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« πÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ d�d���« fOz— ØÕU���ô« WLK�

« ±µ ÆÆÆÆÆÆw�U� —U�'« b�� ÆœÆ√ Ø®≤Ã©Ê¬dI�« l� WOKLF� l�«u�« 5�dA��*« ÂUL��« d�

« ≥∑ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÍË«dBM�« ”U�� ‰œU� Æœ ØœËb(«  U�¬ iF�� w�ôb�« tO�u��«

« ∂π ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ`OH� wK� b�� Æœ ØWO�¬dI�« …u�b�« d� � Y�U��

« π∑ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆW�dF� ÍœU� bL� aOA�« Âu�d*« W�öF�« W�U� Ø…–UF��ô« s� ÂöJ�« �

« ±±± ÆÆÆÆÍËU�K(« ”«d� bL� ØÊ¬dI�« ¡u{ � ®WO�dF� …«œ«© ®ÍuMF*« ÍuM�*«© � w�u�«

« ±≥µ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆwK(« ÊULOK� Â“U� ÆœÆ√ Øw�¬dI�« —«u(« »œ√

« ±µ± ÆÆÊ«bOF� dAD� b�«— ÆœÆÂÆ√ Ø¡«dHK� Ê¬dI�« w�UF� »U�� � vMF*« vK� qL(« …d�U�
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ضوابط النرش

± Æ oKF�� ��« ÀU�ô« dA� � UNN�u�Ë WK:« ’UB��« l� �UL��M� Y���« ÊuJ� Ê√
Æ�U�dB� r�dJ�« Ê¬dI�U�

≤ Æ W�U�— Ë√ »U�� s� �ö��� Ë√ ¨t�—U�Ë ‚«dF�« q�«œ WK� � �«—uAM� Y���« ÊuJ�ô Ê√
ÆwD� bNF�� p�c� Y�U��« Âe�K� Ê√ vK� WO�u�JMF�« WJ�A�« vK� �öL� Ë√ WOF�U�

≥ Æ UOz«d�≈ Ë√ UOzUB�≈ Ë√ �U�œd� Ë√ �̈U�� t�u{u� l��√ U2 Ë√ �UOD/ Y���« ÊuJ�ô Ê√
ÆÍdJH�« Y�U��« bN� tO� q�L�� ô U2

¥ Æ �UH��« l� WK�LK� w�Ë�J�ô« b���« W�U�u� Ë« ‘ö� Ë√ CD vK� �öL� Y���« q�d�
 ÀU�ô«  dA�  s�  W�bI�  m�U��  W�√  WK:«  �u���ôË  ÆÁbM�  q�_«  W��M�  Y�U��«

ÆWO���«Ë rOJ��K� W�uKD*«
µ Æ WI�«u�  ‰U� � dAM�«  ‰u�I�  ÁdFA�  r�  ¨Y���«  ‰u�u�  Y�U��«  —UF�U�  WK:« ÂuI�

 WK� � dAMK� t1bI� “u�ô WK�LK� UJK� Y���« ÊuJ� U�bM�Ë p�– vK� d�d���« W�O�
ÆÈd�√

∂ Æ Y�U��« W�UJ* Ë√ t�OL�_ W�ö� ôË ·d� �� ‚UO�� lC� WK:« � ÀU�ô« VO�d�
Æp�c�

∑ Æ ÊUJ�≠ WOLKF�« t��—œ≠ t�«© Y�U��« s� W�uKD*«  U�uKF*« qL� ô Y� q� qLN�
Æ®w�Ë�J�ô« Áb�d� Ê«uM� Ë√ tH�U� r�—Ë q�UJ�« t�«uM�≠ tKL�

∏ ÆÆWKOK� —uD� � �UI��«Ë wLKF�« t�UAM� —UN�ù« Y�U�K� s�����
π Æ ÂuK� dA� � WK:« W�UO�Ë v�UL��ô U� q�bF� Ë√ ·c� o� d�d���« W�O� kH�%

 f�U� Ë√ w�u{u*«Ë√ wLKF�« Y���« ZNM� s� UNM� Ãd�U� Ë√ �U�dB� r�dJ�« Ê¬dI�«
ÆWOM�b�«Ë W�dJH�« U�“u�—Ë WO�ö�ô« bzUIF�« d�u�
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 s�  �Y�U��«  �œbF�«  «–  u�  U�  ¨tM�  �Êu�Ë≠  t�U���≠  ��«  �bL�
 �5BB��� �5��U� �‰uI� �t���√�d�I��« U0 �öKJ� �—bB� ¨�W�œU��« �WM��«
 nK�  —«b�ù  tO�  bF���  X�Ë  �  ¨�t��uK�Ë  r�dJ�«  Ê¬dI�«  ‰U�0
 � ¨tM� r�N�H�u�Ë �…u�M�« �XO� �q�« �s� �Ê¬dI�« �n�u� �‰u� �VC�I�
 j�� � �‰UG��ù« Ë �uKG�« s� �«bOF� �UIO�œ �«¡UI��« �WK:« UN���I���« �Y�U��
 ��� r�N��ö�« �WF� s� �d���√ Ë« rNM� ÍË�— U� q� vK� �«œUL��« Y�b(«

Æe�eF�« �« »U�� vK� �œËb;«
 qB��– t�U���– ��« �t���« �l���� �q���L�� �r�dJ�« �Ê¬dI�« �q���� Ê«
 Ê√  ¨�WOKIF�«Ë  �WOLKF�«  �t��U�UJ�«  �XGK�  ULN�  ¨dA��  sJ1  ô  �—«u�U�
 �Y���«   U�O��Ë√  �Ê√  ¨d��_«  �  �VO�F�«Ë  ÆtKIF�  U��œUF�√  v �BI��
 �Ë ¨�t�U�d��√ s� ¨UN �{d� �WI�d�Ë UN�UO� � nK�� ô ¨ �w�¬dI�«
 �q���L�� p�– � �t�K���� Æw�¬dI�« Y���« �¡ULK� UN{U� ��« �s�œUO*« q�
 �w�dA�« �q�U��« s� �·�G� �Ê√ 5� ‚d�ô ¨�d���« �¡U� s� �·�G*«
 Æ�t�O�d� � �f�U��� �¡U� �qJ�U� Æ�t�KH�√ �s�� Ë√ �Áö�√ �s�� Ë√ �w�dG�« Ë√
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10

 ¨?�≤±∞  v�u�*«  ®vM�*«  s�  d�L�F��©  …bO��  w�«  �ÀU�√  ÊS�  p�c�
 wzU��U�D�«  5�� bL�© �bO��«  �ÀU�√ s� UN�«eO�  � nK��ô

Æ �÷dF�« �»uK�√ � �·ö��« l� ®?�±¥∞≤ v�u�*«
 �W�� �ÊuJ� Ê√ �s�� �r�dJ�« �Ê¬dI�« �ÊUJ�≈ � vK��� ¨�d�¬ �d�√ �W ��Ë
 ¨ �n�u� qJ� �U�«bB�Ë ¨qO�9 q� vK� �ö����Ë ¨�W ��U �� q� � �WG�«œ
 �X��UN� ¨�d� s� tO�– t�U���– ��« ŸœË« U0 ¨�…u�œ qJ� �W�U�≈Ë
 t� tH�Ë U� q�√ U�Ë Æ�…u� s�� ��« r�U�¬ U0 �t��UM��« vK� �¡ULKF�«
 �UM�O�� ¨�rJ��— �»U��©© ∫‰U� 5�  �V�U� w�« s�« �wK� 5M�R*« ���√
 �t �B ���—Ë  ¨�t ��u�M�Ë  �t �� ��U�Ë  ¨�t �Cz«d�Ë  �t�KzUC�Ë  ¨�t��«d��Ë  �t��ö�
 ¨?���œËb�Ë  �t�K ��d�Ë  ¨�t��U��√Ë  �Á������Ë  ¨�t��U�Ë  �t ��U�Ë  ¨�t�Lz«e��Ë
 ∫t�u� Ë√ Æ®®�t �C��«u� �UM�O��Ë �t�KL �� �«d ��H� ¨�t�N��UA��Ë �t�L�J�Ë
 ¨�t��z«d�  wCIM�ôË  �t��zU��  vM�H��ô  ¨ �oOL�  �t�M�U�Ë  ¨ �oO�√  �Á�d��U�©©

Æ®®t� ô�≈ � UL�K �E�« �n�AJ��ôË
 Ë �œuNO�« �5�dA��*« s� Êu���A���« �»�b �� ¨p�– q� q�√ s�
 �W�«—œ t��«—œ vK� w��M�J�« �A���« ‰U�— s� r�—“¬ �s���Ë È—UBM�«
 �…«Ë— ·ö��« � «Ëb�ËË ¨�WO�UHA�« Á�“�uF� �ÊuK� �—UEM0 �sJ�Ë �WIOL�
 U� Ë ¨ �n�B� � �tF� Ë√ �tM�Ëb�� �WIKF�*« qzU�*« iF�� t�—U�
 �fO�«u�Ë  WO�√  ��  ÂUJ�  s�  ÊuFH�M*«  �…«Ëd�«  p��Ë√  t�  �n ���—√
 ¨q�«b�«  s� �t��UOM� «Ëd ��MO� 5LK�*« sB� «u���« s�c�«  �œuNO�«
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 �«bM� �¡ôR� s� Ê¬dI�« a�—U� s�Ëb�� ÊË�bB�*« p��Ë« c�« bI� ∫‰u�√
 5��F*« �œUOD�« rNOK� qN�O� �¡U*« �JF�Ë ¨‚«—Ëô« jK) ÁËbL��«
 �…dE� Ê¬dI�« �« dEM� Íc�« Ë√ rK�*« »U�A�« s� rN�O�NM0Ë rN�
 �…d�UF�« �‰UO�_« Ác� �� �ÁœuK�Ë �Á“U��≈ d� � �…�(« s� ��� UNO�
 � p�c�  UM�u�  b�Ë  ¨�WO�öJ�«Ë  �W��b�I�F�«Ë  �W�dJH�«  � «—UO��«  nK��*

Æt�uM��« XC��« ��« l{«u*« s� ���
 �l{«u� UM�F �{�u�L�?� ôË �œËb� U��b% ô ¨Ê¬dI�« o�d� � Êu{U� UM�«
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فحوى البحث

عرف عن االستاذ الدكتور عبد الجبار ناجي اطالعه الواسع عىل 

النشاط االسترشاقي حتى ُعدَّ حجة يف ذلك. وقد نرشت )املصباح( له 

ابحاثاً قيمة بهذا الشأن، وها هو ذا اليوم يخوض بحثا يخص الشأن 

نفسه، يكشف فيه رس اهتامم املسترشقني، وجلهم من اليهود، مبسألة 

بعده.  من  الخلفاء  وعصور  الرسول  عرص  يف  وتدوينه  القرآن  جمع 

أساليب  معرفة  من  الباحث  االستاذ  متكن  يف  البحث  قيمة  وتتجىل 

اولئك املسترشقني يف طرح موضوع اختلف عليه املسلمون انفسهم 

أميا اختالف ونظراً لطول البحث وأهمية نرشه كامالً قامت )املصباح( 

بتجزئته عىل أعداد متالحقة وهنا نحن اوالِء ننرش الجزء الثاين منه.
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الوجه الرابع:-. ٤
املسترشقني  أقالم  عجزت  عندما 
مرماهم  حتقيق  عن  األول  اجليل  من 
الكريم  القرآن  بقدسية  التشكيك  يف 
رسول  وخيال  نسج  من  وإنه  وألوهيته 
اإليطايل  املسترشق  كيتاين  ختيل  –كام  اهلل 
واملبرش  اإلسالم؛  كتاب حوليات  مؤلف 
عن  كتابه  يف  المانس  هنري  الفرنيس 
–، اجتهوا وجهة أخرى فيلولوجية  حممد 
اللغوية  بالبنية  األمر  يتعلق  فيام  أو  أيضا 
اللغوي  املعجم  عىل  بالرتكيز  للقرآن 
واملصطلحات  األجنبية  التعبريات  وعىل 
قبل  عرب  عربية  يف  املتداولة  غري 
هنا  ها  فإهنم  األمر  وحقيقة  اإلسالم. 
وعىل  متنوعة؛  اجتاهات  عىل  توزعوا 

سبيل املثال ال احلرص توّجهوا اىل:-
اللغة  وفقه  اللغوية  الدراسات   .1
املسترشقني  هؤالء  أهم  بني  ومن 
لولنغ  غونثر  األملاين  املسترشق 
Gunther Luling املتوىف يف فارنا يف 

بروتستانتي  الهويت  وهو  1928م  عام 
عىل  حصل  اللغة؛  فقه  يف  ومتخّصص 
واإلسالميات.  العربيات  يف  الدكتوراه 

الرّواد  األملان  املسترشقني  أحد  يعّد  وهو 
املبكرة  مرحلته  يف  اإلسالم  دراسة  يف 
يف  وعمل  الكريم،  القرآن  دراسة  ويف 
مدينة  يف  غوثا  مركز  مدير  فتوىل  الرشق 
األملانية  باللغة  دراسته  يف  حاول  حلب. 
الرتانيم  وصلة  القرآن  )بشأن  املوسومة 
 Uber den Ur -Qura’n: املسيحية
 Ansatze zur Reonstruktion

 Vorislamischer Christlich

Strophenlieder im Qura’n(
الذي   1974  :Ied. Erlangen

يف  ونرش  اإلنجليزية  اللغة  اىل  ترجم 
كتاب )حتد لإلسالم من أجل اإلصالح: 
بناء موثوقة  اكتشافه وإعادة  تّم  ما  إعادة 
قبل  فرتة  يف  مسيحية  تراتيل  من  خفي  ملا 
إعادة  عىل  اعتامدا  القرآن  يف  اإلسالم 
 Challenge املبكر  لإلسالم  تفسري 
 to Islam for Reformation:
 The Rediscovery and

 reliable Reconstruction of a

 comprehensive pre -Islamic

 Christian Hymnal hidden

 in the Koran under earliest
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 .Islamic Reinterpretations

هلذا  أوال  الوحيد  املسترشق  وهدف 
واالختالف  التصدي  هو  الكتاب 
الكيل  للوجود  العصمة  مذهب  مع 
زعمه  طريق  عن  وذلك  للعامل  املسيحي 
املسيحي   (Ur )األور  يعلمنا  القرآن  أن 
ولكن   .املسيح فهم  لكيفية  احلقيقي 
الفكرة  هذه  عن  حتريه  خالل  املسترشق 
مكتشفات  اىل  مبارش  غري  بشكل  اندفع 
نفرا  بأن  وجد  فقد  جدا.  مهمة  أخرى 
املسترشقني  من  باإلسالم  املختصني  من 
هذه  مثل  بالفعل  ناقشوا  قد  األملان 
حيتوي  القرآن  أن  وهي  أال  النظرية 
إسرتوفية  شعرية  مقطوعات  عىل 
العربية  باللغة  شاملة   Strophic

مثل  أبعدت  وقد  والدارجة.  العامية 
تثر  ومل  نرشت  عندما  الدراسات  هذه 
وقد  للعقيدة.  النّيص  النقد  يف  اهتامم  أي 
وتطوير  تنمية  يف  نجاحا  املسترشق  حّقق 
أولئك  قبل  من  املنسية  الدراسات  هذه 
من  األول  العقد  يف  األملان  املسترشقني 
إنجازا.  بالفعل  لتكون  العرشين  القرن 
الرتاتيل  أن  عىل  الدليل  تأسيس  ثّم  ومن 

املسيحية يف فرتة ما قبل اإلسالم موجودة 
يف القرآن يف التفسريات والرشوح حلقبة 
إعادة  امليسور  من  وبأنه  املبكر  اإلسالم 
أطلق  ولذلك  موثوقة.  بصورة  مبانيها 
 Ur كتابه  عنوان  لولنغ  املسترشق 
األصلية  الوثيقة  بمعنى   -Qura’n

التي نعتمدها يف القول بأن النّص القرآين 
التي  األراء  فهذه  منها.  أقتبس  قد  احلايل 
يف  املسترشق  هدف  عن  برتمجتها  قمت 
الرتاتيل  هذه  هو  إنام  القرآن  أصل  أن 
عند  متداولة  كانت  التي  املسيحية 
ال  رأي  وهو  اإلسالم)1).  قبل  العرب 

 International لولنغ  غنرت  عن  ينظر   (1(
 Journal of Middle East Studies،
 Vol. 13، No. 4. (Nov. ، 1981(،
 pp. 519 -521. ، Gunter Luling
 ; Die Wiederentdeckung
 des Propheten Muhammad.
 Eine Kritik am "christlichen"
Abendland (Erlangen: Ver-

 lagsbuchhandlung Hannelore
 From  .Lüling، 1981(. Pp. 42
Wikipedia، the free encyclo-
pedia ;idem Uber den Ur-
Qur’an: Ansatze zur Rekon-

 struktion Vorislamischer
 Christliicher Strph enlieder im
Quran. (1st ed. Erlangen 1972(
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زعمه  أن  سبق  ما  تكرار  من  أكثر  يعدو 
القرآن  يرّدده  الذي  بقوهلم  املرشكون 
أو  شاعر  إاّل  هو  ما  النبي  »بأن  الكريم 
نوفق  أو كاهن؟؟؟«. وإاّل كيف  جمنون، 
بأن  لولنغ  املسترشق  خمرجات  تطبيق  يف 
شعرية  مقطوعات  عن  عبارة  اهلل  كتاب 
بليغ  قول   عيل ولإلمام  مسيحية!. 
والتخرصات.  األوهام  هذه  عىل  للرّد 
النعامين وهو  اهلل  أيب عبد  تفسري  فورد يف 
كبار  البيت ومن  أهل  كبار أصحاب  من 
أوائل  اىل  حياته  تاريخ  يرجع  مصنفيهم، 
امليالدي)  الرابع اهلجري )العارش  القرن 
عن  شيعته  املؤمنني  أمري  »سأل  فيقول 
اهلل  »إن  فقال:  الكريم  القرآن  مقاصد 
سبعة  عىل  القرآن  أنزل  وتعاىل  تبارك 
أمر  وهي:  كاف  شاف  منها  كّل  أقسام 

Pp. 5 -9 ; Gabriel Said Reyn-
 old “ Introduction: Qur’anic
 Studies and its Controversies”
 in �e Qur’an in its Historical
 Context. Ed. By Gabriel Said
 Reynold ، 1st. (Oxford، 2007(
 Pp. 9 -12. ; Harald ، Motzki ،
 ” Alternative Accounts.. ” Op.

 .Cit. Pp. 64 -66

ومثل  وجدل  وترهيب  وترغيب  وزجر 
ومنسوخ  ناسخ  القرآن  ويف  وقصص 
ومقدم  وعاّم  وخاّص  ومتشابه  وحمكم 
ومؤخر وعزائم ورخص وحالل وحرام 
ومعطوف  ومنقطع  وأحكام  وفرائض 
مكان  وحرف  معطوف  وغري  ومنقطع 
البليغ  الوصف  هذا  يف  فهل  حرف«)2). 
نفسه  الوقت  يف  واملخصوص  والشامل 
عىل  املسترشق  أورده  ما  عىل  يوافق  من 
من  مؤلفة  الكريم  القرآن  مقاصد  أن 
وما  مسيحية!.  شعرية  وتراتيل  ترانيم 
يذكر  إذ  تارخيه  يف  اليعقويب  عنه  أفصح 
 عّيل اإلمام  رأي  عن  الرواية  هذه 
نّصه  ما  فقال  الكريم  القرآن  أقسام  يف 
نزل  قال:-  عليا  إن  بعضهم  »وقال 
وربع  فينا  ربع  أرباع  أربعة  عىل  القرآن 
حمكم  وربع  أمثال  وربع  عدونا  يف 
)2ص93))3).  )اليعقويب  ومتشابه« 

الكاتب  حممد  اهلل  عبد  ــو  أب الــنــعــامين:   (2(
تفسري  زيــنــب:  بابن  املــعــروف  النعامين 

ص5.  النعامين 
دار  )طبعة،  اليعقويب  تاريخ  اليعقويب:   (3(
الفكر، بريوت 1375 هجري/ 1956م، 

جزء 2 ص93.
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بالرتاتيل  اخلاص  القسم  ترى  يا  فأين 
الكريم  القرآن  يف  املسيحية  واألناشيد 
لإلمام  القرآن  مقاصد  تعريف  بحسب 
قد  ربام  اإلمام  لكان  وجدت،  إن  عّيل 
اىل  وجودها  اىل  هذا  البليغ  قوله  يف  مّلح 
اىل  وأشار  مثال!.  األمثال  قسم  جانب 
الكريم  القرآن  من  قسام  تشّكل  كوهنا 

أيضا!.
تكهنات  مثل  إن  واألمر  واألدهى 
والقطعي  اجلازم  قوله  املسترشق  هذا 
إن ثلث القرآن الكريم ما هو إاّل مقاطع 
املسيحية  الرتاتيل  أو  الرتنيامت  هذه  من 
اجلاهلية  عرب  عند  والسائدة  الشائعة 
قد دخلت يف طبقة النّص العريب من قبل 
هذا  من  تالعب  عرب  أو  ومزّور  راوية 
وعىل  متأخرة.  فرتة  يف  ذاك  أو  الراوية 
أية حال، كام يزعم املسترشق بأنه خالل 
والتجديد  التنقيح  من  العملية  هذه 
مع  للقرآن  العريب  للنص   rework

أن  املرء  فبامكان  بالرسيانية،  يقابله  ما 
وعندها  احلقيقية  املعاين  عن  يكشف 
للقرآن  احلقيقي  األصل  عن  سيكشف 

. نفسه

يذهب املسترشق لولنغ Luling اىل 
طبقات  اربع  يتضمن  الكريم  القرآن  أن 
 Textual خمتلفة  نصّية  مستويات  أو 
وهي  األوىل،  فالطبقة   .Stratas

املقصود هبا النّص األصيل، هو عبارة عن 
وترنيامت  تراتيل  أو  شعرية  مقطوعات 
 ،Strophic Hymnal إسرتوفية 
يف  املسيحية  اجلامعات  وألفتها  صاغتها 
تتألف  املسيحية  املجموعة  وهذه  مكة. 
يعتقدون  الذين  املؤمنني  من  كّل  من 
ومن   Tinitarian املسيحي  بالثالوث 
املذهب  هذا  عىل  ليسوا  ممّن  غريهم 
كانوا  الثالوثي  املذهب  وأتباع  الثالوثي. 
الذين  أي  النيقوي  املذهب  أنصار  من 
ينتسبون اىل املجمع املسكوين الذي انعقد 
325م.  عام  الصغرى  آسيا  يف  نيقية  يف 
اإلمرباطورية  اىل  التابع  املذهب  وهو 
فيه  يؤيد  الذي  الوقت  يف  البيزنطينية؛ 
احلقيقية  القديمة  التعاليم  اآلخرون 
ملكا  كان  أنه  وهي  نفسه.  للمسيح 
 angle إآلهيا  سامويا  املالئكة)  )من 
مهمته  كنيس  جملس  هبيأة  متجسداً 
اليهودية  ودحر  اهلرطقات  ودحر  حتطيم 
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املنطقة.  يف  آنذاك  املوجودة  التوحيدية 
فتتألف   Hymnals الثانية  الطبقة  أّما 
الرتاتيل  تلك  من  مأخوذة  مقاطع  من 
وُألفت  ّققت  ُحٌ التي  تلك  والرتنيامت، 
والطبقة  حممد.  زمن  يف  إسالمية  بصيغة 
 Stratum عليها  يطلق  )التي  الثالثة 
املقطوعات  تلك  تتضمن   Sections

حممد،  عهد  يف  صنفت  قد  التي  الشعرية 
وأّما  حرصا.  إسالمي  معنى  ذات  وهي 
الطبقة  وهي  الرابعة  املرتبة  أو  الطبقة 
 Altered عبارة  فهي  حداثة  األكثر 
الشعرية  املقاطع  تلك  عن   Sections

املحمديون  املسلمون  وبّدهلا  غرّيها  التي 
أو  النسخ  فرتة  خالل  متأخرة  فرتة  يف 
مّر  التي  العملية  وهي  العريب،  التدوين 
اخلط  مرحلة  من  القرآين  النّص  فيها 
أو املشّوه اىل اخلط   defective الناقص 
plena األورثوغرايف)4). التام والكامل 

 See S. Z. Chowdhury، “ Issues in (4(
 the studies of the Qur’an: �e
 Ur-Qur’an of Luling ; Donner،
 F. M. “ �e Qur’an in Recent
 Scholarship “ in �e Qur’an
 in its Historical Context (Op.

 .Cit.( Pp. 38 -39

يصل  الفيلولوجية  نظريته  ختام  ويف 
 nut هنائية  نتيجة  اىل  لولنغ  املسترشق 
هو  إن  الكريم  القرآن  إن  مفادها   shell

إاّل نتاج تنقيحات وتعديالت نصّية لتلك 
يف  املسيحية  والرتاتيل  الشعرية  املقاطع 

النبي)5). فرتة متأخرة من عرص 
بعد  آخر  فيلولوجي  عامل  يأيت  ثّم 
ليفرتض   Luling لولنغ  املسترشق 
النّص  تفس  يف  أخرى  لغوية  نظرية 
تأثري  عىل  نظريته  وتستند  القرآين؛ 
العامل  إنه  –الرسيانية.  اآلرامية  اللغة 
 Christopher لكسمبريغ  كرستوفر 
السامية  اللغات  عامل   Luxemberg

نجمه  ولكن  كثرية  مؤلفات  له  القديمة، 
بعد  ما  سنوات  يف  سطع  قد  العلمي 
األول  كتابه  صدور  بعد  سنة2000م 
–اآلرامية  الرسيانية  )القراءة  املوسوم 

القرآن.  لغة  ترمجة  يف  مسامهة  للقرآن: 

 The Syro -Aramaic

 Reading of the Koran:
 A Contribution to the

 Decoding of the Language

 .Luling ، Op. Cit (5(
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 of the Qur'an (German

 English  ،2000  edition

الكتاب  وطبع   (2007  translation

اللغة  اىل  2000م وبعدها ترجم  يف سنة 
يطرح  2007م.  عام  يف  اإلنجليزية 
لغوية  مسألة  لكسمبريغ  املسترشق 
– الرسيانية  اللغة  بأن  يرى  إذ  مهمة: 

املشرتكة  اللغة  هي  كانت  اآلرامية 
املنطقة  عموم  يف   Lingua Franca

القرن  يف  العربية  باللغة  تتحدث  التي 
ثّم  امليالدي،  السابع  اهلجري/  األول 
يف  حملها  لتحل  العربية  اللغة  جاءت 
قبل  العرب  تاريخ  من  متأخرة  مرحلة 
اإلسالم من قبل العرب الذين ولدوا يف 
الرسيانية– بالثقافة  وتأثروا  الشام  بالد 

ترتكز  املسترشق  مناقشة  إن  اآلرامية. 
فهمه  يسء  قد  الكريم  القرآن  أن  عىل 
ترمجته  كذلك  يسء  وقد  قراءته  وسيئت 
جمموعة  إاّل  هو  إن  فالقرآن  قرون.  ملدة 
والرسيانية  العربية  الكلامت  من  خليطة 
التي  اللغة  إن  أيضا  ويرى  واآلرامية. 
مل  األوىل  املرحلة  يف  القرآن  فيها  أّلف 
العربية فحسب  اللغة  تكن مقصورة عىل 

األوائل،  القرآن  مفرسو  زعمه  كالذي 
جذورها  إن  ذلك  من  األصح  لكن 
– الرسيانية  املحلية  باللهجة  تتصل 
لقبيلة   Syro -Aramic اآلرامية 
اهلجري/  األول  القرن  يف  املكية  قريش 
التي  القبيلة  وهي  امليالدي،  السابع 
وبداية  بتأسيس  وثيقا  ارتباطا  ارتبطت 

اإلسالمي)6). الدين 
نسخ  اىل  هذه  آرائه  يف  استند  وقد 
عن  شيئا  يعرض  مل  القرآن  من  قديمة 
طبيعتها وحمتوياهتا وعرض صورة لورقة 
هدفه  خدمت  التي  تلك  أوراقها،  من 
اقتبست  قد  اهلل  كتاب  من  أجزاء  أن  من 
عند  وجودها  سبق  التي  النصوص  من 
يسء  قد  والتي  اآلراميني  املسيحيني 
املسلمني  العلامء  قبل  من  تفسريها 
مل  فاملسترشق  حال  أية  عىل  املتأخرين. 
تلك  من  باستشهادات  رأيه  عىل  يدلل 

 Harald Motzki ; Alternative  (6(
 Accounts on the Qurq’n’s
 formation “ in the Cambridge
 Companion to the Qura’n ،
 ed. By Jane Danner Mcauli�e،
 1ed. (Cambridge University

 .Press، 2006( Pp. 65 -67
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هبا  تأثرت  التي  والرتنيامت  الرتاتيل 
بّينة  من  هناك  وليس  القرآنية،  اآليات 
يف  ترادف  أإنه  التأثري  هذا  مدى  عىل 
كلامت  يف  يف  أم  املضمون  يف  أم  الشكل 
ترّدد  رسيانية  وغري  رسيانية  أجنبية 
آخذين  الكريم.  القرآن  آي  يف  ذكرها 
عربية  بلغة  نزل  القرآن  أن  االعتبار  بنظر 
أو  مكة  يف  ومتداولة  وواضحة  مفهومة 

برمتها. العربية  اجلزيرة  يف 
هذا  يف  نذكر  أن  من  لنا  بّد  وال 
دي  هيودا  الربوفسور  اللغوي  امليدان 
املتوىف   Yehuda de Novo نوفو 
يف  معروف  آثار  عامل  إنه  1992م.  عام 
إرسائيل؛  يف  يعيش  كان  األوسط  الرشق 
فهو يعتمد عىل مصادر أساسية أخرى يف 
النمّيات  عىل  فرّكز  أهدافه.  اىل  الوصول 
وعىل  النقوش  وعىل   Numasmtic

صحراء  يف  وجدت  التي  اآلثار  بقايا 
هذه  عىل  فأّسس  األردن)*).  يف  النجف 

التاريخ  بناء  ألجل  األثرية  املصادر 
للقرآن  اللغوية  للبنية  املبكر  اإلسالمي 
فقد  مألوف.  هو  ما  عن  جديدا  بناءا 
يف  النجف  صحراء  يف  نقوشا  اكتشف 
نقش  أربعامئة  حواىل  ونرش  إرسائيل، 
النجف  قديمةمن  عربية  )نقوش  يف  منها 
 Ancient Arabic Inscription

هذا  قاده  وقد   ..from Negev

الكشف.
جوديث  هو  آخر  أثري  عامل  وقاد 
حماولة  اىل   Judith Koren كورين 
والتاريخ  اإلسالم  أصول  دراسة  إلعادة 
عمال  فحّققا  املبكر.  اإلسالمي 
 to  Crossroads( عنوانه  مشرتكا 
 the  of  Origins  The  :Islam

 Arab  the  and  Religion  Arab

بشأن  نظريتهام  عرضا   .(7((State

والدين  الدولة اإلسالمية  أصول وتطور 

 De Novo نوفو  وهيودا  اإلسالمي. 
من  غريه  اىل  بالنسبة  احلالة  هو  كام 

 See De Novo “ Towards a Pre  (7(
-History of Islam “ in Jerusa-
lem Studies in Arabic and Is-
 .lam (17. 1994( Pp. 125 -126

النجف  هنا  بالنجف  املــقــصــود  ليس   (*(
االردن  يف  صحراء  هي  ــام  وان العراقية 
 ،(Negev( األعجمية  بالڤاء  تلفظ 

النقب). بـ)صحراء  اليوم  وتعرف 
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األحاديث  جتاه  نظرهتم  يف  املسترشقني، 
يتجاهالن  مها  إذ  التارخيية  واملرويات 
التارخيية  املرويات  عن  ويتغاضيان 
بناء  يف  السندية  بالسالسل  تعرف  التي 
اإلسالمي.  التاريخ  أحداث  يف  الرواية 
يف  الوثنية  أن  –يعتقد  نوفو  –أي  فهو 
الواقع  يف  هي  اجلاهيل  العرص  يف  احلجاز 
خلفي  مرشوع  أو  موضوعية  حقيقة 
النجف  يف  للوثنية   Back Project

والدة  مباين  إعادة  وحاول  األردن.  يف 
األثرية  احلفريات  مستعمال  اإلسالم 
املوجودة  والنقوش  النمّيات  وعلم 
دراساته  وأظهرت  الصخور.  عىل 
البحوث  مع  وتوازت  انسجمت  التي 
يدل  أثر  أي  تظهر  مل  التي  تلك  األثرية 
املستعمرات  أو  اجلاليات  وجود  عىل 
من  أخرى  وأجزاء  خيرب  يف  اليهودية 
فعال  يعتقد  كالذي  العربية  اجلزيرة 
املدينة  لتاريخ  دراساتنا  يف  بوجودها 
القرآن  عن  دراساته  وخالصة  املنورة. 
القرآن  أن  "يف احلقيقة  الكريم قوله اآليت 
الكلامت  من  جدا  الكثري  عىل  حيتوي 
عىل  املوجودة  الشعارات  أو  والعبارات 

القرن  اىل  ترجع  ايل  اإلسالمية  النقوش 
أن  عىل  نوفو  ويؤكد  اهلجرة"  بعد  الثاين 
بأنه   canonize بالقرآن  االعرتاف 
جاءت  إّنام  املتداول  الرسمي  الكتاب 
يف فرتة متأخرة أي يف فرتة ما بعد وجود 
دخلت  التي  والعبارات  الكلامت  هذه 
الديني اإلسالمي)8).  املعجم  اىل  ونفذت 
بحوث  عّدة   De Novo وللمسترشق 

ودراسات يف هذا امليدان من بينها.
1 . Crossroads to Islam

 the origins of the Arab

 religion and the Arab

 state، Yehuda D. Nevo and

 Judith Koren، Prometheus

 Books، Amherst، NY،
.((2003

2 . Ancient Arabic inscriptions

 from the Negev، edited by

 Yehuda D. Nevo، Zemira

 Cohen، Dalia He�man،

 �e  :Islam  to  Crossroads  (8(
 Religion  Arab  the  of  Origins

State Arab the and
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 ..(IPS، Negev، Israel، (1993
القديمة من صحراء  العربية  )النقوش 

النجف).
3 . Pagans and herders a

 re -examination of the

 Negev runoff cultivation

 systems in the Byzantine

 and early Arab periods،
 Yehuda D. Nevo، IPS،
 ..(Negev، Israel، (1991
دراسة  إعادة  والرعاة:-  )الوثنيون 
عىل  القائمة  الزراعة  أنظمة  يف 
خالل  النجف  صحراء  يف  األمطار 
اإلسالمي  والتاريخ  البيزنطية  الفرتة 

املبكر.
٤ . �e Origins of the Muslim ”

 Descriptions of the Jahili

 Meccan Sanctuary” in

 Journal of Near Eastern

Studies، 1990، no 1.. )أصول 
املكي  احلرم  يف  اإلسالمية  النقوش 

زمن اجلاهلية).
نفوا  الذين  املسترشقني  ومن 

الكريم  القرآن  عن  الساموية  القدسية 
الشّك  وأثاروا  ذلك،  عكس  وادعوا 
مايكل   اهلل رسول  زمن  وجوده  يف 
أدلة  توافر  لعدم  وذلك   Cook كوك 
مفادها  بنتيجة  وخرج  كاآلثار،  مادية 
قرآنية  نسخة  وجود  اىل  تاريخ  أقرب  إن 
اهلجري/  السابع  القرن  اىل  ترجع 
الذي  واملسترشق  امليالدي.  عرش  الرابع 
املتطرف هو مايكل  التفسري  مال اىل هذا 
اليهودي   Michael Cook كوك 
عام  املولود  األمريكي   + الربيطاين 
باتريشيا  زميلته  واملسترشقة  1940م، 
املولودة   Patricia Crone كرونه 
قد  كوك  مايكل  كان  عام1945م. 
الرشقية  الدراسات  مدرسة  يف  درس 
لندن حتت ارشاف  واإلفريقية يف جامعة 
 B. Lewis لويس  برنارد  الربوفسور 
اىل  انتقل   1986 عام  ويف   .1966 عام 
مؤلفات  له  برنستون.  جامعة  اىل  أمريكا 
وغري  مشرتكة  وكتب  بحوث  من  كثرية 

- بينها:  من  مشرتكة 
Hagarism: �e Making of 

the Islamic World 1977، with 
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Patricia Crone.
 •Muhammad (Past Mas-

.ters(، 1983
 • �e Koran: A Very Short

.Introduction، 2000
 • Commanding Right and

 Forbidding Wrong in

 Islamic Thought، 2001
)األمر   (Winner of the

يف  املنكر  عن  والنهي  باملعروف 
اإلسالمي). الفكر 

 • Forbidding Wrong in

 Islam: An Introduction

(�emes in Islamic His-
املنكر  عن  النهي   ..tory(، 2003

يف اإلسالم.
 • Early Muslim Dogma : A

 Source -Critical Study،

.2003
املسلمني األوىل.•  تعاليم  أو  عقيدة 
 • Studies in the Origins of

 Early Islamic Culture and

.Tradition، 2004

)دراسات يف األصول املبكرة لثقافة • 
اإلسالمية). والرواية 

 • A Brief History of the

.Human Race، 2005
)تاريخ خمترص عن اجلنس البرشي).• 

مع  كوك  الربوفسور  وأسهم 
كرونه  باتريشيا  الدانمركية  الربوفسورة 
 theاهلاجرية( عنوانه  كتاب  تأليف  يف 
 making of the Islamic World

أو  صنع  هلاجرية:-   :Hagarism

الكتاب  وهو  اإلسالمي)  العامل  بناء 
القرآن  بشأن  نظريتهام  فيه  عرضا  الذي 
)مولودة  كرونه  والربوفسورة  الكريم. 
مسترشقة  الدانامرك)  يف   1945 عام 
التاريخ  حقل  يف  ومؤرخة  وعاملة 
 1997 املبكر. وهي تعمل منذ  لإلسالم 
برنستون  يف  العليا  الدراسات  مركز  يف 
يف  ومتخّصصة  -نيوجريس.  أمريكا  يف 
الكريم).  )القرآن  اإلسالمية  الدراسات 
مقدس  ككتاب  القرآن  عاجلت  وقد 
الساموية  للكتب  تواريخ  هناك  أن  كام 
وهي  واإلنجيل.  للتوراة  األخرى 
اإلسالمي.  التفسري  بمؤلفات  مهتمة 
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املكية  )التجارة  عن  كتابا  كتبت  وقد 
 the Rise ofاإلسالم وظهور 

.IslamMeccan Trade and

استعرض  )اهلاجرية)  كتاب  يف 
حتليل  عىل  ترّكز  نظرية  املسترشقان 
للتاريخ  اعتقادمها)  )بحسب  جديد 
الروايات  بدراسة  وذلك  اإلسالمي 
ظهور  تناولت  التي  تل ك  فقط  املعارصة 
كام  اإلسالم  أن  يعتقدان  ومها  اإلسالم. 
غري  املصادر  أي  املعارصون،  صّوره 
املكتوبة  لإلسالم،  املعارصة  اإلسالمية 
واألرمينية  واإلغريقية  باآلرامية 
اإلسالمية  للحقبة  املعارصة  والرسيانية 
عن  مفصلة  معلومات  تقّدم  املبكرة، 
إن  يعتقدان  فهام  هلذا  اإلسالم.  ظهور 
ما  اإلسالمي)  الدين  )بمعنى  اإلسالم 
اإلمرباطوريتني  ضّد  قبيل  مترد  إاّل  هو 
)والواقع  والبيزنطينية  الفارسية 
وافقا  أو  نقال  ربام  الرأي  هذا  يف  فإهنام 
كتابه  يف  توينبي  آرنولد  الربوفسور 
دراسة   Study of History القّيم 
الرأي.  هذا  ملثل  مكّرران  فهام  التاريخ) 
اليهودية  بالديانة  عميقة  جذوراً  له  وإن 

يف  اليهودية  النزعة  هنا  ها  )ويلحظ 
هيودي  كوك  فالربوفسور  موقفهام؛ 
اإلسالم  عن  دراساته  يف  وهو  صهيوين، 
عىل  اليهودي  األثر  عىل  الضوء  يرّكز 
عن  تعبري  خري  الرأي  وهذا  اإلسالم، 
الواحدية.  الدينية  ونظرهتام  غلّومها 
وفيام  برأهيام!).  األخذ  يمكننا  ال  لذلك 
فإهنام  الكريم  بالقرآن  األمر  يتعلق 
هيكلية  اىل  يفتقر  القرآن  بأن  يريان 
 lacking وشمولية  موضوعية  وبنية 
أمر  وهو   in overall structure

يف  فإّنه  –كذلك  رأهيام  -حسب  ملفت 
عرضه  يف  غامض  األحوال  من  كثري 
لغته  يف  الوضوح  عدم  عليه  ويبدو 
يف  التكرار  بطابع  ويتميز  وحمتواه، 
تعوزه  وإّنه  كثرية،  وآيات  كثرية  مقاطع 
تعوزه  أو  والروتينية  واألصالة  اجلّدة 
يف  السيام   perfunctory احلامسة 
وانفصال  املعلومات  بني  الربط  مسألة 
املجال  ويف  اآلخر.  البعض  عن  بعضها 
عىل  حيتوي  أنه  يريان،  فهام  اللغوي، 
العربية  والعبارات  الكلامت  من  الكثري 
هيودي  بتأثري  تأثره  اىل  مّرده  وذلك 
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مناقشة  اىل  بحاجة  املزاعم  هذه  ]طبعا 
إهنا  مستقل.  بحث  يف  عليها  وسأقف 
البّينة  ومن  التحليل  من  خالية  أفكار 
وبإمكان  باإلعامم،  وتتصف  واألدلة، 
التوراة  عىل  مثيالهتا  يطلق  أن  الفرد 
واإلنجيل والزبور وأي حدث أو تطور 
عىل  احلرص  ال  املثال  سبيل  وعىل  تارخيي 
بسذاجة  عنوانه  أختري  الذي  كتاهبام 
من  انطالقا  عنوان  اختيار  ملجرد  تارخيية 
كتاب  وإن  غري!.  ال  تعرف  خالف  مبدأ 
القرآن  عن  2000م  عام  الصادر  كوك 
دليل آخر عىل سوء فهمه، فكيف يكون 
خمترصة  مقدمة  يتبعه:  القرآن  العنوان: 
 The Koran: A Very جدا 
هذا  فمثل   Short Introduction

بمؤرخ!. يقرن  أن  يمكن  ال  التعبري 
باتريشيا  الربوفسورة  كتاب  ويف 
اإلسالم)  وظهور  املّكية  )التجارة 
أمهية  أن  تبني  1987م  يف  املطبوع 
اإلسالم  قبل  حقبة  يف  املّكية  التجارة 
أيضا  ترى  وهي  كثريا،  فيه  مبالغ  أمر 
رحلته  من  اكثر  أبدا  يسافر  مل  حممد  بأن 
القرآن  والدليل  احلجاز  أطراف  يف 

املرشكني  ألدعاء  حممد  وصف  نظري 
الزيتون)،  )زراع  يامثلون  أهنم  عىل 
كان  احلادثة  أن  عىل  يدل  إّنام  وهذا 
البحر  منطقة  من  ما  بمنطقة  عالقة  هلا 
كان  فإن  احتامل،  جمرد  )وهو  املتوسط 
جتارية  برحلة  يسافر  مل   اهلل رسول 
اىل  مّكية  جتارية  رحلة  مع  لنقل  أو 
مثال-فيقتيض  برصى  -اىل  الشام  بالد 
ذهنها  من  تلغي  أن  املسترشقة  من 
يّدعي  الذي  الراهب  بحريا  نظرية 
التأثري  بالغ  كان  تأثريه  أن  املسترشقون 
فينبغي  كذلك  كان  فإن  النبي-،  عىل 
)إليالف  بسورة  تعرتف  ال  أن  هلا 
والصيف)،  الشتاء  ورحلة  قريش... 
وعليها أن تلغي من األذهان موقع مكة 
القديمة،  التجارة  عامل  يف  اإلسرتاتيجي 
غاليوس  إليوس  محلة  مفردة  تلغي  وأن 
ضّد  والرومانية  اليونانية  واحلمالت 
العربية،  واجلزيرة  مّكة  عرب  اليمن 
احلملة  فقرة  تلغي  أن  هلا  وينبغي 
وللمسترشقة  مكة!!!.  عىل  الربتغالية 
من  امليادين  خمتلف  عن  كثرية  مؤلفات 

اإلسالمي. التاريخ 
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الوجه اخلامس:-. ٥
وزميلته  كوك  مايكل  من  كّل  كان 
يف  تلميذان  ومها  كرونه،  باتريشيا 
عن  بآرائه  املعروف  للمسترشق  التوجه 
)أو  ونزبروغ  جون  الكريم  القرآن  مجع 
 John Wansbrough ونزبرو) 
البقية  يمثلون  2002م.  عام  املتوىف 
الذين  املحدثني  املسترشقني  من  الباقية 
التارخيية  للمرويات  رافضا  موقفا  وقفوا 
مراحله  مجيع  يف  الكريم  القرآن  مجع  عن 
الراهن  وقتنا  حتى  عليها  اعتدنا  التي 
– له  مربر  وال  خاطئ  اعتقاد  إنه  –مع 

حول  الروايات  تلك  بصحة  االعتقاد 
بل  اهلل  رسول  زمن  القرآن  وجود  عدم 
الفرتة.  تلك  يف  كاملة  هبيأة  وجوده  عدم 
ولكنهم ليسوا هم آخر املسترشقني الذين 
املصادر  اىل  االلتفات  رضورة  يؤكدون 
التي  األجنبية  باللغات  املدونة  األخرى 
القرن  يف  العربية  للغة  معارصة  كانت 
وكام  امليالدي.  السابع  اهلجري/  األول 
أي  السابقون  املسترشقون  شّخصها 
والرسيانية  واألرمنية  اآلرامية  املصادر 
نضيف  ولعلنا  واإلغريقية،  واحلبشية 

والبوذية  البهلوية واهلندية  الفارسية  اليها 
تلك  أمهية  أكثر  هو  وما  واهلندوسية، 
النقوش يف اآلثار والنقوش  املسجلة عىل 
وحالة  صحيح  ذلك  كّل  والنقود. 
صحية كام عاجلُتها يف بعض من دراسايت 
مل  جديدة  نقاطا  بالفعل  فيها  وعرضت 
املرويات  عىل  اعتامدنا  خالل  من  تعرف 
فقط.  السنّية  مصادرنا  يف  عليها  املتعارف 
بأولئك  ه  ننوِّ أن  ينبغي  املجال  هذا  يف 
املسترشقني بإهنم مجيعا، سواء عن قصد، 
نوايا  حسن  عن  أو  صوابا،  األكثر  وهو 
فقد أحلوا عىل لزومية الرجوع واالستناد 
للغة  املعارصة  باللغات  املصادر  اىل 
لكنهم  اهلجري،  األول  القرن  يف  العربية 
الشيعية  املؤلفات  اىل  الرجوع  جتاهلوا 
املتعلقة  الروايات  يف  ذلك  كان  سواء 
الرسالة  حقبة  يف  الكريم  القرآن  بجمع 
يف  التارخيية  الروايات  أم  املحمدية 
الشيعية،  التفاسري  ويف  الشيعية  املؤلفات 
وردت  قد  مجيعا  الروايات  وهذه 
ترجع  التي  الذهبية  السلسلة  بحسب 
 طالب أيب  بن  عيل  اإلمام  اىل  أساسا 
حلقة  املبارشة  السندية  باحللقة  وانتهاءا 
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السندية  السلسلة  فهذه   .اهلل رسول 
واملسلم  العريب  للباحث  ستّوفر  املوثوقة 
معلومات  سواء  حّد  عىل  واملسترشق 
جيدة عن حياة رسول اهلل وعن شخصيته 

وعن مجع القرآن بدرجة خاصة.
املسترشقني  تشكيك  مسألة  إن  املهم 
األحاديث  ويف  اإلسالمية  باملصادر 
كان  التارخيية  املرويات  ويف  الرشيفة 
معروفا عندهم ومتعارفا عليه فيام بينهم، 
المانس  هنري  املبرش  املسترشق  أن  حتى 
وقد  مجيعها  األحاديث  وأنكر  دحض  قد 
األحاديث.  مجيع  موثوقية  بعدم  رأى 
املسترشقني  من  عددا  إن  صحيح 
 Watt وات  مونتغمري  نظري  اآلخرين 
غربيليل  واملسترشق  األسكتلندي 
يتفقوا  مل  وغريمها  اإليطايل   Gabrelli

برمته  املوضوع  ولكن  المانس،  رأي  مع 
منذ  املسترشقني  أوساط  بني  معروفا  كان 
تاريخ  عن  الكتابة  فرائد  األول.  اجليل 
عىل   Noldeke نولدكة  ثيودور  القرآن 
ذهبت  ما  عىل  العامة  موافقته  من  الرغم 
اليه مروايات البخاري وغريه من مؤلفي 
اآلن  يميل يف  كان  فقد  والصحاح  السنن 

عن  معرضا  اليها  النقد  توجيه  اىل  نفسه 
للعقل.  مطابقتها  مدى  مع  مقارنتها 
كذلك احلال بالنسبة اىل املسترشق األملاين 
 J. Schacht شاخت  جوزيف  اآلخر 
 .Goldzeher جولدتسيهر  وإغناص 
األحاديث  انتقدوا  قد  أيضا  فهم 
واملرويات التارخيية يف مؤلفات الصحاح 
التزوير  عليها  يغلب  لكوهنا  والتاريخ 
والتلفيق واخليال والالمباالة، وكثري منها 
ال يعّد له قيمة وفائدة السيام تلك املتعلقة 
املسألة  اليها)9).  تشري  التي  باألزمنة 
يف  نرشه  الذي  بحثه  القرآن)يف  مجع  )أي 
 �e Muslim اإلسالمي  العامل  جملة 
)عثامن  بعنوان   1915 عام  Worldيف 

بنّي زيف وعدم  فإنه  للقرآن))10).  ومجعه 

 Harald Motzki ; Alternative  (9(
 Accounts on the Qurq’n’s
 formation “ in the Cambridge
 Companion to the Qura’n ،
 ed. By Jane Danner Mcauli�e،
 1ed. (Cambridge University

 .Press، 2006( Pp. 65 -67
 Leone Caetani ; “ Uthman and (10(
 the Recension of the Koran” in
 �e Muslim World (5، 1915(

 .Pp. 180 -190
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التارخيية  والروايات  األحاديث  موثوقية 
عن مجع القرآن زمن اخلليفة األول وعمر 

وعثامن وعّدها ال متثل احلقبة بالذات.
املسترشقني  من  املجموعة  فهذه 
القدامى قد أرسوا منهجية نقد الروايات 
ضعفها  وإبراز  وتفكيكها  التارخيية 
 ،– واضطراهبا -طبعا من وجهة نظرهم 
األملاين  املسترشق  اليهم  أضفنا  ما  وإذا 
وأعاد  حّقق  الذي   Schwally شاويل 
القرآن  تاريخ  من  الثاين  اجلزء  طبعة 
وقف  األمر،  حقيقة  يف  الذي،  لنولدكة 
فقد  خمالفا.  موقفا  نولدكة  آراء  من 
عن  تفصيليا  فصال  اجلزء  هذا  يف  كتب 
نتائج  اىل  وتوصل  القرآن  مجع  مسألة 
النتائج  عن  جوهريا  اختالفا  ختتلف 
فهو  نولدكة.  اليها  وصل  أن  سبق  التي 
تاما  رفضا  رفض  قد  الفصل  هذا  يف 
وردت  التي  املرويات  مصداقية  مسألة 
التي  واملصاحف  الصحاح  مؤلفات  يف 
وفاة  بعد  كتب  قد  قرآنا  هناك  بأن  تفيد 
قّدم  وقد  بكر..  أيب  مصحف  أي  النبي، 
بعنوان  آخر  بحث  يف  هذا  رأيه  شاوليل 
عام  يف  "املنشور  بكر  أيب  قرآن  يف  )رأي 

الثالث  اجلزء  يف  بعده  ومن   .(11(  1915
تنقيحه  أعاد  الذي  القرآن  تاريخ  من 
برجستارس  األملاين  املسترشق  من  كّل 
 Gottohelf Bergstrasser

املسترشق  وزميله  1933م  عام  املتوىف 
املتوىف   Otto Pretzel برتزل  األملاين 
1942م، إذ طبعا اجلزء الثالث يف ليبزج 
-1919م.   1909 عام  يف   Leipzig

يف  فصال  برتزل  الربوفسور  كتب  وقد 
القرآن حتت عنوان  هذا اجلزء من تاريخ 
الكريم  القرآن  خمطوطات  عن  مهم 
 Die Koranhandschriften((
ويتعلق   .274-  249 صفحة  من 
عىل  مكتوبة  القرآن  من  قطع  عىل  بعثوره 
أوراق الربدي، يرجع تاريخ كتابتها )كام 

 Schawally ، “ Die Sammlung  (11(
 des Qurans” in Noldeke ،
 Gesch….. ( part 2، (Leipzig،

.1919( Pp. 1 -121
 Schwally ، ” Betracbtungen
 uber die korasammlung des
Abu Bakr” in Festschri� Ed-
 ward Sachau zum siebzigesten
 Geburtslage، Berlin، 1915 ، Pp.

 .321 -325
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القرن  هناية  اىل  الربديات)  علامء  يرى 
األول  النصف  واىل  اهلجري  األول 
أن  ومع  اهلجري)12).  الثاين  القرن  من 
النامذج  هبذه  أيضا  شّككوا  قد  العلامء 
عليها،  التوافق  ورفضوا  القرآن  من 
غري  هنائيا؛  هبا  يعرتف  مل  منهم  والبعض 
صحيحة  تكون  قد  نظرنا  زاوية  من  أهنا 
أخرى  برديات  وبني  بينها  مجعنا  ما  إذا 
فضال  نفسها.  التارخيية  الفرتة  متثل 
رجس  الفرنيس  املسترشق  موقف  عن 
يف  املتوىف   Regis Blachere بالشري 
يف  طبعه  كتابا  أّلف  الذي  1973م  عام 
بعنوان  اللبنانية  الكتب  دار  بريوت، 
موقف  وكذلك  للقرآن).  )مقدمة 
 Arthar جيفري  آرثر  الربوفسور 
1959م،  عام  يف  املتوىف   Jeffrey

التارخيية  الروايات  يف  رأيه  أبدى  إذ 
واألحاديث التي هلا عالقة بجمع القرآن 
ونظرته   اهلل رسول  حياة  خالل 
كتاب  حتقيقه  عند  والتحليلية  النقدية 

Pretzl ، O. “ Die Koranhand- (12(
 schri�en “ in �e �. Noldeke ،
 Geschichte …” Part. 3، Leipzig

 .، 1938 Pp. 249 -274

السجستاين)13). داود  أليب  املصاحف 
املسترشقني  من  املجموعة  فهذه 
رفضهم  يف  نظريتهم  عن  ّرصحوا 
التارخيية  وللمرويات  النبوية  لألحاديث 
احلديثية  املؤلفات  هبا  عّجت  التي 
القضايا  من  عّدد  بشأن  والتارخيية 
مجع  بعملية  تتعلق  التي  والتساؤالت 

القرآن الكريم نظري:-
القرآن جمموعا زمن رسول -  كان  هل 

اهلل؟.
الرسول -  أن  عىل  دليل  أي  هناك  هل 

الوحي؟. قد كتبه، أقصد كّتاب 
التي -  األدوات  عىل  متناثرا  كان  إنه  أم 

رواية  األوىل  الرواية  بحسب  متّت، 
والعظام  األلواح  عىل  الياممة،  معركة 

والعسب وما اىل ذلك؟.
بالفعل -  األول  اخلليفة  قام  هل 

بن  عمر  كان  أنه  أو  القرآن،  بجمع 
اخلطاب؟.

زوجة -  مصحف  من  املوقف  هو  ما 
بن  عمر  بنت  حفصة  اهلل  رسول 

اخلطاب؟.

 .See Arthur Je�ery ، Op. Cit (13(
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واملنسوخ -  الناسخ  من  املوقف  هو  ما 
من  واآليات  السور  بعض  وفقدان 

قرآن أيب بكر وعثامن؟.
عثامن، -  مصحف  من  املوقف  هو  وما 

إّنه  أم  القرآن  مجع  الذي  اخلليفة  أهو 
دّون مصحف حفصة فحسب؟.

اىل  بالنسبة  آراؤهم  تباينت  وقد 
وقد  التساؤالت،  هذه  من  مواقفهم 
عىل  ورؤاهم  استنتاجاهتم  يف  استندوا 
الروايات  حتليل  يف  العلمي  املنهج  وفق 
واألحاديث وتفكيكها وبيان مدى قوهتا 
قبوهلا  حقيقية  اىل  للوصول  ضعفها  أو 
مثال  شاويل  فاملسترشق  رفضها.  أو 
واألحاديث  الروايات  تلك  عزل  قد 
حمتوياهتا  يف  ومتعارضة  مضطربة  لكوهنا 
 incompatible وأدائها  ومضامينها 
إن  تزعم  فالروايات   .contentions

القرآن مجع أوال زمن أيب بكر، وروايات 
بن  عمر  زمن  كان  إّنه  تزعم  أخرى 
اجلمع  ابتدأ  قد  بكر  أبا  إن  أو  اخلطاب؛ 
وإن عمرا قد أكمله، أو إن عمرا قد ابتدأ 
إنه من عمل  أو  أكمله،  قد  به وإن عثامن 

فقط. عثامن 

اإلسالمية  املصادر  فإن  كذلك 
التمييز  يف  أخفقت  قد  واألحاديث 
أو  القرآن  مجع  عملية  بني  احلصيف 
شاويل  أن  واملالحظ  املصحف.  مجع 
يف  الكريم  القرآن  مع  تعامل  د  ق 
 literary أديب  "أثر  أنه  عىل  دراساته 
)نحن  به  نؤمن  كام  ال   "monument

املنّزل  العزيز  اهلل  كتاب  إنه  املسلمني) 
 .امللك جربئيل بواسطة  تعاىل  اهلل  من 
برجسرتارس  املسترشق  يكون  أن  ويكاد 
الثالث  اجلزء  حمّقق   Bergastrasser

املوقف  يكّرر  لنولدكة  القرآن  تاريخ  من 
الناقد  رأيه  ومن  القرآن  مجع  من  نفسه 
التارخيية؛  والروايات  لألحاديث 
عىل  القرآن  إن  مقدمته:-  يف  فيقول 
بأن  ويستنتج  أديّب.  أثر  احلرص  وجه 
للباحث  تقّدم  ال  اإلسالمية  الروايات 
عالقة  له  بام  جدا  قليلة  مساعدة  إاّل 
وهي  القرآن.  نصوص  مجع  بكيفية 
متضاربة  وروايات  نصوص  باألحرى 
مشوشة  كوهنا  عن  فضال  كبريا،  تضاربا 
العموم  عىل  وهي  أيضا.  كبريا  تشويشا 
تدوينها  مراحل  خالل  هبا  حّل  ما  متثل 
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والتزييف.  والتحوير  التعديل  من 
عن  أّما  ص225)   Burton )برتون 
موقفه إزاء مسألة مجع أجزاء من القرآن 
فريى: -إن أجزاء منه قد كتبت فعال يف 
شكل  عىل  تركت  ولكنها  النبي  زمن 
بدائي أو أويل rudimentary. ويرى 
أن  جدا  الصعب  من  أنه  املسترشق  هذا 
وكم  املصحف،  هذا  يف  كان  عام  نتكهن 
-أي  قِبَله  من  فيه  مكتوباً  بالفعل  كان 
من قِبَلِ النبي -وكم كان قد أضيف اليه 
من قبل مّجاع آخرين؟. وموقف شاوليل 
هذا  بخصوص  اإلسالمية  املرويات  من 
أيب  عهد  أّبان  املصحف  مجع  أي  اجلمع، 
وغري  موضوعة  أهنا  يرى  إذ  سلبي،  بكر 

. لة مقبو
البحث  من  القسم  هذا  وخالصة 
كتايب  يف  ناقشت  إذ  قويل  املتواضع 
يسلط  دقيقا  موضوعا  اآلن  الطبع  حتت 
يشغل  كان  الذي  التساؤل  عىل  الضوء 
الدافع  وهو  أال  مستمر  بشكل  فكري 
املؤرخون  فيه  طرح  الذي  والسبب 
واملصاحف  والتفسري  الصحاح  ومؤلفو 
وأقصد  واجلبار  الضخم  املرشوع  هذا 

بعد  الكريم  القرآن  وسور  آيات  مجع 
ّربه  جوار  اىل   اهلل رسول  انتقال 
املتعلقة  البخاري  رواية  بحسب  األعىل 
يف  سمي  ما  خالل  الياممة  بمعركة 
التي  املعركة  الرّدة؛  بحروب  التاريخ 
األول  الراشدي  اخلليفة  عن  نقال  جاء 
أو  قتل  من  اخلطاب  بن  عمر  ورفيقه 
قّراء  من  الصحابة  من  عدد  استشهاد 
لذلك  املعركة.  هذه  يف  وحفظته  القرآن 
اخلطاب  بن  وعمر  اخلليفة  انتدب 
برضورة  ثابت  بن  زيد  الصحايب 
آي  من  كتابته  تّم  ما  مجع  يف  اإلرساع 
عىل  اهلل  رسول  حياة  يف  وسوره  القرآن 
رواية  ووصفته،  الرواية  عنه  عّربت  ما 
النخيل  عسب  من  الياممة،  معركة 
وغري  واجلريد  واألكتاف  واللخاف 
غري  أصال  هي  وعّدة  أدوات  من  ذلك 
للثبات  قويمة  وغري  بالكتابة  جديرة 
القيظ  أوقات  يف  السيام  والديمومة 
هلا  حيسب  التي  العالية  والروطبة  احلار 
فالتساؤل  هذا.  عرصنا  يف  حساب  ألف 
عّيل  اإلمام  أقيص  ملاذا  وامللّح هو  املحري 
هذه  عن  الوحي  كّتاب  من  والصحابة 
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الذي  فالكتاب  اخلطرية؟.  العملية 
بالتفصيل  يتناول  قريبا  النور  سريى 
الواقعية.  اإلشكالية  هذه  الدقيق 
تّوجها  وجد  الباحث  ألن  ملاذا؟. 
أواخر  ومنذ  املسترشقني  من  جدا  ملفتا 
املسألة  هذه  نحو  عرش  التاسع  القرن 
واسهاماهتم  دراساهتم  ضمن  بالذات 
دراسات  وهي  الكريم.  القرآن  عن 
شبهاهتم  اىل  تشري  وسداها  حلمتها  يف 
فجميع  وجّل.  عّز  اهلل  كتاب  بخصوص 
ذكر  عىل  أتينا  الذين  املسترشقني 
شتى  ويف  اللغات  بمختلف  دراساهتم 
ومجعه  اهلل  بكتاب  املتعلقة  امليادين 
عىل  اعتامدهم  من  تنطلق  إّنام  وتدوينه 
وضعت  التي  الروايات  من  جمموعة 
واملصاحف  والسنن  الصحاح  كتب  يف 
كذلك؛  ليست  وهي  أحاديث  بصيغة 
منهم  واملبرشون  املسترشقون  فجاء 
بمخرجات  ليخرجوا  خاّص  بشكل 
القرآن  بشأن  واستفزازية  جريئة 
اهلل  يقول  الذي  الوقت  يف  الكريم، 

 9  8 چ  الفرقان  سورة  يف  تعاىل 
 A  @  ?  >  =  <  ;  :

 I  H  G  F  E  D C  B
 M  L  K  J
 S  R  Q  P  O  N
 Z  Y  X  W  V  U  T
چ  `  _  ^  ]  \ [
قائل  عّزمن  وقوله   .6  ،5  ،4 آيات 

 e  d  c چ  الشعراء  سورة  يف 
 m  l  k  j  i  h  g  f
 t  s  r  q  p  o  n
 |  {  z  y  x  w  v  u
 ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡ ے   ~  }
 ®  ¬  «  ª  ©  ¨  §
 µ  ´  ³  ²  ±  °  ¯
آيات  چ   º  ¹  ¸  ¶
 ،195  ،194  ،193  ،192  ،191
 .200  ،199  ،198  ،197  ،196
كالم  يصّدقوا  لن  سوف  فاملسترشقون 
السابقة  أقواهلم  اىل  ويرجعون  هذا  اهلل 
الذي  هو   النبي بأن  مفادها  التي 
تعّلمه  قد  الذي  هو  أو  القرآن  كتب 
شاعرا  كان  بالفعل  أنه  أو  راهب  من 
ولذلك،  املسيحية  بالرتاتيل  علم  وعىل 
السور  كانت  بعضهم،  خيال  انطلق  كام 
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ولكن  بشاعريته،  تتميز  األوىل  املّكية 
تضاءلت  املدينة  اىل   هاجر عندما 
والسور  اآليات  فتميزت  شاعريته 
أإن  أقول  أخرى.  بصفات  املدنية 
ولقرائهم  ألنفسهم  يكتبون  هؤالء 
أنفسهم  سألوا  أال  فحسب  املتطرفني 
هل كان الرسول يعيش ملفرده؟. أم بني 
وسط اجتامعي وفكري من عرب وغري 
فهال  مسلمني  وغري  مسلمني  عرب 
املسترشقون  شّكك  ما  بمثل  شّككوا 

سنة  وأربعامئة  ألف  وبعد  املعارصون 
التي  فالنصوص  وفاته.  من  تقريبا 
اللغات  يف  اليها  الوصول  ينشدون 
وغريها  واحلبشية  واآلرامية  الرسيانية 
وتلك  آراءهم،  تدعم  مل  أو  تؤيد  مل 
يتوقعون  أو  يتوقعوهنا  التي  النصوص 
نجد  بينام  بعد!.  تظهر  مل  ظهورها 
ومنترش،  ثابت  والقرآن  اإلسالم 

وذاك؟!.  هذا  بني  نوفق  فكيف 
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فحوى البحث

– الله  رشع  التي  الحدود  آيات  بعض  مفاصل  عند  البحث  وقف 

تعاىل– احكامها ووضع اسسها. والتي كان العرب قبل االسالم يتعاطون 

العمل ببعضها اقتباساً من الديانات الساموية السابقة لالسالم. وملا جاء 

االسالم هذبها وارىس قواعدها ومهد الطريق للعمل بها وتطبيق احكامها.

وقد جاء البحث ضمن مدخٍل رشح الباحُث فيه معنى بعض الجرائم 

االجتامعية التي توجب اقامة الحد عىل مرتكبيها ثم اخذ بتفصيل القول 

التي ذكرتْها والحدود املفروضة عىل كل جرمية  فيها حيث أورد اآليات 

التفسري والنحو والبالغة. وختم  املصادر الوثيقة من كتب  منها معتمداً 

البحث ببسط ما استنتجه الباحث، ثم قامئة بأهم مصادر البحث.
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مدخل:
آيات  تفسري  علامء  من  كثريٌ  أفرد 
األحكام، فضالً عن الفقهاء واألصوليني 
أحكام  فبّينوا  احلدود،  يف  خاصة  أبواباً 
ُتقرتُف  جريمة  كّل  وعقوبة  حدٍّ  كّل 
العقوبات  تلك  وُسّميت  الناس،  بحق 
ما  إتيان  من  متنع  أو  حتّد  ألهنا  حدوداً، 
احلدِّ  )وأصل  فيها،  عقوبات  ُجعلت 
حدود  فكأن  شيئني،  بني  والفصل  املنع 
واحلرام))1)؛  احلالل  بني  فصلت  الرشع 
أن  370هـ)  )ت  األزهري  ذكر  وقد 
حدود  منها  رضبٌ  رضبان)2):  اهلل  حدود 
مطاعمهم  يف  للناس  سبحانه  اهلل  حّدها 
لَّ  أحَ ممّا  وغريها  ومناكحهم  ومشارهبم 
عقوبات  ُجعلت  الثاين  والرضُب  م؛  وحرَّ
السارق وحّد  هُنِيَ عنه كحد  ما  ملن ركب 

الزاين والقاذف وحّد املحارب.
عني  هي  سبحانه  اهلل  فحدود 
من  مانعة  ألهنا  الرشعية)3)؛  أحكامه 
قوله  ومنها  وراءها  ما  إىل  التخّطي 

)1) لسا ن العرب/ ابن منظور: 3/ 79 –حدد. 
)2) ظ: م. ن. 

معصوم  أبن  والكناز/  األول  الطراز  ظ:   (3(
املدين: 5/ 308 –حدد. 

چ   Ã  Â  Á  À  ¿ چ  سبحانه 
]سورة البقرة: 229[؛ وحدود اهلل أيضاً 
االقرتاب  ممنوع  ألهّنا  ونواهيه  حمارمه 

 `  _  ^  ] چ  تعاىل  كقوله  منها 
.]187 البقرة:  ]سورة  چ   a

وقد  الزنا،  حّد  احلدود  تلك  ومن 
القرآن  يف  مشتقاته  مع  الفعل  ورد 
الوطء  بمعنى  مرات،  تسع  الكريم 
متيم،  بني  لغة  باملّد  والزناء  م؛  املحرَّ
وقيل  احلجاز،  أهل  لغة  بالقرص  والزنىَ 
من  املرأة  وطء  وهو  نجد)4)،  ألهل 
يعّرفه  كام  هو  أو  رشعي)5)،  قصد  غري 
يف  امرأةً  الرجل  لوطء  )اسم  الفقهاء 
نكاح  والشبهة  نكاح،  غري  من  فرجها 
هذا  فهم  يف  عوا  وتوسَّ بمطاوعتها))6)؛ 
متها  حرَّ حمّرمة  ملحقات  من  ملاله  االسم 
واللواط؛  كالسحاق  االسالمية  الرشيعة 
اللفظ  داللة  عموم  عىل  فهو  وعليه 
حمّرم  طبعاً  مشتهى  فرج  يف  فرج  )إدخال 

)4) لسا ن العرب/ ابن منظور: 6/ 96 -زنا. 
-384 األصفهاين:  الراغب  املفردات/   (5(

زنا. 
 /6 القرطبي:  القران/  ألحكام  اجلامع   (6(

 .462
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.(7(( رشعاً
عرب  عند  معروفة  وتوابعه  الزنا 
النبّي  عىل  وفَدَ  أّنه  ال  وُيقِ اجلاهلية، 
ْن  مَ فقال:  ثعلبة،  بن  )مالك   حممد
نِيَّة، فقال: بل  أنتم؟. فقالوا: نحن بني الزَّ
نِيَّة -بالفتح والكرس- شدة، الزَّ أنتم بنو الرِّ

لدِ الرجل واملرأة.... وإنام قال هلم  آخر وَ
هلم  نفياً  شدة  الرِّ بنو  أنتم  بل   :النبّي
شدة أفصح  الرِّ الزنا؛  نِيَّة من  الزَّ عاّم يومهه 

اللغتني))8).
وعقوبة الزنا عند العرب يف اجلاهلية 
من  وهي  املوت؛  حتى  باحلجارة  الرجم 
وكان  اإلسالم  ها  أقرَّ التي  األحكام  مجلة 

اجلاهليون. عليها  يسري 
وال  عندهم  معروفاً  الزنا  وكان 
مارسه  أو  فعله  إذا  الرجل  عىل  ُيعاب 
فيام  الرجولة؛  من  ذلك  دَّ  ُيعَ بل   ، علناً
الرجل  ُيعاقَب  وال  ْتُه  أتَ إذا  املرأة  ُتعاقَُب 

عىل ذلك، وإذا ُولِدَ مولود من زنا أحلقه 
وله   ، رشعياً أبناً  له  وُعدَّ  بنفسه،  الزاين 

 /6 القرطبي:  القران/  ألحكام  )اجلامع   (7(
 .462

)8) لسان العرب/ ابن منظور: 6/ 96 –زنا. 

الزواج  من  لألبناء  ما  احلقوق  من 
)الولدَ  أن  كرَ  ذَ ْن  مَ أول  وإّن  الرشعي؛ 
صيفي  بن  أكثم  احلكيم  للفراش)، 
ورد  وقد  بتقريره)9)،  اإلسالم  جاء  ثم 
للفراش  )الولُد  بذلك  الرشيف  احلديث 

احلجر))10). وللعاهر 
عليه  ُيعاقب  الذي  الزنا  أما 
املحصنة  املرأة  زنا  فهو  اجلاهليون، 
زوجها،  علم  بدون  غريب  رجل  من 
زنا  وأّما  زنت،  إذا  احلرة  املرأة  ُتعرّي  لذا 
يعود  بل  عندهم  عيباً  ُيعدُّ  فال  اإلماء 
يملكها؛  ملن  فرجها  من  الزانية  كسب 
عىل  اإلماء  ُه  ُتْكرِ السادة  بعض  كان  وقد 
نزل  حتى  املال،  كسب  أجل  من  البغاء 

 W  V  U  T  S چ  تعاىل  قوله 
^چ   ]  \  [  Z  Y  X
]سورة النور: 33[، فحّرم ذلك لسالمة 
وحفظاً  أخطاره  من  اإلسالمي  املجتمع 

لألنساب.
معروفة  تكن  فلم  الرجم  عقوبة  أما 

قبل  ــرب  ــع ال ــخ  ــأري ت يف  املــفــصــل  ظ:   (9(
-560  /5 عــيل:  ــواد  ج د.  اإلســـالم/ 

 .561
 .361 )10) عمدة القاري/ العيني: 23/ 
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إّن  وُيقال  اإلسالم،  قبل  عندهم  بكثرة 
جاء  ثم  حدان)  بن  )ربيع  مَ  ُرجِ من  أّول 
أّن  بعد  املحصن)11)  يف  بتقريره  اإلسالم 
أو  الرجل  يف  وقوعه  رشوط  يف  ل  فصِّ

املرأة.
القذف؛  حد  فهو  اآلخر  احلدُّ  أما 
املرأة املحصنة بام اليوجد  والقذف رمي 
بالزنا،  ص  ُخصِّ ثم  السيئات،  من  فيها 
ُتعاقب  اإلسالم  قبل  العرب  وكانت 
اثبتت  إذا  املحصنة  املرأة  يقذف  من 
البنّي،  بالدليل  به  ُرميت  مما  طهارهتا 
إىل  زوجها  مع  املرأة  أهل  حيتكم  أن  أو 
بصالحها  فيحكم  اليمن)12)  كّهان  أحد 
العرب  بيوتات  يف  وخاصة  فسادها،  أو 

املعروفة.
قذفها،  أو  زوجه  الرجل  اهتام  أما 
رأي  من  عيل  جواد  الدكتور  جيد  فلم 
اإلسالم،  قبل  العرب  عند  فيها  واضح 

املالعنة  ع  رشَّ اإلسالم  جاء  عندما  لكن 
الرجل،  فيبدأ  بينهام،  يالعن  )واإلمام 

قبل  ــعــرب  ال ــخ  ــأري ت يف  املفصل  ظ:   (11(
 .560 اإلسالم/ د. جواد عيل: 5/ 

ربــه  عــبــد  ابـــن  ــد/  ــري ــف ال الــعــقــد  ظ:   (12(
 .87 االندليس: 6/ 

بانت  التالعن  أتمَّ  فأذا  باملرأة،  يثنّي  ثم 
حامالً  كانت  وإن   ، ابداً له  حتّل  ومل  منه، 
يلحق  وال  ولدها  فهو  بالولد  فجاءت 

بالزوج))13).
من  املحصنات  رمي  يف  يشء  يرد  ومل 
وعندما  أعلم،  ما  بحسب  أزواجهن  غري 
يف  احلد  وأقام  لذلك  رّشع  اإلسالم  جاء 

 ^  ]  \ چ  سبحانه:  قوله 
 g  f  e  d  c  b  a  `  _
چ   o n m lk j i h
الفقهاء يف هذا  النور: 4[، وفّصل  ]سورة 
احلدَّ عقوبة اجلّْلد وعدد اجللدات لألحرار 
وغريها،  واألصحاء  واملرىض  والعبيد 

بحسب كل حالة منها.
بقطع  املسّمى  هو  احلرابة،  حّد  أما 
أموال  من  والنهب  السلب  أو  السبيل 
قتل  من  يصاحبه  وما  وممتلكاهتم  الناس 
أو غريه، فإّن اإلسالم قد هنىَ عنه وعاقب 

 M  L  K چ  سبحانه  بقوله  عليه 
 S  R  Q  P  O  N
 Z  Y  X  W  V  U  T

اإلسالم/  قبل  العرب  تاريخ  يف  املفضل   (13(
د. جواد عيل: 5/ 560. 
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 `  _  ^  ]  \  [
 g  f  e  d  cb  a
چ   n  m  l  k  j  ih
]سورة املائدة: 33[، وقد نزلت يف حادثة 
راعي  قتلوا  الذين  العكليني  أو  العرنيني 
بلغه  فلام  إبله،  واستاقوا   اهلل رسول 
ذلك أمر بالقبض عليهم، فعاقبهم بأحكام 

احلرابة هذه.
وقد اجتمع يف هذا احلد جمموعة من 
وإشاعة  الطريق  بقطع  متمثلة  املحرمات 
القتل  عن  فضالً  الناس  بني  الفوىض 

والرسقة.
مال األخرين  أّن اإلستيالء عىل  غري 
بل  رسقة،  اجلاهليني  عند  ُيعّد  ال  ُعنوة 
داخل  كان  إذا  وانتهاب  اغتصاب  هو 
أخرى  قبيلة  من  كان  إذا  وأما  القبيلة، 
مع  عقد  وال  جوار  وال  حلف  هلا  ليس 
وماالً  مغنامً  ُيعدَّ  فذلك  املغتصب،  قبيلة 
؛ بل  حالالً، وال يرى فيه املغتصب دناءةً
الُعرف  وهذا  ورجولة)14)،  شجاعة  هو 
اجلاهيل كان موجوداً عندنا لزمن قريب.

