛ إذ

سيكون ما حتته ٍّ
خط هو رواية عن اإلمام
أيب عبد اهلل الصادق؛ وما بعده من

تبسيط وتوضيح فهو للعبد الفقري إىل
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رمحة ربه كاتب السطور.

روي عن اإلمام أيب احلسن
فقد
َ

موسى بن جعفر الكاظم قوله(:((1
( ((1سنن البيهقي يف الشعب رقم احلديث:
.294
( ((1أصول الكايف.204– 203 /2 :
( ((1أصول الكايف.302 /2 :

قال اإلمام أبو جعفر الثاين حممد

سمعت أيب موسى بن جعفر يقول:
دخل عمرو بن ُعبيد عىل أيب عبداهلل؛
فلام سلم وجلس؛ تال هذه اآلية ﭽﮎ

ﮏ ﮐ ﮑ ﮒﭼ [سورة
الشورى]37 :؛ وأمسك.

فقال له أبو عبد اهلل :ما أسكتك؟.

أحب ْ
أن أعرف الكبائر من
فقال:
ُ

كتاب اهلل عز وجل.

فقال :نعم ،يا عمرو:

أوالً :أكرب الكبائر اإلرشاك باهلل عز

وجل؛ والرشك نوعان:

1.1أن جتعل هلل ند ًا ترشكه يف عبادته؛
مثل األصنام واألوثان واألحجار
والشجر وغريها؛ فقد قال اهلل

تعاىل :ﭽ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ

ﮁ ﮂ ﮃ ﮄﭼ [سورة
املائدة ،]72 :فالرشك هو أكرب
الكبائر وأعظمها كام قال اإلمام

الصادق ،لذلك َّ
فأن اهلل سبحانه
( ((1أصول الكايف.204– 203 /2 :

أ.د .عبد اللطيف محودي الطائي

وتعاىل قال يف حمكم كتابه احلكيم:

ﭯﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴﭼ

ﮫ ﮬ ﮭ ﮮﭼ [سورة النساء:

ظلم نفسه من خالل عدم إيامنه

َّ
ألن فيها
أرجى آية يف القرآن؛

الرشك وعبادة األصنام واألوثان؛

ﭽﮢﮣﮤﮥﮦﮧﮨﮩﮪ

 ]48قال املحققون(( :((1هذه اآلية
إدخال ما دون الرشك من مجيع

املعايص يف مشيئة الغفران؛ و ّقف
اهللُ املؤمنني املوحدين هبذه اآلية
بني اخلوف والرجاء؛ وبني العدل
والفضل وذلك صفة املؤمن)،

[سورة لقامن ]13 :أي َّ
إن املرشك
عز وجل؛ ومتاديه يف
بوحدانية اهلل َّ

لذلك ستكون النار مثواه؛ ولبئس
املصريَّ ،
ألن اهلل يف قوله السابق حرم

اجلنة عىل املرشكني.

2.2والنوع الثاين من الرشك هو الرياء
باألعامل فقد قال تعاىل :ﭽ ﰐ

لذلك قال اإلمام الصادق( :لو
ُو ِز َن رجا ُء املؤمن وخوفه العتدال)؛

ﰘ ﰙ ﰚ ﰛ ﰜﭼ [سورة

ّ
الذنوب مجيعا إال الرشك ،ويعفو

يكون عمله خالص ًا هلل وحده؛ وقد

أي َّ
أن اهلل سبحانه وتعاىل يغفر

ﰑﰒﰓﰔﰕﰖﰗ
الكهف]110 :؛ أي جيب أن

عماّ كان دون الرشك ،ومعنى ذلك
َّ
مفتوح
أن باب التوبة للمؤمن
ٌ

قوله(( :((1إياكم والرشك األصغر؛

وعدم العودة إىل ارتكاب املعايص

األصغر؟ .قال :الرياء)؛ يقول:

عىل مرصاعيه؛ برشط اإلخالص
واملوبقات والكبائر ،وقد عدَّ اهلل

سبحانه وتعاىل الرشك ظلام عظي ًام
وذلك يف وصية لقامن البنه وهو

يعظه يف قوله تعاىل :ﭽ ﭬ ﭭ ﭮ
( ((1جممع البيان.77 /3 :

وصف رسول اهلل محُ ّمد الرياء يف

فقيل له :يا رسول اهلل؛ وما الرشك
َّ
إن اهلل سبحانه خياطب هؤالء
املرشكني بقوله :اذهبوا إىل الذين

كنتم تراؤوهنم بأعاملكم يف الدنيا

فانظروا هل جتدون عندهم جزا ًء؟.

( ((1مسند أمحد احلديث.27742 :
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ثاني ًا  :اليأس من َر ْو ِح اهلل عز

وجل ،قال اهلل تعاىل :ﭽ ﭗ ﭘ ﭙ

ﭚ ﭛﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ
ﭥﭼ

واألمطار ختضع ملشيئة اهلل بني الكثرة
والشحة؛ فعندما تكون األمطار كثرية

[سورة يوسف،]87 :

ترى اإلنسان يسيطر عليه اخلُيالء

الذين أرسفوا عىل أنفسهم؛ من خالل

وعندما تكون األمطار شحيحة حييط

خياطب اهلل سبحانه وتعاىل عباده
ارتكاهبم املعايص واآلثام والذنوب

واإليغال فيها؛ أال يفقدوا األمل وال
يقنطوا من رمحة اهلل التي وسعت كل

يشء؛ َفر ْو ح اهلل هي رمحته التي ال
حدود هلا؛ فقد وسعت ّ
كل اليشء؛

والزهو والفرح إىل حد التعايل والتكرب؛

اليأس به من ِّ
كل مكان؛ فيصل به إىل
درجة اليأس والقنوط؛ وهذا هو حال

عز
اجلهلة من الناس؛ فيخاطبهم اهلل َّ

وجل قائالً :ﭽ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ

ﯡ ﯢ ﯣ ﭼ [سورة الشورى]28 :

فض ً
رحيم
غفور
عفو
ال عن كونه تعاىل ٌ
ٌ
ٌ

أي أن اهلل سبحانه وتعاىل رؤوف بعباده؛

لوجهه؛ وأصلح شأنه ،وسار بخط

ْ
بأن يرسل هلم السامء مدرار ًا؛ مطر ًا كريام

عىل من تاب من عباده توبة خالصة
مستقيم يرضاه اهلل ورسوله؛ وال
يعود إىل ارتكاب املعايص والذنوب

واملوبقات التي هنى اهلل سبحانه وتعاىل
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عىل

الزراعة

معتمدين

األمطار؛

عنها .

خيترب صربهم يف احلياة؛ ثم يم ُّن عليهم؛
يسقي الزرع واحلرث.

وكان النبي محُ ّمد عليه الصالة

والسالم خياطب املسلمني منذ اليوم

األول للرسالة املباركة؛ أن يكونوا

خلق اهلل اإلنسان ليعمر األرض؛

مسلمني مؤمنني؛ خالصة عبادهتم

احلياة الدنيا فيه الصالح والطالح؛

مسلمون ففي احلديث الرشيف(:((1

ويعمل فيها صاحل ًا؛ ولك َّن العمل يف
والعمل يتطلب من اإلنسان ْ
أن يكون
صبور ًا؛ وبام َّ
أن معظم الناس يعيشون

هلل وحده؛ وأن حييوا ويموتوا وهم

(ال يموت َّن أحدكم إال وهو حيس ُن الظ َّن
( ((1صحيح مسلم احلديث.2877 :

أ.د .عبد اللطيف محودي الطائي

باهلل تعاىل)؛ أي عليه أال يفقد األمل

طاعة اهلل ورسوله؛ فعليه ْ
أن ال يغفل؛

يش ؛ وأمره
باهلل؛ فإنه قادر عىل كل ْ
بني الكاف والنون؛ يقول لليشء كن

وتعاىل ال يعني اخلديعة املتعارف

عز وجل حجب عفوه
فاهلل
َّ

اإلختبار لقدرات املسلم املؤمن؛ فاهلل

الضالني؛ يف قوله تعاىل :ﭽ ﭴ ﭵ

وأفعاله؛ فيمد له ويزيد يف عطائه؛

فيكون.

ومغفرته عن الكفار وجعلهم من
ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻﭼ

[سورة احلجر.]56 :

ويأمن عقاب اهلل؛ ومكر اهلل سبحانه

عليها اليوم يف املجتمعات؛ وإ نَّام تعني
سبحانه وتعاىل خيترب العبد يف ترصفاته
حتى يميز املؤمن من الكافر؛ فالعبد
املؤمن عبد شكور؛ والعبد الكافر عبد

فعىل املسلم املؤمن أال يفقد األمل

جحود؛ فيفرح العبد الكافر اجلحود

الدين اإلسالمي؛ وهذا ما ال يرضاه اهلل

ثم يأخذه اهلل سبحانه وتعاىل عىل حني

برمحة اهلل؛ ففقداهنا يعني اخلروج من
ورسوله للمسلمني أصحاب العقيدة

الراسخة.

ثالث ًا  :األمن ملكر اهلل عز وجل ،قال

بام آتاه اهلل؛ ويتامدى يف كفره وطغيانه؛
غرة وهو غافل؛ ال يعي ما يدور حوله؛

فقال تعاىل يف ذلك :ﭽ ﰂ ﰃ ﰄ

ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋﭼ

اهلل تعاىل :ﭽ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ

[سورة األنعام]44 :؛ وعطاء العبد

األعراف ،]99 :املكر هو خديعة؛ وعىل

واستدراج؛ واملهلة تتمثل يف :لعل

ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂﭼ [سورة

املسلم املؤمن احلفاظ عىل دينه وعقيدته
ويتمسك هبام بقوة؛ وعليه أن حيذر من
أن ينخدع فيهام؛ ويعني ذلك جيب

عىل املؤمن أن يكون رقيب ًا عىل أفعاله
وترصفاته خوف ًا من انحرافهام عن

الكافر اجلاحد والزيادة فيه هو مهلة
العبد يرعوي ويثوب إىل رشده؛ فيأخذ

هبدى اهلل؛ وينجو بنفسه من عذاب
أعد للكافرين؛ واالستدراج يتمثل يف

َّ
أن الكافر يغرق يف الضاللة تدرجيي ًا
حتى تغمره كلي ًا؛ فعند ذاك يأخذه اهلل
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بغتة؛ ويف هذه املرحلة ال تنفعه توب ٌة وال

عض األنامل ندم ًا عىل ما اقرتفت يداه؛
ُّ

يف قولهَّ :((2(
(إن الرجل ليعمل بعمل

والالفت للنظر َّ
أن اآلية الكريمة األوىل

الرجل بعمل أهل اجلنة؛ وأ َّن ُه من أهل

واإللباس هنا اليأس املطلق من النجاة؛
التي وردت يف صدر الفقرة؛ ال تشمل

األنبياء واملعصومني واملتقني؛ ألهنم
ليسوا من اخلارسين؛ بداللة قوله

تعاىل :ﭽ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚﭼ
[سورة الدخان.]51 :

لذلك عىل العبد املؤمن أن يثبت

عىل دينه وعقيدته وحيافظ عليهام؛ وال
ينحرف عنهام أبد ًا؛ فالنبي الكريم

محُ ّمد كان يكثر من قول(( :((1يا
مقلب القلوب ثبت قلوبنا عىل دينك)

أختاف علينا؟.
فقيل له :يا رسول اهلل؛
ُ

فقال رسول اهلل(َّ :((1
قلوب بني آدم
(إن
َ

كلها بني إصبعني من أصابع الرمحن
370

اجلليل سهل بن سعد الساعدي يتمثل

ُ
حيث يشاء؛ ثم
كقلب واحد يرصفه
قال :اللهم يا مرصف القلوب رصف

قلوبنا عىل طاعتك)؛ ويرتتب عىل هذا
احلديث حديث آخر رواه الصحايب

( ((1مسند أمحد :رقم احلديث.17630 :
( ((1صحيح مسلم رقم احلديث.2654 :

أهل النار؛ وأ َّن ُه من أهل اجلنة؛ ويعمل
النار؛ وإنَّام األعامل باخلواتيم)؛ وكان

النبي عليه الصالة كثري القسم بـ(:((2
(ال ومقلب القلوب)؛ وهذا احلديث

الرشيف مرتبط بقوله تعاىل :ﭽ ﯦ

ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬﭼ
[سورة األنفال اآلية.]24 :

رابعـ ًا :عقوق الوالدين ،لقد جعل

َ
العاق جبار ًا شقي ًا ،
اهلل سبحانه وتعاىل

ألنـَّ ُه قرن وحدانيته بطاعة الوالدين

بداللة قوله تعاىل :ﭽ ﮗ ﮘ ﮙ

ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞﭼ

[سورة اإلرساء ،]23 :القضاء هو
األمر النهائي الذي ال رجعة عنه؛
وهكذا قيدت اآلية الكريمة العبادة

باهلل وحده وذلك من خالل أداة احلرص

إال؛ أي َّ
أن العبادة والربوبية جيب أن
( ((2صحيح البخاري رقم احلديث4202 :؛
وصحيح مسلم رقم احلديث.2651 :
( ((2صحيح البخاري رقم احلديث.6617 :

أ.د .عبد اللطيف محودي الطائي

تكون خالصة هلل وحده؛ وعىل العبد

عز من قائل :ﭽ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ
فقد قال َّ

تطبيق ًا لقوله تعاىل :ﭽ ﭢ ﭣ ﭤ

ﯓﯔﯕﯖﯗﯘﯙ

أن ال يرشك بعبادة ربه أحد ًا ؛ وذلك

ﭥﭼ [سورة الفاحتة]5 :؛ فتقديم
املفعول به هنا عىل الفعل والفاعل هو

من باب التخصيص احلرصي؛ ونلحظ

ﮫﮬﮭﮮﮯﮰﮱ
ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﭼ [سورة

اإلرساء]24– 23 :؛ ويف هذا املقام

قال النبي حممد( :((2(رضا اهلل من

يف هذه اآلية الكريمة؛ َّ
أن اهلل سبحانه

رضا الوالدين؛ وسخط اهلل يف سخط

مع طاعة الوالدين واإلحسان إليهام؛

يرىض لرضامها ويسخط لسخطهام؛

كانت درجة إيامنه؛ إال إذا كانت

اهلل العاق لوالديه) ثم قال(( :((2لعن اهلل

يش ؛ إال إذا دعواه إىل الرشك
يف كل ْ
باهلل ،وعىل العبد املؤمن أن يكون بارا

واللعن يف اللغة العربية يعني اإلبعاد

الشق (((2؛ ومن
من رمحة اهلل؛
والعق هو ُّ
ُّ

ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﭼ [سورة

وعق الوالدين يعني قطعهام وعدم صلة
ُّ

وتعاىل قرن شكره بشكر الوالدين يف

خامس ًا  :قتل النفس التي حرم اهلل

وتعاىل قرن عبادته املرشوطة بالتوحيد
وبذلك ال تقبل عبادة املوحد مهام
مقرونة باإلحسان للوالدين؛ وطاعتهام

هبام؛ كام جاء يف قوله تعاىل :ﭽ ﮞ

مريم ]32 :فض ً
ال عن أن اهلل سبحانه

قوله تعاىل :ﭽ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ

ﮅ ﮆﭼ؛ فمن شكر اهلل ومل يشكر

والديه مل يقبل منه؛ وكل فعل أو ترصف

مهام كان صغره؛ سوا ًء كان بالقول أو
الفعل يؤذي الوالدين فهو من العقوق

الوالدين)؛ أي َّ
أن اهلل سبحانه وتعاىل

وقد قال النبي عليه الصالة(( :((2لعن

سب أمه)؛
سب أباه؛ لعن اهلل من َّ
من َّ

شق عصا طاعتهام؛
عق والديه فقد َّ
رمحهام.

قتلها إال باحلق قال تعاىل :ﭽ ﮓ

( ((2سنن الرتمذي؛ رقم احلديث1899 :؛
والبيهقي رقم احلديث.7829 :
( ((2مستدرك احلاكم.135 /4 :
( ((2صحيح مسلم رقم احلديث.1971 :
عق.
( ((2لسان العرب مادةَّ :
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ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ
ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ

اهلل من زوال الدُ نيا)؛ لذلك اكتسب

[سورة النساء]93 :؛ النفس هي رمز

سبحانه وتعاىل حتى جعل قيمة العبد

ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢﭼ

لإلنسان عىل املجاز املرسل من باب
تسمية الكل باسم اجلزء؛ وهذا مذهب
بالغي مشهور عند العرب؛ واإلنسان

هو أكرم خلق اهلل؛ وكان خلقه مميز ًا

خاص ًا ؛ قال تعاىل :ﭽ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ

ﭟ ﭠ ﭼ [سورة التني ]4 :ذلك

َّ
ألن اهلل سبحانه وتعاىل أراد لالنسان

ْ
أن يكون خليفة له يف األرض ليعمرها
فقال :ﭽ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙﭼ

[سورة البقرة]30 :؛ وتبع ًا لذلك
فهذا املخلوق الكريم عند اهلل له وزن

كبري وشأن عظيم؛ فهو إذن خط أمحر؛
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يف قوله (( :((2لقتل مؤمن أعظم عند

حق ؛ لذلك
ال يمكن املساس به بغري ٍّ
عدَّ اهلل سبحانه وتعاىل قتله بغري ذنب
من كبائر الذنوب؛ فإذا كان هذا احلال

مع اإلنسان بصورة عامة؛ فام بالك
يف قتل اإلنسان الصالح املؤمن؛ وقد

أكد هذه املعاين رسول اهلل حممد

العبد املؤمن منزلة كبرية عند اهلل
املفرد مثل قيمة العباد كافة؛ وذلك يف

قوله تعاىل :ﭽﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ
ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ

ﭤﭥﭦﭧﭨ
ﭩ ﭪ ﭫﭼ [سورة املائدة:
ينس اإلسالم العباد من غري
]32؛ ومل َ
املسلمني؛ فقد أشار الرسول الكريم

إىل جريمة قتل الذمي فقال

(((2

( :من

قتل معاهد ًا مل يرح رائحة اجلنة؛ َّ
وإن
رائحتها لتوجد من مسرية أربعني

عام ًا ) واملراد بقوله املعاهد :اليهودي
والنرصاين؛ فإذا كان هذا احلال مع

قتل غري املسلم؛ فكيف تكون عقوبة

من يقتل املسلم؟ .وعليك أن تتصور
نوع العقوبة وحجمها؛ وذهب النبي

عليه الصالة والسالم يف هذه العقوبة
( ((2سنن النسائي :رقم احلديث3986 :؛
الرتمذي رقم احلديث.1395 :
( ((2صحيح البخاري؛ رقم احلديث.3166 :
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بعيد ًا حني أشار إىل قاتل املسلم عمد ًا

يأيت القاذف بالتهمة بأربعة شهداء عىل

يغفر ُه ؛ إال الرجل يموت كافر ًا ؛ أو

الطبيعية ال حتتاج اىل أكثر من شاهدين

يف قوله (َّ :((2
(كل ذنب عسى اهلل ْ
أن
الرجل يقتل مؤمن ًا متعمد ًا ).

وجه التحديد؛ والشهادة يف احلاالت

من الذكور؛ أو رجل وامرأتان؛ واالتيان

سادس ًا :قذف املحصنة ،قال اهلل

بأربعة شهداء هو خلطورة هذه التهمة؛

ﮡ ﮢﭼ [سورة النور]23 :؛

القاذف بعدة عقوبات منها :جيلد ثامنني

تعاىل :ﭽ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ

فإذا بطلت التهمة وفسدت؛ يعاقب

املرأة املحصنة هي املرأة احلرة العفيفة

جلدة؛ وال تقبل له شهادة أبد ًا ما دام

واإلنسان الذي يرمي املحصنة بال بينة

العقوبات دنيوية؛ وله عقوبة أخروية

الطاهرة البعيدة عن الزنا والفواحش؛

جيلد ثامنني جلدة؛ نكاالً وعقاب ًا ملا قام

حي ًا؛ ومن ثم فهو من الفاسقني؛ هذه
يوم القيامة تتمثل يف عذاب عظيم؛ علام

به من كذب وافرتاء عىل امرأة مسلمة

بأن القذف يشمل األلفاظ النابية من

العقوبة وهي من عقوبات احلدود التي

وغريمها من األلفاظ التي تعف األذان

هذه اجلريمة :ﭽ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ

عىل حد سواء عىل األسياد (األحرار)

بريئة مما قال فيها؛ فقد قال تعاىل يف هذه
حدها اهلل سبحانه وتعاىل بحق صاحب

ﮐﮑﮒﮓﮔﮕﮖﮗ

ﮘ ﮙ ﮚ ﮛﮜ ﮝ ﮞ ﮟﭼ

[سورة النور]4 :؛ نلحظ َّ
أن هذه

التي جترح املشاعر من مثل :زانية؛ باغية

من سامعها؛ وعقوبات القذف تطبق
واملسودين (العبيد واململوكني)؛ وإذا

حر جاريته أو مملوكه بتهمة
ما قذف ٌّ
الزنا؛ ومل ِ
يأت بأربعة شهداء؛ فقد قال

اآلية الكريمة اشرتطت عدة رشوط

يف هذه القضية املهمة رسول اهلل:((2(

( ((2سنن النسائي :رقم احلديث3984 :؛
ومسند أمحد :رقم احلديث.16464 :

( ((2صحيح البخاري رقم احلديث6858 :؛
صحيح مسلم رقم احلديث.1660 :

لقبول صحة هذه التهمة؛ وهي ْ
أن

(من قذف مملوكه بالزنا؛ أقيم عليه احلدُّ
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يوم القيامة إال ْ
أن يكون كام قال)؛ وقد

الرشد ويكونوا قادرين عىل ترصيف

املوبقات السبع يف قوله(( :((3اجتنبوا

يكون من ذوي أرحامهم؛ وكذلك

عدَّ رسول اهلل قذف املحصنات من

السبع املوبقات) وقذف املحصنات
الغافالت املؤمنات واحدة منها.