قّطاع  عقوبة  املرّشع  فّصل  لقد 

)14) ظ: م. ن. 

يرتكبها  التي  اجلريمة  بحسب  الطرق 
وآخر  يقتل،  ْن  مَ فمنهم  السبيل،  قاطع 
الناس  أخافَ  من  ومنهم  يرسق، 
اجلرائم  هذه  من  جريمة  فلكل  والسبيل، 
عقوبة تناسبها حّددها الفقهاء وفق اآلية 
األيدي  وقطع  والقتل  بالصلب  الكريمة 

والنفي. واألرجل 
يصلبون  فكانوا  اجلاهلية،  عرب  أما 
بن  )النعامن  صلب  وقد  الطريق،  قاطع 
بن  مناف  )عبد  بني  من  رجالً  املنذر) 
الطريق)15)  يقطع  كان  متيم  من  دارم) 
هبا  وهّذ  العقوبة  هذه  اإلسالم  أقّر  وقد 

املباركة. وفق أحكام اآلية 
الفعل  من  فهو  الرسقة  حّد  أما 
ومشتقاته  الفعل  هذا  وورد  ق)  َ )رسَ
ما  منها  مرات  تسع  الكريم  القرآن  يف 
بداللة  أو   ، مسترتاً يشء  أخذ  عىل  دّل 
قوله  يف  وذلك  وخفية  خلسةً  اإلستامع 

 3  2  1  0  / چ  سبحانه 
 ،]18 احلجر:  ]سورة  چ   5  4
 ، اسرتاقاً خلسةً  اإلستامع  تعاىل  فجعل 
يرسق  فكأنَُّه  السمع،  يف  صاحبه  لتخّفي 

)15) ظ: م. ن. 



التوجه الداليل لبعض آيات احلدود

42

كان  ولذلك  صاحبه  علم  دون  من  شيئاً 
مسترتاً  جاءَ  ْن  مَ العرب  عند  )السارُق 
أي  له))16)  ليس  ما  منه  فأخذ  حرزٍ  إىل 
فجيء  النّظار  أعني  عن  حمروز  يشء  إىل 
فهو  ذَ من ظاهر  ُأخِ )إْن  لكن   ، قاصداً له 
وحمرتس،  ومنتهب  ومستلب  خمتلس 

ُمنعَ ممّا يف يديه فهو غاصب))17). فإْن 
)ت  األصفهاين  الراغب  فَ  عرَّ وقد 
ماليس  ْخُذ  )أَ بقوله:  الرسقة  425هـ) 
ثم  العموم،  عىل  خفاء))18)  يف  أْخُذُه  له 
فأفادوا  العلامء  لدى  املفهوم  هذا  تطّور 
عاّم  فضالً  اللغوي،  التعريف  هذا  من 
)صار  حتى  النبوية  األحاديث  من  جاء 
ْوضع  ذلك يف الرشع لتناول اليشء من مَ

خمصوص))19). وقْدرِ  خمصوصٍ 
الفقهاء  حّدد  الفهم  هذا  ضوء  ويف 
وكميته،  وقدره  املرسوق  املال  صفات 
دُّ رسقة؛ ثم حّددوا  ُيعَ ُأخذ  ُكلُّ ما  فليس 

-246  /6 منظور:  ابن  العرب/  لسان   (16(
رسق. 

)17) ظ: م. ن. 
-408 األصفهاين:  الراغب  املفردات/   (18(

رسق.
)19) م. ن. 

لقوله  وفقاً  بالقطع  السارق  عقوبة 
 1  0  / چ  سبحانه 
وهذه  38[؛  املائدة:  ]سورة  چ   2
كان  إذ  اجلاهلية،  يف  ُسنّةً  كانت  العقوبة 
يعاقبون  قريش  من  وهم  مّكة  أهل 
عبد  سنّها  من  وأّول  يده،  بقطع  السارق 
ْن  مَ ومنهم   ،اهلل رسول  جّد  املطلب 
 املغرية، والنبّي الوليد بن  يرجعها إىل 
ُسنّةً  ذلك  بعد  وُجعلت  العمل  هذا  اقّر 

يف قريش)20).
رسول  قطعه  أمر  سارق  أول  إّن 
نوفل  بن  عدي  بن  )اخلبار  هو   اهلل
ومن  الرجال،  من  مناف)  عبد  بن 
األسد) عبد  بن  سفيان  بنت  النساء)مرة 

بني خمزوم. من 
يف  أيدهيم  ُقطعت  الذين  ومن 
بن  )وابصة  الرسقة  بسبب  اجلاهلية 
خالد بن بن عبد اهلل بن عمر بن خمزوم) 

و )عوف بن عبد اهلل بن عمر بن خمزوم) 
مات،  حتى  فَُرجمَ  رسق  ثم  و)مرار)، 

القرطبي:  القرأن/  ألحكام  اجلامع  ظ:   (20(
قبل  العرب  تأريخ  يف  املفصل  519؛   /3

اإلسالم/ د. جواد عيل: 5/ 560. 
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اجلاهلية  يف  ف  ُعرِ سارق  أشهر  ولعل 
فيه:  وقالوا  )شظاظ)،  اسمه  رجل 
العرب)21)  عند  رجل  أرسق  ُشظاظ 
ُلّصاً  أيضاً  العرب  عند  السارق  ويسمى 
وذلك يف لغة طيء وبعض األنصار)22).
احلكم  هذا  أقرَّ  اإلسالم  جاء  وملا 
وفق  أحكامه  ل  وعدَّ وهّذبه  الّرساق،  يف 
النبوية  والسنة  الكريم  القرآن  يف  جاء  ما 
الرسقة  مفهوم  الفقهاء  فوصف  الرشيفة، 
بالقطع ومقدار  يقوم  القطع ومن  وحدود 

املال املرسوق.
هِ أوالً: آيات حد الزناء وتوابِعِ

تعاىل: •  قوله  والثانية:  األوىل  األيتان 
 $  #  "  ! چ 

 (  '  &  %
 -  ,  +  *)
 3  2  1  0  /  .
 9  8  7  6  5  4
 >  =<  ;  :
 E  D  CB  A  @  ?

قبل  ــعــرب  ال ــخ  ــأري ت يف  املفصل  ظ:   (21(
اإلسالم/ د. جواد عيل: 5/ 606. 

 /12 منظور:  أبن  العرب/  لسان  ظ:   (22(
278 -لصص. 

H G F چ ]سورة النساء: 
.]16- 15

من  املباركتان  اآليتان  تؤسس 
ْن  مِ عىل  احلد  ألقامة  النساء  سورة 
أم  النساء  من  كان  سواء  الفاحشة  يعمل 
الرجال؛ واخُتلف يف داللة الفاحشة أهي 
الزنا أو املساحقة أو اللواط، ومعلوم أن 
ويكون  واالنثى،  الذكر  بني  يكون  الزنا 
يكون  وفيام  األنثيني،  بني  املساحقة 

الذكرين. بني  اللواط 
وفَُحشَ  شَ  فَحَ الفعل  من  والفاحشة 
الُفحش  سيده:  ابن  عن  ل  وُنقِ علينا، 
القول  من  القبيح  شُة  والفاحِ والفحشاء 
يف  وجاء  فواحش)23)،  ومجعها  والفعل، 
يشتدُّ  ما  كّل  هو  الفاحشة  أّن  احلديث 
وكثرياً  واملعايص،  الذنوب  من  ُقبُحه 
وكل  الزنا  بمعنى  الفاحشة  ترد  ما 
االقوال  من  فاحشة  فهي  قبيحة  خصلة 
الذنوب  يف  ويدخل  واالفعال)24) 
واللواط  املساحقة  أعامل  واملعايص 

 /10 منظور:  ابن  العرب/  لسان  ظ:   (23(
192 -فحش. 

واألثر/  احلديث  غريب  يف  النهاية  ظ:   (24(
415 –فحش.  ابن األثري: 3/ 
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هذه  بني  مشرتكة  فاللفظة  والزنا 
الذنوب، لذا اختلفت داللتها عند علامء 
املذكورة؛  املعايص  هذه  بني  التفسري 
كون  يف  احلكم  اختلف  لذلك  ونتيجة 
لداللة  تبعاً  أوالً؛  منسوختني  اآليتان 
ذهب  وقد  تقع.  منها  أيِّ  عىل  الفاحشة 
الزنا  تعني  الفاحشة  أنَّ  اىل  الزخمرشي 
القبائح،  من  كثري  عىل  القبح  يف  لزيادهتا 
بقوله  منسوخة)25)  اآلية  أن  رأى  لذلك 
النور:  ]سورة  ...چ   + چ  تعاىل 
جعفر  أيب  اإلمام  عن  املروي  وهو   ]2

.(26(الباقر
األصفهاين  مسلم  أبو  ذهب  فيام 
ولذا  املساحقة،  تعني  الفاحشة  أن  إىل 
ْن  مَ ودليل  اآلية)27)  يف  نسخ  اليكون 
ذهب إىل عدم النسخ كذلك، أنَّ احلبس 
غاية  إىل  مستنداً  كان  بل   ، مؤبداً يكن  مل 

518؛   /1 الزخمرشي  الكشاف/  ظ:   (25(
القرطبي:  القرآن/  ألحكام  اجلامع  ظ: 
الفخر  الكبري/  التفسري  ظ:  80؛   /3

 .305 الرازي: م8/ 
 .21 البيان/ الطربيس: م2/  )26) ظ: جممع 

ــرازي:  ال الفخر  الكبري/  التفسري  ظ:   (27(
م2/ 528. 

له)28). نسخاً  الغاية  بيان  كون  فالي 
أي  نبنّي  أّن  هنا  املناسب  من  ولعل 
جاء  فقد  اآلخر؛  من  أرجح  الرأيني 

 ! چ  تعاىل:  قوله  األوىل  اآلية  يف 
بلفظة  فجاء  چ.   #  "
للعلم  موصول  اسم  وهي   ،] يتِ الالَّ ]وَ
علامء  يذكر  -كام  وفائدته  املؤنث 
فاذا  باجلملة،  املعرفة  اللغة-وصف 
ذلك،  عن  استغنوا  النكرة  ْصف  وَ يدَ  ُأرِ
أخاه«،  يرضُب  رجالً  »رأيت  كقولنا: 
لكن إذا أردت أن تصف املعرفة باجلملة 
)التي،  نحو  من  وأخواهتا  بالذي  جئت 
»رأيت  فتقول:  الذين،  الالئي،  الاليت، 
فتوصلت  أخاه«،  يرضب  الذي  الرجل 
يرضب  بكونه  الرجل  وصف  إىل  بالذي 

أخاه«)29).
اآلية  يف   ] يتِ الالَّ ]وَ جاءت  إذن 
وصف  إىل  لتوصلنا  وسيلة  املباركة 

 ] يتِ الالَّ ]وَ كانت  وملا  معّرف،  اسم 

 /2 م الــطــربيس:  البيان/  جممع  ظ:   (28 (
 .21

322؛   /1 جني:  ابن  اخلصائص/  ظ:   (29(
 /1 السامرائي:  فاضل  د.  النحو/  معاين 

 .114
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)التي)،  مجع  موصول  اسم  هي 
معّرفات،  نساء  منها  املقصودة  وهي 
ألن  غريهن  ال  املسلمني،  نساء  هن 
هلا  السابقة  اآليات  جممل  يف  اخلطاب 
كوهنن  تعيني  العىل  لكن  اليهن،  يشري 
أم  احلرائر  من  أم  املسلمني  أزواج  من 

 e  d  c چ  بقوله سبحانه  غريهن 
 m  l k  j  i  h  g f

چ   u  t  s  r  q  p  o  n

النساء  معنى  يف   ]11 النساء:  ]سورة 
منهّن،  قسم  تعيني  دون  العموم  عىل 
زوجات  تعني  أخرى  آية  يف  كان  فيام 

 " چ  تعاىل:  قال  املسلمني، 
 )  (  '  &  %  $  #
12[؛  النساء:  ]سورة  چ   +  *
هاتني  يف  النساء  ذكر  يف  اخلطاب  فتنّوع 
فأن  لذا  والثيبات،  احلرائر  بني  اآليتني 
باألبكار  خمتّصة  غري  هنا   ] يتِ الالَّ ]وَ
فيهّن  عامة  هي  وانام  املتزوجات؛  وال 
ّيف  أهنن  غري  ذلك،  عىل  السياق  لداللة 
لنسبتهنَّ  مسلامت  يُكنَّ  األمرين  كال 
اآلية  يف  املخاطبني  املسلمني  رجال  إىل 
فيهّن  ولو  چ   %  $ چ  بقوله 

ألّن  إليهم،  نسبهّن  ملا  املسلامت  غري  من 
إىل  إىل دين األزواج ال  نسبة  النسبة هنا 
قبل  موّضح  هو  كام  أنفسهم  األزواج 

. قليل
النساء  بذكر  اخلطاب  هذا  انفرد  وملا 
أن  الفاحشة  يف  الراجح  فأن  فقط، 
يكون  الزنا  ألنَّ  الزنا،  بمعنىَ  اليكون 
غري  هنا  والرجل  واملرأة؛  الرجل  بني 
عىل  اخلطاب  اقترص  بل  فيها،  مقصود 
الفاحشة  فإّن  لذا  الرجال،  دون  النساء 
هذه  من  النساء  بني  جيري  ما  تعني 

األرجح. وهو  املعصية، 
ذلك  عىل  أكثر  نستدل  ان  ويمكن 
 ،] ةَ شَ احِ اْلفَ ْأتِنيَ  يَ يتِ  الالَّ ]وَ جاء  أنه 
وردت  وقد  )والالئي)  يقل  ومل 
القرآن  من  مواضع  يف  )الالئي) 
نَتِ  والعَ بالصعوبة  مقرتنة  الكريم 

 P  O چ  سبحانه  قوله  نحو  من 
چ  U  T  S  R  Q
تعاىل:  وقوله   ،]4 األحزاب:  ]سورة 
]سورة  چ  B  A  @  ?  > چ 

لقاء  أن  ونعلم  وغريها،   ]2 املجادلة: 
لقائها  من  الشبهة  يف  أبعد  باملرأة  املرأة 
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اقرتنت  وقد  عنها  األجنبي  بالرجل 
هو  بام  الكريم  بالقرآن   ] يتِ ]الالَّ
تعاىل  قوله  نحو  من  ذلك،  من  أسهل 
چ  `  _  ^ چ

سبحانه  وقوله   ]23 النساء:  ]سورة 
 p  o  n  m  l  k چ 

 ،]50 چ ]سورة األحزاب:   q
لقاء  أراد  فلو  اآليات،  من  وغريها 
بــ  جلاء  املعصية  عىل  باملرأة  الرجل 
والصعوبة  العنت  عىل  الدالة  )الالئي) 
الشبهة  لكثرة  املقام  هذا  إيراد  يف 
يف  الشدة  إىل  يأخذ  الذي  فيه  وتواردها 
بالنساء  النساء  لقاء  خالف  عىل  إتيانه؛ 
السهولة،  إىل  األحوال  أكثر  يف  املفيض 

بالشبهة. أو  بالغشيان  كان  سوا 
يقل  ومل   ] ْأتِنيَ ]يَ قال:  تعاىل  أنه  ثم 
عىل  يدل  )جاء)  الفعل  ألنَّ  )جيئن)، 
لقوله  والسعي  باحلركة  املقرتن  املجيئ 

 Ë  Ê  É  È  Ç چ  تعاىل: 
اقرتن  إذ   ]20 القصص:  ]سورة  چ  Ì
يصاحبه  ما  وهذا  بالسعي  هنا  املجيئ 
يف  املقام  أن  ولو  والتعب،  العنت  بعض 
الستعمل  ذلك  يستدعي  املباركة  اآلية 

)أتى)  بالفعل  لذا جاء  فيه،  املجيء  فعل 
واليرس  والسهولة  التأخري  عىل  الدال 
لقاء  من  عليه  ما  مع  يتوافق  ما  وهو 

 X چ  تعاىل  قال  ببعض.  بعضهن  النساء 
النحل:  ]سورة  چ   \  [  Z  Y

 ¡ ے   ~ چ  وقوله:   ]1
60[؛  طه:  ]سورة  چ   ¤  £  ¢
اآليتني  هاتني  يف  )أتى)  الفعل  فأقرتن 
مقرتناً  يسري  سهل  هو  بام  غريها  ويف 

والتايّن. بالتؤدة 
االستدالل  يمكن  هذا  من  إذن، 
النساء  بني  كانت  املعصية  أّن  عىل 
نسخ  سقوط  عىل  دليل  هذا  ويف  فقط، 
عن  خيتلف  فيها  احلكم  وإّن  اآلية،  هذه 
ناسخة  غري  وأهنا  اجللد)30)  آية  حكم 
قلنا  لو  هذا  وعىل  البحث  موضع  لآلية 
لقّوضنا  اجللد  بآية  منسوخة  اآلية  إّن 
وحدة  تفّكك  إىل  يقود  ذلك  ألن  النص 

النص  إىل  ييسء  بام  واضطراهبا  املعاين 
قيمة  حتّدد  داللية  وحدة  بوصفها  نفسه 
الناسخة  اآلية  إّن  إذ  مهمة،  ترشيعية 

 -  ,  + چ  سبحانه  وهوقوله   (30(
]سورة النور: 2[.  2 چ   1  0  /  .
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إجتامعية  حلالة  مستوعبة  ستكون 
للمرّشع  ينبغي  طبيعية  غري  وممارسة 
التي  واألسس  الضوابط  هلا  حيّدد  أن 
بام  ممارستها  عن  وتبعده  املجتمع  هتّذب 

. يصلحه
بعد  اآلية  بنسخ  القول  فإن  وعليه 
سيعمل  داللتها  من  خفي  ما  بّينا  أن 
املتجانسة،  الترشيعية  املنظومة  يف  رشخّا 
من  مرحلة  يمّثل  حكمها  أّن  باعتبار 
يف  الترشيعي  البناء  يف  التدّرج  مراحل 
الكريم  القرآن  يف  النسخ  أّن  مع  النص؛ 
أخرى  إىل  منظومة  من  األحكام  الخُيرج 
ترشيعية  منظومة  اليشكل  الناسخ  ألن 
يف  املنسوخ  منظومة  مع  متناقضة 

األحكام)31).
 '  & چ  تعاىل:  قال  ثم 
االستشهاد  جاء  إذ  چ،   *)  (
الداللة  بالفعل عىل صيغة )استفعل)  هنا 

ْن يشهد  مَ اطلبوا  بمعنى  الطلب)32)،  عىل 
)السني)  أن  وذلك  وبتمهل  عليهن، 

علوم  يف  الفهم  ــات  ــي وآل الــنــص  ظ:   (31(
القرآن/ د. حممد احلريش: 212. 

)32) ظ: شذا العرف/ احلمالوي: 52. 

اإلرساع  ال  الطلب  يف  التأين  تعني  هنا 
وقّدم  النساء،  عىل  ذلك  وطأة  لشّدة  فيه 
ألجل  )عليهّن)  املجرور  عىل  اجلار 
الشهادة  ختصيص  أي  التخصيص؛ 
الذكور  أراد  ولو  غريهن  عىل  ال  عليهن 
املذكر  لتغليب  )عليهم)  لقال  واإلناث 

العربية. عىل املؤنث، وهو من سنن 
لضامن  الشهود  عدد  من  زاد  ثم 
ألنَّ  فيها،  والتثّبت  الشهادة  صحة 
وأّن  والكرامة،  بالرشف  تتعّلق  القضية 
الناس خيشون ذلك خوفاً من العار، وإّن 
الشهادة  خيرم  للثالثة  منهم  واحد  خمالفة 

القضية. وتسقط 
 -  ,  + چ  ثم قال: 
 4  3  2  1  0  /  .
)إْن)  بــ  فأبتدأ  چ؛   7  6  5
أنَّ  وذلك  )فإذا)  ُقل  يَ ومل  الرشطية 
املحتملة  املواضع  يف  إالّ  التدخل  )أْن) 
وظيفة  حني  يف  وقوعها،  يف  املشكوك 
به  تأخذ  الفعل  عىل  دخوهلا  عند  )إذا) 
عندما  تعاىل  فاهلل  وقوعه؛  يف  اليقني  إىل 
إىل  يُوحي  أْن  ُيريد  ُه  كأنَّ بـ)إن)  جاء 
الفاحشة عىل  التحقّق من وقوع  رضورة 
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عىل  الدالة  لـ)إذا)  خالفاً  اليقني،  وجه 
عاجالً،  أو  آجالً  الفعل  وقوع  يف  اليقني 
وضعت  قد  الرشيعة  أنَّ  نجد  لذا 
من  مزيد  شأهنا  من  كان  صارمة  قواعد 
املعصية،  وقوع  من  والتأكيد  التحّقق 
املجتمع  بناء  عىل  سيؤول  ذلك  أثر  ألن 
ووحدته، فضالً عن ذلك وقوع )الفاء) 
 ،] ُكوُهنَّ ْمسِ أَ ]فَ فقال  يف جواب الرشط، 
فعل  وقوع  يف  اليقني  حصل  إْن  أي 
البيوت،  يف  إمساكهنُّ  جيب  الفاحشة؛ 
الفاء يف  د هذا احلكم الرشط بوقوع  وأكَّ
فاضل  الدكتور  ويرى  الرشط،  جواب 
الفاء  دخول  من  الغرض  أنَّ  السامرائي 
هو  املايض  الرشط  جواب  فعل  عىل 
هو  أو   ، فعالً وقع  احلدث  بأنَّ  األشعار 
له)33)؛  وتأكيداً  حتقيقاً  الواقع  بمنزلة 
وهذا يعني أّن فعل إمساك النساء الاليت 
 ، واجبٌ بيوهتّن  يف  املعصية  يف  وقْعنَ 

ُه  أنَّ وذلك  بالفاء،  اإلمساك  فعل  باقرتان 
التفتيش  يف  املبالغة  بني  ناسب  قد  تعاىل 
إثبات وقوع املعصية وبني  عن األدلة يف 

السامرائي:  فاضل  د.  النحو/  معاين  ظ:   (33(
 .93 /4

عند  باحلبس  احلد  إقامة  عىل  التأكيد 
أهو  احلبس  يف  أختلفوا  كذلك  ثبوته. 
د؛ أي ممدود إىل غاية معّينة.  دائم ٌ أم حمدَّ
چ؛  2  1  0 چ  تعاىل  فقال 
ألنَّ  حمذوفاً  اجلملة  يف  أّن  والظاهر 
سبحانه  قال  األنفس،  يتوّىفَ  ال  املوت 

 <  ;  :  9  8  7 چ 

الزمر:  ]سورة  چ   @  ?  >  =
) ومشتقاته  )توّىفَ الفعل  42[، وقد ورد 
يرد  مل   ، مرةً  (24( الكريم  القرآن  يف 
اآلية،  هذه  يف  إالّ  املوت  إىل  مسنداً  فيها 
أو  اجلاللة  لفظ  إىل  مسنداً  والباقي 
أنَّ يف ذلك إطالق  يعني  املالئكة؛ وهذا 
ر  ُقدِّ فلو  الداللة:  يف  وأتساع  املعنى  يف 
ملك  يتوفّاُهنَّ  )حتى  نحو  من  فاعل  هلا 
حبسهن  أن  ذلك  داللة  فأن  املوت) 
حمذوف  ر  ُيقدَّ مل  ولو  املوت؛  حتى  يدوم 
أي  معنوية  داللة  املوت  داللة  لكانت 
بل  احلقيقي  املوت  منها  املقصود  ليس 
ضمور  نحو  من  املعنوي  املوت  هو 
ال  حتى  هبّن  العمر  تقادم  أو   ، ُنَّ هلَ ْكر  الذِّ
موتاً  د  ُيعَّ وهذا  نكاحهّن  يف  أحدٌ  يطمع 

ُكّن أحياء. هلّن وإْن 
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أن احلبس غري ممدود؛  نستدل  وهبذا 
سبحانه  قوُله  الرأي  هذا  ُيعّزز  وقد 
املعطوف  چ   7  6  5  4  3 چ

منصوب  فيها  والفعل   ،] اُهنَّ فَّ تَوَ ]يَ عىل 
فلام  )حتى)،  بعد  املضمرة  )أْن)  بعد 
منصوباً  ُه  لَ عَ جَ )جيعل)  الفعل  عطف 
ومتعّلقاً  عليه  عطفه  عىل  بذلك  داالً 
مانعاً  السبيل  من  فجعل   ، داللياً به 
النكاح  نحو  من  احلبس،  لديمومة 

النصوح. التوبة  أو  الصالح 
 9 چ  قوله:  تعاىل  استأنف  ثم 
 ?  >  = <  ;  :
 F  E  D  C B  A  @
چ ]سورة النساء: 16[ ليتّم   H  G
من  الذكور  فخاطب  بالنساء  أبتدأه  ما 
[؛ وهو اسم  انِ اللَّذَ دون األناث فقال ]وَ
ليوصل  جاء  )الذي)  مفرده  موصول 
رجال  من  املخاطبني  وصف  إىل  به 
قوله  يف  ذلك  بّينّا  وقد  فقط،  املسلمني 
چ   #  "  ! چ  سبحانه 
الرجال  من  باملخاطبني  الداللة  فحرص 
للرجال  يكون  أن  )أما  و  غريهم،  دون 
املؤنث  عىل  املذكر  ُيغّلب  أن  عىل  واملرأة 

املجاز  إىل  اليشء  خيرج  ال  ألنه  فبعيد 
د  حدَّ ثم  احلقيقة)34)  يف  صحيح  ومعناه 
بالقول  بأيذائهام  ذلك  يف  احلكم  سبحانه 
قول  )وعىل  واالستخفاف،  كالتوبيخ 
ألنه  القتل  عىل  محله  يمكن  مسلم  أيب 
ينرصف  االذى  وإطالق  اللواط،  حدَّ 
ويرى  القتل))35)  وهو  مراتبه  أبلغ  إىل 
اآلية  هذه  أّن  207هـ)  )ت  الفراء 
بطالن  بّينا  وقد  األوىل)36)،  نسخت 

قبل. من  ذلك 
 • + چ  سبحانه  قوله  الثالثة:  اآلية 

 4  32  1  0  /  .  -  ,
 =  <  ;  :  9  8  7  6  5
 D  C  B  A@  ?  >

F E چ ]سورة النور: 2[.
الزنا  حّد  املباركة  اآلية  هذه  ترشح 
من  الفرج  يف  املرأة  وطء  هو  )والزنا 
رشعي  عقد  والشبهة  رشعي  عقد  غري 

قول  الظن))37)  أوغلبه  بذلك  العلم  مع 

 .176 النحاس:  القرآن/  اعراب   (34(
 .656 السيوري:  العرفان/  كنز   (35(

 .259  /1 )36) ظ: معاين القرآن/ الغراء: 
 .406  /7 الطويس:  الشيخ  التبيان/   (37(
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العموم  عىل  چ   ,  + چ  سبحانه: 
أي  اللفظ،  ظاهر  يف  الزناة  جنس  يقصد 
العموم  يف  والزانية  الزاين  وصف  أنَّ 
واحلر  املحصن  وغري  املحصن  يشمل 
مئة  بجلدمها  تعاىل  اهلل  فامر  والعبد، 
وللمحصن  النبوية  السنة  أنَّ  إال  مرةً 
لآلية  نسخاً  دَّ  الُيعَ وهذا  الرجم)38)، 
وتفصيله  احلكم  ختصيص  هو  وإنام 
املحصنني  بني  الزنا،  أنواع  تعّدد  باعتبار 
والعبيد،  االحرار  أو  املحصنني  وغري 
العدالة  عدم  ُيوقع  احلكم  عموم  ألن 
قدر  عىل  تكون  العقوبة  إنَّ  إذ  فيه، 
إذا  واملحصنة  املحصن  فعقوبة  الذنب، 
الرجال  من  املحصنني  غري  من  أشّد  زنيا 
يف  احلال  ألختالف  وذلك  والنساء 
جاءت  لذا  احلالني،  يف  اجلنسية  الكفاية 
الزنا  حلكم  صة  خمصِّ النبوية  السنة 
لغري  جلدة  بمئة  اجللد  حكم  فجرئ 
من  للمحصن  الرجم  ر  وُقرِّ املحصن، 

والنساء. الرجال 
رشوط  يف  الفقهاء  واختلف 
عليه،  الرجم  عقوبة  ايقاع  عند  املحصن 

)38) ظ:م.ن.

فذهب الشيخ الطويس )ت 460هـ) إىل 
اإلحصان  الرجم  وجوب  رشط  من  أنَّ 
ُه  زوجَ الرجل  غشيان  يف  باحلرية  املقرتن 
اليكون  فالعبد  الدوام)39)؛  وجه  عىل 
عليهم  فهؤالء  ة،  األَمَ وكذلك  حمصناً 

 x چ  سبحانه:  لقوله  احلد  نصف 
 ~  }  |  {  z  y

چ  ¤  £  ¢  ¡ ے 

الزخمرشي  25[، وأورد  النساء:  ]سورة 
حنيفة  أيب  عند  اإلحصان  رشائط  من  أن 
والبلوغ  والعقل  واحلرية  اإلسالم  ستة: 
والدخول،  صحيح  بنكاح  والتزويج 
إحصان؛  فال  منها  واحدة  ُفقد  فأذا 
اإلسالم  إنَّ  الشافعي،  عن  أيضاً  ونقل 
 النبي أن  من  روي  ملا  برشط  ليس 
مالك  يرى  فيام  زنيا)40)،  يني  هيودِ رجم 
أّن املحصن هو ما كان يف نكاح صحيح 
وهو حر بالغ عاقل)41)، وجممل تفاصيل 

من  مظاهنا  يف  جتدها  املسألة  هذه  خالف 

 /7 الــطــويس:  الشيخ  التبيان/  ك  ظ   (39(
 .405

 .212 )40) ظ: الكشاف/ الزخمرشي: 3/ 
كثري:  ابن  العظيم/  القرآن  التفسري  ظ:   (41(

 .260 /3
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واالصول. الفقه  كتب 
 /  .  - چ  تعاىل:  قال  ثم 
غري  والزاين  الزانية  أي  چ   3 2  1  0
لَده  جَ الفعل  مصدر  واجلَْلد  املحصنني؛ 
وأصاب  رضبه،  جلداً  جيلده  بالسوط 
وبَطَنُه،  ُه  سَ أَ ورَ ُه  رَ ظَهَ وكذلك  ُه،  ْلدَ جِ
ابن  ويرى  فرضهبا)42)،  االرضَ  وجلده 
عىل  ُه  )جلدَ جمازه  من  أّن  املدين  معصوم 
احلية  وجلدته  وجلدته  ُه،  االمرأكرهَ
أجلُاُه))43)،  كذا:  إىل  وأجلده  بْتُه،  سَ لَ
التبلُّد)،  وال  )التجّلد  املثل:  يف  وجاء 
احلثَّ  يف  ويرضب  اجلالدة،  تكّلف  وهو 
التضعضع)44). دون  النوائب  حتّمل  عىل 

جلد  شدة  يف  العلامء  اختلف  وقد 
وأصحابه  مالك  فذهب  والزاين،  الزانية 
احلدود  يف  الرضب  أن  سعد  بن  والليث 
هو  أي  مربح،  غري  بٌ  رضَ سواء،  كلها 
الشافعي  قول  وهو  رضبني،  بني  رضب 

 /2 منظور:  ابــن  العرب/  لسان  ظ:   (42(
 /3 الزخمرشي:  الكشاف/  –جلد،   323

 .212
)43) الطراز االول/ ابن معصوم: 5/ 284–

جلد. 
)44) ظ: م ن: 5/ 287 –جلد. 

أن  وأصحابه:  حنيفة  أبو  قال  فيام   ، أيضاً
الزاين  ورضب  الرضب،  أشدُّ  التعزير 
ورضب  اخلمر،  يف  الرضب  من  أشد 

القذف)45). أشّد من رضب  الشارب 
املجلود  هيئة  أن  إىل  بنا  يأخذ  وهذا 
منه  أبعد  سيكون  ألنه  واقفاً  يكون  أن 
سيكون  جالساً  رضبه  وعند  األرض  إىل 
وربام  وقسوة،  شدة  أكثر  الرضب 
مما  أسهل  األرض  عىل  سقوطه  يكون 
عىل  سقوطه  عند  فيتحقق  واقف،  هو 
اجللد  فيخرج  الرضب  الشدة يف  االرض 
املربح  الشديد  الرضب  إىل  أصوله  عن 
اإلمام  قول  واقف  وهو  الرجل  وجلد 

.(46(عيل بن أيب طالب
نسترشف  فاننا  اجلَلد  موضع  أما 
الرجل  جسم  عموم  ]فأجلدومها[  من 
لكل  شامل  اجللد  ألن  وذلك  املرأة  أو 
اجلسم  من  بعضاً  أراد  ولو  اجلسم، 

ُه  سَ أَ نَُه ورَ رُه وبَطَ لبعِّضه، فمثالً يقال: ظَهَ
الظهر والبطن والرأس،  إذا أراد رضب 

 /6 القرطبي:  القرآن/  ألحكام  اجلامع   (45(
 .466- 465

)46) ظ: م. ن: 6/ 465. 
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قد  اجلسم  من  مواضع  هناك  لكْن 
خارج  وهو  التشويه  أو  القتل  إىل  تؤدي 
غري  الرضب  به  يَعني  الذي  اجللد  داللة 
بعض  رّشع  فلذلك  املربح،  وال  الشديد 
مالك  فذهب  اجللد  حمدودية  الفقهاء 
يف  إال  ترضب  ال  كلها  احلدود  ان  إىل 
أن  وأصحابه  الشافعي  وعن  الظهر، 
سائر  وترضب  والفرج  الوجه  يتقي 
يف  واإلمجاع  عطية:  ابن  وقال  األعضاء، 

واملقاتل)47). والعورة  الوجه  تسليم 
بالفاء،  لَدَ  جَ الفعل  أقرتن  وقد 
تقدير،  عىل  الرشط  يف  اجلزاء  فاء  فلعلها 
إن  احلد  فيهام  فرض  مما  والزاين  )الزانية 
ذلك  عىل  ويدل  فاجلدومها...)  زنيا 
قوله  يف  هلا  السابقة  اآلية  يف  جاء  ما 

 $  #  "  ! چ  سبحانه 
]سورة  چ   )  (  '  &  %
ُفرضَ  ّمما  الزنا  حدِّ  ْرُض  فَ فَ  ،]1 النور: 

إّن  ذلك،  يف  فّصل  ثم  السورة،  هذه  يف 
واقعة  الفاء  أن  أي  حّدمها  فاجللد  زنيا 
باعتبار أن حد اجللد  يف جواب الرشط، 

القرطبي:  القرآن/  ألحكام  اجلامع  ظ:   (47(
 .256 /6

املحصن  لغري  جلدة  بمئة  فيها  املّعني 
الزنا. بوقوع  مقرتن 

 6  5  4 چ  تعاىل:  قال  ثم 
 ?  >  =  <  ;  :  9  8  7
إذ  االمر،  ألويل  خطاب  وهو  چ  @
أومن  اإلمام  قبل  من  إآل  احلد  يقام  ال 
  حممداً النبي  أّن  وذلك  عنه  ينوب 
به  يقوم  ملن  احلدود  بتنفيذ  يأمر  كان 
هي  أو  الرمحة،  أشد  والرأفة  عنه)48)، 
يف  تقع  ال  وهي  وأرّق،  منها  أخص 
الكراهية  يف  الرمحة  تقع  وربام  الكراهية 
أن  مها:  احتامالن  وفيها  للمصلحة)49)، 
بأن  رأفة  تأخذكم  ال  أن  املراد  يكون 
حدود  فتعّطلوا  ينقض  أو  احلّد  ُيعّطل 
للشفقة والرمحة،  إقامتها  اهلل وال ترتكوا 
بن  وسعيد  وعكرمة  جماهد  قول  وهو 
تأخذكم  ال  أْن  اآلخر  واألحتامل  جبري؛ 
سعيد  قول  وهو  اجللد  خيّفف  بأن  رأفة 

وكال  وقتادة)50)،  واحلسن  املسيب  بن 

)48) ظ: م.ن.
 /5 منظور:  أبــن  العرب/  لسان  ظ:   (49(

82 –رأف. 
 /7 الــطــويس:  الشيخ  التبيان/  ظ:   (50(
الرازي:  الفخر  الكبري/  التفسري  406؛ 
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هو  األول  لكن  فيها،  واردٌ  االحتاملني 
موّجه  اخلطاب  ألن  الداللة  يف  االقرب 
إقامة  عليهم  وهؤالء  األمر  ألويل 
تفصيالت  تكون  فيام  التركها،  احلدود 

قبلهم. من  للمأمورين  احلكم  تنفيذ 
مقاُم  املقام  أّن  ذلك  عن  فضالً 
األول  األحتامل  كان  لذا  احلدود  ترشيع 
جمئ  عن  فضالً  عليه  املقام  لداللة  أقرب 
اهلل،  حكم  يف  أي  چ   :  9  8 چ  قوله 
احلكم،  أو  بالدين  احلد  إقامة  فقرن 
فمن  اهلل،  دين  من  احلدود  إقامة  أن  إذ 
دين  عّطل  فكأنام  عّطلها  أو  فيها  تأخر 

 ; چ بقوله  تعاىل  اردفها  لذا  تعاىل،  اهلل 
قوله  ثم  چ،  @  ?  >  =  <

 E  D  C  B چ  سبحانه 
F چ.

والرجُم  املحصن  لغري  اجللُد  يَ  فُسمِّ
أذى  من  فيه  ملا  بالعذاب  للمحصن 
من  اجلسدي  فاألذى  ونفيس،  جسدي 
باحلجارة؛  والرجم  الرضب  خالل 
النفيس من خالل حضور طائفة  واألذى 

القرأن/  ألحكام  اجلامع  317؛   /8 م 
 .467  /6 القرطبي: 

ألنه  كذلك  سمي  وربام  املؤمنني،  من 
عقوبة)51).

سبحانه: •  قوله  الرابعة:  اآلية 
 h  g  f  e  dچ

 n  m  l  k  j  i
 ts  r  q  p  o
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 |  {  z
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]سورة املائدة: 41[.
داللة ظاهر اللفظ يف هذه اآلية الُتوحي 
ما،  لقضيةٍ  ترشيعاً  أو  حكامً  فيها  أّن 
أغلب  ألن  وذلك  املجتمع،  منها  يعاين 
تعاىل  اهلل  أنزهلا  التي  األحكام  آيات 
قرآنٌ  فيه  فينزل  ماوقع  بحدثٍ  تتعّلق 
فتكون  قوانينه  ع  وُيرشِّ أحكامه  حيدد 
الداللة  من  جزءً  السبب  ذلك  داللة 
فال  القرآنية،  اآلية  حتملها  التي  الكلية 
يف  الداللة  عىل  النزول  سبب  يستحوذ 

ــرازي:  ال الفخر  الكبري/  التفسري  ظ:   (51(
م8/ 318. 
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من  بعضاً  نجد  لكن  املبارك؛  النص 
الكريم  القرآن  وعلوم  التفسري  علامء 
النزول  أسباب  أخبار  )اختذوا  قد 
أو  السبب  بخصوص  للقول  أداة 
احلد  عىل  وحرصوا  العموم  لتخصيص 
حتى  املواقف  هلذا  املبّينة  الشهود  من 
فرض  الذي  للموقف  مقالة  التنشأ 
عموم  اعتبار  به  ونعني  أعامهلم  يف  نفسه 
يف  خاصةً  السبب  خصوص  ال  اللفظ 
وجود  من  الُبّد  إذ  األحكام))52)،  آيات 
السبب  خصوص  داللة  بني  توازن 
عموم  وداللة  النزول  أسباب  يف  املعترب 
األلفاظ  معاين  من  ُتؤخذ  التي  اللفظ 
داللة  وامتداد  القرآين،  للنص  املكّونة 
ولدت  الذي  املجتمع  يف  األلفاظ  تلك 
املجتمع  لذلك  الثقافية  وباجلذور  فيه 
دالالت  من  الثقافات  تلك  تفرزه  وما 
ذلك  يف  لفظ  لكل  املعنى  عىل  إضافية 

املفكرين  بعض  دعا  لذلك  النص، 
التي  املسّلمة  قلب  )إىل  املعارصين 
منذ  اإلسالمي  الوجدان  يف  استقرت 
بأن  اإلقرار  إىل  اهلجري  الثاين  القرن 

)52) أسباب النزول/ د. بسام اجلمل: 367. 

وال  السبب  بخصوص  ليست  العربة 
السبب  ، بل يف ماوراء  اللفظ معاً بعموم 
يتعنّي  له؛  املستعمل  واللفظ  اخلاص 
هذا  ويف  والقصد،  الغاية  عن  البحث 
بحسب  التأويل  الختالف  جمال  البحث 
بيئاهتم  واختالف  الناس  احتياجات 

ذلك))53). إىل  وما  وثقافتهم  وأزمنتهم 
ثانيا: حدُّ القذف

تعاىل: •  قوله  والثانية:  األوىل  اآليتان 
 b a ` _ ^ ] \ چ 

 i  h  g  f  e  d  c
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]سورة النور: 4 -6[.
السابقة  اآليات  ت  أسسَّ أن  بعد 

فّرعت  وأحكامه،  الزنا  حّد  عقوبة 
يرمون  للذين  ُحكامً  اآليتان  هاتان 
املسلامت وغريهن  عموم املحصنات من 

الرسالة والتأريخ/ د. عبد  )53) اإلسالم بني 
 .368- 367 املجيد الرشيف: 
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موضوع  أن  وذلك  بغريه،  ال  بالزنا، 
ألمتام  وإرادةً  فيه.  كان  السابقة  اآليات 
لقاذف  أسساً  وضعت  املوضوع،  هذا 

 ]  \ چ  تعاىل  فقال  املحصنة، 
لفظاً  جاء   ] ينَ ذِ الَّ ]وَ فــ  چ،   ^
واملرأة،  للرجل  الغالب  وهو   ، عاماً
فأما   ، عبداً أو  كان  حراً   ، كافراً أو  مسلامً 
جاء  فقد  والعبيد  اإلماء  يف  التصنيف 

 y  x چ  تعاىل  لقوله  الزنا)54)،  يف 
 ¡ ے   ~  }  |  {  z

]سورة  چ  ¤  £  ¢

.]25 النساء: 
)رمى)  الفعل  من  اللغة  يف  والرمي 
الذي يتعدى بنفسه أو باحلرف مثل رمى 
به ورمى عن القوس، ورمى عليها وهبا، 
االعرايب:  )ابن  قال  القذف  والرمي: 
قذفه،  أي  قبيح،  بأمرٍ  فالناً  فالنٌ  ورمى 

 ]  \ چ  وجل)  )عز  قوله  ومنه 

چ   ¡ ے   ~  } چ  چ،   ¡  ^
القذف))55)،  معناه   ،]6 النور:  ]سورة 

)54) ظ: كنز العرفان/ السيوري: 662. 
–  329  /5 منظور:  ابن  العرب/  لسان   (55(

رمى. 

موضع  يف  كونه  قذفاً  ُسّمي  إنام  والرمّي 
ابن  قال  الظن،  عىل  مبنّي  ألنه  الشك، 
ظن  إذا  يرمي  فالنٌ  )ورمى  منظور: 
هو  منصور  ابو  قال  مصيب،  غري  ظناً 

چ   N  M چ  وجل)  )عز  قوله  مثل 
]سورة الكهف: 22[)56).

الظن  عىل  مبنياً  الرمّي  كان  فلام 
أْن  من  للرشيعة  ُبدَّ  ال  فكان  والشك، 
أعراض  عىل  حفاظاً  لذلك  عقوبةً  تضع 
ولضامن  الفاحشة  إشاعة  وعدم  الناس 

املجتمع. وسالمة  العامة  املصلحة 
لفظ  فهو   ] نَاتِ ]امْلُْحصَ أما 
املتزوجات  وغري  للمتزوجات  شامل 
املسلامت  واإلماء  احلرائر  من  العفيفات 
–كام  اللفظ  ظاهر  عىل  املسلامت،  وغري 
فئةً  اللفظ  حيّدد  مل  –إذ  ذلك  عىل  بّينا 
حمّددة  أو  مانعة  قرينة  والتوجد  منهّن، 
ْن جعل لإلحصان  لذلك. إالّ أّن منهم مَ

والعقل،  اإلسالم،  مخسة:  رشائط 
وقال  والعفة،  واحلرية،  والبلوغ، 
اإلسالم:  رشائط  يف  الرازي  الفخر 

–  329  /5 منظور:  ابن  العرب/  لسان   (56(
رمى. 
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ْن  »مَ  لقوله اإلسالم  اعتربنا  )وإنام 
بمحصن«)57)؛  فليس  باهلل  أرشك 
وإن  املحصنات،  لعموم  أهّنا  والراجح 
عائشة  السيدة  يف  النزول  سبب  جاء 
املؤمنني)58)  نساء  يف  أو   النبي زوج 

 f چ  سبحانه  تعاىل  قوله   ّ أن  وذلك 
 k  j  i  h  g
r چ   q  p  o  n  m  l
برمي  أختّصت  قد   ]23 النور:  ]سورة 
دون  فقط  املؤمنات  من  املحصنات 
عموم  يف  داخالت  ُكنَّ  وإْن  غريهم، 

للفظ. ا
املنع،  اللغة  يف  اإلحصان  وداللة 
غري  الكّل  من  ممنوعات  فاملتزوجات 
والعفيفات  تعاىل،  اهلل  ُسنَّة  ّيف  أزواجهن 
ل  الكِّ من  ممنوعات  جات  املتزوِّ غري 

نفسه. للسبب 
 b  a  `  _ چ  سبحانه  وقوله 
 ً أداة   ( )ُثمَّ فيه  استعمل  چ،  c

 /8 م  الــرازي:  الفخر  الكبري/  التفسري   (57(
 .323

اجلامع  408؛   /7 الطويس:  التبيان/  ظ:   (58(
 /6 القرطبي:  الــقــرآن/  ألحكام  الكبري 

 .502

والرتتيب،  الرتاخي  عىل  الدالة  للعطف 
بأربعة  يأيت  أن  القاذف  عىل  أنَّ  أْي 
شهداء ليشهدوا عىل صحة ما وصف به 
وهي  حمّددة  مهلة  وجود  مع  نَة،  املْحصَ
احلكم،  إصدار  حتى  القذف  يوم  من 
يشء  أي  عليه  ّتب  يرتَ مل  املهلة  هذه  ويف 
احلكم  يقع  مل  ما  فيها  العقوبات  من 
استنتج  إنام  وهذا  العقوبة،  أو  بالعفو 

)ُثّم). من 
ْأُتوا[  يَ  ْ ]ملَ يف  الفعل  واستعمل 
الفعل  ألخذ  )مل)  بـــ  منفياً  مضارعاً 
الزمن  إىل  واملستقبل  احلارض  زمن  من 
أدوات  من  )مل)  األداة  ألنَّ  املايض، 
بناء  وهو  مدخوهلا  ختلص  فهي  النفي، 
داللة  عن  وفضالً  للاميض)59)،  )يفعل) 
املضارع  عىل  فبدخوهلا  النفي،  عىل  )مل) 
اإلتيان  عدم  يف  الفعل  توكيد  افادت 
قبل  اللحظة  حتى  األربعة  بالشهداء 

ذلك  من  التيّقن  فعند  احلكم؛  صدور 
إصدار  عندها  جيب  والرباهني،  باحلجج 

العقوبة.

فاضل  د.   /– وابنيته  –زمانه  الفغل  ظ:   (59(
السامرائي: 33. 
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هنا  الفاء  چ؛   d چ  تعاىل  قال 
واقعة يف شبه جواب الرشط لشبه الرشط 
ووظيفتها  چ   a  ` چ  سبحانه  قوله  يف 
االنصاري  هشام  ابن  ذكر  إذ  الربط، 
وظيفة  يف  تنبيهاته  أحد  يف  761هـ)  )ت 
الفاء-شبه  -أي  )تربط  بقوله:  الفاء 
نحو  يف  وذلك  الرشط،  بشبه  اجلواب 
وبدخوهلا  درهم«،  فله  يأتيني  »الذي 
لزوم  ترّتب  من  املتّكلم  أراده  ما  مَ  فَهِ
احتمل  اإلتيان، ولو تدخل  الدرهم عىل 
الفاء  دخول  من  نفهم  لذا  غريه))60)، 
يرتّتب  اجللد  لزوم  أن  )اجلدوهم)  عىل 
األربعة  بالشهداء  اإلتيان  عدم  عىل 
حّد  ُيقام  بل  اجللد،  اليرتّتب  وبعكسه 
إنكار  حالة  يف  شهد  ْن  مَ عىل  ذاته  اجللد 
أحدهم اجلناية، أو عدم تيّقنه من وقوعة 

شهادته. وإرتباك 
الرابطة  الفاء  وجود  عدم  وعند 

وجود  ينتفي  إذ  آخر،  حكم  سيرتّتب 
 ْ ]ملَ مجلة  تعّلق  عدم  بسبب  الرشط  شبه 
من  )اجلدوهم)  بجملة  حينها  ْأُتوا[  يَ
سينتفي  وعندها  اجللد،  داللة  حيث 

)60) مغني اللبيب/ ابن هشام: 1/ 33. 

نكول  حال  يف  الشهداء  عىل  اجللد  وقوع 
الشهادة. أحدهم أو بعضهم يف 

هنا  الرابطة  الفاء  وجود  كان  إذن 
التيّقن  لرضورة  ومفيداً  للحكم  زاً  معزِّ
يف الشهادة؛ وإن إدخال الشهداء يف مجلة 
أعراض  صيانة  مسؤولية  عليهم  تقع  من 

الشهادة. أداء  املسلمني، الجمرد 
فهو  اآلية،  جممل  يف  اخلطاب  أّما 
موّجة إىل أئمة املسلمني يف إقامة احلدود 
من  أو  اإلمام  غري  بتنفيذها  يقوم  ال  إذ 
د عدد الشهداء  ينوب عنه يف ذلك. وُحدِّ
الرجال، ويف حال  بأربعة من  القذف  يف 
رجال  ثالث  فيكون  األربعة  توّفر  عدم 
لِّ رجلٍ  وامرأتني وهكذا، إذ يقوم عن كَ

 `  _  ^ چ سبحانه  لقوله  امرأتان 
 e  d  c  b  a
 ]282 البقرة:  ]سورة  چ   g  f
ظاهر  عىل  فثامنون  اجللدات  عدد  أما 
اإلمامية،  أكثر  قال  وبه  اآلية،  يف  اللفظ 
ذهب  فيام  السواء؛  عىل  والعبد  احلر  يف 
قياساً  جلدةً  أربعني  إىل  الفقهاء  أكثر 

 y  x چ  سبحانه  قوله  عىل  منهم 
 ¡ ے   ~  }  |  {  z
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]سورة  چ  ¤  £  ¢

عليهن  ُمقاساً  اإلماء،  أي   ]25 النساء: 
الذكور)61). من  العبد 

القذف  أحكام  وضعتا  اآليتان  إذن 
من  والنساء،  للرجال  عام  بشكل 
أم  كانوا  أحراراً  والكافرين،  املسلمني 
أحداً  منهم  يستثنِ  ومل  وإماء،  عبيداً 
وذلك ألنَّ أحكام اإلسالم وترشيعاته مل 
املجتمع  يف  أخرى  دون  بفئة  مقّيدة  تكن 
للبرشية  دين  ألنه  اإلسالمي  العريب 

مجعاء.
ثالثاً: حد الرسقة

 • / چ  تعاىل  قوله  األوىل:  اآلية 
 4  3  2  1  0
چ   <  ;  :  98  7  6  5

]سورة املائدة: 38[.
لعقوبة  املباركة  اآلية  هذه  ع  ُترشِّ
وقوع  امتناع  ألجل  املال؛  يرسق  ْن  مَ
حرزٍ  من  شئ  أخذ  والرسقة  الرسقة؛ 
شيئاً  أخذ  من  ُيعّد  ال  لذا   ،(62( مسترتاً

)61) ظ: التفسري الكبري/ الفخر الرازي: م 8/ 
 .323

)62) ظ: لسان العرب/ ابن منظور: 6/ 246-
حرز. 

بسارق  متخفٍّ  غري  وجاء   ، حرزٍ غري  يف 
العموم. عىل 

للمعنى  وفقاً  العلامء  رأى  فقد 
بسقوط  الرسقة  وقوع  عدم  اللغوي، 
للرجل  التخفي  فيها،  الرشطني  أحد 
واحلرز   : حرزٍ يف  املال  وحفظ  واملرأة، 
هو  تقول  احلصني...  )املوضع  اللغة  يف 
أحرزُت  ُيقال:  إليه...  ل  الُيْوصَ حرزٍ  يف 
مُته  وضمَ حفظتُه،  إذا  أحرزُه  اليشء 
إليك وصنْتَُه عن األخذ))63)، و عليه فأن 
حصنيٍ  موضع  غري  يف  املوضوع  اليشء 
فأن  هذا  ضوء  يف  حمفوظاً  ماالَ  دُّ  الُيعَ
)السارق عند العرب من جاء مسترتاً إىل 

حرزٍ فاخذ منه ما ليس له))64).
 / چ  تعاىل  قوله  ففي 
م  قدَّ چ   2  1  0
الزنا حني  املؤنث خالفاً آلية  املذكر عىل 
 ]2 النور:  ]سورة  چ   ,  + چ قال 

الرجل  متّكن  أن  ذلك  يف  السبب  ولعل 
أن  حني  يف  املرأة،  من  أكثر  الرسقة  من 

)63) م. ن 3/ 121 –حرز. 
 /6 منظور:  ابــن  الــعــرب/  لسان  ظ:   (64(

246-رسق. 
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أسبابه  هتيء  التي  هي  املرأة  تكون  الزنا 
املرأة. وقدمت  فأخره  للرجل، 

الرجال  جلنس  موّجه  هنا  واخلطاب 
العموم،  عىل  وعبيداً  أحراراً  والنساء 
أي  االستغراق،  تفيد  فيهام  )أل)  ألّن 
الرجال  من  الّرساق  عموم  تشمل 
ذلك  الطويس  الشيخ  وعّلل  والنساء 
عىل  دخال  إذا  والالم  االلف  )أن  يف 
مل  إذا  االستغراق  أفادا  املشتقة  األسامء 
اجلنس))65)،  تعريف  دون  للعهد  يكونا 
مجيع  شمول  هنا  أفادت  )أل)  أنَّ  أي 
املتَّصفني  البرش  من  اجلنس  هذا  أفراد 
ذلك  عىل  وللتدليل  الرسقة؛  بصفة 
عىل  )كل)  لفظ  هبا  املعّرف  ُْلفَ  ختَ أن 

 / چ  سبحانه  فقوله  احلقيقة)66) 
بال  وسارقة  سارق  كل  أي  چ   0
قطع  وهو  احلكم،  هبذا  مشمول  استثناء 
ذلك  أفادت  األفراد  عىل  وجميئهام  اليد 

)السارقون  اللفظان  جاء  ولو   ، أيضاً
إىل  موجهاً  اخلطاب  لكان  والسارقات) 

 .512 )65) التبيان/ الطويس: 3/ 
السامرائي:  فاضل  د.  النحو/  معاين  )66) ظ: 

 .107 /1

مفيدة  )أل)  فتكون  معلومة،  معينة  فئة 
خاصة،  اآلية  داللة  وستكون  للعهد، 

وهذا خالف مرادها.
وعند  الرفع،  عىل  اللفظان  ورد 
فيام   ،(67( النصب  فيهام  األجود  سيبويه 
ذهب الفراء واملربد إىل الرفع الن معناها 
فاقطعوه)  ق  َ رسَ ْن  )مَ وتقديره  اجلزاء، 
بعينه  سارقٌ  ُأريدَ  ولو  العموم،  عىل 
أو  عنده  النصُب  كان  بعينها  سارقةٌ  أو 
لداللته  أوجه  هنا  الرفع  لكن  جه)68)، 

عىل الرشط ولعموم اخلطاب.
مقرتن  هذا  الرسقة  حدَّ  أّن  أّي 
ملا  تفصيل  اآلية  هذه  ويف  بوقوعها؛ 
قوله  يف  نفسها  السورة  من  هلا  سبق 

 £  ¢  ¡ ے  چ  سبحانه 
 ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤
]سورة  ¬چ   «  ª
ملنع  حّداً  القطع  من  فجعل   ]35 املائدة: 

نبتغي  التي  الوسيلة  هو  الرسقة  اقرتاف 
من  املوضع  هذا  يف  سبيالً  تعاىل  إليه  هبا 

 .511 )67) ظ: التبيان/ الطويس: 3/ 
 ،306  /1 الفراء/  القرآن/  معاين  ظ:   (68(
 ،412-  511  /3 ــويس:  ــط ال الــتــبــيــان 

الكشاف/ الزخمرشي: 1/ 663 –664. 
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اهلل  سبيل  يف  جهادٌ  وهي  الكريم  القرآن 
املجتمع  سالمة  خالل  من  الفالح  ألجل 
والقضاء  العقوبة  بفرض  عليه  واحلفاظ 

الرسقة. عىل جريمة 
واضحة،  التفصيل  داللة  كانت  وملا 
عىل  الرفع  وجاهة  خالهلا  من  أتضح  فقد 
بتقدير:  والسارقة)  )السارق  يف  االبتداء 
يكون  فال  يده)؛  فاقطعوا  ق  َ رسَ ْن  )مَ
ْن) إالّ مرفوعاً، وهو املعّرب عن السارق  )مَ

والسارقة.
رابطة،  )فاقطعوا)  يف  الفاء  ووقعت 
أنَّ  باعتبار  اجلزاء،  داللة  تبنيَّ  ان  بعد 
عىل  رشط،  شبه  القرآنية  اجلملة  هذه 
قَ فاقطعوا يده،  َ ْن رسَ تقدير اجلزاء، أي مَ
الرشط  اجلواب  ارتباط  الزمت  فالفاء 
إرادة  من  مَ  ُفهِ وبدخوهلا  الرشط،  بشبه 
إتيان  عىل  احلد  لزوم  ترتَّب  من  ع  املرشِّ
املوضع  هذا  يف  ُتوجد  مل  ولو  الرسقة، 
لصحَّ وقوع قطع األيدي عىل من أتصف 
بل  يرسق؛  مل  وإْن  قبل  من  الرسقة  بصفة 
ها  حدَّ من  ليس  أخرى  جريمة  ارتكب 
احلّد)69)،  فَهمِ  يف  اللبس  يقع  فهنا  القطع 

أية  يف  ذلك  قبل  الفاء  داللة  اوضحت   (69(

 4  3 چ  تعاىل  قوله  داللة  عن  فضالً 
چ.  5

قطع  داللة  يف  العلامء  اختلف  لقد 
داللة  الختالف  أقوال،  عىل  األيدي 
اإلستعامل  يف  واتساعها  اللغة  يف  اليد 
األصابع  عىل  يقع  اسم  فاليد  القرآين، 
الكف،  مع  األصابع  عىل  ويقع  وحدها، 
والكف  األصابع  عىل  كذلك  ويقع 
عىل  كذلك  ويقع  املرفقني،  إىل  والساعد 

املرفقني)70).
اجلارحة  اليد  أنَّ  نستدل  هذا  من 
الكتف  من  وعرفاً  لغة  املخصوصة  هي 
رشع  وقد  األصابع،  رؤوس  إىل 
املرفق  من  بأهنا  اليد)71)  مفهوم  اإلمامية 
الوضوء  آية  يف  كام  األصابع  رؤوس  إىل 
م  التيمَّ يف  كام  الرؤوس  إىل  الزند  ومن 
األصابع  تدّل كذلك عىل  عندهم، وهي 

 7 چ  سبحانه  قوله  يف  كام  الغري)72) 
]سورة  چ   ;  :  9  8

اجللد فالحظ ذلك. 
)70) ظ: التفسري الكبري/ الفخر الرازي: م 4/ 

 .352
)71) ظ: كنز العرفان/ السيوري: 665. 

)72) ظ: م. ن. 
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إىل  اإلمامية  ذهب  وهلذا   ،]4 التحريم 
جمملة،  الرسقة  آية  يف  اليد  لفظة  كون 
ها إىل قطع األصابع  لكنهم ذهبوا يف حدَّ
لداللة  الكف)73)،  أصل  من  األربعة 
األصابع  أنَّ  عىل  السابقة  اآلية  يف  اليد 
باليد،  عنها  املعربَّ  وهي  الكتابة،  وسيلة 
ل فتقطع أصابعها األربعة من  جِ الرِ واما 
ثم  والعقب،  األهبام  وُيرتك  القدم  مشط 

 J  I  H  G چ  سبحانه  قوله  أنَّ 
 ]18 اجلن:  ]سورة  چ   N  M  L  K
تدّل عىلَ أّن الكف من مساجد اهلل تعاىل 

احلّد. فيها  جيوز  فال 
القطع  أّن  إىل  آخرون  ذهب  حني  يف 
العامة،  عند  املشهور  وهو  الرسخ،  من 
واستدل  املنكب)74)،  من  اخلوارج  وعند 
أنَّ  من  اخلوارج  رأي  الرازي عىل  الفخر 
ب القطع من املنكبني)75)  ظاهر اآلية ُيوجِ
القطع،  مكان  عىل  دليالً  يقّدموا  أن  دون 

 .514 )73) ظ: التبيان/ الطويس: 3/ 
 ،665  /1 الزخمرشي:  الكشاف/  ظ:   (74(
 /3 القرطبي:  القرآن/  ألحكام  اجلامع 

529، كنز العرفان/ السيوري: 666. 
ــرازي:  ال الفخر  الكبري/  التفسري  ظ:   (75(

م4/ 353. 

يقول:  أن  الطويس  بالشيخ  حدا  مما  هذا 
عىل  دليل))76)  عليه  ليس  قالوا  )وما 

القطع من الرسغ أو الكف.
قطع  صحة  د  ضِّ ُيعَ ممّا  ولعلَّ 
الوسيلة  هي  أهّنا  الرسقة  يف  األصابع 
فقطعها  املال،  ُيوخذ  هبا  التي  األداة  أو 
وتأخذ؛  تقبض  التي  األداة  قطع  يعني 
وأّن  لفعلها،  وجزاءً  هلا  عينّيةً  عقوبةً 
للقيام  األداة  لتلك  تعطيل  قطعها 
باجلريمة مرة أخرى، وانَّ بقاء األعضاء 
والعضد  والساعد  كالكف  األخرى 
قطعها  ألن  هلل،  العبادات  أداء  لضامن 
عن  فضالً  العبادي  العمل  أداء  ُيعطِّل 

الرزق. وجني  العمل  وسيلة  فقدان 
اليد  نصيب  من  كان  القطع  إن  ثم 
ابتداءً ألنَّ اليد وسيلة الكسب يف العمل 
لت يف  اسُتعمِ فلام  احلالل،  الرزق  وجني 
املال  أخذت  عندما  هلا  ْت  عَ ُوضِ غريها 

لفعلها. جزاءً  ُقطِعَت  احلرام، 
سبحانه  بقوله  ذلك  أردف  لذا 
بمعنى  واجلزاء  چ   5  4 چ3 

اجلزاء  ألنَّ  للجريمة  املجزية  العقوبة 

)76) التبيان/ الطويس/ 3/ 514. 
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مما  وهذا  اجلناية،  قدر  عىل  إالّ  اليكون 
املرسوق  املال  قيمة  إىل  النظر  يلفت 
فيكون  اليد  قطع  بموجبه  حيّل  الذي 
املجازاة  بأعتبار  للقيمة،  مساوياً  اجلزاء 
قيمة  عىل  الوقوف  جيب  بل  التخمني،  ال 
بموجبه  تتحّقق  الذي  املرسوق  املال 
أعربوا  لذا  املجزية.  العقوبة  مقدار 
جاء  ألنه  ألجله،  مفعول  بأنه  )جزاء) 
أّن  أي  له،  موقوع  أّنه  أو  قبله،  ملا  تفسرياً 
السارق  جمازاة  ألجل  وقع  القطع  فعلَ 
 ، مطلقاً مفعوالً  يكون  وقد  فعله،  عىل 
قطعاً  يده  فأقطعوا  قَ  َ رسَ ْن  مَ بتقدير: 
نوعه.  لبيان  مطلق  مفعول  فهو   ، جزاءً
338هـ)  )ت  النحاس  جعفر  أبو  قال 
وإن  ألجله،  مفعول  بَا[  سَ كَ بِامَ  اءً  زَ )]جَ

شئت كان مصدراً))77).
دُّ  ُتعَ ُتوخذ  كمية  كّل  ليست  إذن 
رسقةً وُتقام بموجبها احلدود عىل اجلاين 

الفقهاء،  عند  خالف  حمل  كانت  وهذه 
القطع  نصاب  أن  إىل  اإلمامية  فذهب 
ربع دينار وقال به الشافعي واألوزاعي؛ 
أن  إىل  وأمحد  أنس  بن  مالك  وذهب 

)77) إعراب القرآن/ النحاس: 232. 

ومنهم  دراهم،  ثالثة  القطع  نصاب 
اخلمسة  يف  إالّ  اخلمس  ُيقطع  ال  قال  من 
أيب  وابن  عيل  أيب  أختيار  وهو  دراهم، 
 عيل اإلمام  عن  املروي  وهو  ليىل 
ُيقطع  احلسن  وقال  اخلطاب؛  عمر  وعن 
حني  يف  تافة،  دونه  ما  ألّن  الدرهم  يف 
نصاب  أن  وأصحابه  حنيفة  أبو  ذهب 
وقال  الذهب؛  من  دراهم  عرشة  القطع 
يف  ُيقطع  الزبري  وابن  الظاهر  أصحاب 
احلسن  رأي  كان  فيام  والكثري؛  القليل 
بمطلق  ُيوجب  القطع  أن  البرصي 

الرسقة)78).
ولعل سبب األختالف؛ هو اإلمجال 
الذي وقع يف داللة األيدي والقطع عىل 
ببعض  األستدالل  وعدم  سواء،  حدٍّ 
اليد  داللة  من  الكريم  القرآن  يف  ما 
من  كثري  ألتَّضح  إالّ  و  وإستعامالهتا، 

املطلوبة. الداللة  معامل 

 :  9 8  7  6 چ  ثم قال سبحانه 
ملن  وحتقرياً  أستهانةً  أي  چ.   <  ;
 ] االً قام بالرسقة عىل فعلته، وتعرب ]نَكَ

التفسري  513؛  الطويس: 3/  التبيان/  )78) ظ: 
الكبري/ الفخر الرازي: م4/ 354. 
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بأن  لألشعار  وذلك  ألجله،  مفعوالً 
فيكون  للنكال  واجلزاء  للجزاء،  القطع 
وقوله   ،(79( متداخالً له  مفعوالً   ] االً ]نَكَ
صفة  بمحذوف  متعّلق  چ   9 8  7 چ 

من  وتنكيالً  )عقوبة  بتقدير   ] االً ]نَكَ لـ 
چ أي   <  ;  : چ  اهلل))80) وقوله 
ومتى  يشاء  كيف  أوامره  تنفيذ  يف  غالب 
وجاءت  حكمه  يف  أحدٌ  ينازعه  ال  يشاء 
أحكام  تنفيذ  مع  متناسبة  العزة واحلكمة 
ذلك،  يف  مانع  اليمنعه  عبادة  يف  اهلل 
أم  أحراراً  كانوا  سواء  عبادة  كل  عىل 
اخلطاب  ألن  نساء،  أم  رجاالً  أم  عبيداً 
من  املخاطبني  جنس  لكل  شامل  عام 

والسارقات. السارقني 
 • > چ  سبحانه:  قوله  الثانية:  اآلية 

 D  C  B  A  @  ?
چ   L  K  J  I  HG  F  E

]سورة املائدة: 39[.

هذه اآلية ختّص من تاب من الّرساق 

232؛  النحاس:  القرآن/  أعــراب  ظ:   (79(
تفسري آيات األحكام/ حممد عيل السايس: 

 .192 /2
)80) ظ: جماز القرآن/ أبو عبيدة: 1/ 166. 

بالرشط  فأبتدأها  عليه،  رَ  ُيْقدَ ْن  أَ قبل 
التوبة  جعل  أي  چ   ?  > چ  فقال 
بالفعل  فجيء  اجلزاء،  لوقوع  رشطاً 
ماضياً داالً عىل االستقبال وذلك بقصد 
وغري  املتيّقن،  منزلة  املتيّقن  غري  إنزال 
فعل  وألن  الواقع)81)،  بمنزلة  الواقع 
فعل  لكن  الكبائر؛  يف  البرش  من  التوبة 
يتكرر  عباده  عىل  تعاىل  اهلل  من  التوبة 
)يتوب)  املضارع  صيغة  عىل  جاء  لذا 
إّن  منه عىل تكرارها عىل عباده؛  للداللة 
باألبتعاد  إالّ  التكون  العبد  من  التوبة 
عنها  يعرب  التي  ونبذها  الرسقة  عن 
چ،   B  A  @ چ  قوله  يف  بالظلم 

املفرسين)82). مجهور  إليه  ماذهب  وهو 
فيه  چ   C چ  تعاىل  قوله  أما 
نفعاً  جتدي  ال  التوبة  جمرد  أن  عىل  داللة 
وهو  بالصالح،  تقرتن  مامل  مقبولة  وغري 
املال  من  التائب  السارق  بذمة  ما  أرجاع 

السامرائي:  فاضل  د.  النحو/  معاين  ظ:   (81(
 .47 /4

515؛   /3 ــويس:  ــط ال الــتــبــيــان/  ظ:   (82(
اجلامع  665؛   /1 الزخمرشي:  الكشاف/ 
531؛ كنز  ألحكام القرآن/ القرطبي: 3/ 

العرفا ن/ السيوري: 666. 
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العفو  طلب  أو  أصحابه،  إىل  املرسوق 
يتم  به  إذ   ، فقرياً أو  حمتاجاً  كان  إذا  عنه 
اللفظ  داللة  عموم  عىل  أو  الصالح؛ 
ومن  كّلها  املعايص  برتك  الصالح  يكون 

ماُذكر. ضمنها 
أما جواب الرشط فهو قوله سبحانه 
رأي  وهو  چ،   G  F  E  D چ 

لكن  والقرطبي)83)  النحاس  جعفر  أيب 
حذفاً  هناك  أّن  اآلية  هذه  يف  الظاهر 
سبحانه  قوله  من  سبقه  ما  عليه  يدلَّ 
جزاء  أنَّ  أي  چ   2 چ1 

السارق  التوبة عن الرسقة وصالح حال 
يكون  القطع، وهذا صالح ألن  هو عدم 
ظلمه)؛  عن  تاب  )من  للرشط  جواباً 
وأصلح  ظلم  عن  تاب  )من  وتقديره 
حمذوف  اجلواب  وهذا  عقوبته)،  تسقط 
قوله  مثل  به،  ُر  ُيشعِ الرشط  وأنَّ   ، جوازاً

 Ö  Õ  Ô  Ó  Ò چ  سبحانه 

]سورة  چ   Ü  Û  Ú  Ù  Ø  ×
استعطت  إْن  بتقدير:   ]35 األنعام: 

232؛  النحاس:  الــقــرآن/  معاين  ظ:   (83(
 /3 القرطبي:  القرآن/  ألحكام  اجلامع 

 .531

فافعل.
 E  D چ  كون  من  أْوجُه  وهذا 
إالّ  الرشط؛  لفعل  جواباً  چ   G  F
له  بعضهم  عند  املزعوم  اجلواب  هذا  أنَّ 
وذلك  غريه  يف  اليكون  ما  الداللة  من 
تفّضل  هي  التائب  عىل  تعاىل  توبته  أّن 
الباب  هذا  لفتح  وأساس  ورمحة  منه 
الّرساق،  من  العصاة  أمام  واسعاً 
العقوبة  وليحّث اإلمام عىل إسقاط هذه 
من  نفسه  وإصالح  توبته  بعد  اجلاين  عن 
أنه  بداللة  الناس،  حقوق  ورّد  املعايص 
االقتصاص  وعدم  عليه  سيتوب  تعاىل 
بقوله  ذلك  ُكلَّ  وقرن  القيامة،  يوم  منه 
فجمع  چ،   L  K  J  I چ  سبحانه 
اهلل تعاىل هنا أُسسَ رّد املال املرسوق إىل 
عن  التائب  عقوبة  وإسقاط  أصحابه، 
الّرساق، وعفو اهلل تعاىل عنه يف األخرة.

اجلملة  سياق  من  أيضاً  نفهم 
غري  القطع  عقوبة  إسقاط  أن  الرشطية 
القطع  بني  متخرّي  فهو  لألمام،  ملزمة 
ال  الرشط  فعل  أّن  وذلك  وإسقاطه، 
أمرٌ  فيه  ليس  أي   ، خربياً فعالً  إالّ  يكون 
رشوطه،  من  وهو  هني،  أو  أستفهام  أو 
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وأن من رشوط جواب الرشط أن يكون 
التكون  وبالنتيجة  األصل،  يف  كفعله 
وعليه  ناهية،  أو  آمرة  اجلواب  مجلة 
القيام  لألمام  ملزماً  اجلواب  يكون  فال 

تنفيذه. أو  باحلد 
فّرق  الذي  هو  األمر  هذا  كان  وربام 
بني إقامة احلد أو ال يف حالة توبة السارق 
فذهب  عليه؛  رَ  ُيْقدَ أن  قبل  وإصالحه 
عند  القطع  عقوبة  إسقاط  إىل  اإلمامية 
احلاكم)84)  عند  الثبوت  قبل  توبته  قبول 
ما  وهو  احلاكم،  يتخرّي  إقراره  حال  ويف 
ملا   ،طالب أيب  بن  عيل  اإلمام  فعله 
تاب،  ثم  برسقته  املُقّر  السارق  يد  وهب 
القرآن؟.  من  شيئاً  حتفظ  هل  له:  فقال 
وهبُت  قال  البقرة،  سورة  نعم،  فقال: 
امُلقرَّ  أنَّ  باعتبار  البقرة)85)  بسورة  يدكَ 

األصل. يف  عليه  ُيقدر  مل  بالرسقة 
وقال أبو حنيفة: اليسقط، وهو أحد 

القرطبي)87)،  قال  وبه  الشافعي)86)   ّ قويلَ

)84) ظ: التبيان/ الطويس: 3/ 515. 
)85) ظ: كنز العرفان/ السيوري: 667. 

)86) ظ: م. ن. 
القرطبي:  القرآن/  ألحكام  اجلامع  ظ:   (87(

 .531 /3

قبل  بالتوبة  يسقط  ومجاعة:  عطاء  وعن 
ذهب  حني  يف  السارق)88)  عىل  القدرة 
بالتوبة،  اليسقط  احلد  أنَّ  إىل  عريب  ابن 
وهو  له  كفارةً  والقطع  مقبولة  فالتوبة 
الطويس  الشيخ  ولكن  جماهد)89)،  قول 
اهلل  )أنَّ  بداللة  صحيح  غري  ذلك  عدَّ 

بالتوبة))90). األمر  معنى  عىل  دلَّ  تعاىل 
 J  I ثم أردف ذلك بقوله تعاىل چ 
مناسبة ملا يف السياق العام  چ   L  K
والعفو؛  الذنوب  وغفران  التوبة  من 
الرسقة عندما  آية  كان يف  ما  عىل خالف 

 ;  : چ  سبحانه  بقوله  ختمها 
عىل  احلد  إقامة  عىل  للتدليل  چ  <
شاء  متى  أوامره  عباده  من  عىص  من 

له يف حكمه. منازع  ذلك من غري 
اخلامتة

مفاصل  عند  البحث  وقف  لقد 
تعاىل  اهلل  رّشع  التي  احلدود  آليات 

عرب  كان  إذ  أسسها؛  ووضع  أحكامها 
بعضها،  أو  هبا  العمل  يتعاطون  اجلاهلية 

)88) ظ: م. ن. 
)89) ظ: التبيان/ الطويس: 3/ 516

)90) ظ: م. ن. 
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وملا جاء اإلسالم هّذهبا وأرسى قواعدها 
وتطبيق  هبا  للعمل  الطريق  ومّهدَ 
أول   حممد الرسول  وكان  أحكامها، 
تعاىل  اهلل  أمره  أن  بعد  بأقامتها  أمر  من 

هبا. بالعمل 
من  جمموعة  البحث  استنتج  وقد 

النتائج ندرجها بام يأيت:
إن أغلب هذه احلدود كانت موجود . 1

كانوا  أهنم  غري  اجلاهلية،  عرب  عند 
األخرى  ويرتكون  بعضها  ُيقيمون 
وقد  احلد  عليه  ُيقام  الذي  بحسب 

النزول. أسباب  ذلك  عىل  دلت 
اإلسالم . 2 أقّرها  التي  احلدود  بعض 

كانت الُيْعتَّد هبا يف اجلاهلية من نحو 
والسلب  والرسقة  الزنا  انواع  بعض 

القبائل بني  تقع  التي 
احلدود . 3 النزول  سبب  داللة  تكن  مل 

الوحيدة يف آيات احلدود وأنام كانت 
أقّرها  دالالت  جمموعة  من  واحدة 
عموم  داللة  بفضل  املبارك  النص 

السياق. ومقتضيات  اللفظ 
النص . 4 يف  لغوية  أساليب  إستعامل 

قليلة  أو  مستعملة  تكن  مل  املبارك 

شبه  كأسلوب  اجلاهلية  عرب  عند 
اللبس  درء  ألجل  وذلك  الرشط 

الداللة. وأختالط 
باعتامد . 5 احلدود  آيات  دراسة  أن 

ونحو  رصف  من  اللغة  أساليب 
دقائق  عىل  الباحث  يدّل  وصوت، 
وربام  املبارك،  النص  يف  الداللة 
عىل  االعتامد  قّلة  يف  له  حجة  يكون 
أكثره  يشوبه  الذي  شاهبه،  وما  األثر 

اللبس والدس وما شاكل ذلك.
التحلييل . 6 اللغوي  املنهج  استعامل  إن 

أصابة  إىل  اجلري  الباحث  بيد  يأخذ 
الواسعة  الرؤية  عن  فضالً  الداللة، 
يستوعب  بام  إحتامالت  تعّدد  يف 
مما  وهذا  اجلرائم،  حاالت  كل 
أختيار  يف  للمرّشع  فسحة  ُيعطي 
اجلنحة. أو  باجلريمة  األليق  احلكم 

رّب  هلل  احلمد  أن  دعوانا  وآخر  هذا 
الطيبني  وآله  اهلل عىل حممد  العاملني وصىل 

الطاهرين.
إهم املصادر

أمحد •  بن  عيل  النزول،  أسباب 
 468 )ت  النيسابوري  الواحدي 
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بريوت،  اهلالل،  ومكتبة  هـ)-دار 
1985 م.

بن •  أمحد  جعفر  أليب  القرآن/  إعراب 
)املتوىف  النحاس  إسامعيل  بن  حممد 
الشيخ خالد  به  إعتنى  سنة 338هـ)، 
داراملعرفة،  لبنان،  بريوت،  العّيل، 

الطبعةالثانية، 1429هـ، 2008م
جعفر •  أيب  الطائفة  لشيخ  التبيان/ 

الطويس )املتويف سنة 460هـ)، حتقيق 
أمحد حبيب قصري العاميل.

أثري •  تأليف  املحيط،  البحر  تفسري 
بن  عيل  بن  يوسف  بن  حممد  الدين 
حيان  بأيب  الشهري  حيان  بن  يوسف 
)ت756هـ)،  الغرناطي  االندليس 
املهدي،  الرزاق  عبد  د.  حتقيق 
ط1،  العريب،  الرتاث  إحياء  دار 

1423هـ، 2002م.
احلافظ •  العظيم/  القرآن  تفسري 

بن  إسامعيل  الفداء  أيب  الدين،  عامد 
سنة  )املتوىف  الدمشقي  القريش  كثري 
داراملعرفة  لبنان،  بريوت،  774هـ)، 
1388هـ،  والنرش،  للطباعة 

1969م.

حممد •  الشيخ  األحكام،  آيات  تفسري 
عيل  حممد  مطبعة  السايس،  عيل 

صبيح، )د. ت).
الرازي •  الفخر  الكبري،  التفسري 

حتقيق  مكتب  إعداد  )ت606هـ)، 
بريوت،  العريب،  الرتاث  إحياء  دار 

لبنان، ط1، 1329هـ/ 2008م.
اهلل •  عبد  أبو  القرآن،  ألحكام  اجلامع 

القرطبي،  األنصاري  امحد  بن  حممد 
حممد  د.  عليه  وعّلق  وضبطه  راجعه 
أحاديثه  خّرج  احلفناوي،  إبراهيم 
احلديث،  دار  عثامن،  امحد  حممود 

القاهرة، 1428هـ/ 2007م
عثامن •  الفتح  أيب  صنعة  اخلصائص، 

النجار،  عيل  حممد  حتقيق  جني،  بن 
وزارة  العامة،  الثقافية  الشؤون  دار 

1990م. الثقافة وإلعالم، بغداد، 
لغة •  عليه  ملا  والكناز  األول  الطراز 

اللغوي  لإلمام  املعّول/  العرب 
حممد  بن  امحد  بن  عيل  السيد  األديب 
بابن  املعروف  احلسيني  معصوم 
حتقيق  )ت1120هـ)،  املدين  معصوم 
الرتاث،  إلحياء   البيت آل  مؤسسة 
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الطبعة  ستارة،  مطبعة  إيران،  قم، 
األوىل، ربيع األول 1427هـ.

عادل •  -د.  الرمحن  سورة  يف  قراءة 
منضد) )بحث  النرصاوي،  عباس 

غريمنشور.
التنزيل •  حقائق  عن  الكشاف 

التأويل،  وجوه  يف  األقاويل  وعيون 
حممود  اهلل  جار  القاسم  أيب  تأليف 
به  اعتنى  اخلوارزمي،  الزخمرشي 
خليل  عليه  وعلّق  أحاديثه  وخّرج 
بريوت،  داراملعرفة،  شيحا،  مأمون 

لبنان، ط1، 1423هـ، 2002م.
القرآن، •  فقه  يف  العرفان  كنز 

السيوري  الفاضل  البارع  للفقيه 
"منابع  برسالة  متحفا  )ت826هـ)، 
وحققه  قدمه  ومصادره"،  الفقه 
العقيقي  الرحيم  عبد  الشيخ  األستاذ 
قم،  معراج،  مطبعة  البخشاييش، 

إيران، ط2، 1424هـ.
معمر •  عبيدة  أيب  صنعة  القرآن،  جماز 

التيمي)ت210هـ)،  املثنى  بن 
عارضه بأصوله وعّلق عليه د. حممد 
الرسالة،  مؤسسة  سزكني،  فؤاد 

1401هـ/  ط2،  لبنان،  بريوت، 
1981م.

الشيخ •  القرآن،  تفرس  يف  البيان  جممع 
أبو عيل الفضل بن احلسن الطربيس، 
الرسويل  هاشم  السيد  احلاج  حتقيق 
العريب،  الرتاث  إحياء  دار  املحاليت، 

1379هـ. لبنان،  بريوت، 
زكريا •  أيب  تأليف  القرآن،  معاين 

)ت207هـ)،  الفّراء  زياد  بن  حييى 
حتقيق أمحد يوسف نجايت، حممد عيل 

دارالرسور. النجار، 
السامرائي، •  فاضل  د.  النحو،  معاين 

1423هـ/  ط2،  عامن،  الفكر،  دار 
2003م.

األعاريب، •  كتب  عن  اللبيب  مغني 
)ت761هـ)،  االنصاري  هشام  ابن 
وفهارسه  حواشيه  وضع  هلو  قّدم 
راجعه  و  عليه  أرشف  حممد،  حسن 
دار  يعقوب،  بديع  آميل  الدكتور 
لبنان،  بريوت،  العلمية،  الكتب 

ط2، 1426هـ، 2005م.
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فحوى البحث

مجموعة أبحاث ارسل بها الباحث اىل مجلة املصباح اختارت املجلة منها بحثني يف ميدانني 

اكتسبا اهمية خاصة كونهام موضحني ملوقف القرآن الكريم من امور مل يثبت فيها املفرسون – 

القدامى واملحدثون- عىل رأي ناجز وهام:

1- دعوى استعامل القرآن الكريم بعض املفردات التي توحي بانها غري عربية، وهل هي 

حقاً كذلك؟. اذ ان هناك من ينكر وجودها محتجاً بان القرآن عريب مبفرداته واسلوبه. فكيف 

يحل هذا التناقض بني املدعيني؟.

2- حقائق قرآنية يف مسألة وحدة الدين عىل مدى ظهور االديان الساموية ]الحنيفية– 

اليهودية – النرصانية – االسالم[ فالقرآن يسمي اصحاب تلك الديانات ]مسلمني[.

هام  هل  ولكن  الله.  عند  من  واالنجيل  التوراة  نزول  بصحة  الكريم  القرآن  شهادة   -3

الكتابان املوجودان بني ايدينا واملسميان ]بالكتاب املقدس[؟. وميادين اخرى تعرض لها بالبحث 

والتحليل.

وقد قدم السيد الباحث لبحثه مبقدمة مستفيضة اشاد منها مبجلة املصباح وبالطريق الذي 

انتهجته يف بث علوم القرآن الكريم.
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 املقدمة
بمجلة  األشادة  أود  املقدمة  يف 
شمعة  تعد  التي  املجلة  هذه  املصباح. 
وهي  علمي،  حسيني.  منبت  يف  عراقية 
حسينية  شمعة  تعّد  التي  املصباح  جملة 
وهي  املغيب.  وتأبى  الطريق  تنري  عراقية 
املفكرين  حلركة  املعامل  واضحة  صورة 
العراقيني يف وقت غروب معظم العقول.

يف  أرغب  باحلديث  البدء  وقبل 
بامدة  يتعلق  هنا  كالمي  أن  عىل  التأكيد 
أكتبه  ما  وكل  والدراسة.  للبحث  ختضع 
الصواب واخلطأ  فيه  اجتهاد شخيص  هو 
غري املقصود. اذ أين أدرس الظواهر كمن 
ينظر يف التلسكوب اىل االجرام الساموية 
العقيدة  مساحة  يمس  ال  البحث  وهذا 
املساحتني  وال مساحة الرشيعة ألن تلك 
اللغة  يف  ضالعني  رجال  اىل  حتتاجان 
جمتهدين  رجاالً  أي  والتأويل  والتفسري 
وأنا  العلم  يف  عليا  درجات  اىل  وصلوا 
الكفاءات.  هذه  عن  البعد  كل  بعيد 
ان  احاول  البحثية  الورقة  هذه  ويف 
املساحة  وهي  األخرى  املساحات  أمس 
التي  والسياسية  واالجتامعية  التأرخيية 

حمطات  يف  الكريم  القرآن  عنها  أعلن 
لدي  وليس  ظواهر.  شكل  عىل  خمتلفة 
السامء  القرآن هو منزل من  بأن  أي شك 
وهو   ،حممد الرمحة  رسول  صدر  عىل 
الظواهر  بعض  لتفسري  مصدر  أفضل 
من  أصدق  كتاب  واليوجد  القرآنية. 
من  بعيدا  املسلمون  عليه  وحافظ  القرآن 
فالقرآن  االهية)  بارادة  والتغري  التزوير 
من  لدراسته  مصدر  أصدق  هو  الكريم 
والتأريخ  والرشيعة  العقيدة  علامء  قبل 
فهو  واالجتامع،  والفلسفة  واألدب 
القرآن  يف  نزلت  آية  فأول  احلياة.  كتاب 
]سورة  O N M L Kچ  هي آية: چ 
يقرأ  ماذا  نتسائل  وهنا   .]1 العلق: 
يقرأ  أي:  اخللق.  يقرا  انه،  اهلل؟.  رسول 
فمن  احلياة.  كتاب  هو  فالقرآن  احلياة. 

فيه. فليتبحر  احلياة،  يفهم  أن  أراد 
زال  وما  كان  الكريم  والقرآن 
اللحظة  منذ  الدراسات  من  لكثري  حمورا 
 .الرسول صدر  عىل  لنزوله  األوىل 
الدراسات  هذه  تنوع  من  الرغم  وعىل 
االجالء  العلامء  بذله  وما  وتعددها، 
بكثري  لالحاطة  مضنية  جهود  من  فيها 
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اجلهود  هذه  بقيت  فقد  جوانبه،  من 
النص  أن  عىل  بذاهتا  وشاهدة  قارصة، 
النفس  طاقات  كل  يتجاوز  القرآين 
البرشية. وعىل الرغم من توايل األحقاب 
ألفت  التي  االعامل  وتنوع  والسنني، 
حول القرآن الكريم ودراساته، فقد بقي 
املجال مفتوحا ألعامل أخرى تضاف اىل 
تسده  ال  فراغا  وتسد  السابقة،  األعامل 

متفرقة. أو  جمتمعة 
وكل  دعوة.  الكريم  والقرآن 
ليست  والدعوة  احلوار  اىل  تدعو  دعوة 
الكريم  القرآن  وصف  ولذا  كاجلدال. 
احلج:  ]سورة  چ   H  G چ  بأنه  نفسه 

8[؛ ]سورة لقامن: 20[.
ال  الزمان  من  قرن  من  أكثر  ومنذ 
يوجد حوار رصيح بني االديان، ومل نجد 
التي  القيود  من  كثرياً  متخطيا  شخصا 
والفكر  والدنيا  الدين  شؤون  تفرضها 
يعد  مل  زمن  يف  اآلن  ونحن  والسياسة 
من  املوضوعات  هذه  مثل  اىل  التطرق 
ما  جانب  اىل  واملحظورات.  املحرمات 
العالقة  سلمية  من  الكريم  القرآن  يقرره 
تفرضه  مما  انطالقا  مجيعا  الناس  بني 

املستوى  عىل  العقيدة  حرية  موجبات 
القرآن  دشنها  خاصة  عالقة  فثمة  العام، 
الديانة  مع  يشرتكون  الذين  أولئك  مع 
االبراهيمي  األصل  يف  االسالمية 
هيود  من  الكتاب  أهل  هبم  وأعني 
الكريم  القرآن  ركز  ولقد  ونصارى. 
اتباع  عالقة  بناء  لكيفية  تقريره  يف 
الديانتني  أتباع  مع  االسالمية  الديانة 
استصحاب  عىل  والنرصانية  اليهودية 
الديانتني  تلك  بني  جيمع  الذي  األصل 
بني  معلق  حوار  وهو  التوحيديتني. 
وقد  واليهودية.  واملسيحية  االسالم 
حممد  الشيخ  رأي  بحسب  ذلك  يعود 
االسالم  يف  املدنية  السلطة  )أن  اىل  عبده 
بحكم  الدينية  بالسلطة  مقرونة  تبقى 
حاكم  هو  العام  احلاكم  ألن  الرشع 
الدكتور  نرى  حني  يف  معا))1).  وخليفة 
عام  بالفرنسية  له  مقالة  يف  حسني  طه 

عبده  حممد  الشيخ  عن  تكلم   1934
ال  التقدير  هذا  أن  غري  كبري،  باجالل 
املنهجية  )ضعف  اىل  االشارة  من  يمنعه 

حممد  للشيخ  الكاملة  األعامل  عامرة:  حممد   (1(
عبده، ص221.
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املصلح))2). هذا  اعتمدها  التي 
فرنسا  يف  ووجودي  عميل  وبحكم 
وعميل  عاما،  وثالثني  ستة  من  أكثر  منذ 
وزاراهتا  أهم  أحدى  يف  وأستاذاً  باحثاً 
كنت  لقد  والتعليم،  الرتبية  وزارة  وهي 
من  كثري  عىل  شاهدا  املدة  هذه  طيلة 
فرنسا،  يف  والفكرية  الثقافية  التحوالت 
نابعة  التحوالت  هذه  أكانت  سواء 
نابعة  أو  الفرنسية،  الثقافة  عمق  من 
الدينية  فالثقافة  السياسية.  االرادة  من 
واملسيحية  مسيحية.  ثقافة  هي  عندهم 
 .املسيح قتل  مسؤولية  اليهودية  حتمل 
فقط  ليس  االرث  هذا  اليهود  وحتميل 
ال  اليهود  كذلك  بل   عيسى لقتلهم 

ومرسل. كنبي  باملسيح  يعرتفون 
البابا  عهد  منذ  أي  مدة  ومنذ  اآلن 
مل  البابا  هذا  فان  الثاين،  بولس  يوحنا 
بل   عيسى دم  من  فقط  اليهود  يربيء 
الواقع  يف  هي  املسيحية  الديانة  ان  يرى 
)اجليدوكريشني).  اليهودية  املسيحية 
لكون ان جذورهم واحدة، أما االسالم 

 Taha Hussein ، l Avenir de la  (2(
culture en Egypte. Paris 1934

مع  الديانتني.  هذين  عن  غريب  فهو 
االسالم  بأن  احلقيقة  يعلمون  اهنم 
بعكس  املوسوية  للرشيعة  يتنكر  مل 
واستبدلت  رفضتها  التي  املسيحية 
اجلذور  وهذه  باملسيح.  بااليامن  الرشيعة 
واليهودية، حسب  املسيحية  املشرتكة بني 
املدنية  ببناء  هلم  سمحت  اعتقادهم، 
ماجاء  هنا  وأذكر  اجلديدة.  واحلضارة 
السابق  االمريكي  الرئيس  مذكرات  يف 
قال.  اذ   1978 عام  نيكسون  ريشارد 
لروسيا  النووية  الرتسانة  الختيفنا  )نحن 
الذي خييفنا هو االسالم. وسوف  ولكن 
رصاعا  والعرشون  الواحد  القرن  يشهد 
طويال بني االسالم والغرب))3). والذي 
بصورة  االمريكي  الرئيس  فيه  يقصد 
الغرب  بني  الرصاع  هو  مبارشة  غري 
ذي  الرشق  مع  املسيحية  الثقافة  ذي 
حياولون  ما  وهو  االسالمية.  الثقافة 

املسيحية  اىل  اليهودية  يضيفوا  أن  اآلن 
اليهودية  نغمة  من  اليوم  نسمعه  ما  وهو 

املسيحية.

 Memoir president Richard  (3(
.NIXO، Paris 1978
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انتباه  أثري  أن  أود  الورقة  هذه  يف 
املسلمني حول هذه املسألة املهمة وذلك 
االديان  بني  الصحيح  احلوار  بتعزيز 
االستمرار  أن االسالم هو  والتأكيد عىل 
االبراهيمية  للديانات  الطبيعي 
كانت  ما  واذا  هلا.  وحافظ  ومكمل 
املوسوية  الرشيعة  رفضت  املسيحية 
االيامن  طريق  عن  وعوضتها  بكاملها 
للرشيعة  حفظ  فاالسالم   ،باملسيح
الزواج  مثل  كثرية  أموراً  التوراتية 
حلم  وحتريم  واخلتان  والزكاة،  والطالق 
والغسل  احلالل  اللحم  وأكل  اخلنزير 

وغريها.. املوتى  وتكفني  اجلنابة  من 
مسلمو  حيتج  أن  املفروض  وكان 
 ،لألنبياء االساءة  أنواع  العامل عىل كل 
ألن  وحسب،   حممد للرسول  وليس 

 g چ  بينهم قال تعاىل:  القرآن اليفرق 
 on  m  l  k  j  i  h

 v  u  t  s  r  q  p

 ~  }  |{  z  y  x  w

¥چ   ¤  £  ¢ ے¡ 

أشار  ما  وهذا   .]285 البقرة:  ]سورة 
الألمني  االراكي  حمسن  الشيخ  قول  اليه 

بني  للتقريب  العاملي  للمجمع  العام 
)القرآن  يقول:  االسالمية  املذاهب 
البناء  كل  عليها  يرتكز  التي  القاعدة  هو 
وال  وجزئياته،  تفاصيله  بكافة  االسالمي 
منابعه  يف  ينتهي  أن  أمر  أو  حكم  لكل  بد 

ومنطلقاته اىل القرآن))4).
تعاىل:  قال  تنزيل  الكريم  فالقرآن 
]سورة  fچ   e  d  cچ

 J  I چ  وقال:  192[؛  الشعراء: 
نزل  أنه  أي   .]5 يس:  ]سورة  چ   K
ثالثة  مدة  خالل   الرسول صدر  عىل 
وعرشين عاما. وهو كالم اهلل سبحانه اىل 
عباده. فالقرآن، كان بمثابة خطاب يومي 
بدون  حدثت  يومية  أحداث  عن  يعرب 
انقطاع لفرتة ثالثة وعرشين عاما متتالية. 
بعضها  متصلة  كانت  االحداث  وهذه 
نشأت  آنية  أحداثا  تكن  ومل  ببعض، 
دينية  ثقافة  وارثة  كانت  بل  العدم،  من 

القرآن  لنزول  سابقة  وسياسية  واجتامعية 
الكريم. لذا فانه جيب معرفة ما يأيت:

القرآن  بعنوان  ــارضة  حم اآلراكـــي:  حمسن   (4(
معه،  التعامل  وكيفية  ودوره  أمهيته  الكريم 

30/ رمضان/ 1433.
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األجتامعية  احلالة  معرفة  أوال: 
سائدة  كانت  التي  والسياسية  والدينية 
قبل وخالل نزول القرآن الكريم. وثانيا: 
املحمدية  الذات  دراسة  فصل  يمكن  ال 
يكون  سوف  وإال  القرآنية  الظاهرة  عن 
وذلك  ناقصا  والبحث  والبيان  الرشح 
املقدسة  املحمدية  الذات  هذه  الحتواء 
عال  ومعريف  وقيمي  إنساين  رصيد  عىل 

جدا.
البحث: تواجه  التي  واملشاكل  املعوقات 

وتعمقت  تكونت  مفاهيم  هناك 
و  عامة  الثقايف  الفكر  يف  أجيال  منذ 
االسالمي.  للمجتمع  خاصة  الديني 
يف  بحث  ألي  حتدياً  تعد  املفاهيم  هذه 
عىل  جيب  والتي  القرآنية  الدراسات 
وال  االعتبار  بنظر  خذها  يأ  أن  الباحث 
حكم  بصدد  لسنا  هنا  ونحن  هيملها. 
نجد  وقد  صحتها،  عدم  أو  بصحتها 
وتأثريها  قوهتا  يف  متفاوته  املفاهيم  هذه 
وهذه  والشعوب  االمم  باختالف 

هي: املفاهيم 
يف  االعتقاد  أصول  من  أوال: 
وناسخ  األديان،  خاتم  أنه  االسالم، 

قبله  نزلت  التي  والرشائع  الكتب  جلميع 
 N  M  L  K چ  تعاىل:  قوال 
 T  S  R  Q  P  O

]سورة املائدة: 3[. U چ 
يف  يدخل  مل  من  كل  تكفري  ثانيا: 
وذلك  النار  أهل  من  وأهنم  االسالم. 

 H  G  F  E  D چ  تعاىل:  قوله 
 N  M  L  K  J  I

وكذلك   .]1 البينة:  ]سورة  چ   O

 m  l  k چ  تعاىل:  قوله 
 r  q  p  o  n
 yx  w  v  ut  s
ے¡   ~  }  |  {  z
¦چ   ¥  ¤£  ¢

التوبة: 30[. ]سورة 
التوراة  بأن  االيامن  جيب  ثالثا: 
الكريم  بالقرآن  نسخا  قد  واألنجيل 
والتبديل  التحريف  حلقهام  قد  وأنه 
ذلك  جاء  كام  والنقصان،  بالزيادة 
تعاىل:  قال  الكريم  الكتاب  آيات  يف 

 y  x  w  v  uچ

 ~  }  |{  z

 ¨§  ¦  ¥  ¤  £  ¢¡ ے 
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]سورة املائدة: 13[. ¼چ 

 8  7 چ  تعاىل:  وقوله 
 >  =  <  ;  :  9
 FE  D  C  B  A  @  ?
 M  L  K  J  I  H  G

چ ]سورة البقرة: 79[.  O  N
عن  خيتلف  دين  االسالم  أن  رابعا: 
دين  وهو  املسلمة  غري  االخرى  االديان 
االخرى  االديان  أما   .حممد ملة 

وكأهنم ليسوا بمسلمني.
أكثرهم  كان  اجلاهلية  عرب  خامسا: 
يؤمنوا  ومل  األوثان  عبدة  مرشكني 

بالتوحيد األهلي.
األول املبحث 

ترى القرآن يف آن واحد قريبا وبعيدا 
من  معا  وبعيدا  وقريبا  اليهودية،  من  معا 
حري  الذي  القرآن  رس  هو  فام  املسيحية. 
ويف  سلوكهم  يف  واملسلمني  العرب 

الكتاب؟. أهل  مع  عالقاهتم 
السؤال  هذا  عن  األجابة  وقبل 
رسيعا  ولو  أعرج  أن  أود  األول،  وهو 

خمترصة  وبصورة  الثاين  السؤال  عىل 
الكريم  القرآن  استعمل  ملاذا  وهو:  جدا 
تسمى  ما  أو  عربية  غري  مفردات 

باألعجمية؟.
أكن  مل  األسئلة،  هذه  كتبت  وعندما 
املحرتمة  املجلة  هذه  عىل  أتعرف  بعد 
شبكة  طريق  عن  اطالعي  بعد  ولكن 
أستاذنا  وفضل  اشارة  وذلك  االنرتنيت 
أن  وجدت  هدو،  محيد  الدكتور  الكبري 
الصغري  حسني  حممد  الكبري  األستاذ 
يف  املجال  هذا  يف  بحثني  كتب  أن  سبق 
ملجلة  عرش  والثالث  التاسع  العددين 
أو  احلوار  السهل  من  وليس  املصباح. 
يف  وضالع  شاعر  كبري  أستاذ  عىل  الرد 
الدكتور  األستاذ  مثل  واألدب  اللغة 
يقول:  الذي  الصغري،  حسني  حممد 
األلفاظ  -أي  كذلك  األمر  كان  )وإذا 
الكريم ليست عربية- القرآن  الواردة يف 
العظيم  القرآن  يف  الواردة  فاأللفاظ 
أو  رسيانية،  أعجمية،  بأهنا:  يقال  التي 
عربية، أو فارسية، أو حبشية، أو آرامية، 
عربية،  أصول  ذات  كلها  تكون  قد 
وأقرتضتها  األخرى،  اللغات  استعارهتا 
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من  أقدم  ليست  فهي  العربية،  اللغة  من 
اللغة العربية، والعكس صحيح، ثم جاء 
وأعادها  فاستعملها عىل األصل،  القرآن 

سريهتا األوىل) جملة املصباح العدد 9.
عىل  املناقشة  يفتح  الباحث  هنا 
أنه  أي  تكون).  بقوله)قد  مرصاعيها 
ألثباهتا  الفرضية  وهذه  فرضية.  يفرتض 
جوايب  والتدقيق.  البحث  اىل  نحتاج 

ألستاذي الكبري هو: 
آيات عديدة  الكريم يؤكد يف  القرآن 
هذه  ومن  عريب،  بلسان  أنزل  أنه  عىل 

 0  / چ  تعاىل:  قوله  األيات 
 U چ  103[؛  النحل:  ]سورة  1چ 
Zچ   Y  X  W  V
 z  y چ  3[؛  الزخرف:  ]سورة 
~چ]سورة   }  |  {

 a  `  _ چ  2[؛  يوسف: 
چ   h  g  f  e  d  c  b

]سورة الشورى: 7[.
غري  كلامت  نجد  نفسه  الوقت  ويف 
الرسيانية  أو أعجمية مستعارة من  عربية 
واحلبشية  والرومية  والفارسية  واآلرامية 
األلفاظ:  هذه  ومن  والعربية.  والقبطية 

 :1 )االتقان  يف  السيوطي  مجعه  ما 
138-141) ما ورد يف القرآن بغري لغة 

العرب:
ركن.  أي  )أخلد)  تعاىل  قوله  منها 
أي  )أسفار)  قبائل.  أي  )أسباط) 
االكواز  )أكواب)أي  بالرسيانية.  الكتب 
بالعربية.  الدعاء  أي  )االواه)  بالنبطية. 
بالنبطية.  بطنها  أي  حتتها)  من  )فناداها 
أي  حطة)  )وقالوا  فارسية.  )جهنم) 
صوابا بالعربية. )حواريون) أي غسالون 

بالنبطية.
بني  تعارضا  هناك  أن  يرى  البعض 
القرآن  يف  عربية  غري  ألفاظ  وجود  فكرة 
بلسان  وفصل  أنزل  القرآن  أن  وفكرة 
متضادين  فريقني  فنكون  مبني.  عريب 

ومتقابلني يف الرؤيا.
عجمة  نفي  اىل  يلجأ  األول:  الفريق 
عربية  صفاء  عىل  ليؤكد  الكلامت  هذه 
وحديثا  والشافعي  كالطربي  القرآن 
الدكتور حممود محدي وأستاذي ومعلمي 

حممد حسني الصغري.
اما الفريق الثاين، فقد جلأ اىل اإلقرار 
عباس  ابن  ومنهم:  القرآن،  يف  بوجودها 
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والسيوطي. وجماهد  وعكرمة 
يعترب  الفريق  هذا  األول:  الفريق 
جيب  شبهة  القرآن  ألفاظ  بعض  عجمية 
كل  أن  اىل  الفريق  هذا  ويستند  ابطاهلا. 
أو  أعجمية  األلفاظ  من  القرآن  يف  ما 
مبني،  عريب  بلسان  كونه  ينايف  ال  غريبة 
ذلك  الذي خلف  أما  ويثبته،  يعضده  بل 

باطل من عدة وجوه:
باللسان  املقصود  األول:  الوجه 
عىل  ودار  العرب،  به  نطق  ما  هو  العريب 
وصار  لغتهم  من  أصبح  ألنه  ألسنتهم، 
أي  أخرى.  ألفاظ  من  كانت  وان  عربيا، 
جديد  بكلم  يأتِ  مل  الكريم  القرآن  أن 
القرآن  ينزل  أن  فقبل  العرب،  تعرفه  مل 
اللسان  يف  شائعة  الكلامت  هذه  كانت 
العريب  الشعر  واقع  أن  والدليل  العريب. 
فقد  بلغته  القرآن  نزل  الذي  اجلاهلية  يف 
من  معربة  ألفاظ  عىل  الشعر  هذا  أشتمل 

قبل أن ينزل القرآن؛ مثل:
رومية،  لغة  وهي  السجنجل،  كلمة 
ومعناها: املرآة؛ وقد وردت هذه الكلمة 

يف شعر امرئ القيس يف قوله:
مهفهفة بيضاء غري مفاضة                          =

ترائبها مسقولة كالسجنجل(٥).          =
الدرة  وهي  اجلامن،  كلمة  وكذلك 
اللفظ  هذا  وأصل  الفضة،  من  املصنوعة 
قول  يف  جاء  وقد  عرب،  ثم  فاريس، 

الشاعر لبيد بن ربيعة يف معلقته:
وتيضء يف وجه الظالم منرية

نظامها(٦). سل  البحري  كجامنة 
القرآن  عارصوا  الذين  والعرب 
مل  اإلسالم،  دعوة  وعرضوا  الكريم، 
األلفاظ  تلك  عن  نفوا  أهنم  عنهم  يعرف 
كانوا  وهم  عربية،  ألفاظا  تكون  أن 
كان،  لو  ذلك  نفي  يف  غريهم  من  أوىل 
كلامت  من  فيه  ما  يعلموا  أن  أجدر  وهم 
من  ليست  أو  يفهموها،  ل  أعجمية 
الرأي  هذا  املبني.  العريب  لساهنم  نسيج 
يدافع عنه أستاذي ومعلمي حممد حسني 
التاسع  العدد  يف  له  بحثني  يف  الصغري 
العلمية  املجلة  من  عرش  الثالث  والعدد 

محدي  حممود  الدكتور  وكذلك  املصباح. 

ــريء  أم ديـــوان  ــشــايف:  ال عبد  مصطفى   (5(
1425هـ/  العلمية،  الكتب  دار  القيس، 

2004م. 
)6) احسان عباس: رشح ديوان لبيد بن ربيعة، 

الكويت1962.  بدولة  االعالم  وزارة 
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ألفاظ  وجود  )ان  يقول:  حيث  كتابه  يف 
هذه  ألن  اليَّم)  سندس،  استربق،  مثل 
عند  االستعامل  مألوفة  كانت  األلفاظ 
الكريم،  القرآن  نزول  قبل  العرب 
حمادثاهتم  يف  ظاهرا  شيوعا  وشائعة 
وقبلهم  الدورية.  وكتاباهتم  اليومية 
قد  والشافعي،  الطربي  من  كل  بقرون 
عىل  وأكدوا  الكلامت  هذه  عجمة  نفوا 
الطربي  يقول  القرآن.  عربية  صفاء 
مع  القرآن  يف  األلفاظ  هذه  مثل  )ورود 
كلامت  بعدد  قيست  ما  اذا  وندرهتا  قلتها 
)لسان  كونه  عن  القرآن  خيرج  ال  القرآن 

مبني). عريب 
هذه  تكون  أن  يمكن  الثاين:  الوجه 
األلفاظ قد وجدت يف العربية قبل نزول 
فاستعارهتا  جدا  طويل  بوقت  القرآن 
لعدم  العرب  ونسيها  األخرى  اللغات 
أخرى  مرة  القرآن  فأحياها  استعامهلا 
املدافعني  أشد  من  الرأي  هذا  للوجود. 
حسني  حممد  الدكتور  األستاذ  هو  عنه 
الواردة  )فاأللفاظ  يقول:  حيث  الصغري 
يقال  أو  عى  ُيدَّ والتي  العظيم  القرآن  يف 
أو  عربية،  أو  رسيانية،  أعجمية،  بأهنا: 

تكون  قد  آرامية،  أو  حبشية  أو  فارسية، 
استعارهتا  عربية،  أصول  ذات  كلها 
اللغة  من  واقرتضتها  األخرى،  اللغات 
العربية،  من  أقدم  ليست  فهي  العربية، 
القرآن  جاء  ثم  الصحيح،  هو  والعكس 
الكريم فاستعملها عىل األصل، وأعادها 

سريهتا األوىل)7).
يؤكد  الفريق  هذا  الثاين:  الفريق 
الكريم.  القرآن  يف  األلفاظ  عجمية  عىل 
بوجود  االقرار  اىل  الفريق  هذا  جلأ  حيث 
رسيانية،  فارسية،  من  أعجمية  ألفاظ 
القرآن  يف  عربية،  رومية،  نبطية،  آرامية، 
الكريم. ويمثل هذا الفريق ابن عباس)8)، 

وعكرمة)9). وجماهد)10). والسيوطي.
األول  الفريق  عىل  يأخذ  الفريق  هذا 

العدد  املصباح  جملة  الصغري:  حسني  حممد   (7(
9 ربيع 1433هـ. 

)8) عبد اهلل بن عباس بن عبد املطلب، صحايب 
ويكيبيديا   .النبي عــم  وابـــن  جليل 

املوسوعة احلرة. 
املغرية،  بن  هشام  بن  جهل  أيب  بن  عكرمة   (9(

ويكيبيديا املوسوعة احلرة. 
السائب  أيب  بــن  السائب  ــوىل  م جماهد   (10(
املوسوعة  ويكيبيديا  القريش،  املخزومي 

احلرة. 
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القرآن،  يف  الغريب  ينكرون  كيف  بأهنم 
حممد  مثل  العلامء  باعرتاف  موجود  وهو 
)غريب  كتابه  يف  قتيبة  بن  مسلم  بن 
مؤلف  أول  يعترب  وهو  القرآن))11)، 
القرن  يف  القرآن  غريب  بيان  يف  وضع 
السجستاين  وكذلك  اهلجري،  الثالث 
ومثله  القرآن)12)،  لغريب  وتفسريه 
)املفردات  كتابه  يف  األصفهاين  الراغب 
جالل  ثم  القرآن))13)،  غريب  رشح  يف 
أسم  حيمل  كتاب  فله  السيوطي،  الدين 

القرآن))14). )مبهامت 
من  رصحيا  اعرتافا  ذلك  يعد  أال 
القرآن  يف  الغريب  بورود  العلامء  هؤالء 

الكريم؟.

بن  املجيد  عبد  بن  اهلل  عبد  حممد  أبــو   (11(
ويكيبيديا  الدينوري،  قتيبة  بن  مسلم 

احلرة.  املوسوعة 
يف  الغريب  تفسري  الواحد:  عبد  حممد   (12(

القرآن. دار قتيبة، 1416هـ/ 1995م. 
يف  املــفــردات  ــاز:  ــب ال مصطفى  ـــزار  ن  (13(
الدراسات  مركز  القرآن.  غريب  رشح 
مصطفى،  نــــزار  بمكتبة  ــوث  ــح ــب وال

2009م. 
األقران  مقحامت  البغى:  ديب  مصطفى   (14(
علوم  مــؤســســة  الـــقـــرآن،  مــبــهــامت  يف 

1982م.  1403ه/  القرآن. بريوت 

املحدثني،  والباحثني  العلامء  ومن 
الديار  مفتي  خملوف،  حسنني  الشيخ 
القرن  من  األول  النصف  يف  املرصية 
تفسري  القرآن  )كلامت  كتابه  يف  العرشين 

وبيان))15).
من  القرآن  مفرسي  مجيع  أن  كام 
كثري  بن  اجلاللني،  الزخمرشي،  الطربي، 
والسيد  الطباطبائي  حسني  حممد  وأخريا، 
يف  غريبا  رأوه  ما  برشح  قاموا  قطب، 

القرآن.
وجود  بإنكار  القول  يسوغ  فكيف 
هذه  أمام  الكريم  القرآن  يف  الغريب 
أحد؟.  عن  تغيب  ال  التي  احلقائق 
العرص  يف  العريب  الشعر  خلو  كذلك 
العرب  ديوان  يعترب  كان  والذي  اجلاهيل 
خلوه  يشء،  كل  يف  وخربهم  ومنتداهم 
وجود  أما  الغريبة؟.  األلفاظ  هذه  من 
من  كل  أستخدمها  ثالثاً  أو  كلمتني 
ربيعة،  بن  لبيد  والشاعر  القيس  امريء 

اليربر وينفي هذا االدعاء.
اجلاهيل  الشعر  عباس:  بن  قال 

تفسري  القرآن  كلامت  خملوف:  حسنني   (15(
.1995 االغاثة االسالمية،  البيان. هيئة 
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احلرف  علينا  خفي  فاذا  العرب  ديوان 
فالتمسنا  ديوانه،  اىل  رجعنا  القرآن  من 

منه. ذلك  معرفة 
بني  التناقض  هذا  حيل  كيف 

الفريقني؟.
األول  الفريق  بني  التناقض  حل 
الكلامت  وجود  قاطعا  نفيا  ينفي  الذي 
موجودة  ألهنا  القرآن،  يف  األعجمية 
الثاين  الفريق  وبني  عريب،  وأساسها 
الذي جيزم بوجودها. حلل هذا التناقض 
ذلك  قبل  منا  يتطلب  الرؤيتني  بني 
هلا  والتي  املهمة  األمور  بعض  توضيح 

وهي: باملوضوع  العالقة 
والتداخل  التوافق  إن  أوال: 
بعض  يف  اللغات  بني  واالشرتاك 
ومألوف،  ومعروف  شائع  أمر  الكلامت 
اللغات  علم  دارسو  قرره  قد  أمر  وهو 
بني  فالتالقح  وحديثا.  قديام  أنفسهم 
العصور  عرب  بينها  والتفاعل  اللغات 
ومنها  ومقرر.  واقع  أمر  واألزمان 
اللغة  بني  والتفاعل  التالقح  مسألة 
سبقت  قد  األخرى  واللغات  العربية 
مألوف  أمر  وهو  االسالم،  دعوة 

فهي  اليوم،  الناس  لغات  بني  ومشاهد 
البرشي  االجتامع  سنن  من  ثابتة  سنة 
األحوال  بتغري  تتغري  وال  تتبدل  ال  التي 

واألزمان.
كتب  يف  نسب  الذي  الغريب  ثانيا: 
كان  نزوله  فرتة  يف  القرآن  اىل  العلامء 
رواية  يف  يرد  ومل  ألصحابه،  مفهوما 
غاب  الذين   الرسول أصحاب  أن 
حيث  من  القرآن  ألفاظ  فَهُم  عنهم 
وردت  ما  وكل  البحتة.  اللغوية  الداللة 
أواه،  فاطر،  ابا،  قسورة،  غسلني،  مثل: 
باعتبار  مطلق،  ال  نسبي  غريب  حنان؛ 
اللغة  غري  أخرى  لغات  من  مستعار  أنه 
هلجة  غري  عربية  هلجات  من  أو  العربية، 

القرآن. فيها  نزل  التي  قريش 
ثالثا: أن كل ما يف القرآن من كلامت 
غري عربية هي ألفاظ مفردة، بينام القرآن 
عربية،  غري  تراكيب  من  متاما  خيلو 
اللغة  غري  من  واحدة  مجلة  فيه  فليس 
أية  يف  أجنبية  مفردات  ووجود  العربية، 
غري  أم  العربية،  اللغة  كانت  سواء  لغة، 
العربية ال خيرج تلك اللغة عن أصالتها.
العربية  غري  األلفاظ  وجود  رابعا: 
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احلياة  صورة  تعكس  قد  األعجمية  أو 
القرآن  يبني  حيث  مكة.  يف  األجتامعية 
متعددة  جاليات  هناك  بأن  الكريم 
يف  كانت  واألديان  واألجناس  األعراق 
مكة. ولقد دققُت فوجدُت جل الكلامت 
حسني  حممد  الكبري  أستاذنا  ذكرها  التي 
املكية عدا  السور  الصغري قد صدرت يف 
السور  يف  صدرت  قد  منها  جدا  قليل 
املوجهة  السور  عن  عبارة  وهي  املدنية 
دينار،  األلفاظ:  هذه  ومن  اليهود،  ضد 
راعنا، اجلبت، قنطار، جموس، ربانيون و 

حواريون.
اليوم  تعترب  الالتينية  اللغة  خامسا: 
اللغة  كانت  امليتة.  أو  البائدة  اللغة 
املحيطة  وخاصة  أوربا  ملعظم  السائدة 
وموت  املتوسط.  األبيض  بالبحر 
الفرنيس  الباحث  يعزوها  اللغة  هذه 
عدم  اىل:  اللغات)16)  يف  املتخصص 

صحيحة،  بصورة  هبا  اآلباء  تكلم 
البيع  من  اليومية  احلياة  يف  تداوهلا  وعدم 

 Sylvain AUROUX، comment  (16(
 le Latin est -il devenu une

langue mort

هو  وأخريا  األخرى،  واملهن  والرشاء 
اللغة الالتينية لكل ما هو غريب  مقاومة 

ورفضه.
املبحث الثاين
حقائق قرآنية:

أوال: وحدة الدين:
املنزل  اهلل  لدين  أصطالح  االسالم 
يف الكتاب. القرآن مل يطلق عىل اليهودية 
بل  أبدا،  بالدين  والصابئة  واملسيحية 
يعتربها  قد  بامللة.  عليهم  القرآن  أطلق 
لدين واحد هو االسالم.  القرآن رشائع 
وكذلك  القرآن.  قبل  موجود  االسالم 
موجودون  املسلمون  هم  االسالم  مادة 
أو  اجلاهلون  يظن  القرآن.  قبل 
اسالم  هو  االسالم  هذا  أن  املتجاهلون 
القرآن هو اسالم  أمة حممد فقط. اسالم 
 حممد الرسول  بلغه  الذي  الكتاب 
النصارى  اسالم  نفس  وهو  قومه  بلسان 

 ½  ¼  » چ  تعاىل:  قال  واليهود. 
 Ã  Â  Á  À  ¿  ¾
 Ç  Æ  Å  Ä
 %  $  #  "  !  É  È
 +  *  )  (  '  &
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 6  5  4  3  2  1

 =  <  ;  :  9  8  7

 E  D  C  B  A  @  ?  >

چ  K  J  I  H  G  F

]سورة آل عمران: 83 -85[.
ومعنى  اسام  االسالم  أخذ  القرآن 

 ¨  § من الكتاب، قوله تعاىل: چ 
 .]78 ]سورة احلج:  چ  «  ª  ©
املتقدمة. الكتب  يف  القرآن  قبل  من  أي 
 K  J  I  H چ  تعاىل:  وقوله 
 R  Q  P  O  N  ML
]سورة  چ   X  W  V  U  T  S
تعاىل:  قوله  وكذلك   .]19 عمران:  آل 

 F E D C B A @ ?چ

K J I H G چ ]سورة آل 

عمران: 85[.
مل يوجد يف القرآن غري هاتني اآليتني 

كلمة االسالم. فيهام  تذكر 
مصطلح  عامة  بصورة  يطلق  القرآن 
للديانة  أي  العرب.  غري  عىل  املسلمني 
ويطلق  القرآن.  نزول  قبل  التوحيدية 
عىل  املؤمنني  مصطلح  عامة  بصورة 

عرب اجلزيرة الذين آمنوا بنبوة الرسول 
.حممد

للمسلمني  واحد  فهو  الدين  أما 
االسالم  االسالم.  وهو  وللمؤمنني 
املسلمون  وكذلك  القرآن  قبل  موجود 

موجودون قبل القرآن.
 Ä  Ã  Â چ  تعاىل:  وقوله 
 É  È  Ç  Æ  Å
 Ì- العرب –هم   Ë  Ê
اليهود  -أي   Î  Í
 .]12 النحل:  ]سورة  -چ  والنصارى 
عليهم  ويطلق  العرب  يثبت  القرآن 
نفسه  الوقت  ويف  )املؤمنون)،  تسمية 
الكتاب.  أهل  من  للمسلمني  برشى  هو 

ے   ~ چ  الكريمة  اآلية  يف  نجد 
 ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡
 ¬  «  ª  ©  ¨ §
چ  ²  ±  °  ¯  ®

.]82 املائدة:  ]سورة 
الغبار  كامل  توضيح  هو  وهذا 
املؤمنون  مها:  للمصطلحني  عليه 

 ! چ تعاىل:  قوله  وكذلك  واملسلمون. 
 &  %  $  #  "
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 ,  +  *  )  (  '
 3  2  1  0  /  .  -
]سورة  چ   8  7  6  5  4

.]62 البقرة: 
صحيفة  ميثاق  نص  يف  فقرة  وهناك 
املدينة املنورة يذكر يف أحدى فقراته: ان 
املؤمنني.  مع  أمة  عوف  بني  من  اليهود 
اليهود ينفقون مع املؤمنني ما داموا  وأن 

حماربني)17).
املسلمون  كلمة  ذكرت  القرآن  يف 
 24 حوايل  ومسلمة  ومسلم  واملسلمني 

مرة.
 &  %  $  #  " چ  تعاىل:  قوله 
 G  F  E  D  .  ..(  '

 R  Q  PO  N  M  L  K  JI  H

يونس:  ]سورة  چ   U  T  S

.]72-71
 ¥  ¤  £  ¢ چ  تعاىل:  وقوله 
 ®  ¬  «  ª  ©  ¨  §  ¦
 .]67 عمران:  آل  ]سورة  °چ   ¯

الدولية  الوثائق  رشيف:  حممود  بسيوين   (17(
الــرشوق  دار  االنــســان،  بحقوق  املعنية 

2003م.  القاهرة ج2/ 

 #  "  ! چ  تعاىل:  قوله  وكذلك 
 +*  )  (  '  &  %  $

 2  1  0  /  .  -  ,

 : 9 8 7 6 5 4 3

]سورة البقرة: 127[. ; چ 

يوسف  والنبي  يعقوب  والنبي 
ورصحوا  أدعوا  كلهم   سليامن والنبي 
133[؛  البقرة:  ]سورة  مسلمون  بأهنم 
النمل:  ]سورة  151[؛  يوسف:  ]سورة 

.]32- 31
 h  g چ  تعاىل:  قوله  حتى 
 q  p  o  n  m  l  k  j  i

]سورة يونس: 84[. r چ 
بأهنم  رصحوا  االنبياء  كل  كان  اذا 
املؤمنني  من  معهم  ومن  مسلمون 
 ،حممد الرسول  اىل  نوح  من  بنبوهتم 
أختلفت  وان  االسالم  هو  هؤالء  فدين 
ورشيعة  موسوية  رشيعة  أي  الرشائع. 
أمة  فإسالم  حممدية.  ورشيعة  عيسوية 

 6 چ  السابقة.  االمم  اسالم  هو  حممد 
 <  ;  :  9  8  7
 -  ,  +  * چ و چ   >  =
أما  چ.   2  1  0  /  .
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أراد اهلل سبحانه  الذي  الدين  جوهر هذا 
أهل  ومن  اجلزيرة  عرب  من  وتعاىل 

 Z  Y چ  تعاىل:  قوله  هو:  الكتاب 
 a  `  _  ^  ]  \  [
hچ   g  f  e  dc  b
تعاىل:  قوله  وكذلك   ]22 لقامن:  ]سورة 

 R  Q  P  O  N  M  L چ 

چ   X  W  V  U  T  S
]سورة فصلت: 33[.

ثانيا: وحدة الكتاب:
يف  الكتاب  كلمة  تكرار  مرات  عدد 
ذكرت  وكلها  مرة،   230 هي  القرآن 

الكتب. الكتاب وليس  أي  باملفرد 
 Q  P  O  N چ  تعاىل:  قوله 
 W V U T S R
]....چ ]سورة   Z  Y  X

.]213 البقرة: 
 X  W  V  U چ  تعاىل:  وقوله 
 ^  ]  \  [  Z  Y
]سورة  bچ   a  `  _

الزخرف: 3 -4[.
بلغة  رشح  أي  تبيان  هو  فالقرآن 
النه  التنزيل  فهو  الكتاب  أما  القوم. 

القوم. بلغة  اليتعلق 
 ,  + چ  تعاىل:  وقوله 
97[؛  مريم:  ]سورة  -چ 

 i  h  g  f چ  تعاىل:  وقوله 
ابراهيم:  ]سورة  چ   l  k  j

 l  k  j چ  تعاىل:  قوله  وكذلك  4[؛ 
 t  s  r  q  p  o  n  m
]سورة  چ   y  x  w  v  u

يونس: 37[.
تنزيالً  ليس  بأنه  يؤكد  فالقرآن 
النبي  بعثة  من  اهلدف  بل  جديداً. 
معرفة  عن  العرب  غفلة  هو   حممد

 § چ  تعاىل:  كقوله  الكتاب،  ودراسة 
 ® ¬ « ª © ¨

 ²  ±  °  ¯

¹چ   ¸  ¶  µ  ´  ³

سبحانه  واهلل   .]151 البقرة:  ]سورة 
 ،ابراهيم واسامعيل أمنية  وتعاىل حقق 

 G  F  E  D چ  تعاىل:  كقوله 
 M L K J I H

T S R Q PO Nچ 

]سورة البقرة: 129[.
قبل  موجود   ابراهيم النبي 
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يعلمهم  أن  فيقصد  واالنجيل  التوراة 
االصيل. الكتاب 

موسى  آتينا  يقول  الكريم  القرآن 
عديدة،  سور  يف  وتكررت  الكتاب. 
]سورة  49[؛  املؤمنون:  ]سورة 
القصص:  ]سورة  35[؛  الفرقان: 
]سورة  23[؛  السجدة:  ]سورة  43[؛ 
45[؛  فصلت:  ]سورة   ]53 غافر: 

.]87 البقرة:  و]سورة 
أي  أعطي.  معناها  آتيناه  وكلمة 

مسبقا. موجوداً  شيئاً  أعطي 
بصحة  يشهد  القرآن  هل  ثالثا: 

وألنجيل؟. التوراة 
القرآن يشهد بصحة الكتاب وصحة 
زمان  عىل  واالنجيل  التوراة  يف  التنزيل 

الرسول حممد يف احلجاز.
سبحانه  قوله  االوىل:  الشهادة 
]سورة  Iچ   H  G چ  وتعاىل: 

.]121 البقرة: 
به  يتهم  الذي  التحريف  يكون  قد 
تالوة  عدم  هو  اليهود  بعضَ  القرآُن 
أي  تالوته  حق  التوراة  أي  الكتاب 
تفسريهم  حسب  بالباطل  احلق  تلبيس 

وتعاىل:  سبحانه  بقوله  وذلك  وتأويلهم، 
 I  H  G  F  E  D چ 

 R  Q  P  O  N  ML  K  J
 .]121 البقرة:  ]سورة  Sچ 

 ¥  ¤ چ  سبحانه:  قوله  وكذلك 
 ®  ¬  «  ª  ©  ¨  §  ¦
چ   ´  ³  ²  ±  °  ¯

]سورة سبأ: 6[
فرسه اجلالالن: )يتلونه حق تالوته) 

أي يقرؤنه كام أنزل.
أهل  من  كثريون  يقرؤه  فالكتاب 
الكتاب يف زمن الرسول يف احلجاز كام 

أنزل.
سبحانه  قوله  الثانية:  الشهادة 

 ¹  ¸  ¶  µ  ´ چ  وتعاىل: 
 Á  À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º

 Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â

البقرة:  ]سورة  Êچ   É  È

.]101
أن  الكريمة  اآلية  هذه  حسب  أي 
واالنجيل  التوراة  يف  ملا  مصدق  القرآن 
بكتاب  سبحانه  اهلل  وسامه  عندهم  الذي 

 Qچ تعاىل:  قوله  منزل.  كتاب  أي  اهلل 
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 Y  X  WV  U  T  S  R
 ^  ]  \  [  Z
 b  a  `  _
hچ   g  f  e  d  c

]سورة املائدة: 44[.
التوراة  لصحة  جامعة  شهادة  هذه 
حتى   موسى زمن  من  كله  واالنجيل 
بأن  شهادة  وهي   .الرسول عهد 
هبا  حكم  واهنا  ونور  هدى  فيها  التوراة 
زمن  يف  ظلت  أي  أسلموا  الذين  النبيون 
عيسى  زمن  ويف  ارسائيل  بني  أنبياء 
ظل  بأنه  القرآن  شهادة  كذلك  وحممد. 
الكتاب  عىل  )شهداء)  الكتاب  أهل 
الربانيني  ألن   ،الرسول زمن  يف 
من  استحفظوا  بام  حيكمون  واالحبار 
القرآن  عهد  يف  يزل  مل  فهو  اهلل  كتاب 
يسمى  أن  فالقرآن اليمكن  اهلل).  )كتاب 

)كتاب اهلل) لو أن عليه شبهة حتريف.
قال اجلالالن: )كتاب اهلل) هو اللوح 
 النبي ألن  مقنع.  غري  هذا  املحفوظ. 
السامء  يف  بكتاب  يستشهد  أن  يمكنه  ال 
يتحققوا  أن  االرض  أهل  يستطيع  ال 
االرض،  عىل  هو  اهلل)  فـ)كتاب  منه. 

 ¾  ½  ¼ چ  تعاىل:  كقوله 
 Ä  Ã  Â  Á  À  ¿
 É  È  Ç  Æ  Å
 $  #  "  !  ...Ë  Ê
)أي   +  *  )  (  '  &  %

 7  6  5  4  3 قبله)... 
]سورة فاطر: 32-29[. 9چ   8

يشهد  القرآن  الثالثة:  الشهادة 
أهل  يتلوه  الذي  الكتاب  بتنزيل 

 y  x چ  سبحانه:  قوله  زمانه. 
ے....   ~  }  |  {  z

 Î  Í Ì  Ë  Ê  É  È  Ç
چ  Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï
هذه   .]176-  174 البقرة:  ]سورة 
الكتاب  تنزيل  صحة  عىل  قاطعة  شهادة 
الرسول  واىل  احلجاز  اىل  وصل  الذي 
عهد  يف  قائمة  تنزيله  وصحة   ،حممد
الكتاب  أهل  أختلف  مهام   الرسول
عىل  منه  بعضهم  كتم  ومهام  تأويله  يف 

 ,  +  ...# چ  تعاىل:  قوله  العرب، 
 3  2  1  0  /  .  -
چ  :  9  8  7  6  5  4
أن  أي   .]3-1 عمران:  آل  ]سورة 



د. عبد عيل سفيح

87

للناس  هدى  يزاال  مل  واالنجيل  التوراة 
تعاىل:  وقوله   .الرسول زمن  حتى 

 l  k  j  i  h  g  f چ 

 r  q  p  o  n  m
هل   .]68 املائدة:  ]سورة  چ  t  s
الكتاب عىل  القرآن أهل  يصح أن حيمل 
فيهام  كانا  لو  واالنجيل  التوراة  اقامة 

حتريف؟.
 A  @ چ  تعاىل:  وقوله 
]سورة  چ   F  E  D  C  B
تعاىل:  قوله  وكذلك   .]43 املائدة: 
 ....2  1  0  / چ. 

 DC  B  A  @  ?  >  =
 L  K  J  I  H  G  F  E
Mچ]سورة املائدة: 46 -47[.

يتهم  القرآن  بأن  ذكرنا  مما  نستنتج 
احلق  يكتمون  باهنم  الكتاب  أهل 
بدون  اهلل  عىل  ويقولون  الكلم  وحيرفون 

 J  I  H  G  F  E علمچ 
چ ]سورة آل عمران: 93[.  K

يستغرب   حممد الرسول  وكان 
من اخلالف الدائر بني اليهود والنصارى 
وهم يتلون الكتاب الواحد وذلك بقوله 

 $  #  "  ! چ  تعاىل: 
 +  *  )  (  '  &  %
]سورة  /...چ   .  -  ,

.]113 البقرة: 
يعملوا  مل  اذ  اليهود  يكفر  فالقرآن 
يؤمنون  ألهنم  ويلومهم  التوراة  بأحكام 
تعاىل:  كقوله  ببعض،  ويكفرون  ببعض 

 &  %  $  #  "  ! چ 

 1 .. ...+  * )  (  '
 6  5  4  3  2
 I  H....8  7
]سورة  چ   L  K  J

البقرة: 84 -85[
اذن رغم كل هذه الشهادات بصحة 
الرسول  فرتة  يف  واالنجيل  التوراة 
لدى  دينيا  أن هناك مفهوما  اال   حممد
كل  نسخ  الكريم  القرآن  بأن  املسلمني 
الكتب الساموية التي أنزلت قبله. نعم.. 
موسى  عىل  انزلت  وانجيل  توراة  هناك 
القرآن  وصفها  كام  كانت.  وعيسى 
عليه  انزلت  ملن  ونوراً  -هدىً  الكريم 
ولكن  عليهم  الكريم  القرآن  احتج  وهبا 
والنفاق واألهواء حرفت هذه  الكفر  يد 
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املتعاقبة  للرتمجات  يكون  وقد  الكتب 
تسامل  أمر  وهو  التحريف  ذلك  يف  اثر 
واملسلمني  والباحثني  العلامء  كل  عليه 

وغريهم.
رابعا: أولوا العلم:

لغويا  تفسريا  القرآن  تعابري  تفسري 
احلقائق  من  كثرياً  يضيع  وحسب، 
هو  العلم  أولوا  معنى  أن  إذ  القرآنية. 
الكتاب.  أهل  تعبري  مع  مرتادف  تعبري 
من  قريباً  نراه  دعوته  يف  الكريم  والقرآن 
كقوله  األمة،  وحدة  حتى  الكتاب  أهل 

 1  0  /  .  - چ  سبحانه: 
]سورة  4چ   3  2
تعاىل:  قوله  وكذلك  92[؛  األنبياء: 

 ¥  ¤  £  ¢  ¡ ے  چ~ 

هذه   .]52 املؤمنون:  ]سورة  ¦چ 
وحدة  أما  األمة.  وحدة  عن  تعرب  اآليات 
الكتاب  أهل  بني  الوحدة  فهي  الدعوة، 
قوله  يف  املرشكني،  جتاه  العرب  واملؤمنني 

 ¬  «  ª  © چ  سبحانه: 
 ¶  µ  ´  ³  ²  ±  °¯  ®

 ¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹  ¸

]سورة  Äچ   Ã  ÂÁ  À

الوقت  نفس  ويف   .]90-89 األنعام: 
الكتاب  أهل  عن  بعيد  القرآن  أن  نرى 
حتى التكفري يف آن واحد، بقوله سبحانه: 

چ9 : ; > = < 

 F  ED  C  B  A  @  ?
]سورة  Jچ   I  H  G

املائدة: 78[.
الذين يمتدحهم  من هم أهل الكتاب 
الذين  الكتاب  أهل  هم  ومن  القرآن، 

يكفرهم القرآن؟.
الكتاب  اىل  وقربه  القرآن  انتساب 
مجاعة  اىل  خصيصا  ينتسب  وأهله، 
قوله  باأليامن،  معهم  جيتمع  منهم 

 L  K  J  I  Hچ تعاىل: 
النمل:  ]سورة  Pچ   O  N  M
املوجودون  املسلمون  وهؤالء   .]91
أولوا  بأهنم  القرآن  يصفهم  القرآن  قبل 
الذين شهدوا مع اهلل  العلم. وهؤالء هم 
ومالئكته بأن الدين عند اهلل األسالم، يف 

 :  9  8  7  6  5  4 چ  تعاىل:  قوله 
 B  A  @?  >  =  <  ;
 I  H  G  F  E  D  C
 Q P O N ML K J
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 Y  X  W  V  U  T  S  R
Z چ ]سورة آل عمران: 18 و 19[.
عظمهم  الذي  العلم  بأويل  ماملراد 
اهلل  مع  مجعهم  حيث  التعظيم  هذا  القرآن 
وحدانيته  عىل  الشهادة  يف  املالئكة  ومع 

وعدله؟.
هوية  عن  اعالنه  يف  واضح  والقرآن 
ارسائيل  بني  من  اليهود  الكتاب  أهل 
وميزهم عن هوية أهل الكتاب النصارى 

من بني ارسائيل، اذ قال سبحانه: چ( 
 1  0  /  .  -  ,  +  *

 < ; : 9 8 7 6 5 4 3 2

 D  C  B  A  @  ?  >  =

 J  I  H  G  F  E

 P  O  N  M  L  K

 W  V  U  T  S  R  Q

[چ   \  [  Z  Y  X

]سورة القصص: 52 -55[.
ويفرس بن كثري هذه اآلية فيقول: عن 
من  سبعني  بحق  نزلت  جبري  بن  سعيد 
 .النبي اىل  النجايش  بعثهم  القسيسني 
به  يقصد  عباس،  بن  اهلل  عبد  وعن 
 .بمحمد آمنوا  الذين  الكتاب  أهل 

 D  C  B چ  تعاىل:  قوله  أما، 
چ، مرة أوىل ايامهنم باملسيح، واملرة  E

.بمحمد ايامهنم  الثانية 
الكتاب  أهل  من  الطائفة  وهذه 
بنرصهم عىل  اهلل سبحانه  أيدها  النصارى 
وذلك  الكتاب  أهل  من  الطوائف  بقية 
قوله  يف   ،حممد برسالة  بتصديقهم 

 ò ñ ð ï î í سبحانه: چ
ó چ.

القرآن  تفسري  يف  الطباطبائي  أما 
بن  اهلل  عبد  بحق  نزلت  فيقول:  امليزان 
الداري  ومتيم  الفاريس  وسلامن  سالم 
أهنا  كذلك  ويقال  واجلارود.  والعبدي 
االنجيل  أهل  من  أربعني رجال  نزلت يف 
بالنبي حممد قبل مبعثه  كانوا مسلمني 
مع  اقبلوا  احلبشة  من  وثالثون  اثنان 
جعفر بن أيب طالب وقت قدومه، وثامنية 
وابرهة  بحريا  ومنهم  الشام  من  قدموا 
واألرشف وأيمن وادريس ونافع ومتيم.

عن  فيقول:  تفسريه  قي  كثري  ابن  اما 
فأيدنا  عباس:  ابن  عن  جبري  بن  سعيد 
نرصناهم  أي  عدوهم  عىل  آمنوا  الذين 
النصارى،  فرق  من  عاداهم  من  عىل 
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ثم  شاء  ما  فينا  اهلل  كان  فرقة:  فقالت 
اليعقوبية.  هم  وهؤالء  السامء  اىل  صعد 
رفعه  ثم  شاء،  ما  فينا  كان  فرقة:  وقالت 
فرقة:  وقالت  النسطورية.  وهؤالء  اليه 
اهلل  رفعه  ثم  شاء،  ما  اهلل  عبد  فينا  كان 
فتظاهرت  املسلمون.  هم  وهؤالء  اليه 
الكافرتان عىل املسلمة فقتلومها، فلم يزل 
.االسالم طامسا حتى بعث اهلل حممدا

ال  تام  بوضوح  القرآن  يعلن  هنا 
أهل  من  النصارى  هوية  عن  فيه  التباس 
أولوا  وهم  ارسائيل  بني  من  الكتاب 
اهلل  مع  يسشهدون  الذين  وهم  العلم 
وهم  القرآن،  دعوة  صحة  عىل  واملالئكة 
تعاىل:  قوله  يف  العلم،  يف  الراسخون 

 «  ª  ©¨  §  ¦  ¥ چ¤ 

چ.  ¬
فيفرسون  كثري  وابن  الطربي  أما 
من  لكل  عامة  بأهنا  العلم  يف  الراسخون 

يعرف املحكم واملتشابه يف القرآن.
معظم  معرفة  عدم  بأن  أعتقد  أنا 
جيعل  للنصارى  احلقيقية  للهوية  املفرسين 
بينام  السور.  لبعض  كامل  غري  التفسري 
قوله  يفرسون،  املفرسون  هؤالء  نفس 

 h  g  f  e  d  c چ  تعاىل: 
 p  o  n  m  lk  j  i

 ،]49 العنكبوت:  ]سورة  qچ 

أي أهل الكتاب.
لسورة  قطب  سيد  تفسري  ويف 
)أهل  يقول:   58-  52 اآلية  القصص 
الذين عرفوا احلق من قبل  الكتاب)، هم 
دين.  بكل  املؤمنني  دين  هو  واالسالم هلل 
القرآن  صدقوا  ثم  قبل  من  هلل  أسلموا 
االسالم  عىل  الصرب  سامعه.  بمجرد 
ومقابله  والوجه.  القلب  اسالم  اخلالص 
الدين  عىل  واالستقامة  والشهوة.  اهلوى 
يف األول واآلخرة. وصربوا عىل السخرية 
وااليذاء كام سبقت الرواية. وكام يقع دائام 
املجتمعات  يف  دينهم  عىل  للمستقيمني 
زمان  كل  يف  اجلاهلة  الضالة  املنحرفة 

 V Uومكان. وقوله تعاىل: چ
چ، أي االحسان وهو أفق العظمة   W
ال يبلغه اال املؤمنون)18). أما قوله سبحانه 

 ¤  £  ¢  ¡ ے   ~  } چ  وتعاىل: 
 ©  ¨  §  ¦  ¥

]سورة يونس: 94[. ªچ 

)18) سيد قطب: يف ظالل القرآن. 
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حيث  اآلية  هذه  قطب  سيد  يرشح 
قال:  أنه   اهلل رسول  عن  روي  يقول: 
هذا التوجيه بيشء ما كان وراءه من شدة 
املوقف يف مكة بعد حادث االرساء، وقد 
تصديقه.  لعدم  أسلموا  من  بعض  أرتد 
وبعد موت خدجية وأيب طالب، واشتداد 
وبعد  معه.  ومن   الرسول عىل  األذى 
جتمد الدعوة تقريبا يف مكة بسبب موقف 
تلقي  العنيد. وكل هذه املالبسات  قريش 
فيرسي   الرسول قلب  عىل  ظالهلا 
الطباطبائي  أما  التوكيد.  هبذا  ربه  عنه 
اآلية  هلذه  تفسريمها  يف  والزخمرشي 
الرازي  أما  الكتاب.  أهل  إهنم  فيقولون 
عبد  هم  املقصود  ان  فيقول  تفسريه  يف 
اهلل بن سالم، وعبد اهلل بن صوريا، ومتيم 
الداري، وكعب األحبار ألهنم هم الذين 

يوثق بخربهم.
 ª  © چ  سبحانه:  قوله  أما 
 ³  ²  ±  °¯  ®  ¬  «

 ¼  »  º  ¹  ¸  ¶  µ  ´

 Ã  ÂÁ  À  ¿  ¾  ½

 Í  Ì  ËÊ  É  È  Ç  Æ  ÅÄ

األنعام:  ]سورة  Ðچ   Ï  Î

.]90- 89
بالنسبة  خاص  موقع  هلا  اآلية  هذه 
عدم  أيدينا.  بني  الذي  املوضوع  هلذا 
وهي  دقيقة  بصورة  احللقة  هذه  بيان 
التأريخ  النصارى يف  تعريف هوية  مسألة 
يعيق  سوف  والذي  االسالمي  العريب 
القرآنية  الظواهر  تفسري  يف  الوضوح  من 
وحتى عىل يد أكرب املفرسين. وهذه اآلية 
البحثي  املجال  هلذا  الكاشفة  اآلية  تعّد 

والرأي املزمع.
حساسية هذه تكمن يف:

يرشد  وتعاىل  سبحانه  اهلل  أن 
هؤالء.  هبدى  يقتدي  أن  اىل   الرسول
هم  فمن  والرسل،  االنبياء  خاتم  وهو 
يف  املفرسين  رأي  عىل  فلنقف  هؤالء؟. 

ذلك.
فان  يفرسوهنا:  والزخمرشي  كثري  ابن 
الكتاب  اىل  يعود  ضمري  وهو  هبا،  يكفر 
مكة.  أهل  أي  وهؤالء  والنبوة.  واحلكم 
بالكتاب واحلكم  أهل مكة  يكفر  فان  أي 

 µ چ  سبحانه:  بقوله  وذلك  والنبوة، 
¶ ¸ º ¹ « ¼ چ.

األنبياء  هبم  واملراد  القوم  ويفرسون 
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جماهد  وعن  واألنصار.  املهاجرين  أو 
هم  القوم  كثري  ابن  تفسري  حسب 
الذي هيتدي  القوم  الفرس. وأختلفوا يف 
هبم  املراد  يقولون   .حممد النبي  هبم 
بأن  ادعوا  األنصار  أو  النبي،  أصحاب 
الفرس.  أهنم  وقيل  ختصهم.  اآلية  هذه 
التي سبقت  وقيل إهنم األنبياء ألن اآلية 
هم  وقيل  األنبياء.  عن  تتكلم  اآلية  هذه 

املالئكة.
كل  -أن  أعلم  -واهلل  نرى  ونحن 
اآلية  نسق  مع  تنسجم  ال  التفاسري  هذه 
أن   للرسول يمكن  ال  إذ  الكريمة. 
هيتدي بقومه الذين هم اهتدوا به ودخلوا 
قومه  من  كثرياً  أن  وكذلك  دينه.  يف 

أرتدوا.
باملالئكة   الرسول يقتدي  أن  أما 
هم  املالئكة  ألن  قبوله  صعب  أيضا  هذا 
أما  اهلل.  بأمر  ومأمورون  مسريون  عباد 
بالفرس   االعظم الرسول  يقتدي  أن 
فهؤالء  بعضهم،  قول  حسب  العجم  أو 
 .الرسول بعد  من  االسالم  دخلوا  قد 
قبوال  أكثر  هذا  باألنبياء  االقتداء  أما 
األنبياء  أن  اال  السابقة،  الطروحات  من 

نسخ  االسالم  وأن  أحياء،  يكونوا  مل 
قبول  يصعب  اذن  سبقته،  التي  الرشائع 

التفسري. هذا 
هذه  كل  ملاذا  وأسأل:  أعود 
آية واحدة. واحدة  تفسري  الفرضيات يف 
أقول  اجلنوب؟.  يف  وأخرى  الشامل  يف 
مرض  لعالج  دواءً  اشرتى  أحدنا  ان  لو 
وكتب عليه: هذا الدواء اما يرفع احلرارة 
استخدامه  يقبل  هل  احلرارة.  خيفض  أو 
أحد؟. ملاذا هذا كتاب اهلل أصدق الكتب 
نستطع  مل  وأصفاها،  وأنقاها،  وأطهرها 
واضحة؟.  بصورة  ظواهره  نرى  أن 
واآلخر  العجم،  املقصود  يقول  أحدهم 
واآلخر  األنصار،  واآلخر  املالئكة، 
هم  واآلخر  واألنصار،  املهاجرين 
قسم  بينهم؟.  الرابط  ماهو  األنبياء. 
يعيشون يف السامء، وآخرون يف األرض. 
وقسم  أموات.  وآخرون  أحياء  وقسم 
هذه  املستقبل.  يف  وآخرون  احلارض  يف 
منهج  معظم  تعم  التفسريية  الظاهرة 

هذا. ليومنا  األسف  ومع  التفسري 
قبل أن أعرض رأيي يف هذه املسألة، 
الطباطبائي  العالمة  رأي  أعرض  أن  أود 
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 90 اآلية  األنعام  لسورة  تفسريه  يف 
القوم؟. داللة عىل  يقول: من هم هؤالء 
فيها  أختلف  فقد  عظيام.  خطرا  هلم  أن 

املفرسين. أقوال 
-)والكالم  أعلم  -واهلل  تدل  فاآلية 
كل  يف  جعل  اهلل  أن  عىل  للطباطبائي)، 
باهلداية  موكلني  عباداً  أو  عبدا  زمان 
يتضمنها  التي  املستقيمة  والطريقة  االهلية 
ما آتاه أنبياءه من الكتاب واحلكم والنبوة 
وهدايته  الزوال  عن  دينه  هبم  اهلل  وحيفظ 
للرشك  سبيل  وال  االنقراض.  عن 
اهلية  بعصمة  ألعتصامهم  اليهم  والظلم 
الكرام  األنبياء  من  العصمة  أهل  وهم 
األتباع  اقتده)  )فبهداهم   .وأوصياءه
ناسخة  رشيعته  ألن  هبم.  ال  هبداهم 
كتبهم  عىل  مهيمن  وكتابه  لرشائعهم 
فلم  ترشيفية  نسبة  فمجرد  )فبهداهم) 
يقل اهلل )فبهم اقتده)، بل قال )فبهداهم 

اقتده).
مل  تفسريه  يف  هنا  الطباطبائي  السيد 
لكن  هويتهم؟.  هي  وما  هم؟.  من  حيدد 
موجودة  ظاهرة  اىل  ينقلنا  التفسري  هذا 
الطباطبائي  السيد  يذكرها  ومل  القرآن  يف 

النبي  قصة  وهي  اآلية  هذه  تفسري  يف 
موسى مع العبد الصالح.