من القيمني من هم فقراء مادي ًا ؛
ومنهم األغنياء؛ فالغني ال حيق له أن

سابعا :أكل مال اليتيم ،قال اهلل

يأكل من مال اليتيم مطلقا؛ وعليه ْ
أن

ﮐ ﮑ ﭼ [سورة النساء:

باملعروف؛ بام يريض اهلل ورسوله وال

فقد والديه أو أحدمها؛ وهو عاجز

فقد قال تعاىل :ﭽ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ

احلياة حتى يشتد ساعده؛ فيعتمد نفسه

ﯰ ﯱﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ

تعاىل :ﭽ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ

 ،]10اليتيم هو الطفل الصغري الذي
وليس له من يعيله ويكفيه مؤونة

يف تدبري شؤونه وأموره؛ ولكن هذا

الصنف من األيتام الذين عنتهم اآلية

الكريمة؛ هم ليسوا ضعفاء مادي ًا ؛

يستعفف؛ وأما الفقري فعليه ْ
أن يأكل
خيرجهم من نطاق الرشيعة السمحة؛
ﯩﯪﯫﯬﯭﯮﯯ
ﯸﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽﯾ ﯿ
ﰀ ﰁ ﰂ ﰃﭼ [سورة
النساء]6 :؛ وقد أكد اإلسالم احلفاظ

بل هم الذين ترك هلم الوالدان ماال

عىل أموال األيتام وعدم الترصف هبا

آخر هم ال يستطيعون اعتامد أنفسهم

الرشيعة؛ فأما الذين ال يلتزمون بام أمر

يكفيهم رش احلاجة؛ لكنهم من جانب
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أمورهم؛ والقيم أو الويص يفضل أن

يف إدارة شؤون ما يملكون؛ فهم إذ َا

بحاجة إىل قيم أو ويص يقوم بمهام

والدهم حتى يكربوا ويبلغوا سن

( ((3صحيح البخاري رقم احلديث2767 :؛
صحيح مسلم رقم احلديث.2874 :

إال بام يريض اهلل ورسوله وال خيالف
اهلل؛ فيأكلون أموال اليتامى بالباطل؛

فقد قال اهلل سبحانه فيهم :ﭽ ﮄ ﮅ

ﮆﮇﮈﮉﮊﮋ
ﮌ ﮍ ﮎﮏ ﮐ ﮑ ﭼ

[سورة النساء]10 :؛ ثم هنى القيم أو
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الويص من الترصف بأموال اليتامى

الوصية يف األيتام فقال (( :((3أوحى اهلل

فقال :ﭽﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ

الرحيم).

إال بام كان فيه فائدة تعود عىل اليتيم

إىل داود :يا داود كن لليتيم كاألب

ﯕ ﯖ ﯗ ﯘﭼ [سورة اإلرساء:

ثامنـ ًا :الفرار من الزحف ،قال

سعيد اخلدري عن النبي

ﯪﯫﯬﯭﯮﯯﯰ

]34؛ فقد روى الصحايب اجلليل أبو
عندما عرج به إىل السامء قوله (( :((3فإذا

أنا برجال وقد وكل هبم رجال يفكون
حلاهم؛ وآخرون جييئون بالصخور من

النار فيقذفوهنا بأفواههم وخترج من

اهلل تعاىل :ﭽ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ
ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶﯷ
ﯸ ﯹﭼ [سورة

األنفال:

 ،]16الزحف هو مقاتلة األعداء بقوة
موحدة؛ والزحف إليهم يعني التوجه

أدبارهم؛ فقلت :يا جربيل من هؤالء؟.

إليهم لقتلهم أو طردهم؛ وكلمة الزحف

إ نَّام يأكلون يف بطوهنم نار ًا )؛ وأكد

اهلل لرفع راية الدين اإلسالمي عالي ًا ؛

باليتيم ورعايته والسيام القيمني منهم

لنرى َّ
أن القتال كان عندهم عبارة عن

قال :الذين يأكلون أموال اليتامى ظل ًام

النبي عليه الصالة والسالم اإلهتامم

واألوصياء فقال (( :((3أنا وكافل
اليتيم يف اجلنة هكذا؛ وأشار بالسبابة

والوسطى وفرج بينهام)؛ أي َّ
أن النبي

وكافل اليتيم يف اجلنة عىل حدٍّ سواء؛

وكان عليه الصالة والسالم يكثر من
( ((3سنن البيهقي رقم احلديث.390 /3 :
( ((3صحيح البخاري رقم احلديث6005 :؛
.5304

تكاد تكون موقوفة عىل اجلهاد يف سبيل
والبد من العودة قلي ً
ال إىل اجلاهلية

كر عند النرص للحصول
وفر ؛ ٌّ
كر ٍّ
عملية ٍّ
وفر عندما يشعر املقاتل
عىل الغنائم؛ ٌّ
ِ
َّ
رأسه ؛ فيفر
يرفرف فوق
املوت
أن
ُ
َ
من ساحة القتال للحفاظ عىل حياته

إنطالق ًا من املبدأ القائل :احلفاظ عىل
احلياة خري من فقداهنا؛ أما يف اإلسالم
فقد تبدلت هذه املعادلة؛ والسيام يف

( ((3صحيح البخاري رقم احلديث.3679 :

375

كبائر الذنوب كام وردت يف القرآن الكريم

شقها السلبي؛ فأصبحت املعادلة كام

يأيت :النرص أو الشهادة؛ وأصبحت

كلمة الفرار مرفوضة عند املقاتلني
َّ
وحل شعار جديد مكان
املسلمني؛

الشعار القديم يتمثل يف نيل إحدى

ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶﯷ
ﯸ ﯹﭼ [سورة

األنفال:

]16؛ ووجدنا اهلل سبحانه وتعاىل مع
النبي واملسلمني يشد أزرهم؛ ويرفع

ا حلُسنيني النرص أو الشهادة؛ ومن هذا

معنوياهتم ملواصلة قتال الكفار؛ فقال

يفر من ساحة اجلهاد كافر ًا وخارج ًا

ﮋ ﮌﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ

املنطلق عدَّ اهلل سبحانه وتعاىل َّ
كل من

تعاىل :ﭽ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ

عن الدين اإلسالمي؛ وسيؤول مصريه

ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﭼ [سورة

اهلل سبحانه صنفني ممن يولون األدبار

جعل قدرة املسلمني وقوهتم عرشة

إىل نار جهنم وبئس املصري؛ وقد حدد
مها :متحرف ًا :تارك ًا القتال؛ أو منحاز ًا

عز وجل
إىل كفة العدو؛ فخاطب اهلل َّ

األنفال :]65 :أي َّ
أن سبحانه وتعاىل
أضعافها قبل الزحف؛ وهذه األضعاف
مرشوطة بأن يكونوا صابرين وقد

املؤمنني يف قوله :ﭽ ﯙ ﯚ ﯛ

أخلصوا الن ّية هلل ولرسوله؛ ولكن اهلل

ﯣﭼ [سورة األنفال ]15 :ففي

صفوف املسلمني فقال :ﭽ ﮜ ﮝ

ﯜﯝﯞﯟﯠﯡﯢ
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ﯪﯫﯬﯭﯮﯯﯰ

أمر بقتال الكفار
هذه اآلية الكريمة ٌ
أو الً؛ وهني ًا عن اهلرب منهم ثاني ًا ؛

تبارك وتعاىل مع ذلك وجد ضعف ًا يف
ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣﮤ ﮥ ﮦ
ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫﮬ ﮭ

وتولية األدبار هو جعل ظهورهم

ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕﯖ

اجلهاد؛ ثم جاءت اآلية الثانية لتوضح

]66؛ وإذا كان جيش العدو أكرب من

الكافرين :ﭽﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ

ْ
أن يقاتلوهم بصرب كبري؛ فض ً
ال عن

باجتاه العدو استعداد ًا للهرب من
عقوبة من يتوىل عن اجلهاد ومقاتلة

ﯗ ﯘ ﯙﭼ [سورة األنفال:
جيش املؤمنني وأقوى؛ فعىل املؤمنني
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اإلبتهال إىل اهلل سبحانه وتعاىل؛

ودعوته الستغاثتهم؛ ليم َّن عليهم
بالقوة والنرص؛ فقال تعاىل :ﭽ ﭑ

ﯩﯪﯫﯬﯭﯮ
ﯯﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴﭼ

[سورة آل عمران]130 :؛ ومن أنواع

ﭒﭓﭔﭕﭖ

الربا القروض أو البيع والرشاء بعملة

[سورة األنفال]9 :؛ نلحظ يف هذه

حمتاج ًا ألف دينار عراقي ملدة كذا عىل

ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛﭼ

نقدية من جنس واحد؛ من مثل :تقرض

اآلية الكريمة َّ
أن اهلل سبحانه وتعاىل

ْ
أن يعيده لك بعد مدة معينة مضاعف ًا؛

من املالئكة قوامه ألف ملك يقاتلون

بعملة أخرى من الفئة الصغرية بسعر

استجاب لدعاء املؤمنني بإرساله جيش ًا

معهم؛ وكانوا جيش ًا رديفا وساند ًا
جليش املسلمني؛ وعند ذلك حتقق

أو ْ
أن تستبدل عملة من الفئة الكبرية
يفوق قيمتها احلقيقية؛ أو أن تستبدل
عملة من الفئة الصغرية بعملة كبرية

النرص للمسلمني؛ وكان النبي حممد

بادنى من قيمتها احلقيقية :أما املعنى

السبع.

ربو ًا :أي زاد ونام؛ وأربيته :نميته(((3؛

قد عدَّ الفرار من الزحف من املوبقات

اللغوي للربا فهو مأخو ٌذ من :ربا يربو

تاسعا :أكل الربا قال اهلل تعاىل:

وقد أكد هذا القرآن الكريم هذا املعنى

ﭖﭗﭘﭙﭚﭛﭜ

ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﭼ [سورة

ﭽﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ

ﭝﭼ [سورة البقرة ،]275 :يتبادر

ٌ
الربا؟.
إىل الذهن
سؤال مفاده؛ ما ِّ

فالربا يف معناه االجتامعي املتعارف

يف قوله تعاىل :ﭽ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ
الروم.]39 :

عارش ًا :السحر ،قال اهلل تعاىل:

ﭽﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ

عليه؛ هو الربح الفاحش الذي يصل إىل

ﮖ ﮗ ﮘﭼ [سورة

مجلة وتفصيالً؛ قال تعاىل :ﭽ ﯨ

( ((3لسان العرب مادة :ربب.

عدة أضعاف الربح الطبيعي؛ وهو حمرم

البقرة

اآلية ،]102 :السحر من األعامل
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الرشيرة التي هنى اهلل سبحانه وتعاىل

كثري من السحر ُيعمل عىل هيئة
وكان ٌ
ُرق ّية أو متيمة تعلق عىل الصدور؛ فقد

يامرس للتفريق بني الناس؛ بني الزوج

ٌ
رشك)؛ وقد استثني
والتامئم؛ والت َِّولة؛

عن ممارستها وتعاطيها بني الناس؛ ألنهَّ ا

والسحر
باألصل من عمل الشياطني؛
َ
وزوجه؛ وبني األخ وأخيه؛ والسحر

أداة هدامة ،املراد منها هدم املجتمع
الصحيح الذي يدعو األنبياء واملرسلون

إىل تشييده وفق التعاليم الساموية؛

من ذلك الرقية إذا كانت بالقرآن

الكريم؛ ذلك َّ
ألن رسول اهلل حممد

كان يرقي سبطيه احلسن واحلسني
فيقول(( :((3أعيذكام بكلامت اهلل التامة؛
كل شيطان وهامة؛ ومن ِّ
من ِّ
كل عني

السحر كلهم من الشياطني
وجنود ّ
سوا ًء كانوا من اإلنس أو اجلن؛ َّ
وأن

المة)؛ واختم هذه الفقرة بقول اإلمام

فقال تعاىل :ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ

والساحر كافر.

السحرا َء باملحصلة النهائية كفار؛
ُّ
ﭕ ﭖ ﭗﭘ ﭙ ﭚ ﭛ

ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ

عيل بن أيب طالب :الكاهن ساحر؛
احلادي عرش :الزنا :قال اهلل تعاىل:

ﭽﭣﭤﭥﭦﭧﭨﭩ

ﭠ ﭡ ﭼ [سورة البقرة]102 :؛

ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰﭼ

فحسب بل هو ضالل وكفر ورشك؛ فقد

ممارسة اجلنس بطريقة غري رشعية،

والسحر ليس من الذنوب املحرمة
ّ
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حرمها رسول اهلل بقوله(( :((3الرقي؛

عدَّ النبي محُ ّمد السحر من املوبقات
السبع؛ والسحر هي العقوبة التي حدَّ ها
رسول اهلل يف قوله(( :((3حدُّ الساحر؛
رضبه بالسيف)؛ ذلك ألنَّه كفر باهلل؛

( ((3سنن الرتمذي رقم احلديث1460 :؛
سنن البيهقي.136 /8 :

ِ
والز نى يعني
[سورة الفرقان]68 :؛
وبدون عقد نكاح وشهود ،وممارسة

( ((3سنن ابن ماجة رقم احلديث3530 :؛
ومسند أمح��د ب��ن حنبل رق��م احلديث:
.2604
( ((3سنن الرتمذي رق��م احلديث2060 :؛
ومسند أمح��د ب��ن حنبل رق��م احل��دي��ث:
.2113
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هذا العمل يف الظالم خلسة من أهل

بعدم التسامح والتهاون معهم مهام

للمرأة والرجل عىل حدٍّ سواء؛ والسيام

للمتزوجني ،فهم يرمجون باحلجارة

املرأة واملجتمعِ ،
فالز نى إذ ًا هو إساءة

املرأة التي كرمها اهلل سبحانه وتعاىل،

وجعلها عنوان ًا للعفة والطهارة ،لذلك
أحل اهلل سبحانه وتعاىل النكاح وحرم

كانت مكانتهم ،وأما النوع الثاين فهو
من قبل املؤمنني حتى يموتوا ،فقد قال

ٌ
رسول اهللَّ :((3( 
رسبال
(إن اإليامن

يرسبله اهلل من يشاء ،فإذا زنى العبدُ

أن ِ
ِ
الز نى ،وبام َّ
الز نى حمر ٌم من قبل
اهلل؛ َّ
فإن عقوبته من عقوبات احلدود

ُر َّد عليه) ،فالزاين والزانية خيرجان

إن عقوبة ِ
علامء املسلمني (َّ :((3
الز نى

ِ
والز نى من الكبائر التي تسلب املسلم

التي حدها سبحانه وتعاىل ،فقد قال
نوعان األوىل :اجللد بالسوط مائة

جلدة لغري املتزوجني ،طبق ًا ملا جاء

يف قوله تعاىل :ﭽ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ
ﭟ ﭠ ﭡ ﭢﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ

ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰﭱ ﭲ

نزع اهلل منه رسبال اإليامنْ ،
فإن تاب

بفعلتهام هذه من قائمة املؤمنني؛
روح اإليامن؛ فقد قال رسول اهلل

محُ ّمد( :((4( إذا زنى الرجل فارقه
روح اإليامن)؛ فيام قال اإلمام أبو عبد

سلب منه روح
اهلل الصادق (ُ ( :((4ي ُ
اإليامن مادام عىل بطنها؛ فإذا نزل عاد

ﭳ ﭴ ﭵ ﭶﭼ [سورة

اإليامن)؛ ِ
والز نى من فواحش الكبائر:

تكون علنية؛ وعىل مرآى ومسمع من

ﮒﭼ [سورة اإلرساء.]32 :

النور]2 :؛ أي َّ
أن العقوبة جيب أن
مجع من املؤمنني وبحضورهم؛ وذلك
للتشهري هبم ليكونوا عربة ملن يعترب؛

ٍ
ٍ
قاس
بقلب
وجيب أن يكون جلدمها
ٍ
خال من الرمحة والشفقةَّ ،
ألن اهلل يأمر
( ((3الكبائر.50 :

ﭽ ﮊ ﮋ ﮌﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ
الثاين

عرش:

اليمني

الغموس

الفاجرة ،قال اهلل تعاىل :ﭽ ﯭ ﯮ
( ((3سنن البيهقي رقم احلديث.5366 :
( ((4أصول الكايف.299 /2 :
( ((4أصول الكايف.299 /2 :
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ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ

ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺﭼ [سورة

عليه اجلنة).

اليمني الكاذبة ليحوز هبا عىل مال اآلخر

ﭽ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝﭼ

آل عمران ،]77 :اليمني الغموس هي
حق؛ فهذا الصنف من الناس
بغري وجه ّ
يوم القيامة :ﭽ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ

ﯿﰀﰁﰂﰃﰄ

الثالث عرش :الغلول ،قال اهلل تعاىل:

ُّ
الغل يف
[سورة آل عمران،]161 :

املعنى الوضعي تعني شدة العطش
ُّ
والغل والغلول
املصحوب باحلرارة(((4؛

ﰅ ﰆ ﰇﭼ [سورة آل عمران:

ال تكون إال يف الغنائم والصدقات؛ أما

يرسهم بكالم وال ينظر إليهم برمحة؛

الرسقة من بيت مال املسلمني أو من

]77؛ أي َّ
أن اهلل سبحانه وتعاىل ال
وال يزيدهم خري ًا؛ وقد نزلت هذه اآلية

الكريمة برجلني اختصام عند رسول
اهلل قي ضيعة؛ فهم ا ُملدعى عليه أن
حيلف؛ فنزلت هذه اآلية الكريمة(((4؛
وروي عن رسول اهلل عليه الصالة

والسالم قوله(َ ( :((4م ْن حلف عىل
مال امرئ مسلم بغري حقه لقي اهلل
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بيمينه؛ فقد أوجب اهلل له النار؛ وحرم

وهو غضبان عليه)؛ وروي عنه أنَّه

قال

(((4

حق امرئ مسلم
َ ( :م ْن اقتطع ِّ

( ((4الكبائر.103 :
( ((4صحيح البخاري؛ رقم احلديث2669 :؛
صحيح مسلم رقم احلديث.136 :
( ((4صحيح مسلم رق��م احل��دي��ث137 :؛
ومسند أمحد رقم احلديث.21736 :

يف املعنى االصطالحي فتعني الغلول
الصدقات؛ وهذه الرسقة تعدُّ من اسوأ

أنواع الرسقات؛ ذلك َّ
ألن السارق مؤمت ٌن

عىل هذا املال؛ فيخون األمانة فيرسق
خفية من ما أؤمتن عليه من غري أن يشعر

به أحد؛ قال تعاىل :ﭽ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ

ﮫﭼ [سورة األنفال اآلية]58 :؛
وهذا السارق من بيت مال املسلمني
ومن الصدقات وحسب اعتقاده َّ
أن

أحد ًا مل يره؛ وهذا السارق سيؤتى به

يوم القيامة مع ما رسق؛ فيفتضح أمره
أمام احلرش؛ فيدخل نار جهنم مهانا؛
قال تعاىل :ﭽ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ
( ((4لسان العرب مادةَّ :
غل.

أ.د .عبد اللطيف محودي الطائي

ﮜ ﮝﭼ [سورة آل عمران اآلية:

تعني يف اللغة الطهارة والنامء والربكة

عارا يف قوله(( :((4أدوا اخليط وا ُملخيط؛

قال تعاىل :ﭽﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲﭼ

]161؛ وقد عدَّ النبي حممد الغلول
عار عىل صاحبه
وإياكم والغلول؛ فإ َّن ُه ٌ

يوم القيامة)؛ وكان النبي حممد ال
روي عنه امتناعه
يصيل عىل الغال؛ فقد
َ

من الصالة عىل رجل مات؛ فقال(:((4
(صلوا عىل صاحبكم إ َّن ُه َّ
غل يف سبيل
اهلل)؛ ففتشوا متاعه فوجدوا فيه خرز ًا

من خرز اليهود قيمتها درمهان؛ كام عدَّ

واملدح(((4؛ وزكّى بمعنى أصلح؛

[سورة النور]21 :؛ أي يصلح؛ وزكاة

املال تطهريه؛ إذا أدى عن ماله زكاته
ومنه قوله تعاىل :ﭽﮚ ﮛ ﮜ ﮝ

ﮞ ﮟ ﮠﭼ [سورة التوبة:

]103؛ وقوله تعاىل :ﭽ ﭰ ﭱ ﭲ

ﭳﭼ [سورة الشمس]9 :؛ أي من

طهر نفسه؛ وقوله :ﭽ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ

رسول اهلل عليه الصالة والسالم اهلدايا

ﯤ ﭼ [سورة النساء]49 :؛ والزكاة

خالل مجعها غلوالً يف قوله(( :((4هدايا

ذلك َّ
ألن املال الذي يملكه اإلنسان؛

التي يتقبلها عامل الغنائم والصدقات

العامل غلول).

تعني صفوة اليشء؛ وتزكى تصدق(((5؛
هو ملك هلل سبحانه وتعاىل؛ وليس ملكا

الرابع عرش :منع الزكاة املفروضة،

لإلنسان؛ وبذلك يكون اإلنسان وكيال

ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ

املال؛ قال تعاىل :ﭽ ﮑ ﮒ ﮓ

قال اهلل تعاىل :ﭽ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ
ﮘ ﮙﭼ [سورة

التوبة:

 ،]35الزكاة وفعلها زكّى يزكّي تزكّية

حق الترصف هبذا
هلل يف مال اهلل؛ وله ّ

ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘﮙ ﮚ

ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﭼ [سورة

احلديد]7 :؛ واشرتط يف اإلنفاق ْ
أن

( ((4مسند أمح��د رق��م احل��دي��ث22207 :؛

يكون بام يريض اهلل ورسوله؛ وبموجب

( ((4صحيح البخاري رقم احلديث.3074 :

( ((4لسان العرب مادة زكا.
( ((5لسان العرب مادة :زكا.

مستدرك احلاكم.49 /3 :

( ((4سنن النسائي رقم احلديث.1959 :
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َّ
وأن اهلل
الرشيعة اإلسالمية السمحة؛

ماال فلم ِ
أ َّن ُه قال(( :((5من آتاه اهلل ً
يؤد
زكاته؛ ُمثِ َل له يوم القيامة شجاع ًا أقرع ًا

للفقراء واملحتاجني تطبيق ًا لقوله تعاىل:

فيأخذ بلهزمتيه (أي بشدقيه) يقول:

سبحانه وتعاىل جعل يف هذا املال نسبة
معينة عىل املترصف هبذا املال دفعها

ﭽﮓﮔﮕﮖﮗﮘﮙ

ﮚ ﭼ [سورة املعارج]25–24 :؛

ونلحظ يف القرآن الكريم َّ
إن الزكاة

وردت يف سبع وثالثني آية؛ وفيها
كافة وردت مقرتنة بالصالة ومنه قوله

تعاىل :ﭽ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ
ﮟ ﮠ ﮡﭼ [سورة

البقرة:

]43؛ والذين يمتنعون عن أداء الزكاة
ملستحقيها؛ ويقومون بتحويل أمواهلم

أنا مالك؛ أنا كنزك) ثم تال قوله تعاىل:

ﭽﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ
ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂﰃ

ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉﭼ

[سورة آل عمران]180 :؛ والقرآن

الكريم ينذر مانعي الزكاة ويعدُّ هم

من املرشكني يف قوله تعاىل :ﭽ ﮉ

ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏﭼ
[سورة فصلت.]7- 6 :

إىل ذهب وفضة؛ ومن ثم يكتنزونه وال

اخلامس عرش :شهادة الزور،

ﭽﮂ ﮃ

ﭩ ﭪﭫ ﭬ ﭭ ﭮ

يدفعون زكاته؛ سيعاقبون بام اكتنزوا

ألنفسهم

ﮄﮅﮆﮇﮈﮉ
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(أفعى) له زبيبتان يطوقه يوم القيامة؛

وكتامن الشهادة ،قال اهلل تعاىل :ﭽﭨ

ﭯ ﭰﭼ [سورة البقرة،]283 :

ﮊﮋﮌﮍﮎﮏ

شهادة الزور هي شهادة كاذبة مفرتاة؛

ﮖ ﮗ ﮘ ﮙﮚ ﮛ

الكبرية اجتمع فيها ذنبان عظيامن مها:

ﮢﭼ [سورة التوبة-34 :

واملقصود منها إخفاء احلقيقة؛ ليظهر

ﮐﮑﮒﮓﮔﮕ

ال أساس هلا من الصحة؛ وهذه

ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ

الكذب واإلفرتاء؛ وأما كتامن الشهادة؛

]35؛ فقد روي عن رسول اهلل

( ((5صحيح البخاري رقم احلديث.1403 :

أ.د .عبد اللطيف محودي الطائي

الباطل عىل احلق؛ نلحظ يف هذه اآلية

هو شاهد الزور؛ وقال النبي حممد

َّ
ألن
اإلثم ونسبه إىل القلب؛ ذلك

بأكرب الكبائر :اإلرشاك باهلل؛ وعقوق

الكريمة؛ َّ
أن اهلل سبحانه وتعاىل خصص
القلب هو مركز فكر اإلنسان ومدبر
أمره؛ ولشهادة الزور أسباب ومربرات

واهية؛ لتحقيق رغبات النفوس املريضة
والضامئر امليتة؛ وهذه الرغبات الفاسدة

عمرها قصري؛ إذ رسعان ما يفضح اهلل

أمرها للناس؛ وقد زكى اهلل سبحانه
وتعاىل املؤمنني من ارتكاب هذه الكبرية

عليه الصالة والسالم(( :((5أال أنبئكم
الوالدين؛ أال وقول الزور؛ أال وشهادة

الزور؛ فام زال يكررها حتى قلنا ليته

سكت).

السادس عرش :رشب اخلمر ،ألن

اهلل تعاىل هنى عنها كام هنى عن عبادة

األوثان ،رشب اخلمرة ُح ِر َم عىل ثالث

مراحل؛ وبشكل تدرجيي؛ فاخلمرة

يف قوله :ﭽ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑﭼ

تعدُّ من كبائر الذنوب ،فقد حرمها

عز وجل
]30؛ وقبل ذلك هنى اهلل َّ

عىل الفرد واملجتمع ،واخلمرة كانت

[سورة الفرقان[ ]72 :سورة احلج:
املؤمنني عن ارتكاب هذه الكبرية فقال:

ﭽ ﯭ ﯮ ﯯﭼ؛ وروي

عن النبي حممد قوله(( :((5عدلت
شهادة الزور الرشك باهلل مرتني)؛ وهذا

يعنى َّ
أن الرسول عدَّ هذه الكبرية أعظم
من الرشك بضعفني؛ وقال تعاىل :ﭽﮕ

اهلل سبحانه وتعاىل ،ملا فيها من أرضار

شائعة ومنترشة يف املجتمع العريب قبل

اإلسالم ،فهم يعاقروهنا يف أي وقت

متاح هلم ،لذلك اتبع اإلسالم معهم
منهج ًا تربوي ًا خالص ًا حينام أراد حتريمها،
فحرمها بشكل تدرجيي وعىل دفعات ومل
حيرمها دفعة واحدة ،وهي كام يأيت:

ﮖﮗﮘﮙﮚﮛﮜﭼ

1.1حذر اهلل املسلمني من معاقرة

( ((5سنن الرتمذي رقم احلديث2300 :؛
مسند أمحد رقم احلديث.17151 :

( ((5صحيح البخاري رقم احلديث2654 :؛
صحيح مسلم رقم احلديث.87 :

ّ
الكذاب
[سورة غافر]28 :؛ واملرسف

اخلمرة ورشهبا ،بطريقة النصح
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واإلرشاد وعدم استفزازهم ،فهم

افعال وحركات منافية لآلداب

بعد ،وكذلك حتسب ًا من ارتدادهم،

اآلتية ناسخة اآلية السابقة؛ ومبطلة

حديثو اإلسالم ،ومل يستوعبوه

أو جتنبهم اإلسالم ،وعدم الدخول

فيه ،فقال اهلل تعاىل :ﭽ ﯣ

ﯤ ﯥ ﯦﯧ ﯨ ﯩ ﯪ
ﯫﯬﯭﯮﯯ

عملها ،فأمرت املسلمني بعدم
التقرب من الصالة وأدائها إال

إذا كانوا خارج تأثري اخلمرة ،وبام

َّ
أن الصالة تؤدى مخس مرات

ﯰ ﯱ ﭼ [سورة البقرة]219 :

يف اليوم الواحـد ،فقد َّ
قل عـدد

رجحت جانب اإلثم عىل جانب

باإلنحسار ،وأصبحوا أفراد ًا قليلني

نلحظ هنا َّ
أن املعادلة القرآنية قـد
النفع ،فعىل وفق ذلك عىل املسلم

األخذ بأهيام أكثر فائدة ،وهي

اإلبتعاد عن اإلثم؛ والذي يعدُّ نوع ًا

من املعايص يعاقب عليه املسلم.

شاريب اخلمرة ،وبدأت أعـدادهم
جدا ،وهنا نزل قوله تعاىل :ﭽﮣ

ﮤﮥﮦﮧﮨﮩ
ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮﭼ
[سورة النساء.]43 :

2.2يف بداية رشوق شمس اإلسالم،

3.3بعد ْ
أن قويت شوكة املسلمني؛

الكريمة السابقة سارية املفعول ،ومل

وتعمق إيامن الناس باإلسالم ،هنا

واىل مدة ليست بقصرية كانت اآلية
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واألخالق ،فنزلت اآلية الكريمة

تنسخ بعـد ،وحينام شرُ ِ َع ْت الصالة
بدأ املسلمون يؤدون الصالة،

وبعضهم يأيت إىل الصالة وهو

خممور ،ال يعي ما يقول ،وال يسمع
جيد ًا ،مما ولد إرباك ًا يف الصالة،
فض ً
ال عن أنـَّ ُه كانت تصدر عـنه

وازداد عددهم بشكل الفت للنظر؛

حرم اهلل سبحانه وتعاىل اخلمرة
فنسخ اآليتني السابقتني؛ وأبطل
العمل هبام؛ وذلك يف قوله تعاىل:

ﭽﭑﭒﭓﭔﭕﭖ
ﭗﭘﭙﭚﭛﭜ

ﭝﭞﭟﭠﭡﭢ

أ.د .عبد اللطيف محودي الطائي

ﭣﭤﭥﭦﭧﭨ

رسول اهلل( :((5(أول ما حياسب به

ﭰ ﭱﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭼ [سورة

ْ
ْ
وإن
حت فقد أفلح وأنجح؛
فإن ص ُل ْ
وس ِئ َل
نقصت فقد خاب وخرس)؛ ُ

ﭩﭪﭫﭬﭭﭮﭯ

املائدة.]91– 90 :

العبد يوم القيامة من عمله الصالة؛

السابع عرش :ترك الصالة أو

أي األعامل أحب إىل اهلل
رسول اهللُّ 

حممد  قال(( :((5من ترك الصالة

لوقتها؛ ومن ترك الصالة؛ فال دين له؛

يشء مما فرض اهلل ،ألن رسول اهلل
فقد بريء من ذمة اهلل وذمة رسوله).

الصالة ركن مهم من أركان الدين

اإلسالمي احلنيف؛ فهي فرض جيب

عىل العبد املؤمن املسلم تأديته؛ مهام

تعاىل يف اإلسالم؟ .قال(( :((5الصالة
والصالة عامد الدين)؛ قال اهلل سبحانه

وتعاىل يف الصالة :ﭽ ﮣ ﮤ ﮥ

ﮦ ﮧ ﮨ ﮩﭼ [سورة
النساء.]103 :

كانت األسباب واملوانع؛ وال يعذر

الثامن عرش :نقض العهد ،وقطيعة

قيام ًا وقعود ًا ؛ وركوع ًا وسجود ًا ؛ وهو

ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﭼ [سورة الرعد:

أداءها لسبب ما؛ فعليه ْ
أن يؤدهيا من

األول العهد؛ والعهدُ لغ ًة  :هو اتفاق

كائن من يكون من تأديتها؛ فهي تُؤدى
األصل الواجب؛ ْ
فإن مل يستطع املسلم
وضع اجللوس؛ ْ
فإن مل يستطع فعليه

الرحم ،قال اهلل تعاىل :ﭽ ﯚ ﯛ

 ،]25هذه الكبرية تتكون من جزأين
بني طرفني عىل أن ال يغدر أحدمها

ْ
ْ
وإن مل
أن يؤدهيا باإلشارة واإليامء؛

باآلخر وال يعتدي عليه؛ والعهد هو

اإليامن؛ ذلك َّ
ألن الصالة متثل عامد

املسلم اإللتزام؛ والتمسك برشوطها؛

يستطع فليؤدها باللسان وذلك أضعف

الدين؛ فإن صلحت صلح ما سواها؛

وإن خابت خاب ما سواها؛ فقد قال

( ((5أصول الكايف.304 /2 :

كلمة رشف أخالقية؛ وعىل العبد
وعدم اخلروج عليها ونقضها؛ إال
( ((5سنن الرتمذي رقم احلديث.413 :
( ((5الكبائر.21 :
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إذا خرق الطرف اآلخر بنودها؛

وإذا أؤمتن خان؛ وإذا عاهد غدر؛ وإذا

بالشهود؛ ويف هذا الصدد تعد ُّ
كل

وأما اجلزء الثاين فهو قطيعة الرحم؛

وأفضل العهود ما كان مكتوب ًا موثق ًا

األوامر ِ
اإل هلية فض ً
ال عن النواهي

والرحم منتزعة من الرقة والتعطف

بن عباس( :((5(العقود :تعني ما

والر ُحم :أي العطف والرمحة؛
الر ْحم
ُّ
ُّ

عهود ًا بني اهلل وعباده؛ وقال عبد اهلل

والرمحة؛ والرمحة تعني املغفرة؛ ومنه

َّ
أحل ؛ وما حرم؛ وما فرض؛ وما حدَّ يف

والر حم :قرابة جتمع بني أب وبينهام
ّ

بالعهود؛ وعدَّ العهد من األمور املهمة

الرحم هي قرابة الدرجة األوىل؛

القرآن)؛ والقرآن الكريم يؤكد اإليفاء

الر حم؛ أي بينهام قرابة قريبة(((5؛
ّ

والكبرية؛ وأمر املؤمنني اإللتزام هبا

وتشمل من يرتبط معك عن طريق

ﭽﮊﮋﮌﮍﮎ

هبم؛ قال تعاىل :ﭽ ﯹ ﯺ ﯻ

ﯛﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠﭼ [سورة

]75؛ أي َّ
أن أولوا الرحم هم أولياء

الغدر وعدم اإللتزام بالعهد خصلة

أن تكون صلة الرحم اجيابية تصب يف

والوفاء للطرف اآلخر؛ فقال تعاىل:

ﭼ [سورة املائدة]1 :؛ وقال :ﭽﯚ

اإلرساء]34 :؛ وكان النبي يعد

من النفاق يف قوله(( :((5أربع ًا من ك َّن
386

خاصم فجر).

فيه؛ كان منافق ًا خالص ًا؛ ومن كانت

فيه خصلة منهن؛ كانت فيه خصلة من

األب واألم واألخ واألخت وما يتصل

ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﭼ [سورة األنفال:
عز وجل أراد
أويل رمحهم؛ ولكن اهلل َّ

مصلحة أويل الرحم فقال :ﭽ ﭑ ﭒ

ﭓﭔﭕﭖﭗﭘﭙﭚ
ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡﭢ ﭣ

النفاق؛ حتى يدعها :أذا حدث كذب؛

ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨﭼ [سورة

( ((5الكبائر.176 :
( ((5صحيح البخاري رقم احلديث2459 :؛
صحيح مسلم رقم احلديث.58 :

هني ًا قاطع ًا قطع صلة األرحام وأمر

النساء]1 :؛ وهنى اهلل سبحانه وتعاىل

( ((5لسان العرب مادة :رحم.

أ.د .عبد اللطيف محودي الطائي

املؤمنني بالتمسك هبا يف قوله تعاىل:

رحم آل حممد؛ وهي
من قطعني؛ وهي
ُ

ﭽﭾﭿﮀﮁﮂﮃﮄ

قوله تعاىل :ﭽ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ

ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏﭼ

الرعد]21 :؛ فعىل املؤمن احلق ْ
رب
أن ي َ

ﮅﮆﮇﮈﮉﮊ

ﭰﭱﭲﭳﭴﭼ

[سورة

[سورة حممد ]23– 22 :هاتان اآليتان

والديه ويصلهام؛ وأن يطبق ذلك مع

األرحام حني يتبوأ أحدهم منصب ًا أو

يرمحه اهلل؛ وإن جحد والديه وذوي

الكريمتان ختتصان بالعالقة بني أويل

فيتنكر ألويل رمحه؛
مركز ًا يف الدولة
ُ
وكأ نَّه ال يعرفهم فيقطع عالقت ُه هبم؛
هذا الصنف من ُأ ويل األرحام لعن ُه اهللُ؛

كل من تربطه به صلة رحم؛ عند ذاك
أرحامه قطعه اهلل وأدخله نار ًا حامية.
أهم املصادر واملراجع

القرآن الكريم

وسيحرش ُه يوم القيامة أ صماّ ً وأعمى؛
أعمى برص ًا وبصرية؛ أي هو أعمى عين ًا

حممود بن عمر الزخمرشي (ت

ﮨﮩﮪﮫﮬﮭﮮ

حممود ،دار املعرفة1402 ،هـ–

ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﭼ [سورة

	-أصول الكايف –للمحدث اخلبري ثقة

رمحة اهلل؛ وعاقبتهم يوم القيامة دار ًا يف

الرازي؛ دار األسوة للطباعة والنرش؛

وقلب ًا ؛ وقبل ذلك قال تعاىل :ﭽ ﮧ

	-أساس البالغة –جلاراهلل أبو القاسم
538هـ) حتقيق األستاذ عبد الرحيم

ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘﯙ

1982م ،بريوت 0

الرعد]25 :؛ أي َّ
أن هؤالء مبعدون من

اإلسالم حممد بن يعقوب الكليني

جهنم يصالها مذموم َا مدحور ًا ؛ فيام

مطبعة القرآن الكريم الكربى؛ ط 6؛

قال أبو عبد اهلل الصادق عليه الصالة

1428هـ؛ طهران –إيران.

تقول :اللهم صل من وصلني؛ واقطع

السالم هارون1368 ،هـ –1949م،

والسالم(َّ :((6
الرحم معلقة بالعرش
(إن ّ

( ((6أصول الكايف.179 /2 :

	-البيان والتبيني –اجلاحظ ،حتقيق عبد
مرص.
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	-تاريخ الطربي –أبو جعفر الطربي
(ت310هـ) ،حتقيق أبو الفضل
حممد

إبراهيم،

1963م ،مرص.

دار

املعارف،

	-ديوان احلطيئة –بروية ابن السكيت
(ت246هـ)؛ حتقيق د .نعامن حممد

أمني طه :مكتبة اخلانجي؛ ط1؛
1407هـ –1987م؛ القاهرة.

	-سنن

الرتمذي،

وهو

اجلامع

الصحيح–باب املناقب –لإلمام
املحدث أيب عيسى حممد بن عيسى بن

سورة الرتمذي (ت297هـ) ،ضبطه
وصححه خالد عبد الغني حمفوظ،

دار الكتب العلمية ،ط1427 ،2هـ–

2006م ،بريوت.

دار إحياء الرتاث العريب ،ط،3

بريوت ،لبنان( ،د .ت).

	-قضاء أمري املؤمنني عيل بن أيب
طالب-للعالمة الشيخ محُ َّمد تقي
التسرتي ،الطبعة الثانية1427 ،هـ،
طهران.

	-الكبائر -لإلمام احلافظ أيب عبداهلل

محُ َّمد بن أمحد بن عثامن الذهبي8 ،
شارع جوهر ،الدراسة ،القاهرة،

(د .ت).

	-املسـتدرك عىل الصحيحني -عـبد
الكريم النيسابوري (ت 405هـ)

حتقيق مصطفى عـبدالقادر عـطا،

طبعة دار الكتب العلمية ،ط،1

	-سنن النسائي -دار الكتب العلمية،

القاهرة1398 ،هـ.

	-السنن الكربى للبيهقي ،دار املعارف

(ت241هـ) ،رقم أحاديثه حممد عبد

	-صحيح البخاري -طبعة عيسى

ط 1413 ،1هـ –1993م ،بريوت

طبعة بريوت.
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	-صحيح مسلم برشح النووي -مطبعة

العثامنية ،حيدر آباد ،الدكن ،اهلند.