والعبد   موسى بقصة  فالتذكري 
األنعام  آلية  بحثية  اشارة  هي  الصالح، 
انتقاصاً  ليس   الرسول فاقتداء   .90
وتعاىل:  سبحانه  قوله  يف  وذلك  له، 

 T  S  R  Q  P  Oچ

 ]  \  [  Z  Y  X  W  V  U
 e  d  c  b  a  `  _  ^

]سورة الكهف: 66-65[. fچ 
الطباطبائي  السيد  يفرسها  اآلية  هذه 
أن  أي  باطنية.  اهلية  نعم  اهنا  يقول:  اذ 
العلم  من  عنده  عباده  من  عبداً  هناك 

الغيبيات. علم  موسى.  عند  ماليس 
اهلل  فضل  حسني  حممد  السيد  أما 
وقف  لقد  بقوله:   90 األنعام  آية  فيفرس 
ليحددوا  الفقرة  هذه  أمام  املفرسون 
اهلل  وكلهم  الذين  هؤالء  شخصية 
األمر،  هذا  حول  واختلفوا  بالرسالة، 
ونحن ال نظن بأن اآلية واردة يف احلديث 
املسرية  وانتهاء  الرسالة  سقوط  عدم  عن 
يريد  حيث  فلنقف  الكافرين...  بكفر 
جهد  أنفسنا  عىل  ولنوفر  نقف  أن  لنا  اهلل 
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به،  لألحاطة  لنا  سبيل  ماال  يف  البحث 
وال فائدة لنا يف الوقت عنده. )اقتده) أي 
فضل  حسني  )حممد  األنبياء.  هبدى  اقتد 

اهلل تفسري سورة األنعام).
أما رأي الباحث يف تفسري هذه اآلية 

 © چ  وتعاىل:  سبحانه  قوله  هو: 
ª » ¬ ® ¯° چ. أوال 

جيب ان نحدد بدقة من هم هؤالء الذين 
الكتاب واحلكم  أعطوا ثالث نعم؟. أي 

والنبوة.
نوح،  اىل  أعطاها  بأنه  يعلن  القرآن 
قوله  يف  وذلك  وموسى،  وابراهيم، 

 D  C  B  A  @ چ  تعاىل: 
 J  IH  G  F  E
]سورة  Oچ   N  M  LK
سبحانه:  قوله  وكذلك  26[؛  احلديد: 

 C  B  A  @  ?  > چ 

 I  H  G  F  E  D
وقوله   ،]16 اجلاثية:  ]سورة  Jچ 

 g  f  e  dچ تعاىل: 
 m  l  k  j  i  h

 u  t  s  r  qp  o  n

 ،]27 العنكبوت:  ]سورة  چ   v

 D  C  B  A  @  ? چ  تعاىل:  وقوله 
 J I H G F E
آل  چ ]سورة   P  O  N  M  L  K

عمران: 79[.
چ، من   © چ  اذن قوله سبحانه: 
من  أم   ،نوح نسل  من  هم  هل  هم؟. 
أجتمعت  االثنني  ألن   ،ابراهيم نسل 
وأورثاها  والنبوة  الكتاب  فيهم 
 موسى به  القرآن  يقصد  ام  أوالدهم، 

أنبياء بني ارسائيل؟. ومن وراءه 
به  يقصد  ألنه  هنا.  واضح  القرآن 
عارصوا  والذين  اجلزيرة  يف  الكتاب  أهل 
اال  اجلزيرة  يف  يوجد  ومل   .الرسول
أي  ارسائيل  بني  امتداد  من  هم  الذين 
بأن  القول  ممكن  اذن  والنصارى.  اليهود 

 ¬ « ª © چ  تعاىل:  قوله 
® ¯° چ هم من بني ارسائيل اليهود 

والنصارى.
 ³  ²  ± چ  سبحانه:  وقوله 
´چ أي أهل الكتاب، وهم اليهود، يف 

وكذلك  Xچ،   W  V چ  سبحانه:  قوله 
 µ چ  تعاىل:  قوله  يف  نجران،  مسيحيو 
¶ ¸ º ¹ « ¼چ، املقصود 
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هبم  واملقصود  الكتاب،  أهل  من  قوم  به 
العلم؛  أولوا  وهم  النصارى  من  فرقة 

 ¿ چ¾  سبحانه:  قوله  يف  وذلك 
أي  Äچ.   Ã  ÂÁ  À

العلم  اويل  هبدى   الرسول يقتدي 
النصارى اذا صح هذا التفسري.

هؤالء  هل  هو:  اآلن  السؤال 
هم  الفرضية،  صحة  ان  النصارى، 
من  سبحانه  اهلل  أعطاهم  املقصودون، 
اىل  أعطاها  كام  والباطنية  الغيبية  العلوم 

عباده مثل اخلرض؟.
أوال: بن هشام يف سريته )1: 190-

ذا  صبياً  وكان  حممد  خرج  يقول:   (194
طالب  أيب  عمه  مع  جتارة  يف  سنة   12
الراهب  ونصح  بحريي  الراهب  ولقى 
اليهود  من  حممداً  حيفظ  بأن  طالب  أبا 

ألنه سوف يكون له شأن كبري.
-18  :1( البخاري  صحيح  ثانيا: 
أنطلقت   :(98-  97  :1( ومسلم   (19
نوفل  بن  ورقة  به  أتت  حتى  خدجية  به 
فأخربته  اجلاهلية،  يف  تنرص  امرءً  وكان 
أنه رأى وسمع؛   ،بام أخربها به حممد
قدوس،  قدوس  نوفل:  بن  ورقة  فقال 

كنت  لئن  بيده  ورقة  نفس  والذي 
الناموس  جاءه  لقد  خدجية  يا  صدقتيني 
لنبي  وانه  موسى،  يأيت  كان  الذي  األكرب 

فليثبت. له  هذه األمة. فقويل 
والقصص  السري  هذه  كانت  اذا 
علام  العباد  هلؤالء  اهلل  يعط  أمل  صحيحة؛ 
الصالح  العبد  اىل  أعطاه  ما  مثل  باطنيا 
من  هم  األثنان  يكن  أمل  موسى؟.  مع 
غيب  يوجد  هل  نصارى؟.  موسى  قوم 
الذي  بحريي  الراهب  غيب  من  أعظم 
نبوة  وهو  سنة   28 قبل  عظيم  بأمر  يتنبأ 

حممد؟.
هؤالء هم أول من التحقوا باحلنيفية، 
واملالئكة؛  اهلل  مع  شهدوا  هؤالء  أليس 
هيدون  موسى  قوم  من  أمة  هم  أليس 
آيات  يتلون  قائمة  أمة  هم  أليس  باحلق؛ 
هؤالء  يسجدون.  وهم  الليل  اناء  اهلل 
اهلل  أراد  قد  القرآن.  يقصدهم  الذين  هم 
إعطاءهم  وغريها  اآلية  هذه  يف  سبحانه 
كام  آنذاك،  العرب  عند  خاصة  مكانة 
بني  خاصة  مكانة   بيته ألهل  أعطى 
يف  عنده  نقف  أن  ماجيب  البيوت؟.هذا 

مستقل. بحث 
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ڻ  ڱ ں ں  چ  قال تعاىل: 
]سورة النحل:  ڻ ڻ ڻ ۀ چ 
يلقيها  كان  وساوس  عىل  تفريع   ]98
قريبو  وهم  املؤمنني  قلوب  عىل  الشيطان 
اهل  دسائس  وكانت  باالسالم  عهد 
التضعضع  يف  تعمل  تزال  ال  الرشك 
تعمل  كانت  وهكذا  االسالمية.  بالعقيدة 
كل  يف  واالحلاد  الكفر  اهل  من  اخلبائث 

زمان.
االسالمي  الواجب  فمن  ثم  ومن 
اجلن  شياطني  رشور  من  باهلل  االستعاذة 
عملها  تعمل  املكائد  دامت  ما  االنس  و 
اهلل  كتاب  تالوة  عند  به  واوىل  اخلبيث، 

تعقيب  جاء  ثم  ومن  احلميد.  العزيز 
ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  چ  بقوله:  االية 
ے  ے  ھ  ھ  ھ 
ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ 
]سورة  چ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ 

.]100-99 النحل: 
ابواب  ))اغلقوا   :الصادق قال 
ابواب  وافتحوا  باالستعاذة،  املعصية 

الطاعة بالتسمية)))1).
احللبي  اىل  باسناده  العيايش  وروى 
عن   الصادق اهلل  عبد  ابا  سألت  قال: 
سورة  كل  عند  الشيطان،  من  التعوذ 

)1) بحار االنوار ج89 ص216 رقم 24. 
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من  باهلل  فتعوذ  نعم،  فقال:  نفتحها؟. 
الرجيم)2). الشيطان 

هانئ  امحد  ايب  عن  الصدوق  وروى 
رفعه  باسناد  ابيه  عن  حممود  بن  حممد  بن 
كان  انه   جعفر بن  موسى  االمام  اىل 
االستشهاد  اراد  وعندما  الرشيد  بمحرض 
تال  ثم  وسمى  استعاذ  القرآن،  بآي 
الشيطان  من  باهلل  اعوذ  قال:  اآلية... 

الرجيم. بسم اهلل الرمحن الرحيم.
 N  M  L  Kچ

R..چ   Q  P  O

Z..چ   Y  X چ  قوله:  اىل 
ولد  عىل  الذرية  صدق  عىل  احتجاجاً 

البنت)3).
قوله تعاىل: چ ڱ ں ں ڻ 
ڻ..چ أي اذا أردت قراءته. نظري قوله: 

 *  )  (  '  &  %  $ چ 

اذا  أي   ،]12 املجادلة:  ]سورة  +چ 
 &  %  $ چ  وقوله:  مناجاته.  أردتم 
]سورة  (..چ   (  '

)2) تفسري العيايش ج2 ص270 رقم 68. 
رقم   70- ص66  ج1  الرضا  اخبار  عيون   (3(
  9 باب مجل من اخبار موسى بن جعفر

واآلية من سورة االنعام 6: 84 -86. 

النهوض  أردتم  اذا  أي   ،]6 املائدة: 
للصالة)4). 

واالمر باالستعاذة عند تالوة القرآن، 
التأكد  من  اقل  وال  الوجوب،  يف  ظاهر 
جعفر  ابو  الشيخ  قال  االستحباب.  عىل 
مستحبة  التالوة  عند  االستعاذة  الطويس: 
احلديث  ويف  خالف)5).  بال  واجبة،  غري 
كل  اول   الباقر جعفر  ايب  االمام  عن 
الرمحان  اهلل  ))بسم  السامء  من  نزل  كتاب 
الرمحان  اهلل  ))بسم  قرأت  فاذا  الرحيم)). 
فاذا  التستعيذ)6)،  أن  تبالِ  فال  الرحيم)) 
الرحيم)) الرمحان  اهلل  ))بسم  قرأت 

سرتتك فيام بني السامء واالرض)))7).
مجال  بن  حممد  االول  الشهيد  قال 
الشيخ  بن  عيل  ايب  وللشيخ  مكي:  الدين 
بوجوب  قول  الطويس  جعفر  ايب  االعظم 
هنا  الن  غريب.  وهو  به،  لالمر  التعوذ، 
يف  والده  فيه  نقل  وقد  باالتفاق.  للندب 

اىل  القيام  أردتــم  اذا  معناه:  الطربيس:  قال   (4(
الصالة. املجمع ج3 ص163. 

)5) تفسري التبيان ج1 ص425. 
)6) الكايف ج3 ص313 رقم 3. 

اخلالف  راجع  ج3ص331.  الشيعة  ذكرى   (7(
ج1ص324. 
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اخلالف من االمجاع منا)8).
وروى ابو جعفر الصدوق يف الفقيه: 
صالةً  الناس  اتم   اهلل رسول  كان 
واوجزهم، كان اذا دخل يف صالته قال: 
اهلل اكرب، بسم اهلل الرمحان الرحيم )13).

يعني: اذا اراد االجياز واالقتصار عىل 
الواجب من الصالة.

ويف احاديث وصف الصالة ما يدل 
حيث  محاد،  صحيحة  ففي  ذلك.  عىل 
جاء الوصف لبيان الواجب منها، اقترص 
))فقال:  احلمد:  قراءة  ثم  التكبري  عىل 
ولكن  احلمد...)))9).  قرأ  ثم  اكرب،  اهلل 
ذكر  اآلداب،  لبيان  الوصف  جاء  حيث 
االستعاذة اوالً ثم البسملة: ))اعوذ باهلل 
الرجيم،  الشيطان  من  العليم  السميع 

الرحيم...)))10). الرمحان  اهلل  بسم 
حنيفة  ابو  قال  االستحباب  وهبذا 
وامحد  والشافعي  واالوزاعي  وسفيان 

يستعيذ،  ال  مالك:  وقال  واسحاق)11). 

)8) من الحيرضه الفقيه ج1 ص200 رقم 921/ 6. 
)9) املصدر ص196 –رقم 916/ 1 

)10) املصدر ص199 رقم 2. 
واملغنى  ص324.  ج1  للشيخ  اخلالف   (11(

البن قدامه ج1 ص519. 

وابو   النبي ))كان  انس)12):  حلديث 
هلل  باحلمد  الصالة  يفتتحون  وعمر  بكر 
متفق  قدامة:  ابن  قال  العاملني)).  رب 
يرى  ال  مالك  كان  ثم  ومن  عليه)13). 

االستفتاح ايضاً، بل يكرب ويقرأ)14).
ومحل حديث انس عىل ارادة االجياز 
بشأن  ذكرناه  كام  املكتوبة،  الصالة  يف 
وقد  الذكر.  آنف  الصدوق  حديث 
يف  اليتعوذ  كان  مالكاً  ان  الشيخ:  ذكر 
رمضان  شهر  قيام  يف  ويتعوذ  املكتوبة، 

اذا قرأ)15).
اىل  ابن اجلزري: ذهب اجلمهور  قال 
بكل  القراءة  يف  مستحبة  االستعاذة  ان 
حال، يف الصالة وخارج الصالة، ومحلوا 
بن  داوود  ذهب  و  الندب.  عىل  ذلك  يف 
لالمر  محالً  وجوهبا،  اىل  واصحابه  عيل 
حتى  االصل،  هو  كام  الوجوب،  عىل 
جنح  وقد  يستعذ.  مل  من  صالة  ابطلوا 
القول  اىل  الرازي  الدين  فخر  االمام 
ايب  بن  عطاء  عن  وحكاه  بالوجوب، 

)12) املغنى البن قدامة ج1 ص519. 
)13) املصدر ص515. 

)14) املصدر. 
)15) اخلالف ج1ص224 -225. 
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حيث  من  اآلية  بظاهر  له  واحتج  رباح، 
عليها. والهنا   النبي االمر، وبمواظبة 
الواجب  يتم  تدرأ رش والشيطان. وما ال 

اال به فهو واجب)16).
-ايضاً  اآلية  -يف  االمر  وظاهر 
غريها.  يف  ام  الصالة  يف  سواء  االطالق. 
يصاحبها.  مل  ام  التسمية  صاحبها  وسواء 
بن  موسى  االمام  حديث  مر  وقد 
جعفر: انه استعاذ وسمى ثم تال اآلية.
-يف  سدير  بن  حنان  حديث  ويف 
عبد  ايب  االمام  خلف  صليت   :- املوثق 
جهر  ثم  باجهار،  فتعوذ   الصادق اهلل 

ببسم اهلل الرمحان الرحيم)17).
االستعاذة   الصادق االمام  قال 
فتح  والتسمية  املعصية،  البواب  غلق 

البواب الطاعة)18).
البواب  مفتاحاً  التسمية  كانت  فاذا 
قبلها  االستعاذة  فلتكن  والربكات،  اخلري 

الوساوس والرشور. غلقاً البواب 
الكاشاين:  الفيض  املوىل  قال 

ج1ص257- العرش  القراءات  يف  النرش   (16(
258. وراجع: التفسري الكبري ج1ص60. 

)17) وسائل الشيعة ج6 ص134 رقم 4. 
)18) بحار االنوار ج89 ص216 رقم 24. 

عليه  جرى  عام  اللسان  تطهري  االستعاذة 
من غري ذكر اهلل ليستعد لذكر اهلل والتالوة 
الوسوسة  تلوث  من  للقلب  والتنظيف 

ليتهيأ لدى املذكور و جيد احلالوة)19).
قال ابن اجلزري: ثم ان املعنى الذي 
تكون  ان  يقتيض  له،  االستعاذة  رشعت 
كان  مما  الفم  طهارة  الهنا  القراءة،  قبل 
وتطييب  والرفث،  اللغو  من  يتعاطاه 
فهي  تعاىل.  اهلل  كالم  لتالوة  وهتيؤ  له، 
بجنابه  واعتصام  تعاىل  اهلل  اىل  التجاء 
منه  حيصل  خطأ  او  عليه  يطرأ  خلل  من 
بالقدرة،  له  واقرار  وغريها  القراءة  يف 
عن  والعجز  بالضعف  للعبد  واعرتاف 
عىل  يقدر  ال  الذي  الباطن  العدو  هذا 

الذي خلقه)20). اال اهلل  دفعه ومنعه 
مفتتحها  -يف  الصالة  -يف  وحملها 
قال  االوىل.  الركعة  يف  البسملة  قبل 
وعند  عندنا  االستعاذة  التتكرر  الشهيد: 

االكثر. ولو نسيها يف االوىل مل يأت هبا يف 
الثانية)21). وذلك للتأيس والن االمر هبا 

)19) تفسري الصايف ج1ص50. 
)20) النرش ج1 ص256. 

)21) الذكرى ج1 ص331. 
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عبادة،  وهي  الصالة  يف  والسيام  توقيف 
اىل  بحاجة  به  االمر  ورد  عام  والتجاوز 

دليل.
اول  يف  مستحب  التعوذ  الشيخ:  قال 
قوالن:  وللشافعي  عداها.  ما  دون  ركعة 
اذا  ركعة  كل  يف  انه  والثاين:  قولنا.  مثل 
اصحابه،  اكثر  االول  وعىل  القراءة.  اراد 
ما  ان  دليلنا:  قال:  سريين..  ابن  قال  وبه 
اعتربناه جممع عليه وتكراره يف كل ركعة 
يدل  ما  الرشع  يف  ليس  دليل،  اىل  حيتاج 

عليه)22).
فاالستعاذة  الصالة  غري  يف  واما 
تعددت  وان  التالوة  مفتتح  يف  هي  انام 
ظاهر  والن  عنها.  اجنبي  يتخللها  مل  ما 
القراءة ال  الرشوع يف  قبل  هبا  االمر  اآلية 
الفصل  مع  حتى  فآية  آية  استدامتها  يف 

القصري!.
اىل  االصحاب  ُة  ُدعامَّ الشيخ  ذهب 

بالبسملة  واالجهار  باالستعاذة  االرسار 
فقط.

ُّ به يف مجيع الصلوات  قال: التعوذ ُيـرسَ
فيه  وللشافعي  واالخفاتية).  )اجلهرية 

)22) اخلالف ج1ص326. 

والثاين:  قلنا،  ما  مثل  احدمها:  قوالن، 
امجاع  دليلنا:  قال:  بالقراءة.  فيه  جيهر  انه 

الفرقة)23).
هبا  االرسار  ويستحب  الشهيد:  قال 
ولو يف اجلهرية. قاله االكثر. ونقل الشيخ 

فيه االمجاع منا)24).
ارادة  عىل  سدير  بن  حديث  ومحل 

اجلواز.
قرب  عن  الرواية  املجليس  وروى 
احلميد  عبد  بن  حممد  عن  االسناد 
حنان  عن  معاً  حممد  بن  الصمد  وعبد 
عبد  ايب  خلف  صليت  قال:  سدير،  بن 
))اعوذ  باجهار  فتعوذ  املغرب،   اهلل
باهلل السميع العليم من الشيطان الرجيم. 
واعوذ باهلل ان حيرضون))، ثم جهر ببسم 

اهلل الرمحان الرحيم)25).
أرَ  مل  وقال:  الشهيد  كالم  واورد 
يثبت،  مل  واالمجاع  لإلرسار،  مستنداً 

اجلهر،  استحباب  عىل  تدل  والرواية 
املغرب.  يف  والسيام  لالمام،  خصوصاً 

)23) اخلالف ج1ص326 -327. 
)24) الذكرى ج1ص330. 

عن   25 رقم  ج82ص35  االنــوار  بحار   (25(
قرب االسناد للحمريي ص58 ط حجر. 
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الروايتني.  يف  الواقعة  احتاد  الظاهر  اذ 
ويؤيده عموم ما ورد يف اجهار االمام يف 
سائر االذكار اال ما اخرجه الدليل..)26).
نقل  بعد  البحراين  الفقيه  واستجاده 
ذهب  ملا  الرتضائه  دليالً  يزد،  ومل  كالمه 

اليه )27).
انه  وليعلم  العاميل:  السيد  قال 
عليه  نص  كام  هبا،  االخفات  يستحب 
اكثر من تعرض له. وذكر امجاع اخلالف، 
و  )الذكرى)  من  االكثر  اىل  والنسبة 
وعن  امللية).  و)الفوائد  املقاصد)  )جامع 
ذلك  عىل  انه  اجلعفرية:  وارشاد  التذكرة 
املجليس  كالم  نقل  ثم   .االئمة عمل 
له،  البحراين  الفقيه  واستجواد  البحار  يف 
والسرية  املنقول  واالمجاع  بقوله:  وعقبه 
وفتوى االصحاب   املنقولة عن االئمة
صحيح  شهادة  مع  خالف،  غري  من 

صفوان، حجة عليهام)28).

رواه  ما  فهي  صفوان  صحيحة  اما 
عن  سعيد  بن  احلسني  اىل  باسناده  الشيخ 

)26) بحار االنوار ج82ص35. 
)27) راجع: احلدائق النارضة ج8ص195. 

ج2  الــعــامــيل  للسيد  الــكــرامــة  مفتاح   (28(
ص400-399. 

صفوان،  عن  نجران  ايب  بن  الرمحان  عبد 
قال: صليت خلف ايب عبد اهلل اياماً، 
كان يقرأ يف فاحتة الكتاب بسم اهلل الرمحان 
فيها  جيهر  ال  صالة  يف  كان  فاذا  الرحيم. 
بالقراءة، جهر ببسم اهلل الرمحان الرحيم، 

واخفى ما سوى ذلك)29).
قال العالمة املجليس: قوله: ))واخفى 
ما سوى ذلك)) يدل استحباب االخفات 
ذلك))  سوى  ))ما  الن  االستعاذة  يف 
يف  لالستعاذة   تركه يبعد  اذ  يشملها. 

صلوات متوالية..
ارادة  باحتامل  ذلك  استدرك  ثم 
والنه  الفاحتة،  من  البسملة  سوى  ما 
املعلوم  من  اذ  السياق.  من  الظاهر 
)يف  بالتسبيحات  جيهز  كان   انه
والقنوت  وبالتشهد  والسجود)  الركوع 
هبا  االجهار  الستحباب  االذكار،  وسائر 

لالمام)30))31).

 /246 رقم  ج2ص68  للشيخ  التهذيب   (29(
 .14

يسمع من  ان  لالمام  ينبغي  احلديث:  ففي   (30(
التشهد وغريه. راجع:  يقول،  ما  خلفه كل 
الوسائل ج8 ص396 باب 52 من ابواب 

صالة اجلامعة. 
)31) بحار االنوار ج82 ص35 -36. 
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قال ابن اجلزري: املختار عند االئمة 
مجيع  عن  باالستعاذة،  اجلهر  هو  القراء 
احد  عن  خالفاً  ذلك  يف  النعلم  القراء، 
مما  وغريه  محزة  عن  جاء  ما  اال  منهم 

نذكره.
جامعه:  يف  عمرو  ابو  احلافظ  قال 
باالستعاذة  اجلهر  يف  خالفاً  اعلم  ال 
كل  ابتداء  وعند  القرآن  افتتاح  عند 
او تلقني يف مجيع  او درس  قارئ بعرض 
ومحزة.  نافع  عن  جاء  ما  اال  القرآن، 
نافع:  عن  ابيه  عن  املسيبي  ابن  وروى 
بالبسملة  انه كان خيفي االستعاذة وجيهر 
يف  اآليات  ورؤوس  السور  افتتاح  عند 

القرآن. مجيع 
احدمها:  وجهان:  محزة  عن  وروى 
الثاين   . مطلقاً القارئ  قرأ  حيث  اخفاؤه 
فقط  الفاحتة  اول  يف  بالتعوذ  اجلهر 
احلافظ  رواه  القرآن.  سائر  يف  واخفاؤه 
كتابه،  يف  قطني  الدار  احلسن  ابو  الكبري 
احلسن  عن  املنادى  بن  احلسن  ايب  عن 
عن  خلف  عن  احللواين  عن  العباس  بن 
سليم عن محزة: انه كان جيهر باالستعاذة 
والتسمية يف اول سورة فاحتة الكتاب، ثم 

القرآن...)32). خيفيها بعد ذلك يف مجيع 
بن  حنان  حديث  يف  عرفت  وقد 
عبد  ايب  االمام  خلف  صىل  انه  سدير: 
جهر  ثم  باجهار،  فتعوذ   الصادق اهلل 

الرحيم)33). الرمحان  اهلل  ببسم 
النوري  الدين  حميي  الشيخ  وذكر 
املسألة،  يف  قولني  الشافعي  لالمام 
وهو  واالرسار،  اجلهر  يستوي  احدمها: 
نصه يف )األم). والثاين: يسن اجلهر، وهو 
ابو هريرة  نصه يف )االمالء). قال: وكان 
ابن عمر يرس. قال: وهو  جيهر هبا، وكان 
)العراقيني)  اصحابنا  مجهور  عند  االصح 
نقل  اجلزري:  ابن  قال  املختار.  وهو 
فيه  يستحب  انه  الطربيس:  عيل  ايب  عن 
وامحد  حنيفة  ايب  مذهب  وهذا  االرسار. 

ومذهب مالك، يف قيام رمضان.
املراد  يف  املتأخرون  واختلف  قال: 

باالخفاء. فقال كثري منهم: هو الكتامن.
غري  من  النَّفَسِ  يف  الذكر  فيه  فيكفي 
االرسار،  به  املراد  اجلمهور:  وقال  تلفظ. 

ج1ص252- العرش  القراءات  يف  النرش   (32(
 .253

)33) وسائل الشيعة ج6ص134 رقم 4. 
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نفسه،  واسامع  التلفظ  اال  فيه  يكفي  فال 
وهذا هو الصواب، الن نصوص املتقدمني 
ضد  وكونه  للجهر،  ضداً  جعله  عىل  كلها 

اجلهر يقتيض االرسار به)34).
تعبري  ظاهر  مع  املتوافقة  وصورهتا 
))اعوذ  املشهورة:  العبارة  هي  القرآن، 
حديث  ويف  الرجيم)).  الشيطان  من  باهلل 
عىل  قرأت  قال:  مسعود،  بن  اهلل  عبد 
السميع  باهلل  اعوذ  فقلت:   اهلل رسول 
قل:  عبد،  ام  ابن  يا  يل:  فقال  العليم. 
الرجيم)).  الشيطان  من  باهلل  ))اعوذ 

وهكذا اقرأنيه جربئيل)35).
التلفظ  عىل  اتفقوا  الطربيس:  قال 
كثري  ابن  فيقول  التسمية،  قبل  بالتعوذ 
من  باهلل  ))اعوذ  عمرو:  وابو  وعاصم 
عامر  وابن  ونافع  الرجيم)).  الشيطان 
الشيطان  من  باهلل  ))اعوذ  والكسائي: 

الرجيم. ان اهلل هو السميع العليم)).

الشيطان  من  باهلل  ))نستعيذ  ومحزة: 
باهلل  ))اعوذ  حاتم:  وابو  الرجيم)). 

)34) النرش ج1ص253 -254. 
االحسائي  مجهور  ايب  –ابن  اللئايل  غوايل   (35(

ج2ص47 -48 رقم 124. 

السميع العليم من الشيطان الرجيم)))36).
االمام  عن  ايضاً  ورد  االخري  وهبذا 
رواه  فيام   الصادق حممد  بن  جعفر 
الدعائم،  يف  املرصي  نعامن  القايض 
الشيطان،  التوجه، من  بعد  قال: تعوذ 
من  العليم  السميع  باهلل  ))اعوذ  تقول: 

الرجيم)))37). الشيطان 
قال النووي: وصفته املختارة: ))اعوذ 

باهلل من الشيطان الرجيم)).
يزيدون:  السلف  من  مجاعة  وكان 

))السميع العليم)).
ونقل جالل الدين السيوطي عبارات 
ليس  ان  احللواين:  عن  وذكر  خمتلفة، 
زاد  شاء  من  اليه.  ى  ُينتَهَ حد  لالستعاذة 

ومن شاء نقص)38).
جلميع  املختار  اجلزري:  ابن  قال 
باهلل من  الرواية: ))اعوذ  القراء من حيث 
سورة  يف  ورد  كام  الرجيم)).  الشيطان 

طاهر  ابو  االستاذ  حكى  فقد  النحل. 
وغريمها:  القالنيس  العز  وابو  سوار  ابن 

)36) جممع البيان ج1ص18. 
وهكذا  ص157.  ج1  ــالم  االس دعائم   (37(

روى الصدوق يف املقنع ص93. 
)38) االتقان ج1ص296 -297. 
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االتفاق عىل هذا اللفظ بعينه. وقال االمام 
))مجال  كتابه  يف  السخاوي  احلسن  ابو 
هو:  االمة  امجاع  عليه  الذي  ان  القراء)): 
))اعوذ باهلل من الشيطان الرجيم)). وقال 
احلافظ ابو عمرو الداين: انه هو املستعمل 
به  املأخوذ  وهو  غريه،  دون  احلُّذاق،  عند 
حنيفة  وايب  كالشافعي  الفقهاء،  عامة  عند 
وامحد وغريهم. وقد ورد النص بذلك عن 

ذ)39) النبي انه هكذا تعوَّ
ايضاً  التعوذ  من  اللفظ  هذا  وروى 
حديث  ومن  مطعم  بن  جبري  حديث  من 
ابن  عن  السلمى  عن  السائب  بن  عطاء 

مسعود:
عن  اخلزاعي  الفضل  ابو  روى 
املطوعي عن الفضل بن احلباب عن روح 
يعقوب  عىل  قرأت  قال:  املؤمن  عبد  بن 
فقال  العليم..  بالسميع  اعوذ  احلرضمي: 
الرجيم.  الشيطان  من  باهلل  اعوذ  قل:  يل: 

اعوذ  املنذر:  بن  سالم  عىل  قرأت  فاين 
اعوذ  قل:  يل:  فقال  العليم..  بالسميع 
قرأت  فاين  الرجيم.  الشيطان  من  باهلل 

بن حنبل ج8ص253  امحد  مسند  راجع:   (39(
ج6ص394. وتفسري ابن كثري ج1 ص13. 

السميع  باهلل  اعوذ  هبدلة:  بن  عاصم  عىل 
من  باهلل  اعوذ  قل:  يل:  فقال  العليم.. 
زر  عىل  قرأت  فاين  الرجيم.  الشيطان 
فقال  العليم.  بالسميع  اعوذ  حبيش:  بن 
الرجيم.  الشيطان  من  باهلل  اعوذ  قل:  يل: 
فاين قرأت عىل عبد اهلل بن مسعود: اعوذ 
اعوذ  قل:  يل:  فقال  العليم..  بالسميع 
قرأت  فاين  الرجيم.  الشيطان  من  باهلل 
العليم..  بالسميع  اعوذ   :النبي عىل 
باهلل  اعوذ  قل:  عبد  ام  ابن  يا  يل:  فقال 
عن  اخذته  وهكذا  الرجيم.  الشيطان  من 
جربيل عن ميكائيل عن اللوح املحفوظ.

قال ابن اجلزري: حديث غريب جيد 
مسلسالً  ورواه  الوجه.  هذا  من  االسناد 
عىل  قرأ  وهكذا  طرق.  وبعدة  ايضاً 
عىل  اقروا  وكلهم  الثقات  العظام  مشاخيه 

هذا اللفظ باتفاق الكلمة.
كتابه  يف  ايضاً  اخلزاعي  وروى 
))املنتهى)) باسناده اىل عبد اهلل بن مسلم 
كعب:  بن   ِّ ُأيبَ عىل  قرأت  قال:  يسار،  بن 
الشيطان  من  العليم  السميع  باهلل  اعوذ 
أخذتَ  عمن  يابني،  فقال:  الرجيم)) 
الشيطان  من  باهلل  أعوذ  قل:  هذا؟. 
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الرجيم، كام امرك اهلل عز وجل)40).
نقول: دعوى االمجاع عىل هذا اللفظ 
عىل  املراد  ان  والظاهر  مشكلة،  بعينه 
اللفظ  هذا  تغيري  ورد  فقد  املختار،  انه 

والزيادة عليه والنقص:
ونستعيذ  استعيذ  محزة:  عن  نقل  فقد 
عن  ونقل  واليصح.  قال:  واستعذت.. 
حممد  امامة  ايب  العالمة  احلافظ  االمام 
– النقاش  بن  الواحد  عبد  بن  عيل  بن 

والناطق  السابق  ))الالحق  كتابه  يف 
السني  دخول  ان   :– التفسري  يف  الصادق 
]))استعذ))  باالستعاذة  االمر  يف  والتاء 
ايذاناً  الطلب  ملكان  هو  انام  ))تعوذ))[ 
باهلل)):  ))استعذ  فمعنى  التعوذ.  بطلب 
هو  االمر  فامثال  يعيذك.  ان  منه  اطلب 
ان يقول: اعوذ باهلل، الن قائله متعوذ او 
استعيذ  والقائل  والتجأ.  عاذ  قد  مستعيذ 
العياذ  طالب  هو  انام  بعائذ،  ليس  باهلل، 
نفس  بني  وفرق  لالعتصام.  وطالب  به 
نه  وحسَّ ذلك..  طلب  وبني  االعتصام 
الطفه  ما  دره  وهلل  قال:  اجلزري  ابن 

اجلزري  البن  العرش  القراءات  يف  النرش   (40(
ج1ص243 -246. 

بان  الوارد  احلديث  زيف  ثم  واحسنه!. 
))استعيذ  بلفظ:  استعاذ   اهلل رسول 
الرجيم)).  الشيطان  من  العليم  بالسميع 
اسامعيل  الفداء  ابو  وهكذا ضعفه شيخه 
وهذا  قال:  التفسري،  صاحب  كثري  بن 
يف  فان  ليعرف  ذكرناه  وانام  غريب  االثر 
ابن  قال  وانقطاعاً..)41)،  ضعفاً  اسناده 
وكونه  وانقطاعه  ضعفه  ومع  اجلزري: 
عمرو  ابا  احلافظ  فان  حجة،  به  التقوم 
الداين رواه عىل الصواب من حديث ايب 
روق ايضاً عن الضحاك عن ابن عباس: 
قل:  قال:   (النبي( علمه  جربئيل  ان 
ثم  الرجيم))  الشيطان  من  باهلل  ))اعوذ 
قال: قل: ))بسم اهلل الرمحان الرحيم)).

عن  تواتر  الذي  ان  والقصد،  قال: 
ولسائر  للقراءة  التعوذ  يف   النبي
لفظ  الحتىص،  روايات  من  تعوذاته 
به  تعاىل  اهلل  امره  الذي  وهو  ))اعوذ)). 

 n  m  l  k  j چ  فقال:  اياه  وعلمه 
 u  t  s  r  q  p  o

واللفظ  ص14.  ج1  كثري  ابــن  تفسري   (41(
السميع  بــاهلل  ))استعيذ  التفسري:  يف  كام 

العليم...)). 
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v چ ]سورة املؤمنون: 97 –98[. 
 Q  P چ  چ.   7  6  5  4 چ 

 :موسى عن  وقال  چ.   S  R
¦چ   ¥  ¤  £  ¢  ¡ چ 

 .  -  , چ   .]67 البقرة:  ]سورة 
/ 0 1 چ ]سورة الدخان: 20[. 

 _  ^  ]  \ چ   :مريم وعن 
]سورة مريم: 18[. ` a چ 

بن  زيد  عن  عوانة  ايب  صحيح  ويف 
بوجهه  علينا  اقبل   النبي ان  ثابت: 
قلنا  النار  عذاب  من  باهلل  تعوذوا  فقال: 
نعوذ باهلل من عذاب النار.. قال: تعوذوا 
باهلل من الفتن ماظهر منها وما بطن، قلنا: 
وما  منها  ظهر  ما  الفتن  من  باهلل  نعوذ 
بطن.. قال: تعوذوا باهلل من فتنة الدجال، 

قلنا نعوذ باهلل من فتنة الدجال..
 :فلم يقولوا يف شئ من جوابه ..
اللفظ  طبق  عىل  والتعوذنا،  باهلل،  فتعوذ 
يقل:  مل   انه كام  به.  امروا  الذي 
طبق  عىل  والاستعذت،  باهلل  استعيذ 
هو  والكان  به.  اهلل  امره  الذي  اللفظ 
املطابق  اللفظ  عن  يعدلون  واصحابه 
اوىل  كانوا  بل  غريه،  اىل  املختار  االول 

واعرف  الصواب  اىل  واقرب  باالتباع 
تعاىل. اهلل  بمراد 

 اهلل رسول  علَّمنا  وقد  كيف 
احدكم  تشهد  اذا  فقال:  يستعاذ،  كيف 
اين  اللهم  يقول:  اربع:  من  باهلل  فليستعذ 
اعوذ بك من عذاب جهنم، ومن عذاب 
ومن  واملامت،  املحيا  فتنة  ومن  القرب، 
مسلم)42)  رواه  الدجال  املسيح  فتنة  رش 

حَ من ذلك!)43). وغريه. وال أَْرصَ
*   *   *

تبديل  او  وتأخري  بتقديم  والتغيري 
ورد  فيام  املعنى،  اصل  عىل  املحافظة  مع 
عن  ورد  فقد  منه.  منع  وال  احلديث  يف 
الشيطان  النبي: ))اللهم اعصمني من 
الشيطان  من  اعذين  ))اللهم  الرجيم)). 
الرجيم)). ))اللهم نعوذ بك من الشيطان 

الرجيم)).
بالفاظ  وردت  فقد  الزيادة  واما 

ذكرها ابن اجلزري عن اناس باشكال:
من 1.  العليم  السميع  باهلل  ))اعوذ 

باب  ج2ص93  مسلم  صحيح  راجع:   (42(
مايستعاذ منه يف الصالة. وكذا ج8ص75 

الفتن.  ابواب االستعاذة من 
)43) النرش ج1ص246 -248. 
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عمرو  ابو  قال  الرجيم)).  الشيطان 
الداين: ))ان عىل استعامله عامة اهل 
والعراقيني  احلرمني  اهل  من  االداء 
وايب  محزة  عن  وروى  والشام. 
رواه  اجلزري:  ابن  قال  حاتم)). 
عن  وامحد  االربعة  السنن  اصحاب 
جيد.  باسناد  اخلدري  سعيد  ايب 
حديث  اشهر  هو  الرتمذي:  وقال 
 :يف هذا الباب. وروى عن النبي
))من قال حني يصبح ثالث مرات: 
من  العليم  السميع  باهلل  اعوذ 
يف  امحد  رواه  الرجيم...  الشيطان 

صحيح. باسناد  املسند 
الشيطان 2.  من  العظيم  باهلل  ))اعوذ 

الرجيم)). ذكره الداين يف جامعه عن 
اهل مرص وسائر بالد املغرب)).

الرجيم. 3.  الشيطان  من  باهلل  ))اعوذ 
رواه  العليم)).  السميع  هو  اهلل  ان 
عن  وروى  عمرو  ايب  عن  االهوازي 
وابن  يسار  وابن  اخلطاب  بن  عمر 

سريين والثوري.
من 4.  السميع  العظيم  باهلل  ))اعوذ 

الشيطان الرجيم)). روى عن حفص.

الشيطان 5.  من  العظيم  باهلل  ))اعوذ 
الرجيم، ان اهلل هو السميع العليم)). 

روي عن ابن كثري.
من 6.  العليم  السميع  باهلل  ))اعوذ 

السميع  هو  اهلل  ان  الرجيم.  الشيطان 
العليم)). روى عن احلسن البرصي.

الرجيم 7.  الشيطان  من  باهلل  ))اعوذ 
الفاحتني)).  خري  وهو  اهلل  واستفتح 
عن  ادريس  عن  مقسم  ابن  عن  روى 

خلف عن محزة.
الكريم 8.  وبوجهه  العظيم  باهلل  ))اعوذ 

الشيطان  من  القديم  وسلطانه 
للدخول  داود  ابو  رواه  الرجيم)) 
العاص  بن  عمرو  عن  املسجد،  اىل 
اجلزري:  ابن  قال   .النبي عن 
ذكرها  خمتلفة  بالفاظ  احلديث  وروى 

اصحاب الصحاح )44).
ويف التبديل روي عن محيد بن قيس: . 9

الشيطان  من  القادر  باهلل  ))اعوذ 
الغادر)).

وعن ايب السامك: ))اعوذ باهلل القوي . 10
ابن  قال  الغوي)).  الشيطان  من 

)44) النرش ج1 ص249 -251. 
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اجلزري: وكالمها اليصح)45).
داوود  ابو  اخرج  فقد  النقص  واما 
مطعم:  بن  جبري  حديث  من  السنن  يف 
ذكر  غري  من  الشيطان))  من  باهلل  ))اعوذ 
من  هريرة  ايب  حديث  ويف  ))الرجيم)). 
من  اعصمني  ))اللهم  النسائي:  رواية 

الشيطان)).

)45) املصدر ص248 -249. 

اعلمه  الذي  فهذا  اجلزري:  ابن  قال 
حال  يف  الشيطان  من  االستعاذة  يف  ورد 

القراءة وغريها.
والينبغي ان يقول عام صح منها، وال 
فانام  الصالح،  السلف  عن  ورد  عام  يعدل 

نحن متبعون ال مبتدعون)46).

)46) املصدر ص252. 
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فحوى البحث

فالسفة  يتبناها  التي  املعرفة  أدوات  موضوعة  البحث  يطرح 

الفالسفة  عدَّ  فقد  االسالمي.  والفكر  االسالمية  الحضارة  يف  اإلسالم 

االسالميون كالً من الحواس والعقل والقلب والوحي أدوات للحصول 

عىل املعرفة لدى االنسان.

باإلدراك  وعالقتها  املعرفة  مفهوم  توضيح  جرى  البحث،  يف 

والعلم، ومن ثم التطرق اىل الوحي الذي يُعدُّ قناًة معرفية تخص 

املتخصصني من العلامء، وذلك من خالل القرآن الكريم الذي يعدُّ 

الدين  الوحي املتصل بني السامء واألرض. وييل ذلك رؤية )جالل 

والعقل  والبرش  الوحي  وارتباطها بصاحب  الوحي  الرومي( ملسألة 

املعنوي(. بـ)املثنوي  الشهري  العلوم يف ديوانه  و 
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الرحيم الرمحن  بسم اهلل 
أن  لألصفهاين  املفردات  يف  جاء 
يعني  والعرفان  عرف،  مادة  من  املعرفة 
يف  والتدبر  فيه  بالتفكر  اليشء  إدراك 
آثاره. وهو أخص من العلم. ألن العلم 
خالل  من  حيصل  البرش  قبل  من  باهلل 
التدبر يف آثاره، وال طريق إلدراك ذاته. 
كام أن عكس املعرفة اإلنكار يف حني أن 
العلم هو اجلهل، يقول عز وجل  عكس 

 a  `  _  ^ يف كتابه الكريمچ 
چ ]سورة النحل: 83[)1).  b
املعرفة  إن  املحققني  بعض  ويقول 
تقبل  ال  التي  البدهية  املفاهيم  من  هي 
ال  املعرفة  أن  عىل  والدليل  التعريف، 
كل  ندرك  نحن  قالوا:  أهنم  هو  تعّرف 
العلم  نعرف  أن  أردنا  فلو  بالعلم،  يشء 
أردنا  ولو  رصحياً.  دوراً  سيشكل  بالعلم 
غري  ندرك  أن  فعلينا  العلم  بغري  إدراكه 

نعرف  ثم  ومن  العلم  خالل  من  العلم 
العلم به وسيغدو دوراً رصحياً أيضاً.

املعرفة  تعريف  حول  يقال  ما  إذن 

ــب  ــراغ ال الــعــني،  ــاب  ــت ك ـــردات،  ـــف امل  (1(
األصفهاين، ص331. 

هو  بل  حقيقياً  تعريفاً  ليس  العلم  أو 
يف  موضوع  ثمة  يعني  تنبيهي،  تعريف 
ذهن املتلقي لكنه ليس منتبهاً له، وجيري 
إظهاره  الذهن  يف  املرتكز  املعنى  إبراز 
والكلامت  املشاهبة  األلفاظ  خالل  من 

املعادلة.
التي  اللفظية  التعاريف  بني  ومن 
إدراك  عن  عبارة  اهنا  للمعرفة:  تذكر 
الواقع أو الوصول إليه. وجدير بالقول، 
إن عدم احتياج املعرفة لتعريف هو ليس 
التنبيه  أو  التحليل  عن  استغنائها  بمعنى 

وما شابه)2).
اللحاق  فهو  اللغة  اإلدراك)3) يف  أما 
وقته  بلغ  اليشء  أدرك  يقال  والوصول، 
وأدرك  نضج،  الثمر  وأدرك  وانتهى 
وأدرك  حلقه،  اليشء  وأدرك  بلغ.  الولد 
ببرصه  اليشء  وأدرك  علمها،  املسألة 
جوانبه  ورأى  شيئاً  رأى  فمن  رآه. 

أدركه)4). إنه  قيل:  وهناياته، 

آميل،  ــوادي  ج الــقــرآن،  يف  املعرفة  نظرية   (2(
ص63. 

Perception (3(
صليبا،  مجيل  ــج1،  م الفلسفي،  املعجم   (4(

ص53. 



حممد فراس احللباوي

113

أن  الشريازي  الدين  صدر  ويرى 
فالقوة  والوصول  اللقاء  هو  اإلدراك 
املعقول  ماهية  إىل  وصلت  إذا  العاقلة 
هذه  من  هلا  إدراكاً  ذلك  كان  وحصلتها 
احلكمة  يف  منه  املقصود  فاملعنى  اجلهة 

مطابق للمعنى اللغوي)5).
اإلدراك  حلصول  رشد  ابن  ويشرتط 
هو  »اإلدراك  واملنفعل  الفاعل  حضور 
وهو  ومنفعل  فاعل  بني  يوجد  يشء 
إّن  الرازي  ويقول  ك«)6)  واملدرَ ك  املدرِ
اللغة،  يف  والوصول  اللقاء  هو  اإلدراك 
يف  منه  املقصود  للمعنى  مطابق  وهو 
ماهّية  إىل  يصل  املدرك  ألّن  احلكمة 

فيه)7). انطباع صورته  املدرك ألجل 
وقيل  والعلم  املعرفة  بني  ميزوا  وقد 
هو  والعلم  جزئي  إدراك  هي  املعرفة  إن 
املعرفة  مصطلح  يستخدم  كام  كيل  إدراك 
التصديقات.  يف  والعلم  التصورات  يف 

لكن  باهلل  معرفة  لدينا  نقول  لذلك 

املال  لدى  الفلسفية  املصطلحات  معجم   (5(
ص63.  سجادي،  جعفر  صدرا، 

ابن رشد، ص314.  التهافت،  )6) هتافت 
)7) موسوعة مصطلحات اإلمام فخر الرازي، 

سميح دغيم، ص29. 

هو  العلم  رشط  ألن  به.  علم  لدينا  ليس 
لذلك  املعلوم.  بأحوال  الكاملة  اإلحاطة 
القرآن  فقد وصف اهلل عز وجل نفسه يف 
باملعرفة.  نفسه  يصف  ومل  بالعلم  الكريم 
ألن  العلم.  من  أدنى  هي  املعرفة  إذن 
معرفة.  كل  يف  نجدها  ال  رشوطاً  للعلم 
كل  ليس  ولكن  معرفة  علم  كل  أن  كام 

. معرفة علامً
الوحي

الكريم. القرآن  املفردة يف 
الرسيعة  اإلشارة  هو  الوحي  أصل 
وحيٌ  أمرٌ  قيل  الرسعة  ولتضّمن 
الرمز  سبيل  عىل  بالكالم  يكون  وذلك 
جمرد  بصوت  يكون  وقد  والتعريض، 
اجلوارح  بعض  وبإشارة  الرتكيب  عن 
التي  اإلهلية  للكلمة  ويقال  وبالكتابة 

وأوليائه)8). أنبيائه  إىل  تلقى 
وقد جاء مصطلح الوحي يف القرآن 

: معانٍ عدة  عىل  الكريم 
إىل خملوقاته:أ.  اهللا  من  الوحي 

املالئكة:. ١

ــواو،  ال كتاب  الــقــرآن،  غريب  مــفــردات   (8(
الراغب األصفهاين، ص515. 
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٢-١-٢. وحي إعجازي:
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]سورة األعراف: 160[.
 • 7  6  5  4  3  2 چ 

 >  =  <  ;  :  98
? چ ]سورة الشعراء: 63[.

للغيب: إنبائي  ٢-١-٣. وحي 

 - ¥  ¤  £  ¢  ¡ چ 

 ¬  «  ª  ©  ¨  §¦
®...چ ]سورة الفتح: 27[.

٢-١-٤. وحي تعليمي إرشادي:
 • ¬ « ª © ̈ چ ¦ § 

 ²  ±  °  ̄  ®
¸چ   ¶  µ́  ³

]سورة يونس: 87[.
 • &  %  $  #  "  ! چ 
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چ   2  1  0  /  .
 .]15 ]سورة يوسف: 
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تارخيي: ٢-١-٥. وحي قصيص 
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الوحي وتبيني حالته: ٢-١-٦. وصف 
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الوحي: أنواع 
خالل  من  عباده  وجل  عز  اهلل  يكلم 
الكريمة  اآلية  أشارت  وقد  طرق  ثالث 

 Ð  Ï  Î  Í  Ì  Ë چ  ذلك  إىل 
 Ø  ×  Ö  Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ

 à  ß  ÞÝ  Ü  Û  Ú  Ù

 ]51 الشوری:  ]سورة  áچ 

عام. بشكل 
األسلوب األول وهو الوحي املبارش . 1

 $  #  "  ! چ  تعاىل  كقوله 
]سورة طه: 13[. % چ 

احلجاب . 2 وراء  من  التكليم  ورد  وقد 
مها:  آيتني  ضمن  الكريم  القرآن  يف 

چ   L  K  J  I...چ

]سورة النساء: 164[ و چ < ? 
 F  E  D  C  B  A  @

 K  J  I  H  G

Pچ   O  N  M  L

]سورة القصص: 30[.
للقيام . 3 ملك  بوساطة  والوحي 

التالية:  اآليات  عليه  دلت  بالوحي 
چ ! " # $ % &..چ 

 i  h چ  و   ]52 الشوری:  ]سورة 

 p  o  n  m  l  k  j
]سورة الشعراء: 193- چ   q

.(9(]194
عىل  الترشيعي  الوحي  قسم  وقد 

قسمني:
أنواع . ١ أشد  وهو  املبارش:  الوحي 

النبي  يتصل  إذ  وأثقله،  الوحي 
عز  باهلل  وبوجوده  بكليته  فيه  األكرم 
وجل من دون أية إشارة بينهام وثمة 
  البيت أهل  عن  كثرية  روايات 
حالته.  وتصف  النوع  هذا  إىل  تشري 
فقد روي أن احلارث بن هشام سأل 
الوحي؟.  يأتيك  كيف   النبي
صلصلة  مثل  يأتيني  أحياناً  فقال 
فيفصم عني  أشده عيل  اجلرس وهو 
يتمثل  وأحياناً  قال  ما  وعيت  فقد 
ما  فأعي  فيكلمني  رجالً  امللك  يل 

يقول)10).
يتلقاه . ٢ ما  وهو  املبارش:  غري  الوحي 

الذي  كالوحي  واسطة  عرب  النبي 

حممد  السيد  ــرآن،  ــق ال نظر  يف  املعرفة   (9(
ص301.  البهشتي،  احلسيني 

 .675 )10) بحار األنوار، مج18، املجليس، 
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يف  جاء  كام  واملنام  الرؤيا  عامل  يف  يراه 
 Ñ  Ð چ   :إبراهيم النبي  قصة 
]سورة  Ö..چ   Õ  Ô  Ó  Ò

الصافات: 102[.
وجل  عز  اهلل  تكليم  قصة  يف  أو 

 %  $  #  "  ! چ   ملوسى
& ' چ ]سورة مريم: 52[.

الوحي  وهو  اآلخر  النموذج  أو 
طريق  عن   األكرم النبي  عىل  النازل 

 g  f  e  d  c چ  جربئيل 
 p  o  n  m  l  k  j  i  h
-192 الشعراء:  ]سورة  چ   q

.]194-193
بن  عمرو  عن  عمري  أيب  عن  جاء 
كان  قال  أنه   اهلل عبد  أيب  عن  مجيع 
يديه  بني  قعد   النبي أتى  إذا  جربئيل 
حتى  يدخل  ال  ومكان  العبد  قعدة 

.(11 يستأذنه)

خص  الذي  بالوحي  يتعلق  فيام  أما 
اهلل به نبيه األكرم فثمة ثالثة أساليب 

له:

املجليس،  مـــج18،  األنــــوار،  بــحــار   (11(
ص673. 

نزل أ.  حيث  األصلية  بحلته  نزوله 
يف  اهلل  يقول   النبي عىل  مرتني 

 4  3  2  1  0 چ  كتابه:  حمكم 
 ;  :  9  8  7  6  5
 B  A  @  ?  >  =  <
 J  I  H  G  F  E  D  C
 R  Q  P  O  N  M  L  K
 Y  X  W  V  U  T  S
 a  `  _  ^  ]  \  [  Z
 h  g  f  e  d  c  b
 q  p  o  n  m  l  k  j  i
 z  y  x  w  v  u  t  s  r
.]18 ]سورة النجم: 4-  } چ 

 j  i چ  أخرى:  كريمة  آية  ويف 
 t  s  r  q  p  o  n  m  l  k
 |  {  z  y  x  w  v  u
التكوير:  ]سورة  چ   ¡ ے   ~  }

.]23 -19
نزول جربئيل متمثالً يف هيئة إنسان: ب. 

أنه   األكرم الرسول  عن  روي 
امللك  يل  يتمثل  وأحياناً   ..." قال: 
يقول)12)،  ما  فأعي  فيكلمني  رجالً 

)12) بحار األنوار، مج18، املجليس، 675. 
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فيام   الصادق عن  روي  ما  أو 
وقعدته  جربئيل  استئذان  خيص 

.كالعبد أمام رسول اهلل
بالغيب ج.  إنباء  وفيها  الرؤيا  هيئة  عىل 

 ¡ چ  الكريمة:  اآلية  يف  هو  كام 
 §¦  ¥  ¤  £  ¢
 ¬  «  ª  ©  ¨

®..چ ]سورة الفتح: 27[.
*    *    *

جالل الدين الرومي
تاريخ  يف  بلخ  مدينة  يف  ولد 
العام  من  األول  ربيع  من  السادس 
حسني  بن  حممد  والده  604هـ)13). 
الولد.  الدين  هباء  بـ  املعروف  اخلطيبي 
من  كان  العلامء)14).  بسلطان  ُلّقب 
وتصل  العرفاء  وأعاظم  الصوفية  كبار 
الغزايل.  أمحد  إىل  التصوف  يف  سلسلته 
العرفان  علم  يف  طويل  تاريخ  وله 

والسلوك.
إىل  ليسافر  كيقباد  الدين  عالء  دعاه 

اجلامي،  الرمحن  عبد  األنــس،  نفحات   (13(
األفالكي،  العارفني،  مناقب  ص293؛ 

ص73. 
)14) املصدر نفسه. 

نال  كام  أباه.  االبن  فرافق  قونية  مدينة 
املدينة.  يف  ومكانة  حظوة  الدين  هباء 
هناك.  الثرى  ووري  فيها  تويف  لكنه 
عىل  ذرف  قد  حينها  الدين  جالل  كان 
حوله  من  فطلب  والعرشين،  اخلامسة 
الفتيا  مسند  يف  أبيه  مكان  جيلس  أن  منه 

والوعظ واإلرشاد.
الرتمذي  الدين  برهان  السيد  أشار 
الباطن  طريق  يسلك  بأن  الرومي  عىل 
ورافقه  األمر  فلّبى  املعنوي  والكامل 
الصحبة  تلك  قبل  لكن  سنني.  تسع  ملدة 
يف  ودرس  دمشق  إىل  الرومي  سافر 
مدة  احلالوية)15)  املدرسة  يف  حلب 
العلوم  فيها  تلقى  سنني  سبع  أو  أربع 
واملعارف اإلسالمية عىل يد أبرز الفقهاء 
وأشهرهم آنذاك)16). رحل الرتمذي عن 
ودفن  الرومي  عىل  اطمأن  أن  الدنيابعد 

يف دار الفتح يف القيرصية)17).

شمس  ظهر  هـ   642 العام  ويف 

)15) مناقب العارفني، األفالكي، ص77. 
املقدمة،  نعيم،  حممد  املثنوي،  رشح   (16(

ص27. 
اجلامي،  الرمحن  عبد  األنــس،  نفحات   (17(

ص293. 
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دار  ما  يعلم  وال  قونية)18)  يف  التربيزي 
عام  أخرجه  حتى  الرومي  وبني  بينه 
الشعر  طبع  ذلك  بعد  تألق  عليه.  كان 
الوعظ  يف  أشعاراً  ينشد  وبات  لديه 
يف  قونية  عن  شمس  رحل  والسلوك. 
الرومي  تالمذة  شاهد  أن  بعد  643هـ 
فاستعرت  بشمس  أستاذهم  خاطر  تعلق 
أن  اىل  باألخري  مما حدا  لدهيم  احلسد  نار 

دمشق. مدينة  شطر  وييمم  املدينة  يرتك 
الولد)19)  سلطان  ابنه  الرومي  أرسل 
تالمذته  من  مجع  برفقة  دمشق  إىل 
إىل  بالعودة  شمس  ليقنع  وأصحابه 
قونية وأن يعفو عام مىض. عثر الوفد عىل 
لرؤية  قونية  إىل  بالعود  وأقنعه  شمس 

الرومي.
من  اخلامس  يف  املنية  الرومي  وافت 
هـ)20).   672 العام  من  اآلخرة  مجادى 
من  غفري  مجع  جنازته  تشييع  يف  فشارك 

األخرى  الديانات  أتباع  ومن  األهايل 
فراقه. عىل  وحزناً  ملكانته  إعظاماً 

نفسه، ص297.  املصدر   (18(
)19) املصدر نفسه، ص299. 
)20) املصدر نفسه، ص296. 

الرومي(٢١):  الدين  مؤلفات جالل 
أو . ١ بالكليات  ويعرف  الغزليات: 

الكبري، كان  الديوان  أو  ديوان شمس 
أهنا  فذكر  أحصياها  قد  نيكلسون 

2500 غزالً.
معان . ٢ عىل  تشتمل  الرباعيات: 

 1600 حدود  يف  عرفانية  ومضامني 
رباعي.

تقريرات . ٣ جمموع  وهو  فيه:  ما  فيه 
بجمعها  قام  وقد  جمالسه  يف  الرومي 

ابنه سلطان الولد.
املكاتيب: وهو كتاب نثر يشتمل عىل . ٤

رسائل الرومي إىل معارصيه.
عىل . ٥ ويشتمل  السبعة:  املجالس 

بالعربية  ألقاها  للرومي  خطب  سبع 
وختمها بمناجاة بالفارسية.

األشعار . ٦ اصطالحاً:  وهو  املثنوي: 
وخيتص  واحد  بوزن  تكتب  التي 
واحدة.  بقافية  منها  بيت  كل  شطرا 
وقد قام الشعراء غالباً باستخدام هذا 
القصص  إبداع  يف  الشعري  القالب 

ص  املقدمة،  نعيم،  حممد  املثنوي،  رشح   (21(
والثالثني.  السابعة 
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التارخيية  احلوادث  أو  واألساطري 
والقضايا العرفانية.

بيتاً   25632 عىل  املثنوي  يشتمل 
ضمن ستة جملدات وهو عىل وزن الرمل 
يقول  كام  واملقصور  املحذوف  املسدس 

الرومي:
فاعالت  فاعالتن  فاعالتن 

حيات  آب  وعلم  است  ظلامت  جهل 
احلياة] ماء  والعلم  ظلامت  [اجلهل 

*    *    *
املعنوي املثنوي  يف  الوحي 

الدين جالل  لدى  الوحي  خصائص 
معصوم:. ١ الوحي 

وبريء  معصوم  هو  الذي  ذلك   
الوحي  روح  ديك  هو  الغلط،  من 

فحسب)22). 
القلوب: . ٢ الوحي عىل  ينزل 

من  املبارك  املاء  أن  اعلم  ثم  ومن 

وصدق  القلوب  وحي  هو  السامء، 

 ،3339 البيت  مج3،  املعنوي،  املثنوي   (22(
ص287،  شتا،  الدسوقي  بالعربية  ترمجه 
ـــوايش هو  ــذه احل ــل مــا ســيــأيت مــن ه وك

املثنوي.  يف  الشعرية  لألبيات  تعريب 

البيان)23). 
البيت بتأويل  ويقوم الرومي يف هذا 

 r  q  p  o چ  الكريمة  اآلية 
چ   x  w  v  u  t  s
املتدفق  املاء  بأن  ويرى   ]9 ق:  ]سورة 
له  هتتز  الذي  الوحي  هو  السامء  من 

. ويقيناً ودركاً  علامً  وتنبت  األرواح 
العلوم:. ٣ منشأ مجيع  الوحي هو 

من  الطب  وعلوم  النجوم  فعلوم 
واحلس  للعقل  اجتاه  وأي  األنبياء،  وحي 

نحو )فن) ال طريق إليه)24).
الكريمة  اآلية  يف  مثالً  احلال  هو  كام 

 ¬  «  ª  © چ 

´چ   ³  ²  ±°  ¯  ®

يف  جاء  كام  أو   .]80 األنبياء:  ]سورة 
 Ú  Ù  Ø چ  الكريمة  اآلية 
 â  áà  ß  Þ  Ý  Ü  Û

]سورة هود: 37[. ã چ 
العقل:. ٤ معلم  الوحي 

والفهم،  للتعليم  قابل  العقل  فهذا 

 ،4320 البيت  مج3،  املعنوي،  املثنوي   (23(
الدسوقي شتا، ص369.  بالعربية  ترمجه 

 ،1294 البيت  مج4،  املعنوي،  املثنوي   (24(
الدسوقي شتا، ص150.  بالعربية  ترمجه 
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بتعليمه. يقوم  الوحي  صاحب  ولكن 
الوحي،  من  رف  احلِ كل  أن  ويقينا 
زاد  العقل  لكن  أوهلا،  الوحي  وكان 

.(25 عليها)
الوحي معلم البرش:. ٥

للوحي  مظهراً  آدم  صار  وعندما 
لـ  مصداقاً  ناطقته  انطلقت  والوداد، 

چ@ C B Aچ)26).

الوحي حييي القلوب:. ٦
عاملة  ذكية  كانت  وإن  والنفس 
ألن  ميتة  فاعتربها  )األمور)  بدقائق 
إىل  الوحي  ماء  وصل  ومتى  الدنيا  قبلتها 

القرب)27). انبعث حياً من  امليت،  هذا 
 b..باإلشارة إىل قوله تعاىل چ
d...چ ]سورة النحل: 97[.  c

الوحي يشفي قلوب البرش من الظلمة . ٧
والكدر:

-1296 البيتان  مج4،  املعنوي،  املثنوي   (25(
شتا،  الدسوقي  بالعربية  ترمجه   ،1297

ص150. 
 ،2656 البيت  مج6،  املعنوي،  املثنوي   (26(
ص233.  شتا،  الدسوقي  بالعربية  ترمجه 
)27) املثنوي املعنوي، مج4، البيتان 1556-
شتا،  الدسوقي  بالعربية  ترمجه   ،1557

ص181. 

من  املرىض  لكل  شفاء  املاء  صار 
جاء  كام  املستطاب)28)  الوحي  عظمة 

 Ä  Ã  Â چ  الكريمة  اآلية  يف 
Åچ ]سورة الشعراء: 80[.

اإلنسانية . ٨ بالكرامة  عالقة  للوحي 
والعطاء الرباين:

إليك؟.  أوحي  بامذا  امللك:  فسأله 
الذي  ذلك  من  أصالً  ينجم  نفع  وأي 

نبياً؟. يكون 
به  ينزل  مل  الذي  ما  أنت  يل  قل  قال: 
الوحي بعد؟. وأية دولة بقيت، ومل يصل 

إليها؟. النبي 
عّيل  نزل  الذي  الوحي  أن  ولنفرض 
"املعرفة"،  خزانة  الرسول  وحي  ليس  هو 
عىل  نزل  الذي  الوحي  من  أقل  ليس  إنه 

النحلة.
 Y  X  W چ  نزلت  وعندما 
چ، جعل منزل وحيه مليئاً بالشهد. Z

وجل،  عز  احلق  وحي  بنور  وهو 
والعسل. بالشمع  مملوءاً  عاملاً  جعل 

"كّرمنا"  حقه  يف  نزلت  الذي  وذلك 

 ،2444 البيت  مج3،  املعنوي،  املثنوي   (28(
الدسوقي شتا، ص219.  بالعربية  ترمجه 
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يكون  متى  عليني،  أعىل  إىل  يميض  وهو 
-أملتقرأ  النحل  وحي  من  أقل  وحيه 
]سورة  Xچ   W  V چ  أنت 
جافاً  بقيت  فلامذا  إذن   ،]1 الكوثر: 

ظمآن)29)؟. متيبساً 
 _ چ  الكريمة  اآلية  يف  ذكر  كام 
 f  e  d  c  b  a  `
 k  j  i  h  g
]سورة  oچ   n  m  l

اإلرساء: 70[.
ارتباطات الوحي

 عالقة الوحي بالروح:. ١
أن  والببغاء:  التاجر  قصة  يف  جاء   
طلب  اهلند،  إىل  يسافر  أن  قبل  التاجر 
أن  الببغاء  بينهم  ومن  لديه  يعمل  ممن 
يعود  بأن  يرغب  التي  اهلدية  ما  يقول 
طلبت  قال  الببغاء،  سأل  فلام  له،  هبا 
هناك.  الببغاوات  عىل  هلا  يسلم  أن  منه 
من  رسباً  وشاهد  التاجر  سافر  أن  وبعد 
إليهم،  ببغائه  سالم  أوصل  الببغاوات 

األبــيــات  مـــج5،  املــعــنــوي،  املــثــنــوي   (29(
بــالــعــربــيــة  ــه  ــرمج ت  ،1231  -1227

ص156-155.  شتا،  الدسوقي 

حراك  دون  األرض  عىل  مجيعاً  فوقعوا 
وعندما  فعلهم.  رد  من  التاجر  فتعجب 
يف  القابع  لببغائه  قال  موطنه  إىل  عاد 
فلم  هناك،  ألصدقائه  جرى  ما  القفص 
أرضية  يف  ووقع  نفسه  الببغاء  يتاملك 
دهش   ، أيضاً حراك  دون  من  القفص 
وظن  به،  حل  ماذا  يعرف  ومل  التاجر 
باب  ففتح  اخلرب،  من  مات  قد  بأنه 
منه  منسالً  يطري  بالببغاء  فإذا  القفص 
التاجر  استفرس  وعندما  حلريته.  نائالً 
أصدقاءه  بأن  الببغاء  أخربه  حصل،  عام 
بأن  إساره  من  يتحرر  كيف  علموه  قد 
للتاجر  ذلك  أظهرت  كام  موته  يظهر 
)الرومي)  ويستلهم  اهلند.  يف  كان  حينام 
أفكاراً  القصة  هذه  من  عادته،  هي  كام 
فهو  والروحية  املعنوية  باألبعاد  يربطها 
إال  يتحرر  مل  الذي  بالببغاء  الروح  يشبه 
االستلهام  بمعنى  جسده  مات  أن  بعد 
ال  فالروح  متوتوا)  أن  قبل  )موتوا  من 
إذا غضت  إال  إىل كامهلا  تتألق وال تصل 
ومشتهياهتا  الدنيوية  احلياة  عن  الطرف 

هبا. تتشبث  التي  ونوازعها 
الوحي  من  يأيت  الذي  فالببغاء 
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صوته، يكون مبدؤه قبل بداية الوجود.
داخلك،  يف  خمتف  الببغاء  وهذا 

وأنت ترى انعكاسه عىل هذا وذاك)30).
الوحي واإلهلام:. ٢

الوحي: - اإلهلام هو أحد معاين 
أهلمني  قد  الرفاق،  أهيا  يا  قال: 
وما  قوي  رأي  لضعيف  يقع  وال  احلق، 
يكون لألسد وال  للنحل، ال  احلق  علمه 
مملوءة  بيوتاً  يصنع  إنه  الوحش  حلامر 
عليه  اهلل  فتح  فلقد  الطري،  بالشهد 

العلم. أبواب 
علم  هل  القز،  لدودة  اهلل  علمه  وما 

العلم؟. فيالً قّط هذا 
العلم  تعلم  تراب  من  املخلوق  وآدم 
السامء  يف  علمه  تألق  حتى  احلق،  من 

السابعة)31). 
الصاحلني: عباده  يلهم  الذي  اهلل هو   -

ألقت . 1 لكنها  العسس  وجاءها 

-1727 البيتان  املعنوي، مج1،  املثنوي   (30(
شتا،  الدسوقي  بالعربية  ترمجه   ،1728

ص175. 
)31) املثنوي املعنوي، مج1، األبيات 1012-
شتا،  الدسوقي  بالعربية  ترمجه   ،1015

ص119. 

بأمر من اهلل. التنور  بالطفل يف 
حتى  املرأة  هذه  إىل  أوحي  هكذا 
نسل  من  الوليد  هذا  أن  علم  عىل  تصبح 

اخلليل.
 ¨ چ  تعاىل  أمره  عصمة  ولديه 
عليه  النار  تكون  فال  چ  «  ª  ©

. شارداً حراً 
تؤثر  ومل  النريان،  يف  املرأة  به  فألقت 

بدن موسى)32). النار يف 
اليم، . 2 يف  ألقيه  أن  الوحي  جاءها  ثم 

متزقي  وال  اهلل  من  راجية  وكوين 
باهلل،  وثقي  اليم  يف  ألقيه  شعرك 
عزيزاً  به  تلتقني  أجعلك  وسوف 

.(33( وراضياً
بالتناص مع مايف اآليتني الكريميتن: 

®چ   ¬  «  ª  ©  ¨  § چ 

]سورة األنبياء: 69[.
 5  43  2  1  0  /  . چ 

-952 املثنوي املعنوي، مج3، األبيات   (32(
شتا،  الدسوقي  بالعربية  ترمجه   ،955

ص100. 
-959 البيتان  مج3،  املعنوي،  املثنوي   (33(
شتا،  الدسوقي  بالعربية  ترمجه   ،960

 .101 ص100- 
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 <  ;  :  9  8  7  6
 D  C  B  A  @  ?>  =

]سورة القصص: 7[. E چ 
إليه  امللهم  عىل  وجل  عز  اهلل  يفيض   -
وهي  عظيمة  ومعارف  إدراكات 
العوام.   عن  مستورة  تكون  ما  غالباً 
رؤيا  وال  رمالً  أو  تنجيامً  ليس  إنه 
بالصواب  أعلم  واهلل  احلق  وحي  إنه 
عند  العوام  عىل  التعمية  أجل  ومن 
القلب  وحي  الصوفية  يسميه  البيان 
موضع  فهو  القلب  وحي  فاعتربه 
دام  ما  خطأ  يكون  وكيف  جتليه، 

به. واعياً  القلب 
اهلل،  بنور  تنظر  كنت  إن  املؤمن  أهيا 

فقد أمنت هنا من اخلطأ والسهو)34).
الوحي  من  قدرهتم  الربّيون  يستقي   -
الفكر  كهرمان  هم  الرباين:  واإلهلام 
وكل صوت من أي منهم يكون لذة 
اإلهلام والوحي ويكون رساً منه)35). 

األبــيــات  مـــج4،  املــعــنــوي،  املــثــنــوي   (34(
بــالــعــربــيــة  تــرمجــه   ،1855-1852

ص198.  شتا،  الدسوقي 
 ،2092 البيت  مج1،  املعنوي،  املثنوي   (35(
الدسوقي شتا، ص203.  بالعربية  ترمجه 

ومصدراً  منبعاً  اإلهلام  صاحب  يغدو   -
للمعرفة واإلدراك: وكل من كان له 
مثل النحل نفلٌ من الوحي، كيف ال 

بالعسل)36)؟. مليئاً  منزله  يكون 
الوحي:. 3 بصاحب  الوحي  عالقة 

النبي أ.  صدر  يرشح  اإلهلي  الوحي 
التو  يف  إليه  تعاىل  اهلل  فأوحى 
وال  واسعة  املهلة  أعطه  أن  واللحظة 

منها. ختش 
الوحي ب.  صاحب  أحياناً  الوحي  ينهى 

عزم  صح  عندما  ما  بعمل  القيام  عن 
يبني املسجد األقىص  داود عىل أن 

باحلجارة.
من  دعك  قائالً:  احلق  إليه  أوحى 
هذا األمر فإن بناء هذا املكان لن يتم عىل 

يديك)37)
مواجهة ج.  يف  األنبياء  الوحي  حيمي 

نوح  لقد صنع  والكافرين  املستهزئني 

من  مائة  فهامجه  البادية،  يف  سفينة 

 ،2925 البيت  مج6،  املعنوي،  املثنوي   (36(
الدسوقي شتا، ص254.  بالعربية  ترمجه 
-388 البيتان  مج4،  املعنوي،  املثنوي   (37(
شتا،  الدسوقي  بالعربية  ترمجه   ،389

ص74. 
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قائيل األمثال ساخرين.
إنه يصنع سفينة يف صحراء ليس فيها 

بئر فياله من جاهل.
أيتها  سريي  يقول:  أحدهم  كان 
هلا  فلتصنع  أال  يقول  آخر  وكان  السفينة، 

جناحاً أيضاً.
كله  هذا  إن  جييب:  نوح  وأخذ 
اهلزل  هذا  بمثل  تنتقص  ولن  اهلل،  بأمر 

والسخرية)38). 
وقد جاء يف القرآن الكريم: چ! 
 (  '  &  %  $  #  "
 1  0  /  .  -  ,  +*  )

2 3 4چ.
يدافع اهلل عن عباده الصاحلني وهبط د. 

اهلل  قبل  من  موسى  عىل  الوحي 
عنا. عبدنا  لقد فصلت  قائالً: 

الوصل؟.  أجل  من  جئت  تراك  فهل 
أم تراك جئت من أجل الفصل؟.

يف  قدماً  تسع  ال  استطعت  وما 
الفراق، »أبغض األشياء عندي الطالق« 

)38) املثنوي املعنوي، مج3، األبيات 2796-
شتا،  الدسوقي  بالعربية  ترمجه   ،2800

ص243. 

ولقد  سرية  إنسان  لكل  وضعت  فلقد 
وهبت كل امريء مصطلحاً)39). 

وحيميه ه.  إليه  املوحى  يدعم  الوحي 
اجلسيمة  بمسؤولياته  للقيام  ويدعوه 
له  قائالً  السبب  هلذا  املزمل  دعا  لقد 
من  هربت  من  يا  اخلباء،  من  أخرج 

الناس.
تـُخــفِ  وال  بالعباء  رأسك  تلف  ال 
له  وأنت  ضال  جسم  فالعامل  وجهك، 

الذهن واملخ واللباب.
)الذي  العار  ذلك  من  ختتف  وال  هيا 
ذا  الوحي  شمع  لديك  فإن  املدعي)  يثريه 

األضواء الباهرة.
اهلامم،  أهيا  شمع  فأنت  الليل  قم  هيا 

والشمع يف الليل يكون يف قيام)40). 
الكريمة  اآليات  إىل  إشارة  وفيها 

 )  (  '  &  %  $  #  " چ! 

* + , - چ ]سورة املزمل: 3-1[.

)39) املثنوي املعنوي، مج2، األبيات 1754-
شتا،  الدسوقي  بالعربية  ترمجه   ،1757

ص156. 
-1453 األبيات  مج4،  املعنوي،  املثنوي   (40(
شتا،  الدسوقي  بالعربية  ترمجه   ،1456

ص163. 
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بنقاط و.  إليه  املوحى  الوحي  يذكر 
حال  عن  وخيربه  ودقيقة  مهمة 
ض  رِ مَ أْن  القضاء  وشاء  أصحابه 
الوحي  فنقل  عليالً،  وأصبح  هالل 

األحوال إىل املصطفى.
اهلل  رمحة  صارت  عليه،  الوحي  نزل 
قد  لك  املشتاق  فالناً  إن  قائالً:  مواسية، 

مرض.
الناحية  تلك  إىل  املصطفى  وذهب 

من أجل عيادة هالل ذي الرشف)41). 
معصوم ز.  الترشيعي  الوحي  صاحب   

الوحي  من  يكون  ال  الذي  واملنطق 
اهلواء  يف  غبار  مثل  اهلوى،  من  يكون 

واهلباء.
»إن  هوى  عن   حممد ينطق  ما  إذ 

هو إال وحي يوحى«)42).
الكريمتني  اآليتني  إىل  إشارة  وفيها 

 3  2  1  0  /  .  -  ,  + چ 

 1155 األبيات:  مج6،  املعنوي،  املثنوي   (41(
و1159-1160، ترمجه بالعربية الدسوقي 

شتا، ص 124. 
-4683 البيتان  مج6،  املعنوي،  املثنوي   (42(
شتا،  الدسوقي  بالعربية  ترمجه   ،4684

ص392. 

]سورة النجم: 4-3[. 4 چ 
إليه ح.  يوحى  نبي  هو   األكرم النبي 

وينرش النور يف أرجاء العامل.
والسحاب  للرتاب  ليقول  القمر  إن 
يوحى  لكن   ، برشاً كنت  لقد  والفيء، 

إيل.
وجبلتي،  بطبعي  مثلكم  كنت  ولقد 
هذا  مثل  أعطاين  الشمس  وحي  لكن 

النور)43). 
 K  J چ  الكريمة:  اآلية  إىل  إشارة 
 S  R  Q  P  O  N  M  L
 Y  XW  V  U  T

]سورة فصلت: 6[. Zچ 
يعلن الوحي حمبة اهلل عز وجل لعبيده ط. 

بوحي  ملوسى  تعاىل  اهلل  قال  لقد 
إنني  املصطفى  املختار  أهيا  القلب: 

أحبك)44).
 <  ;  :  9  8 چ... 

= <چ ]سورة طه: 39[.

-3673 البيتان  مج1،  املعنوي،  املثنوي   (43(
شتا،  الدسوقي  بالعربية  ترمجه   ،3674

ص327. 
 ،2921 البيت  مج4،  املعنوي،  املثنوي   (44(

ترمجه بالعربية الدسوقي شتا، ص29. 
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الوحي واإلنسان
وإن . 1 الوحي  يتلقى  من  هو  اإلنسان 

للغيب،  متلقية  آذان  ثمة  تكن  مل 
ببرشى  الفلك  من  الوحي  جاء  ملا 
اآلية  إىل  إشارة  وفيه  واحدة)45). 

 Û  Ú  Ù  Ø  ×  Ö چ  الكريمة: 
 å  ä  ã  â  áà  ß  Þ  Ý  Ü
 ì  ë  ê  é  è  ç  æ
]سورة الكهف: 110[. î چ   í

الطاقة . 2 لديه  البرش  من  قليل  نزر 
النجم  وهذا  الوحي  لتلقي  والقدرة 
عىل  تأثريه  يدق  له،  اجتاه  ال  الذي 
الوحي)46)  عن  تبحث  التي  اآلذان 
وهو اختيار رباين ملن هو أهل لذلك 

 ! چ  الكريمة:  اآلية  يف  جاء  كام 
]سورة  %چ   $  #  "

طه: 13[. 
الوحي ينجي البرش من حبائل النفس . 3

لكن  الشيطانية  احليل  عن  وخيرب 
الطائر  وآفة  بذلك  للعقل  الطاقة 

 ،1666 البيت  مــج6،  املعنوي،  املثنوي   (45(
ترمجه بالعربية الدسوقي شتا، ص163. 

 ،105 البيت  مــج6،  املعنوي،  املثنوي   (46(
الدسوقي شتا، ص39.  بالعربية  ترمجه 

ونجاة  الشهوة،  ترى  التي  العني 
الطائر من العقل الذي يرى الشبكة.

وكانت هناك شبكة أخرى مل يدركها 
هنا  من  الغيب،  وحي  إىل  فانظر  العقل، 

أرسع ذلك الصوب)47). 
إىل . 4 يفيض  الوحي  عن  اإلعراض 

الضالل:
الوحي أ.  عطر  عن  منحرفني  كانوا  وملا 

إنا  رصختهم:  كانت  عنه،  ضالني 
تطرينا بكم.

بالنسبة  ومرض  تعب  املقال  هذا  إن 
بالنسبة  الفأل  بطيب  وعظكم  وليس  لنا، 

لنا.
عالنية،  بالنصح  بدأتم  أنكم  ولو 

لرمجناكم يف التو واللحظة.
اللغو  عىل  أجسادنا  سمنت  لقد 
النصح  عىل  أنفسنا  نطبع  ومل  واللهو، 

والعظات)48). 

-2978 البيتان  مج6،  املعنوي،  املثنوي   (47(
شتا،  الدسوقي  بالعربية  ترمجه   ،2979

ص257. 
 -283 األبيات  مج4،  املعنوي،  املثنوي   (48(
شتا،  الــدســوقــي  بالعربية  ترمجه   ،286

ص66. 
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الكريمة:  اآلية  إىل  إشارة  وهو 
 Z  Y  X  WV  U  T  S چ 

چ   _  ^  ]  \  [
]سورة يس: 18[.

ظن ب.  عىل  لكن  الطريق،  قطعت  لقد 
يف  الطريق  هذا  عرش  فرس  كالربق، 

الوحي كالرشق. أثر 
من  يغني  ال  الظن  "إن  قرأت  لقد 
احلق" ومن مثل ذلك الربق عجزت عن 

الوصول إىل الرشق)49). 
 V چ  الكريمة  اآلية  إىل  إشارة 
 `  _  ^  ]  \  [ Z  Y  X  W
]سورة  چ  h  g  f  e  d  c b  a

.]36 يونس: 
بالبرش  الوحي  صاحب  عالقة 

نداء . 1 يتلقون  السليم  القلب  أصحاب 
عندما  به  ويعملون  الوحي  صاحب 
طيور  جتاه  واحدة  مرة  سليامن  صفر 

بأمجعها. قادها وأرسها  سبأ 
جناح،  أو  روح  بال  طائراً  إال  اللهم 

-4118 البيتان  مج6،  املعنوي،  املثنوي   (49(
شتا،  الدسوقي  بالعربية  ترمجه   ،4119

ص345. 

أو كان كالسمكة أصم من األصل.
لو  األصم  فإن  أخطأت،  لقد  ال.. 
إليه  لرد  الكربياء  وحي  أمام  استسلم 

سمعه)50). 
 U  T چ  اآليتني  إىل  إشارة 
Z Y X W V ] \چ 

]سورة النمل: 17[.
 °  ¯  ®  ¬  « چ 

 ¸  ¶µ  ´  ³  ²  ±
 ¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹
Á Àچ ]سورة األنفال: 24[. 

الوحي . 2 لصاحب  الباطنية  الصورة 
الدنيا  وعبيد  الغافلني  عن  حمجوبة 
اخللق وجهي؟. ذلك  يبرص  كيف ال 
الوجه الذي فاق شمس املرشق نوراً 
فلامذا  يبرصونه  كانوا  وإذا  ؟.  وهباءً
نزل  ثم  ومن  والرتدد  احلرية  هذه 
خمفيٌّ  الوجه  هذا  إن  قائالً:  الوحي 

عنهم)51). 

-859 األبيات  مج4،  املعنوي،  املثنوي   (50(
شتا،  الــدســوقــي  بالعربية  ترمجه   ،861

ص114. 
-3475 البيتان  مج4،  املعنوي،  املثنوي   (51(
شتا،  الدسوقي  بالعربية  ترمجه   ،3476

ص338. 
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التي . 3 النور  حجب  الوحي  خيرتق 
وجه  يف  احلجب  أصعب  من  تعد 
واملعنى  ظل  الصورة  إن  السالكني. 
يكون  ظل  بال  والنور  الشمس،  هو 

يف اخلراب.
لبنة،  فوق  لبنة  فيها  تبقى  ال  وعندما 

قبيح. القمر ظل  لنور  يبقى  ال 
فهي  ذهبية  كانت  وإن  واللبنة 
هو  اللبنة  ثمن  دام  ما  باالقتالع،  جديرة 

والنور. الوحي 
الظل،  دفع  أجل  من  مندك  واجلبل 

النور. والتمزق إرباً قليلٌ من أجل هذا 
وعندما سطع نور الصمد عىل ظاهر 
عىل  سطع  لو  بالك  فام  اندك،  اجلبل 

داخله)52). 
 ¡ ے  چ  الكريمة  اآلية  إىل  إشارة 
 ¨  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢
 ²  ±  °  ¯  ®  ¬  «ª  ©
 º¹  ¸  ¶  µ  ´  ³
 Á  À  ¿  ¾  ½  ¼  »

)52) املثنوي املعنوي، مج6، األبيات 4761-
شتا،  الدسوقي  بالعربية  ترمجه   ،4765

ص397. 

 È  Ç  Æ  Å  ÄÃ  Â
]سورة  Íچ   Ì  Ë  Ê  É

األعراف: 143[.
عالقة الوحي بالعقل

ذكر الرومي أنواعاً للعقل يف املثنوي 
وهي:

اإلدراك أ.  وديدنه  القديس  العقل 
وإصالح  والتدبري  والفهم  والشعور 
وتشخيص  واملعاد  املعاش  أمر 
وقبحها  واألحوال  األعامل  حسن 

عليها. املرتتبة  واملفاسد  واملصالح 
من ب.  وهو  والعريش  اإليامين  العقل 

جتليات العقل العميل املمدوح.
والتزوير ج.  والدهاء  الشيطنة  عقل 

مظهر  وهو  الدنيوية  األمور  يف 
عبد  بن  حممد  فعن  املذموم،  العقل 
رفعه  أصحابنا  بعض  عن  اجلبار 
له:  قلت  قال:   اهلل عبد  أيب  إىل 
الرمحن  به  عبد  ما  قال:  العقل؟.  ما 
قلت:  قال:  اجلنان،  به  واكتسب 
فقال:  معاوية؟.  يف  كان  فالذي 
الشيطنة،  تلك  النكراء،  تلك 
وليست  بالعقل،  شبيهة  وهي 
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.(53 ( بالعقل
يشوبه د.  عقل  وهو  اجلزئي  العقل 

حقائق  إلدراك  يكفي  وال  النقص. 
معرض  يف  ألنه  واألشياء.  األمور 

اآلفات والظن والوهم.
الرومي ه.  لدى  وهو  الكيل  العقل 

املجرد  العقل  هو  األول  بمعنيني: 
واملعنى  للامدة.  املفارق  العلوي 
املحيط  الكيل  العقل  هو  له  اآلخر 
بكل األشياء ويدرك األمور بجدارة. 
خيتص  العقل  هذا  أن  الرومي  ويرى 

واألولياء)54). باألنبياء 
الوحياين . 1 بالروح  العقل  مقارنة 

وروح الوحي أكثر خفاءً من العقل، 
ذلك أنه غيبي، ومن ذلك الصوب.

وعقل أمحد مل يصبح خافياً عىل أحد، 
لكل  ة  مدركَ تصبح  مل  وحيه،  روح  لكن 

روح.

له،  مناسبة  حركات  الوحي  ولروح 

العقل  كتاب  الكايف-  -أصــول  الكليني   (53(
واجلهل ج ص5. 

مج1،  املعنوي،  للمثنوي  اجلامع  الرشح   (54(
كريم زماين، ص376. 

نادرة)55). العقل، فهي عزيزة  ال يدركها 
أوسع . 2 واملكاشفات  الوحي  مساحة 

من الفكر والتأمل العقيل.
القناة،  مثال  عىل  والظن  والفكر 

وسامء. سحاب  والكشف  والوحي 
ذات  احلديقة  جيعل  املطر  وماء 
اجلريان  جتعل  القناة  لكن  لون،  مائة 

املاء)56).  عىل  يتشاحنون 
العقل . 3 من  وأعىل  أسمى  الوحي 

إليه. للنقص  اجلزئي وال طريق 
الروح  وحي  هو  النص  أن  اعلم 
اجلزئي  العقل  قياس  وأن   ، يقيناً القديس 

ذاك أدنى منه.
إدراك  ذا  الروح  من  صار  فالعقل 
حتت  الروح  تصري  فمتى  وعظمة، 

إرشافه؟.
العقل، ومن  تأثري عىل  الروح ذو  إن 

"األمور")57). العقل  يدبر  التأثري  ذلك 

-3268 األبيات  مج2،  املعنوي،  املثنوي   (55(
شتا،  الدسوقي  بالعربية  ترمجه   ،3270

ص274-273. 
-2493 البيتان   ،5 مج  املعنوي،  املثنوي   (56(

شتا،  الدسوقي  بالعربية  ترمجه   ،2494
ص270-269. 

-3585 األبيات  مج3،  املعنوي،  املثنوي   (57(



الوحي يف )املثنوي املعنوي)

132

من . 4 وجوده  يستقي  ال  علم  كل   
الوحي يشوبه هوى النفس. واملنطق 
يكون  الوحي  من  يكون  ال  الذي 
اهلواء  يف  غبار  مثل  اهلوى،  من 

واهلباء)58).
املصادر واملراجع:

)مرتبة بحسب عدد مرات استعامهلا 
البحث) يف 

رشح جامع مثنوي معنوي، 6 جلد، . 1
اطالعات،  انتشارات  زماين،  كريم 

)فاريس).  2013م.  طهران، 
مثنوي معنوي، جالل الدين مولوي، . 2

روزنة  دار  سبحاين،  توفيق  بإرشاف 
للنرش، الطبعة السابعة، 2007م.

الرومي، . 3 الدين  جالل  موالنا  مثنوي 
ورشحه  ترمجه  الستة،  املجلدات 
شتا،  الدسوقي  إبراهيم  له  وقدم 

املرشوع القومي للرتمجة، 1997م.
حتقيق . 4 نعيم،  حممد  املثنوي،  رشح 

ومركز  متحف  مكتبة  أوجبي،  عيل 

شتا،  الدسوقي  بالعربية  ترمجه   ،3587
ص307. 

 ،4682 البيت  مــج6،  املعنوي،  املثنوي   (58(
ترمجه بالعربية الدسوقي شتا، ص 392. 

اإلسالمي،  الشورى  جملس  وثائق 
طهران 2008م.

الدار . 5 سبحاين،  جعفر  املعرفة،  نظرية 
األوىل،  الطبعة  بريوت،  اإلسالمية، 

1990م.
معلمي، . 6 حسن  شنايس،  معرفت 

مركز املصطفي الدويل للنرش، الطبعة 
الثانية، 1432 هـ. ق. )فاريس).

الدين أمحد . 7 العارفني، شمس  مناقب 
وحتشية  تصحيح  العاريف،  األفالكي 
الكتاب،  دنيا  يازجيي،  حتسني 

1983م. طهران،  الثانية،  الطبعة 
نفحات األنس من حرضات القدس، . 8

ال  اجلامي،  الرمجن  عبد  الدين  نور 
مكا، ال تا.

الراغب . 9 القرآن،  املفردات يف غريب 
سيد  حممد  حتقيق  األصفهاين، 
ال  املعرفة،  دار  بريوت،  كيالين، 
صليبا،  مجيل  الفلسفي،  تا.املعجم 
بريوت،  للكتاب،  العاملية  الرشكة 

1414هـ. ق.
الكريم، . 10 القرآن  يف  املعرفة  نظرية 

اىل  ترمجه  اآلميل،  جوادي  الشيخ 
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الصفوة،  دار  اإلرساء،  جلنة  العربية 
الطبعة األوىل، بريوت، 1996م.

السيد . 11 القرآن،  نظر  يف  املعرفة 
اىل  ترمجه  البهشتي،  احلسيني  حممد 
اهلادي،  دار  اهلاشمي،  عيل  العربية 

2002م. األوىل، بريوت،  الطبعة 
حسني . 12 املال  مثنوي،  لباب  لب 

تا.  ال  أفشاري،  نرشيات  الكاشفي، 
)فاريس).

مقدمة . 13 رشد،  ابن  التهافت،  هتافت 
الفكر،  دار  العريبي،  حممد  وتعليق 

الطبعة األوىل، 1993م.
فخر . 14 اإلمام  مصطلحات  موسوعة 

مكتبة  دغيم،  سميح  الرازي،  الدين 
بريوت،  األوىل،  الطبعة  لبنان، 

2001م.
الفلسفية . 15 املصطلحات  معجم 

سجادي،  جعفر  صدرا،  املال  لدى 
اإلسالمية،  واإلرشاد  الثقافة  وزارة 

الطبعة األوىل، طهران، 2000م.
السادس، . 16 الكتاب  األنوار،  بحار 

إحساء  املجليس،  األول،  القسم 
األوىل،  الطبعة  اإلسالمية،  الكتب 

قم، 2009م.
األول . 17 اجلزءان  الكايف،  أصول 

الفجر،  الكليني، منشورات  والثاين، 
الطبعة األوىل، بريوت، 2007م.

القرآن . 18 أللفاظ  املفهرس  املعجم 
الباقي، دار  الكريم، حممد فؤاد عبد 

1985م.  القاهرة،  احلديث، 
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فحوى البحث

بحث مبسط يف عرضه وامثلته يعرض ألدب الحوار يف القرآن 

الكريم اراد السيد الباحث أسلوب بيان القرآن الكريم يف الحوار 

الهداية  قوى  لنقل:  او  الضالل،  وقوى  االميان  قوى  بني  الدائر 

االمم  وكفار  جهة  من  العباد  من  والصالحني  باالنبياء  املتمثلة 

ممن ردوا عىل االنبياء دعوتهم من جهة اخرى. وقد اتخذ السيد 

ساقها  التي  المثلته  االشمل  املصدر  الكريم  القرآن  من  الباحث 

لريفد الحجة بالدليل الذي ال يحاد عنه وباسلوب مبسط واضح 

ينأى عن اللجاجة و العمق املعقد والغامض.
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بسم اهلل الرمحن الرحيم
والصـالة  العاملني  رب  هلل  احلمد 
الطيبني  وآله  حمـمـدٍ  علـى  والســالم 
املنتجبني  البـررة  أصحابه  وعىل  الطاهرين 

وعىل مجيع األنبياء واملرسلني.
رحلةٍ  يف  القارئ  عزيزي  لك  هل 
الكريم؟.  القرآن  حدائق  يف  فيها  نتنقل 
يف  معي  تتجول  وأنت  نظرك  وسألفت 
احلديقة  هذه  يف  أزهارٍ  إىل  الرحلة  هذه 
فواحة  جانبيك  وعن  يديك  بني  تكون 
تأخذ  بجامهلا  ساحرةً  شذيةً  رائعةً  العبري 
أي رس عظيمٍ  ترى  القلب حتى  بمجامع 
كل  يعطي  الذي  اخلالد  الكتاب  هذا  يف 
حيمل  أن  يتمكن  ما  مقدار  إليه  قاصدٍ 
عن  الغناء  احلديقة  هذه  يف  لنبحث  منه. 
فعىل  اتفقنا  فإن  القرآين.  احلوار  أدب 

بركة اهلل.
العصور  أقدم  منذ  احلوار  وجد 
فتارخيه موغل يف القدم، فقد جرى احلوار 
تعاىل:  قال  ومالئكته.  سبحانه  اهلل  بني 

چ! " # $ % & ' 

 / . - , + *) (
 5  4  3  2  1  0

چ   >  =  <  ;  :  9  87  6
]سورة البقرة: 30[.

-وبني  وتعاىل  -سبحانه  بينه  وجرى 
 ('  &  %  $  #  "  ! إبليسچ 
 2  1  0  /  .  -  ,  +  *  )
 ;  :  9  8  7  6  5  4  3
 C  B  A  @  ?  >  =  <
 L  K  J  I  H  G  F  E  D
ڍ  ڍ  ڇ  ڇ   O  N  M
 \  [  Z  Y  X  W  V  U  T
 d  c  b  a  `_  ^  ]
 m  l  kj  i  h  g  f  e
rچ ]سورة   q  p  o  n

االعراف: 12 -18[.
وتعاىل  سبحانه  اهلل  بني  احلوار  ودار 
ما  عىل  وأقوامهم  الرسل  وبني  ورسله، 

سنرى يف هذا البحث.
جدا  طبيعي  األمر  وحصول 
خملوقٍ  فكل  النظر.  وجهات  الختالف 
ال  فالواحد  جنسه،  بني  عن  خيتلف 
يتكرر، فكام ختتلف بصامت إهبام اإلنسان 
ومالمح  عينيه  وقزحية  جسده  ورائحة 
وجهه وبرشته خيتلف تفكريه وال يستطيع 
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فكر  فإذا  التفكري،  من  اإلنسان  منع  أحد 
فبدأ  غريه  مع  نظره  وجهة  يف  اختلف 
اآلخر  أفكار  نزع  اخلطإ  ومن  احلوار، 
احلوار.  سبيل  معه  نسلك  ولكن  بالقوة، 
بعضها  اختلف  خمتلفة،  أسامء  وللحوار 

ا فمن أسامئه: عن بعض قليالً أو كثريً
يف . 1 املرادة  وهو  واملحاورة  احلوار 

ومراجعة  التحاور)1).  ومنه  الكالم، 
املنطق والكالم يف املخاطبة)2).

.چ   -  , چ  تعاىل:  قال 
تراجعوا  وحتاورا:   .]1 املجادلة:  ]سورة 

يف الكالم بينهم)3).
سبيل . 2 عىل  املفاوضة  وهو  اجلدل 

املنازعة واملغالبة وأصله جدلت احلبل 
اجلديل.  ومنه  فتله،  أحكمت  أي 
واألصل  أحكمته  البناء  وجدلت 
اإلنسان  وإسقاط  الرصاع  اجلدل  يف 
األرض  وهي  اجلدالة  عىل  خصمه 

الصلبة)4). واجلدل اللدد يف اخلصومة 

)1) املفردات يف غريب القرآن –حور -142. 
)2) لسان العرب –حور -. 

)3) القاموس املحيط: –حور -. 
 ،97– –جدل  القرآن  غريب  يف  املفردات   (4(

ولسان العرب ـ جدل. 

جدل)5).  فهو  جادله  عليها.  والقدرة 
باحلجة  احلجة  مقابلة  واجلدل 

واملجادلة املناظرة واملخاصمة)6).
 ¡ ے   ~ چ  تعاىل:  قال 
 _ چ   ]125 النحل:  چ ]سورة   ¢
` e d c b aچ ]سورة 

0چ   /  .  - چ   ]68 احلج: 
 »  º  ¹  ¸ چ   ]197 البقرة:  ]سورة 

¼ چ ]سورة الزخرف: 58[.
فيه . 3 فيام  املحاجة  به  ويراد  االمرتاء: 

وهو  األمر  يف  الرتدد  واملرية  مرية 
مريت  وأصله  الشك،  من  أخص 
رضعها)7).  مسحت  إذا  الناقة 

 §  ¦ چ¥  تعاىل:  قال 
 ]34 مريم:  ©چ ]سورة   ¨
]چ ]سورة   Z  Y  Xچ

 b  a  `  _  ^ چ   ]12 النجم: 
c چ ]سورة الكهف: 22[.

واملباراة . 4 املباحثة  وهي  املناظرة 
اإلنسان  يراه  ما  كل  واستحضار 

)5) القاموس احليط –جدل. 
)6) لسان العرب –جدل -. 

)7) املفردات يف غريب القرآن: مرى –69. 
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وهو  البحث  والنظر:  ببصريته، 
قياسٍ  كل  ألن  القياس،  من  أعم 
نظر)8)، وال عكس، وتناظرا تقابال)9) 
إذا  أمرٍ  يف  أخاك  تناظر  أن  واملناظرة 

نظرمتا معا كيف تأتيانه )10).
قواعد  وضع  من  أول  أن  ويذكر 
كتابه  عىل  أطلق  وقد  أرسطو  اجلدل 

اجلدل.
اهلل  عبد  أبو  الرازي  الفخر  ويعد 
احلسني  بن  عمر  الدين  ضياء  بن  حممد 
الشافعي  الطربستاين  عيل  بن  احلسن  بن 
الدين  وركن   ( -606ه.   544( الرازي 
من  )ت610ه)  املحيدي  حممدٍ  بن  حممد 

أقدم من ألف يف املناظرة )11).
رسول  الكريم  القرآن  يعلم  و 
املنهج  املسلمني  من  اتبعه  ومن   اهلل
بقوله  واجلدال  احلوار  أدب  يف  السليم 

 z  y  x  w  v چ تعاىل: 

)8) املفردات يف غريب القرآن: –نظر –500. 
)9) القاموس املحيط: –نظر –. 

)10) لسان العرب: –نظر –. 
بالوفيا  وااليف   ،57  /4 االعيان:  وفيات   (11(
البحث  وآداب   ،182-  175  /24 ت: 

واملناظرة: 3 وما بعدها. 

ے   ~  } |  {
 .]125 النحل:  چ ]سورة  ¢  ¡
واحلوار  اهلل  إىل  الدعوة  سبيل  هو  ذلك 

 $  #  " چ  تعـاىل:  قـال  السليم 
چ ]سورة   )  (  '  &  %

.]46 العنكبوت: 
أسلوبًا  الكريم  القرآن  لنا  قدم 
ا  مرتفعً اخللق  سمو  عىل  قائامً  حوارياً 
واإلسفاف  القذف  إىل  االنحدار  عن 
القرآن  وأراد  القول،  ببذيء  والرتاشق 
أهل  املسلمون يف حوارهم مع  يرتفع  أن 
الكتاب عن أسلوهبم املنحط وأن يقابلوا 
الرحب  بالصدر  أخالقهم  خشونة 

إىل مستواهم. االنحدار  املرتفع عن 
ا  بعيدً احلوار  يف  ا  منصفً جتدن  وال 
قال  الكريم.  كالقرآن  التعصب  عن 

 L  K  J I H  G  Fتعاىل: چ
فقد   .]24 سبأ:  Nچ ]سورة   M
التعصب  عدم  املسلم  من  القرآن  أراد 
الرأي  يستهجن  وأال  ا  مسبقً تبناه  لرأي 
نتحاور  نحن  خلصومه  يقول  بل  اآلخر 
وإن أحد الطرفني عىل هدى واآلخر عىل 
يعني  ومل  اً  مسبقً املحق  حيدد  ومل  ضاللٍ 
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يتحلوا  أن  املسلمني  من  ويطلب  املبطل 
النفس  وضبط  األخالق  درجات  بأعىل 

خصومهم. أعتى  مع 
ذروة  هلو  احلوار  من  املنهج  هذا  إن 
وهو  احلكمة  ومنتهى  واإلنصاف  العدل 
ألن  واجلدل،  احلوار  أدب  أرقى  من 
مسبقاً  متعصبًا  جيدك  عندما  خصمك 
بالزيغ  عليه  وحتكم  تبنيته  الذي  لرأيك 
والضالل سينفر منك وال يفتح لك أذنه 
ويوصد باب قلبه وال يستمع إىل حديثك 

. وهيامجك بكل رضاوةٍ ورشاسةٍ وعنفٍ
السليم  احلوار  القرآن  علمنا  لقد 

 S  R  Q  P چ  تعاىل:  بقوله 
 Z  Y  X  W  V  U  T
 b  a  `  _  ^  ]  \  [
-25 سبأ:  چ ]سورة   d  c
خماطبة  املسلمني  من  يطلب   .]26
 ، حكيامً هادئًا  لينًا  خطابًا  ومهم  خصً
أجرمنا  أننا  هبوا  هلم:  قولوا  يقول: 
ولن  جريمتنا  عن  تسألوا  لن  فإنكم 

 Ñ  Ð  Ï  Î چ  أوزارنا  تتحملوا 
أعلنها  لقد   ]38 النجم:  چ ]سورة  Ò

 Í  Ì  Ë  Ê چ  رصحيةً  القرآن 

 .(12(]164 االنعام:  چ ]سورة  Î
 .  -  ,  +  * چ ا  مؤكدً
چ ]سورة  2  1  0  /
عن  حيمله  ال  بل  18ـ19[  األعىل: 
چ ]سورة   |  {  z  y چ  أحد  صاحبه 
ال  الذي  اخلصم  بله   ،(13(]106 املائدة: 
القرآن من  يتحمل وزر خصمه، وطلب 
اجلريمة  خلصومهم  ينسبوا  أال  املسلمني 

 V  U چ  هلم:  يقولوا  أن  عليهم  بل 
ال  حتى  عمالً  چ يسميه  X  W

. هم يستفز
جوانب  من  آخر  جانب  هذا  إن 
رجلٍ  عىل  نزل  الذي  القرآن  إعجاز 
يعيش يف جمتمعٍ ال يعرف إال لغة السيف 
وتتحكم فيه رشيعة الغاب، فيفتك قوهيم 

بضعيفهم ويعمل أحدهم بقانون:
إن غوت إال من غزية  أنا  وهل 

غويت وإن ترشد غزية أرشد(١٤)

فاطـر:  ]ســورة  و   ]15 اإلرساء:  ]ســورة   (12(
18[ و ]سـورة الـزمـر: 7[. 

فاطر:  ]سورة  و   ،]152 األنعام:  ]سورة   (13(
 .]18

يرثي  قصيدة  من  الصمة  بن  لدريد  البيت   (14(
فيها أخاه عبد اهلل، االغاين: 10/ 10 -12. 
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ويعمل بمنهج:
صبي  لنا  الفطام  بلغ  إذا 

ساجدينا(١٥) اجلبابر  له  ختر 
بأسلوبٍ  يفاجأ  املجتمع  هبذا  وإذا 
اإلسالم  سامحة  سمحٍ  هادئٍ  حواري 
متزنٍ عقالين. فمن أين جاء الورد ونبت 

بني األشواك؟!.
عىل  الورد  النهاية  يف  تغلب  وكيف 

تقول: والقاعدة  الشوك؟!. 
اختلفا  البطاح  نبت  وإذا 

غلب الشوك عىل الورد اجلني(١٦)
يف  هلم  حيمل   اهلل رسول  جاءهم 

 Ú چ  تعاىل:  اهلل  قول  معهم  حواره 
 â  áà  ß  Þ  Ý  Ü  Û
éچ   è  ç  æ  å  ä  ã
]سورة يونس: 41[. إهنا دعوة احلق فال 

جيد خصمه إال اإلذعان هلا أو املكابرة.
االبتعاد  القرآين  احلوار  أدب  من 

البيت لعمرو بن كلثوم من معلقته، رشح   (15(
املعلقات السبع: 119 -193. 

السعيد  الشهيد  املجاهد  للشاعر  البيت   (16(
احلــبــويب  الــســيــد حمــمــد ســعــيــد  اهلل  ـــة  آي
يف  مــوشــحــة  ــن  م )1266-1333ه) 

.183 ديوانه: 1/ 

 f  e  d چ  اخلصم  عىل  التعايل  عن 
چ   p  o  n  m  l  k  j  i  h  g

]سورة اجلاثية: 26[.
عن  البعيد  املهذب  احلوار  إنه 

 [  Z چ  والطعن  والفحش  السباب 
 c b a ` _ ^ ] \

چ ]سورة سبأ: 26[.  d
و  واهلدوء  واملروءة  اإلنصاف  إنه 
احلكيم  اللني  باألسلوب  اخلصم  أخذ 
واللمز  اهلمز  و  السخرية  عن  واالبتعاد 
5چ ]سورة   4  3 چ2 

اهلمزة: 1[.
أن يصدر عن  للحوار  القرآن  ويريد 
علم ووعي إذ أن املتحاور جيب أن يكون 
الذي  باملوضوع  وإملام  وثقافة  دراسة  ذا 

 [ چ تعـالــى:  قـال  فيه  يتحاور 
 a  `  _  ^  ]  \
 i  h g  f  e  d  c  b
 n  m  l  k  j
 v  u  t  s  r  q  p  o
چ  ے  ~  }  |  {  z y  x  w

]سورة آل عمران: 65 -66[.
باحلوار  بااللتزام  مطالب  واملتحاور 
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األمانة  فيلتزم  ناقالً  كان  فإن  العلمي 
مدعيا  كان  وإن  النقل،  صحة  يف  العلمية 
التضاد  عن  يبتعد  وأن  البينة  تقديم  فعليه 
مع  أقواله  يف  يتناقض  وال  دعواه  مع 

مدعاه.
الطرفان  عليها  يتفق  ثوابت  وهناك 
قبل  من  هبا  والتسليم  هلا  اإلذعان  جيب 
يقبل  العامل  احلصيف  واملحاور  الطرفني. 
يعلمنا  احلوار.  إليها  يفيض  التي  بالنتائج 
هادئًا  علميا  حواراً  نتحاور  كيف  القرآن 
مهام  اآلخر  الطرف  مع  اللني  مستعملني 

 <  ;  : چ  تعاىل:  قال  كان، 
 C  B  A  @  ?  >  =
 K  J  I  H  G  F  E  D
 T  SR  Q  P  O  N  M  L
Yچ   X  W  V  U
دعوة  إهنا   .]64 عمران:  آل  ]سورة 
ا  مجيعً األنبياء  دعوة  وهي  اهلل،  لتوحيد 
حرفوا  بام  والرهبان  األحبار  نطيع  وأال 
عن  چ   U  T چ  السامء  كتب  من 
هلم  فقولوا  الرشك  إىل  وجنحوا  التوحيد 
مسلمون  بأننا  فاعرتفوا  احلجة  لزمتكم 
دونكم واعرتفوا بأنكم كافرون بام نطقت 

الرسل)17).  عليه  وتطابقت  الكتب  به 
وأنصفه  حوارٍ  خلري  كريمة  دعوة  إهنا 

 b  a  ` چ  هنج:  عىل  يسري  وأهدئه 
 j  i  h  g  f  e  d  c

kچ ]سورة فصلت: 34[.
مع  نتحاور  أن  القرآن  علمنا  هكذا 
أن  أوىل  بابٍ  من  فكان  الكتاب  أهل 
بيننا نحن املسلمني  ا  يكون احلوار مفتوحً
يقاطع  فاملسلم  هذا  غري  احلاصل  ولكن 
عند  األمر  انتهى  لو  و  املسلم  أخاه 

لقطيعة ا
هلان عيل ما ألقى ولكن 

ابتالين!. بمن  وانظروا  تعالوا 
األسف- -مع  تؤلف  كتب  هناك 
إخوانه  املسلم  فيها  يشتم  املسلمني  لشتم 
ألف  فإذا  شنيعٍ  بكل  ويرميهم  املسلمني 
مبينًا  ا  فتحً فتح  أنه  حسب  كهذا  كتابًا 

 #  " چ  تعاىل:  قوله  يسمع  مل  كأنه 
(چ   (  '  &  %  $

هؤالء  كأن  و   ،]46 العنكبوت:  ]سورة 
ما  الكتاب،  أهل  من  شأنًا  أقل  املسلمني 

البيضاوي:  وتفسري   298  /1 الكشاف:   (17(
 .164 /1
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املسلمني  هؤالء  إن  يقول:  بمن،  ظنك 
اليهود!. أخطر عىل اإلسالم من 

العامة  القواعد  القرآن  وضع  لقد 
العامة  القواعد  وضع  كام  احلوار  يف 

 F  E چ  تعاىل:  قال  األخالق.  يف 
چ  K  J  I  H  G

مكارم  إهنا   .]199 االعراف:  ]سورة 
 رسوله القرآن  هبا  يوجه  األخالق 
والعفو  باحللم  املسلمني  ورائه  ومن 
يتسموا  أن  إىل  دعاهم  بل  الغيظ  وكظم 
وهذه  إليهم  أساؤوا  من  إىل  باإلحسان 
عنهم:  تعاىل  قال  الذين  املحسنني  صفة 

 6  5  4  3 چ 

چ ]سورة  ;  :  9  8 7

.]134 آل عمران: 
جتده  ال  حواريا  أدبًا  القرآن  يف  جتد 
مع  احلوار  من  النمط  هذا  وجتد  غريه  يف 
يف  وعال  طغى  بأنه  وصفه  الذي  فرعون 
من  وكان  ا  شيعً أهلها  وجعل  األرض 
تعاىل:  قال  املفسدين:  ومن  املرسفني 

 0  /  .  -  ,  +  *  ) چ) 

 ]17 النازعات:  چ ]سورة   3  2  1
 ¤  £  ¢  ¡ ے   ~ چ 

 ]4 القصص:  ]سورة  ¦چ   ¥
 d  c  b  a  `  _  ^ چ 

 ° چ   ]83 يونس:  ]سورة  eچ 
القصص:  ³چ ]سورة   ²  ±
وتعاىل  سبحانه  اهلل  فإن  كله  هذا  مع   .]4
ا عسى أن يثوب  ترك له باب التوبة مفتوحً
موسى  إليه  وبعث  فيهتدي.  رشده  إىل 
لينني  يكونا  بأن  وأوصامها   وهارون

 x  w  v  u  t  s  r چ  معه: 
]سورة  ےچ   ~  }  |  {  z  y
األعىل  املثل  إن هذا هلو   .]44- 43 طه: 
سبحانه  اهلل  يريد  هكذا  احلوار،  أدب  يف 
مع  حتى  بأدب،  احلوار  يكون  أن  وتعاىل 

أعتى طواغيت األرض.
 اهلل رسول  القرآن  علم  وهكذا 
ومع  املرشكني  مع  احلوار  أدب  وعلمنا 
األدب  ذروة  إىل  يرقى  الكتاب  أهل 
تسفه  وال  هبم  يستخف  فال  احلوار  يف 

أحالمهم وال يشتمون.
كام  الشيطان  مع  حتى  احلوار  وجرى 

رأينا.
حوارهم  يف  الرسل  سار  وهكذا 
رسمه  الذي  املنهج  عىل  أقوامهم  مع 
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عاد  قوم  فهؤالء  وتعاىل،  سبحانه  اهلل 
 هود نبيهم  مع  اخلشن  بأسلوهبم 

 À  ¿ چ  معهم:  اهلادئ  وأسلوبه 
 Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á
 Ì  Ë  Ê  É  È
 Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï  Î  Í
 !  Ø  ×  Ö  Õ  Ô
 )  (  '  &  %  $  #  "
 1  0  /  .  -  ,  +  *
 7  6  5  4  32
 @?  >  =  <  ;  :  9  8
چ   E  D  C  B  A
وكان   ]69-  66 االعراف:  ]سورة 
كانوا  لو   لنبيهم يستجيبوا  أن  املنتظر 
يعقلون، لكنهم ركبهم الشيطان والغرور 
قلوهبم  عىل  واستحوذ  جهلهم  بدافع 

 I  H  G چ  لذلك  الشيطان 
 QP  O  N  M  L  K  J
چ   X  W  V  U  T  S  R

]سورة االعراف: 70[.
يريد  اجلاهلني  شأن  هو  هكذا 
فيأبون  إىل طريق اخلري  إرشادهم  األنبياء 

إال الضالل.

اهلل  وجه  الذي  املنهج  هذا  وعىل 
األنبياء  شيخ  احلوار  يف  سار  أنبياءه  به 
الكريم  القرآن  علينا  يقصه  كام   نوح

 ;  :  9  8  7  6  5 چ 

 D  C  B  A  @  ?  >  =  <
Hچ ]سورة   G  F  E

االعراف: 59[.
املخلصة  الدعوة  هذه  قابلوا  فبامذا 

إلنقاذهم من عذاب اهلل؟.
وطغياهنم  جهلهم  إىل  انحازوا  لقد 
  نوحٍ نبيهم  إىل  الضالل  ونسبوا 

 Q  P  O  N  M  L  K  Jچ

فكيف   .]60 االعراف:  Rچ ]سورة 
قابله  هذا؟.  جهلهم  األنبياء  شيخ  قابل 

 T چ  الرصني  اهلادئ  باألسلوب 
 [  Z  Y  X  W  V  U
 a  `  _  ^  ]  \
i h g f e d c bچ 
فامذا   .]62-  61 االعراف:  ]سورة 
لنداء  استجابوا  هل  النتيجة؟.  كانت 
الناصح؟.  املرشد  قول  وسمعوا  العقل 

 B  A  @  ?  >  =  < چ  بل  كال 
 ]116 الشعراء:  ]سورة  Cچ 
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اهلداية  الضالون  يرفض  كيف  أرأيت 
إىل  الداعي  هلادهيم  ويقولون  واهلداة 
الرصاط  إىل  دعوتنا  ترتك  مل  إذا  اهلل  دين 

 A @ املستقيم املنقذ من الضالل چ
فإهنم  هذا  من  وأكثر  Cچ،   B

 j  i  h چ  العذاب  يستعجلون 
 p  o  n  m  l  k
هود:  ]سورة  tچ   s  r  q
باحللم  التعنت  ذلك  نوح  فقابل   ]32

 L  K  J  I  H  G  F  Eچ

Sچ   R  Q  P  O  N  M
]سورة الشعراء: 117 -118[.

األنبياء  أبو  سار  السنن  هذا  وعىل 
نقل  كام  قومه  مع  حواره  يف   إبراهيم

 ;:  9  8  7 چ  الكريم:  القرآن 
 E  D  C  B  A  @  ?  >  =  <
 O  N  M  L  K  J  I  H  G  F
 X  W  V  U  T  S  R  Q  P
 _  ^  ]  \  [  Z  Y
 g  f  e  d  cb  a  `
 n  m  l  k  j  i  h
tچ   s  r  q  p  o
خطاب  إنه   .]45-  41 مريم:  ]سورة 

األدب  ويزينه  االحرتام  يعلوه  هادئ 
آزر)18).  خياطب  وهو  اخلضوع  وحيفه 

 &  %  $  #  " چ  تعاىل:  قال 
 -  ,  +  *)  (  '
 ]74 االنعام:  ]سورة  چ   0  /  .
_چ،  چ  بعبارة:  خياطبه  وكان 
فيها  ملا  مراتٍ  أربع  كررها  أنه  حتى 

أبو  هو  آزر  أن  املفرسين  بعض  زعم   (18(
أباه،  ليس  إنه  آخرون  وقال   إبراهيم
تارخ  بن  إبراهيم  أن  النسب  أهل  وأمجع 
بن ناحور وأن آزر هو عمه أو اسم صنمٍ 
إبراهيم عابه بزيغه  أو بمعنى أعوجٍ فكأن 
عىل  يطلق  واألب  احلق  عن  وانحرافه 
أمور  يتوىل  العطاء  كثري  وكل  والعم  اجلد 
بمنزلة  يراه  اإلنسان  ذلك  فإن  إنسانٍ 
آدم  إىل    حممدٍ النبي  أباء  إن  قالوا  أبيه. 
من  النبي  يتولد  فكيف  موحدون  كلهم 
أراد اهلل سبحانه وتعاىل أن  الرشك؟. وقد 
تعاىل  فقال  ا  تطهريً  بيته وآل   يطهره

 \  [  Z  Y  X  W چ 
چ ]سورة  `  _  ^  ]

األحزاب: 33[ واملرشكون نجس چ2 
 ]28 التوبة:  4چ ]سورة   3
مع  الرجس  وهي  النجاسة  جتتمع  فال 
ومعاين   39  /5 البيان:  جامع  التطهري. 
البيان:  وجممع   340  /1 للفراء:  القرآن 
 /7 القرآن:  ألحكام  واجلامع   86  /4
26 والدر املنثور: 3/ 300 وامليزان: 7/ 

171 و215. 



أ.د. حازم سليامن احليل

145

إىل  يستميله  أن  عسى  االستعطاف  من 
 n  m  l  kچ فقال:  طريق احلق 
تشمله  أن  عسى  چ   q  p  o
سمع  فهل  عذابه  من  بدال  الرمحن  رمحة 
الداعي  نداء  فأجاب  العقل  صوت  آزر 
أبداً  ال  عليه؟.  احلريص  نصيحة  وقبل 

 |{  z  y  x  w  vبل چ
¤چ   £  ¢¡ ے   ~  }
إبراهيم  أنذر  فهو   ]46 مريم:  ]سورة 
هلذه  يستجب  مل  إنه  يرتكه.  مل  إن  بالرجم 
رشكه  من  ينته  ومل  الصاحلة،  الدعوة 
ولكنه يطلب من إبراهيم أن يرتك إيامنه. 
اهلادئ  إبراهيم  ويأبى  اهلل!.  سبحان 

 ©¨  §  ¦ چ  به:  الرفق  إال  الرقيق 
²چ   ±  °  ¯  ®¬  «  ª
بام  عليك  سالم   ]47 مريم:  ]سورة 
هو  هكذا  وضالل،  جهل  من  عليه  أنت 

 b  a  ` چ  القرآن:  يف  احلوار  أدب 
 j  i  h  g  f  e  d  c
 E وچ   ]34 فصلت:  kچ ]سورة 
K J Iچ   H G F

]سورة االعراف: 199[.
أنبياءه  وتعاىل  سبحانه  اهلل  يلهم 

القاطعة  األجوبة  الصاحلني  وعباده 
مع  حوارهم  يف  اخلطاب  وفصل 

الطواغيت وغريهم.
 A  @  ?  >  = چ  تعاىل:  قال 
 I  H  G  F  E  D  C  B
 P  O  N  M  L  K  J
 Y  X  W  V  U  T S  R  Q
 `  _  ^  ]  \  [  Z
 h  g  f  e  d c  b  a
 ]258 البقرة:  چ ]سورة   i
وبأدبٍ  هادئاً  القرآين  احلوار  كان  لقد 
اآلخر  للطرف  ترتك  مل  قاطعةٍ  وبحجةٍ 
يتوقع  كان  ما  ألنه  چ  a چ الفرصة 
تتبعت  ولو  الطلب.  هذا  بمثل  يفاجأ  أن 
وحوار  فرعون  مع   موسى حوار 
وكذلك  أقوامهم  مع  وشعيب  لوطٍ 
جيري  احلوار  لوجدت  األنبياء  سائر 
قمة  يمثلون  إهنم  املنهج.  هذا  وفق 
الفراعنة  ويقابلهم  احلوار  يف  األدب 
جاء  لقد  باجلهل.  وأقوامهم  بالطغيان 

 §  ¦ چ  فرعون  إلنقاذ   موسى
چ  ¬  «  ª  ©  ¨
لوط  وقوم   .]101 االرساء:  ]سورة 
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سبقهم  ما  الفاحشة  يأتون  كانوا  الذين 
 لوط نبيهم  جاءهم   ، أحدٍ من  إليها 
املنكر  عن  وينهاهم  باملعروف  يأمرهم 

 (  ' چ  يرتكبون  كانوا  الذي 
چ  .  -  ,  + *  )
أهنم  ذنبهم   ]82 االعراف:  ]سورة 
القيم  انقلبت  كيف  أنظر  يتطهرون، 

 V چ  هذا  من  أكثر  بل  واملوازين!!.. 
 ^  ]  \  [  Z  Y  X  W
 f  e  d  c  b  a  `  _
الشعراء:  ]سورة  چ   i  h  g

.]169- 167
واملرسلني  األنبياء  خاتم  أما 
األذى  قومه من  فقد حتمل من   حممد
إرادته  مثل  أويت  من  إال  له  يصرب  ماال 
إىل  يدعوهم  جاءهم  فقد  وصربه، 
اهلل  فقال  األوثان  عبادة  ونبذ  التوحيد 

 ~  }  | چ  هلم:  تعاىل 
 ¥  ¤  £  ¢  ¡ ے 

 ¨  §  ¦

ªچ ]سورة التوبة: 128[.  ©

باملرشكني   رسول ابتيل  لقد 
املدينة  يف  جاوروه  الذين  وباليهود 

وقد  املنافقني.  من  اخلامس  وبالطابور 
 6  5 چ  للناس  رسوالً  اهلل  بعثه 
چ  ;  :  9  8  7

إىل  يدعوهم  فكان   ]2 اجلمعة:  ]سورة 
احلسنة  واملوعظة  باحلكمة  ربه  سبيل 
معه  والقرآن  أحسن  هي  بالتي  ويدفع 

 s  r  q  p  o  n چ  يقول: 
 } |  {  z  y  x  w  v  u  t
چ ]سورة االنعام:  ¤  £  ¢  ¡ ے   ~
أجل  من  يتبعوه  أن  يريد  كان  ما   .]50
علم  بادعاء  خداعهم  يريد  وال  املال 
خزائن  مفاتيح  يملك  ال  فهو  الغيب 
من  وليس  الغيب  يعلم  وال  األرض 
إليه فحاربوه  املالئكة إنام هو برش يوحى 
شاعر  أو  ساحر  وبأنه  باجلنون  واهتموه 

 P  O  N  M  L چ  فقالوا: 
 ]6 احلجر:  ]سورة  چ  R  Q

 b چ  الوسائل  بكل  وتألبوا عىل حربه 
 k  j  i  h  g  f  e  d  c
 q  p  o  n  m  l
 ]36-  35 الصافات:  ]سورة  چ   r
حواره  يف  إليهم  أساء  فام  وآذوه  كذبوه 

 h چ  يوصيه  القرآن  وكان  معهم 
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 n  m  l  k  j  i
63[ وملا  النساء:  چ ]سورة   p  o
القرآن  له  قال  ضاللٍ  عىل  بأنه  اهتموه 

 2  1  0  /  .  -  ,  +  * چ 

 ]85 القصص:  ]سورة  چ  4  3
عىل  وأنا  ضالل  عىل  أنتم  هلم  قال  وما 

 ß  Þ  Ý  Ü  Û  Ú چ  هدى 
 ç  æ  å  ä  ã  â  á à
 ]41 يونس:  ]سورة  چ  é  è
االنفعال  من  اخلايل  اهلادئ  احلوار  إنه 
املرشكون  قابلها  التي  احلق  دعوة  إهنا 
القرآن  افرتى  بأنه  واهتموه  بالعناد 

 ¿  ¾  ½  ¼  » º  ¹  ¸ چ

Ä چ ]سورة   Ã  Â  Á  À
فأنا  اإلنصاف  يقتيض  هكذا   ]35 هود: 
أحتمل وزري وأنا بريء من رشككم ثم 
بام  االحتجاج  يف  الطريق  عليهم  يقطع 

 i  h  g  f  e چ  اهلل  علمه 
عمران:  آل  چ ]سورة  l  k  j

 Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ چ  20[ و 
چ  Ü  Û  Ú  Ù  Ø  × Ö
أنصفهم  فقد   .]96 االرساء:  ]سورة 
بام  معهم  حواره  يف  اإلنصاف  غاية 

 #  "  ! چ  القرآن  وجهه 
 +  *  )  (  '  &  %  $
 4  3  2  1  0  /  .  -  ,
 <  ;  :  9  8  7  6  5
الكافرون:  ]سورة  چ  ?  >  =
رشدهم  إىل  يثوبوا  مل  ولكنهم   ،]6-1
ومل يرجعوا إىل عقوهلم ومل يأخذوا سبيل 
 اهلل رسول  إليه  دعاهم  الذي  الرشاد 

. يف حوار هادئٍ رصنيٍ
يوجهه  اليهود  مع  حواره  ويف 

 v  u  t چ  هلم:  ليقول  القرآن 
 ~  }  |  {  z  y  x  w

ے ¡ ¢ £ ¤ ¥چ ]سورة 

اجلمعة: 6[، وعندما سأله النصارى عن 
 w  v چ  القرآن:  له  قال   املسيح
 ¡ ے   ~  }|  {  z  y  x
 ª  ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢
عمران:  آل  ]سورة  ¯چ   ®  ¬  «
ذلك  عليه  أنكروا  فلام   ،]60-59

 ² ± وزعموا أنه ابن اهلل قال له: چ 
 ½  ¼  »  º  ¹  ¸  ¶  µ  ´  ³
 Â Á À ¿ ¾
 È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã
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عمران:  آل  Êچ ]سورة   É
أمام  جيدوا  ومل  أيدهيم  يف  فأسقط   ]61
عىل  املوافقة  إال  القاطعة  احلجة  هذه 
احلسني  حمتضنًا  جاءهم  فلام  املباهلة، 
وفاطمة  خلفه  وعيل  احلسن  بيد  آخذا 
وسالمه  اهلل  )صلوات  خلفهم  متيش 
طافحا  اإليامن  ورأوا  أمجعني))19)  عليهم 
 منه طلبوا  الطاهرة  الوجوه  تلك  عىل 
اجلزية،  وسلموا  وأذعنوا  املباهلة  عدم 

وهكذا انترص احلوار اهلادئ املتزن.
أهم املصادر

القرآن الكريم
ملحمد . 1 واملناظرة.  البحث  آداب 

تيمية،  ابن  مكتبة  الشنقيطي،  أمني 
القاهرة، ب. ت.

احلسني . 2 بن  عيل  الفرج  أليب  األغاين 
عبد  حتقيق  356ه)  )ت  اإلصفهاين 
الفكر- -دار  ط  املهنا،  عيل  االمري 

بريوت 1415ه. / 1995م.
أنوار . 3 املسمى  البيضاوي  تفسري 

سعيد  أليب  التأويل.  وأرسار  التنزيل 

البيضاوي:  وتفسري   396  /1 الكشاف:   (19(
 .163 /1

عبد اهلل ابن عمر بن حممد الشريازي 
دار  ط،  791ه)،  )ت  البيضاوي 
1408ه/  بريوت،  العلمية،  الكتب 

1988م.
أليب . 4 القرآن.  تأويل  يف  البيان  جامع 

)ت  الطربي  جرير  بن  حممد  جعفر 
العلمية،  الكتب  دار  ط3،  310ه) 

بريوت، 1420ه/ 1999م.
ملحمد . 5 القرآن.  ألحكام  اجلامع 

)ت  القرطبي  األنصاري  أمحد  بن 
حممد  الدكتور  حتقيق  671ه)، 
احلديثة،  دار  احلفناوي،  إبراهيم 

القاهرة، 1414ه/ 1994م.
الكريم. . 6 القرآن  يف  واجلدل  احلوار 

املجلس  احلسني،  حممد  خللف 
القاهرة،  اإلسالمية،  للشؤون  األعىل 

1975م.
باملأثور. . 7 التفسري  يف  املنثور  الدر 

السيوطي  الدين  جالل  الرمحن  لعبد 
بريوت،  الفكر،  دار  911ه)  )ت 

1414/ 1993م.
ديوان السيد حممد سعيد احلبويب )ت . 8

السيد  مجع  1914م).  1333ه/ 
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1969م)، حتقي  احلبويب )ت  حممود 
ط5،  احلبويب،  الغفار  عبد  السيد 
1426ه/  بريوت،  الكوكب،  دار 

2005م.
االستدالل . 9 وأصول  املعرفة  ضوابط 

واملناظرة. لعبد الرمحن حسن حبنكة 
امليداين، ط3، دار القلم، دمشق.

الدين . 10 ملجد  املحيط.  القاموس 
آبادي  الفريوز  يعقوب  بن  حممد 
عيسـى  مطبعـة  817ه)،  )ت 
1371ه/  القاهرة،  احللبي،  البـايب 

1985م.
التنزيل وعيون . 11 الكشاف عن حقائق 

أليب  التأويل.  وجوه  يف  األقاويل 
الزخمرشي  عمر  بن  حممود  القاسم 

الرتاث  إحياء  دار  538ه)  )ت 
1417ه/  بريوت،  العريب، 

1997م.
أليب . 12 القرآن.  تفسري  يف  البيان  جممع 

الطربيس  احلسن  بن  الفضل  عيل 
بريوت  الفكر،  دار  548ه)،  )ت 

1414ه/ 1994م.
زياد . 13 بن  حيي  للفراء  القرآن.  معاين 

عيل  حممد  حتقيق  ه)،  )ت207 
الرسور،  دار  طبعة  ومجاعته،  النجار 

بريوت.
للسيد . 14 القرآن.  تفسري  يف  امليزان 

مؤسسة  الطباطبائي،  حسن  حممد 
1417ه/  بريوت،  األعلمي/ 

1997م. 
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فحوى البحث

]207هـ[، وصاحب  عام  املتوىف  الفراء،  زياد  يحيى  زكريا،  ابو  العالمة  يعد 

كتاب ]معاين القرآن[، من اوائل اللغويني الذين ادركوا ظاهرة الحمل عىل املعنى 

يف اسلوب القرآن الكريم ، اذ خرَّج كثرياً من اآليات القرآنية التي تجري ضمن 

هذه الظاهرة والتي التخالف كالم العرب وما دأبوا عىل استعامله يف اساليبهم.

حاول الباحث تقيص هذه الظاهرة االسلوبية يف القرآن وتنبه الفراء لها يف 

كتابه ]معاين القرآن[ امثال: 

- العطف عىل املعنى.

- تذكري املؤنث وتأنيث املذكر.

- التعبري عن املثنى بلفظ املفرد وبالعكس.

- التعبري بلفظ املايض وارادة املستقبل وبالعكس.

- اسلوب االلتفات.



ظاهرة احلمل عىل املعنى يف كتاب معاين القرآن للفراء

152

املقدمة
عندما  األوائل  اللغويني  إن 
جتري  فإهنا  النحوية  القواعد  وضعوا 
املوثوق  العرب  من  سمعوه  ما  عىل 
هو  ذلك  يف  معيارهم  إن  إذ  بفصاحتهم، 
عند  وجدناه  ما  وهذا  والشيوع،  الكثرة 
العرب  أكثرية  كالم  أن  رأى  إذ  سيبويه، 
يف  األساس  هو  بفصاحتهم  املوثوق 
خالف  وما  النحوية)1)،  القاعدة  اطِّراد 
وسائل  استعملوا  فقد  القواعد  هذه 
الوسائل هي  عدة يف خترجيها، ومن هذه 
استعملها  إذ  املعنى،  عىل  احلمل  ظاهرة 
تأويل  اجل  من  وسيلةً  اللغويون 
عن  خترج  التي  العبارات  أو  األلفاظ 
ذهب  ولذلك  املطردة،  العامة  القواعد 
هذا  أنَّ  إىل  هـ)   392 )ت  جني  ابن 
العربية  من  الظواهر))غور  من  الرضب 
به  ورد  قد  فسيح،  نازح  ومذهب  بعيد، 
منثورا  الكالم  وفصيح  الكريم  القران 

ومنظوما)))2).

وينظر:   ،56  /1 سيبويه:  كتاب  ينظر:   (1(
 .48 العربية يف كتاب سيبويه:  اللهجات 

)2) اخلصائص: 2/ 411. 

مظاهر  من  الظاهرة  هذه  وتعد 
علامء  من  كثريا  أن  إال  املعنى  يف  التوسع 
اللغة خلطوا بني ثالثة مصطلحات هي: 
التوهم،  املعنى، واحلمل عىل  احلمل عىل 
احلمل  أن  منهم  فريق  ورأى  والغلط، 
لكن  التوهم،  عىل  احلمل  هو  املعنى  عىل 
ورد  ما  عىل  يطلق  التوهم  عىل  احلمل 
أصحاب  ومن  الكريم،  القران  غري  يف 
)ت  األنصاري  هشام  ابن  الرأي  هذا 
إذ قال: ))قرأ غري أيب عمرو:  761هـ)، 

 ³  ²  ±  °  ¯  ® چ 

املنافقون:  ]سورة  چ   ¶  µ  ´
ما  عىل  عطف  فقيل:  باجلزم،   ،]10
وجزم  الفاء،  إسقاط  تقدير  عىل  قبله 
عىل  العطف  ويسمى   (( قَ دَّ ))أَصَّ
املعنى، ويقال له يف غري القرآن: العطف 
فريق  ذهب  حني  يف  التوهم)))3).  عىل 
املعنى يفرتق عن  آخر إىل أن احلمل عىل 

احلمل عىل التوهم، إذ ))إن العطف عىل 
املحل  عىل  العطف  يشمل  عام،  املعنى 
والعطف عىل التوهم)))4). يف حني فرق 

)3) مغني اللبيب: 2/ 472. 
)4) ينظر: حاشية الصبان: 2/ 158، 4/ 35. 
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بني  هـ)   1094 )ت  الكفوي  البقاء  أبو 
املراد  ))ليس  فقال:  والغلط  التوهم 
عىل  العطف  املراد  بل  الغلط،  بالتوهم 
ز العريب يف ذهنه مالحظة  املعنى، أي جوَّ
فعطف  عليه،  املعطوف  يف  املعنى  ذلك 

الصواب)))5). مقصد  وهو   ، مالحظاً
أن  السامرائي  فاضل  الدكتور  ويرى 
حيمل  وقد  اللفظ  عىل  حيمل  قد  التعبري 
أرجح  وجه  هناك  ليس  إذ  املعنى،  عىل 
بحسب  ذلك  يكون  وإنام  وجه،  من 
يقتضيه  ما  وبحسب  والقصد  املعنى 
يف  حيمل  قد  ولذلك  واملقام،  السياق 
من  الرغم  عىل  ابتداءً  املعنى  عىل  القران 

اللفظ)6). كثرة محله عىل 
اللغويني  أوائل  من  الفراء  ويعد 
ج  خرَّ إذ  الظاهرة،  هذه  أدركوا  الذين 
عن  وفضال  القرآنية،  اآليات  من  كثرياً 
عىل  اللفظ  محل  ظاهرة  اختذت  فقد  ذلك 

اعتمد  متعددة،  وأشكاال  صوراً  املعنى 
التي  النصوص  تأويل  يف  الفراء  عليها 
والرصفية  النحوية  القواعد  تطابق  مل 

 .175– 174 )5) الكليات: 5/ 
 .131 العربية واملعنى:  ينظر: اجلملة   (6(

ومنها)*): املطردة، 
املعنى:. 1 عىل  العطف 

أشهر  من  املعنى  عىل  العطف  يعد 
يطلق  إذ  املعنى،  عىل  اللفظ  محل  مظاهر 
وليس  التوهم،  عىل  العطف  عليه 
املقصود بالتوهم يف هذه الظاهرة الغلط، 
ذهنه  يف  جوز  ))العريب  أن  معناه  وإنام 
عليه  املعطوف  يف  املعنى  ذلك  مالحظة 
فعطف مالحظا له انه غلط يف ذلك وهلذا 
كان من األدبأن يقال يف ذلك يف القران: 

املعنى)))7). العطف عىل 
عن  العطف  من  النوع  هذا  وخيتلف 
العطف عىل  إن  إذ  املوضع،  العطف عىل 
يف  يوجد  مل  عمل  باعتبار  يكون  املوضع 
لوجود  الوجود  مقدر  انه  غري  املعطوف 

.(8 طالبه)
التوهم  عىل  العطف  أن  حني  يف 
وال  هو  يوجد  مل  عمل  باعتبار  يكون 

 ، ذاهبٍ وال  قائام  زيدٌ  ليس  نحو:  طالبه 
دخول  توهم  أو  بافرتاض  )ذاهب)  بجر 

عىل  الظواهر  هــذه  ترتيب  يف  اعتمدت   (*(
أشهرها وشيوعها.

 .321  ،2 للسيوطي:  االتقان،   (7(
)8) ينظر: الربهان، للزركيش: 4، 107. 
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الباء يف خرب ليس)9).
الظاهرة  هذه  سيبويه  أدرك  وقد 
الكريم  القران  يف  توجد  أهنا  ورأى 
))وسالت  فقال:  التوهم  عليها  وأطلق 

 ³ اخلليل عن قوله عز وجل: چ 
املنافقون:  ]سورة  چ   ¶  µ  ´

10[، فقال هذا كقول زهري:
ىضَ مَ ما  أين لستُ مدركَ  يلَ  بدا 

جائيا(١٠) كانَ  إذا  شيئا  سابقٍ  وال 
قد  األول  ألن  هذا،  اجروا  فانام 
قد  وكأهنم  بالتايل  فجاؤوا  الباء  يدخله 
ملا  هذا  فكذلك  الباء  األول  يف  اثبتوا 
جزما  يكون  قد  قبله  الذي  الفعل  كان 
قد  وكأهنم  بالثاين  تكلموا  فيه  فاء  وال 
هذا)))11). تومهه  هذا  فعىل  قبله  جزموا 

الظاهرة  هذه  عىل  الفراء  وقف  وقد 
)سورة  من  السابقة  لآلية  تفسريه  يف 
كيف  ))يقال:  انه:  فذكر  املنافقون) 

فعل  عىل  مردودة  وهي  )وأكن)  جزم 
الفاء  أن  ذلك  يف  فاجلواب  منصوب؟. 

)9) ينظر: الربهان، للزركيش: 4، 113. 
سلمى:  ايب  بن  لزهري  ينسب  البيت   (10(

)لثعلب).   187 ديوانه:  رشح  ينظر 
 .101-  100  ،3 سيبويه:  كتاب   (11(

جمزومة  كانت  )فاصدق)  يف  تكن  مل  لو 
تأويل  عىل  ردت  )وأكن)  ردت  فلام 
اثبت  ومن  الفاء،  فيه  تكن  مل  لو  الفعل 
فنصبه،  الظاهر  الفعل  عىل  ه  ردَ الواو 
من  ]وأكون  اهلل:  عبد  قراءة  يف  وهي 
قراءتنا  يف  نصبها  جيوز  وقد  الصاحلني[، 
قد  العرب  الن  الواو،  فيها  تكن  مل  وان 
تسقط الواو يف بعض اهلجاء كام اسقطوا 

واشباهه)))12). سليامن  من  األلف 
عىل  باجلزم  القراءة  يوجه  فالفراء 
من  الذي  الفاء  موضع  عىل  عطف  أهنا 
قراءة  وتوجيه  جزما،  يكون  ان  املمكن 
وهو  )فاصدق)  عىل  بالعطف  النصب 

فنصبه. الظاهر  الفعل 
هي  اجلمهور  قراءة  أن  املعلوم  من 
اجلزم)13) يف )أكن) بوصفه جوابا للطلب 
فيه،  السببية  الفاء  وجود  لعدم  مبارشة 
مجلة  عاطفة  الواو  أن  باعتبار  وكذلك 

عىل مجلة وليست عاطفة مفرد عىل مفرد 
الرشط  معنى  الكالم  تضمني  اجل  من 
اجلزم  فيغني  التسبب  معنى  عىل  زيادة 

 .160  ،3 الفراء:  معاين   (12(
 .271-  270  ،8 املحيط:  البحر   (13(
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إىل  تؤخْرين  إن  تقديره:  رشط  فعل  عن 
الصاحلني، مجعا بني  اجل قريب أكن من 
الرشطي  والتعليق  بالفاء  املفاد  التسبب 

باجلزم)14). املفاد 
أن  االستعامل  هذا  لطائف  فمن 
أعقبه  سؤاله  حث  أن  بعد  السائل  هذا 
فقال:  احلصول  ممكن  األمر  أن  يف 
اصدْق  قريب  أجل  إىل  تؤخرين  إن 
بدائع  من  وهذا  الصاحلني،  من  وأكْن 
اإلجياز  لقصد  القرآين  االستعامل 

املعاين)15). وتوفري 
الفراء  إليه  ذهب  ما  أن  يل  ويبدو 
القة  العَ املصحف  رسم  الن  بعيد، 
الكريم  القران  الن  اآلية،  بتأويل  له 
أن  ذلك  عن  فضال  بالتواتر،  حمفوظ 
يسو  مل  ولذلك  باجلزم  اجلمهور  قراءة 
نسق  عىل  فيجعلهام  بينهام  تعاىل  اهلل 
يف  واحدة  مرتبة  عىل  ليسا  ألهنام  واحد، 

الصدقة،  من  أهم  الصالح  األمهية، ألن 
من  كونه  هو  العذاب  من  ينجي  فالذي 
الصاحلني، ال كونه متصدقا، فاملؤمن قد 

 .245  ،29 التحرير والتنوير:  )14) تفسري 
نفسه.  املصدر  ينظر:   (15(

قد  ذلك  ومع  أصال  بصدقة  يتصدق  ال 
ليس  يكون  فقد  بصالحه  اجلنة  يدخل 
ينجيه من  الذي  به، وان  يتصدق  ما  معه 
من  يكون  أن  هو  اجلنة  ويدخله  العذاب 
إنام يكون جزءً  التصدق  الصاحلني، وان 

الصالح)16). من 
الرائعة  البالغية  النكتة  نرى  وهبذا 
ولعل  القرآين،  األسلوب  هبا  جاء  التي 
هذا من أرسار اإلعجاز القرآين، بخالف 
اختالف  رأى  الذي  الفراء  إليه  ذهب  ما 
إىل  يعود  واجلزم  النصب  بني  القراءة 

املصحف. رسم 
تذكري املؤنث:. 2

قوله  تفسري  ذلك يف  إىل  الفراء  أشار 
]سورة  Ï Î Í Ì چ  تعاىل: چ 
يوسف: 30[ فقال: ))فذّكر الفعل لقلة 
يقع  كام  عليهن  )هؤالء)  ووقوع  النساء 

 x چ  تعاىل:  قوله  ومنه  الرجال.  عىل 

چ ]سورة التوبة: 5[.   {  z  y
ومل يقل انسلخت وكل صواب..)))17).

ملسات   ،259  ،3 النحو:  معاين  ينظر:   (16(
بيانية: 190 -191. 

معاين  وينظر:   ،435  /1 الفراء:  معاين   (17(
الفراء: 1/ 365 البقرة: 275، 1/ 380 
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املرأة  جلمع  مفرد  اسم  فالنسوة 
وتأنيثه غري حقيقي ولذلك مل تلحق فعله 

التانيث)18). تاء 
دراستهم  يف  النحويني  أن  ومعلوم 
القاعدة  اعتمدوا  قد  الظاهرة  هلذه 
أنَّ  رأوا  إذ  والفرع)  )األصل  النحوية 
ردَّ الفرع إىل األصل أوىل من ردِّ األصل 
تذكري  صورة  كانت  وعليه  الفرع،  إىل 
الرغم  عىل  لدهيم،  قبول  فيها  املؤنث، 
وهي  العامة،  القاعدة  عن  خروجها  من 
األصل،  هو  التذكري  إنَّ  إذ  املطابقة، 
ابن  أكده  ما  وهذا  الفرع،  هو  والتأنيث 
واسع  املؤنث  ))وتذكري  قوله:  يف  جني 

جدا ألنه رد فرع إىل األصل)))19).
هلذا  توجيهه  يف  الفراء  أن  ويبدو 
عالقة  عىل  الكريمة  اآلية  محل  يف  املعنى 
يف  دقيق  حتليل  إىل  مايشري  املؤنث  تذكري 

التوسع والتجوز يف الكالم. باب 

التي  الكريمة  القرآنية  اآليات  ومن 
وقوفهم  وطال  فيها  النحويني  كالم  كثر 

 /2  :63 األحـــزاب:   ،(65 )األعـــراف 
84) وغريها. 

 .317  ،2 الكشاف:  ينظر:   (18(
 .415 )19) اخلصائص: 2/ 

 ±  °  ¯  ® عندها قوله تعاىل چ 
األعراف:  ]سورة  چ   ³  ²
يف  التذكري  ان  تفسريها  يف  جاء  إذ   ،]56
الرمحة  الن  املعنى؛  عىل  محال  جاء  اآلية 
جاءت  وقيل  والعفو)  )الغفران  بمعنى 
سبحانه  فاهلل  املطر)20).  بمعنى  الرمحة 
أن  اجل  من  ))قريبة))  يقل:  مل  وتعاىل 
اهلل  رمحة  قرب  ومها:  معنيني  يكسب 
يف  توّسع  وهذا  منه،  والقرب  تعاىل، 
أن  من  فبدالً  األصل،  يه  اليؤدِّ املعنى 
قريب،  واهلل  قريبة  اهلل  رمحة  إنَّ  يقول: 
الطريق  اختصار  خالل  من  ذلك  مجع 

 °  ¯  ® چ  تعاىل:  بقوله  وإجيازه 
.(21( ³ چ   ²  ±

املنحى  هذا  الزخمرشي  فصل  وقد 
بقوله:  الكريمة  اآلية  هذه  يف  البالغي 
بالرحم  الرمحة  إنام ذكر قريب عىل تأويل 
موصوف  صفة  ألنه  أو  الرتحم،  أو 
تشبيهه  عىل  أو  قريب  شئ  أي:  حمذوف 

 /1 القران:  إعــراب  يف  التبيان  ينظر:   (20(
التوضيح:  عىل  الترصيح  رشح   ،575

 .33  /2
د. فاضل  العربية واملعنى،  ينظر: اجلملة   (21(

 .193 السامرائي: 
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او  مفعول...  بمعنى  هو  الذي  بفعيل 
النقيض  هو  الذي  املصدر  بزنة  انه  عىل 
غري  الرمحة  تأنيث  الن  أو  الضغيب،  او 

حقيقي)))22).
تأنيث املذكر:. 3

رد  املذكر،  تأنيث  مسالة  تعد 
ابن  قال  وهلذا  الفرع،  إىل  األصل 
التنكر  يف  اذهب  املذكر  ))تأنيث  جني: 

واإلغراب)))23).
الفراء  خرجها  التي  النصوص  ومن 
تفسريه  يف  جاء  ما  الرضب  هذا  عىل 

 (  '  &  % چ  تعاىل:  لقوله 
]سورة النساء: 1[ فقال: ))قال:  (چ 
فقال:  مؤنثة،  النفس  الن  )واحدة)؛ 
آدم،  يعني:  وهو  النفس،  لتأنيث  واحدة 
لكان  واحد))  ))نفس  من  كانت  ولو 

صوابا يذهب إىل تذكري الرجل)))24).
لفظ  الن  ))واحدة))  قيل  فهنا 

يف  أهنا  من  الرغم  عىل  مؤنث  )النفس) 
هذا  يف  هبا  املراد  ان  إذ  مذكر،  املعنى 

)22) الكشاف: 2/ 25. 
)23) اخلصائص: 2/ 415. 