احللبي ،القاهرة.

	-مسند اإلمام أمحد بن حنبل
السالم الشايف ،دار الكتب العلمية،

لبنان.

جهود علماء الشيعة يف تفسري القرآن وجتديد مناهجه

عرض :الشي aالدكتور فاضل الصفار

التدبر وجتلياته يف كتاب الربهان يف علوم القرآن للزركشي

د .خالد حوير الشمس



التمهيد

اقتضت احلكمة اإلهلية أن يكون الرسل برشا يوحى إليهم فكانت احلاجة إىل

اآليات تبني صدقهم فكانت املعجزة قرينة الرسالة فلوالها ألشكل اآلمر عىل
الناس ،ومصطلح املعجزة مل يظهر أال بعد نزول القرآن وإنام عربت عنها اآليات
لتضمن هذه األلفاظ معاين
والروايات باآلية ،والبينة ،وبالربهان ،وبالسلطان)،
ُّ

اإلعجاز ،لقد اتفقت الكلمة عىل انحصار الطريق اىل معرفة صدق دعوى األنبياء

بظهور املعجز عىل أيدهيم (وطريق معرفة صدق ظهور املعجزة عىل يده)((( ،وهو
املرتكز يف أذهان البرش ،ولذا كان أول نداء يطلقه الكافرون يف مواجهة دعوى

الرسل واألنبياء وهو املطالبة بإظهار اآليات و املعاجز ،فكل حرف وكلمة ومجلة
وآية وسورة بل كل حركة وسكنة ورفع ونصب يف القرآن الكريم يدل عىل إعجاز

وعلو وسمو ،فهو كام قالوا عنه :ليست معجزة واحدة فحسب بل موسوعة
ً

معجزات ،فاجتامعياته معجزة لعلامء االجتامع ،وسياسياته معجزة للسياسيني،
وأخالقياته معجزة لألخالقيني ،وعسكرياته معجزة للعسكريني ،واقتصادياته

((( جتريد االعتقاد.214 :
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معجزة لالقتصاديني وتربوياته معجزة للرتبويني ،وفوق ذلك فهو معجزة الغيبيات
واالبحاث العقلية ،فهو كتاب اعطى الفلسفة الكاملة الصحيحة للبرش فهو كتاب

الكون ،بل هو عدل الكون إذ الكون ك َله كلمة من كلامت اهلل ،والقرآن كلمة اخرى

من كلامت اهلل فهي وتلك كلمتان مرتادفتان ،الكون والقرآن ولكن بمظهر تكويني،

والقرآن كون ولكن بمظهر تكويني ،وبعد ذلك وقبله فإن من القرآن ما فيه الشفاء
والرمحة للعاملني وال يزيد الظاملني اال خسارا ،ولكل اختصايص معجزة يف اختصاصه،

بل إن القرآن معجزة لكل إنسان يف اجلانب املنسجم من أولويات ذلك اإلنسان ،فهو
معاجز اخلالئق ،الن كلامت القرآن وآياته وحروفه وكل ما فيه ينطق بأنه وحي ممَن
خلق األرض والسموات العىل وما خلقته عقول البرش ،أو فاهت به ألسنتهم.
املبحث األول :اإلعجاز لغة واصطالحا:

املعجز يف اللغة له أكثر من معنى اال أن األقرب منه إىل الفهم العريف ما ذكر يف

أقرب املوارد ،وهو( :أعجز فالن أي صيرَّ ه عاجزا)(((.

لكن يف جممع البحرين فرسه باملعنى املصطلح عليه وكآنه تفسري باملصداق ،فقال:

املعجز :األمر اخلارق للعادة املطابق للدعوى ،املقرون بالتحدي ،وقد ذكر املسلمون

للنبي الف معجزة منها القرآن((( وقد عرف بتعريفات خمتلفة بعض اليشء باختالف
قيودها .ففي جتريد االعتقاد :وطريق معرفة صدقه ظهور املعجزة عىل يده ،وهو ثبوت
ما ليس أو نفي ما هو معتاد مع خرق العادة ومطابقة الدعوى(((.
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وقريب منه ما يف جممع البيان :وحاصله أن يأيت املدعي ملنصب من املناصب اإلهلية

بام خيرق النواميس الطبيعية ويعجز عنه غريه ،شاهد ًا عىل صدق دعواه

(((

وينبغي

إضافة قيد التحدي هلذين التعريفني لينطبق عىل موازين احلد التام املنطقي ،هذا وهناك

((( اقرب املوارد :ج ،3ص ،482مادة (عجز).
((( جممع البحرين :ج ،4ص(25عجز).
((( جتريد االعتقاد ،ص.214
((( جممع البيان.15 /1 :

الشيخ فاضل الصفار

رشوط أخرى ينبغي توافرها يف اإلعجاز منها :مطابقة املعجزة للدعوى ،وأن يكون
هناك من يعارض مدعى النبوة فيام يتحدى به ،بحيث يستطيع غريه إن يأيت بمثل ما
أتى به إذ ال يكون حينئذ ما أتى به ذلك النبي معجزا ومن املناسب أن نشري هنا إىل
بعض مزايا القرآن الكريم التي اتفق أهل الرأي فيها عىل اهنا إعجاز:

1.1إن القرآن الكريم معجز من حيث اختصاصه بمرتبة عليا يف الفصاحة والبالغة
خارق للعادة أليمكن ألحد أن يأيت بمثلها أو أن يدانيها.

2.2من حيث كونه مركَبا من نص احلروف اهلجائية التي يقدر عىل تأليفها كل أحد
ومع ذلك عجز اخللق عن تركيب مثله هبذا الرتكيب العجيب.

3.3من حيث امتيازه عن غريه من كالم العرب بامتياز مليح ألنه نوع ثالث من كالم
جيمع نوعي الكالم العريب ليس بشعر وال نثر وتنطبق عليه خصوصية كل منها
فالشعر يقرأ باللحن والصوت اجلميل ،والنثر يستعرض االفكار دون نظم والكالم

ال خيلو من احدمها لكن القرآن توافر عىل اخلصيصتني وهذه ميزة فاق هبا الكالم

ولغاته.

4.4وما تضمنه من األخبار يف قضايا األمم السالفة ،وخفايا القصص املاضية،
وعىل الرغم من سعة مضامينه ووفرة آياته وكثرة سوره فهو خال من االختالل

والتناقص والتهافت ﭽﭻ ﭼ ﭽﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ

ﮈﭼ [سورة النساء ]82 :وهبذا فاق الكالم منطقيا الن الكالم عند املناطقة
إما إخبار أو إنشاء إال أن كالم الوحي تضمن االثنني يف سياق واحد فكثريا ما ترد

آياته بصيغة مجلة خربية تتضمن اإلنشاء وبالعكس نظري قوله تعاىل ﭽ ﭓ ﭔ

ﭕ ﭖﭗ ﭘﭼ فإهنا يف الوقت الذي خترب عن نفي الشك واالرتياب فيه لدقة نظمه
وعلو مضامينه وسمو الفاظه تلزم الناس بالتصديق به واالذعان له.

ومن هنا قسم األصوليون اخلطابات الرشعية عىل أربعة أصناف من اجلمل ،مجل

خربية حمضة ،وإنشائية حمضة وخربية يف مقام اإلنشاء وإنشائية يف مقام إخبار ،وهذه

393

جهود علامء الشيعة يف تفسري القرآن

ميزة خاصة بالوحي اإلهلي.

5.5من حيث اشتامل القرآن الكريم عىل احسن اآلداب ،وأمتن احلكم ،وأكمل
املواعظ ،وأصوب القوانني ،وأتم األحكام يف العبادات واملعامالت واملعارشات
يف أمور احلياة واألرسة واملجتمع ،ويف احلدود واألقضية يف السفر واحلرض واألمن

واخلوف والسلم واحلرب والعرسة والغلبة.

6.6من حيث اخباره عن ضامئر املنافقني وبواطن الكافرين ونوايا املرشكني اخلفية
التي مل يطلع عليها احد .بل اخرب عن االمور املستقبلية واحلوادث املقبلة والغيب
الصادق والنبأ املطابق مما مل يطلع عليه اال عالم الغيوب مع كامل املطابقة والصدق

كام يف قوله تعاىل :ﭽ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳﭼ [سورة القمر  ،]45وقوله تعاىل

ﭽ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﭼ

[سورة الفتح ]27 :إىل غري ذلك من أآليات الكثرية هذا فضال عن أخباراته عن
احلقائق العلمية التي مل ينكشف اليسري منها األ يف االونة األخرية والقرون املتأخرة

عىل رغم تطور العلوم واملعارف.

7.7من حيث خواصه املعنوية وخصائصه الذاتية يف التأثري يف االرواح ،وشفائه
للقلوب والضامئر ،وعالجه لألجسام ،وطمأنته للقلوب ،وبركاته يف النفوس،

فضال عن اآلثار الوضعية األخرى التي تالزمه يف النظر والقراءة واالستشهاد

واالحتفاظ ونحو ذلك.
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8.8من حيث طراوته وحالوته وعدم امللل منه عند تالوته وقراءته مهام زادت
وتكررت ،فهو كالم اهلل البالغ ،وحكمه الساطع ،وهو نور ال يطفأ ،ورساج ال

خيبو كام ورد يف خطبة موالنا أمري املؤمنني يف هنج البالغة((( إىل غري ذلك من

جهات و أرسار ال يسع املجال لبياهنا هنا.
((( هنج البالغة :ص ،315اخلطبة.189 ،

الشيخ فاضل الصفار

املبحث الثاين :املسار التارخيي الهتامم الشيعة بالقرآن الكريم وتفسريه:

إن القرآن الكريم احدث يف املجتمع البرشي أعظم انقالب وتغري شمل كل

مناحي احلياة ،وامتد شعاعه إىل ابعد األصقاع وأذهل أقوى األدمغة ،واكتسح أعظم

احلضارات ،وأقام فوق ركامها أنظف حضارة وأمجل حياة وأكمل سيادة وسياسة.
هذا وقد كانت للشيعة اليد الطوىل والسهم العظيم يف االهتامم به ،والعمل عىل

دراسته وتفسريه ،وبيان معانيه ومضامينه ،واكتشاف أرساره وآياته وبيناته هبدى من

ائمتهم الذين هم عدل القرآن وأهله الذين انزل القرآن يف بيوهتم .فكتبوا ونرشوا
وحثوا ايام حث عىل قراءته وحفظه ونرشه وجتويد االستناد إليه يف كل حقول املعرفة،
وكان السبب يف اهتامم الشيعة بالقرآن يف الدرجة األوىل هو أمهية القرآن نفسه وعظمة

أمره ،ثم اإلقتداء بالنبي األكرم واألئمة من أهل البيت يف ذلك.

فمن ينظر يف األحاديث املروية عن أئمة أهل البيت والتي حتدثوا فيها عن القرآن

الكريم يواجه عناية بالغة وكبرية منهم هبذا الكتاب اإلهلي اخلالد ،ثم من يطلع عىل

بقية أحاديثهم يف شتى جوائب الدين جيدها مليئة باالستدالالت من القرآن الكريم
مما يكشف عن شدة حرصهم عىل البقاء اىل جانب القرآن واالنطالق منه والرجوع
اليه ،ويشهد بذلك ما ألفه علامء األمامية َسددهم اهلل تعاىل ورواهتم حول فضل القرآن

وخصائصه وعلومه ومزاياه ويف شتى املجاالت .نذكر منها عىل سبيل املثال:

•كتاب فضل القرآن ليونس بن عبد الرمحن من أصحاب اإلمام الرضا.
•كتاب فضل القرآن ملحمد بن احلسن الصفار املتويف سنة 290هـ.

•كتاب نوادر القرآن لعيل بن إبراهيم بن هاشم يف القرن الثالث اهلجري.

•كتاب فضل القرآن ملحمد بن مسعود العيايش يف القرن الثالث اهلجري.
•كتاب فضائل القرآن ألمحد بن حممد بن عامر املتوىف سنة  346هـ.

كام عقد مجع من علامء األمامية أبوابا خاصة حول القرآن يف كتب احلديث مثل:

•كتاب فضل القرآن يف اجلزء الثاين من (أصول الكايف) للكليني.

395

جهود علامء الشيعة يف تفسري القرآن

•كتاب فضل القرآن يف اجلزء الثاين من موسوعة من ال حيرضه الفقيه.
•كتاب القرآن يف اجلزء الرابع من موسوعة (وسائل الشيعة).
•كتاب القرآن يف اجلزء االول من (مستدرك وسائل الشيعة).

•كتاب القرآن يف اجلزء الثاين والتسعني من موسوعة (بحار االنوار).

وهذا يدل عىل مدى اهتامم الشيعة بالقرآن الكريم ،كام أن التاريخ يشهد هلم

مدى تفانيهم وبذهلم ألرواحهم عىل مدى التاريخ يف سبيل القرآن الكريم والعرتة

الطاهرة .وقبل كل ذلك كان اإلمام أمري املؤمنني أول من سمع القرآن من

رسول اهلل وخاجلته آياته ،وهو أول من مجعه بأمر رسول اهلل وكتب تفسريه
وتأويله وشأن نزوله كام يف متضافر األدلة(((.

أما يف علوم التفسري فكان للشيعة القدم األول يف ذلك ،وقد ذكر الشيخ الذهبي

من علامء األزهر يف كتابه (التفسري واملفرسون) عددا من ذلك بعد أن استعرض بنحو

جممل من كتب يف العرص اإلسالمي األول ،وعد عىل رأسها التفسري ،ثم قال يف كتابه:

وقد عد السيوطي يف (اإلئقان) من اشتهر بالتفسري من الصحابة وسامهم ،وممن سامهم

أبن مسعود ،وأبن عباس ،وآيب بن كعب ،وزيد بن ثابت وغريهم ..ثم قال أما عيل بن
أيب طالب فهو أكثر اخللفاء الراشدين رواية عنه يف التفسري(((.

ويف مكان أخر قال :مجع عيل اىل مهاراته يف القضاء علمه بكتاب اهلل ،وفهمه

ألرساره وخفي معانيه فكان اعلم الصحابة بمواقع التنزيل ومعرفة التأويل ،وقد
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روى عن ابن عباس قال :ما أخذت تفسري القرآن فعن عيل ابن أيب طالب.(((
وليس الذهبي منفردا يف هذا القول ،فقد ذكره الكثريون غريه

((( تأسيس الشيعة لعلوم اإلسالم :ص- 317- 316الذريعة.231 /4 :
((( التفسري واملفرسون .64- 63 /1
((( التفسري واملفرسون.90- 89 /:

( ((1بني اجلدران ،18- 17 /1 :دائرة املعارف االسالمية الشيعية.52 /11 :

(((1

.

الشيخ فاضل الصفار

أما أول من صنف يف التفسري فهو ترمجان القرآن عبد اهلل بن العباس املتوىف

سنة  ،68ثم تلميذه سعيد بن جبري الذي قتله احلجاج عام  ((1( 94وقيل :سنة 95
وكان من املشهورين يف التفسري ،بل روي عن قتادة أن سعيد ًا كان اعلم معارصيه

بالتفسري( ((1وأسند أبو عمر الكيش يف كتاب الرجال عن أيب عبد اهلل الصادق أنه
قال :سعيد بن جبري كان ياتم بعيل بن احلسني ،وكان عيل بن احلسني يثنى عليه.

وما كان سبب قتل احلجاج له اال عىل هذه االمر -يعني التشبع وكان مستقيام(.((1

وقد اهتم الشيعة اهتامما كبريا بالتفسري ،وكتبوا فيه الكثري من الكتب ،منها يف

تفسري كل القرآن ،ومنها يف بعضه.

املبحث الثالث :القرآن والعرتة:

إن من يتتبع احاديث العرتة النبوية الطاهرة جيدها تسري جنبا اىل جنب مع القرآن،

تتمسك بآياته ،وتستدل بإشاراته ،كام أن القرآن الكريم نفسه يشيد بمواقفهم

وأقواهلم إذ وصفهم بالطهارة من الرجس املعنوي واملادي ذلك الوصف املؤكد
الذي يقتيض تنزهيهم عن أي خطأ وخلل ،وخمالفة للكتاب ،بل يقتيض كوهنم مع
القرآن يف هدف واحد ،وعىل جادة واحدة ،وال غرابة إذا قيل :إهنم ورثوا الكتاب
وعلمه وفهمه وفقه أرساره ومقاصده وأبعاده وبطونه دون غريهم ،فذلك أمر قد

جرى بعض منه يف االنبياء السابقني و اوصيائهم كام يرصح القرآن الكريم بذلك

وقد رصح أئمة أهل البيت املطهرون هبذا االمر يف ترصحيات مستقلة ،مثلام روي

عن األمام موسى بن جعفر إذ قال( :نحن الذين اصطفانا اهلل عز وجل ،وأورثنا
هذا الذي فيه تبيان كل يشء)

(((1

عىل ان العقل حيتم مثل هذه الوراثة للكتاب

( ((1الدريعة.233 /4 :
( ((1دائ��رة املعارف االسالمية الشيعية :ج  ،11ص  55انظر االتقان يف علوم القرآن :ج،2
ص 1234تأسيس الشيعة لعلوم االسالم :ص.324
( ((1رجال الكيش :ج ،1ص.335
( ((1أصول الكايف :ج  ،1ص ،226ح.7
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وعلمه وفهمه وفقهه إذا لوال الصفوة التي ترث مسؤولية احلفاظ عىل الرسالة

لضاعت الرسالة ،فهم حتملوه ومحلوه كمسؤولية كربى ،وجتشموا يف سبيل املحافظة

عليه عنا ًء كبريا ،وقاتلو الناس عىل تنزيله ،ثم قاتلوهم عىل تأويله ،ثم إن الرباهني
واألدلة العملية التي قدمها النبي واألئمة يف جمال تفسري القرآن وفك رموزه

وبيان بطونه وأبعاده بنفسها خري شاهد عىل ذلك ،ونذكر هنا مجلة من األحاديث

الواردة هبذا الشأن تيمنا وتربكا.

فعن أيب سعيد اخلدري قال :قال رسول اهلل( :إين تارك فيكم الثقلني ،ما إن

متسكتم هبام لن تضلوا بعدي :كتاب اهلل وعرتيت أهل بيتي وإهنام لن يفرتقا حتى يردا

َعليّ َّ احلوض)
عىل اجلبار يوم القيامة وكتابه وأهل بيتي ،ثم أمتي ثم أسأهلم ما فعلتم بكتاب اهلل
(((1

وعن أيب جعفر قال( :قال رسول اهلل : أنا أول وافد عزيز

وأهل بيتي)( ((1وقال( :هم مع القرآن والقرآن معهم وال يفارقونه حتى يردوا عيل
احلوض)( ((1ويف الوقت الذي تدل (املعية وعدم املفارقة) عىل التالزم وعدم االفرتاق
أو االختالف يف كل يشء حتى يوم القيامة فإهنا تدل عىل ثالثة أمور أخرى:
أوال :أن أألرض ال ختلو من إمام معصوم كام ال ختلو من القرآن.

ثانيا :أن بالقرآن وحده وبالعرتة وحدها ال تتحقق الغايات ِ
اإلهلية يف الوجود بل

هبام معا وعليه تبطل املقولة (حسبنا كتاب اهلل).

ثالثا :بطالن نظرية والدة خاتم األوصياء واألئمة صلوات اهلل عليهم يف أخر
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الزمان بل هو مولود حي قائم بأمر اهلل سبحانه إذ ال يعقل أن ينفك زمان االمامة عن
القرآن الكريم ومن هنا تواترت األخبار الدالة عىل كوهنم عدل القرآن والثقل الذي

أوىص به النبي األعظم ،والدال عىل تالمحهم املطلق مع القرآن فكرا وقوال وعمال،
( ((1مستدرك الوسائل :ج  ،255 ،254 ،7ح  ،8181باب  47من كتاب الزكاة بحار األنوار:
ج ،2ص ،100ح .59
( ((1وسائل الشيعة :ج ،6ص ،170ح ،2باب  2من أبواب قراءة القرآن.
( ((1بحار األنوار :ج ،22ص ،150ح.142

الشيخ فاضل الصفار

بل هم القرآن الناطق الذي ال ينطق عن اهلوى ،وقد وردت أكثر من ثالثني رواية هبذا
الشأن من طرقنا ،وأكثر من ستة عرش رواية من طرق اجلمهور تدل عىل ذلك ،كام

أورده العالمة البحراين

(((1

وغريه وقد اتفق اصحابنا عىل أن تفسري القرآن ال جيوز

إال باألثر الصحيح عن النبي واألئمة الطاهرين ،وحرموا القول فيه بالرأي
واالجتهاد ،وهذا ما رواه العامة أيضا عن النبي أنه قال( :من فرس القرآن بنفسه

وأصاب احلق فقد أخطأ)( ((1والظاهر اهنم التزموا من حيث الكربى وإن خالف مجع

غري قليل من مفرسهيم االلتزام بذلك من حيث الصغرى .خصوصا ما يتعلق باآليات
الواردة بشأن اهل البيت وبيان فضائلهم ومقاماهتم الربانية ولعلامئنا األعالم يف

علمي التفسري واألصول كالم مفصل يف بيان املقصود من التفسري بالرأي وحل بعض
التشابه البدوي الذي قد يتصوره البعض تعارضا وختلص يف أمرين:

أحدمها :تفسري القرآن اعتامدا عىل الظنون واألستحسانات اخلاصة كتفسري أويل األمر

يف قوله تعاىل ﭽ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾﭼ [سورة النساء:
 ]59باحلكام الظلمة مع أن العقل يأيب أن تكون طاعتهم واجبة كطاعة اهلل ورسوله.