)24) معاين الفراء: 1/ 252. 

املوضع ادم، ولو قيل من نفس واحد 
جلاز)25).

الفراء قوله: ))لكان  وممِّا يؤخذ عىل 
يف  صواب  القرآين  النص  ألنَّ  صواباً))؛ 
الفراء؛  تفسري  يف  والقصور  حال،  كلِّ 
ه  نفرسِّ أن  اليمكن  الكريم  القران  ألنَّ 
عت  وضِ التي  النحوية  القواعد  عىل 
أعلم  تعاىل  واهلل  تعليمية،  ألغراض 
فهو  إليأخرى.  صيغة  من  عدل  عندما 

 m l k j i h g f چ

]سورة هود: 1[. n چ 
تفسريه  يف  أيضا  الفراء  وذكر 
]سورة  چ  D  C چ  تعاىل:  لقوله 
))قراها  وقال:  فو   ]45 الدخان: 
)تغيل)...  اهلل:  عبد  أصحاب  من  كثري 
للطعام  جعلها  )يغيل)  احلسن  وقراها 
تأنيث  إىل  ذهب  أنثها  ومن  امُلهل،  أو 

الشجرة)))26).
)تغيل) عىل  قراءة  الزخمرشي  وخرج 
للطعام)27). وبالياء  للشجرة،  بالتاء  أهنا 

للزجاج:  واعرابه،  القران  معاين  ينظر:   (25(
 .5  /2

 .43 )26) معاين الفراء: 3/ 
 .246 )27) ينظر: الكشاف: 4/ 
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فيبدو أن الفراء قد أدرك هذا املنحى 
وخرج  املذكر  تأنيث  مسالة  يف  البالغي 

عليه)28). القرآنية  اآليات  من  كثريا 
املفرد:. 4 بلفظ  املثنى  عن  التعبري 

تعاىل:  لقوله  تفسريه  يف  ذلك  جاء 
طـه:  ]سورة  چ   Þ  Ý  Ü  Û چ 

ثم  االثنني  ))يكلم  الفراء:  فقال   ،]49
إنام  الكالم  الن  لواحد؛  اخلطاب  جيعل 

يكون من الواحد ال من اجلمع)))29).
قوله  تفسري  يف  املنحى  هذا  وذكر 
]سورة  Pچ   O  N چ  تعاىل: 
اثنني  كانا  ام  ))إهنَّ فقال:   ،]12 الشمس: 
يقل  ومل  قدار،  واآلخر  دهر  بن  فالن 
يف  أتى...  لو  جائز  وذلك  أشقياها؛ 
فيقول  واجلمع،  واملؤنث  االثنني  موضع 
خري  وهذان  الناس،  أفضل  هذا  لالثنني: 

الناس، ويثنون أيضا)))30).
كون  جواز  إىل  الزخمرشي  وذهب 

وعدل  مجاعة،  )أشقاها)  بـ  املقصود 
التفضيل  اسم  الن  املفرد،  صيغة  اىل 

 .205 )28) ينظر: معاين الفراء: 2/ 
 .180 )29) املصدر نفسه: 2/ 
 .268 )30) املصدر نفسه: 3/ 

يف  واملثنى  املفرد  بني  املساواة  فيه  جيوز 
واملذكر  واجلمع  املفرد  إىل  إضافته  حال 
واملؤنث، وان الضمري يف )هلم) جيوز أن 
الشقاوة،  يف  والتفضيل  لالشقني،  يكون 
كانت  به  وقام  ْقر  العَ توىل  ْن  مَ الن 

وابلغ)31). اظهر  شقاوته 
الظاهرة  هذه  عىل  الفراء  ج  خرَّ وقد 

 U  T  S  R چ  تعاىل:  قوله 
فقال:   ،]117 طـه:  ]سورة  چ   V
))مل يقل: فتشقيا؛ الن ادم هو املخاطب، 

املرأة)))32). فعل  من  اكتفاء  فعله  ويف 
 آدم إىل  الشقاء  فعل  إسناد  إن 
من دون حواء عىل الرغم من اشرتاكهام 
أهله  قيم  هو  الرجل  الن  اخلروج،  يف 
الرجل- شقاء  ضمن  من  ان  وكذلك 
كام  -شقاءهم،  وأمريهم  أهله  قيم  وهو 
فلذلك  سعادهتم  سعادته  ضمن  يف  أن 
 ادم إىل  بإسناده  الكالم  اخترص 

انه  او  الفاصلة،  عىل  املحافظة  مع 
القوت  طلب  يف  التعب  بالشقاء  اراد 
دون  من  الرجل  اىل  يعود  األمر  وهذا 

 .652 )31) ينظر: الكشاف: 4/ 
 .193 )32) معاين الفراء: 2/ 
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املرأة)33).
)ت794هـ)  الزركيش  ذهب  وقد 
))إنام  القول:  إىل  اآلية  هذه  ختريج  يف 
املخاطب  كونه  حيث  من  بالشقاء  افرده 
ذلك  بل  وقيل  الكالم.  املقصود يف  أوال 
الدنيا  معيشة  يف  الشقاء  جعل  اهلل  ألنَّ 
عن  اإلغضاء  وحيتمل  الرجال،  حيز  يف 
لفظ  إطالق  ان  فيبدو  املرأة)))34).  ذكر 
عنها  والعدول  )خيرجنكام)  يف  التثنية 
باب  من  )فتشقى)  لفظ  يف  اإلفراد  إىل 
-واهلل  األلفاظ  يف  والتوسع  التجوز 

.– أعلم 
املثنى:. 5 بلفظ  املفرد  عن  التعبري 

الفراء  خرجها  التي  النصوص  من 
 r  q چ  تعاىل  قوله  الرضب  هذا  عىل 
 ،]24 چ ]سورة ّق:   v  u  t  s

والقوم  الواحد  تأمر  ))العرب  فقال: 
للرجل:  فيقولون  االثنان،  به  يؤمر  بام 

وحيك  بعضهم:  وسمعت  عنَّا،  قوما 
ذلك  ان  ونرى  وازجراها...  أرحالها 
إبله  يف  أعوانه  أدنى  الرجل  وان  منهم، 

 .83  /3 الكشاف:  ينظر:   (33(
 .241- 240  /2 )34) الربهان، للزركيش: 

ما  أدنى  الرفقة،  وكذلك  اثنان،  وغنمه 
الواحد  كالم  فجرى  ثالثة،  يكونون 
أكثر  الشعراء  ترى  أال  صاحبيه،  عىل 

.(35(((... خلييلَّ يا   ، صاحبيَّ يا  قيال: 
الفراء  اللغويني  من  كثري  وافق  وقد 
ابن  ذهب  حني  يف  إليه)36)  ذهب  ما  يف 
يف  نفسه  املذهب  )ت276هـ)  قتيبة 
الذكر  السالفة  الكريمة  لآلية  تفسريه 
واالثنني  الواحد  تأمر  أن  ))ومنه  فقال: 
فتقول:  االثنني  أمرك  فوق  فام  والثالثة 

چ   s  r  q چ  تعاىل:  اهلل  قال  افعال، 
زبانيَّتها)))37). أو  اخلطاب خلزنة جهنم 

ان  اجلائز  من  ان  الزخمرشي  وراى 
وجهني:  عىل  للواحد  اخلطاب  يكون 
منزلة  نزلت  الفاعل  تثنية  ان  االول: 
ان  واالخر:  الحتادمها.  الفعل  تثنية 
اثنان  منهم  الرجلَ  مايرافق  اكثر  العرب 
خلييلَّ  يقولوا:  ان  السنتهم  عىل  فكثر 

الواحد خطاب  ، حتى خاطبوا  وصاحبيَّ

)35) معاين الفراء: 3/ 78 -79. 
اللغة  فقه   ،219 الصاحبي:  ينظر:   (36(
 ،4  /3 الربهان:   ،353 العربية:  ورس 

 .335  /1 117، املزهر:   /3 اإلتقان: 
 .147 )37) تاويل مشكل القران: 1/ 



ظاهرة احلمل عىل املعنى يف كتاب معاين القرآن للفراء

160

االثنني)38).
الفراء  جها  خرَّ التي  النصوص  ومن 
تفسريه  يف  جاء  ما  الرضب  هذا  عىل 
]سورة  چ   Ð  Ï چ  تعاىل  لقوله 
النايس  ))وإنام  فقال:   ،]61 الكهف: 
الكالم  ومثله يف  صاحب موسى وحده، 
واستقي  اركبهام  دابتان  عندي  تقول:  ان 
ويستقي  احدامها  يركب  وإنام  عليهام، 
العربية  سعة  من  وهذا  األخرى...  عىل 

بسعتها)))39). حيتج  التي 
)ت911هـ)  السيوطي  ذهب  وقد 
 يوشع هو  للحوت  النايس  ان  إىل 
نسيت  ))إين   ملوسى قوله  بدليل 
معا  إليهام  النسيان  ُأحلق  وإنام  احلوت)) 

عنه)40).  موسى لسكوت 
اجلمع:. 6 وإرادة  التثنية  لفظ  إطالق 

خرجها  التي  القرآنية  النصوص  من 
الفراء عىل هذا الرضب ما جاء يف تفسريه 

²چ   ±  ° چ  تعاىل:  لقوله 
))ومل  فقال:   ]10 احلجرات:  ]سورة 

 .334 )38) ينظر: الكشاف: 4/ 
 .147 )39) معاين الفراء: 1/ 

 ،478  /1 األقـــران:  مــعــرتك  ينظر:   (40(
 .117  /3 اإلتقان:  وينظر: 

ولو  إخوانكم،  وال  إخوتكم  بني  يقل: 
قيل ذلك كان صوابا)))41).

)ت  عبيدة  أبو  ذهب  وقد 
)ت392هـ))43)  جني  وابن  210هـ))42) 
القرطبي  فرسَّ  حني  يف  نفسه،  املعنى  إىل 
فقال:  باملعنى  التوسع  هذا  )ت671هـ) 
لفظ  ألنَّ  الطائفتني؛  باألخوين  ))أراد 

الكثرة)))44). به  واملراد  ُد  رِ يَ التثنية 
دون  من  التثنية  تعاىل  اهلل  خص  فهنا 
الشقاق  بينهم  يقع  من  اقل  الن  اجلمع، 
االقل  بني  املصاحلة  لزمت  واذا  اثنان، 
الفساد  ان  اذ  الزم،  االكثر  بني  كانت 
شقاق  يف  منه  اكثر  اجلمع  شقاق  يف 

االثنني)45).
فرسها  التي  القرآنية  النصوص  ومن 
تعاىل:  قوله  الظاهرة  هذه  عىل  الفراء 
]سورة  Hچ   G  F  E چ 

فدككن؛  يقل:  ))مل  فقال:   ]14 احلاقة: 

قال:  وكام  كالواحد  اجلبال  جعل  ألنه 

 .71  /1 الفراء:  )41) معاين 
 .9 )42) ينظر: جماز القران: 1/ 

 .278 )43) ينظر: املحتسب: 2/ 
 .323 )44) اجلامع ألحكام القران: 16/ 

 .317 )45) ينظر: الكشاف: 4/ 
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چ   k  j  i  h  g چ 

 ، ]سورة األنبياء: 30[ ومل يقل: كنَّ رتقاً
األرض  )محلت  أو  ذلك:  يف  قيل  ولو 
الن  صواباً؛  لكان  فدكت)  واجلبال 

اجلبال واألرض كاليشء الواحد)))46).
إليه  ذهب  ما  يف  الفراء  أوافق  وال 
عليه  فكان  صواباً))،  ))لكان  بقوله: 
الكريمة،  اآلية  تأويل  إىل  يذهب  أن 
والبحث عن تفسري لغوي أو علَّة بالغية 
تعاىل  اهلل  كالم  عىل  التجّرؤ  من  أفضل 
يطلق  أن  يمكن  الذي  السابق  بالقول 

عىل كالم غري كالم اهلل تعاىل.
 g وقد عدَّ أبو عبيدة قوله تعاىل: چ 
]سورة  kچ   j  i  h

خرب  لفظ  من  ))جاء  جمازا   ]30 األنبياء: 
لفظ  عىل  الفرد  بالواحد  املرشك  اجلميع 

الواحد)))47). خرب 
قال  انه  اىل  الزخمرشي  وذهب 
مجاعة  اراد  النه  )كن)  يقل  ومل  )كانتا) 
جاء  وقد  االرض،  ومجاعة  السموات 
النه  مرموقتني،  موقع  ليقع  )رتقا)  لفظ 

 .181 )46) معاين الفراء: 3/ 
 .10 )47) جماز القران: 1/ 

.(48 مصدر)
اجلمع:. 7 وإرادة  املفرد  لفظ  إطالق 

النحويني  أوائل  من  سيبويه  يعد 
كالم  يف  املنحى  هذا  أدركوا  الذين 
موضع  املفرد  وضع  ان  رأى  إذ  العرب، 
جارية  سنة  وإنِّام   ، بدعاً ليس  اجلمع 
بقوله:  أراده  ما  وهذا  العرب  كالم  يف 
يكون  ان  كالمهم  يف  بمستنكر  ))وليس 
قال  حتى  مجيع،  واملعنى  واحدا،  اللفظ 
بعضهم يف الشعر من ذلك ما اليستعمل 

يف الكالم)))49).
فرسها  التي  القرآنية  النصوص  فمن 
يف  جاء  ما  الرضب،  هذا  عىل  الفراء 

 Ã  Â چ  تعاىل:  لقوله  تفسريه 
 ،]45 القمر:  ]سورة  Åچ   Ä
يقل  ومل  فوحد،  الدبر،  ))وقال:  فقال: 
انه  تقول:  ان  جائز،  وكل  األدبار، 
الدنانري  وتريد  والدرهم،  الدينار  كثري 

والدراهم)))50).
يف  نفسه  املذهب  القرطبي  وذهب 

 .100  /3 الكشاف:  ينظر:   (48(
 .48 )49) كتاب سيبويه: 2/ 

 .110  /3 الفراء:  )50) معاين 
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اسم  ))الدبر:  فقال:  اآلية  هلذه  تفسريه 
اجلمع،  واملراد  فوحد  كالدينار،  جنس، 

ألجل رؤوس اآليات)))51).
 ¿ چ  تعاىل:  قوله  الفراء  وفرس 
]سورة  Åچ   Ä  ÃÂ  Á  À
البالغي  املنحى  هذا  عىل   ]4 املنافقون: 
يقل:  ومل  العدو،  هم  ))قال:  قال:  إذ 

األعداء وكل ذلك صواب)))52).
العداوة،  يف  الكاملون  اهنم  أي 
املداجي  العدو  هو  االعداء  اشد  الن 
الداء  ضلوعه  وحتت  يكارشك  الذي 

الدوي)53).
 Ù  Ø چ  تعاىل:  لقوله  تفسريه  ويف 
à چ   ß  Þ  Ý  Ü  Û  Ú
))ثم  الفراء:  قال   ]26 النجم:  ]سورة 
فجمع،  شيئا)  شفاعتهم  )التغني  قال 
وإنام ذكر ملكا واحدا؛ وذلك ان كم تدل 
انه أراد مجعا، والعرب تذهب بأحد  عىل 

وبالواحد إىل اجلمع يف املعنى)))54).

–145  /17 القران:  ألحكام  اجلامع   (51(
 .146

 .159 )52) معاين الفراء: 3/ 
 .459 )53) ينظر: الكشاف: 4/ 

 .99 )54) معاين الفراء: 3/ 

وقد وافق احد املفرسين الفراء يف ما 
نفسها  لآلية  تفسريه  يف  فقال  إليه  ذهب 
مع  شفاعتهم  يف  الضمري  ))مجع  فقال: 
وكثري  أي:  املعنى،  باعتبار  امللك  إفراد 
اهلل  عند  شفاعتهم  التغني  املالئكة  من 

شيئا)))55). تعاىل 
استعامل لفظ اجلمع يف موضع التثنية . 8

أو إطالق لفظ اجلمع وإرادة التثنية:
قد  اجلمع  لفظ  ان  سيبويه  ذكر 
يف  ذلك  جاء  املثنى،  موضع  يوضع 
كام  مثنى  هو  مما  به  لفظ  ما  ))باب 
ان  ))وهو  فقال:  باجلمع))  لفظ 
بعض  منهام  واحد  كل  الشيئان  يكون 
قولك:  وذلك  صاحبه  من  مفرد  يشء 
وجل:  عز  وقال  رؤسهام..  أحسن  ما 

چ  f  e  d  c  b  a  ` چ

 / چ   ،]4 التحريم:  ]سورة 
]سورة  چ  2  1  0
الذي  املثنى  بني  قوا  فرَّ  ،]38 املائدة: 
وقال  ذا،  وبني  حدة  عىل  يشء  هو 
وأنتام  فعلنا  قولك:  ))نظريه  اخلليل: 
وانتم  تكلم  كام  به  فتكلم  اثنان، 

)55) تفسري ايب السعود: 6/ 157. 
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.(56 ثالثة...)))
الفراء  فرسها  التي  النصوص  ومن 
تعاىل:  قوله  تفسري  يف  جاء  ما  ذلك  عىل 
]سورة  چr q p o nچ 

اختصام؛  يقل:  ))ومل  فقال:   ]19 احلج: 
قيل:  ولو  برجلني،  ليسا  مجعان  ألهنام 

كان صوابا)))57). اختصام، 
غري  كان   الفراء ان  يل  ويبدو 
كان  اختصام،  قال:  ))لو  قوله:  يف  دقيق 
دقيق وصواب  اهلل  صوابا))؛ الن كالم 
عليه  نطلق  ان  واليمكن  حال،  كل  يف 
ان  عليه  كان  بل  واخلطأ،  الصواب 
ختريج  يف  البالغية  العلة  عن  يبحث 
املفرسين  احد  سه  تلمَّ ما  وهذا  النص، 
فريقان  أي  )))خصامن):  بقوله: 
يف  )اختصموا  قيل:  وإنام  خمتصامن، 
رهبم) محالً عىل املعنى أي: اختصموا يف 
شانه )عز وجل)، وقيل: يف دينه)))58). 

او  الفوج  هبا  يوصف  صفة  فاخلصم 
او  فوجان  هذان  قيل  فكانه  الفريق، 

 .622- 621 )56) كتاب سيبويه: 3/ 
 .220 )57) معاين الفراء: 2/ 

 .375  /4 السعود:  )58) تفسري ايب 

للفظ،  هذان  وقوله  خمتصامن،  فريقان 
يقال:  ان  وجيوز  للمعنى،  واختصموا 
هبم:  يراد  اختصام،  او  خصامن  هؤالء 

والكافرون)59). املؤمنون 
 / چ  تعاىل:  قوله  تفسري  ويف 
]سورة  2چ   1  0
قال:  ))وإنام  الفراء:  قال   ،]38 املائدة: 
من  موحد  يشء  كل  الن  )أيدهيام)؛ 
اثنني  إىل  مضافا  ذكر  إذا  اإلنسان،  خلق 

 c  b  a  ` چ  ومثله  مجع...  فصاعدا 
التحريم:  ]سورة  fچ   e  d
الن  التثنية،  عىل  اجلمع  اختري  وإنام   ،]4
يف  اثنني  اجلوارح  عليه  ماتكون  أكثر 
والعينني،  والرجلني،  اليدين،  اإلنسان: 
بالواحد  ذهب  هذا  عىل  أكثره  جرى  فلام 
مذهب  اثنني  إىل  أضيف  إذا  منه 

التثنية)))60).
)ت210هـ)  عبيدة  أبو  وافق  وقد 

تفسريه  يف  فقال  إليه  ذهب  ما  يف  الفراء 
يدهيام،  جماز  )))أيدهيام):  نفسها:  لآلية 
العرب يف ما كان من اجلسد  وتفعل هذا 

 .132 )59) ينظر: الكشاف: 3/ 
 .307- 306 )60) معاين الفراء: 1/ 
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اجلميع)))61). لفظ  االثنني يف  فيجعلون 
سوى  قد  وتعاىل  سبحانه  فاهلل 
وليسا  ))قلوبكام))  و  ))ايدهيام))  بني 

 e چ تعاىل:  قوله  يف  الن  بشيئني 
موضع  اجلمع  وضع  جاء  چ  f
شيئني  من  اثنني  ماكان  وهو  التثنية، 
كالقلب واالنف، والوجه والظهر، واما 
كاليدين  اثنان  منهام  شئ  كل  يف  كان  اذا 
موضع  اجلمع  وضع  فان  والفخذين، 

يطرد)62). ال  التثنية 
يف  اجلمع  صيغة  جمئ  ان  ويبدو 
اجتامع  كراهية  اجل  من  )قلوبكام) 
اجلمع،  صيغة  اىل  عدل  فلذلك  تثنيتني 

التثنية مجع يف املعنى واالفراد. الن 
أو . 9 املفرد  موضع  يف  اجلمع  استعامل 

املفرد: وإرادة  اجلمع  لفظ  إطالق 
)ت395هـ)  فارس  بن  امحد  عدَّ 
الواحد  بلفظ  اجلمع  عن  التعبري  ان 

وقد  كالمهم،  يف  العرب  سنن  من 
ولكنها  الواحد،  عىل  تدل  ألفاظا  أورد 
ومنها  اجلمع،  عىل  للداللة  تستعمل 

 .166 )61) جماز القران: 1/ 
 .494  /3 املحيط:  البحر  ينظر:   (62(

)عدو))63). و  )ضيف)  لفظتي 
يف  النحويني  سيبويه  سبق  وقد 
إذ  البالغي،  املنحى  هذا  إىل  االلتفات 
اجلمع،  من  متكنا  اشد  املفرد  ان  رأى 
ولكنه يوضع موضع اجلمع لغاية بالغية 
ان  إذ  واالختصار،  االستخفاف  وهي 
أمراً  ليس  اجلمع  موضع  املفرد  وضع 
يف  العرب  سنن  من  سنة  هو  بل  اعتباطيا 
))وليس  بقوله:  أكده  ما  وهذا  كالمها 
اللفظ  يكون  ان  كالمهم  يف  بمستنكر 
بعضهم  قال  حتى  مجيع،  واملعنى  واحدا 
يف  يستعمل  ال  ما  ذلك  من  الشعر  يف 
لفظ  عىل  الشعر  يف  جاء  ومما  الكالم... 

به اجلميع: يراد  الواحد 
وا  عِفّ تَ بطنكمُ  بعضِ  يف  لو  كُ

يصُ مخَ زمنٌ  زمانكم  فإنَّ 
تبارك  قوله  الكالم  يف  ذلك  ومثل 

~چ   }  |  {  z  y  x چ  وتعاىل: 
قلت:  شئت  وان   ]4 النساء:  ]سورة 

أعينا، وأنفسا)))64).
التي خرجها  القرآنية  ومن النصوص 

 .211 الصاحبي:  ينظر:   (63(
 .210- 209 )64) كتاب سيبويه: 1/ 
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قوله  يف  جاء  ما  املنحى،  هذا  عىل  الفراء 
]سورة  چ   =  <  ; چ  تعاىل: 
))يقول  الفراء:  قال  إذ   ]13 الزخرف: 
ظهوره،  عىل  قال:  كيف  القائل: 
له:  يقال  واحد؟.  إىل  الظهور  فأضاف 
بمنزلة  مجع  معنى  يف  الواحد  ذلك  ان 
فهال  قال:  فان  واجلميع،  واجليش  اجلند 
قلت: لتستووا عىل ظهره فجعلت الظهر 
واحدا، إذا أضفته اىل واحد؟. قلت: ان 
الظهور  فردت  اجلمع،  معنى  فيه  الواحد 
كالواحد  ظهره  يقل:  ومل  املعنى،  إىل 

الذي معناه ولفظه واحد)))65).
عائد  )ظهوره)  قوله  يف  الضمري  ان 
ماتركبون،  ظهور  قال:  كانه  )ما)  عىل 
لفظ  ماهلا  الن  اجلمع،  حسن  فلذلك 
ومن  املعنى،  باعتبار  مجع  فمن  ومعنى، 
الفلك  من  ويعني  اللفظ،  فباعتبار  افرد 

واالنعام)66).

سنن  من  ان  فارس  ابن  عدَّ  وقد 
اجلميع  بلفظ  اإلتيان  كالمهم  يف  العرب 

 .28  /3 الفراء:  )65) معاين 
)66) ينظر: البحر املحيط: 8/ 9. 

الواحد)67). به  واملراد 
 qچ تعاىل:  قوله  الفراء  ج  وخرَّ
]سورة  uچ   t  s  r
املؤمنون: 51[ عىل هذه الظاهرة، فقال: 
يف  يقال  كام  فجمع،    النبيَّ ))أراد 
القوم  أهيا  يا  الواحد:  للرجل  الكالم 

أذاكم)))68). كفوا 
بمعنى   للرسل النداء  جاء  فهنا 
مل  اذ  زمانه  يف  وخطابه  واحد  لكل  نداء 
وخياطبون  فينا  واحد  زمان  يف  جيتمعوا 
ليعتقد  اجلمع  بصورة  جاء  وقد  فيه، 
مجيع  له  نودي  قد  االمر  هذا  ان  السامع 
به  يوحد  ان  اجل  من  به  ووصوا  الرسل 

عليه)69). ويعمل 
تفسريه  يف  املفرسين  احد  وذهب 
هذه اآلية إىل القول بان اخلطاب يف قوله 
 للرسول چ   r  q چ تعاىل 
خماطبة  يف  العرب  دأب  عىل  ده  وحَّ وقد 

اإلبانة  عن  فضال  اجلمع،  بلفظ  الواحد 
حيازة  يف  الكل  مقام  وقيامه   لفضله

 .161 الصاحبي:  ينظر:   (67(
 .237  /2 الفراء:  )68) معاين 

 .377  /6 املحيط:  البحر  ينظر:   (69(
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كامالهتم)70).
 U چ  تعاىل:  قوله  تفسري  ويف 
 [  Z  Y  X  W  V
قال   ]17 التوبة:  ]سورة  \چ 
احلرام  املسجد  يعني  ))وهو  الفراء: 
إىل  بالواحد  العرب  ذهب  وربام  وحده، 

اجلمع، وباجلمع إىل الواحد)) )71).
فارس  ابن  ذهب  الرأي  هذا  واىل 

 Z چ  تعاىل  قوله  من  املراد  ان  يف 
 (47( وحده  احلرام  املسجد  هو  چ  [
يف  السبب  املفرسين  أحد  بنيَّ  حني  يف 
بلفظه  املراد  هو  احلرام)  )املسجد  جعل 
)مساجد اهلل): ألنَّه قبلة املساجد وإمامها 

عامرها)72). وعامرُه 
التعبري بلفظ املايض وإرادة املستقبل:. 10

من  ُعدَّ  الرضب  هذا  ان  املعلوم  من 
هبذه  يراد  إذ  املرسل،  املجاز  عالقات 
وإرادة  املايض  لفظ  إطالق  العالقة 

التي  القرآنية  النصوص  فمن  املستقبل، 
قوله  الظاهرة  هذه  عىل  الفراء  ها  فرسَّ

 .418  /4 السعود:  ايب  تفسري   (70(
 .426  /1 الفراء:  )71) معاين 
 .162 الصاحبي:  ينظر:   (72(

 Ä  Ã  Â  Á  À  ¿  ¾ چ  تعاىل: 
]سورة النمل:  È چ   Ç  Æ  Å
فجعل  فيفزع،  يقْل:  ))ومل  فقال:   ،]87
انه يف  ل) مردود عىل )يفعل) وذلك  )فَعَ
أال  ففزع،  الصور  يف  نفخ  وإذا  املعنى: 
ترى ان قولك: أقوم يوم تقوم، فأجيبت 
مع  تصلحان  ويفعل  فعل  الن  بـ)فعل)؛ 

إذا)))73).
صيغة  إيراد  يف  البالغي  والرسُّ 
مضارعا  عليه  املعطوف  كون  مع  املايض 
حتقق  عىل  الداللة  اجل  من  هو  )ينفخ) 

اثر وقوعه)74).
الفزع  بتحقق  االشعار  اجل  من  أي 
وقوعه  من  الحمالة  كائن  امر  وانه  وثبوته 
ان  اذ  واالرض،  السموات  اهل  عىل 
الفعل  وجود  عىل  يدل  املايض  الفعل 
عند  فزعهم  واملراد  به،  مقطوعا  وكونه 

االوىل حني يصعقون)75). النفخة 
 . چ  تعاىل:  قوله  الفراء  وفرسَّ 
 ]110 عمران:  آل  ]سورة  0چ   /

 .301- 300  /2 )73) معاين الفراء: 
)74) تفسري ايب السعود: 5/ 105. 

)75) ينظر: الكشاف: 3/ 343
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خري  انتم  ))ومعناه  فقال:  ذلك  عىل 
من  الرغم  عىل  )كان)  فلفظة  امة)))76). 
احلال  هبا  يراد  فقد  املايض  عىل  داللتها 

واالستقبال)77).
يف  للناس)  )اخرجت  مجلة  ان 
موضع صفة لـ)امة) أي خري امة خمرجة، 
لـ)خري  صفة  حمل  يف  تكون  ان  وجيوز 
أي  نصب  موضع  يف  تكون  وبذلك  امة) 
خمرجة، وهنا يكون قد روعي لفظ الغيبة 
طريقان  ومها  اخلطاب،  لفظ  يراع  ومل 
ملتكلم،  حارض  ضمري  تقدم  اذا  للعرب 
ثم  اسام،  خربه  بعده  جاء  ثم  خماطب  او 
جاء بعد ذلك ما يصلح ان يكون وصفا، 
وتارة  الضمري  ذلك  حال  يراعى  فتارة 

يراعى حال ذلك االسم)78).
هلذا  مدركا  كان  الفراء  ان  ويبدو 
املضارع  صيغة  من  العدول  يف  املنحى 
املواضع  هذه  يف  عليه  نبَّه  إذ  املايض  إىل 

نجد  ذلك  عن  فضال  إليها،  ارشنا  التي 
بعض  إليه  ذهب  ملا  موافق  كالمه  ان 

229  /1 الفراء:  )76) معاين 
198 )77) ينظر: أمايل املرتىض: 2/ 

)78) ينظر: البحر املحيط: 3/ 31. 

ملثل  عرضوا  الذين  املتأخرين  اللغويني 
الشواهد)79). هذه 

التعبري بلفظ املستقبل وإرادة املايض:. 11
املستقبلة  األحداث  عن  التعبري  أي 
مقتىض  خالف  وهو  املايض،  بالفعل 
الظاهر، جاء ذلك يف تفسري الفراء لقوله 

 ³  ²  ±  °  ¯ چ  تعاىل: 
 »  º  ¹  ¸  ¶  µ  ´
 ،]156 عمران:  آل  ]سورة  ¼چ 
يقال:  ان  العربية  يف  ينبغي  ))كان  فقال: 
األرض؛  يف  رضبوا  إذ  إلخواهنم  وقالوا 
قمت  إذ  رضبتك  تقول:  كام  ماض،  ألنه 
وذلك  قمت؛  إذا  رضبتك  تقول:  وال 
حسن؛  عريب  اهلل  كتاب  يف  والذي  جائز، 
الن القول وان كان ماضيا يف اللفظ فهو 
لفظ  فجاء  االستقبال)))80).  معنى  يف 
النه  )قالوا)،  مع  رضبوا)  )اذا  املستقبل 

املاضية)81). احلال  عىل حكاية 

االندليس  حيان  ابو  وذهب 

)79) ينظر: الكشاف: 3/ 161، املثل السائر: 
2/ 18، الطراز: 2/ 173، اإلتقان: 3/ 

 .291 259، معرتك األقران: 1/ 
 .243 )80) معاين الفراء: 1/ 

 .39  /1 )81) ينظر: الكشاف: 
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دالة  )اذا)  بان  القول  اىل  )745هـ) 
مضاف  فيها  والعامل  االستقبال  عىل 
مستقبال  قدر  وقد  حمذوف،  مستقبل 
ان  اال  املستقبل،  الظرف  يف  يعمل  حتى 
عىل  عائد  كانوا)  )لو  قوله  يف  الضمري 
معنى)82). لفظا وعىل غريهم  )اخواهنم) 
بداللة  اللفظ  جميء  جييز  فالفراء 
ألنه  املايض؛  داللة  به  يراد  وهو  املستقبل 
من مظاهر احلمل عىل املعنى، وقد احتج 
يف ذلك بام جاء من نصوص قرآنية جاءت 
للفراء،  حيسب  وهذا  الرضب.  هذا  عىل 
إذ رأى أنَّ ما جاء يف كالم اهلل تعاىل، هو 
كالم  يف  خالفه  جاء  وإْن  احلسن،  العريبُّ 

العرب.
عىل  ها  فرسَّ التي  النصوص  ومن 

 ,  + چ  تعاىل:  قوله  الظاهرة  هذه 
]سورة  1چ   0  /  .  -
عىل  )يفعلون)  ))ُردَّ  فقال:   ]25 احلج: 

الذي  يف  كالواحد  معنامها  ألنَّ  )فعلوا)؛ 
كفروا  الذين  ان  قيل:  ولو  الذي،  وغري 
وصدوا مل يكن فيها ما يسال عنه. وردك 
يفعلون عىل فعلوا ألنك أردت ان الذين 

 .99  /3 املحيط:  البحر  ينظر:   (82(

بكفرهم)))83). يصدون  كفروا 
636هـ)  )ت  األثري  ابن  علَّل  وقد 
املستقبل  عطف  يف  البالغي  املنحى  هذا 
ان  القرآين:  النص  هذا  يف  املايض  عىل 
يستجدوا  ومل  وجد،  قد  كان  كفرهم 
هم كان  ثانيا، وكذلك ان صدَّ بعده كفرا 
متجدداً مل يمض، بل هو مستمر يستأنف 

يف كل حني)84).
لقوله  تفسريه  يف  الفراء  وأشار 

 D  C  B  A  @ چ  تعاىل: 
چ  J  I  H  G  F  E

املنحى،  هذا  إىل   ]74 هود:  ]سورة 
يف  ومثله  جادلنا،  يقل:  ))ومل  فقال: 
كقولك  ماض  بفعل  إال  يأيت  ال  الكالم 

أتيته)))85). أتاين  فلام 
املضارع  صيغة  استعامل  جاء  فهنا 
فضال  احلال،  حكاية  اجل  من  )جيادلنا) 
جواب)ملا)،  هي  )جيادلنا)  ان  ذلك  عن 
معنى  اىل  املضارع  ترد  )ملا)  وان 
معنى  اىل  املايض  )ان)  ترد  كام  املايض، 

 .221- 220  /2 )83) معاين الفراء: 
 .197  /2 السائر:  املثل  ينظر:   (84(

 .23  /2 الفراء:  )85) معاين 
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االستقبال)86).
العدول  أدرك  قد  الفراء  ان  ويبدو 
يف  الكريمة  اآلية  أسلوب  يف  طرأ  الذي 
التعبري عن املايض بصيغة  استعامل صيغة 

الفعلني. املضارع من اجل متاثل  الفعل 
االلتفات:. 12

نقل  االلتفات  بمصطلح  املراد 
كاالنتقال  آخر  إىل  أسلوب  من  الكالم 
من  االنتقال  أو  اخلطاب  إىل  التكلم  من 

الغيبة)87). إىل  التكلم 
من  رضبا  األسلوب  هذا  ويعدُّ 
بعض  انتبه  وقد  الكالم)88)  يف  الترصف 
األسلوب،  هذا  إىل  القدماء  اللغويني 
))والعرب  بقوله:  عبيدة  أبو  ذكره  إذ 
واملعنى  الغائب  عن  فتخرب  ختاطب  قد 
ويرى  الشاهد)))89)،  إىل  فرتجع  للشاهد 
األصمعي  ان  مطلوب  أمحد  الدكتور 
التفاتاً)90)  سامه  من  أول  )ت216هـ) 

 .276  /2 الكشاف:  ينظر:   (86(
 .315  /3 الربهان:  ينظر:   (87(

تفسري  يف  الطويس  الشيخ  منهج  ينظر:   (88(
 .284 القران: 

 .139 )89) جاز القران: 2/ 
البالغية:  املصطلحات  معجم  ينظر:   (90(

 .295  /1

هذا  السامرائي)91)  فاضل  الدكتور  وعدَّ 
األسلوب من مظاهر احلمل عىل املعنى.

ا الفراء فقد أدرك هذا األسلوب  وأمَّ
وإنام  املصطلح،  إىل  يشري  ان  دون  من 
الرس  موضحا  له  أمثلة  بذكر  اكتفى 
التي  النصوص  فمن  فيه،  البالغي 
يف  جاء  ما  الرضب  هذا  عىل  خرجها 

 r  q چ  تعاىل:  لقوله  تفسريه 
]سورة البقرة: 91[  چ  v  u  t  s

)تقتلون)  إنام  القائل:  ))يقول  فقال: 
قبل)؟.  )من  قال:  فكيف  للمستقبل 
أرضبك  أنا  الكالم.  يف  النجيز  ونحن 
بتفعلون  أردت  إذا  جائز  وذلك  أمس، 

 ! چ  اهلل:  قول  ومثله  املايض... 
چ  '  &  %  $  #  "

ما  يقل  ومل   .]102 البقرة:  ]سورة 
يف  كثري  عريب  وذلك  الشياطني،  تلت 

الكالم)))92).

املضارع  بصيغة  )يقتلون)  جاء  لقد 
فلم  قل  املعنى:  الن  املايض،  واملراد 

-139 واملعنى:  العربية  اجلملة  ينظر:   (91(
 .140

 .61- 60  /1 )92) معاين الفراء: 



ظاهرة احلمل عىل املعنى يف كتاب معاين القرآن للفراء

170

الذين  هؤالء  ان  من  الرغم  عىل  قتلتم، 
كانوا بحرضة الرسول مل يصدر منهم 
ذلك  يَّدَ  قَ ذلك  عن  فضال  االنبياء،  قتل 
تقدم  عىل  يدل  وهذا  قبل)  )من  بقوله: 
معنى  يف  املستقبل  سوق  وفائدة  القتل، 
باستمرارية  االعالم  اجل  من  املايض 

االمر)93).
اآلية  هذه  وجه  قد  نجده  الفراء  فهنا 
الكريمة وغريها من النصوص القرآنية)94) 
إىل  اخلطاب  من  االنتقال  صيغة  بيان  يف 

الغيبة.
اخلامتة

هذا  أنجزت  وتوفيقه  اهلل  بحمد 
من  ظاهرة  دراسة  تناول  الذي  البحث 
كتاب  يف  واللغوية  البالغية  الظواهر 

معاين القران للفراء.
علمية  مكانة  ذا  كان   فالفراء
إال  القران)  )معاين  كتابه  وما  فاعلة 

يف  عظيم  اثر  له  كان  إذ  ذلك،  عىل  دليل 
الذين  املفرسين  والسيام  العلامء  من  كثري 

 .475  /1 املحيط:  البحر  ينظر:   (93(
 /1  ،195  /1 الــفــراء:  معاين  ينظر:   (94(

 .212  /3 ،211  /3 ،460

تأثريه  ويبقى  علمه،  بحر  من  اغرتفوا 
العلمية  مكانته  تؤكد  ظاهرة  عالمة 
وهبذا  الثقافية،  احلياة  رفد  يف  ومسامهته 
من  الفراء ومن عارصه  ان  القول  يمكن 
عليها  بنى  التي  القاعدة  كانوا  العلامء 

والبالغية. اللغوية  األسس  املتأخرون 
عرضا  البحث  هذا  فكان  وعليه 
ظهرت  التي  املعنى  عىل  احلمل  لظاهرة 
أدركها  إذ  الفراء،  عند  واضحة  رضوهبا 
نصوصا  ج  وخرَّ القرآن  معاين  كتابه  يف 
البالغي،  املنحى  هذا  عىل  عدة  قرآنية 
وقد كشف البحث ان ما بينه الفراء هلذه 
الظاهرة ورضوهبا كان نواة نبهت العلامء 
والتفصيل  القول  عوا  فوسَّ املتأخرين 

. فيها
مصادر البحث

الكريم القران 
جالل •  القران:  علوم  يف  اإلتقان 

911هـ)،  )ت  السيوطي  الدين 
إبراهيم،  الفضل  أبو  حممد  حتقيق: 
بريوت،  صيدا،  العرصية،  املكتبة 

1988م.
الفوائد •  )غرر  املرتىض  أمايل 
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املرتىض  الرشيف  القالئد):  ودرر 
أبو  حممد  حتقيق:  )ت364هـ)، 
الفضل إبراهيم، دار الكتاب العريب، 

بريوت، ط 1، 1967 م.
إرشاد •  )املسمى  السعود  أيب  تفسري 

الكتاب  مزايا  إىل  السليم  العقل 
العامدي  السعود  أبو  الكريم): 
وضع  982هـ)،  )ت  احلنفي 
الرمحن،  عبد  اللطيف  عبد  هوامشه 
لبنان،  بريوت،  العلمية،  الكتب  دار 

1999 م.
االندليس •  حيان  ابو  املحيط:  البحر 

عادل  الشيخ  حتقيق:  )ت745هـ)، 
دار  واخرون،  املوجود  عبد  امحد 
بريوت،  -ط2،  العلمية  الكتب 

2007م.
الزركيش •  القران:  علوم  يف  الربهان 

أبو  حممد  حتقيق:  794هـ)،  )ت 
الكتب  إحياء  دار  إبراهيم،  الفضل 
احللبي  البايب  عيسى  مطبعة  العربية، 

ورشكاه، ط 1، 1975 م.
)ت •  قتيبة  ابن  القران:  مشكل  تأويل 

السيد امحد  276هـ)، رشح وحتقيق: 

العربية،  الكتب  إحياء  دار  صقر، 
البايب احللبي ورشكاه،  مطبعة عيسى 

د. ت.
البقاء •  القران: اليب  إعراب  التبيان يف 

حتقيق:  616هـ)،  العكربي)ت 
عيسى  مطبعة  البجاوي،  حممد  عيل 

احللبي، مرص، 1976م.
الشيخ •  والتنوير):  )التحرير  تفسري 

الدار  عاشور،  بن  الطاهر  حممد 
التونسية للنرش.

)اجلامع •  املسمى  القرطبي  تفسري 
اهلل  عبد  أبو  القران):  ألحكام 
القرطبي )ت 671 هـ)، دار الكتاب 

العريب، مرص، 1967 م.
فاضل •  د.  واملعنى:  العربية  اجلملة 

حزم،  ابن  دار   ،1 ط  السامرائي، 
بريوت، لبنان، 2000 م.

هـ) •   392 )ت  جني  ابن  اخلصائص: 
مطبعة  النجار،  عيل  حممد  حتقيق: 
القاهرة،   ،2 ط  املرصية،  الكتب  دار 

1956 م.
التوضيح: •  عىل  الترصيح  رشح 

األزهري  اهلل  عبد  بن  خالد  الشيخ 
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الكتب  إحياء  دار  هـ)   905 )ت 
العربية، مرص، د، ت.

وسنن •  اللغة  فقه  يف  الصاحبي 
)ت  فارس  ابن  كالمها:  يف  العرب 
مصطفى  وتقديم:  حتقيق  هـ)،   395
للطباعة  بدران  مؤسسة  الشويمي، 

والنرش، بريوت، 1964 م.
البالغة •  ألرسار  املتضمن  الطراز 

بن  حييى  اإلعجاز:  حقائق  وعلوم 
دار  هـ)،   749 )ت  العلوي  محزة 
لبنان،  بريوت،  العلمية،  الكتب 

ط1، 1980 م.
منصور •  أبو  العربية:  ورس  اللغة  فقه 

حتقيق:  429هـ)  )ت  الثعالبي 
مصطفى  وآخرون،  السقا  مصطفى 
ط2،  وأوالده،  احللبي  البايب 

1954م.
كتاب سيبويه: سيبويه )ت 180 هـ) • 

هارون،  حممد  السالم  عبد  حتقيق: 
بريوت،  اجليل،  دار  االوىل،  الطبعة 

د، ت.
التنزيل •  حقائق  عن  الكشاف 

التأويل:  وجوه  يف  واألقاويل 

رشح  هـ)   538 )ت  الزخمرشي 
احلامدي،  يوسف  وضبط  ومراجعة 
القاهرة،  مرص،  مكتبة  ط1، 

1431هـ-2010م،
)ت •  الكفوي  البقاء  أبو  الكليات: 

عدنان  د.  حتقيق:  هـ)،   1094
مؤسسة  املرصي،  وحممد  درويش 
 ،2 ط  لبنان،  بريوت،  الرسالة، 

1998 م.
ملسات بيانية يف نصوص من التنزيل: • 

ط3،  السامرائي،  صالح  فاضل  د. 
-االردن،  عامن  للنرش،  عامر  دار 

2003م.
سيبويه: •  كتاب  يف  العربية  اللهجات 

رسالة  سعيدان،  مطرش  رافد 
االلة  عىل  خمطوطة  ماجستري، 
الرتبية،  كلية  بابل،  جامعة  الكاتبة، 

2002م.
الكاتب •  أدب  يف  السائر  املثل 

الدين بن األثري )ت  والشاعر: ضياء 
احلويف،  امحد  د.  حتقيق:  هـ)،   637
دار  منشورات  طبانة،  وبدوي 

الرفاعي الرياض، ط 2، 1984 م.
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بن •  معمر  عبيدة  أبو  القران:  جماز 
د.  حتقيق:  هـ)،   210 )ت  املثنى 
اخلانجي  مطبعة  سزكني،  فؤاد  حممد 

بالقاهرة، د. ت.
القراءات •  شواذ  تبيني  يف  املحتسب 

عثامن  الفتح  أبو  عنها:  واإليضاح 
392 هـ)، حتقيق: عيل  بن جني )ت 
الفتاح  عبد  د.  ناصف،  النجدي 

إسامعيل شلبي، ط 2، 1986 م.
وأنواعها: •  اللغة  علوم  يف  املزهر 

حتقيق:  هـ)،   911 )ت  السيوطي 
حممد جاد املوىل وآخرون، منشورات 
بريوت،  صيدا،  العرصية،  املكتبة 

1987 م.
 • 207 )ت  الفراء  القران:  معاين 

امحد  النجار،  عيل  حممد  حتقيق:  هـ) 
يوسف نجايت، عامل الكتب، بريوت، 

ط 2، 1980 م.
)ت •  الزجاج  اعرابه:  القران  معاين 

اجلليل  عبد  د.  حتقيق:  311هـ)، 
القاهرة،  احلديث،  دار  شلبي،  عبدة 

2004م.
القران: •  إعجاز  يف  األقران  معرتك 

 911 )ت  السيوطي  الدين  جالل 
شمس  امحد  وتصحيح:  ضبط  هـ) 
العلمية، بريوت،  الدين، دار الكتب 

ط 1، 1988 م.
البالغية •  املصطلحات  معجم 

مطلوب،  امحد  د.  وتطورها: 
العراقي،  العلمي  املجمع  مطبوعات 

بغداد، 1987 م.
االعاريب: •  كتاب  عن  اللبيب  مغني 

هـ)   761 )ت  األنصاري  هشام  ابن 
حتقيق: حممد حمي الدين عبد احلميد، 

ط: 4، بريوت، د. ت.
تفسري •  يف  الطويس  الشيخ  منهج 

دار  كاصدالزيدي،  د.  القران: 
احلكمة، بغداد، ط 1، 2004 م. 
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فحوى البحث

صفات  حددت  التي  املتشابهة  اآليات  دراسة  البحث  يخص 

الله –وجه  العرش –يد  الله– سبحانه –وهي ستة: االستواء عىل 

الله – عني الله –نفس الله –نسبة بعض االفعال اليه – سبحانه– 

مشاكلة كاملكر واالستهزاء . وقد درس الباحثان هذه االمور ضمن 

البالغيتني.  الكناية واملشاكلة  الوصفي ومن خالل ظاهريت  املنهج 

واستنتجا ان هذه االوصاف متثل تعابرياً كنائية عن صفات الله–

الكناية  استعامل  وحكمة  البرش.  فهم  عن  –والبعيدة  سبحانه 

للتعبري عن هذه املفاهيم يأيت من اجل تقريب املعنى اىل الذهن 

ليكون مبستطاعه ادراكه. الن هذا االسلوب يف اإلِفهام يكون اكرث 

وضوحاً واقوى صورة من التعبري بااللفاظ الرصيحة.
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الكلامت الرئيسة:
املتشاهبات،  اآليات  البالغية،  الداللة 

اهلل وصف  الكناية، 
املقدمة:. ١

التي  املتشاهبات  اآليات  أثارت 
خالفات  تعالی،  اهلل  وصف  يف  انزلت 
جدلية بني علامء الدين الكّبار، و دفعتهم 
مفاهيمها  و  معانيها  يف  يبحثوا  أن  إلی 
و  الناس  لدی  املعنی  اليلتبس  حتی 
و  سبحانه  اهلل  تنزيه  يف  خلل  اليبقی 

تعالی.
املجادالت  هذه  انتهت  وقد 
هلذه  بالغية  تفاسري  عرض  إلی  الكالمية 
والتجسيم  التجسيد  فكرة  لدفع  اآليات 
أّن  يف  شك  فال  األقدس.  اهلل  ذات  عن 
بلغ  فيه  املوجودة  احلقائق  بكّل  القرآن 
الفكرة  التبلغها  التي  البالغة  ذروة 
بعض  دراسة  حتسن  هلذا  البرشية. 
يف  تطرح  التي  املهمة  البالغية  املفاهيم 
القصد  و  املتشاهبات،  اآليات  هذه  شأن 
اآليات  هلذه  البالغية  الدراسة  من 
ذهن  اىل  الصفات  هذه  معنی  تقريب 
ما  البالغية  املباحث  من  فاخرتنا  البرش. 

يؤّدي إلی تشابه املعاين يف اآليات و هي: 
املشاكلة. الكناية،  التشبيه،  التمثيل، 

١ -١ -األبحاث السابقة:
املفرسين  أن  إلی  االشارة  بنا  جتدر 
اآليات  يف  البالغية  الوجوه  ُيغفِلوا  مل 
رشحا  يتناولوها  مل  أهنم  إال  املذكورة، 
املختلفة  اجلوانب  يوضحوا  مل  و  مفصال 
ببعض  اكتفوا  بل  كامال،  توضيحا 
يدرسوا  ومل  فيها،  البالغية  الظواهر 
فهناك  الكالم.  يف  فيها  البالغة  دالالت 
القرآن  يف  البالغية  الدراسات  من  عدد 

الكريم، منها:
الكريم 1.  القرآن  يف  اهلدی  »آيات 

للكاتبة:  حتليلية)«  بالغية  )دراسة 
عسريي  النجيمی  سعيد  حييی  فوزية 
عن  الباحثة  حتدثت   .(2011(
يف  للرتاكيب  البالغية  اخلصائص 
املفردة  درست  و  اهلدی،  آيات 
صيغتها.  و  مادهتا  حيث  من  القرآنية 
البالغية  اخلصائص  إلی  تطرقت  ثم 
للرتاكيب يف آيات اهلدی، و درست 
و  احلذف  و  اخلربية  اجلملة  فيه 
و  التقديم  و  التنكري  و  التعريف 
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علی  الكالم  خروج  و  التأخري 
اإلنشاء  و  القرص  و  احلال  مقتضی 
اإلجياز  و  الوصل  و  الفصل  و 
الصور  تناولت  ثم  اإلطناب.  و 
املرسل  املجاز  التشبيه و  البالغية من 
و  التعريض  و  الكناية  و  بنوعيه 

اللفظية. و  املعنوية  البديعية  الصور 
الكريم . 2 القرآن  يف  األنبياء  دعاء 

الباحث:  حتليلية)  بالغية  )دراسة 
د. عبد الرمحن بن رجاء اهلل السلمی 
البحث  يتناول  ق).  )1431هـ. 
القرآن  دراسة آيات دعاء األنبياء يف 
فيها  حتليلية  بالغية  دراسة  الكريم 
دعوات  مقاصد  عن  املؤلف  حتدث 
أكدوا  التي  القضايا  اهم  و  األنبياء 
أم  ألنفسهم  أم  ألقوامهم  عليها 

ألهليهم.
يف  داللية  دراسات  هناك  ان  كام 

اآليات قرآنية:
و . 3 داللية  )دراسة  احلسنی  األسامء 

شهريار  الباحث  يقصد  تارخيية): 
اهلل  أسامء  معانی  يدرس  أن  نيازی 
علم  معرفة  طريق  عن  احلسنی 

الدالالت  عن  الكشف  و  الدالالت 
املعاين،  ترادف  عالج  وقد  اللفظية. 
األلفاظ  جماورة  املعانی،  تعّدد 
الرصفية  اإلشتقاقات  و  واحلروف 
مناقشة  عرب  لغوية  دائرة  يف  لألسامء 
وغريها.  لألسامء  الداللية  الت  الصِّ
تطرح  التي  احلسنی  األسامء  وختتلف 
احلسية  الصفات  عن  البحث  هذا  يف 

هلل تعالی الواردة يف القرآن.
العظمة . 4 لصفتي  احلسنی  األسامء 

فخري  د.  داللية):  )دراسة  والعلم 
البحث  استخرج  سليامن.  أمحد 
من  بصفتني  املتعلقة  احلسنی  األسامء 
العلم.  و  العظمة  مها  و  اهلل  صفات 
ثم درس كال منهام من حيث الداللة 
اللغوية للفظ ثم بني الداللة املعنوية 

له.
اجلديدة  القرآنية  للدروس  وبالنسبة 
البالغة  دالالت  لدراسة  أحد  يتطرق  مل 

يف ذلك اآليات.
١ -٢ -منهج البحث:

خالل  من  البحث  هذا  حياول 
يدرس  أن  التحلييل  و  الوصفي  املنهج 
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اآليات  يف  املشاكلة  و  الكناية  ظاهريت 
يكشف  و  تعالی  هلل  الواصفة  املتشاهبة 
بعد  هذا  اآليات.  هذه  يف  دالالهتام  عن 
و  التمثيل  نظرية حول  مباحث  نعالج  أن 

التشبيه و عدم انطباقهام يف اآليات.
التعريفات:. ٢

٢ -١ -الداللة البالغية:
إلی  البالغي  املستوی  »يسعی 
البحث عن الداللة الكامنة وراء النص، 
العنارص  من  الرئيس  العنرص  بوصفه 
طاقة  حتكمه  فالنص  اإلتصالية،  العلمية 
اللغوية  مكوناته  لكل  جامعية  داللية 
غريها  و  البالغية  األساليب  و  منها 
كل  يبدو  بحيث  النصية  املكونات  من 
العنرص  مع  منسجام  املكونات  من  عنرص 
)الفحل،  الطاقة  هذه  بفعل  اآلخر 
أيضا  تسّمی  وقد  ص76).   ،1997
كام  السياقية  أو  اإلجتامعية  بالداللة 
اإلجتامعية  »الداللة  الكراعني:  يقول 
التي  الداللة  تلك  هي  السياقية  أو 
من  السامع  يفهمها  و  املتكلم  يقصدها 
للظروف  تبعا  الكالمي  احلدث  خالل 
وضع  بأنه  سبنس  عرف  قد  و  املحيطة، 

الذي  احلدث  أو  اجلملة  داخل  الكلمة 
مرتبطة  اجلملة،  داخل  الكلمة  عنه  تعرب 
حالة  يف  أنه  كام  بعدها،  ما  و  قبلها  بام 
بني  القائمة  العالقة  يف  يتمّثل  الكالم 
يتكلم  الذي  املقام  أو  احلالة،  و  املتكّلم 
الكراعني،  )نعيم  الثقايف«  تكوينه  و  فيه 

1993، ص100).
القصد  أن  التعريف  هذا  من  يبدو 
هي  السياقية  أو  اإلجتامعية  الداللة  من 
عبارة  معنی  ألّن  دالالهتا.  و  البالغة 
يف  يتمّثل  الكالم  حالة  يف  "أنه  الكاتب 
أو  احلالة،  و  املتكّلم  بني  القائمة  العالقة 
املقام الذي يتكلم فيه و تكوينه الثقايف"؛ 
لبالغة  اإلصطالحي  التعريف  به  يعنی 
مطابقته  الكالم،  يف  »البالغة  و  الكالم 
فصاحة  مع  اخلطاب  حال  يقتضيه  ملا 
وحال  مركبها".  ألفاظه"مفردهاو 
األمر  هو  باملقام"  "يسّمی  املخاطب 
عبارته  يورد  أن  علی  للمتكلم  احلامل 
املقتضی  و  خمصوصة.  صورة  علی 
هو الصورة  املناسب"  "ويسّمی االعتبار 

العبارة«  عليها  د  تورَ التي  املخصوصة 
 .(41- ص40   ،1999 )اهلاشمي، 



د. كربى روشنفكر

179

نفهم  التعريفني  هذين  بني  املوازنة  عند 
بيان  هو  و  واحد،  يشء  هو  املراد  أن 
احلال.  مقتضی  يطابق  الذي  الكالم 
اإلجتامعية  الداللة  إطالق  يمكن  إذن 
من  عرفنا  ما  –حسب  السياقية  أو 
يقوم  البالغية.  الداللة  -علی  تعريفه 
البالغية  الداللة  بتحليل  هذا  البحث 
وهي:  املعّينة  البالغية  األساليب  ضمن 
و  الكنايات  املجاز،  التشبيه،  التمثيل، 

املشاكلة.
٢ -١ -١–التمثيل:

البالغية  الفنون  من  رضب  هو  و 
الشيئني؛  بني  املشاهبة  و  املامثلة  لبيان 
مثل  األربعة  األركان  من  يتكون  و 
-املشّبه  »املشّبه  من  املتكون  التشبيه: 
يقول  الشبه«.  -أداة  الشبه  -وجه  به 
التشبيه  بني  الفرق  يف  اجلرجاين 
إذا  الشيئني  أن  »اعلم  التمثيل:  و 
علی  ذلك  كان  باآلخر  أحدمها  شّبه 
جهة  من  يكون  أن  أحدمها:  رضبني: 
اآلخر:  و  ل.  تأوُّ إلی  حيتاج  ال  بنّيٍ  أمر 
من  برضب  حمّصال  الشبه  يكون  أن 
ص90)   ،1991 )اجلرجاين،  التأّول« 

إلی  حيتاج  ال  إذ  التمثيل؛  باألول  اراد 
واضحة  الشيئني  بني  الصفة  ألن  الرشح 
حيث  التشبيه  بالثاين؛  أراد  و  مماثلة، 
و  الصفة  يف  قرابة  الشيئني  بني  أن 
باآلخر.  شبيها  إحدامها  جعلت  امليزة 
أشمل  التشبيه  أن  اجلرجاين  يعتقد  و 
و  عاّم  التشبيه  أن  »فاعلم  التمثيل:  من 
تشبيه،  متثيل  فكّل  منه،  أخّص  التمثيل 
)اجلرجاين:  متثيال«  تشبيه  كّل  ليس  و 
فال  ص95).   ،1991 البالغة،  ارسار 
هذه  ببيان  يتحّقق  ال  التمثيل  أّن  شك 

 2  1 چ أّنه سبحانه  األوصاف إذ 
لدی  الغالبة  الفكرة  أّما  چ.  3
يف  الكالم  يكون  أن  فهي  الناس،  مجيع 
رضب  تعالی  هلل  األوصاف  هذه  مقام 
فّن  علی  فلنتوّقف  التشبيه؛  فنون  من 

تشبيهي. ببيان  يستحّق  ما  و  التشبيه 
٢- ١- ٢- التشبيه:

شّبه،  من  مشتّق  مصدر  »التشبيه 
اجلمع  و  املثل،  هو  التشبيه  و  الشبه  و 
ماثله،  اليشء  اليشء  أشبه  و  أشباه، 
و  صاحبه،  منهام  كّل  أشبه  اشتبها:  و 
 ،1988 منظور،  )ابن  التمثيل«  التشبيه 
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مادة: شبه). ما قاله ابن منظور يف املعنی 
من  لكن  عام،  تعريف  للتشبيه  اللغوي 
التشبيه  بني  فرق  املعنوية  الداللة  حيث 
رشح  يف  القول  بنا  مّر  كام  التمثيل  و 
التمثيل. »فبقي أن يكون التشبيه إنام يقع 
بني شيئني بينهام اشرتاك يف معانٍ تعمهام، 
منهام  يتفرد كل واحد  أشياء  افرتاق يف  و 
األمر  كان  إذا  و  بصفتها،  صاحبه  عن 
بني  وقع  ما  هو  التشبيه  فأحسن  كذلك 
أكثر  الصفات  يف  اشرتاكهام  الشيئني 
جعفر،  بن  )قدامة  فيها«  انفرادمها  من 
فقد  التعريف  هبذا  ص108).   ،2006
التمثيل.  و  التشبيه  بني  الفرق  لنا  تبنّي 
رضورة  علی  جعفر  بن  قدامة  رّكز  قد 
لو  -و  التشبيه  طريف  بني  تغاير  وجود 
»فإن  يقول:  -فهو  واحدة  جهة  من  كان 
مل  و  الوجوه  مجيع  من  تشاهبا  إذا  الشيئني 
اإلثنان  فصار  احّتدا  البتة  تغاير  بينهام  يقع 
حيث  كالسامء،  السامء  نقول  فال  واحدا، 
من  بغريه  ال  و  بنفسه  اليشبه  اليشء  إن 
إن  و  السابق).  )املصدر  اجلهات«  كّل 
كّل  من  الشيئني  تشابه  -أي  هكذا  كان 

مماثلة ال مشاهبة. بينهام  اجلهات -فتقع 

الشامل  و  املجمل  التعريف  أّما  و 
أمر  مشاركة  علی  »الداللة  فهو  للتشبيه 
التشبيه  أدوات  من  بأداة  معنی  يف  ألمر 
 ،1998 )علوان،  املقّدرة«  أو  الظاهرة 

ص48).
بني  يقع  بأنه  التشبيه  فن  فنا  عرَّ إذا 
صفات  و  معانٍ  يف  اشرتاك  بينهام  شيئني 
أن  جيوز  فهل  جعفر،  بن  قدامة  قاله  كام 
املتشاهبات  اآليات  التشبيه يف هذه  يكون 
النازلة يف شأن اهلل سبحانه و تعالی؟. إن 
افرتضنا أن هذه اآليات تكون علی وجه 
وجوه  علی  يدّل  بذاته  فالتشبيه  التشبيه، 
و  اإلنسان،  و  سبحانه  اهلل  بني  اإلشرتاك 
يأيت  أن  اإلنسان  ببال  خيطر  التعبري  هبذا 
تشبيها  شأنه  جّل  اهلل  بوصف  للقرآن 
عّز  قوله  مع  يتناىف  ما  هذا  باإلنسان. 
چ هو   3  2  1 چ  جّل  و 
يف  ال  اجلسامين  املادي  بالعامل  اليشبه 
الصفات و ال يف كيفّيتها. و عند ما يقول 
يمنع  چ،   4  3  2  1 چ  القرآن 
من  بيشء  اخلالق  يشّبه  أن  عن  اإلنسان 
العامل املاّدي. فهذا دليل علی أنِه ال وجه 
جّل  اهلل  بني  شباهة  وجه  ال  و  اشرتاك 
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بني  و  بينه  أو  املادي  العامل  بني  و  جالله 
اشرتاك  وجه  يكن  مل  وإن  كّلهم.  خلقه 
بني شيئني فال جيري حكم التشبيه بينهام.

التشبيه  التعريف عن  مّر  ما  وبحسب 
البالغية  املعاين  لفهم  فالبّد  رشوطه،  و 
إلی  حاجة  من  اآليات،  هذه  يف  الكامنة 
املعنيني دون  العالقة بني  لبيان  فّن بالغي 
أحسن  اإلشرتاك.  وجه  و  املشاهبة  إرادة 
احلسية  األوصاف  هذه  يف  بالغي  تعبري 
إذ  الكنائية،  أو  املجازية  املعاين  إرادة  هو 
عالقة  الشيئني  بني  العالقة  فيهام  التكون 

َة. مشاهبَ
٢–١- ٣- املجاز:

علی  جاز،  الفعل  من  «املجاز:  لغة: 
تعّداه.  إذا  املكان  جاز  منه  و  فعل،  وزن 

)لسان العرب، مادة جوز/ 416 -2).
»هو  اللغوي  املجاز  إصطالحا: 
له لعالقة  اللفظ يف غري ما وضع  استعامل 
احلقيقي؛  املعنی  إرادة  مانعة عن  قرينة  مع 
و إن شئت قلت: خروج اللفظ عن جمراه 
يف  له  عنّي  الذي  معناه  حيث  من  األصيل 
)الفاضيل،  لغرض«  اإلصطالح  و  اللغة 

1388هـ. ش، ص190).

املجاز  يشبه  الذي  البالغي  الفّن 
أريد  الكناية  يف  ألن  الكناية،  هي  دالليا 
استعامل  هي  أو  املجازي  املعنی  ذاك 
اللفظ بغري معناه احلقيقي و األصيل دون 
يشبه  احليث  هذا  من  فهو  مشاهبة،  عالقة 
إرادة  بينهام »صّحة  الفرق  أن  إاّل  املجاز. 
املجاز  دون  الكناية  يف  األصيل  املعنی 
 ،1999 )اهلاشمي:  ذلك«  ينايف  فإنه 

ص288).
مما جری جمری املجاز من املتشاهبات 
الكريم، ما جاء يف األوصاف  القرآن  يف 
قدرة  عن  التعبري  هو  و  تعالی  هلل  احلسية 
تؤدي  جمازا  اليد  تعترب  باليد.  قّوته  و  اهلل 

القدرة. معنی  إلی 
٢-١-٣-١- اليد:

من  عضو  علی  تدّل  الـ»يد«  لفظة 
الداللة  هی  هذه  البدنية.  األعضاء 
اليد/  لفظة/  من  تفهم  التي  البسيطة 
بل  فحسب،  هذا  ليس  و  بمفردها. 
يف  اللغوية  املفردات  دالالت  تتغرّي 
و  املتكلم.  إرادة  حسب  الكالم  سياق 
العضو يؤدي دورا رئيسيا يف  بام أن هذا 
داللة  منه  فيستفاد  األفعال،  و  األعامل 
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الداللة  هذه  اإلمتالك.  و  القدرة  علی 
و  اللغوية  املجاالت  تتوسع  املجازية 
مفردة  إتيان  للغة.  اإلحيائية  املعاين  تزيد 
انتساهبا  و  املتشاهبة  اآليات  يد/ يف  الــ/ 
أساس  علی  سيقت  سبحانه  اهلل  إلی 
اإلعجاز  اجتاه  يف  اإلحيائية  الداللة  هذه 
أقسام  عىل  يف  اللغة  اليد  »و  البالغي. 
ومنها  النعمة  منها  و  اجلارحة  منها 
يف  يقال  اإلضافة  حتقيق  ومنها  القوة 
و  بيضاء  يد  عندي  لفالن  النعمة؛  معنى 
باليدين  قويل  فالن  تلقى  القدرة  بمعنى 
حتقيق  بمعنى  و  والتقبل  بالقوة  أي 
ج8،   ،1372 )الطربيس،  اإلضافة« 

ص:).
جاء  تعالی،  اهلل  الی  اليد  انتساب 
من  القوة  و  القدرة  معانی  علی  ليدل 
جواهر  يف  جاء  كام  تعالی  اهلل  صفات 
بيمينه)  مطويات  الساموات  )و  البالغة 

 Â )اهلاشمي، 1999، ص255) چ 
القدرة  چ اليد:   Æ  Å  Ä  Ã
أصله  و  األيد  و  بقوة  أي  بأيد:  النعمة  و 
اليد، ثم كثر اطالقه حتی صار اسام  مجع 
يقدر  ال  بقدرة  بنيناها  املعنی  و  للقوة. 

أحد مثلها )ابن عاشور؛ 1420، ج12، 
ص214).

 ³  ²  ±  °  ¯  ®  ¬ چ 

چ   ¼  »  º  ¹  ¸  ¶µ  ´
)ص/ 75).

معناه  قيل  و  بقدريت  خلقت  أي 
غريه  و  مسلم  أيب  عن  بقدريت  خلقته 
القوة  و  للقدرة  اليد  لفظ  تطلق  كام  و 
 .(757 ص:  ج8،   ،1372 )الطربيس، 
املجازی،  معناها  يف  ذكرت  اليد  فلفظة 
القوة و  القدرة و  اليد جماز عن  حيث أن 

اآللية. بعالقة  املجاز  هي 
 • ( ' & % $ # " ! چ 

( چ ]سورة امللك: 1[.
جمازية  )بيده)  هنا  »فالظرفية 
قدرته  إحاطة  معنى  يف  مستعملة 
اسم  هذا  عىل  وامُللك  امُللك،  بحقيقة 
 » لِكاً مَ صاحبها  يكون  التي  للحالة 
و  2000، ج29، ص9)  )ابن عاشور، 
اآلية  من  الطباطبائي  العالمة  تعبري  اما 
يف  امللك  جعل  و   « املكنية:  باإلستعارة 
التسلط  كامل  عن  بالكناية  استعارة  يده 
كام  يشاء  كيف  فيه  مترصفاً  كونه  و  عليه 



د. كربى روشنفكر

183

اليد فيام بيده« )الطباطبائي،  يترصف ذو 
نظر،  فيه   .(349 ص:  ج19،   ،1417
بأن  املكنية  اإلستعارة  يستوجب  إذ 
اإلنسان  يكون  و  مشبَّها  اهلل  يكون 
عدم  عن  الكالم  بّبنا  قد  و  به.  ُمشبَّهاً 
إلی  تعالی  اهلل  ذات  تشبيه  يف  اإلمكان 
اإلنسان، إذن أفضل البيان يف هذه اآلية 
الكثري  اتفق  كام  جمازا،  التعبري  يكون  أن 
)الزخمرشي،  منهم:  عليه،  املفرسين  من 
ص4- ج15،  -آلويس،   575 ج4، 

فتح  -مال  ص9  ج29،  عاشور،  ابن 
1423ق، ج7، ص123). الكاشاين، 

بامللك  اإلحاطة  عن  جماز  اليد  »وذكر 
 ،1407 )الزخمرشي،  عليه«  واالستيالء 

ج4، ص575).
چ بيد  X  W  V  U و يف اآلية چ 
اهلل أي يف ملكه و ترصفه و كون الفضل 
اشارة  ملكه،  و  تعالی  اهلل  ترصف  حتت 
العامل. قوته و ترصفه علی  و  قدرته  الی 

 Ë  Ê  É  È  Ç چ 

سبحانه  أنه  بذلك  املراد  چ )أن  Ì
)آلويس،  اإلستيالء  و  اإلحاطة  كامل 
قوله  كام   (55 ص:  ج12،   ،1415

 È  Ç  Æ  Å  Ä چ  تعالی: 
يلهم   ]88 املؤمنون:  چ ]سورة  É
تقديمه  و  والقدرة  اإلحاطة  معنی 
يف  اليد  لفظة  استخدمت  للتخصيص. 
اإلحاطة  و  القدرة  بمعنی  اآليات  هذه 
و  اخلالق  قدرة  و  الكامل  جيسم  القوة،  و 
ترصفه يف العامل يف الصورة الذهنية لدی 
املخاطب، و يأيت التعبري الكنائي يف هذه 
لتفخيم  الترصيح  من  عوضاً  اآليات 

األمر و إعالء قدره إلی حدٍ كبري.
تعالی  قوله  يف  اآللويس  قول  أما  و 

 (  '  &  %  $  #  "  ! چ 

يس:  ,چ ]سورة   +  *  )
جوز  و  متثيلية،  استعارة  الكالم  و   ]71
بعمل  اإلجياد  عن  كني  قد  يكون  أن 
الشيوع  بعد  ثم  ذلك  له  فيمن  األيدي 
أريد به ما أريد جمازا متفرعا عىل الكناية، 
األحداث  بالعمل  املراد  بعضهم:  قال  و 
و باأليدي القدرة جمازا، و أوثرت صيغة 
لشأن  تعظيام  جمموعة  األيدي  و  التعظيم 
ص:  ج12،   ،1415 األثر)اآللويس، 
فال  اآللويس  كالم  إلی  نظرنا  فإذا   .(49
أو متثيل  استعارة  اآلية  أن يكون يف  جيوز 
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إال  عنه،  القول  من  لنا  سبق  ما  بدليل 
ألنه  فيها  الكناية  أو  اإلجياز  يصدق  أنه 
و  القوة  معنی  و  اليد  لفظ  بني  شباهة  ال 
بينهام  العالقة  بل  املشاهبة  عالقة  بينهام  ال 

النسبة. عالقة 
كالم  املجازي  املعنی  هذا  يؤيد 

 j چ  اآلية:  تفسري  يف  أيضا  الرازي 
آل  qچ ]سورة   p  o  n  m  lk
عمران: 26[ فاعلم أن املراد من اليد هو 
األلف  اخلري،  بقدرتك  املعنی  و  القدرة، 
و الالم يف اخلري يوجبان العموم؛ فاملعنی 
بقدرتك حتصل كل الربكات و اخلريات. 