ثانيهام :تفسريه اعتامدا عىل أقوال الصحابة والتابعني واإلعراض عن تفسري

املعصومني ومما يشهد للمالزمة الدائمة بني القرآن والعرتة الطاهرة حديث الثقلني
املتواتر جيال بعد جيال فقد -أورد اجلمهور يف كتبهم من روايته عن الصحابة الذين

سمعوه من رسول اهلل أكثر من ثالثني صحابيا ،وبقي عىل ذلك متواترا يف كل عرص
إىل العرص الراهن ،ونص احلديث هو قوله( إين تارك فيكم الثقلني ما إن متسكتم هبام

لن تضلوا ،كتاب اهلل وعرتيت أهل بيتي ،وإهنام لن يفرتقا حتى يردا عيل احلوض)(. ((2
( ((1الرهان يف تفسري القرآن :ج ،1ص 15- 9و .28- 26
( ((1التبيان :ج ،1ص ،4مقدمة املؤلف.
( ((2وسائل الشيعة :ج ،27ص ،34ح ،33144باب  6من أبواب صفات القايض وما جيوز أن
يقىض به و انظر اخلصال :ج  ،1ص ،65ج 97سنن الرتمذي :ج ،5ص ،663ح 2788مسند
أمحد :ج ،3ص 14و  17و  26املستدرك عىل الصحيحني :ج ،3ص.148
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وقد تضافرت األدلة من اآليات والروايات فضال عام حيكم به العقل وقام عليه اإلمجاع

أن أهل البيت عدل القرآن الكريم ،ومها القيمتان املتكاملتان واملتالمحتان يف اجلوهر
واملضمون ،وال يفصل بينهام مكان أو زمان أو رأي أو مفهوم وال يوزعهام فكر أو

تطبيق( .((2وهناك روايات كثرية تبني فيمن نزل القرآن.

فعن أيب اجلارود قال :سمعت أبا جعفر يقول( :نزل القرآن عىل أربعة أرباع،

ربع فينا ،وربع يف عدونا ،وربع يف فرائض وأحكام ،وربع يف سنن وأمثال ،ولنا كرائم

القرآن)

(((2

وعن عبد اهلل بن سنان قال( :القرآن مجلة الكتاب وأخبار ما يكون،

والفرقان املحكم الذي يعمل به .وكل حمكم فهو فرقان)

(((2

ويف رواية األصبغ بن

نباته قال :سمعت أمري املؤمنني يقول( :نزل القرآن أثالثا ،ثلث فينا وعدونا وثلث
سنن وأمثال ،وثلث فرائض وأحكام)(.((2

وال تنايف بني األخبار ألن بناء هذه التقسيم ليس عىل التسوية احلقيقية ،وال عىل

التفريق من مجيع الوجوه ،بل عىل أصل التصنيف ،فإطالقه ال ينفي ما عداه لكونه ليس
يف مقام البيان ،وعليه فال بأس باختالف األخبار بالتثليث والرتبيع ،وال بزيادة بعض

االقسام عىل الثلث والربع أو نقصه عنهام ،وال دخوهلام بعضهام عىل بعض .هذا وقد

وردت أخبار مجة عن أهل البيت يف تأويل الكثري من آيات القرآن هبم وبأوليائهم
وأعدائهم ،حتى أن مجاعة من أصحابنا صنفوا كتبا يف تأويل القرآن ،عىل هذا النحو،

مجعوا فيها ما ورد عنهم يف التأويل آية آية إما هبم أو بشيعتهم أو بعدوهم عىل ترتيب
400

القرآن ،وقد روي يف الكايف ويف تفسريي العيايش وعيل بن إبراهيم القمي والتفسري
املسموع من األمام أيب حممد الزكي أخبار كثرية من هذه القبيل

(((2

.

( ((2انظر علوم القرآن عند املفرسين :ج ،1ص ،204تقريب القرآن .28 /1
( ((2تفسري العيايش :ج ،1ص ،9ح.1
( ((2تفسري العيايش :ج ،1ص ،9ح.1
( ((2تفسري العيايش :ج ،1ص ،9ح ،3و (ظ) 10 /1 :ح .7
( ((2انظر علوم القرآن عند املفرسين :ج ،1ص ،209أصول الكايف :ج  ،1ص ،412ح =،1

الشيخ فاضل الصفار

املبحث الرابع :املسار التارخيي لعلوم القرآن عند مفرسي الشيعة:

لقد أدركت الطالئع املؤمنة من أصحاب رسول اهلل أمهية العلم ،ووعت أن

الشخصية اإلسالمية عامدها األساس هو التوحيد ،وأن طريق التوحيد هو العلم،

ﭽ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿﭼ [سورة الزمر]9 :

وتسابقت نيال للرفعة واملنزلة السامية لديه ﭽ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍ ﰎ
ﰏ ﰐﭼ [سورة املجادلة.]11 :

وفهم املسلمون الفرق بني اجلهل والعلم باعتبارات القرآن بمثل قوله تعاىل:

ﭽﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾﭼ [سورة الروم ]59 :يف الوقت الذي
أشاد اهلل تعاىل بشهادة أهل العلم عىل وحدانيته :ﭽ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ

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

وقد كان رسول اهلل النمري العذب والسلسل الرقراق ملختلف العلوم

واملعارف ،فأحاط به مجع من الصحابة األجالء ،يقتبسون منه سناء العلم،
ويستضيئون هبداه غري أن العلوم القرآنية مل تدون مجيعا عند تدوين القرآن يف

العهد الرسايل وذلك ألسباب عديدة منها :وجود رسول اهلل بني املسلمني

يوضح هلم ما أشكل عليهم فهمه ،فهو ﭽ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ
ﯳ ﯴﭼ [سورة الشعراء ]195 :ومنها قدرهتم عىل الفهم املبارش

واالستيعاب الصحيح لفصاحتهم وبالغتهم العربية األصيلة وألن القرآن الكريم
ﭽ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥﭼ

(((2

ومنها

=تفسري الصايف :ج ،1ص ،24- 22و  24 /1و ،26- 24 /1تفسري اإلمام العسكري:
ص ،83ح ،46بحر األنوار :ج ،26ص ،272ح ،11ج ،25ص ،20ح.31
( ((2للمزيد انظر :االتقان ،السيوطي ،161 /1 ،ج  ،2ص  ،1227االرشاد :ج ،1ص ،35بحار
األنوار :ج ،40ص ،176ح .61اصول الكايف :ج ،2ص ،8ح ،1و  ،2عوايل الأليل :ج،4
ص ،121ح- 200عوايل الأليل :ص ،208 ،124مفاتيح الغيب :ص ،14موسوعة اهل
البيت الكونية :ج ،1ص  ،233اخلصال ،ج ،1ص- 257اإلرشاد :ج ،1ص.34
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جهود علامء الشيعة يف تفسري القرآن

عرسة الكتابة وندرة أدواهتا وقلة الكتاب للتعلم والتعليم ،وبعد أن اختار اهلل
سبحانه وتعاىل الصادق األمني إىل جواره تبارى املسلمون الغيارى عىل الدين يف

تدوين العلوم وتصنيفها حسبام توافرت لدهيم من الوسائل واألدوات ،ولعل من
أهم األسباب التي دفعتهم إىل التدوين هي :الرغبة يف أن يكونوا مصاديق تتحقق

فيهم إرادة اهلل األزلية يف حفظ القرآن وختليده يف األمة ،وتزكية ما لدهيم من علم

بنرشه بني املسلمني ،فإن يف نرشه زكاة له ،فضال عن نيل الثواب العظيم يف طلب

العلم ونرشه وتروجيه ..هذا وقد كان موالنا أمري املؤمنني عيل ابن أيب طالب
الرجل األول وحمرز لقب السبق يف مضامر تدوين القرآن وتفسريه وبيان علومه

ولقد أبان القرآن الكريم عن منزلة أمري املؤمنني ومقامه يف أية املباهلة يف قوله

تعاىل ﭽ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ
ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸﭼ [سورة

آل عمران .]62 :فقد أمجع املفرسون عىل أن املقصود من األبناء يف اآلية الرشيفة

مها احلسنان ،والنساء فاطمة ، واألنفس رسول اهلل وعيل إىل غريها من
اآليات الرشيفة والروايات املتواترة كام يف حديث الثقلني( ((2واملنزلة(.((2(- ((2
مفرسو الشيعة:

من الصحابة األوائل يف التفسري والتأويل عبد اهلل بن عباس بن عبد املطلب

(ت68هـ) .وهو أول من أمىل يف تفسري القرآن الكريم ،وقد حكي عن أيب اخلري
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قوله يف طبقات املفرسين عند ذكره أبن عباس :فهو ترمجان القرآن وحرب األمة،

( ((2قوله( :أين تارك فيكم الثقلني أحدمها أكرب من األخر كتاب اهلل حبل ممدود من السامء إىل
األرض وعرتيت أهل بيتي ،وإنام لن حتى يردا عىل احلوض) انظر ميند أمحد :ج ،3ص.14

نبي بعدي) انظر الكايف :ج ،8ص،107
( ((2قوله( :انت مني بمنزلة هارون من موسى إأل أنه ال ّ
ح.80
( ((2مناقب آل أيب طالب :ج ،1ص.84

الشيخ فاضل الصفار

ورئيس املفرسين( ((3وقال الزركيش :وصدور املفرسين من الصحابة عيل ثم ابن

عباس ،اال أن ابن عباس كان اخذ عن عيل .((3(ومن املفرسين جابر بن عبد اهلل
األنصاري (ت  74هـ) الذي عده أبو اخلري يف طبقات املفرسين من الطبقة األوىل،
ومنهم عبد اهلل بن مسعود ،ومنهم الصحايب اجلليل أيب بن كعب ،وهو أول من
صنف يف فضائل القرآن ،وهو سيد القراء ،وعده أبو اخلري يف الطبقة األوىل من

املفرسين وغريهم كثري(.((3

املبحث اخلامس:

منهج السيد حممد احلسيني الشريازي يف التفسري:

لعل (التفسري الشمويل) هذا أفضل أنواع التفسري وأكمله وأد ُّقه ملا له من

خصوصية فهم القرآن يف أصل معناه أو حدوده أو مصداقه األكمل عىل ميزان أهل

البيت ورؤيتهم ،كام أن القرآن يمثل امليزان الذي يميز كالمهم من غريه املشتبه
عىل الناس يف السند أو يف الداللة ،وهذا ما قد نجده جليا يف تفسري املرجع الديني

اإلمام السيد حممد احلسيني الشريازي (أعىل اهلل مقامه) حيث مجع بني اللغة والعقل
والنقل الوارد عن املعصومني يف فهم معاين اآليات وكشف مضامينها هذا وال
خيفى عليك أن إعجاز القرآن الينحرص بألفاظه وظواهره ،بل يف رموزه وإشاراته
ولطائفه وحقائقه ،ففي كل سورة بحار من املعارف ،وتتجىل يف كل آية منه أنوار من
احلقائق واهلدايات ،وكيف ال يكون كذلك وقائله عز وجل ال هناية لعلمه وكامله،

وال حد لعظمته وجالله ،وما حصل من حتديات إنام هو من مقتضيات االستعدادات

لطفا بالعباد ،ال أن يكون حتديدا منه ،وربام يتوصل من يراجع خمتلف أنحاء التفاسري
( ((3الربهان يف علوم القرآن :ج ،2ص ،157ج ،1ص.8
( ((3ملعرفة املزيد انظر :تأسيس الشيعة لعلوم االسالم :مقدمة الكتاب و ص ،323جممع البيان:
ج ،1ص 7التفسري واملفرسون :ج ،1ص.103- 102
( ((3انظر لسان العرب :ج ،5ص( ،55فرس) جممع البيان :ج ،1ص ،1كلمة يف التفسري دائرة
املعارف االسالمية الشيعية :ج ،11ص.47

403
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أنه فرس كل صنف من العلامء القرآن بام هو املأنوس عندهم ،فالفالسفة واملتكلمون
فرسوه بمذاهبهم من اآلراء الفلسفية والكالمية أوالعرفاء والصوفية عىل طريقتهم،
والفقهاء فرسوا ما يرتبط بغرضهم يف فقه األحكام واملسائل ،واملحدثون فرسوه

بخصوص ما ورد من السنة الرشيفة من اآليات ،كام أن األدباء فرسوه من زاويتهم
األدبية ،وهكذا أهل املعارف والعلوم اإلنسانية والطبيعة ومع كل ذلك يظهر العجب
يف انه كلام كثر يف هذا الوحي املبني والنور العظيم من هذه البيانات والتفاسري فهو

عىل كريس رفعته ال ينقص ،فام نجده من مزايا وخصوصيات لبعض التفاسري إنام

هي قضية نسبية تعتمد عىل ذكاء املفرس وسعة اطالعه وطول باعه يف العلوم املختلفة
وهذا ما امتاز به األمام الشريازي إذ له يف كل فن معرفة وله يف خمتلف جماالت

الثقافة والفكر رؤية ومنهج ،ومن هنا كانت له إرشاقات و إملاعات ربام مل يصل

إليها قبله مفرس أو يسبقه أليها ذهن عامل أو أديب ،كام ستجد ذلك جليا من خالل

مطالعتك هلذا السفر القيم.

الطريقة اجلديدة يف تفسري القرآن الكريم:

إن مفرسي القرآن وباألخص القدامى منهم أبلوا بالء حسنا يف تفسري اآليات

الرشيفة املتعلقة بالعقائد واألحكام ،وال سيام مواضيع التوحيد والرشك والنبوة

واإلمامة ونحوها ،والتي تشكل جوهرة اإلسالم ،والعنرص الذي اتفقت عليه الرشائع

اإلهلية ،لكن امللحوظ أن منهج القدماء قام عىل أساس التسلسل السوري يف القرآن إذ
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أخذوا يف اليشء الواحد عىل خمتلف السور واآليات ،فصار الطالب حيتاج إىل املزيد من

اجلهد والتتبع حتى حيصل عىل احلقيقة الكاملة اجللية عىل الرغم من وجود نقاط قوة

عديدة يف هذا النهج ،أما طريقة التفسري اجلديد فاهنا جاءت تكملة جلهود املتقدمني

و إغنا ًء لتجارهبم ودراساهتم لتعطي لنا صورة بالغة الوضوح ومكملة ملا أعده
السابقون من املفرسين ،وهذا التفسري يسمى (التفسري املوضوعي) وهو ُيعنى بتفسري

آيات القرآن الكريم بحسب املوضوعات واملفاهيم ،أي بحسب التبويب والتقسيم

الشيخ فاضل الصفار

املوضوعي للقرآن الكريم وتتلخص هذه الطريقة يف مجع اآليات املتعلقة باملوضوع
الواحد يف مكان واحد ،ثم تصنيفها عىل حسب التسلسل املوضوعي ،ثم القيام بعملية

مجع بني األصناف الستنباط نظرة واحدة متكاملة وفكرة جامعة شاملة من جمموع

هذه اآليات ،خصوصا أن القرآن الكريم جاء(تبيان ًا لكل يشء)

(((3

وهنالك فوائد

أخرى منها الوقوف عىل النظرة القرآنية متكاملة وفهم حيثيات بعض اآليات التي
يصعب علينا فهمها البتعادنا عن زمن نزول النص وهلذا قيل( :إن القرآن يفرس بعضه

بعضا)

(((3

وورد عن موالنا أمري املؤمنني عيل تأكيد لذلك( :كتاب اهلل تبرصون

به و تنطقون به وتسمعون به ،وينطق بعضه ببعض ،ويشهد بعضه عىل بعض)

(((3

وهذا التفسري الرشيف الذي نبحث عنه وان كان قد جارى طرق القدامى يف هنجه
وطريقته أال أنه حاول فيه املصنف (أعىل اهلل مقامه) أن يقرتب بعض اليشء إىل الطريقة
اجلديدة ،فسعى إىل إجياد ربط بني أآليات املختلفة ،وأشار إىل اجلهات األخرى املكملة

ملعاين اآليات املفرسة يف موردها ،ويف بعضها أشار إىل عنواهنا ،وبذلك يكون قد سهل
عىل القارئ الوصول إىل بعض احلقيقة الكاملة وكان موفقا يف ذلك ألن من أصعب ما

جيده الكاتب يف مثل هذا النوع من الكتابات أن جيمع املعاين املتعددة يف عبارة موجزة
وخمترصة ،خصوصا و أنه يفرس القرآن.
القرآن يفرسه الزمان:

إن تطور الزمن وتقدم العلوم أكسب املحققني واملفكرين نمطا جديد ًا من

الرؤية ،حيث تتأكد هنا أمهية ورضورة التفسري املوضوعي ،فقد أصبح كل فريق

من هؤالء املفكرين واملحققني وباالعتامد عىل هذا النوع من التفسري يستخرج من
القرآن الكريم مفاهيم وأمور علمية جديد تطابق اختصاصه ،فا االستفادة من القرآن

( ((3بحار األنوار :ج.218 ،54
( ((3هنج البالغة :ص ،192اخلطبة .133
( ((3نفسه.

405

جهود علامء الشيعة يف تفسري القرآن

الكريم عىل األصعدة االجتامعية والسياسية واألخالقية يف تصاعد واتساع مستمرين،

وقد أستخرج املحققون اإلسالميون املعارصون ،بفضل ما أوتوا من الطرق احلديثة

املبتكرة يف البحث العلمي والدراسة والتحليل ،حقائق مهمة من القرآن الكريم ربام
مل ختطر عىل بال املفكرين واملحققني القدامى ،فأضافوا عىل علوم القرآن الكثري ،كام
اكتشفوا من املعاين واملضامني اليشء الكثري .من هنا اتفقت الكلمة عىل أن االستفادة

من القرآن الكريم ال تنحرص بالعرفاء والفقهاء والفالسفة وأرباب العلوم القديمة

واإلهليات خاصة.

إن استنباط نكات دقيقة وجديدة من القرآن من قبل علامء الطبيعة والرياضيني

ورواد العلوم اإلنسانية كعلم النفس وعلم االجتامع وعلم فلسفة التاريخ خري دليل
وأفضل شاهد عىل أن هذه املعجزة اخلالدة تنطوي عىل بطون عديدة وأبعاد متنوعة،

إن مرور الزمن وتقدم العلوم مل يمنحها علامء الطبيعة وحدهم إمكانية استنباط حقائق
وأبعاد مهمة وجديدة عن القرآن يف حقول علوم الطبيعة وخلقة اإلنسان واألرض

والسامء وغريها من الظواهر الطبيعية ،بل ومكن املفرسين أيضا من استخراج حقائق
مهمة وجديدة من هذا السفر اإلهلي اخلالد جنبا إىل جنب مع توسع العلوم واتساع

نطاق املعارف وتفتحها وظهور املناهج العلمية اإلنسانية اجلديدة واآلن نحن نشاهد

رشوع التحقيقات العلمية حول القرآن من طريق أجهزة احلاسوب (الكمبيوتر)
وقد كشفت لألجيال احلارضة والقادمة الكثري من احلقائق واآلفاق التي عجز العقل
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والذهن البرشي العادي عن اكتشافها والتوصل إليها ،بمجرده فتفتح له من العلم

أبواب وأبواب ،قال سبحانه و تعاىل ﭽ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦﮧ ﮨ ﮩ

ﮪ ﮫ ﭼ [سورة العنكبوت ]43 :وقال عز من قائل ﭽ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ

ﯜ ﯝ ﯞ ﭼ [سورة اجلاثية .]20 :وجاء يف احلديث الرشيف عن اإلمام
الصادق( :كثرة النظر يف العلم يفتح العقل)

( ((3موسوعة أهل البيت الكونية :ج ،2ص.352

(((3

لكن املشكلة يف البرش أنفسهم

الشيخ فاضل الصفار

لعجزهم وقصورهم أو تقصريهم يف اإلمعان فيه وأكتشاف أرساره و غوامضه ،لكن
كلام سعى البرش يف فهمه ودراسته أوصل إىل مطلوبه ألن القرآن كتاب هدى ونور،

ومن اهلدى اإليصال إىل الطريق ولعل مما يؤيد ذلك ما ورد من بعض األخبار من أن

القرآن الكريم يفرسه الزمان ،والذي قد يكون من معانيه أمور:

1.1أن القرآن الكريم صالح لكل عرص وزمان.

2.2أن تطور العلم والتكنولوجيا احلديثة كشف الكثري من احلقائق القرآنية ،ولعل
من ذلك أن الشمس وردت يف القرآن الكريم  32مرة وبمعان فلكية رائعة حتكي
يتوصل إليه العلامء يف جمال الفلك يف هذا
احلقيقة العلمية بكل وضوح فإن ما
ّ
العرص احلديث امليلء باالكتشافات الباهرة حول هذا اجلرم الساموي هو يؤكد

ويؤيد يوما بعد أخر ما ذكره ديننا اإلسالمي حول الشمس يف مجيع خصوصياهتا.

3.3أن عقول البرش يف تطور ونمو ،احلياة السائرة نحو املزيد من العلم واملعرفة
والتجارب تتكاثر عىل كشف الكثري من اإلرسار فكلام تطور الزمن وتطور معه

اإلنسان ،توصل إىل حقائق وأبعاد جديدة يف فهم اآليات واستنار هيدهيا فكل جيل
منهم خيتلف عن السابق كام سيختلف عن الالحق حتى تكتمل العلوم باكتامل

اإلنسان يف عرص ظهور ويل اهلل األعظم فحينئذ يصل إىل درجات سامية من
املعرفة والفهم واإلدراك.

تفسري تقريب القرآن إىل األذهان:

مهام كانت الدوافع الكامنة وراء كتابة التفسري وضمن الرشوط التي ذكرناها

فيام تقدم والتي جيب أن تتوفر يف املفرس فإن ما كتب يف هذا املجال يعد إنجاز ًا

علميا له خصائصه ومم ّيزاته ،حيث أن كل تفسري كتب ،وضمن الرشوط املوضوعة
واملقررة لذوي االختصاص -يضيف معلومات جديدة وفنّا وذوقا أخر هلذا العلم

الذي ال ينضب ،لكن تبقى ملن اختذ أهل البيت هنجا وطريقا ومدرسة وتألقا
وعلوا وارتفاعا فيام يستنبط من أراء ويبني من أفكار ويؤسس من رؤى ،السمة
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العليا يف ذلك ،وهذا ما أتسم به السيد الراحل أعىل اهلل مقامه ومتيزت به كتبه

الوفري ،وخصوصا هذا التفسري ،حيث زانته من ضمن ما زانته اعتامد املطلق عىل ما

ورد منهم ،مس ّلام هلم منقادا إليهم فيام يقولون ويعملون وهيذبون ،وهذه سامت

ال يناهلا االَ الفائزون الناجحون ،والعاملون الصادقون ألهنم صلوات اهلل عليهم باب

اهلل الذي منه يؤتى ،وهم عيبة علمه ،وحبله املتني ،ورصاطه املستقيم وعندهم

جوامع الكلم والعلم كام ورد عن ابن العباس أنه قال :سمعت رسول اهلل يقول:

(أعطاين اهلل مخسا ،وأعطى عليا مخسا ،أعطاين جوامع الكلم ،وأعطى عليا جوامع
العلم) (.((3

فاالعتامد عليهم صلوات اهلل عليهم يكشف الكثري من احلقائق واملعارف و تطور

الزمن واالكتشافات حيث أشاروا صلوات اهلل عليهم وبينوا مجيع األمور للبرشية،

وبقي علينا أن نجدَّ أكثر ونسعى إلظهار هذه احلقائق واالغرتاف من منهلهم
العذب ،وهذا ال يأيت إال باملعرفة التامة ألهل البيت ،وقد ورد عن الصادق:

(فمن عرف من أمة حممد واجب حق إمامه ،وجد طعم حالوةإيامنه ...،إىل أن
قال :حجج اهلل ودعاته ورعاته عىل خلقه ،يدين هبدهيم العباد ،وتستهل بنورهم

البالد ،وينمو بربكتهم التالد ..فليس جيهل حق هذا العامل إالّ شقي ،وال جحده إالّ

غوي ،وال يصدّ عنه إال جري عىل اهلل جل وعال)

(((3

فمن هنا كانت مدرسة أهل

البيت هي األوىل واألخرية يف هداية البرش ونقلهم إىل شاطئ األمان ،والتأريخ
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هو خري دليل وشاهد عىل ذلك ،وأعظم مدرسة لإلسالم كانت مدرسة اإلمام

الصادق حيث كانت جامعة كربى شملت كل العلوم والفنون واملعارف ،وقد
خرجت الكثري من العلامء الذين قدّ موا للبرشية واحلضارة اإلنسانية بكل إخالص
َّ

( ((3بحار األن��وار :ج ،8ص ،28ح ،31ج ،26ص ،30ح ،42ج ،2ص ،214ح ،3ج،26
ص ،31ح.44
( ((3أصول الكايف :ج ،1ص ،205 ،203ح ،2إلزام الناصب :ج 333 ،2بحار االنوار ،ج،25
ص ،364ح.1
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وتفان اليشء الكثريّ ،
فإن الذي يتتبع كتب الرجال وتأريخ األعالم جيد أن لعلامء

الشيعة الذين ورثوا علوم أهل البيت دورا أساسيا ومهام يف تأسيس فنون املعرفة.
السيد الشريازي أعىل اهلل مقامه يف تفسريه:

إن األمم احل ّية والشعوب اليقظة يف ّ
كل عرص من عصور التأريخ وعىل

امتداد األرض املعمورة تعرف بتقديرها للعلم واحرتامها للعلامء واألخذ عنهم
واالغرتاف من مناهلهم العذبة الروية ،فهم املقياس احلق حلياة األمم والشعوب أو

موهتا ،وأ ّمتنا اإلسالمية أرشف األمم ،ويزخر تأرخيها باملكانة السامية التي حيتلها
العلامء يف نفوس الناس ،ونجد القرآن الكريم يعطي العلامء منزلة جتعلهم يف مصاف

املالئكة املنزهني فيقول :ﭽ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ
ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶﭼ [سورة آل عمران ]18 :كام نراه جل وعال يمنحهم

منزلة اخلشية منه سبحانه وتعاىل عىل سبيل احلرص ،فيقول ٌ
جل وعال ﭽ ﯞ ﯟ

ﯠ ﯡ ﯢ ﯣﭼ [سورة فاطر ]28 :وهو بعد هذا وذاك يرفعهم درجات
فيقول :ﭽﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍ ﰎ ﰏ ﰐﭼ [سورة املجادلة]12 :
إىل الكثري من اآليات القرآنية التي تكشف عن مكانة العلامء عند اهلل سبحانه وتعاىل.
وهكذا برز العلامء ،وخرجت احلوزات العلمية املقدسة للفطاحل من الذين تركوا

أثار ًا وتراثا اسقوه من فكر وهنج أهل البيت ،ومن بني هؤالء النوادر الذين أثروا
املكتبة اإلسالمية بمؤلفاهتم وعلمهم صاحب هذا التفسري العظيم (تقريب القرآن
إىل األذهان) سامحة املرجع الديني الكبري السيد حممد احلسيني الشريازي (أعىل

ىُ
املتوف يف شوال 1422هـ،
اهلل درجاته) ،املولود يف عام 1347هـ ( 1928م) و

(2001م) فهو (رضوان اهلل عليه) من أجىل مصاديق قول النبي األعظم
(أذا مات املؤمن الفقيه ثلم يف اإلسالم ثلمه ال يسدها يشء)

(((3

لقد متيز اإلمام

الشريازي بفكره املعطاء الغني املخترص بالتجارب ،واملفعم بالنضج والنظرة
( ((3أصول الكايف :ج ،1ص ،38ح.2

409

جهود علامء الشيعة يف تفسري القرآن

الواقعية إىل األمور ،واألصيل املستلهم من الكتاب الكريم والسنة املطهرة ،والذي

يعالج شتى القضايا احليوية ومشاكل العرص ورغم احلياة الصعبة والقاسية جدا
التي كان يعيشها اإلمام الراحل طوال حياته الرشيفة والظروف التي أملت به

من كل حدب وصوب من البعيد وربام القريب كان كام قالوا عنه :نادرة التأليف يف

التأريخ وسلطان املؤلفني

(((4

حيث عرف بكثرة اإلنتاج والعطاء الفكري والعلمي

والرتبوي ،حيث تنوعت مؤلفاته من حيث املادة العلمية ،وبلغت ألفا وثالثامئة

كتاب وكتيب وموسوعة ،فشملت الفقه واألصول والفلسفة والكالم والبالغة
والنحو وسائر العلوم احلوزوية من جهة ،والسياسة واالقتصاد واالجتامع والنفس
واحلقوق واإلدارة والقانون والبيئة واألخالق والتاريخ والطب وإدارة الدولة

اإلسالمية وسائر العلوم اإلنسانية املستحدثة من جهة أخرى حتى عجزت أصابعه
من اإلمساك بالقلم من كثرة ما كتب وكان (طاب ثراه) ال يضيع حلظة واحدة من

عمره الرشيف دون االستفادة منها.
وكان بارعا بعلوم التفسري:

وتفسري تقريب القرآن إىل األذهان هو حصيلة جهد مبارك قام به السيد

املؤلف حيث أسهم يف إغناء الرتاث احلضاري واملكتبة اإلسالمية ،فيعد من
مصادر التفسري يف خمتلف شؤون املعرفة ،إمتاز هذا التفسري الرشيف بجملة أمور

قلام حظي هبا غريه من التفاسري:
410

أوال :إن السيد املؤلف فضال عن كونه مرجعا وزعيام دينيا متميزا فإنه بعد

أحد رجاالت الفكر املعارصين الذين ن ّظروا للعامل البرشي يف جماالت خمتلفة حيث

أنه (طاب ثراه) مجع بني الفكر اجلديد والقديم يف التفسري.
ثانيا :اعتمد السيدّ املؤلٍف بشكل أسايس يف تفسريه عىل منهجية أهل
( ((4لقب أطلقه عليه االحتاد العام للكتاب العرب بدمشق الشام خالل احلفل التأبيني الذي أقيم
يف سوريا يف احلوزة الزينبية (جملة النبأ العدد  1423- 66-هـ ص.)168
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السالم مع وضوح يف الرؤية
البيت ،وعىل األخبار و اآلثار املرو ّية عنهم عليهم ّ
ونضوج يف األفكار ،ور ّد للشبهات التي أثريت وقد تثار عىل اآليات الواردة بشأن

أهل البيت.

املنمقة
ثالثا :أن أسلوب الكتاب وطريقة بحثه متتاز بأهنا بعيدة عن العبارات ّ

واالصطالحات امل ّعقدة ،حيث أنه بني املعاين بأسهل األلفاظ والكلامت كام أنه أمتاز

باالختصار وشمول ّية املطلب ،فكان سهال ممتنعا عىل ما يعربون.

التعر ض يف تفسري أآليات الكريمة إىل الدقائق العلمية واألحكام
رابعا:
ّ

املتعلقة هبا كام أنه اعتمد عىل اجلانب التدبري يف اآليات واستنباط النتائج وقراءة

ما وراء األلفاظ باالعتامد عىل هنج أهل البيت ،وهذه سمة ها ّمة فلام أتسم هبا

تفسري .

خامسا :الرابط الوثيق بني القرآن واحلياة يف خمتلف املجاالت الشخص ّية والعامة

والعبادية واالجتامعية واالقتصادية وغريها ،حيث دعا السيد املؤلف إىل:

1.1األمة الواحدة إلنقاذ بالد املسلمني من التفرقة العنرصية والقومية واإلقليمية
التي هي أساس احلروب والرصاعات مستندا يف ذلك إىل قوله تعاىل ﭽ ﭝ ﭞ

ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤﭼ واآلية يف من ُطوقها اشارات إىل
أهم العوامل التي تقوم عليها هنضة األمة وهي وحدة اهلدف ووحدة الطريق
والتامسك الداخيل ألن األمة هي اجلامعة من الناس التي جتمع عىل هدف واحد

وعبادة اهلل سبحانه توحد املناهج واألساليب وتنفي عنارص الفرقة(.((4

2.2األخوة اإلسالمية لتكون الروابط املعنوية واملحبة بني الناس هي احلاكمة عىل
األجواء العامة والعالقات ال الطبقيات والفئات ونحوها مستندا إىل قوله تعاىل

إنام املؤمنُون ْ
أخوةً)(.((4

( ((4مرتجم عن كتاب قصص وخواطر (باللغة الفارسية) :ج ،1ص.108
( ((4تقريب القرآن .62 /1
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3.3احلرية اإلسالمية لكوهنا غاية البعثة وهدف الرسل واألنبياء وخصوصا

خامتهم وسيدهم مستندا إىل قوله تعاىل ﭽ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ
ﮐ ﮑﭼ [سورة االعراف ]157 :فإن النبي األعظم خلص الناس من
أغالل االستبداد واجلاهلية بصورها املختلفة ومن خصائص هذا التفسري كذلك

والتي تضفي عليه طابعا متميزا أخر هو:

 .أيف تفسريه للكلامت واحلروف املقطعة من القرآن الكريم ،حيث أجرى استقرا ًء
هلذه احلروف وقال يف مستهل تفسريه عنها :يأيت زمان يدرك الناس هذا الكنز

املعنوي ،كام أنه ال يمر زمان إال ويدرك الناس كنوزا كونية مثل :قانون جاذبية

األرض ..ويف ذلك يقول :وهذا رمز بني اهلل ورسوله والراسخني يف

العلم( ((4وعىل الرغم من ذلك فإنه مل يقف عند هذا الرس العظيم بني اهلل سبحانه

ورسوله ،بل حاول أن يظهر يف كل مورد من موارده بعض غموضه ،فمثال
يف سورة يونس :فرس حروفها املقطعة بالتحدي واإلعجاز لكون (املر) التي تفتح

هبا السورة تركب منها القرآن املعجز ،فأنه من جنس كالم البرش لكنه معجز ال
يتمكن أحد أن يأيت بمثله ،كام أن من جنس املعادن والنبات يرتكب اإلنسان لكن
ال أحد يقدر عىل أن يأيت بمثله ،وكذلك مجيع صنع اهلل سبحانه ..عىل االختالف

يف أوائل السور.

ويف سورة هود قال عنها أيضا :إهنا رموز بني اهلل واخللق فوسع داللتها لتشمل
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عموم الناس ويف سورة الرعد ذكر أن األقوال يف بيان معاين احلروف يف فواتح السور

تبلغ أربعة عرش قوال لكنه قال :الظاهر أنه يمكن اجلمع بني كثري منها ولعل
جامعها هو الرمزية والتي مال إليها بني اهلل ورسوله ،فإنه املتيقن من املعاين.

.بأمتاز تفسريه بالرتابط املوضوعي بني معاين اآليات وهذه ميزة قلام فعلها

( ((4تقريب القرآن ج.1
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مفرس أو وردت يف التفسري إال يف موارد قليلة :فمثال:

اآليات ( )254- 205من سورة البقرة تعرضت إىل مواضع عديدة بعضها

يرتبط بأحكام احلج ،وبعضها بصفات اجلاهلني وتعصبهم ،وبعضها باملنافقني ،هذه

العنوانات واملواضيع املختلفة التي ال ترتاءى للناظر بدء ًا ،بينها ترابط وثيق جيمعها

السيد بسياق واحد ،فيجمع سابقها بال حقها وبالعكس حتى حيصل من الكالم
حديث عن صورة واحدة بكل ما حيتف هبا قرائن وشواهد تكمل املعنى وتثري الغرابة

واإلعجاب واآليات ( )65- 63من سورة املائدة تعرضت إىل صفات املنافقني وأهل

الكتاب وأثارهم السلبية عىل املجتمع ،وقد أمتاز يف تفسريه هلا فضال عن ذلك كله
أوجد ترابط ًا موضوعيا بني تفسري أول سورة وآخر سور من القرآن الكريم ،مما جيعل
سور القرآن وآياته منظومة واحدة مرتابطة كجملة وحدة ن ّظمت يف غاية اإلعجاز يف

اللفظ واملعنى واإلحكام واإلتقان(.((4

.تأورد السيد املؤلف أسباب تسمية السور قبل الرشوع يف تفسريها ،ثم بني
اجلو العام للسورة واملحور الكليّ الذي تدور حوله آياهتا ،ثم ذكر مائة وعرشين

معنى للبسملة يف تفسريه هذا.

ويف سورة األنفال رشحها بالعالقة عىل إحكام ما قبلها وافتتاح ما بعدها من

اآليات(.((4

ويف سورة يونس عل ّلها بتلطيف اجلو وإعطاء اإلنسان األمن والطمأنينة.

ويف سورة النحل جعلها احلد الفاصل بني اإليامن والكفر واملؤمن والكافر ويف سورة

هود علل بام يف االسم املبارك من اخلواص املعنوية عىل نفس القارئ ويف سورة الرعد
( ((4تقريب القرآن إىل األذهان :ج ،10ص ،19ذيل اآلية  47من سورة االنفال.

( ((4أنظر التسلسل والربط بني سور املمتحنة والصف واجلمعة واملنافقون والتغابن والطالق
والتحريم وامللك والقلم واحلافة ،وهكذا بني سور النساء واملائدة واألنعام واألعراف واألنفال

والتوبة.
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علل االبتداء باالسم دون الذات ألن اهلل سبحانه ال يبتدا به وإنام يبدأ باسمه ويف سورة
احلجر قال عنها نستعني باهلل الرمحن الرحيم يف أمورنا وهكذا بذكر معاين عديدة ألصل

البسملة ،أو بيانا لفوائدها وأغراضها ،وهذه ميزة أخرى من مزايا هذه التفسري الذي قلام

حيظى بمثله تفسري.

.ثتصدى أعىل اهلل مقامه لإلجابة عن مجلة من الشبهات التي قد يثريها البعض جتاه
اإلسالم يف العقائد أو يف األحكام ،ومل يتوقف عىل بيان املعاين الظاهرة لآليات،
وهذا هنج جديد أيضا فمن باب املثال :يف بيان معنى قوله تعاىل ﱫ ﭢ ﭣ

ﭤﱪ [سورة التوبة .]28 :تعرض إىل فلسفة احلكم بنجاسة الكفار ،فبينها
واخترصها يف أمور ثالثة.

1.1الوقاية الفكرية من اخلرافة.

2.2احلامية االجتامعية من التأثري بسلوكه.

3.3حتفيزه لرتك عقيدة الكفر وااللتزام باإلسالم.

يقول النجاسة يف الرشيعة يف القذارة التي توجب الغسل لليشء الذي يبارش

برطوبة ،وهذه النجاسة قد تكون ألرضار خارجية كالبول والغائط ،وقد تكون

ألرضار معنوية كالكافر.

وهذا التفسري الضخم يتسم بالتواضع واإلقرار والعجز أمام اهلل سبحانه ،فعنوانه

تقريب القرآن إىل األذهان وليس تفسريه ،وقد تكرر من السيد املؤلف نفسه يف أكثر
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من مرة بأن ما يذكره من مضامني جمرد معان حمتملة وليست بتفسري ،وهذه منطق من
التزم احلقيقة ،العارف بقدر اإلنسان وحدوده ومداه

(((4

.

وباختصار :إن ما امتاز به التفسري القريب (تقريب القرآن إىل األذهان) عن أي

تفسري اليشء الكثري ،أرشنا نحن إىل بعض مزاياه وخصوصياته ،وجيد القارئ الكريم

الكثري منها لدى تتبعه وقراءته له.

( ((4تقريب القرآن إىل األذهان :ج ،1ص ،26 ،24املدخل.

الشيخ فاضل الصفار

أهم املصادر و املراجع

•اإلتقان يف علوم القرآن :جلالل الدين عبد الرمحن السيوطي ،دار ابن كثري ،الطبعة
االوىل - 1978م1407هـ.

•اختيار معرفة الرجال املعروف بـ(رجال الكيش) :للشيخ أيب جعفر الطويس ،مؤسسة
أل البيت1404 ،م.

•إرشاد القلوب :أليب حممد احلسن بن حممد الديلمي ،مؤسسة األعلمي ـ بريوت،
الطبعة الرابعة 1978- 1398م.

•األصول من الكايف :أليب جعفر حممد بن يعقوب بن إسحاق الكليني الرازي ،دار
صعب ودار التعارف ـ بريوت ،الطبعة الرابعة  1401هـ.

•أقرب املوارد :لسعيد اخلوري الرشتوين اللبناين ،دار األسوة للطباعة والنرش،
الطبعة األوىل 1374هـ ش  1416-هـ .ق.

•بحار األنوار :للشيخ حممد باقر املجليس ،مؤسسة الوفاء -بريوت ،الطبعة الثانية
مصححة 1403هـ 1983-م.