)رازي، 1420، ج8، ص: 185)
اليد  أن  هنا  البحث  حصيلة 
بمعنی  السابقة  اآليات  يف  استعملت 
التي  القرآنية  التعابري  و  القوة،  و  القدرة 
عّربت عن اليد بالقدرة و القوة، إنام هي 

املجازية. التعابري 
٢-١-٤- الكناية:

و  األمر  يقال كنيت عن  لغة:  الكناية 
يف  و  بغريه.  عنه  وّريت  إذا  عنه،  كنوت 
و  كذا،  عن  يكنی  فالن،  كنی   « الكالم 
ُيستدلُّ  ّمما  بغريه  تكّلم  إذا  كذا  اسم  عن 

به عليه، نحو اجلامع و الغائط و الّرفث و 
نحوه« )الفراهيدي، 1405 ه. ق، ج5، 
بيشء  تتكلم  أن  فالكناية  ص411). 
أو  الرصاحة  ضد  هي  و  غريه،  تريد  و 
الترصيح  »ترك  اصطالحا:  املصارحة. 
من  لينتقل  يلزمه،  ما  إلی  اليشء  بذكر 
)السكاكي:  املرتوك«  إلی  املذكور 
بعبارة  ص189).   ،1937 املفتاح، 
عن  العدول  تعني  الكناية  »إن  أخری 
فياض،  )جابر  عليه«  دالٍّ  آخر  إلی  لفظ 
الكناية  متتاز  قد  و  ص121).  1989م، 
بوجهني:  املجاز  من  السكاكي  عند 
اإلنتقال  علی  الكناية  مبنی  -أن  أحدمها 
من الالزم إلی امللزوم و مبنی املجاز علی 
إرادة  التنايف  الكناية  أّن  الثاين:  العكس. 
من  يراد  أن  فاليمتنع  بلفظها،  احلقيقة 
تنام يف الضحی مع  أهنا  »نؤوم الضحی« 
إرادة كوهنا خمدومة مرّفهة. ولكن املجاز 
»رعينا  يف  يراد  أن  فاليصّح  ذلك،  ينايف 
مصحوب  املجاز  ألّن  املطر،  الغيث« 
احلقيقي.  املعنی  إرادة  عن  مانعة  بقرينة 
ص252).  ش،  1388هـ.  )الفاضيل، 
يف  األصيل  معناه  بغري  اللفظ  وضع  إذن 
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املعنی  إرادة  المتنع  بعالقة  يكون  الكناية 
احلقيقي.

أقسام:- ثالثة  عىل  الكناية  تنقسم 
عن  –الكناية  الصفة،  عن  الكناية 

املوصوف، –الكناية عن النسبة.
٢- ١- ٤- ١- الكناية عن الصفة:

تنسب  و  املوصوف  يذكر  بأن  »ذلك 
أنام  إليه الصفة، و التراد هذه الصفة، و 
الرماد،  كثري  فالن  كقولنا:  الزمها،  يراد 
فقد ذكر املوصوف و هو فالن و ذكرت 
صفة  منها  املراد  و  الرماد)  )كثري  الصفة 
بالنسبة  املقصود  و  الكرم،  و  اجلود 
هذه  و  عنه،  نفيه  أو  ليشء  شيئ  اثبات 
الصفات  هبا  يقصد  ما  عادة  الكناية 
الغنی  و  الكرم،  و  كالشجاعة  املعنوية: 

نسيم، التا، ص6). احللم« )عباس  و 
»استوی  املصطلح  يكون  أن  يبدو 
علی العرش« و انتساب »العني« إلی اهلل 
عن  الكناية  أي  البالغي؛  الفن  هذا  من 

يلی تفصيل ذلك: فيام  الصفة. و 
اإلستواء:أ. 

آيات  يف  الكامنة  املعنوية  املفاهيم 
وصف اإلستواء، و ما يفهم من مقصود 

الكنائية  املعاين  علی  يدّل  القرآن  كالم 
علی  بـــــ)اإلستواء  تعالی  وصفه  يف 
ابن  قال  كام  بالغية  بأغراض  العرش) 

 Z  Y چ  اآلية:  تفسري  يف  عاشور 
عليه  االستواء  چ »فذكر   \  [
سعة  و  تعاىل  اهلّل  عظمة  تصوير  يف  زيادة 

 U  T  S چ  قوله:  بعد  سلطانه 
 ،1425 عاشور،  چ )ابن   W  V
باإلستواء  التعبري  إن   .(96 ص:  ج16، 
خلق  عن  احلديث  اثر  جاء  العرش  علی 
لتصوير  إرادة  السموات؛  و  األرض 
علی  استيالئه  و  اخلالق  سلطان  عظمة 
يف  البالغية  الداللة  فبهذه  كّله.  اخللق 
اإلستواء  تعبري  من  يفهم  اآليات،  سياق 
و  اإلستيالء  معنی  العرش؛  علی 
و  امللك  »معنی  إن  حيث  السيطرة. 
اإلمارة و السلطة و الرئاسة و اإلستيالء 
وتعالی  سبحانه  فيه  غريها  و  الوالية  و 
األلفاظ  كّل  من  نفهمه  الذي  املعنی  هو 
ج8،   ،1973 )الطباطبائي،  عندنا« 

ص156).
علی  استوی  »ثم  مثل  فتعابري 
استوی«  العرش  »علی  أو  العرش« 
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كام  استيالئه  و  تعالی  ملكه  عن  كناية 
 _ چ  تعاىل:  »فقوله  الطباطبائي:  يقول 
استيالئه  عن  چ كناية  b  a  `
قياماً  األمر  بتدبري  وقيامه  ملكه  عىل 
ويرتشح  وجل،  دق  ما  كل  عىل  ينبسط 
كل  به  ينال  الكوين  النظام  تفاصيل  منه 
حاجة  ذي  لكل  وتقيض  بغيته،  بغية  ذي 
االستواء  حديث  عقب  ولذلك  حاجته، 
بقوله:  اآلية  مثل  يف  يونس  سورة  يف 

 O  N چ  قال:  چ إذ  T  S چ 

چ )الطباطبائي،  T  S  R Q  P
األفضل  من  ص150).  ج8،   ،1417
و  املصطلح  ألن  كناية  العبارة  تعترب  أن 
بينهام،  شباهة  ال  منه  املقصود  املفهوم 
الفعل  استعري  ما  ذلك  علی  عالوة 
استعارة  آخر  فعل  ملعنی  علی«  »استوی 
استيالئه  عن  كناية  العبارة  إذن  تبعية؛ 
من  هي  و  كله  العامل  علی  سيطرته  و 
كناية  فالكناية  القادر؛  اخلالق  صفات 

الصفة. عن  
العني:ب. 
ذاك ج.  تعني  اللغوي  الوضع  يف  العني 

رؤية  يوجب  الذي  البرصي  العضو 

الداليل  الوضع  يف  ثّم  األشياء. 
تكثر  العبارات  سياق  يف  يتبنّي  الذي 
أّن  داللتها علی معان أخری. حيث 
و  بأعينه  حوله  ما  يراقب  اإلنسان 
فكان  إليهم،  الدقيق  بالنظر  يراعيهم 
الــ/  مفردة  استعامل  اللغة  يف  معتادا 
و  املراقبة  معنی  علی  للداللة  عني/ 
القرآين  التخاطب  سار  و  الرعاية. 
و  اللغوية  عاداهتم  حسب  للبرش 
الذهنية.  املفاهيم  من  معرفتهم 
التي  القرآنية  اآليات  عند  فلنتوقف 
سبحانه  هلل  وصفا  العني  استعملت 

شأنه. جّل 
 • Ö Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ چ 

چ ]سورة  Û  Ú  Ù  Ø  ×
.]48 الطور: 

أي  بأعيينا  »فإنك  اآللويس:  قال 
عن  جماز  فالعني  حراستنا  و  حفظنا  يف 
احلافظ  عن  أيضا  هبا  يتجوز  و  احلفظ، 
 ،1415 )اآللويس،  مشهور«  جماز  هو  و 
مثل  يف  العني  تفسري   .(40 ص:  ج14، 
الرعاية  و  احلفظ  بمعنی  التعابري  هذه 
يقول  املفرسين.  لدی  عليه  متفق  هو 
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الرشيفة: اآلية  تفسري  يف  الطباطبائي 
Åچ •   Ä  Ã  Â  Á چ 

-]سورة   ]27 املؤمنون:  ]سورة 
هود: 37[)1).

صنعته  بأعينه  الفلك  صنع  »معنی 
حتت  كونه  عن  كناية  هو  و  منه  بمرآى 
)الطباطبائي،  حمافظته«  و  تعالی  مراقبته 
هذه  مثل  و  ص30).  ج15،   ،1973

اآليات ما جاء يف سورة القمر:
 • _  ^  ]  \  [ چ 

`چ]سورة القمر: 14[.
تعني األعني يف اآليات السابقة كّلها 
البالغية  والنكتة  املحافظة.  و  املراقبة 
صيغة  هي  اآليات  هذه  يف  األخری 
بصيغة  الـ»عني«  لفظة  وإتيان  اجلمع، 
الرعاية  يف  املبالغة  معنی  يف  زيادة  اجلمع 
املالحظة.  متعلقات  لتعدد  التسديد  و 
اجلمع  ألن  املعنی  لتقوية  العني  »مجع  و 
و  منا  بحراسات  أي  املفرد،  من  أقوی 
عنايات. و جيوز أن يكون اجلمع باعتبار 
)ابن  آثارها«.  بتنوع  العنايات  أنواع 

 Â چ  ـــود:  ه ـــورة  س يف  ـــة  اآلي تعبري   (1(
Ã...چ. 

 .(178 ص:  ج27،   ،1425 عاشور، 
لنبيه  خطابا  طه  سورة  يف  تعالی  اهلل  قال 

: موسی
 • =  <  ;  :  9  8 چ 

< چ ]سورة طه: 39[.
كام  املراعاة  بمعنی  تكون  العني  و 
مّني«  بمرأی  »أي  سابقا  عنها  حتّدثنا 
503)؛  ص:  ج8،   ،1415 )اآللويس، 
ولكن مل يأت بصيغة اجلمع كام كانت يف 
بصيغة  إتياهنا  أّن  يبدو  السابقة.  اآليات 
ضمري  إلی  إضافتها  خاّصة  و  املفرد 
تعالی،  اهلل  إلی  الراجع  الوحدة  املتكلم 
نفسه  إلی  العبد  تقريب  علی  داللة 
و   ،(موسی )أي  له  حتبيبا  و  سبحانه 
اآلية:  تعبري  من  املفهوم  هو  املعنی  هذا 
بقوله  يريد  كأنه  مني،  حمبة  عليك  ألقيت 
 ،حمّبة مني« أن يثبت اهتاممه بموسی«
أنا  أي  عيني«  علی  »ولتصنع  يقول  ثّم 
التعبري  هذا  أراقبك.  )شخصيا)  بنفيس 
كأنه  التحبيب  و  التقريب  معنی  يلهم 

إليه. العبد  يقّرب 
إلی  إشارة  »العني«  مفردة  استخدام 
كنائي،  تعبري  املراقبة  و  املراعاة  معنی 
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عن  كناية  أي  الصفة  عن  كناية  هي  و 
املراعاة و احلفظ. و هي كناية عن الصفة 

الذاتية. ال  الفعلية 
و  اآللويس  من  كل  يری  وقد 
هذه  يف  للعني  أخری  داللة  الزخمرشي 
تتجاوز  أهنا  حيث  القرآنية،  التعابري 
احلافظ  معنی  إلی  املراقبة  و  احلفظ  معنی 

 Ô  Ó  Ò  Ñ –چ  الرقيب.  و 
يف  »أي   ]48 الطور:  Õچ ]سورة 
عن  جماز  فالعني  حراستنا،  و  حفظنا 
احلافظ  عن  أيضا  هبا  يتجّوز  و  احلفظ، 
 ،1415 )اآللويس،  مشهور«  جماز  هو  و 
قال  ما  مثله  و  40)؛  ص:  ج14، 

 Â  Á –چ  اآلية:  تفسري  يف  الزخمرشي 
املؤمنون:  چ ]سورة   Å  Ä  Ã
كأّن  كالئتنا،  و  بحفظنا  »بأعيننا،   ]27
بعيوهنم  يكلؤونه  حفاظا  اهلل  من  معه 
 (183 ص:  ج3،   ،1407 )الزخمرشي، 
من  املراد  الزخمرشي؛  كالم  من  يفهم 
الذين  املراقبون  و  احُلّفاظ  هم  األعني 
 سليامن اهلل  نبي  حيافظون  و  يراقبون 
»املالئكة  عن  كناية  »األعني«  فكأن 
»أعني«  اجلمع  صيغة  من  يبدو  احلّفاظ«. 

مناسبة  )أفُعل)  الصيغة  هبذه  وردت  أهنا 
إذا  كالنفس  »نا«؛  اجلمع  ضمري  مع 
تأيت  للتوكيد  اجلمع  ضمري  علی  دخلت 
و  أنفسكم،  أنفسنا،  اجلمع:  صيغة  علی 
يف  فالغالب  نفسكم.  و  نفسنا  يقال  ال 
اجلاسوس  أو  احلافظ  بمعنی  العني  مجع 
العيون، لكن مجع العني علی زنة »أفُعل« 
املتكلم مع  للمناسبة مع ضمري  كاألنفس 
الغري »نا« يف »أعيننا«. و»األعني« بمعنی 

 =  < چ  يف  كام  املراقبة  و  احلفظ 
<چ ]سورة طه: 39[ حيث إن اجلمع 
كناية  فهو  »نا«  الضمري  استلزمه  ما  فيها 

الصفة. عن 
املوصوف: عن  ٢-١-٤-٢-الكناية 

النسبة،  و  الصفة  تذكر  بأن  »ذلك 
و  عنه،  املكني  املوصوف  منهام  يراد  و 
الصفة املذكورة هنا هي التي توصّل إلی 
كقوله  خصائصه،  من  ألهنا  املوصوف، 

 y  x  w  v  u چ  تعالی: 
{ چ ]سورة الزخرف:   |  {  z
احللية  يف  التنشئة  صفة  ذكرت  فقد   ]18
هبام  ليكني  صاحبها،  إلی  النسبة  و 
)عباس  النساء«  هو  و  املوصوف،  عن 
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نسيم، التا، ص6). و قد نشاهد الكناية 
تعالی  اهلل  وصف  يف  املوصوف  عن 
معاين  يف  قيل  مثلام  احلسية.  باألوصاف 

النفس. الوجه و 
وجه اهللا:أ. 

املحّبة  اهلل«  لــ»وجه  الكنائي  املعنی 
فخرالدين  يعترب  و  الرضاء،  طلب  و 
الرازي رؤية الوجه من لوازم املحبة ألّن 
و  وجهه،  يرى  أن  أحب  ذاتاً  أحب  من 
التعابري  يف  وجه«  الــ»  مفهوم  ينحرص  ال 
إلی  يتجاوزه  بل  املعنی،  هذا  يف  القرآنية 
حقيقة  و  املوصوف  ذات  علی  داللته 
مفاهيم  من  نفهم  ما  مثل  هو  و  وجوده. 

التالية: اآليات 
 • U  T  S  R  Q  P  O چ 

چ ]سورة  Y  X  W  V
.]27 الرمحن: 

 • j  i  h  g f  e  d چ 

چ  q  p  o  n  m l  k
.]115 البقرة:  ]سورة 

 • b  a  ` _  ^  ]  \  [  Z چ 

 k j  i  h  g  f  e d  c
چ ]سورة  o  n  m  l

.]88 القصص: 
و املجسم  الذات  عىل  يطلق  »الوجه 
خالف  وهو  العضو  عىل  الوجه  حيمل 
قوله  ألن  القرآن  أعني  والنقل  العقل 

چ   j  i  h  g  f تعاىل :چ 
ال  أن  عىل  يدل   ]88 القصص:  ]سورة 
القول  فعىل  تعاىل،  اهلل  وجه  إال  يبقى 
يبقى  ال  املعنى  ألن  فيه  إشكال  ال  احلق 
غري حقيقة اهلل أو غري ذات اهلل يشء وهو 
لفظ  إطالق  حسن  يف  السبب  كذلك، فام 
مأخوذ  إنه  نقول:  الذات؟.  عىل  الوجه 
يستعمل  الوجه  فإن  الناس،  عرف  من 
)الرازي،  اإلنسان«  حلقيقة  العرف  يف 
أّما  و   .(356 ص:  ج29،   ،1420
اآلية  هذه  يف  بالوجه  الذات  عن  التعبري 
التعظيم.  و  للتكريم  يكون  أن  يمكن 

 T اآلية: چ قال ابن عاشور يف تفسري 
كان  ملا  چ »و  Y  X  W  V  U
بـ)ذو  وصف  الذات  بمعنی  هنا  الوجه 
{اإلكرام}  و  العظمة  أي  اجلالل)، 
عاشور،  )ابن  عباده  علی  املنعم  أي 
236). و أّما قول  1425، ج27، ص: 

 e  d چ  اآلية:  بيان  يف  اآللويس 
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 n  m l  k  j  i  h  g f
البقرة:  چ ]سورة  q  p  o
التي  سبحانه  جهته  فهناك  »أي   .]115
-كالوزن  -اجلهة  والوجه  هبا،  أمرتم 
باعتبار  اإلضافة  واختصاص  ـ  والزنة 
سبحانه،  رضاه  وفيها  هبا،  مأموراً  كوهنا 
وجماهد  ومقاتل  احلسن  ذهب  هذا  وإىل 
الذات  بمعنى  الوجه  وقيل:  وقتادة 

 i  h  g  f چ  تعاىل:  قوله  يف  مثله 
إال   ]88 القصص:  چ ]سورة   j
واطالعه  علمه  عن  كناية  هنا  جعل  أنه 
 ،1415 )اآللويس،  هناك«  يفعل  بام 
يكون  أن  اليمكن   .(335 ص:  ج10، 
فقوله:  سبحانه،  جهته  اآلية  من  القصد 
سياق  من  اهلل؛ يفهم  فثّم وجه  توّلوا  أينام 
وّليتم  جهة  أي  إلی  هو:  املعنی  أن  اآلية 
قمتم  فكأّنام  هناك،  حارض  تعالی  واهلل 
تعالی.  سبحانه  اهلل  مع  لوجهٍ  وجهاً 
معنی  تلقي  اهلل"  وجه  "فثّم  عبارة 
اآلية  خامتة  و  هناك؛  تعالی  حضوره 
"واهلل  املعنی،  هذا  علی  لتدّل  جاءت 
يف  ال  و  جهة  يف  حيرص  ال  أي  واسع" 
عند  و  مكان  كّل  يف  حارض  بل  مكان 

التي  اجلهة  اليصف  الواسع  و  اجلميع. 
اهلل  لذات  وصف  بل  اهلل،  إلی  تنتهي 
"عليم"  الوجودي.  حضوره  يصف  و 
هذا  و  الكائنات،  مجيع  علمه  وسع  أي 
اجلميع.  وجود  لدی  بحضوره  العلم 

 g  f چ  اآلية:  يف  الوجه  كان  فإذا 
هو  فام  ذاته،  چ بمعنی   j  i  h
بمعنی  اآلية  تلک  يف  الوجه  لتعبري  املانع 
اّما  و  الوجودي؟.  احلضور  و  الذات 
اآلية  يف  الذات  معنی  علی  الوجه  داللة 

 ` _  ^  ]  \  [  Z چ  الرشيفة: 
 l  k j  i  h  g  f  e d  c  b  a
القصص:  ]سورة  چ.   o  n  m
املفرسين  مجيع  عند  عليه  مّتفق  88[؛ 
وجود  بقاء  عن  تتحّدث  اآلية  الكّبار. 
غريه.  دون  دوامه  و  جالله  جّل  اهلل 
األزلية  و  الدوام  هالك« نفي  »كّل يشء 
»إاّل  اإلستثنائية  اجلملة  و  اجلميع،  من 

الدوام  بميزة  تعالی  تفريده  وجهه« 
عن  كناية  الوجه  كان  إذا  البقاء.  و 
مجيع  اإلنسان  ببال  فيخطر  اليشء  ذات 
و  الظاهرية  صفاته  و  الذاتية  صفاته 
وجود  علی  داللته  علی  عالوة  أفعاله، 
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عن  تعبريا  الوجه  استعامل  و  اليشء؛ 
اليشء  وجود  الذهن  يف  ر  وِّ ُيصَ الذات 
فهو  لوازمه  و  وميزاته  متعّلقاته  كّل  مع 
إذن  الكامل.  الشامل  املعنی  علی  الّداّل 
اهلل  وجود  أزلية  لبيان  تعبري  أحسن  هو 

قدراته. و  صفاته  كّل  مع  تعالی 
الـ)وجه)  لفظـ  من  استنبطنا  إذن 
عن  كناية  أنه  علمنا  و  الذات،  معنی 
عن  كناية  هي  فالكناية  الوجود، 
و  بالوجه  الذات  عن  يعّرب  إذ  املوصوف، 

املوصوف. نفس  إلی  يشري  الذات 
ال  جّل،  و  عّز  إليه  الوجه  انتساب 
حيّدد يف هذا املعنی بل له دالالت أخری 
جاءت يف كل من الرعد/ 22 و االنعام/ 
الذی   20 الليل/  و   9 االنسان/  و   52
عن  الكناية  مبحث  يف  عنه  سنتحّدث 

النسبة.
نفسه:ب. 

املعاين  اللغة،  كتب  يف  وردت  وقد 
الدم،  »العني،  منها:  للنفس،  العديدة 
وذاته،  عينه  اليشء  نفس  اجلسد، 
العظمة،  العقل،  العند،  الروح، 
اإلرادة،  األنفة،  اهلمة،  العزة،  الكرب، 

القوة   ، وجسداً روحاً  مجلة  اإلنسان 
احلقيقة،  العقوبة،  الغيب،  واجللد، 
)الزبيدي:  القرب«  األخ،  دبغة،  قدر 
التا،  نظمي،  )عزيز   (259 ص  التا، 
جيری  العرب  كالم  »النفس  ص2). 
خرجت  قولك  أحدمها  رضبني:  علی 
فالن  نفس  يف  و  روحه،  أي  فالن  نفس 
و  روحه،  يف  أي  كذا  و  كذا  يفعل  أن 
معنی  فيه  النفس  معنی  اآلخر  الرضب 
قتل فالن  تقول:  و حقيقته،  اليشء  مجلة 
اإلهالك  أوقع  أي  نفسه  أهلك  و  نفسه 
كّل  من  اجلمع  و  حقيقته،  و  كّلها  بذاته 
ص4).  التا،  )كاظم،  نفوس«  و  أنفس 
»فاألصل الواحد يف املاّدة: هو تشّخص 
من جهة ذات اليشء، أي ترفع يف يشء 
الرتّفع«  هو  التشّخص  و  هو،  حيث  من 

.(219 التا،  )املصطفوي، 
معان  عدة  اللغة  متن  يف  وردت 
للنفس ذكر منها الذات، و جاءت لفظة 
وصف  يف  املعنی  هذا  علی  الـ»نفس« 
ذاته  عن  القرآن  يعّرب  تارة  تعالی  اهلل 
عن  كالمه  كان  إذا  بالنفس  األقدس 
يقول: حيث  اخللق  علی  انعامه  و  رمحته 
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 • K  JI  H  G  F  E  D چ 

Q P O N ML چ ]سورة 
األنعام: 12[.

 • 6  5  4  3  2 چ 

 =  <  ;  : 9  8  7
 C  B  A  @ ?  >
 J  I  H  G  F  E  D
چ ]سورة  N  M  L  K

.]54 األنعام: 
أضيف إلی النفس ضمري مفرد يرجع 
أوجب  بمعنی  فهو  اجلاللة،  اسم  إلی 
علی  اإلنعام  عليه  أوأوجب  ذاته  علی 
اإلتيان  اّما  و  إليهم.  اإلحسان  و  اخللق 
أي  املعنی  علی  للتوكيد  النفس،  بلفظ 
الوسائط  وإلرتفاع  منعم  بذاته  أنه  يفهم 
النعمة.  و  الرمحة  يف  اخلالئق  بني  و  بينه 
ينتسب النفس إلی اهلل تعالی عند ما حيّذر 

الناس عن عذابه كام جاء يف اآليات:
 • ²  ±  °  ¯  ®  ¬ چ 

 º  ¹  ¸  ¶  µ´  ³
 Â  Á  À  ¿  ¾  ½  ¼  »
 Ê  É  ÈÇ  Æ  Å  ÄÃ
Ë چ ]سورة آل عمران: 28[.

 • (  '  &  %  $  #  "  ! چ 

 0  /  .  -  ,  +  *  )
 7 6 54 3 2 1
98 : ; >چ ]سورة آل 

عمران: 30[.
عقاب  أي  ُه  نَْفسَ  ُ ٱهللَّ ّذُرُكُم  ُحيَ »وَ
تعاىل  اهلل  ريض  عباس  ابن  قاله  نفسه. 
بتناهي  مشعر  عظيم  هتديد  وفيه  عنه: 
التحذير  علق  حيث  القبح  يف  عنه  املنهي 
بنفسه، وإطالق النفس عليه تعاىل باملعنى 
عىل  مشاكلة  غري  من  جائز  أراده  الذي 
الذات  بمعنى  النفس  وقيل:  الصحيح، 
ال  مما  مشاكلة  بال  حينئذٍ  إطالقه  وجواز 
كالم فيه عند املتقدمني، وقد رصح بعض 
املتأخرين بعدم اجلواز وإن أريد به الذات 
ج2،   ،1415 )اآللوسی،  مشاكلة«  إال 

ص: 124).
الذات  بمعنی  النفس  كان  وإن 

املضاف  حذف  إرادة  هذا  ينايف  فال 
نفسه،  عقاب  اهلل  وحيذركم  »والتقدير: 

 Å چ  املعنى  مسلم  أبو  وقال 
عقابه  فتستحقوا  تعصوه  أن  چ  Ç  Æ
قال:  لو  أنه  النفس  ذكر  يف  والفائدة 
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الذي  أن  يفيد  ال  فهذا  اهلل  حيذركم  و 
يصدر  عقاب  هو  منه  التحذير  أريد 
النفس  ذكر  فلام  غريه،  من  أو  اهلل  من 
العقاب  أن  ومعلوم  االشتباه،  هذا  زال 
العقاب  أنواع  أعظم  يكون  عنه  الصادر 
ال  وأنه  له،  هناية  ال  ما  عىل  قادراً  لكونه 
أراد«  مما  ومنعه  دفعه  عىل  ألحد  قدرة 
 .(196 ص:  ج8،   ،1420 )الرازي، 
حيّذركم  القول/  أن  الباحث  يری 
و  ؛  اهلل/  اتقوا  يقال/  كأنه  نفسه/  اهلل 
حيّذر  ال  األقدس  اهلل  ذات  أن  احلقيقة 
إطاعته،  إلی  و  إليه  القرآن  يدع  بل  منه 
و  عباده  فوق  قاهر  تعالی  أنه  بام  لكن  و 

 H  G چ  الّضاّر  املنتقم  صفاته  من 
4[؛  عمران:  آل  چ ]سورة  J  I
و  جّل  و  عّز  تقاته  الناس  علی  فيجب 
النفس  انتقامه.  من  و  غضبه  من  احلذر 
هنا أيضا بمعنی الذات اإلهلية فال داعيَ 
العذاب  أو  العقاب  معناها  يكون  ألن 
التفسري  أحسن  أن  فيبدو  اإلنتقام.  أو 
و  املضاف  حذف  يقال:  أن  اآليات  هلذه 
لكن  نفسه.  اهلل غضب  األصل: حيذركم 
نفسه  عن  التحذير  و  املضاف  حذف 

يف  الروع  لرسوخ  و  للتهويل  تعبري  أبلغ 
ال  نفسه  حيّذركم  هو  و  الناس،  قلوب 
يسمع  فإذا  لعذابه،  الدافع  و  فوقه  قدرة 
كبريا من  اّمً  كَ يتصّور  الكالم  السامع هذا 
الغضب و اخلشنة. و هذا التعبري يف بيان 
»داللة  تعالی  اهلل  غضب  عن  التحذير 
مقيض  بعذاب  هو  إنام  التهديد  أن  عىل 
التحذير  تعليق  حيث  من  حتامً  قضاءً 
باهلل نفسه الدال عىل عدم حائل حيول يف 
وقد  سبحانه  اهلل  من  عاصم  وال  البني، 
الوقوع«  قطعية  فينتج  بالعذاب  أوعد 
 .(157 ص:  ج3،   ،1417 )امليزان، 
اهلل  إلی  النفس  انتساب  حيّدد  مل  و  هذا 
طه  سورة  يف  فجاء  التعابري،  هذه  علی 

:موسی اهلل  لنبي  خطابا 
طه: •  چ]سورة   g  f چ 

من  جعتلك  و  اخرتتك  أي   ]41
خوايص. »"لنفيس" ما روي عن ابن 
وقيل:  ورسالتي،  لوحيـي  عباس 
ألهنا  بالنفس  عنها  وعرب  ملحبتي، 
أخص يشء هبا، وقال الزجاج: املراد 
وجعلتك  حجتي  إلقامة  اخرتتك 
يف  رصت  حتى  خلقي  وبني  بيني 
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أنا  أكون  التي  باملنزلة  عني  التبليغ 
عليهم«  واحتجبت  خاطبتهم  لو  هبا 
ص:  ج8،   ،1415 )اآللويس، 
تعبري  من  القصد  كان  إن   .(506
»لنفيس« لوحي و لرسالتي كام روی 
فال  عبا؛  ابن  عن  اآللوسی 
النفس  معنی  يكون  أن  دليال  نجد 
أن  يمكن  ال  و  الرسالة  أو  الوحي 
يكون معناها املجازی و ال أن يكّنی 
ال  ألنه  الرسالة  و  بالوحي  عنها 
هذه  بني  و  النفس  معاين  بني  عالقة 
حذف  نفرتض  أن  إاّل  املصطلحات. 
نفيس  لرسالة  اخرتتك  فمثال:  يشء 
الوجه  يف  اّما  و  نفيس.  لرسالتي  أو 
األول حذف املضاف فقيل »لنفيس« 
»نفيس«  لفظ  الثاين  الوجه  يف  اما  و 
املضاف  الضمري  علی  معنوي  تأكيد 

»لرسالتي«.
و قد تعّددت األقوال يف تفسري هذه 
تعاىل  إنه  قيل:  »فإن  الرازي:  اآلية وقال 
لنفيس.  قوله  معنى  فام  الكل  عن  غني 
أن  األول:  وجوه:  من  عنه  واجلواب 
منزلة  من  أعطاه  ملا  تعاىل  ألنه  متثيل  هذا 

حاله  مثل  والتكليم  والتكريم  التقريب 
جلوامع  امللوك  بعض  يراه  من  بحال 
خصال فيه أهالً ألن يكون أقرب الناس 
منه .وثانيها:  قرباً  وأشدهم  إليه  منزلة 
إذا  وتعاىل  سبحانه  إنه  املعتزلة:  قالت 
هبم  يلطف  أن  عليه  وجب  عباده  كلف 
ومن مجلة األلطاف ما ال يعلم إال سمعاً 
عهدة  يف  لبقي  بالرسالة  يصطنعه  مل  فلو 
عن  كالنائب   موسى فصار  الواجب 
تعاىل،  اهلل  عىل  وجب  ما  أداء  يف  ربه 
لنفيس،  واصطنعتك  يقول:  أن  فصح 
من  أصله  واصطنعتك  القفال  قال 
أحسن  إذا  فالناً  فالن  اصطنع  قوهلم 
صنيع  هذا  فيقال:  إليه  يضاف  حتى  إليه 
لنفيس:  وقوله  فالن  وجريح  فالن 
تشتغل  لئال  أوامري  يف  ألرصفك  أي 
حجتي  إقامة  وهو  به  أمرتك  ما  بغري 
حركاتك  يف  تكون  وأن  رسالتي  وتبليغ 
لغريك،  وال  لنفسك  ال  يل  وسكناتك 

)رازی، 1420، ج22، ص: 51).
أنه  يعتقد  الكشاف  صاحب  و 
ألن   موسی اهلل  استخلص  يعني 
»هذا  يقول:  تعالی  خواصه  من  يكون 
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التقريب  منزلة  من  خّوله  ملا  متثيل 
بحال  حاله  مثل  والتكليم.  والتكريم 
خصال  جلوامع  امللوك  بعض  يراه  من 
أحد  يكون  لئال  أهالً  وخصائص،  فيه 
ألطف  وال  إليه،  منه  منزلة  أقرب 
واألثرة،  بالكرامة  فيصطنعه   ، حمالً
ويستخلصه لنفسه، وال يبرص وال يسمع 
مكنون  عىل  يأمتن  وال  وأذنه،  بعينه  إال 
)الكشاف،  ضمريه«  سواء  إال  رسه 
أن  فالشك  ص63).  ج3،   ،1407
ليجعله   موسی اصطفی  سبحانه  اهلل 
ألن  واختاره  أنبيائه  من  و  خواّصه  من 
الناس  إلی  اهلل  من  نائبا  و  مأمورا  يكون 
بأن  نعتقد  اإلهلي.  بالوحي  ليهدهيم 
املعاين  فهذه  كان،  معنی  بأّي  اآلية  معنی 
اآليات  يف  »النفس«  من  املراد  ليس 
املذكورة. لفظ »لنفيس« اشارة إلی ذات 
التعبري  هبذا  فجاء  وجوده  حقيقة  و  اهلل 
إلی  قربه   موسی ليحّس  »لنفسی« 
تأكيدا  تأيت  النفس  و  اهلل.  وجود  حقيقة 
نفسه،  الرجل  جاء  يقال:  فمثال  معنويا 
يرسل  أن  دون  ذاته  الرجل  جاء  أی 
علی  تأكيد  فالنفس  جانبه؛  من  مأمورا 

ُيرفض مجيع من غريه.  و  الشخص  ذات 
فإذا قال »اخرتتك لنفيس« يشعر نبي اهلل 
بأنه كم حمبوبا عند اهلل سبحانه و  موسی 

منه. قريب  كم هو 
اآلية  حول  اخلالفات  تعّقدت  اّما  و 
خياطب  حيث  املائدة،  سورة  من   116

:عيسی اهلل 
 • R  Q  P  O  N  M  L چ 

 X  W  V  U  T  S

 a  `  _  ^  ]  \  [Z  Y

 k  j  i  h  gf  e  d  c  b

 u  t  s  r  q  p  o  n  ml

چ]سورة   {  z  y  x  wv

املائدة: 116[.
انتساب  نفسك"  يف  "ما  قوله  فقيل 
من  يكون  سبحانه  اهلل  إلی  النفس 
اليشء  يذكر  أن  »هي  املشاكلة.  وجه 
كقوله  صحبته  يف  لوقوعه  غريه،  بلفظ 

 u  t  s  r  q  p  o  n چ تعاىل 
عندك  ما  أعلم  وال  املراد:  چ  w v

)اهلاشمي،  )للمشاكلة)«  بالنفس  وعّرب 
1999، 309). القصد من اآلية أن اهلل 
يعلم  ال   هو و  عيسی  النبي  ّرس  يعلم 
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عنده  ما  أي  نفسك«  »مايف  غيبه،  و  ّرسه 
غيبي  تعلم  »أي  الّرس.  و  الغيب  من 
ابن  عن  وّرسك  غيبك  أعلم  وال  وّرسي 
الكالم  ملزاوجة  النفس  ذكر  وإنام  عباس 
والعادة جارية بأن اإلنسان يّرس يف نفسه 
عن  عبارة   { نفيس  يف  ما   } قولـه:  فصار 
عىل   { نفسك  يف  ما   } قال:  ثم  اإلخفاء 
أن  عن  منزه  فاهلل  وإال  املقابلة  جهة 
املعاين«  فيه  حتّل  قلب  أو  نفس  له  يكون 
 .(415 ص:  ج3،   ،1372 )الطربيس، 
هو  و  مشاكلة  فيه  اليری  اآللويس  اما  و 
من  »يفهم  للنفس:  الذات  بمعنی  قائل 
اإلطالق  يف  حقيقة  أهنا  البعض  كالم 
واحد  غري  وفرس  عداه،  فيام  جماز  األوىل 
النفس هنا بالقلب، واملراد تعلم معلومي 
و  أعلنه  بام  فكيف  قلبـي  يف  أخفيه  الذي 
وسلك  ختفيه،  الذي  معلومك  أعلم  ال 
»الدر  ويف  املشاكلة.  مسلك  ذلك  يف 
ابن  التفسري مروى عن  أن هذا  املصون« 
عنه  وحكاه  عنهام  تعاىل  اهلل  ريض  عباس 
أيضاً يف »جممع البيان«. وفرسها بعضهم 
بالذات وادعى أن نسبتها هبذا املعنى إىل 
باملشاكلة،  القول  إىل  حتتاج  ال  تعاىل  اهلل 

 <  ; چ  تعاىل:  قوله  ذلك  ومن 
األنعام:  چ ]سورة   ?  >  =
چ ]سورة   g  f چ   ]54

چ  8  7  6 چ   ]41 طه: 
 .(63 ص:  ج4،   ،1415 )اآللويس، 
و  اآلية  هذه  بني  الفرق  سّببت  والتي 
هلل،  النفس  وصف  من  األخری  اآليات 
لفظة  علی  "يف"  جّر  حرف  جميء  هي 
إن كان  " ال اعلم ما يف نفسك".  النفس 
ال  يقول:  فكأنه  الذات  بمعنی  النفس 
من  القصد  كان  إن  و  ذاتك.  يف  ما  اعلم 
الصفات  "ما يف نفسك"  املوصولية  "ما" 

تكون  أن  الصفات البّد  الذاتية هلل، هذه 
بمعنی  النفس  فتكون  اليشء،  ذات  يف 
العلوم  منه  القصد  كان  وإن  الذات؛ 
بمعنی  النفس  فتكون  الرسية،  و  الغيبية 

 X  W چ  "عند أو لدن"؛ ففي مثل: 

"ما"  Z چ ]سورة الكهف: 65[.   Y
التفسري  أحسن  فيبدو  عام  موصول  اسم 
أنه يشتمل مجيع الغيوب  له يف هذه اآلية 
علومه  و  الذاتية  صفاته  من  اهلل  عند 
هنا  فالنفس  العلمية.  ارساره  و  الغيبية 
اما  و  الذات،  كناية عن  الباحث  باعتقاد 
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هنا  بالنفس  تعالی  اهلل  ذات  عن  التعبري 
ما يف نفيس". "تعلم  مع  للمشاكلة  جاء 

يف  النفس  تعبري  عن  بّيننا  ما  حسب 
اهلل  إلی  منسوبة  تأيت  إذا  فهي  اآليات 
األقدس؛  ذاته  عن  كناية  فكانت  تعالی 

إذن فهي كناية عن املوصوف.
٢-١-٤-٣- الكناية عن النسبة:

و  بالصفة  فيها  يرصح  التي  وهي 
باملوصوف  متصل  إىل يشء  تنسب  لكنها 
-اخلري)  -البالغة  الفصاحة  إىل  )كنسبته 
إىل  تنسب  ال  بصفة  فيها  نأيت  حيث 
يشء  إىل  تنسب  بل  مبارشة  املوصوف 
عن  الكناية  »إن  عليه.  ويعود  به  متصل 
أننا  إال  املوصوف  و  الصفة  تذكر  النسبة 
ننسب هذه الصفة لصاحبها نسبها ليشء 
ليشء  يشء  إثبات  هي  النسبة:  و  آخر، 
املجد  الذي  ثوبك  يف  إن  مثال:  نفيه  أو 
ما  ص126).   ،2007 )زايد،  فيه« 
املتشاهبات  الصفات  من  يعّد  أن  يمكن 
النسبة،  عن  الكناية  نوع  من  تعالی  هلل 
اآليات،  بعض  يف  اهلل«  تعبري»وجه  هو 

كامييل:
الوجه:أ. 

كان  إذا  القرآنية  التعابري  يف  الوجه 
عادة  يأيت  سبحانه،  اهلل  إلی  منتسبا 
الناس. فمثال:  مفعوال ألجل فعل فاعله 

 A  @  ?  >  =  <  ;  :  9 چ 

Bچ ]سورة اإلنسان: 9[. أي ألجل 

ليس  ألنه  منصوبا  فاليأيت  اهلل؛  وجه 
ارادة وجه اهلل لفعل اخلريات  قلبيا. واما 

كناية عن طلب رضاه و حمبته.
 É  È  Ç  Æ  Å  Ä چ 

 Ð  Ï  Î  Í Ì  Ë  Ê
 Ø × Ö Õ Ô Ó Ò Ñ
چ  Ý  Ü  Û  Ú  Ù
فهم  يمكن   .]52 االنعام:  ]سورة 
»من  اآلية  يف  اهلل/  وجه  إرادة  معنی/ 
چ  Ì  Ë چ وجهني؛ األول: قوله 
لفظ  يذكرون  أهنم  إال  يريدونه  املعنى 
وجه  هذا  يقال  كام  للتعظيم،  الوجه 
أن  والثاين:  الدليل،  وجه  وهذا  الرأي 
وجهه،  يرى  أن  أحب  ذاتاً  أحب  من 
فلهذا  املحبة،  لوازم  من  الوجه  فرؤية 
املحبة  عن  كناية  الوجه  جعل  السبب 
 ،1420 )الرازي،  الرضا«  وطلب 

ج12، ص: 542).
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ألن  أحسن،  الثاين  املعنی  أن  يبدو 
اإلنسان  يطلب  كيف  الُيطلب،  الذات 
الرضا،  طلب  فالقصد  تعالی،  اهلل  ذات 
رضی  يريدون  »أي  عاشور:  ابن  يقول 
ومنه  غريه.  إرضاء  اليريدون  أي  اهلل، 

 >  =  <  ;  :  9 چ  تعالی:  قوله 
اإلنسان:  چ ]سورة   B  A  @  ?

ص:  ج6،   ،1425 عاشور،  )ابن   »]9
 È  Ç چ  اآلية  يف  »الوجه«   .(116
چ مفعول   ÍÌ  Ë  Ê  É
يُدونَ  »ُيرِ العبارة  و  »يريدون«  لفعل  به 
»يدعون  الفعل  سبب  تبنّي  ه«  ْجهَ وَ
ألجل  رهّبم  يدعون  املعنی  و  رهّبم«، 

وجه اهلل.
املنسوبة  اجلهة  هو  الرّب  وجه  وقيل 
يف  امليزان  تفسري  صاحب  قال  كام  إليه، 

 L  K  J  I چ  اآلية:  تفسري 
 S  R  Q  P  O  N  M
 Y  X  W  V  U  T
چ ]سورة الرعد: 22[. املراد   [  Z
املنسوبة  اجلهة  هو  تعالی  الرب  بوجه 
هي  و  نحوه  و  العمل  من  تعالی  إليه 
العمل  يستقّر  و  يظهر  عليها  التي  اجلهة 

عنده  له  التي  املثوبة  أعني  تعالی  عنده 
ج11،   ،1417 )امليزان،  ببقائه«  الباقية 
اهلل  وجه  معنی  كان  فإذا   .(343 ص: 
استقرار  عن  فالتعبري  تعالی،  جهته 
علی  اظهارها  و  الصاحلة  األعامل 
عليها  تستقّر  التي  اجلهة  )أي  اهلل  جهة 
عن  كنائي  تعبري  الصاحلة)،  األعامل 
فعل اخلريات البتغاء حمّبة اهلل و رضاءه. 
عن  -النبحث  اهلل  وجه  معنی  كان  فأياً 
أو عن صدق نسبتها عليه  اللغوي  معناه 
عن  كناية  اآلية،  كذبه-فتعبري  و  سبحانه 

ذلك: أمثلة  ومن  حمّبته.  و  رضاه  طلب 
 • N  M  L  K  J  I چ 

 T  S  R  Q  P  O
 Z  Y  X  W  V  U

] چ ]سورة الرعد: 22[.
]سورة •  چ   =  <  ;  :  9 چ 

الليل: 20[.
 • A  @  ?  >  =  <  ;  :  9 چ 

B چ ]سورة اإلنسان: 9[.

 • É  È  Ç  Æ  Å  Ä چ 

 Ï  Î  ÍÌ  Ë  Ê
 Ö  Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð
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 Ü  Û  Ú  Ù  Ø  ×
Ý چ ]سورة االنعام: 52[.

يكّنی  سابقا  إليه  أشري  كام  »الوجه« 
اراد  إذا  اإلنسان  حيث  للمحبة  به 
بأمره  اإلهتامم  و  شخص  إلی  التحبيب 
وإرادة  إليه.  وجهه  يقبل  و  إليه  يوّجه 
تعني  وجهه  ابتغاء  أو  اهلل  لوجه  الفعل 
اهلل  رضی  يوجب  فعال  الرجل  يفعل  أن 
به.  إهتامما  و  حمّبة  إليه  تعالی  توّجهه  و 
»ابتغاء وجه  املقصود من  املعنی  هذا هو 

السابقة. اآليات  اهلل« يف 
٢-١-٥- املشاكلة:

تقول:  املثل.  و  به  الشِّ الشكل: 
منهام  واحد  كّل  شاكل  و  الشيئان  تشاكل 
من  أي  هذا،  شكل  من  هذا  و  صاحبه، 
)ابن  املوافقة.  واملشاكلة:  نحوه.  و  بهِ  رضَ
منظور،  :1988مادة ش ك ل). »يمكن 
العربية  اللغة  يف  املشاكلة  لفظة  إطالق 
أو  توافق  فيها  يراعى  التي  الظاهرة  عىل 
كانا صوتني  ما  أيا  متاثل شيئني،  أو  تشابه 
ذلك،  غري  أو  ومعنى  لفظا  أو  لفظني  أو 
كانا  وان  األخر  جمرى  احدمها  فيجرى 
خمتلفني« )خضري هاشم، 2010، ص1).

الفن  هذا  بمعنی  املشاكلة  اما  و 
النص  سياق  يف  جيري  الذي  البالغي 
صور  من  ُتعدُّ  هي  و  التعبري  جلاملية 
البالغة  علامء  اخرج  فقد  البديع، 
يرون  منهم  فريق  تعريفني؛  هلا  القدامی 
أن  هي  و  اللفظ،  يف  تقع  املشاكلة  أن 
لغوية  بلفظة  خمتلفني  مفهومني  عن  يعّرب 
مشرتكة فاملشاكلة لدهيم »أن يأيت املتكّلم 
من  باسم  شعره  يف  الشاعر  أو  كالمه  يف 
فصاعدا  موضعني  يف  املشرتكة  األسامء 
يف  االسم  كذلک  و  الواحد،  البيت  من 
غري  مسّمی  املوضعني  من  موضع  كل 
بتشاكل إحدی  االول، تدّل صيغته عليه 
مفهومهام  و  اللفظ  و  اخلّط  يف  اللفظني 
معه  و  التربيزي،  مذهب  ذاك  خمتلف. 
املشاكلة تقع  أن  البالغيني، و يرون  أكثر 
ص178).   ،2005 )مجعة،  اللفظ«  يف 
يف  تقع  املشاكلة  بأن  آخر  فريق  يعتقد 
يف  مشرتكان  اللفظني  أّن  حيث  املعنی، 
الصورة  يف  اختالفهام  و  الواحد  املعنی 
اللفظية. كام ذكر ابن ايب اإلصبع يف كتابه 
بمعنی  يأيت  الشاعر  »إن  التحبري:  حترير 
الشعر،  ذلك  غري  شعر  يف  ملعنی  مشاكل 
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من  بينهام  فاملشاكلة  غريه...  شعر  يف  أو 
بينهام  التفرقة  و  اجلامع هلام  الغرض  جهة 
ايب  )ابن  اللفظية«  صورتيهام  جهة  من 
هو  و  ص394).   ،1995 اإلصبع، 
يعتقد  و  باللفظ  املشاكلة  تقع  أن  رفض 
و  غري  ليس  التجنيس  من  رضب  بأهنا 
من  بأنواع  املعاين  بيان  »هو  التجنيس 
اللغة«  يف  واحد  أصل  جيمعها  الكالم 

)م. ن، ص102).
البالغيني  أكثر  عند  صّح  قد  و 
تقع  بأن  يعتقدون  أي  األول،  الوجه 
الصورة  جهة  من  املفردتني  بني  املشاكلة 
اإلختالف  و  اخلطي  الشكل  و  اللفظية 
العلامء  مذهبم  ذهب  و  مفهومهام.  يف 
املحدثون  عّرفها  و  اجلدد،  البالغيني 
أو  غريه  بلفظ  املعنی  ذكر  أهنا:  علی 
يف  لوقوعه  له  مناسب  أو  مضاد  بلفظ 
أن  »هي  و  تقديرا؛  أو  حتقيقا  صحبته 
لوقوعه  غريه  بلفظ  اليشء  ذكر  يقع 

 o  n چ تعالی:  كقوله  صحبته،  يف 
چ ]سورة  v  u  t  s  r  q  p

املائدة: 116[ املراد و ال اعلم ما عندك 
)اهلاشمي،  للمشاكلة«  بالنفس  عّرب  و 

1999، ص309).
الكريم  القرآن  يف  نشاهد  ما  كثريا 
علی  سبحانه  اهلل  إلی  افعال  انتساب 
اللفظي  التشاكل  مجالية  املشاكلة،  وجه 
علی  قدرة  القرآين  للنص  حتّقق 
تسّبب  بجانبها  و  التأثري  و  اإلستجابة 
تلك  من  األلوهية.  بعظمة  اإلستشعار 
تعالی،  اهلل  صفات  خيص  ما  اآليات 
صفات  املقدسة  نفسه  إلی  أسند  فقد 
برشية،  ملقاصد  األصل  يف  موضوعة 
به  اليليق  مذموما  منها  ماكان  السيام 
أعدنا   .(12 التا،  )العزاوي،  سبحانه. 
الصفات  تعالی  الواصفة هلل  اآليات  هذه 
مجلة  من  املشاكلة،  وجه  علی  الفعلية 
ابن عاشور حيث  لرأي  تابعا  املتشاهبات 
يقول يف تفسريه: »أساليب عربية خفيت 
علی أقوام فظنوا الكالم هبا متشاهبا مثل 
هو  و  اهلل  خيادعون  قوله:  يف  املشاكلة 
ج3،   ،2000 عاشور،  )ابن  خادعهم« 
انتساب  يف  اآليات  هذه  من  و  ص20). 
النسيان و اإلستهزاء و  اخلداع و املكر و 
السخرة و مثل هذه األوصاف إليه ما ال 
ولنتعّرف  تعالی؛  األقدس  بذاته  جيدر 
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هذه  بعض  عند  املشاكلة  مجالية  إلی 
نموذجا: اآليات 

٢-١-٥-١-املكر و اخلداع:
ال  تعالی  اهلل  الی  املكر  انتساب 
و  املشاكلة،  وجه  من  كان  إذا  إال  يصدق 
ال  و  الذاتية  تعالی  صفاته  من  ليس  املكر 

األفعالية. الصفات 
 0  /  . -  ,  + چ 

و   .]54 عمران:  آل  چ ]سورة  1
و  حتيال  و  خفية  بالغري  الرض  إيقاع  املكر 
يغتفر  ال  و  املذام  من  و  اخلداع  من  هو 
إذا  السياسة  يف  يغتفر  و  احلرب  يف  إال 
إسناده  اما  و  به  إال  الرض  اتقاء  يكن  مل 

 . -  , چ  تعالی  قوله  يف  اهلل  إلی 
املشاكلة  من  فهو  چ  1  0  /
بأهل  مكروا  أي  )ومكروا)  قبله  ألن 
حتيل  هنا  باملكر  املراد  و  رسله.  و  اهلل 
رصفهم  يف  الناس  علی  املرشكني  زعامء 
قال  متابعة اإلسالم  النبي و عن  عن 
عقبة  كل  علی  جلسوا  كانوا  جماهد: 
النبي. )ابن  اتباع  الناس عن  ينفرون 

عاشور، 1425، ج6، ص1412).
]سورة  چ  m  l  k چ 

املكر  فعل  اسند  إذ   ]30 االنفال: 
الفعل  وأسند  الكفار،  إلی  األول 
املشاكلة  سبيل  علی  تعالی  له  الثاين 
و  اجلزاء  العقوبة  معنی  تقتيض  التي 
جاء  ص13)  التا،  )العزاوي،  القدرة. 
يرد مكرهم عليهم  »أي  البيان:  يف روح 
إال  تعالی  إليه  يسند  ال  أمثاله  و  املكر  و 
)احلقي،  املشاكلة«  و  املقابلة  طريق  عن 
عليهم  اهلل  فمكر  ص).  ج6،   ،1985
تعالی  مكره  ليس  و  ألعامهلم،  عقوبة 
بل  حيلته،  و  البرش  مكر  جنس  من 
يقول  كام  عليهم.  املاكرين  فعل  رّد  هو 

 Ø  ×  Ö  Õ  Ô چ  سبحانه: 
.]39 النجم:  چ ]سورة  Ù

چ  h  g  f  e  d  c چ 

»والكيد:   .]16-  15 الطارق:  ]سورة 
خالفه،  وإظهار  الرض  قَصد  إخفاء 
فكيدهم مستعمل يف حقيقته، وأما الكيد 
املسند إىل ضمري اجلاللة فهو مستعمل يف 
وجود  عند  االنتقام  إرادة  مع  اإلِمهال 
وهو  هبم  إنزاله  من  احلكمة  تقتضيه  ما 
إمهاهلم  هيئة  شبهت  متثيلية،  استعارة 
هبم  العقاب  إنزال  تقدير  مع  وتركهم 
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أنه  ويظهر  رضه  إنزال  خيفي  الكائد  هبيئة 
)ابن  املشاكلة«  حمسن  نها  وحسَّ يريده  ال 

عاشور، 1425، ج3، ص238).
اآليات  يف  املشاكلة  أن  نالحظ 
اجلزاء،  معرض  يف  جاءت  السابقة 
اليسء  الفعل  العقوبة  أو  اجلزاء  فناسب 
وقوعه  يكثر  التناسب  من  النوع  هذا  و 
إلی  اإلشارة  تضمنت  التي  اآليات  يف 
السيئة. )محودی  األفعال  اهلل علی  جزاء 
اشار  فقد  ص14).  التا،  العزاوی، 
اللفظية  املشاكلة  وقوع  إلی  املفرسون 
أسند  إذ  أكيد)؛  و  )يكيدون،  بني 
اعرضوا  الذين  الكفار  إلی  )يكيدون) 
عن احلق و انرصفوا إلی الباطل بدعوی 
اللفظ  جاء  و  التكذيب،  و  العناد 
انتقام  علی  للداللة  )وأكيد)  املشاكل 
يفهم  املعرضني.  هؤالء  من  تعالی  اهلل 
من  يكون  ال  الكيد  أّن  اآلية  سياق  من 
اإلنسان-أي  من  كان  إذا  إال  اهلل  جانب 

 d  c چ  -كيد،  املنافقني  أو  الكفار 
يكن  مل  إذا  يعني  چ   h  g  f  e

كيد.  اهلل عليهم  منهم كيد فال يكون من 
كيد  بل  يكيدون  مثلام  الكيد  هذا  وليس 

ليغرقوا  الدنيا  يف  يمّهلهم  أن  عليهم  اهلل 
اآلية  يف  يقول  كام  السيئة،  اعامهلم  يف 
چ. مّهل  m  l  k  j التالية: چ 
حيلتهم  أن  يظّنوا  حتی  الدنيا  يف  هلم  اهلل 
اهلل  أن  و  املسلمني  علی  راجا  كيدهم  و 

ينارصهم. ال 
 L  K  J  I  H چ 

 R  Q  P  O  N  M
 Y  X  W  V  U  T  S
چ و هو خادعهم أي فقابلهم بمثل  Z
املؤمنني  مع  عملهم  كان  فكام  صنيعهم، 
أعامهلم،  عقوبة  اهلل  فيخادعهم  اخلدعة، 
و  أعامهلم  عليهم  ينعكس  اهلل  أن  النتيجة 
برّد  إاّل  بنفسه أو بذاته،  ال يفعل اخلدعة 

عليهم. فعلهم 
أی  التلميح؛  الی  ترجع  فاملشاكلة 
املعنی  علی  اللفظ  إلطالق  تكن  مل  إذا 
املعنی  و  اللفظ  معنی  بني  عالقة  املراد 
مشاكلة.  سّميت  اللفظ،  حماكاة  إال  املراد 

)ابراهيم، 2008، ص7).
صفات  من  اخلداع  أن  شك  فال 
و  سبحانه،  به  يليق  ال  مما  هو  و  البرش 
خادع  »اسناد  عاشور:  ابن  يقول  لذا 
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اقتضته  جمازي  إسناد  اجلاللة  ضمري  إلی 
ج4،   ،1425 عاشور،  )ابن  املشاكلة« 

ص: 287).
چ  -  ,  + چ 

54[ فقد تكرر لفظ  ]سورة آل عمران: 
ثالث  »الواو«  صوت  مع  مرتني  »مكر« 
تكرار  و  موسيقيا،  نغام  ليحدث  مرات، 
داللة  يغذي  املهموس،  الكاف  حرف 
النفس.  موضعه  »املكر«  ألن  الكلمة، 
إال  شديدا  املكر  يكن  مل  و  خفي،  ما  و 
حرف  تكرار  أما  النفس.  يف  خلفائه 
يناسب حالة املكر. فاملكر  الذي  »الراء« 
عقدة  انتهت  كلام  يتكرر،  ينتهي،  ال  أمر 
تناسب  فيه  و  أختها،  ظهرت  عقده،  من 
)مصباح  النغم.  املتكررة  الراء  مع 

.(388  ،2011 الداية، 
٢-١-٥-١- اإلستهزاء و السخرية:

 »  º چ¹ 

 ¿  ¾  ½  ¼

 Å  Ä  Ã  Â  Á  À

Í Ì Ë Ê É È ÇÆ چ ]سورة 

التوبة: 79[.
علی  تعالی  اهلل  إلی  سخر  إسناد 

املشاكلة  حّسنته  الذي  املجاز  سبيل 
معاملة  عاملهم  اهلل  أن  املعنی  و  لفعلهم 
طريقة  علی  الساخر  سخرية  تشبه 
بإجراء  نبيه  أمر  أن  يف  ذلك  و  التمثيل 
ثّم  زمنا  ظاهرهم  علی  املسلمني  أحكام 
املنافقني  أن  املعنی:  و  بفضحهم،  أمره 
الذين  املؤمنني  فقراء  يعيبون  كانوا 
كفايتهم  عن  فضل  بام  يتصدقون  كانوا 
علی  معطوف  چ   Ç Æ  Å چ  قوله: 
حلقارة  هبم  يستهزئون  أي  يلمزون: 
ذلک  كون  مع  الصدقة  يف  خيرجونه  ما 
و  عليه  يقدر  ما  غاية  و  املقل  جهد 
چ   Ê  É  È چ  قوله:  منه  يتمكن 
السخرية  من  مافعلوه  علی  جازاهم  أي 
منهم  اهلل  فسخر  ذلك  بمثل  باملؤمنني 
التعبري  و  عذهبم  و  أذهلم  و  أهاهنم  بأن 
و  غريه  يف  كام  املشاكلة  باب  من  بذلك 
هبم  اهلل  يسخر  بأن  عليهم  دعاء  هو  قيل 
اليم)  عذاب  )هلم  باملسلمني  سخروا  كام 
)ابراهيم،  األمل  شديد  مستمر  ثابت  أي 

2008، ص8).
چ  Ê  É  È  ÇÆ  Åچ

ذكر  جازاهم.  أي   ]79 التوبة:  ]سورة 
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يف  لوقوعه  السخرية  بلفظ  هنا  املجازاة 
ولفظة  سخر«   « لفظة  تكررت  صحبته، 
ثالث  »اهلاء«  صوت  تكرار  و  »منهم« 
مرات، و صوت »الراء املفخمة« مرتني، 
متامثلة؛  أو  متجانسة  إما  ألفاظها  اآلية  و 
مستعذبني.  إيقاع  و  نغم  هبا  ليتحقق 

)مصباح الداية، 2011، 388).
 ±  °  ¯  ®  ¬  « چ 

 º  ¹  ¸  ¶  µ  ´  ³  ²
 Á  À  ¿  ¾  ½  ¼  »
البقرة:  چ ]سورة   Ä  Ã  Â
باستهزاء  اآلية  رصحت  فقد   ]15-14
األمر  املنافقني،  هبؤالء  سبحانه  اهلل 
يكون  فكيف  املفرسون،  استشكله  الذي 
ذهبوا  هنا  و  سبحانه؟.  منه  استهزاء 
هو  چ   ¿ چ  تعالی  قوله  أن  إلی 
)محودی  چ   ¼ چ  لقوله  مشاكلة 
القرطبي:  يقول   ،(12 التا،  العزاوی، 
فيكون  الكالم،  ليزدوج  قال  انام  »و 
بينهام،  املخالفة  من  اللسان  علی  أخف 
بإزاء  لفظا  وضعوا  إذا  العرب  كانت  و 
بمثل،  ذكروه  جزاء،  و  له  جوابا  لفظ 
علی  و  معناه،  يف  له  خمالفا  كان  إن  و 

)القرطبي،  السنة«  و  القرآن  جاء  ذلك 
1364، ج1، ص: 207).

 ¼  »  º چ  تفسري  يف  و 
البقرة:  ]سورة  چ   À  ¿  ¾  ½
احلق  استهزاء  بّينن  كام   ،]15-  14
اهلل  »أي:  اإلستهزاء  جزاء  جيازهيم  يعني 
لأللفاظ  كان  و  صنيعهم،  علی  يعاقبهم 
اللفظة  تكررت  فقد  ونغم خمتلف  جرس 
توازنا  فأحدث  نفسها  »مستهزئون« 
أن  خاصة  نغم،  و  موسيقی  منه  نبعث 
صوت  و  مرات  أربع  تكررت  »اهلاء« 
مرات؛  أربع  تكررت  املغنة  »النون« 
يف  اآلية  نوسيقية  تتسع  و  النغم  ليزداد 
املهموس،  »السني«  حرف  أما  اآلذان. 
فهو  الصفري؛  صفة  فيه  تظهر  الذي  و 
التي  اإلستهزاء  حالة  مع  يتناسب  بذلك 
حينا  و  اإلضامر،  و  اهلمس  حينا  تقتيض 
من  اإلستهزاء  و  اإلفصاح.  و  اجلهر 
نفوسهم  يف  بعقاهبم  -يكون  –تعالی  اهلل 
أو  الشدة،  و  بالضيق  يشعرهم  كأن 
)مصباح  جهرا.  و  عالنية  جيازهيم 

الداية، 2011، ص398).
لفظ  يف  اللفظي  التشاكل  مجالية  إّن 
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السخرية و اإلستهزاء، تكمن يف أن هذا 
أعامهلم  مقابل  اإلنسان  جيعل  التقابل 
قبح  ليحّسوا  عليهم  اعامهلم  ُجيري  و 
فهذا  عنها.  ينرصفون  لعّلهم  افعاهلم، 

التحذير. من  نوع  التقابيل،  التشاكل 
٢-١-٥-٣- النسيان:

 w  v  u  t چ 

 |  {  z  y x

 £  ¢ ¡ ے   ~  }

 ©  ¨  §  ¦ ¥  ¤

67[. و  التوبة:  چ ]سورة  ª

به  أمرهم  ما  تركوا  أي  الرتك:  النسيان 
النسيان  ألن  فضله  و  رمحته  من  فرتكهم 
اهلل  علی  إطالقه  يصح  ال  احلقيقي 
باب  من  هنا  عليه  أطلق  إنام  و  سبحانه 
البيان ثم حكم  املشاكلة املعروفة يف علم 
طاعة  عن  اخلروج  أي  بالفسق  عليهم 
يفيد  الرتكيب  هذا  و  معاصيه  إلی  اهلل 
الفسق))محودی  يف  الكاملون  هم  أهنم 

.(8 العزاوی، التا، 
 G  F  E  D  C چ 

J...چ ]سورة   I  H

السجدة: 14[.

تركهم  ذلك  بنسياهنم  املراد  و 
و  إليه  أرشنا  له  التزود  و  فيه  التفكر 
و  عليه  يوبخ  اختياري  املعنی  هبذا  هو 
و  احلقيقي  املعنی  إرادة  يصح  يكاد  ال 
تعمد  باعتبار  عليه  التوبيخ  صح  إن 
الشهوات،  اتباع  يف  االهنامك  من  سببه 
قوله  يف  النسيان  جمازا  كونه  يف  مثله  و 
تركناكم  چ   J  I چ تعالی: 
جعل  و  باملرة  املنيس  ترك  العذاب  يف 
يعترب  مل  و  املشاكلة  باب  بعضهم هذا من 
و  قيل:  منها.  مانعا  جمازا  االول  كون 
قصد  أنه  فيه  املشاكلة  قصد  علی  القرينة 
علی  فهو  العمل  جنس  من  جزاءهم 
چ ]سورة  ے  ~  }  | چ  حد 

 L چ  40[ و قوله تعالی:  الشوری: 
تكرير  چ  Q  P  O  N  M

 ،2008 )ابراهيم،  التشديد.  و  للتأكيد 
ص10).

تعالی،  هلل  بالنسبة  النسيان  اليصدق 
بنسيان  املراد  و  النسيان  منّزه عن  بل هو 
يقول  كام  الكفرة  إلی  يتوّجه  ال  أي  اهلل 

 Ñ  Ð  Ï  Î  Í اهلل تعالی: چ 
عمران:  آل  چ ]سورة  Ô  Ó  Ò
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النسيان  لفظ  يف  املشاكلة  مجالية  و   .]77
التوجه  عدم  و  العناية  عدم  عن  للتعبري 
له  عمل  كّل  أوال:  وجهني؛  من  إليهم 
أن  علی  يدّل  مشاكلة  هذا  و  الفعل،  رّد 
أنفسهم،  مقابلة  عملهم  جيعل  تعالی  اهلل 

 d  c  b چ  القرآن:  يقول  حيث 
چ]سورة  j  i  h  g  f e
من  أقوی  النسيان  ثانيا   .]49 الكهف: 
الرتك  معنی  علی  للداللة  العناية  عدم 
زالوا  كأهنم  نسيهم،  قال  إذا  اإلمهال؛  و 
إليهم.  التوجه  فاليمكن  ذاكرته  عن 
بواسطة  القرآين  التعبري  أضاف  هكذا 
إلی  لفظية  مجالية  التشاكيل  التقابل 
املعاين  تتسع  اجلاملية  هبذه  و  كالمه، 

الكريم. القرآن  يف  الداللية 
٢-١-٥-٤- النفس:

لفظ  يف  املشاكلة  عن  القول  مّر  قد 
 Lچ الكناية  بحث  يف  سابقا  »النفس« 
 T  S  R  Q  P  O  N  M

 \  [Z  Y  X  W  V  U

 e  d  c  b  a  `  _  ^  ]

 p  o  n  ml  k  j  i  h  gf

 z  y  x  wv  u  t  s  r  q

چ ]سورة املائدة: 116[، و رأينا  {

ذكره الزما يف بحث املشاكلة.
 u  t  s  r  q  p  o  n »چ 
اعلم  ال  و  معلومي  تعلم  أي  چ   v

ألجل  ثانيا  النفس  ذكر  و  معلومك. 
أو  الكالم،  فصيح  من  هو  و  املشاكلة 
أو  ختفي،  ما  اعلم  ال  و  أخفي  ما  تعلم 
عندك)  ما  اعلم  وال  عندي  ما  تعلم 
هنا  اجلاللة  اسم  إلی  النفس  اضافة 
غريه  عليه  يطلع  مل  الذي  العلم  بمعنی 
انفردت  ّمما  اعلم ما تعلمه، أي  أي و ال 
غري  فرس  و  السابق)  )املصدر  بعلمه. 
تعلم  املراد  و  بالقلب  هنا  النفس  واحد 
فكيف  قلبي  يف  أخفيه  الذي  معلومي 
الذي  معلومك  اعلم  ال  و  أعلنه  بام 
املشاكلة  مسلك  ذلك  يف  سلك  و  ختفيه 
1425، ج5، ص:  التنوير،  و  )التحرير 
ص:  ج4،   ،1415 272-اآللويس، 
63). »و املراد: وال أعلم ما عندك و عرب 
الكلمتان  فتوافقت  للمشاكلة.  بالنفس 
أحدث  نفسها  اللفظة  تكرار  و  صوتا، 
مصحوبا  موسيقی.  منه  نبعت  توازنا 
و  احلروف،  و  الكلامت،  بتكرار  هذا 
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العلم  كان  ملا  و  متاثلها.  و  احلركات، 
حتتوي  التي  »نفس«  بلفظ  أتی  معنويا 
و حرفا  املهموستني؛  »الفاء«  و  »السني« 
يتناسب  املهموسني،  والسني«  الفاء   «
النفس«   « كلمة  يف  جرسهام  و  إيقاعهام 
و  خفي،  أمرها  فالنفس  دالالهتا.  مع 
خفي.  تريده  ما  و  خفي،  به  ماتفكر 
علی  للتأكيد  و  مهس.  اخلفاء  فناسب 
فساهم  -خلفاياها،  –تعالی  اهلل  معرفة 
يتناسب  هامس،  نغم  إبراز  يف  ذلك 
اآلية  إن  و  الصوت.  مع  املعنی  فيه 
الطويلة  احلركات  بأصوات  اكتظت 
ثالث  تكررت  التي  املدية«  »األلف 
مرات؛  ثالث  املدية«  »الياء  و  مرات، 
اآلية  موسيقية  تتسع  و  النغم؛  ليزداد 
 ،2011 الداية،  )مصباح  اآلذان«.  يف 

.(387
عن  الكناية  بحث  يف  قلنا  كام 
إلی  انتسب  إذا  النفس  إن  املوصوف، 
ويف  الذات.  معنی  منه  يراد  تعالی  اهلل 
الذات  عن  التعبري  كان  السابقة  اآلية 

 u  t  s  r چ  قوله  يف  بالنفس 
 p  o  n چ  قوله  مع  چ مشاكلة  v

الذي  البالغي  الغرض  اما  و  چ.  q

هي  املشاكلة،  هذه  يف  استنباطه  يمكن 
أمام  عجزه  اثبات  يريد   عيسی أن 
بينهام  باملشاكلة  أتی  فإذا  اهلل،  قدرة 
تعالی  اهلل  قدرة  أمام  عجزه  يظهر 
يمكن  ال  أن  هبذا  فيثبت  جلية؛  بصورة 

له أن يكون رشيكا هلل.
النتائج:. ٣

البالغية -  الدالالت  خالل  من  عرفنا 
املتشاهبات  تكون  أن  اليمكن  أنه 
من  سبحانه  اهلل  وصف  يف  النازلة 
كمثله  »ليس  إذ  التشبيه،  وجه 
املجازي دون عالقة  فالتعبري  يشء«. 
التشبيه أحسن الدالالت البالغية يف 

اآليات.
بالتعبري -  هلل  احلسية  األوصاف  بيان 

تفسري  أحسن  الكنائي،  و  املجازي 
هذه  نفي  نستطيع  ال  نحن  إذ  هلا. 
الصفات عنه تعالی كام مل نقم باثباهتا 
بحقيقة  معرفتنا  لعدم  ذلك  و  له. 
معرفة  لنا  فليست  املقدسة،  ذاته 
اسلوب  واما  أيضا.  صفاته  بحقيقة 
املجازي  املعنی  فيها  فيقصد  الكناية 
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املعنی  نفي  اليسّبب  املجاز  هذا  و 
الوصف.  احلقيقي؛ بل هو األبلغ يف 
األوصاف  هلذه  املجازية  املعاين  فهم 
اآليات  مفهوم  إلدراك  يكفينا 
يشء  بإثبات  نقوم  أن  إلی  فالحاجة 

بنفيه. أو  ال نعرفه 
املتشاهبات -  اآليات  يف  املشاكلة 

الكفرة  هتويل  علی  تأثريها  بجانب 
العدل  علی  تدّل  فهي  املنافقني،  و 

 ~  } چ|  ألن  اإلهلي 
و  املكر  جزاءه  فاملكر  ےچ، 

النسيان  و  اخلداع،  جزاءه  اخلداع 
يف  املشاكلة  و...  النسيان  جزاءه 
و  العدل  تظهر  املذكورة  اآليات 
القسط، بأن كّل نفس جتزی بمثل ما 

العدالة اإلهلية. يفعل يف ظّل 
الغالب -  األمر  بأن  املقالة  نّصت  قد 

الصور  يف  تعالی  اهلل  وصف  يف 
من  ينطلق  القرآن  أن  هو  احلسية، 
إلی  اللفظية  أو  املعجمية  الدالالت 
و  الرمزية،  أو  املعنوية  الدالالت 
من  الرمزية  الدالالت  هذه  ترمي 
لدی  املأنوسة  البالغية  املعاين  خالل 

و  الكناية  و  املجاز  هي  و  العرب 
البالغية  امليزة  اّما  و  و...  املشاكلة 
فهي  املتشاهبات  اآليات  يف  البارزة 
انتساب  من  الكنائية  املعاين  قصد 
إلی اهلل. فريمز  اجلوارح و األعضاء 
األعضاء  و  اجلوارح  من  القرآن 
فمثال  هلا  الكنائية  الدالالت  هبذه 
أو  القوة  و  القدرة  عن  كناية  اليد 
و  احلفظ.  و  املراقبة  عن  كناية  العني 
عن  كناية  إّما  املفاهيم  هذه  جاءت 
مثل:  اهلل)  وجود  )أي  املوصوف 
بقاء  عن  كناية  چ  V  U  T چ

ذاته. و اّما كناية عن الصفة )صفات 
چ أي حتت  Õ  Ô چ اهلل) مثل: 
امليزة  أبرز  إذن  حفظنا.  و  مراعاتنا 
هي  املتشاهبات  اآليات  يف  البالغية 
ظهرت  فقد  بجانبها  و  الكناية، 
األفعال  انتساب  يف  املشاكلة  ظاهرة 
التي ال  األفعال  أو  اهلل،  إلی  السلبية 
وجه  علی  سيقت  فهي  بشأنه  تليق 

املشاكلة.
يف -  استعمل  القرآن  أن  لنا  تبنيَّ 

احلسية  األوصاف  هذه  من  كالمه 
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املعنوية  للمفاهيم  إرادة  سبحانه  له 
البرش  إلی  املفاهيم  هذه  يلقي  لكي 
و  إدراكه  اإلنسان  يستطيع  بنحو 
بصفاته.  و  برّبه  العلم  عليه  يسهل 
صفات  القرآن  وصف  فقد  هكذا 
القدرة  و  العظمة  من  تعالی  اهلل 
يف  عرضها  وصفا  و...  الرمحة  و 
قوالب  يف  املحسوسة  التصويرات 
الناس  لدی  املعروفة  األلفاظ  هذه 
استلهام  التي  املعنوية  دالالهتا  مع 
التعبري  و  اللغوية؛  بفكرته  اإلنسان 
املعنوية  الدالالت  هبذه  الغيب  عن 
من  صورة  أقوی  و  وضوحا  أكثر 

الرصحية. باأللفاظ  التعبري 
قائمة املصادر

عن  حفص  رواية  الكريم،  القرآن 
عاصم.

)1415هـ)؛ •  حممود  سيد  اآللويس، 
روح املعني يف تفسري القرآن العظيم؛ 

بريوت: دار الكتب العلمية.
)2008)؛ •  حممد  باسم  ابراهيم، 

الكريم،  القرآن  يف  املشاكلة  بالغة 
جمّلة الفتح، العدد الثاين و الثالثون؛ 

،2004 سنة 
مكرم •  بن  حممد  منظور،  ابن 

تعليق:  العرب،  لسان   .(1988(
اإلحياء  دار  ط1،  شريی،  علی 

العريب. الرتاث 
طاهر )1420هـ. •  عاشور، حممد  ابن 

والتنوير،  التحرير  تفسري  2000م): 
التاريخ. مؤسسة  بريوت: 

)2009)؛ •  حييی  منهل  اسامعيل، 
الكريم  القرآن  يف  النسيان  آيات 
العلوم  جمّلة  موضوعية؛  دراسة 
العدد  الثاين،  املجّلد  اإلنسانية؛ 

الرابع؛ من ص147إلی ص173.
امني •  -مصطفی  عيل  اجلارم، 

الواضحة؛  البالغة  )1426هـ): 
للطباعة   الصادق مؤسسة  ط4؛ 

النرش. و 
 • :(1991( القاهر  عبد  اجلرجانى، 

حممد  حممود  تعليق:  البالغه،  ارسار 
داراملدين. شاكر؛ جّدة: 

الرشيف •  حممد  بن  علی  اجلرجاين؛ 
لبنان؛  التعريفات،  )1990م). 