•الربهان يف علوم القرآن :لبدر الدين حممد بن عبد اهلل الزركيش ،دار احياء الكتب
العربية -القاهرة ،الطبعة األوىل .1376

•بني اجلدران :للسيد حممد السويج ،دار البيان العريب ،الطبعة األوىل 1411 ،هـ
1991م.

•جتريد االعتقاد :الشيخ ايب جعفر حممد بن حممد احلسن نصري الدين الطويس ،مركز
النرش –مكتب االعالم االسالمي ،الطبعة االوىل 1407ق .م.

•التفسري واملفرسون :للدكتور حممد حسني الذهبي ،دار الكتب احلديثة ،الطبعة الثانية
1396هـ –1976م.

•اجلامع الصحيح ((سنن الرتمذي)) :اليب عيسى حممد بن عيسى بن سورة ،املكتبة
االسالمية.
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•الذريعة اىل تصانيف الشيعة :للشيخ آغا برزك الطهراين ،مؤسسة اسامعيليان–
قم.

•علوم القرآن عند املفرسين :ملركز الثقافة واملعارف االسالمية ،مكتب االعالم
االسالمي ،الطبعة االوىل 1416ق –1374ش.

•الفروع من الكايف :اليب جعفر حممد بن يعقوب بن اسحاق الكليني الرازي ،دار
صعب ودار التعارف –بريوت ،الطبعة الثالثة 1401هـ.

•كتاب التفسري :اليب النرض حممد بن مسعود بن عياش السلمي السمرقندي
املعروف ((بالعيايش)) ،املكتبة العلمية االسالمية –هتران.

•كتاب اخلصال :للشيخ الصدوق ايب جعفر حممد بن عيل بن احلسني ابن بابويه القمي،
منشورات مجاعة املدرسني يف احلوزة العلمية –قم.

•جممع البيان :للشيخ ايب عيل الفضل بن احلسن الطربيس ،دار احياء الرتاث العريب–
بريوت1379 ،ق –1339ش.

•املستدرك عىل الصحيحني :اليب عبد اهلل احلاكم النيسابوري ،دار املعرفة –بريوت.
•مستدرك الوسائل :للمريزا حسني النوري الطربيس ،مؤسسة ال البيت  الحياء
الرتاث –بريوت ،الطبعة الثالثة 1411هـ –1991م.

•مسند امحد بن حنبل ،دار صادر –بريوت.

•مفاتيح الغيب :لصدر الدين حممد بن ابراهيم الشريازي ،مؤسسة مطالعات
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وحتقيقات فرهنكي ،الطبعة االوىل .1363

•مفردات الفاظ القرآن :للراغب االصفهاين ،الدار الشامية –بريوت ،ودار القلم–
دمشق ،الطبعة االوىل 1416هـ –1996م.

ديباجة البحث:

رب العاملني والصالة والسالم عىل أفضل األنبياء واملرسلني أيب
احلمد هلل ِّ

القاسم حممد ،وعىل آله الطيبني الطاهرين...
يعد التَّد ُّبر رضورة ُم ِلحة يف سريورة احلياة وديمومتها ،وهذا ممَّا ال ينكره

أحد ،فام بالك بتد ُّبر القرآن ،بغية تع ُّلق القلب به ،واألدهى من ذلك ذ َّم القرآن

الكريم وو َّبخ الذين ال يتدبرونه يف آيات معروفة منها ﭽ ﮑ ﮒ ﮓ

ﮔ ﮕ ﮖ ﮗﭼ.

أقبلت صوبه ،وحددته لدى عامل بعلوم الكتاب املكنون،
من تينك القناعتني
ُ

وهو الزركيش يف كتابه (الربهان يف علوم القرآن) .وحاولت يف التمهيد ْ
أن

عرف بالزركيش يف البدء وبمنهجه يف كتابه ،ومن َث َّم جاء املبحث األول
ُأ ِّ
للتعريف بالتَّد ُّبر وبيان مفهومه بعيدً ا عن اإلطالة يف قواعده ،ومفاتيحه،
وبعدها بيان وجهة نظر الزركيش يف مفهومه .ثم بيان جتلياته وصوره لديه يف

املبحث الثاين ،والالفت للنظر َّ
أن صور التَّد ُّبر كثرية يف كتابه ،منها :النحوي،
والرصيف ،والصويت ،والسياقي ،والتأوييل ،ولسانيات اخلطاب ،ولسانيات
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احلجاج ،والبالغي ،والتارخيي ،والتعبريي نسبة إىل التعبري القرآين ،وغري ذلك كثري

ممَّا يتضح يف البحث.

فكرة البحث وفرضيته:

بيان منهج الزركيش يف تد ُّبر القرآن الكريم بناء عىل اتساع مفهومه وجتاوز بوتقة

التأمل إىل أ نَّه فهم النص القرآين عىل وفق العلوم املتوافرة عليه .وقد يقود هذا إىل
علو منزلة الكتاب
حتيني كتاب الزركيش عىل وفق العلوم املتداولة اليوم للربهنة عىل ِّ

العزيز.

التمهيد :الزركيش ومنهجه:

الزركيش هو لقبه ،واسمه حممد بن هبادر بن عبد اهلل ،و ُيكنى بأيب عبد اهلل ،والدته

سنة مخس وأربعني وسبعامئة هجر ًّيا ،تركي األصل ،مرصي املولد والوفاة ،من أشهر
أساتيذه مها مجال الدين األسنوي ،ورساج الدين البلقيني .رحل إىل حلب إىل الشيخ

شهاب الدين األذرعي ،وسمع احلديث بدمشق وغريها .له مؤلفات عدة ،منها:

تشنيف املسامع بجمع اجلوامع ،التنقيح أللفاظ اجلامع الصحيح ،رسالة يف كلامت
التوحيد .تويف يوم األحد ثالث رجب الفرد سنة أربع وتسعني وسبعامئة ،ودفن

بال َق َرافة الصغرى بالقرب من تربة بكتمر الساقي(((.

ولو عطفنا الكالم عىل كتابه ينبغي بيان أمهيته ،وهي تأيت مطلقة يف عنوانه (علوم

القرآن) ،إذ حوى الكتاب أغلب العلوم القرآنية من اللغات ،وأسباب النزول،
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واللسانيات وغري ذلك.

والغاية من تأليفه يقول عنها(( :فاستخرت اهلل تعاىل -وله احلمد -يف وضع

مفتاحا ألبوابه ،عنوانًا عىل كتابه ،معينًا
كتاب جامع َّملا تكلم الناس يف فنونه ...ليكون
ً

للمفرس عىل حقائقه ،ومطل ًعا عىل بعض أرساره ودقائقه ،واهلل ا ُملخ ِّلص وا ُملعني ،وعليه
((( ينظر :شذرات الذهب يف أخبار من ذهب ،573- 572 /8 :و :األعالم قاموس تراجم/6 :
 ،61-60و :الربهان يف علوم القرآن (مقدمة املحقق).13- 11 /1 :

د .خالد حوير الشمس

أتوكل ،وبه استعني))(((.

هذا النص جيعلك تطمئن إىل َّ
أن برهان الزركيش هو فعلاً للربهنة عىل نصية القرآن

تفسريا ،وذلك اهلدف َّ
دل عليه الزركيش باختاذ
الكريم عرب منهج التَّد ُّبر وهو ليس
ً
منهج يمكن تلخيص سامته عىل َشكْل نقاط:

	-تناول العلوم املتوافرة عىل القرآن الكريم.

	-اتسم بالتنظريية ،فقد ذكر القواعد األساسية لفهم النص القرآين ممَّا حيتاج اليها
املفرس.

التطبيق ،إذ حياول توكيد القواعد التي يذكرها ،فيعطي نامذج
	-يتزاوج مع التنظري
ُ
من القرآن مع استجالء دالالهتا.

	-يستطرد يف كل مبحث ويذكر فوائد ،وفصول ،وتنبيهات كام يسميها تتعلق
باملوضوع.

كثريا ،ويرصح بأسامئهم ،قال :جماهد ،سيبويه ،إبن فارس،
	-يعتمد عىل السابقني ً
احلراليِّ  ،الكيهرايس ،إبن احلاجب.
الواحدي ،الغزايل ،الزخمرشي ،إبن العريبَ ،
	-من أبرز املعامل املنهجية لديه استعامله كلمة (قيل) ،وأسلوب العطف يف فهمه
لآليات القرآنية (وكقوله تعاىل).

	-تنوعت مصادره بني كتب التفسري ،واللغة ،والبالغة .والنحو ،وغري ذلك.
	-يستطرد باألمثلة عىل الظاهرة الواحدة(((.

	-ومن املالحظ عىل منهجه ،أنَّه قد يوجد فيه ما هو خارج نطاق التَّد ُّبر ،والسري
الداليل ،أي دراسة وصفية للظاهرة القرآنية أو تتبعية ،نحو :معرفة ما فيه من غري

لغة العرب(((.

((( الربهان.30 /1 :
ِ
((( للتأكد من املالحظ املنهجية التي ُذك َر ت ينظر :الربهان/3 ،217 /2 ،193 /4 ،465 /1 :
.406 ،405 ،404
((( ينظر :الربهان 359 /1 :وما بعدها.
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املبحث األول :التَّد ُّبر يف املعنى ،واملفهوم لدى الزركيش

اهلدف من هذا املبحث بيان املعنى املعجمي والتعريفي للتد ُّبر ،ومن بعد بيان

مفهومه لدى الزركيش من خالل نصوصه يف كتابه أو من خالل ما يستشف من كالمه.
تكاد ال ختتلف املعجامت يف مفهوم التَّد ُّبر والتدبري ،فهام مأخوذان من الثالثي

(دبر) وقد أرسى داللته األصلية إبن فارس ت395هـ يف مقاييسه ،فهو يدل يف أصله

عىل خالف ال ُق ُبل ،فيقول(( :دبر :الدال ،والباء ،والراء ،أصل هذا البابَّ ،
أن ُج َّله يف
قياس واحد ،وهو آخر اليشء وخلفه خالف ُقبله .وتشذ عنه كلامت يسرية نذكرها.

فمعظم الباب َّ
أن الدُ بر خالف ال ُق ُبل))(((.

والتَّد ُّبر هو تف ُّعل ملطاوعة التفعيل (التدبري) معناه سياسة األمور ،والنظر،

والترصف ،والتفكر فيها إىل ما تصري إليه عاقبتها بعد ُح ْسن القيام عليها((( .وسيكون
ُّ

مفهومه َّ
أن الزركيش يتعقب النص القرآين بح ًثا عن حسن قيامه ،وروعة بيانه عىل وفق
املعطى التكويني له بمساعدة اخليال اخلصب له.

وقد خييل لبعضهم انحصار مفهوم التَّد ُّبر وختصيصه عند قراءة القرآن الكريم،

يتأمل القارئ بعد القراءة عىل ُمكث ،فيتبادر إىل ذهنه املعاين والدالالت القرآنية بفعل
ذلك التَّد ُّبر .واجلزم باطالق ذلك املعنى يكون غري وجيه ،فاألمر ليس كذلك ،بل
((هو التفكر الشامل الواصل إىل أواخر دالالت الكلم ومراميه البعيدة ،ومعنى تدبر

القرآن :هو التفكر والتأمل آليات القرآن من أجل فهمه وإدراك معانيه ،وحكمه،
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واملراد منه))(((.

والتِماَ س الداللة من هذا املنطلق يعني التعامل عىل َّ
أن التَّد ُّبر منظومة أو قاعدة

((( معجم مقاييس اللغة .324 /2 :وينظر :مفردات ألفاظ القرآن.307 :

((( ينظر :موسوعة كشاف اصطالحات الفنون والعلوم ،402 :واملعجم الوسيط ،269 :و:
التحقيق يف كلامت القرآن الكريم.194- 193 /3 :

((( مفاتح تدبر القرآن والنجاح يف احلياة.3 :

د .خالد حوير الشمس

كلية يمكن للفرد استعامهلا وتوظيفها يف جماري احلياة ،وعىل وجه التحديد يف القرآن
الكريم ،انطال ًقا من معناه يف اللغة ،فيكون مراد ًفا للبحث والتنقيب من نظر اللغويني،
الرماين ت 483هـ يف فصل (البحث والتنقيب) من كتابه (األلفاظ املرتادفة
فقد جعله ُّ
وقري،
واملتقاربة يف املعنى)(( :فصل :البحث والتنقيب :فتَّش ،وفحص ،ون َّقبَ ،

واقتص أثره ،وتتَّبعه ،وتط َّلبه ،وبحث ،وتص َّفح ،ون َّقر ،واستربأ ،وتد َّبر،
واستقر،
َّ
وتأ َّمل))(((.

ِ
املعرتض! نعم قد يدخل
وهذا التبني قد يدخل التفسري يف مفهوم التَّد ُّبر يف نظر

التفسري يف التَّد ُّبر ،مع اإلقرار بالفرق بينهام إذ يكون التفسري عىل وفق منطلقات
وقبليات معروفة ،إ َّما لغوية أو فكرية نحو :األثر ،واالعتزال ،واألشعرية ،واألدبية،
والتصوف ،وهذا ما يخُ رجه من التَّد ُّبر فضلاً عن معناه اللغوي الدال عىل اإلبانة

واإليضاح من الفرس((( .مع حلاظ الفارق املهم َّ
أن التَّد ُّبر يكون يف القلب أحيانًا وقد

يكون يف العلن.

ويف هذا السياق أود التنويه َّ
تفسريا ،ومنهجه ليس منهج
بأن كتاب الزركيش ليس
ً

املفرس فيه ،بل هي تأمالت لقواعد يضعها يف التَّد ُّبر.

واألسباب التي دفعته إىل تد ُّبر القرآن هي عينها التي تدفع بأي شخص

آخر من املسلمني ،وهبذا الصدد يقول املفكر الشهيد حممد باقر الصدر(( :ومن

الطبيعي أن يتخذ اإلسالم هذا املوقف ويدفع املسلمني بكل ما يملك من وسائل
الرتغيب إىل دراسة القرآن والتَّد ُّبر فيه؛ َّ
ألن القرآن هو الدليل اخلالد عىل النبوة،
والدستور الثابت من السامء لألمة اإلسالمية يف خمتلف شؤون حياهتا ،وكتاب

اهلداية البرشية الذي أخرج العامل من الظلامت إىل النور وأنشأ ُأ مة وأعطاها
العقيدة ،وأمدها بالقوة وأنشأها عىل مكارم األخالق ،وبنى هلا أعظم حضارة

((( األلفاظ املرتادفة واملتقاربة يف املعنى.32- 31 :
((( ينظر :كتاب العني .248- 247 /7
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عرفها اإلنسان إىل يومنا هذا)) (.((1

ويعد التَّد ُّبر أصل الوقوف عىل املعنى القرآين يف منظور الزركيش ،مرشو ًطا بالصفاء

واالبتعاد عن أوساخ احلياة وقاذوراهتا ،فضلاً عن االطالع الغزير والعلم الكثري،

فيقول(( :أصل الوقوف عىل معاين القرآن التَّد ُّبر والتفكر :واعلم أنَّه ال حيصل للناظر
فهم معاين الوحي حقيقة ،وال يظهر له أرسار العلم من غيب املعرفة ويف قلبه بدعة أو
ِ
هوى ،أو حب الدنيا ،أو يكون غري متحقق اإليامن ،أو
إرصار عىل ذنب ،أو يف قلبه كبرْ أو ً

ضعيف التحقيق ،أو معتمدً ا عىل قول مفرس ليس عنده إال علم بظاهر ،أو يكون راج ًعا
إىل معقوله؛ وهذه كلها حجب وموانع))(.((1

ويف نص من موضع آخر يؤكد الزركيش سعة االطالع وأثرها يف تدبر القرآن

وفهمه(( :وإنَّام يفهم معانيه ،ويطلع عىل أرساره ومبانيه ،من قوي نظره واتسع جماله

يف الفكر وتد َّبره ،وامتد باعه ،ور َّقت طباعه ،وامتد يف فنون األدب ،وأحاط بلغة

العرب))(.((1

إنعام النظر يف هذا النص يؤكد األُطروحة يف هذا البحث باتساع مفهوم التَّد ُّبر

خارج نطاق ظرف تالوة القرآن وترتيله ،لذا يمكن تنميطه لدى الزركيش عىل نمطني:
األول :تدبر رئيس إذا تأمل وتد َّبر وفكَّر باملنتوج القرآين نفسه ،بإبراز حماسنه

اإلعجازية ومجالياته البالغية.

الثاين :تأسيس قواعد التَّد ُّبر والتوجيه إليها ،إذا نظرنا نظرة إمجالية لعمله ،ومنها
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ما أقره وما أسس له حينام أعطى املفرس القواعد الرضورية لديه.

وكان التَّد ُّبر لديه بحسب العلوم الكائنة يف النص الكريم ،مع امتالكها سمة

االختصار واالبتعاد عن اإلطالة ،فإذا جئنا إىل املنزع النحوي ،فهو مل ينل منه نوالاً
( ((1املدرسة القرآنية.316 :
( ((1الربهان.197 /2 :
( ((1الربهان.23 /1 :
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كاملاً  ،بل جمرد إشارات ،وكذلك الرصف ،وتفسري ذلك بغية اإلملام بعلوم النص
القرآين الكريم يف موسوعته.

املبحث الثاين :جتليات التَّد ُّبر يف كتاب الربهان

املو َّزعة عىل املفاصل
أسهب الزركيش يف تد ُّبر القرآن الكريم بفعل فكره ورو َّيته َ

القرآنية الواردة ضمنه ،فتنوعت تلك الصور التدبريية بتنوع العلوم القرآنية ،وقد

ينال البحث من تلك التجليات باختصار جمرد اإلشارة إىل ثقافته العالية يف منهجه
التدبريي القرآين ،ومن أول التجليات التي أقف عليها هو التَّد ُّبر السياقي .فال

يستطيع إي واحد من املفرسين تد ُّبر النص القرآين ما مل ينطلق من السياق ،إذ إ نَّه

عامل أساس يف فهمه وتأويله .وعُدَّ ت نظرية السياق حجر األساس يف استجالء

األلسني عىل السياق اللغوي(ما يسبق الكلمة
الداللة .وقسم السياق يف البحث
ُ
وما يليها) ،والسياق احلايل (الظروف اخلارجية التي يقع فيها الكالم)( ،((1اهتم
الزركيش هبذا النوع الثاين و بينَّ فوائده ،ومن أمهها :بيان وجه احلكمة يف ترشيع
احلكم وختصيصه ،وإيضاح املعنى ،ودفع التوهم واحلرص ،وإزالة اإلشكال .ثم

برهن عىل أثرها يف فهم النص من خالل اجلانب التطبيقي وأخذ آيات عدة ،منها:

ﭽ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﭼ [سورة التغابن ،]14 :فيقول عن
((فإن سبب نزوهلا َّ
َّ
أن قو ًما أرادوا اخلروج للجهاد فمنعهم أزواجهم
سبب النزول:
وأوالدهم ،فأنزل اهلل هذه اآلية))(.((1

ومن تلك التجليات التَّد ُّبر النيص .علم النص من العلوم التي تبحث النصية من

جهة االتساق ،واالنسجام (الداللة) ،والتداولية يف ضوء األفعال اإلنجازية .ومن

آليات االتساق اإلحالة( ،((1سماَّ ها القدماء بـ(عود الضمري) ،والتزم هذه التسمية أيضا
( ((1ينظر :داللة السياق.40 :
( ((1الربهان.53 :
( ((1ينظر :لسانيات اخلطاب مباحث يف التأسيس واإلجراء.46- 45 :
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الزركيش ،فقال عنه(( :كقوله تعاىل :ﭽ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﭼ فالضمري يف

عوده عىل الويل وعىل الزوج ،ورجح الثاين ملوافقة القواعد))(.((1
(يده) حيتمل ْ

درس يف مفصل الداللة ما ُس ِّمي ب َعلاَ قات االنسجام ،ومن أبرز خطواته يف النص

القرآين املناسبة بني اآليات( ،((1وعدَّ ها الزركيش َّمما ُت َبينِّ قدرة القائل ،وجتيء لتقارب
املعاين(( :وكذلك املناسبة يف فواتح اآلي وخوامتها ،مرجعها -واهلل اعلم -إىل معنى
رابط بينهام :عام أو خاص ،عقيل أو حيس أو خيايل ،وغري ذلك من أنواع ال َعلاَ قات/
أو التالزم الذهني :كالسبب واملسبب ،والعلة واملعلول ،والنظريين والضدين،

ونحوه))(.((1

التناسب بني السور:
وبعد ذلك جلأ إىل جمال التطبيق يف القرآن الكريم وتد َّبر
ُ

((وكافتتاح سورة احلديد فإنَّه مناسب خلتام سورة الواقعة من األمر به))(.((1

وأخذ التَّد ُّبر الداليل نصيبه يف كتاب الربهان ،بل نصيبه الغزير ،ومن ذلك يف

موضوع الوجوه والنظائر ،وكعادته بدأ ُينَ ِّظر ويتكلم عىل مفهومهام ،فعنده الوجوه:
ِ
املشرت ك الذي يستعمل يف عدة معان ،كلفظ األمة ،والنظائر كاأللفاظ
((اللفظ
املتواطئة))( .((2ثم تد َّبر األمثلة لذلك يف القرآن الكريم عىل وفق السياق القرآين،
ومنها لفظة (اهلدى) ،فدلت عىل سبعة عرش حر ًفا ،منها :البيان ،والدين ،واإليامن،
والداعي ،واملعرفة ،والرشاد ،والقرآن ،والتوراة ،واحلجة(.((2

وقد َّنوه بمشرتكات مهمة من خالل طريقة ُأخرى تراها يف بيان وجوه (بعل) ،فتدل
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عىل الزوج أينام وردت يف القرآن إال يف موضع واحد فإنهَّ ا تدل عىل الصنم(( :وما يف القرآن
( ((1الربهان.231- 230 /2 :
( ((1ينظر :علم اللغة النيص بني النظرية والتطبيق 99 :وما بعدها.
( ((1الربهان.62 /1 :
( ((1الربهان.65- 64 /1 :
( ((2الربهان.134 /1 :
( ((2ينظر :الربهان.136- 134 /1 :
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من ذكر البعل فهو الزوج كقوله تعاىل ﭽ ﮏ ﮐ ﮑ ﭼ إال حر ًفا واحدً ا يف الصافات
ﭽ ﯪ ﯫ ﭼ فإنَّه أراد صنماً ))(.((2

وقد تطلع صاحبنا إىل داللة النص ِعبرْ مقولة احلذف يف قوله تعاىل :ﭽ ﭜ ﭝ
ﭞ ﭟ ﭼ فقال(( :أي مبرصة ،فظلموا أنفسهم بقتلها ،وليس املراد َّ
أن الناقة كانت
مبرصة ال عمياء))(.((2

َّ
لـ((أن التعبري
وهناك تد ُّب ُر التعبريات القرآنية ،أي البحث يف روعة التعبري ومقصده

القرآين تعبري فني مقصود ،كل لفظة بل كل حرف فيه وضع وض ًعا فن ًّيا مقصو ًدا))(.((2
ومن ذلك يف روعة الرتتيب ،فقد ذكر الباري الرمحة قبل العذاب ،وما خرج من هذه

القاعدة بِ ْذكر العذاب قبل الرمحة ،بني العلة منه(( :ومنها :قوله يف سورة العنكبوت:

ﭽ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟﯠ ﯡ ﯢ ﭼ ؛ ألنهَّ ا يف سياق حكاية إنذار إبراهيم

لقومه))( .((2ومن تلك التعبريات الفرق بني خطاب االسم وخطاب الفعل يف
االستعامل القرآين(( :وقوله ﭽ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﭼ لو قيل(( :رازقكم))
لفات ما أفاده الفعل من جتدد الرزق شي ًئا بعد يشء ،وهلذا جاءت احلال يف صورة

املضارع))(.((2

ال أريد اإلطالة يف مبحث التدبريات التعبريية( ،((2لكي ال ننشغل عن تد ُّب ِر ِه التأوييل

للنص القرآين .فقد يعد التأويل للنص القرآين بمثابة اهليكل العظمي لإلنسان ،بل
أكثر من ذلك فيكون رضورة ملحة عند االشتغال عليه لكشف أرساره ،واملراد به يف

أرجح مفاهيمه لدى السيد كامل احليدري بحسب نقله له عن ﭐبن تيمية (ت 728هـ)
( ((2الربهان.137 /1 :
( ((2الربهان.230 /2 :
( ((2التعبري القرآين.12 :
( ((2الربهان.77 /4 :
( ((2الربهان.79 /4 :
( ((2ينظر :الربهان ،185 ،150 /1 :و.199 /4 :
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يف التفسري الكبري((رصف اللفظ عن املعنى الراجح إىل املعنى املرجوح لدليل يقرتن

به))( ،((2فتكون وظيفة املتأول حينها بيان احتامل اللفظ للمعنى الذي ادعاه ،وكذلك
الدليل املوجب للرصف عن معناه الظاهر( ،((2وهذا املفهوم عينه جتده لدى الزركيش،

فرياه ما حيتمل املعنيني أو أكثر( ،((3ورصف املعنى إىل املضمر يف ((وكقوله تعاىل

ﭽﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘﭼ فإنَّه يستحيل محله عىل الظاهر؛ الستحالة ْ
أن
وحسن اخللق))(.((3
يكون آدمي له أجنحة ،فيحمل عىل اخلضوع ُ

تلحظ َّ
أن مقولة االحتامل كانت عىل مستوى االستعارة ،وقد كانت عىل

مستويات ُأ خر لديه ،ومنها ما كان يف علم املعاين(( :وممَّا حيتمل قوله تعاىل ﭽ ﭜ

ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡﭼ َّ
فإن ((فليلقه)) حيتمل األمر واخلرب ،كأ نَّه قال :فاقذفيه يف
ال َي ِّم يلقيه اليم ،وحيتمل ْ
أمر ا بإلقائه))(.((3
أن يكون ً
وتتضح شمولية كتابه َّملا تتبع النص القرآين يف ضوء فقه اللغة ،الذي ُيعنى بالتدبري
التارخيي للظاهرة اللغوية ،فقد بحث اللغات التي نزل هبا القرآن الكريم ،فذكر أنَّه

عىل سبعة أو ثالثة أو أكثر ،وأورد أقوال السلف يف معاين السبعة ،فكانت ا ُملشكل
أو القراءات أو سبعة أنواع :أمر ،هني ،وعد ،وعيد ،قصص ،حالل وحرام ،حمكم

ومتشابه ،وأمثال ذلك .أو لغات لسبع قبائل من العرب ،أو سبعة أوجه من املعاين
املختلفة ،أو سبعة أوجه من اإلعراب يف بعض اآليات ،أو بعض علوم القرآن ،نحو:
اإلثبات ،واإلجياد ،والتوحيد ،والتنزيه(.((3
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أما التتبع الرصيف فقد وقف عنده بعد ْ
أن َع َّرف بالترصيف ((وهو ما يلحق

( ((2أصول التفسري والتأويل.221 :
( ((2ينظر :أصول التفسري والتأويل.221 :
( ((3ينظر :الربهان.165- 164 /2 :
( ((3الربهان.224 /2 :
( ((3الربهان.216 /2 :
( ((3ينظر :الربهان.287- 269 /1 :
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الكلمة ببنيتها))( ،((3ثم ذكر أقسامه ،وفائدته ،إىل ْ
أن تد َّبر اآليات التي تؤ ِّثر فيها
البنية الرصفية بمجرد تغيريها ،فتتحول من داللة إىل أخرى ((وقال تعاىل :ﭽ ﭟ

ﭠ ﭡ ﭼ وقال تعاىل :ﭽ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﭼ ؛ فانظر كيف حتول
املعنى بالترصيف من اجلور إىل العدل))(.((3

أيضا ،وبدأ يؤكد أمهيته بقوله:
وكان التشكيل النحوي سب ًبا للتدبر يف الكتاب ً

((وعىل الناظر يف كتاب اهلل ،الكاشف عن أرساره النظر يف هيئة الكلمة وصيغتها

ربا ،أو فاعلة أو مفعولة ،أو يف مبادئ الكالم أو يف جواب،
وحملها ،ككوهنا مبتدأ أو خ ً
إىل غري ذلك من تعريف أو تنكري ،أو مجع قلة أو كثرة ،إىل غري ذلك))(.((3

ويوجب يف الوقت نفسه عىل ا ُملتد ِّبر نحو ًّيا مراعاة أمور ،منها معرفة معنى الكلمة

املفردة أو الرتكيب ُق َبيل اإلعراب كام يف (كاللة)(( :وهلذا قالوا يف توجيه النصب

يف (كاللة) يف قوله تعاىل ﭽ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍﭼ أنَّه يتوقف عىل املراد

بالكَاللة ،هل هو ﭐسم للميت ،أو للورثة ،أو للامل؟.((3()).

وأجهد الزركيش نفسه ببيان الداللة النحوية ،ال س َّيام يف اإلعراب(( :احتامل

الفعل للجزم والنصب فمنه :قوله تعاىل :ﭽ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﭼ،

أن يكون ما بعد الفاء جمزو ًما ،وحيتمل ْ
حيتمل ْ
أن يكون منصو ًبا ،وإذا كان جمزو ًما كان
داخلاً يف النهي ،فيكون قد هني عن الظلم ،كام هني عن قربان الشجرة ،فكأ َّنه قال:
وال تقربا هذه الشجرة فال تكونا من الظاملني))(.((3

كثر التَّد ُّبر النحوي إىل حد الغاية بخاصة يف اجلزء األخري من الكتاب ،ذكر فيه

خمتصا
األدوات النحوية الالزم معرفتها من لدن املفرس ويكاد يكون اجلزء األخري
ًّ
( ((3الربهان.373 /1 :
( ((3الربهان.374- 373 /1 :
( ((3الربهان.378 /1 :
( ((3الربهان.378 /1 :
( ((3الربهان.167 /4 :
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هبذا الشأن ،ومن ذلك األداة (ثم) يف قوله(( :وأما قوله :ﭽ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ

ﭨﭼ وقد كان قىض األجل ،فمعناه :أخربكم أين خلقته من طني ،ثم أخربكم أين
قضيت األجل ،كام تقول كلمتك اليوم ثم كلمتك أمس))(.((3

ويمثل التَّد ُّبر البالغي نم ًطا آخر يف الكتاب ،حتى كاد يغلب عىل الكتاب فتشاطر

مع النحو النصيب ،وكان يف أبواب البالغة املعروفة عىل مستوياهتا الثالثة .جتن ًبا

لإلطالة نأخذ مثالاً عن الكناية ،فيقول(( :فمن أسباهبا ترك اللفظ إىل ما هو أمجل منه،

كقوله تعاىل ﭽ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﭼ فكنى باملرأة عن النعجة
كعادة العرب ،أنهَّ ا تكنى هبا عن املرأة))(.((4

تدبرا جماز ًّيا عىل وفق عالقاهتا ،ومنها َعلاَ قة اطالق ﭐسم اجلزء عىل
وتدبر األلفاظ ً

الكل(( :كقوله تعاىل :ﭽ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﭼ أي ذاته))(.((4

وقد ولج الزركيش التَّد ُّبر الصويت املرتتب عىل الصوت اللغويَ ،وجله مبارشة

هذه املرة من دون ْ
أن ين ِّظر للمسألة ،واستخرج الدالالت املرتتبة عىل اإلبدال الصويت
يف احلروف ،وعقد فصلاً (يف حروف متقاربة ختتلف يف اللفظ الختالف املعنى)
وأدرج هذا الفصل ضمن خط املصحف ورسمه ((مثل ﭽ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ

ﮰﭼ ﭽ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭼ ،ﭽ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﭼ ﭽ ﯯ ﯰ

ﯱ ﭼ فبالسني السعة اجلزئية كذلك علة التقييد ،وبالصاد السعة الكلية ،بدليل
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علو معنى االطالق ،وعلو الصاد مع اجلهارة واالطباق))(.((4
ِ
ونوه عليه يف فصل (إجلام
وإذا انتقلت إىل علم احلجاج ،أجده قد تَد َّبر مواضعهَّ ،
اخلصم باحلجة) وقال يف تعريفه(( :وهو االحتجاج عىل املعنى املقصود بحجة عقلية،

( ((3الربهان.296 /4 :
( ((4الربهان.305 /2 :
( ((4الربهان .280 /2 :وتدبر الرتديد ،وااللتفات ،والتشبيه ،واالستعارة ،والطباق ،واملقابلة،
والتعديد ،وغري ذلك ،ينظر عىل التوايل :الربهان.531 ،512 ،489 ،472 ،361 ،347 /3 :
( ((4الربهان.501 /1 :
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تقطع املعاند له فيه))( .((4ثم قدَّ م األدلة احلجاج َّية يف االستدالل عىل املعاد اجلسامين:
((ومن ذلك االستدالل عىل املعاد اجلسامين برضوب :أحدمها :قياس اإلعادة عىل
االبتداء ،قال تعاىل :ﭽﯴ ﯵ ﯶﭼ ،ﭽ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭼ ،ﭽ ﯴ

ﯵ ﯶﭼ ))(.((4

األلسني احلجاجي احلديث املتمثلة
فضلاً عن أنواع احلجج التي بحثها الدرس
ُ

بالقرآن الكريمَّ ،نوه الزركيش بنوع آخر من احلجاج هو احلجاج املنطقي الذي تبنَّاه
(شايم بريملان) ،املستنتج من النص(( :ومنه نوع منطقي وهو استنتاج النتيجة من
مقدمتني ،وذلك من أول سورة احلج إىل قوله :ﭽ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭼ فنطق

عىل مخس نتائج من عرش مقدمات؛ فاملقدمات من أول السورة :ﭽ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ

ﮗ ﭼ ،والنتائج من قوله :ﭽ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﭼ إىل قوله :ﭽ ﭥ ﭦ
ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭼ))(.((4

تدبرا يف لسانيات اخلطاب
ويف سياق التَّد ُّبر املنضوي يف
األلسنية احلديثة نجد ً
ُ

التداويل الس َّيام (مبدأ التأدب) الذي جاءت به (روبني الكوف) ،ومفاده (كن مؤد ًبا يف
خطابك)( ((4؛ الستقامة التواصل اإلنساين والتعامل األخالقي ،وهنا املخاطِب هو اهلل

تعاىل ،راعى يف حيثيات خطابه املتلقي بعيدً ا عن خدش احلياء حفا ًظا عىل ماء وجهه.

أدرك الزركيش األمر ،وعقد با ًبا بعنوان (التأدب يف اخلطاب بإضافة اخلري إىل اهلل َّ
وأن

الكل بيده) ((كقوله تعاىل ﭽ ﭭ ﭮ ﭼ ثم قال ﭽ ﭯ ﭰ ﭱ ﭼ ،ومل يقل:

غري الذين غضبت عليهم .وقوله :ﭽ ﮚ ﮛﭼ ،ومل يقل(( :والرش)) ْ
وإن كانا مجي ًعا
بيده ،لكن اخلري يضاف إىل اهلل تعاىل إرادة ،وحمبة ،ورضا ،والرش ال يضاف إليه إال إىل

( ((4الربهان.524 /3 :
( ((4الربهان.31 /2 :
( ((4الربهان.525 /3 :
( ((4ينظر :اللسان وامليزان أو التكوثر العقيل.240 :
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مفعوالته؛ ألنَّه ال يضاف إىل صفاته وال أفعاله ،بل كلها كامل ال نقص فيه))(.((4

ويرتبط هبذا احلقل اللساين أنامط اخلطاب َّملا حاول الزركيش تنميط اخلطاب القرآين

وجها ،منها خطاب
بعد جوالت تد ُبرية ،وصلت تلك األنامط إىل ثالثة وثالثني نم ًطا أو ً
العام ويراد به العموم كقوله تعاىل ﭽ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆﭼ .ومنه خطاب النوع،

نحو :ﭽ ﭱﭼ واملراد بنو يعقوب ،ومنه خطاب العني ﭽ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ
ﯚﭼ ،ومنه خطاب اجلامدات خطاب َم ْن يعقل ﭽ ﮊ ﮋ ﮌﭼ (.((4

تندرج تلك التدبريات التي سجلتها يف ما يمكن تسميته التَّد ُّبر اللساين ،يقابله

التَّد ُّبر غري اللساين ،ومنه التَّد ُّبر التنايص بتسمية النقد احلديث عىل يد جوليا كرسطيفيا،

وسماَّ ه الزركيش املعاضدة( ،((4وهذا يكثر يف املناسبة بني القرآن واحلديث النبوي
الرشيف ،وعقد له با ًبا (يف باب معاضدة السنة للقرآن) وتدبر اآليات واألحاديث
املتوافقة ((ومن ذلك قوله(( إذا جاء رمضان فتحت أبواب اجلنة وغلقت أبواب

النار وص َّفدت الشياطني)) يف مفهوم قوله تعاىل ﭽ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ

ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭼ إىل َّ
أن الصوم ينتهي نفعه إىل اكتساب التقوى))(.((5
متدبرا؛ أمه َّيته والختالف الناس يف
وأطال الزركيش الوقوف عىل اخلط يف القرآن
ً

رسم املصحف ،فأخذ يقارن بني اخلطوط ورسم الكلامت راب ًطا األمر بالداللة ،ومنه
سقوط اإللف يف بعض األفعال من بعض املواضع القرآنية لع َّل ٍة ((وكذلكﭽ ﯦ
ﯧ ﯨ ﭼ ﭽ ﭶ ﭷ ﭸ ﭼ ﭽ ﭤ ﭥ ﭼ ،ﭽ ﭽ ﭾ ﭿ ﭼَّ ،
فإن
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هذا املجيء ليس عىل وجهه الصحيح))(.((5

كان املثال بحذف حرف ويوجد أمثلة أخرى بزيادة حرف يف قوله(( :الزائد

( ((4الربهان.70 /4 :
( ((4ينظر :الربهان.270- 237 /2 :
( ((4ينظر :الربهان.139 /2 :
( ((5الربهان.155 /2 :
( ((5الربهان.463 /1 :
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الثاين :الواو ،زيدت للداللة عىل ظهور معنى الكلمة يف الوجود يف أعظم رتبة يف

العيان مثل :ﭽ ﭲ ﭳ ﭴﭼ ،ﭽ ﭨ ﭩ ﭼ .ويدل عىل ذلك َّ
أن
اآليتني جاءتا للتهديد والوعيد))(.((5

ومن املشاغل األُخر يف كتابه املشغل التأرخيي للنص القرآين ،فقد حاول إفراز

املكي من املدين يف اآليات عىل وفق البعد التارخيي والضوابط التي وضعها من سبقه

ففصل القول فيها( ،((5ثم تتبع ما نزل يف كل بلد ،فبعضه باجلحفة وبيت املقدس،
َّ
والطائف ،واحلديبية ،وبحث ما نزل يف األزمان ،فمنها يف الليل ومنها يف النهار(.((5

وهناك لون آخر هو دفع التناقض عن القرآن وتنزهيه عن املطاعن ،فعرض الزركيش

آراء السابقني ثم دفع التعارض بأمثلة قرآنية منها(( :ومثل قوله ((وال تقتلوا الصيد

وانتم حرم)) وهنيه عن قتل صيد مكة مع قوله تعاىلﭽ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗﮘ ﮙ

ﮚ ﮛ ﮜﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﭼ فجعل النهي فيمن اصطاده يف احلرم،
وخص َمن اصطاده يف احلل وأدخله ح ًّيا فيه))(.((5

وكم هو جامع كتاب الربهان فلم يرتك أحكام ترتيل القرآن وجتويده ،ومنه يف

باب الوقف واالبتداء وربطه بالداللة ((وهو فن جليل ،وبه يعرف كيف أداء القرآن.
ويرتتب عىل ذلك فوائد كثرية ،واستنباطات غزيرة .وبه تتبني معاين اآليات ،ويؤمن

االحرتاز عن الوقوع يف املشكالت))( .((5واألمثلة كثرية منها(( :ومثله الوقف عىل

قولهﭽ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔﭼ واالبتداء بقوله ﭽ ﮕ ﮖ ﮗ ﭼ وذلك
لإلعالم َّ
بأن اهلل تعاىل جعل الرهبانية يف قلوهبم أي خلق ،كام جعل الرأفة والرمحة يف
( ((5الربهان.466 /1 :
( ((5ينظر :الربهان.248- 239 /1 :
( ((5ينظر :الربهان.255- 254 /1 :
( ((5الربهان.58 /2 :
( ((5الربهان.415 /1 :
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قلوهبم ْ
وإن كانوا قد ابتدعوها فاهلل تعاىل خلقها))(.((5
ختام البحث:

يف اخلامتة ليس بوسعنا إال القول َّ
إن الزركيش أطال يف التَّد ُّبر القرآين ،وإنَّه يرى

عدم فهم القرآن خارج التَّد ُّبر ونطاقه ،بل هو أساس فيه عىل وفق املعطيات املتوافر
عليه ،وال يكون إال عىل وفق التكنيك اللساين والتواصيل له ِعبرْ النحو ،والبالغة،
والرصف ،والصوت ،واخلطاب ،واحلجاج ،والتداولية ،والعلوم التارخيية وغري ذلك،

رشيطة االرتكاز عىل السياق القرآين ،وهذا يقود لالعرتاف َّ
بإن التَّد ُّبر هو طريق من
طرائق الداللة القرآنية لدى الزركيش يف أقل تقدير.
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