بريوت: املكتبة.



صفات اهلل -تعاىل -يف املتشاهبات من اآليات

210

التقابل •  )2005)؛  حسني  مجعة؛ 
دمشق:  القرآين؛  النّص  يف  اجلاميل 

النمري. دار  منشورات 
ابن •  حممد  ابن  اهلل  عبد  اخلفاجی، 

الفصاحة،  رس  )1969م).  سنان 
دارالفكر. بريوت: 

)20119)؛ •  مصباح  رائد  الداية؛ 
القرآين؛  البناءات اجلامليات يف النص 
غزة:  املاجستري،  درجة  لنيل  رسالة 

اإلسالمية. اجلامعة 
حممد •  بن  حسني  اصفهاين،  الراغب 

غريب  يف  املفردات  )1412ق). 
عدنان  صفوان  حتقيق:  القرآن، 
العلم  دار  بريوت:  دمشق،  داود، 

الشامي. الدار 
الرافعي، مصطفی صادق )1425هـ. • 

و  الكريم  القرآن  اعجاز  2005م). 
الكتاب  دار  النبوية، بريوت:  البالغة 

العريب.
خليل )2007م): •  فهد  زايد، 

عامن؛  البديع،  و  البيان  بني  البالغة 
العلمية. باف  دار 

)التا). •  عمر  بن  حممود  زخمرشي، 

قم:  التنزيل،  حقائق  عن  الكشاف 
أدب احلوزة.

امحد •  بن  مرشف  الزهراين، 
اللغوية  الدالالت  اثر   :(2009(
عاشور،  الطاهربن  عند  التفسري  يف 

الريات. مؤسسة  بريوت:  لبنان، 
1988م): •  )1408هـ.  قطب  سيد 

دار  القاهرة:  ظط،  القرآن،  ظالل  يف 
الرشوق.

التصوير •  2002م):  )1423هـ. 
دار  القاهرة:  القرآن،  يف  الفني 

الرشوق.
ابی •  بن  الرمحن  عبد  السيوطي، 

و )التا):  املحيل  أمحد  بن  بكر، حممد 
عالمة  حاشية  اجلاللني،  تفسري 
الرتاث  إحياء  دار  بريوت:  الصاوي 
)التا)،  عباس  بتول  نسيم،  العربی. 
بغداد.  جامعة  اللغوية،  الكناية 

اآلداب كلية 
 • ،(1977( صبحي  الصالح، 

بريوت:  القرآن؛  علوم  يف  مباحث 
للماليني. العلم  دار 

)1399هـ). •  عيل  حممد  الصابوين، 
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الثالث،  املجّلد  التفاسري،  صفوة 
بريوت: دار الفكر.

حسني )1973م). •  طباطبائي، حممد 
هتران:  القرآن،  تفسري  يف  امليزان 

اسامعيليان. مطبوعايت  مؤسسه 
احلسن •  بن  الفضل  الطربيس، 

تفسري  يف  البيان  جممع  )1403ق). 
اهلل  آية  مكتبة  منشورات  القرآن، 

العظمی املرعيش النجفي.
امحد •  ابن  حممد  بن  اهلل  عبد  الطيار؛ 

حكم  املتشاهبات  اآليات  )2009)؛ 
التدمريية  دار  الرياض:  وارسار؛ 

العزاوي.
محودي •  خالد  عقيد  العزاوي، 

القرآن؛  يف  املشاكلة  مجالية  )التا)؛ 
الدراسات  مركز  بغداد:  جامعة 

الدولية.
شعبان •  -نعامن  شعبان  حممد  علوان، 

القرآن؛  بالغة  علوان )1998): من 
العربية. دار 

ش): •  )1388هـ.  حممد  الفاضيل، 
هاّمة،  بالغية  مسائل  يف  نقد  و  دراسة 

هتران: سمت.

أساليب •   :(1997( علقمة  الفحل، 
الشعرية"  الرؤيا  و  البالغي  اخلطاب 
جملة  شعري.  لنص  بالغية  قراءة 
الدراسات.  و  للبحوث  جرش 

املجلد2، العدد1.
)التا): •  عمر  بن  حممد  رازي،  فخر 

الرتاث  احياء  دار  الكبري،  التفسري 
العريب.

خليل •  الرمحن  عبد  أيب  الفراهيدي، 
كتاب  ق):  هـ.   1405( أمحد  بن 
العني، ايران، قم؛ من منشورات دار 

اهلجرة.
 • :(1989( جابر  حممد  فياض، 

املنار. دار  السعودية، جّدة:  الكناية، 
اهلداية •  )التا):  ياسني  طه  كاظم، 

الكريم،  القرآن  ظّل  -يف  النفسية 
املستنرصية، المط. اجلامعة 

عاشور •  ابن  طاهر،  بن  حممد 
التنوير،  و  التحرير  )1425هـ)، 

المط.
)1364هـ. •  القرطبي  امحد،  بن  حممد 

القرآن؛ هتران:  ألحكام  ش)، اجلامع 
انتشارات نارص خرسو.
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التحقيق •  )التا)؛  حسن  املصطفوي، 
آثار  نرش  مركز  القرآن،  كلامت  يف 

املصطفوي. العالمة 
الكناية •  عباس)التا):  بتول  نسيم، 

المط. بغداد،  جامعة  اللغوي، 
 • :(1993( أمحد  الكراعني،  نعيم 

التطبيق،  و  النظر  بني  الداللة  علم 

اجلامعية  املؤسسة  بريوت:  لبنان؛ 
التوزيع. و  النرش  و  للدراسات 

)1999م). •  أمحد  السيد  اهلاشمي، 
البيان  و  املعاين  يف  جواهرالبالغة 
املكتبة  بريوت:  لبنان،  البديع،  و 

العرصية. 
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فحوى البحث

بحث فليك قرآين يعرض لهذا الجرم الكوين الهائل والذي كان 

وعظمة  صورته  رسم  حيث  من  الحكيم  الذكر  يف  بارز  نصيب  له 

هذه  يف  وجوده  اهمية  ثم  ومن  الخلق،  كل  عىل  واثره  تكوينه 

وانتهاء  اضمحالله  كيفية  واخرياً  بالقمر،  وعالقته  االرضية،  الحياة 

نزل  الذي  الكريم  القرآن  بشواهد  معززاً  جاء  ذلك  كل  عمره. 

وثابتة  هائلة  كونية  حقائق  ومعه   االعظم الرسول  صدر  عىل 

تنأى  والتي  املعقدة،  الحديثة  الفلكية  باملكتشفات  عليها  ومربهن 

البدائية  الشعوب  رسمتها  التي  واالساطري  العامية  التصورات  عن 

ونسبة  وتعظيمها  عبادتها  اىل  انبهارها  بها  آل  حتى  الشمس،  عن 

كثري من الخوارق االرضية لها.
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الكونية  الشعلة  هذه  الشمس، 
الساموية  االجرام  أوضح  من  الساطعة، 
املثل  يرضب  فبوضوحها  االطالق،  عىل 
)كالشمس  أو  الشمس)  من  )اوضح 
ساموياً  كائناً  القدماء  عرفها  الواضحة). 
معاشهم  و  حياهتم  يف  مهامً  اساسياً 
حياهتم  يف  دورها  و  امهيتها  ادركوا 
و  الساطع  ضوئها  خالل  من  املعاشية، 
منافعها  و  الربد  ايام  دفئها يف  و  حرارهتا 

االخری.
دون  من  عبدوها  و  اقوام  قدسها 
آخرون  ادرك  و  تعالی،  و  سبحانه  اهلل 
أهنا  ادركوا  الساموية،  املادية  طبيعتها 
السامء  يف  جيري  مضيئ  ساموي  جرم 
يف  االخری  الساموية  االجرام  جتري  كام 
أدركو  و  عنها،  حتيد  ال  منتظمة  حركة 

اخری. وفلكية  علمية  اموراً 
صدر  علی  الكريم  القرآن  نزل  و 
حقائق  معه  و   االعظم الرسول 
لنا  قدم  و  الزمن  علی  ثابتة  هائلة  كونية 
واضح  باسلوب  احلقيقية  الشمس  هوية 

الواضحة. الشمس  كاسلوب  مبني 
ويف البداية البد لنا من قراءة امجالية 

ورد  كام  اخلطري  الساموی  اجلرم  هلذا 
امهية  نقرأ  ثم  احلديث،  الفلك  علم  يف 
يف  وعلميته  وضوحه  ومدی  اجلرم  هذا 
اكثر  الدراسة  لتكون  الكريم،  القرآن 

. وضوحاً و  امهية 
احلديث: الفلك  قرأها  كام  الشمس 

أن  منذ  الشمس  االنسان  عرف 
اقرتنت  و  االرض،  علی  احلياة  عرف 
حياتية  خدمات  له  وفرت  و  هبا،  حياته 
تفاصيلها  بعض  وعرف  فقرأها  اساسية 
معرفة  و  فهمها  يف  جاداً  مازال  و 

ارسارها.
التكنولوجي  و  العلمي  التطور  لكن 
يف العرص احلديث و فر معلومات علمية 
اكثر  الشمس  من  جعل  هائلة  ميدانية  و 

اكثر مجاالً و قوة. وضوحاً و 
احلديث  الفلك  علم  يف  الشمس  و 

ملتهبة. غازية  ساموية  كرة  هي 
الساموية  النجوم  من  نجم  هي  أو 
احلجم  هبذا  فبانت  منا  اقرتبت  الكثرية، 
جمرتنا  نجوم  أحد  هي  و  الكبري،  املرئی 
الثلث االخري من  التبانة) تقع يف  )درب 
وهي  اجلبار)  )ذراع  يف  املجرة  امتداد 
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مليار  مئة  من  اكثر  بني  متوسط  نجم 
املجرة. يكون  نجم 

الشميس  النظام  وسط  يف  الشمس 
جاذبيتها  خالل  من  حتتفظ  و  تقريباً 
عدد  مع  سيارة  كواكب  بتسعة  الكبرية 
الكويكبات  من  كبري  عدد  و  االقامر  من 
و النيازك و املذنبات دائرة حوهلا مطيعة 

هلا.
من  اساساً  الشمس  وتتكون 
نحو  اهلليوم  و   %70 نحو  اهليدروجني 
28%، و هناك كميات قليلة من الكربون 
غازات  و  االوكسيجن  و  النيرتوجني  و 

اخری.
غازية  سحابة  من  الشمس  ولدت 
غبارية )سديم) منذ نحو مخسة مليارات 
درجة  تبلغ  أصفر  جرم  اآلن  هي  و  سنة 
حرارهتا علی السطح نحو 5500 درجة 
 15  000  000 نحو  املركز  يف  و  مئوية 

مئوية. درجة 
 1392000 قطر الشمس يبلغ نحو 
كيلومرت فهو اكرب من قطر األرض بنحو 
من  اكرب  فهو  حجمها  أما  مرات.   109
وكتلتها  مرة  مليون  اكثرمن  األرض 

 333000 بنحو  األرض  كتلة  من  اكرب 
مرة اي اهنا اكرب من جممل كتل االجرام 
هلذه  تبعاً  و  الشمسية.  املجموعة  يف 
اكرب  جاذبيتها  صارت  الكبرية  الكتلة 
أما  مرة   27 بنحو  األرض  جاذبية  من 

. تقريباً األرض  كثافة  ربع  فهي  كثافتها 
الكرة  عن  الشمس  بعد  متوسط 
 149665000 نحو  يبلغ  األرضية 
حمورها  حول  الشمس  تدور  كيلومرت. 
دورة  مكملة  املغرب  الی  الرشق  من 
القطب  عند  يوماً  نحو35  يف  واحدة 
و  االستواء  خط  عند  يوماً   25 نحو  و 
الغازية  طبيعتها  هو  التفاوت  هذا  سبب 

املتامسكة. غري 
و  الشعاعية  طاقتها  الشمس  تنتج 
النووي  االندماج  خالل  من  حرارهتا 
اهليدروجني  حتول  خالل  من  الداخلی 
طاقات  و  نوراً  و  ناراً  مولدة  هليوم  الی 
و  الضوء  و  احلرارة  مصدر  فهي  هائلة 
ملا  لوالها  و  االرضية  الكرة  علی  احلياة 

األرض كانت حياة علی وجه 
بعد  شباهبا  فستفقد  هناية  للشمس  و 
ستصبح  و  سنة  مليارات  مخسة  نحو 



اهلوية احلقيقية للشمس يف القرآن

216

الكواكب  الی  متتد حرارهتا  امحر  عمالقاً 
الكرة  يف  احلياة  علی  تقضی  و  القريبة 

كلها. األرضية 
احلديث  الفلك  علم  وفره  ما  هذا 
و  حقائق  من  له  توافر  ما  خالل  من 

متطورة. علمية  اجهزة 
القرآن: يف  الشمس  حضور 

كبرياً  عدداً  الكريم  القران  اورد 
والقمر  الشمس  الساموية  االجرام  من 
مواد  و  والشهب  والكواكب  النجوم  و 

اخری. ساموية 
يف  الشمس  أن  من  الرغم  علی  و 
جرم  الكونية  الدراسات  و  احلسابات 
من  املليارات  آالف  بني  عادی  نجم  أو 
النجوم، جرم عادی من حيث احلجم و 
ذلك- الی  املحنا  -كام  املوقع  و  الضوء 

بالنسبة  كربی  امهية  ذو  جرم  أهنا  اال 
النسان  بالنسبة  فهي  األرض  الهل 
األرض املقوم االسايس حلياتة و معاشه 
و استمراره و بدوهنا الحياة علی سطح 

أصالً. األرضية  الكرة 
طبيعية  مادة  الشمس  إن  حيث  و 
االنسان  تفارق  ال  حارضة  مهمة  فلكية 

و  حياتة  مصادر  من  جداً  مهم  مصدر  و 
القرآن  آيات  يف  كبرياً  حضوراً  جدناهلا 
الكتاب  هذا  يف  وردت  فقد  املجيد 
الكوين العظيم 33 مرة وضمن سياقات 
امجالية  معلومات  مقدماً  خمتلفة  معان  و 

قليلة. ليست  نسبياً  تفصيلية  و 
يف  الشمس  عن  ماجاء  كل  يف  و 
ثابتة  علمية  مادة  جاء  الكريم  القرآن 
يمكن  و  وضوح  بكل  حقيقتها  حتكی 
اجلرم  هذا  عن  ماورد  اهم  إن  القول 
طبيعتها  عن  احلديث  هو  اجلميل 
الرساج)  اىل  )نسبة  الرساجية  و  النارية 
منها  و  فوائدها  بعض  و  حركتها  و 
انتهاؤها  و  وشيخوختها  الزمن  حساب 
اهلل  خملوقات  كسائر  النهاية  يف  موهتا  و 

الكثرية.
اجلرم  هذا  عن  ماورد  كل  يف  و 
اسلوب  ضمن  ورد  اجلميل  الساموي 
القرآن  اديب بالغي مجيل و ضمن هدف 

اهلداية. و هو  العام 
هو  الشمس  عن  ورد  الذی  وجممل 
عن  بعيدة  كلية  افكار  و  عامة  معلومات 
املعروفة  العلمية  اجلداول  و  االرقام 
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هناك  فليس  التخصصية  الكتب  يف 
حجمها  و  أبعادها  و  قطرها  عن  ارقام 
مقدار  و  حرارهتا  درجة  و  كثافتها  و 
الكتب  خصائص  من  فتلك  جاذبيتها 

البرشية. اجلهود  و  األرضية 
ارضياً  كتاباً  ليس  الكريم  فالقرآن 
مواضيع  او  حمدد  موضوع  يف  ختصصياً 
خاصة و انام هو كتاب شامل كامل خالد 
علی الزمان و املكان يورد كل ما يصب 

 4 چ تعالی  قال  العام  هدفه  يف 
 ;  :  9  8  7  6  5

.]1 ابراهيم:  چ ]سورة  <

القرآن: يف  بالقمر  الشمس  اقرتان 
القرآن  يف  الشمس  وردت  كام  و 
بنسبة  إن  )و  ايضاً  القمر  ورد  الكريم 
وردا  مرة)   27 ورد  الشمس  من  اقل 
من  كثري  يف  والقمر)  )الشمس  مقرتنني 

الكريمة. القرانية  االيات 
أن  الفلك  علم  من  نعرف  نحن  و 
الكرة  من  اصغر  صغري  جرم  القمر 
ايضاً  نعرف  و  مرة   49 بنحو  االرضية 
الشمس  من  أصغر  االرضية  الكرة  ان 
فكيف  مرة  مليون  من  اكثر  بنحو 

مقرتنني  القمر  و  الشمس  ورود  ينسجم 
القرآن  من  عديدة  كونية  آيات  يف 

الكريم.
بني  االقرتان  هذا  ان  يف  شك  ال 
اجلانب  راعی  السامويني  اجلرمني 
فيه  تبدو  الذی  الواضح  الظاهري 
حجم  يف  مها  كأنام  و  القمر  و  الشمس 
العني  يف  متقارب  حجم  يف  او  واحد 
سطح  من  اليهام  تنظر  التی  املجردة 

االرضية. الكرة 
الطبيعية  الفطرية  النظرة  هي  و 
)إنسان  الراصد  خالهلا  من  ينظر  التی 
كل  يف  القمر  و  الشمس  الی  األرض) 
ينجسم  الكريم  والقرآن  مكان.  و  زمان 
راعی  االقرتان  هذا  ويف  متاماً  الفطرة  و 

مراعاة. افضل  الفطرة 
القرآن  حتدث  نفسه  الوقت  يف  و 
اجلانب  الی  ملح  او  اشار  أو  الكريم 
ليمكن  الناس  سائر  علی  اخلفي  العلمي 

. علمياً قراءهتام 
القرآين  اخللود  معنی  هو  هذا  و 
عىل  االنسجام  و  املكان  و  الزمان  علی 

املستويات. كل 
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اآليات  بعض  نذكر  ان  يمكن  وهنا 
فيها  وردت  التی  الرشيفة  الكونية 
تلك  ومن  بالقمر.  مقرتنة  الشمس 

االيات.
 i  h چ  تعالی:  قوله 
]سورة  چ  l  k  j

.]54 االعراف: 
 ¾ چ   : ايضاً تعالی  قوله  و 
 Ä  Ã  Â  Á À  ¿

چ ]سورة الزمر: 5[.  Å
 ©  ¨  § چ   : ايضاً وقوله 
]سورة  چ  ¬  «  ª

.]37 فصلت: 
 } چ  تعالی:  و  سبحانه  قوله  و 
 ¤  £  ¢  ¡ ے   ~
]سورة  ¨...چ   §  ¦  ¥

.]61 العنكبوت: 
مسخرة: و  مطيعة  خملوقه 

الكريم  القرآن  يف  الشمس  وردت 
فهي  االحوال  و  املواصفات  من  بعدد 
كأي  تعالی  و  سبحانه  هلل  خملوق  جرم 
بداية  هلا  و  كانت  ثم  تكن  مل  آخر  خملوق 
و هناية كام املخلوقات االخری األرضية 

. متاماً والساموية 
كتابة  حمكم  يف  وجل  عز  قال 

 ¶  µ  ´  ³  ² چ  الكريم: 
.]33 ]سورة االنبياء:  چ  ¹  ¸

الی  مشرياً  ايضاً  تعالی  قال  و 
عبادهتا: جواز  عدم  و  خملوقيتها 

 ª  ©  ¨  § چ 

 ²  ±  °  ¯  ® ¬  «
 ¸  ¶  µ  ´  ³
]سورة  چ  ¼  »  º  ¹

.]37 فصلت: 
و  سبحانه  هلل  خملوقة  كانت  اذا  و 
املخلوقات  كام  له  مطيعة  فهي  تعالی 
له  تسبح  و  تعالی  هلل  تسجد  األخری 
كسائر خملوقات اهلل تعالی طبعاً بطريقتها 
قال  االنسان.  يفهمها  ال  التي  اخلاصة 

 C چ له:  سجودها  يف  تعالی  و  سبحانه 
 L  K  J  I  H  G  F  E  D
 R  Q  P  O  N  M
چ  W  V  U  T  S

.]18 ]سورة احلج: 
تسبيحها  يف  تعالی  و  سبحانه  قال  و 

 ih g f e d c b له: چ



املؤمن السيد عبد االمري 

219

 r  q  p  o  n  m  l  k  j
sچ ]سورة االرساء: 44[.

التسبيح  ينسحب  االية  هذه  يف  و 
نعرف  مل  ان  و  املخلوقات  كل  علی 

منها. نوع  كل  تسبيح  طبيعة 
و هي مسخرة للناس لتلبية كثري من 
استمرار  يف  كبري  دور  هلا  و  احتياجاهتم 
احلياة  تنتهي  بانتهائها  و  بقائها  و  احلياة 

 ¾ چ  وجل:  عز  قال  فيها  ما  و 
 Ä  Ã  Â  Á À  ¿

.]5 ]سورة الزمر:  چ   Å
 h : چ و قال عز من قائل ايضاً
 o  n  m l  k  j  i
چ  v  u  t  s  r q  p

.]54 ]سورة االعراف: 
 j  i چ  ايضاً  و قال تعالی 
 p  o n  m  l  k
.]12 ]سورة النحل:  چ  r  q
الواردة  الشمس  تتصف  هكذا  و 
مواصفات  بكل  الكريم  القرآن  يف 

تعالی. و  سبحانه  هلل  املخلوق 
تنجيمية: ال  طبيعية  مادة  الشمس 

القرآن  يف  وردت  كام  والشمس 

فلكية  طبيعية  علمية  مادة  املجيد 
ختضع  فيها  لبس  ال  املعامل  واضحة 
واملعرفية  العلمية  للمواصفات 
التنجيمية  املواصفات  ال  الصحيحة، 
محلتها  التی  اخلرافية  و  االسطورية  و 
الذين  الربوجيني  و  املنجمني  عقول 
بعيداً  خاطئاً  استخداماً  استخدموها 

املعرفة. و  العلم  عن 
لعبادة  مقدساً  اهلاً  ليست  فهي 
بشكل  بذلك  القرآن  رصح  قد  و  الناس 

 § چ  تعالی:  بقوله  رصيح  و  واضح 
 ® ¬  «  ª  ©  ¨
 ´  ³  ²  ±  °  ¯
 »  º  ¹  ¸  ¶  µ

.]37 فصلت:  ]سورة  چ  ¼
خرافياً  او  اسطورياً  جرماً  ليست  و 
و  املعرفة  و  العلم  عن  خارجا  ومهياً  او 
ليست  و  خاصة  العلمي  الفلك  علم 
دراستها  يمكن  ال  غامضة  مادة  او  شيئاً 

. علمياً وترشحيها  معرفتها  و 
مواصفات  من  ماورد  فان  لذلك  و 
معلومات  هي  معلومات  و  خصائص  و 
الشمس  حاالت  عن  واضحة  طبيعية 
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ليست  و  ضمنية  كانت  ان  و  املختلفة 
-وهي  العلمي  التفصيل  لغرض 
لتنبه  جاءت  وخصائص  مواصفات 
الی  العامل  واالنسان  العادي  االنسان 
املخلوق  املادي  الطبيعي  اجلرم  هذا 
املتابعة  و  البحث  احاسيس  فيه  تثري  و 

. لعلمية ا
القرآن  يف  للشمس  وردت  لقد 
علمية  مواصفات  و  خصائص  الكريم 
ما  كل  و  متنوعة  و  عديدة  معرفية  و 
من  ورد  ما  خيالف  ال  معان  من  ورد 
بل  احلديث  الفلك  علم  يف  الصحيح 
الهنا  الفلك  علم  خيالفها  ال  االدق  و 
تعالی  و  سبحانه  اهلل  صنعه  خملوق 

 Ý  Ü  Û چ  يشء  كل  اتقن  الذی 
.]88 النمل:  ]سورة  چ  à  ß  Þ

علمية  فلكية  مادة  هي  بالتأكيد  و 
حدود  يف  اال  فيها  تفصيل  ال  جمملة 
عامة  اسس  عن  القرآن  حتدث  فقد 
و  علی  و  الكريم  القرآن  اسلوب  علی 

 )  (  ' چ  القرآين  اهلدف  فق 
و   ]52 االعراف:  ]سورة  چ   *
و  العلمية  باالستشهادات  يزخر  القرآن 

الواقعة  اجلغرافية  و  التارخيية  و  الفلكية 
الكبري. القرآين  اهلدف  ضمن 

املادة  بني  االساس  الفارق  ان 
املواد  من  امثاهلا  و  الشمسية  الفلكية 
القرآن  هبا  جاء  التی  املختلفة  الكونية 
املجيد و املواد الفلكية التي جاء هبا علم 
االهلي  االسلوب  هو  احلديث  الفلك 
احلقائق  و  املواد  زائداً  املتفرد  البالغي 
تضمنتها  التي  الثابتة  الطبيعية  و  العلمية 

القرآنية. الكونية  االيات 
ملتهبة: نارية  كتلة  الشمس 

املجيد  القرآن  يف  الشمس  وردت 
احلرارة،  شديد  ناريا  سامويا  جرما 
إشعاعات  وتبّث  المعاً  ضوءاً  تسطُع 
يكتسب  ثانوياً  جرماً  وليست  ذاتية، 
يف  كام  آخر،  جرم  من  غريه،  من  النور 
من  النور  يكتسب  الذي  القمر  حال 
التابعة  السّيارة  الكواكب  أو  غريه، 
من  أضواءها  تستمد  التي  للشمس، 

الشمس. ضوء 
قرآنية  آيات  ّدة  عِ عرب  ذلك  ورد 
الكريم،  القرآن  وصفها  فقد  كريمة، 
)الرساج  أو  امليضء  بـ)الرساج) 
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القرآن  لوصف  خالفاً  الوّهاج)، 
 ، هادئاً انسيابّياً  نوراً  يبث  الذي  للقمر، 
والقمر  ساطعاً  ضوءاً  تبعث  فالشمس 

. هادئاً نوراً  يبعث 
هذه  الكريم  القرآن  اورد  وقد 
بشكل  الشمسية  واحلاالت  األوصاف 
آياته  من  آية  من  أكثر  ويف  واضح. 

املجيده.
قوله  يف  الوهاج)  )الرساج  ورد  فقد 

 i  h  g چ  وتعاىل:  سبحانه 
 p  o  n  m  l  k  j

.]61 الفرقان:  ]سورة  چ   q
 L  K چ   : أيضاً تعاىل  وقوله 
چ  R  Q  P  O  N  M

.]13- 12 النبا:  ]سورة 
داللةً  يدل  الوهاج  والرساج 
الشمس  نارية  عىل  ورصحيةً  واضحةً 
الضوء  وجمرد  اهلادئ  النور  ال  احلارقة 

العادي.
ويف التفريق بني ضوء الشمس ونور 

رشيفة. آية  من  اكثر  القرآن  ذكر  القمر 
 ¨  § چ  وتعاىل:  سبحانه  قال 
®..چ   ¬  «  ª  ©

.]5 يونس:  ]سورة 
 Dچ : وقال سبحانه وتعاىل أيضاً
J I H G F Eچ ]سورة 

نوح: 16[.
السامء: يف  جتري  الشمس 

جتري  املجيد  القران  يف  والشمس 
األخرى  الساموية  األجرام  جتري  كام 
القرآن  ذكر  مداراهتا.  أو  أفالكها  يف 
اجلريان  هذا  أو  احلركة  هذه  الكريم 
التفاصيل،  يورد  أن  دون  رصيح  بشكل 
الكريم:  كتابه  حمكم  يف  تعاىل  قال 

 ¹  ¸ ¶  µ  ´  ³ چ

 ¿  ¾  ½  ¼  »  º
 Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á  À
 Î  Í  Ì  Ë  Ê  É  È  Ç
چ  Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ Ð  Ï

]سورة يس: 38 –40[.
 Ê  É چ   : أيضاً تعاىل  وقال 
 Ñ  Ð  Ï  Î Í  Ì  Ë

.]33 ابراهيم:  ]سورة  چ  Ò
احلضارات  انسان  ادرك  وإذا 
واجلريان  احلركة  هذه  من  القديمة 
للشمس،  الظاهري  اجلريان  املستمر 
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مجيعاً  نشاهده  الذي  اجلريان  هذا  أي 
للشمس  مرشقي  طلوع  من  يوم  كل 
الفهم  هو  فهذا  هلا،  مغريب  وغروب 
خاص)  )بشكل  ينسجم  الذي  العام 
القدماء.  أولئك  عاشها  التي  واملرحلة 
ال  للشمس  ظاهري  جريان  هو  وذلك 
حيسه  أو  يدركه  منكر،  ينكره  ان  يمكن 
بالنظر  عامل  أو غري  كان  عاملاً  إنسان،  كل 

الفطري. العادي 
آخر  جرياناً  أو  حركة  هناك  لكنَّ 
الظاهري  اجلريان  هذا  من  وأبعد  أعمق 
احلقيقية  الشمس  حركة  هو  ذلك 
العرص  يف  العلم  أدركها  التي  العلمية 
اجلريان  أو  احلركة  وهذه  احلديث، 
حركة  من  اكثر  عىل  تنطبق  أن  ُيمكن 

. للشمس
حول  تدور  أو  جتري  فالشمس 
بني  يبلغ  شمسياً  يوماً  مكونة  حمورها 

أيام األرض. 25و35 يوماً من 
ومعها  الشمس  حركة  وهناك 
نواة  أو  مركز  حول  وتوابعها  أعضاؤها 
وتكملها  التّبانة)  درب  )جمّرة  املجّرة 
من  سنة  مليون   220 نحو  يف  الشمس 

عليه  أصطلح  ما  مكونة  األرض،  سنني 
السنة  أو  الكونية  بالسنة  الفلك  علم 

.cosmic year املجرية 
املجّرة  داخل  الشمس  حركة  وهناك 
)هرقل)  ركبتيه  عىل  اجلاثي  كوكبة  نحو 

.Hercules

املتعددة  الشمسية  احلركات  هذه  إنَّ 
الشمس  تعاىل  اهلل  خلق  منذ  كانت 
العلمية  املراحل  ولكن  واملجّرة، 
بشكل  املراحل  تلك  وثقافة  القديمة 

إدراكها. تستطع  مل  عام 
احلركة  هو  القدماء  أدرك  ما  وكل 
وهو  للشمس،  الفطرية  الظاهرية 
والفطرة  ينسجم  وسليم  صحيح  إدراك 

زمان ومكان. البرشية يف كل 
احلقيقة  ليقول  الكريم  القرآن  وجاء 
بحركة  ليقول  جاء  جوانبها،  مجيع  من 
ويدخل  فيها  ُيفّصل  ان  دون  الشمس 
مع  قوله  لينسجم  وذلك  فروعها.  يف 
األجيال  كل  مع  املختلفة  املراحل 

البرشية.
األزمان  لكل  الكريم  فالقرآن 
يأخذ  جيل  أو  مرحلة  وكل  واملراحل. 
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ينسجم  أن  يمكن  ما  منه  يفهم  أو  منه 
رس  وهذا  وبيئته  وثقافته  مرحلته  مع 
الكتب  عن  واختالفه  القرآن،  إعجاز 

املحدودة. األرضية  واملؤلفات 
الوقت: لقياس  الشمس 

ان  تعالی  و  سبحانه  هلل  حاشا 
و  هدف  و  حساب  دون  من  شيئاً  خيلق 
وفق  علی  خلقت  خملوقاته  فكل  غاية 
بعضها  عرفنا  دقيقة  غايات  و  حسابات 

آخر. بعض  علينا  خفي  و 
ال  التی  خملوقاته  من  خملوق  كل 
االرض  الهل  مسخر  حتصی  وال  تعد 

 j  i چ  تعالی:  و  سبحانه  قال 
 p  o n  m  l  k
 ]12 النحل:  ]سورة  چ   r  q

قبل. من  املحنا  كام 
تسخري  مصاديق  ان  يف  الشك  و 
و  احلرارة  و  كالضوء  كثرية  الشمس 
اخری  امور  و  الزمن  و  الوقت  حساب 

هنا. لذكرها  جمال  ال 
لتسخري  جداً  املهمة  املصاديق  من  و 
الهل  توفر  التی  حركتها  الشمس 
الزمن  و  للوقت  طبيعياً  مقياساً  االرض 

تفاصيل  نعرف  حركتها  خالل  فمن 
الظهر  و  الضحی  و  الصباح  اليوم، 
اوقات  هي  و  الغروب  و  العرص  و 
احلياتية  األنشطة  ملامرسة  رضورية 
الشمسية  االيام  جمموع  من  و  املختلفة 

الشمسية. السنة  االنسان  عرف 
ممارسة  يف  دورها  عن  فضالً 
كالصالة  املختلفة  االسالمية  العبادات 
ضبط  علی  تتوقف  التی  الصيام  و 
و  الزوال  و  كالرشوق  االوقات  هذه 

 = چ  تعالی  قوله  ذلك  من  و  الغروب 
چ  C  B  A  @  ?  >

]سورة االرساء: 78[.
من  كثرياً  الكريم  القرآن  اقر  لقد 
النافعة  السابقة  العادات  و  املامرسات 

 -  ,  + چ  القرآن  بنص  وهي 
آل  ]سورة  چ   2  1  0  /  .

.]3 عمران: 
اقر للشمس دورها يف قياس الوقت 
كتابه  يف  تعالی  و  سبحانه  فقال  الزمن  و 

چ  T  S  R چ  الكريم 
الزخمرشي  يقول   ]5 الرمحن:  ]سورة 
تقدير  و  معلوم  بحساب  )بحسبان) 
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منازهلام  و  بروجهام  ان) يف  سوي )جيري 
علم  عظيمة:  للناس  منافع  ذلك  يف  و 

احلساب)1). و  السنني 
 9  8  7 چ  تعالی:  قال  و 
چ   >  =  <  ;  :

.]96 االنعام:  ]سورة 
من  ان  الی  واضحة  اشارة  هذه  و 
ومثلها  احلساب  الشمس  وظائف 

لقمر. ا
علی  اساساً  يقوم  والتقويم 
حركات  حساب  سواء  احلساب 
حساب  او  الشميس)  )التقويم  الشمس 
يقول  القمري)  )التقويم  القمر  حركات 
و  الشمس  جعل  معنی  ))و  الزخمرشي 
حسبان  علی  جعلهام   (( حسباناً القمر 
و  بدورمها  يعلم  االوقات  حساب  الن 

سريمها)))2).
فان: خملوق  الشمس 

خملوق،  كل  شأن  شأهنا  الشمس، 
تَشّذ  ال  االهلية  نة  السُّ هذه  عن  تشذ  ال 
املنترشة  تعاىل األخرى  اهلل  عن خملوقات 

)1) الكشاف / الزخمرشي / ج4 ص443.
)2) الكشاف / الزخمرشي / ج2 ص47.

فكام  كله،  الكون  بل  الكون  أرجاء  يف 
افول  فلها  وصعود  ونمّو  بداية  للشمس 
تعاىل  اهلل  وجه  سوى  يبق  ومل  وهناية، 
والقمر  الشمس  وخالق  الكون  خالق 

وكل يشء.
أجل  إىل  ُمسّمى،  أجل  إىل  وستبقى 
اآلن  وصل  قد  عمرها  كان  فإذا  حمّدد، 
نحو  فأمامها  سنة،  مليارات  مخسة  نحو 
تدخل  أخرى،  سنة  مليارات  مخسة 
فتصبح  الشيخوخة،  مرحلة  بعدها 
حجمه  يستوعب  عجوزاً  أمحر  عمالقاً 
منه  القريبة  السّيارة  الكواكب  وحرارته 
هذه  لتنتهي  األرضية  الكرة  سّيام  وال 
 ، صغرياً جرماً  الشمُس  وتنتهي  الكرة 
اهنكه   black dwarf اسـود  قزماً 
أي  وال  ضوءاً  وال  طاقةً  ينتج  ال  الـزمن 
املوت  مرحلة  يدخل  وبالتايل  تفاعل، 

احلتمية. والنهاية 
هذه  املجيد  القرآن  ذكر  وقد 
الكثرية  إشاراته  ضمن  احلتمية  النهاية 
الكون  وهناية  الكونية  االهنيارات  إىل 

الكربى.
يشء  كل  وقبل  أوالً  فالشمس 
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قال  حمدود.  مسمى  أجل  إىل  رة  ُمسخَّ
 .  - چ..  تعاىل:  سبحانه 
 6  5  4  3  2  1  0  /
 ]29 لقامن:  ]سورة  چ  9  8  7

 h چ...   : أيضاً تعاىل  وقال 
 o  n  m l  k  j  i
چ  v  u  t  s  r q  p

.]54 ]سورة االعراف: 
حمّدد  مستقر  إىل  جتري  وهي 
تعاىل:  قال  وجل،  عز  البارئ  ره  قدَّ

 ¹  ¸ ¶  µ  ´  ³ چ

چ ]سورة يس: 38[.  ¼ » º
يوم  حول  تعاىل  و  سبحانه  اياته  ويف 
القرآن  ذكر  الكربى  والنهاية  القيامة 
النهايات  تلك  ضمن  الشمس  هناية 

 ! چ  تعاىل:  قال  ستتكور  فهي  الكونية 
.]1 التكوير:  ]سورة  چ  #  "

العربية  اللغة  يف  اليشء  وكّور 
الراغب  يقول  بعض،  إىل  بعضه  مَّ  ضَ
اليشء  ))كْور  مفرداته:  يف  االصفهاين 
ككور  بعض  إىل  بعضه  وضّم  أداره 

.(3 العاممة)))

الــراغــب  الــقــرآن،  غــريــب  يف  املــفــردات   (3(

انطامس  ضمن  الشمس  وستنطمس 
 y  x چ  تعاىل:  قال  النجوم، 

.]8 املرسالت:  ]سورة  چ  z

املحو  اللغة  يف  الطمس  ومعنى 
يف  االصفهاين  الراغب  يذكر  واإلزالة، 
باملحو  األثر  إزالة  ))الطمس  مفرداته: 
أطمس  ربنا  طمست،  النجوم  وإذا  قال 
نشأ  ولو  صورهتا،  أزل  أي  أمواهلم  عىل 
ضوأها  أزلنا  أي  أعينهم،  عىل  لطمسنا 

األثر)))4). يطمس  كام  وصورهتا 
انكدار  ضمن  الشمس  وستنكدر 

 % چ  وتعاىل:  سبحانه  قال  النجوم، 
.]2 التكوير:  ]سورة  چ  '  &

االصفهاين:  الراغب  يقول 
انتثار اليشء، قال  ))واإلنكدار تغرّي من 
القوم  وانكدر  چ   '  &  % چ 

إذا قصدوا متناثرين عليه)))5). عىل كذا 
وينتهي  والقمر  الشمس  وستلتقي 

احلتمية.  املادية  النهاية  لندخل  يشء  كل 

االصفهاين، ص443. 
الــراغــب  الــقــرآن،  غــريــب  يف  املــفــردات   (4(

االصفهاين، ص307. 
الــراغــب  الــقــرآن،  غــريــب  يف  املــفــردات   (5(

االصفهاين، ص427. 
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ے   ~  }  | چ  تعاىل:  سبحانه  قال 
 ¨  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡
القيامة:  ]سورة  چ   ¬  «  ª  ©

.]10-7
أكيدة  قرآنية  شمسية  هناية  هذه 
من  عدد  يف  الكريم  القرآن  ذكرها 
نذكر،  مل  ومما  ذكرنا  مما  الرشيفة  آياته 
بالترصيح  أخرى  آيات  خالل  من 
أو  القريبة  اإلشارات  أو  التلميح  أو 

. ة لبعيد ا
وهذه  للشمس  املتكرر  الذكر  وهبذا 
واحلاالت  واملواصفات  اخلصائص 
الواردة يف  الشمس  أن  نْعرف  الشمسية. 
الكريم هي شمس علمية جاءت  القرآن 
ياتيه  ال  دقيق،  قرآين  علمي  منهج  ضمن 

خلفه. من  وال  يديه  بني  من  الباطل 
البحث مراجع 

الكريم القرآن 
العالمة •  القرآن/  تفسري  يف  امليزان 

االعلمي  مؤسسة  الطباطبائي/ 
1971م. بريوت  للمطبوعات/ 

القرآن/ •  تفسري  يف  البيان  جممع 
هاشم  حتقيق  الطربيس/  عيل  ابو 

1988م. املحاليت/ بريوت 
الزخمرشي/ •  القاسم  ابو  الكشاف/ 

دار  املهدي/  الرزاق  عبد  حتقيق 
بريوت  العريب/  الرتاث  احياء 

2001م. ط2.
القرآن/ •  غريب  يف  املفردات 

الكاتب  دار  االصفهاين/  الراغب 
اوفست. اسامعيليان  قم  العريب/ 

حممد •  د.  العظيم/  القرآن  موسوعة 
مدبويل/  مكتبة  احلنفي/  املنعم  عبد 

2004م. القاهرة 
القرآن •  يف  الكونية  اآليات  تفسري 

مكتبة  النجار/  زغلول  د.  الكريم/ 
2007م القاهرة  الدولية/  الرشوق 

د. •  القرآين/  االعجاز  موسوعة 
ابو  الصفاء  مكتبة  طيارة/  نادية 

2007م. ظبي 
يف •  العلمية  احلقائق  اعجاز 

الوهاب  عبد  د.  الكريم/  القرآن 
البيضاء  املحجة  دار  احلكيم/ 

بريوت2003م.
العرب •  عند  الفلكي  الرتاث 

املؤمن/  االمري  عبد  واملسلمني/ 
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1992م. حلب  جامعة 
الفلكي/ •  العلم  دار  قاموس 

العلم  دار  املؤمن/  األمري  عبد 
2006م. بريوت  للماليني/ 

دار •  الفيومي/  امحد  املنري/  املصباح 
اوفست. هـ   1405 اهلجرة/ قم 

وهنج •  القرآن  يف  والكون  السامء 

املؤمن/  األمري  عبد  البالغة/ 
للبحوث  االسالمية  املؤسسة 

1428هـ. قم  واملعلومات/ 
تراثنا •  يف  والتنجيم  الفلك  مكانة 

مركز  املؤمن/  األمري  عبد  العلمي/ 
1996م.  املاجد/ ديب  مجعة 
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فحوى البحث

محيطاً  شمولياً،  نصاً  بصفته  القرآين،  النص  النظر يف  اساس  البحث عىل  يقوم هذا 

بكل شئ وتبياناً لكل يشء. وقد تناول السيد الباحث فيه جملة من املوضوعات القرآنية، 

مطبقاً عليها هذا املنهج الشمويل يف فهم النص الكريم، وضمن ستة مباحث هي:

- تعدد قراءة النص القرآين.

- ثراء النص القرآين.

- شمولية لغة القرآن.

- الظاهر والباطن يف اللغة القرآنية.

- النص القرآين بني النرث والشعر.

- الصورة القرآنية.

وقد توصل الباحث اىل رؤية مفادها: رضورة قراءة النص يف ضوء املنهج الذي يرشحه 

النص، ال حمل النص عىل منهج قد ال ينسجم مع منطلقاته.
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ملقّدمة ا
اهلل  وصىّل  الّرحيم،  الّرمحن  اهلل  بسم 

الّطّيبني بيته  وأهل  حمّمد  عىل 
بعد: أّما 

فهذه مباحث تنطلق من رؤية قرآنّية 
الّنظر  األوىل  الّشعبة  شعبتني:  ذات 
يشء،  بكّل  حميطاً  بصفته  القرآن  إىل 
بصفته  القرآن  إىل  الّنظر  الّثانية  والّشعبة 
من  أفدناه  الفهم  وهذا  يشء،  لكّل  مبّيناً 
اآليتني  توظيف  طريق  عن  نفسه  القرآن 

 S  R  Q  P چ  األوىل  الكريمتني: 
 @  ? والّثانيةچ  چ،   V U  T

چ. D  C  B  A
قراءة  اآليتني ّمتت  ُهدى هاتني  ومن 
هذه  يف  القراءة  إّن  أي  املباحث،  هذه 
نفسه،  القرآن  من  تنطلق  الّصفحات 
الّنّص  عىل  الباحث  ُيسقط  أن  غري  من 
العاّم  ميله  مع  ينسجم  ال  ما  القرآيّن 
يشء،  كّل  قبل  اهلداية  يف  نّصاً  بصفته 

 # أّنهچ  نفسه  عن  القرآن  عّرب  كام 
واهلداية  چ،   +  *  ) (  ' &  %  $
جهة  عىل  مقترصة  غري  معلوم  هو  كام 
عىل  تشتمل  فهي  الكامل،  جهات  من 

. مجيعاً الكامل  جهات 
األّول: املبحث 

القرآيّن الّنّص  قراءة  تعّدد 
القرآيّن  الّنّص  نحّدد  أن  يمكن  ال 
نّص  أو  فلسفّي،  نّص  أو  أديّب،  نّص  أّنه 
صنف  أّي  يف  ينتظم  ال  ألّنه  علمّي؛ 
الّرغم  عىل  الّثالثة،  األصناف  هذه  من 
يف  الّثالثة  األصناف  هذه  يضّم  أّنه  من 
قراءة  تكون  هذا  أجل  من   ، مجيعاً داخله 
األصناف  لتعّدد  متعّددة،  القرآيّن  الّنّص 

فيه. املوجودة 
القرآيّن  الّنّص  نقرأ  أن  نستطيع  إّننا 
اإلعجاز  مواطن  متلّمسني  أدبّية  قراءة 
قراءة  نقرأه  أن  ونستطيع  لغته،  يف 
الوجود،  إىل  نظرته  مستخرجني  فلسفية 
عىل  علمّية  قراءة  نقرأه  أن  ونستطيع 
العلمّية،  التخّصصات  أنواع  اختالف 
بني  جتمع  قراءة  نقرأه  أن  ونستطيع 
غريأن  من   ، معاً الّثالثة  األصناف  هذه 
دون  قراءة  عىل  القرآيّن  الّنّص  نقرس 
املتعّددة  القراءات  هذه  كّل  ألّن  أخرى؛ 
صحيحة ومقبولة ما مل ُتسقِْط عىل الّنّص 

حيتمله. ال  ما 
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الّنّص القرآيّن نّص دينّي مصدره  إّن 
إيصال  وغايته  وتعاىل  سبحانه  اهلل 
الكامل  مصدره  أّن  أي  اهلل،  إىل  اإلنسان 
الكامل؛  إىل  اإلنسان  إيصال  وغايته 
هداية  نّص  القرآيّن  الّنّص  ُعّد  لذلك 

 # چ   : قائالً بذلك  القرآن  ّرصح  كام 
]سورة  چ   +  *  ) (  ' &  %  $

.]2 البقرة: 
جهة  عىل  مقصورة  غري  واهلداية 
وهذا  أخرى  دون  الكامل  جهات  من 

 R  Q  P چ  تعاىل:  قوله  مصداق 
األنعام:  چ]سورة   V U  T  S

 A  @  ? چ  وقوله   ،]38
.]89 الّنحل:  چ]سورة  D  C  B
إىل  ينتمي  ال  القرآن  كان  وإذا 
اّلتي  الّثالثة  األصناف  من  صنف  أّي 
أّنه  من  الّرغم  عىل   ، سابقاً حّددناها 
مجيعاً  الّثالثة  األصناف  هذه  حيتوي 
لغوّياً  نّصاً  القرآن  نعّد  فإّننا  داخله،  يف 
القرآن  نفهم  أن  يمكن  ال  أّننا  بمعنى 
اّلتي  الّلغة  معطيات  أساس  عىل  إال 
ال  إّننا  نقول:  الّدقة  أردنا  وإذا  هبا،  نزل 
 ، صحيحاً فهامً  القرآن  نفهم  أن  نستطيع 

نفهم  حّتى  صحيحاً  تذّوقاً  نتذّوقه  أو 
فيه  نزل  اّلذي  العرص  لغة  ونتذّوق 
عىل  عّباس  ابن  ردود  ولعّل  القرآن، 
خري  األزرق)1)  ابن  وشبهات  مسائل 

نقول. ما  عىل  دليل 
عند  جلّياً  بالّلغة  االهتامم  ظهر  وقد 
من  الّرغم  وعىل  املسلمني،  املفّرسين 
العلوم  وتعّدد  املسلم  املفّرس  ثقافة  تعّدد 
الّلغة  من  يّتخذ  كان  فإّنه  هبا،  حييط  اّلتي 
الكريم،  القرآن  لفهم  اجلوهرّية  الّركيزة 
منه  نتبنّي  تفسريّياً  أنموذجاً  هنا  وسنورد 
توظيف  خالل  من  املفّرس  استطاع  كيف 
اّلذي  املعنى  عن  يكشف  أن  الّلغة 

. الّنص  يضمره 
تفسري  يف  الّطباطبائّي  يقول 

 Î  Í  Ì  Ë  Ê تعاىل:چ  قوله 
للرّتاخي  13[:»ثّم  چ]سورةاألعىل:  Ï

)1) ينظر: اإلعجاز البيايّن ومسائل ابن األزرق 
دار  الّرمحن،  عبد  عائشة  د.  )ت65هـــ)، 
املعارف، القاهرة، 1968. وينظر: املنهج 
األثرّي يف تفسري القرآن حقيقته ومصادره 
أبو  تأليف: هدى جاسم حمّمد  وتطبيقاته، 
اإلسالمّي،  اإلعالم  مكتب  مطبعة  طربة، 

قم، ط1، 1994. ص34 -35.
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نفي  من  واملراد  الكالم  رتبة  بحسب 
نفياً  الّنجاة  نفي  معاً  عنه  واحلياة  املوت 
العذاب  انقطاع  بمعنى  الّنجاة  فإّن  مؤّبداً 
عنه  ينقطع  حّتى  باملوت  إّما  أمرين  بأحد 
بتبّدل  وإّما  وجوده  بانقطاع  العذاب 
الّسعادة  إىل  الّشقاء  من  احلياة  صفة 
باحلياة  فاملراد  الّراحة  إىل  العذاب  ومن 
قوهلم  حّد  عىل  الطّيبة  احلياة  اآلية  يف 
مّيت  وال  فرُيجى  حّي  احلرض:»ال  يف 

فُينسى««)2).
القرآيّن الّنّص  ثراء  الّثاين:  املبحث 

لقد كثرت األقاويل يف مسألة حتديد 
وكّل  الكريم،  القرآن  إعجاز  وجه 
ختّصصه،  زاوية  إىل  نظر  الدارسني  من 
يمكن  اإلعجاز  مسألة  بأّن  معتقدين 
ذلك  ويف  آخر،  دون  جمال  يف  حرصها 
يف  الكالم   ...« إّن:  العلوي  حييى  يقول 
 ، القرآن معجزاً كان  اّلذي ألجله  الوجه 

األقاويل  فيه  كثرت  ثّم  ومن   ، دقيقٌ
عىل  وتفّرقوا  املذاهب  فيه  واضطربت 

الّسّيد  العاّلمة  القرآن،  تفسري  يف  امليزان   (2(
منشورات  الّطباطبائّي،  حسني  حمّمد 
لبنان،  بــريوت،  للمطبوعات،  األعلمّي 

ط2، 1972. ج2، ص269.

تعاىل:  قوله  متناسني  كثرية«)3)،  أنحاء 
چ]سورة   V U  T  S  R  Q  P چ 

 @  ? وقولهچ   ،]38 األنعام: 
چ]سورة  D  C  B  A

.]89 الّنحل: 
حقيقته  له  نّص  الكريم  القرآن  إّن 
من  قيمه  يستمّد  ال  وهو  اخلاّصة، 
األّول  مصدره  سوى  خارجّي  مصدر 
متأّثر  ال  مؤّثر  وهو   ، إهلّياً وحياً  بصفته 
مع  يقرتب  وال  دائامً  ويبتعد  آخر  بنّص 

أّي نّص سواه.
تكون  أن  جيب  هذا  أجل  من 
أصوهلا  تستمّد  خاّصة  دراسة  دراسته 
نص  من  ال  نفسه،  القرآيّن  الّنّص  من 
الّنّص،  أفرز هذا  اّلذي  الواقع  ، من  ثانٍ
أّية  به  تربطه  ال  اّلذي  الواقع  من  ال 

رابطة.
يشرتك  الكريم  القرآن  كان  إذا 
فإّنه  لغته،  يف  األخرى  الّنصوص  مع 
ألّن  ؛  أيضاً اليشء  هذا  يف  معها  خيتلف 

وعلوم  البالغة  ألرسار  املتضّمن  الّطراز   (3(
العلوّي،  محزة  بن  حييى  اإلعجاز،  حقائق 
ج3،   . بــمــرص،  املقتطف  بمطابع  طبع 

ص378.
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من  غريه  يف  كالّلغة  ليست  القرآن  لغة 
الّشكّيل  ثرائها  ناحية  من  الّنصوص، 
الّطاقات  يفّجر  فالقرآن  والّداليّل، 
والّلفظ  الّصوت  حمّوال  كّلها،  الّلغوية 
الوجود  حالة  من  والّداللة  والّسياق 

بالفعل. الوجود  حالة  إىل  بالقّوة 
ضمنها  يتحّرك  اّلتي  األرض  إّن 
ذلك  أكان  سواء  واسعة،  القرآيّن  الّنّص 
فعىل  العمودّي،  أم  األفقّي  املستوى  عىل 
القرآيّن  الّنّص  ينفتح  األفقّي  املستوي 
العوامل  يف  املوجود  الّثراء  كّل  عىل 
وعىل   ، ذهناً واملحتملة  واقعاً  املستقّرة 
الّطاقات  يستنّزف  العمودّي  املستوى 
املتوّفرة كّلها عىل صعيد االمتداد الّزمايّن 
واملستقبل،  واحلارض  املايض  الّرحب: 
نقول  املنطق  لغة  نستعمل  أن  أردنا  وإذا 
القضايا:  عىل  يشتمل  القرآيّن  الّنّص  إّن 

. معاً واخلارجّية  واحلقيقّية  الذهنّية 
يف  تنصهر  بوتقة  القرآيّن  الّنّص  إّن 
 ، مجيعاً والّزمانّية  املكانّية  األبعاد  داخلها 
يأتلف  اّلذي  العجيب  الّتنّوع  هذا  وكّل 
اّلذي  هو  االنسجام،  يف  غاية  وحدة  يف 

وإعجازه. تفّرده  القرآيّن  الّنّص  أعطى 

الكريم  القرآن  نعّد  أن  يمكننا 
إىل  أقرب  وهو  األشمل،  الوجود  كتاب 
انفسهم.  املخلوقني  كتب  من  املخلوقني 
األشياء  بني  يفاضل  املخلوق  كان  وإذا 
إىل  حاجته  فإّن  إليها  هو  حيتاج  ما  بقدر 
يقول  ذلك  ويف   ، أبداً تنفد  ال  القرآن 

 ? چ  تعاىل  قوله  مفّرساً  الّطربّيس 
چ:  D  C  B  A  @
ليبنّي  ومعناه  مشكل  أمر  لكّل  بياناً  »أي 
الرّشع،  أمور  من  إليه  ُحيتاج  يشء  كّل 
يف  إليه  اخللُق  تاج  حيَ يشء  من  ما  فإّنه 
يف  مبنّي  وهو  إال  دينهم  أمور  من  أمر 

.(4 الكتاب«)
أن  إال  املقام  هذا  يف  يسعنا  وال 
القرآن  واصفني   عيل األمام  مع  نرّدد 
بأّنه هو الكتاب اّلذي: »ال تفنى  الكريم 

غرائبه«)5). تنقيض  وال  عجائبه، 

الفضل  الــقــرآن،  تفسري  يف  البيان  جممع   (4(
الرّتاث  إحياء  دار  الّطربّيس،  احلسن  بن 
ج6،  1379هـــ.  لبنان،  بريوت،  العريّب، 

ص380.
وجيه  لبيب  ــبــالغــة،  ال ــج  هن تصنيف   (5(
دمشق،  كرم،  أسامة  منشورات  بيضون، 

ط1، د -ت، . ص90 -91. 
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الّثالث:  املبحث 
الفرآيّن الّنّص  شمولّية 

هبا  تتمّيز  اّلتي  األشياء  بني  من  إّن 
إحاطة  أي  شمولّيتها،  هو  القرآن  لغة 
الّتعبري باملعنى إحاطة تاّمة من غري زيادة 
هبام  تستعني  وسيلتني  وخري  نقصان،  أو 
مها:  املطلب  هذا  لتحقيق  القرآن  لغة 

والوصف. العطف 
تعاىل  قوله  العطف  أمثلة  فمن 
 E  D  C  B  A  @  ? چ

چ]سورة   I  H  G  F
اآلية  هذه  استوفت  فقد   .]15  : الّرعد 
عن   ، مجيعاً املوجودات  سجود  الكريمة 
الّساموات  يف  الّطباق  استعامل  طريق 
والغدّو  والكره،  والّطوع  واألرض، 

واآلصال.
ملا  املقدار  هبذا  اآلية  اكتفت  ولو 
 ، مجيعاً الّسجود  حاالت  استوفت 
واستعامل   ، ناقصاً الوصف  ولكان 
چ هو   G چ العطف يف قوله تعاىل: 
املراد  باملعنى  حميطة  اآلية  جعل  اّلذي 
وحده  يسجد  ال  فالّيشء  عنه.  الّتعبري 
أمر  وهذا   ، أيضاً ظّله  معه  يسجد  بل 

القرآن. لغة  تغفله  مل  تالزمّي 
 h  g تعاىلچ  قوله  ذلك  ومن 
 p  o  n  m  l  k  j  i
 x  w  v  u  t  s  r q
 ¡ ے   ~  }  |  {  z y
 ¬  « ª  ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤  £ ¢
البقرة:  ]سورة  چ   ±  °  ¯  ®
الكافرين  قلوب  تصف  اآلية   .]12
قسوهتا،  يف  اشّد  أو  كاحلجارة  بأهّنا 

 o چ تعاىل:  قوله  يف  العطف  واستعامل 
قد  اآلية  جعل  الذي  هو  چ  r q  p
الوجودّية،  املوصوف  حاالت  استوفت 
ال  ألهّنا  كاحلجارة؛  الكافرين  فقلوب 
من  خالية  ألهّنا  قسوة  وأشّد  تعقل، 
واقعاً  يؤّسس  القرآن  إّن  أي  اخلري. 
ندركه  اّلذي  الّظاهر  الواقع  غري  آخر 

بحواسنا.
هي  احلجارة  بأّن  نتصّور  إّننا 
القرآن  لكّن  والّصالبة،  القسوة  منتهى 
قسوة  أشّد  الكافرين  قلوب  بأّن  يؤّكد 
يف  مقياسنا  ألّن  احلجارة؛  من  وصالبة 
وأغفل  واحدة  جهة  عىل  ارتكز  ذلك 
إىل  نظر  القرآن  بينام  األخرى،  اجلهات 
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حكمه. أصدر  ثّم   ، مجيعاً اجلهات 
اآلية  من  نتلّمس  أن  ويمكننا 
قوله  يف  »أو«  داللة  اختالط  الّسابقة 
أي  »بل«،  بداللة  قسوة«  »وأشّد  تعاىل: 

. جديداً معنىً  »أو«  أكسب  الّسياق  إّن 
تعاىل:  قوله  أيضاً  ذلك  ومن 

 ^  ]  \  [  Z  Y  X  W چ

چ]سورة   c  b  a  `  _
أماكن  أحصت  اآلية   .]68 الّنحل: 
ترتّكز  بأهّنا  وذكرت  الّنحل،  استيطان 
وما  والّشجر  اجلبال  هي  أماكن  ثالثة  يف 

بيديه. اإلنسان  يبنيه 
 H چ تعاىل:  قوله  أيضا  ذلك  ومن 
 O  N  M  L  K  J  I
 W  V  U  T  S  R  Q  P
 `  _  ^ ]  \  [  Z Y  X
فقد   .]54 الّروم:  چ]سورة  a
اإلنسان  حياة  مراحل  اآلية  حّددت 
أو  زيادة  غري  من  دنياه  يف  هبا  يمّر  اّلتي 

. نقصان 
أّما استعامل الوصف فيظهر واضحاً 
من  اإلهلّية،  للّذات  القرآن  وصف  يف 

 q  p  o  n  m چ  تعاىل:  قوله  ذلك 

 z  y  x w  v  u  t s  r
 ¢  ¡ ے   ~  }  |  {
 ¨  §  ¦  ¥  ¤  £
 ® ¬  «  ª  ©
 ´  ³  ²  ±  °  ¯
 ¼  »  º ¹  ¸  ¶  µ
 Å Ä  Ã  Â  Á  À  ¿  ¾ ½
-22 احلرش:  چ]سورة  È  Ç  Æ

.]24
جهات  اآليات  هذه  استوفت  فقد 
يؤّكد  ما  وهذا  اإلهلّية،  للّذات  الكامل 
عىل  الّتامة  القدرة  هلا  القرآن  لغة  بأّن 

وأظهرها. املعاين  أخفى  وصف 
 Ç  Æ تعاىل:چ  قوله  ومنه 
 Î  Í  Ì  Ë Ê  É  È

استعامل  إّن   .]3 احلديد:  چ]سورة  Ï

واآلخر  األّول  األربعة:  األوصاف 
مستغنية  اآلية  جعل  والباطن،  والّظاهر 
ألّن  األوصاف؛  من  املزيد  ذكر  عن 
جهات  شملت  األربعة  األوصاف  هذه 
بعد  يشء  هناك  فليس   ، مجيعاً الكامل 

والباطن. والّظاهر  واآلخر  األّول 
طريق  عن  القرآن،  لغة  شمولّية  إّن 
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الّتامة  وقدرهتا  باملعنى،  الّتعبري  إحاطة 
وأظهرها،  املعاين  أخفى  وصف  عىل 

 R  Q  P چ  تعاىل:  لقوله  مصداق 
األنعام:  چ]سورة   V U  T  S

 A  @  ? چ  وقوله   ،]38
.]89 الّنحل:  چ]سورة  D  C  B

الّرابع:  املبحث 
القرآيّن الّنّص  يف  والباطن  الّظاهر 

الّظاهر  بني  الّربط  هذا  يدرس  مل 
دراسة خاّصة  القرآنّية  الّلغة  والباطن يف 
العالقة  مقدار  عن  بوضوح  تكشف 
وجود  عدم  يف  الّسبب  ولعّل  بينهام؛ 
إىل  يعود  املجال  هذا  يف  مستقلة  دراسة 
إىل  حيتاج  املوضوع  هذا  يف  البحث  أّن 
مع  والفلسفّي  الّلغوّي  باجلانبني  إحاطة 

. العرفايّن  الكشف  جمال  يف  تعّمق 
من  الّنوع  هذا  مثل  وجد  وقد 
كتابات  يف  والباطن  الّظاهر  بني  الّربط 
عريب  بن  الّدين  حميي  أمثال  العرفانيني 
اّلذي  لكّن  الشريازي،  الّدين  وصدر 
هو  العرفانّيني  هؤالء  كتابات  يف  يغلب 
والباطن  الّظاهر  عالقة  يف  البحث  أّن 
املعريّف  اجلانب  ضمن  من  ُتتَناول  كانت 

ضمن  من  وليس  العارف،  يتبّناه  اّلذي 
القرآيّن  الّنّص  داخل  الّلغوّي  اجلانب 
احلقيقّي  العارف  أّن  مالحظة  مع  نفسه، 
ضّناً  مجيعها،  اإلهلّية  األرسار  يكشف  ال 
املعرفة  هذه  تذهب  ال  حّتى  عليها،  منه 
اجلانب  بقي  لذلك  أهلها؛  غري  إىل 
جمهوالً  املعرفة  هذه  من  واألهّم  األكثر 

الباحثني. لدى 
الّظاهر  اجلانب  يدرك  اإلنسان  إّن 
من  به  زّود  ما  بفعل  األشياء  من 
الّسطح  إدراك  عىل  القدرة  هلا  حواّس، 
الباطن  اجلانب  أّما  األشياء،  من  احلّيسّ 
ال  اجلانب  هذا  ألّن  ؛  جمهوالً فيبقى 
احلواّس  هذه  طريق  عن  إليه  ُيتَوّصل 
غفلة  يف  اإلنسان  يبقى  لذلك  الّظاهرة؛ 
قوله  يف  ورد  كام  الباطن،  اجلانب  عن 

 3  2  1  0  /  . تعاىل:چ 
چ ]سورة الّروم: 7[.  7  6  5  4

األشياء  من  الباطن  واجلانب 
هي:  أربعة  أمور  بأحد  إال  ُيدرك  ال 
واملوت.  واحلدس  والكشف  الوحي 
نوع  وهو  اإلهلام  فهو   ...« الوحي  فأّما 
ونوم،  يقظة  يف  القلب  يف  القذف  من 
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يف  ينحرص  ال  تعاىل  كالمه  يف  والوحي 
 X چ   تعاىل:  قال  كام  الّنبوة«)6)،  وحي 
 a  `  _  ^  ]  \  [  Z  Y

.]68 الّنحل:  چ]سورة   c  b
احلجاب،  »رفع  فهو  الكشف  وأّما 
عىل  االطالع  هو  االصطالح  ويف 
العلّية،  املعاين  من  احلجاب  وراء  ما 

.(7(» وشهوداً وجوداً  اخلفية  واالمور 
انتقال  »رسعة  فهو  احلدس  وأّما 
املطلوب«)8).  إىل  املبادئ  من  الذهن 
من  الّروح  حتّرر  فهو  املوت  وأّما 
كام  اليقني،  إىل  للوصول  اجلسد  أرس 

 U  T  S  R چ تعاىل:  قال 
وإتيان   ،]99 احلجر:  چ]سورة  V

املوت. بفعل  حيدث  هنا  اليقني 
باجلانبني  أحاط  قد  القراين  الّنّص  إّن 
أّن  إىل  يعود  والّسبب  والباطن،  الّظاهر 

)6) امليزان يف تفسري القرآن. ج2، ص149.
الفنون  اصطالحات  يف  العلوم  جامع   (7(
القايض  تأليف:  العلامء،  بدستور  امللّقب 
ــن عــبــد الــّرســول األمحــد  ــبــّي ب ــنّ عــبــد ال
األعلمّي  مؤّسسة  منشورات  نــكــرّي، 
ط3،  لــبــنــان،  ـــريوت،  ب للمطبوعات، 

1975. ج2، ص124.
)8) جامع العلوم. ج2، ص124. 

الّذات  من  صادر  نّص  القرآيّن  الّنّص 
 ، علامً يشء  بكّل  أحاطت  التي  اإلهلّية 
نفسه  وتعاىل  سبحانه  اهلل  وصف  وقد 

 Ì ËÊ É È Ç Æ بأّنه چ
چ]سورة احلديد: 3[.  Ï  Î  Í

بينهام  تكون  قد  والباطن  الظاهر  إّن 
 T چ  تعاىل:  قوله  يف  كام  العّلّية  عالقة 
 Z  Y  X  W  V  U

 `  _ ^  ]  \  [

فالّظاهر   ،]10 الّنساء:  چ]سورة   a

عّلة  ظلامً  اليتامى  اموال  أكل  هو  هنا 
الّسعري. وتصلية  الّنار  أكل  وهو  للباطن 

الباطن  هو  الّظاهر  يكون  وقد 
الّيشء  وجود  اختالف  بحسب  نفسه 

 ! تعاىل:چ  قولة  يف  كام  عوامله  يف 
 )  (  '  &  %  $  #  "
 1  0  /  .  -  , +  *
 8  7  6  5  4  3 2
 A  @  ? >  =  < ;  :  9
 ،]12 احلجرات:  چ]سورة  C  B
الباطن  هو  االغتياب  هنا  فالّظاهر 
ميتاً  أخيه  حلم  املرء  ياكل  أن  وهو  نفسه 
آخر  وبمعنى  العوامل،  اختالف  بحسب 
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دنيوّي  ظهور  ظهوران  له  االغتياب  إّن 
من  تنال  اّلتي  الّلفظّية  احلقيقة  هذه  وهو 
أخروّي  وظهور  الغيب،  بظهر  اآلخرين 
املرء  فيها  ياكل  الّتي  احلقيقة  هذه  وهو 

. ميتاً أخيه  حلم 
للباطن  مطابقاً  الّظاهر  يكون  وقد 
تعاىل:  قال  إسامعيل  ذبح  قّصة  يف  كام 

 Ò  Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì  Ë چ

 Û  Ú Ù  Ø  ×  Ö  Õ  Ô  Ó
 ä  ã  â  á  à ß  Þ  Ý  Ü
 $  #  "  !  ç  æ  å
 +  *  )  (  '  &  %
 3  2  1  0  /  .  - ,
 :  9  8  7  6  5  4
-102 الّصاّفات:  چ]سورة  ;
إرادة  وهو  هنا  فالّظاهر   ،]105
 إسامعيل ابنه  يَذبحَ  أن   إبراهيم
 إبراهيم رآه  اّلذي  نفسه  الباطن  وهو 
سبحانه  اهلل  خاطب  لذلك  رؤياه؛  يف 
صّدقت  قد  بقوله   إبراهيم وتعاىل 

الّرؤيا.
عن  خمتلفاً  الّظاهر  يكون  وقد 
بينهام،  املشاهبة  أوجه  بقاء  مع  الباطن 

 ;  :  9 چ  تعاىل:  قوله  يف  كام 
 A  @  ?  >  =  <
 H  G  F  E  D  C  B
 P  O  N  M  L  K  J  I
 ،]13 احلديد:  چ]سورة   S  R  Q
باطن  له  الباب  وهذا  باب  له  فالّسور 
ُيؤوي  ألّنه  الّرمحه؛  فيه  باطنه  وظاهر، 
ألّنه  العذاب؛  فيه  وظاهره  املؤمنني، 
اإليامن  تناسب  فالّرمحه  املنافقني،  ُيؤوي 

الّنفاق. يناسب  والعذاب 
 l چ  تعاىل:  قوله  ذلك  ومن 
 s  r q  p  o  n  m
 w  v  u  t
ے   ~  } |  {  z  y  x
 ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡
 «  ª  ©  ¨  §
 ²  ±  °  ¯  ®  ¬
چ]سورة   ¹  ¸  ¶  µ  ´ ³
انتصار  هو  هنا  فالّظاهر   ،]43 األنفال: 
والباطن  املرشكني،  عىل   الّرسول
 ، قليالً املرشكني   الّرسول رؤية  هو 
االنتصار  تناسب  قليالً  املرشكني  فرؤيه 
انتصارهم  تناسب  كثرياً  رؤيتهم  عليهم، 
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املؤمنني. وفشل 
سورة  يف  تعاىل  قوله  ذلك  ومن 

 ;  :  9  8  7 چ  يوسف: 
 A  @  ?  >  =  <
 G  F  E  D  C  B
 N  M  L  K  J  I  H
 U  T  S  R  Q  P  O
 ^  ]  \  [  Z  Y  X  W  V
 g  f  e  d  c  b  a  `  _
 p  o  n  m  l  k  j  i  h
چ   w  v  u  t  s  r  q
فالّظاهر   .]49-  46 يوسف:  ]سورة 
سبع  يتلوها  خصب  سنني  سبع  هو  هنا 
ناسب  قد  الّظاهر  وهذا  جدب،  سنني 
يأكلهّن  سامن  بقرات  سبع  وهو  الباطن 
خرض  سنبالت  وسبع  عجاف،  سبع 
أّنه  هو  واالختالفهنا  يابسات،  وسبع 
الّسمينة  بالبقرة  املخصبة  الّسنة  عن  عّرب 
الّسنة  عن  وعّرب  اخلرضاء،  بالّسنبلة  أو 
بالّسنبلة  أو  اهلزيلة  بالبقرة  املجدبة 

ليابسة. ا
بالكشف  تتفرد  القرآنّية  الّلغة  إّن  ثّم 
مثل  لنا  ملحوظة  غري  عالقات  عن 

بنزول  واالستقامة  االستغفار  عالقة 
 Î چ  تعاىل:  قوله  يف  كام  الغيث 
 !  Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï
 (  '  &  %  $  #  "
چ]سورة   .  -  ,  +  *  )

.]16 اجلّن: 
والّتقوى  اإليامن  عالقة  وكذلك 
وعالقة  واألرض،  الّسامء  بركات  بفتح 
كام  بالعذاب  باألخذ  والعصيان  الكفر 

 % $ # " ! يف قوله تعاىل: چ 
 +  *  )  (  '  &
 1  0  /  .  -  ,

]سورة األعراف: 96[. 2چ 
اخلامس:  املبحث 

والّشعر الّنثر  بني  القرآيّن  الّنّص 
نثراً  القرآن  كون  ننفي  أن  يمكن 
املقّدمة  مقّدمتني:  طريق  عن  شعراً  أو 
القرآن  كون  طريقها  عن  ننفي  األوىل 
طريقها  عن  ننفي  الّثانية  واملقّدمة   ، نثراً

. شعراً القرآن  كون 
موقف  فيها  نعتمد  االوىل  واملقّدمة 
فوصفوه  القرآن  تلّقوا  اّلذين  اجلاهلّيني 
نثر، وقد ورد  بأّنه  بأّنه شعر، ومل يصفوه 
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قوله  يف  الكريم  القرآن  يف  ذلك  ذكر 
 W  V  U  T  S چ  تعاىل: 
 ^  ]  \  [  Z  Y  X
 .]5 األنبياء:  ]سورة  چ   `  _

 p  o  n  m چ  وقوله: 
چ ]سورة الّصاّفات: 36[.   r  q

 Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï  Î چ  وقوله: 
.]30 الّطور:  ]سورة  چ   Ô

بأن  قريش  ملرشكي  مّربر  واليوجد 
أهّنم مل جيدوا  أّنه شعر إال  القرآن  يصفوا 
وإّنام  نثرهم،  من  شيئاً  ُيشبه  الّنّص  هذا 
أن  نفوا  ما  فإذا  شعرهم.  إىل  أقرب  هو 
القرآن  يكون  أن  وجب  نثر،  القرآن 
)مانعة  تستلزمه  ما  بحسب   ، شعراً
أن نستعمل  أردنا  ما  اذا  بَة)،  املوجَ اخللّو 
الواقع بحسب  املنطق؛ ألّن  مصطلحات 
أن  فإّما  أحدمها،  من  خيلو  ال  نظرهم 
نفوا  وحني   . نثراً أو  شعراً  القرآن  يكون 
إىل  ذهبوا  نثراً  القرآن  يكون  أن  إمكان 

. شعراً عّده 
القرآن  فيها  نعتمد  الّثانية  واملقّدمة 
كون  وتعاىل  سبحانه  اهلل  نفى  فقد  نفسه، 
قوله  يف  ذلك  ورد  وقد   ، شعراً القرآن 

 Ä  Ã Â  Á  À  ¿  ¾  ½ تعاىل: چ 
يس:  چ ]سورة   É  È  Ç  Æ  Å

 F  E  D C  B  A  @ چ  وقوله:   .]69
.]41 احلاّقة:  چ]سورة   G

القرآن  كون  دعوى  عىل  وللّرد 
اخللّو  )مانعة  نستعمل   ، شعراً أو  نثراً 
يكون  أن  إّما  ليس  فنقول:  الّسالبة)، 
القرآن  أّن  بمعنى   ، شعراً أو  نثراً  القرآن 
جيتمع  أن  ويمكن   ، والشعراً نثراً  ليس 
نفسه،  اآلن  يف  والّشعر  الّنثر  داخله  يف 

 Q  P چ  تعاىل:  قوله  مصداق  وهذا 
األنعام:  ]سورة  چ   V U  T  S  R

 A  @  ? چ  وقوله   ،]38
.]89 الّنحل:  چ]سورة  D  C  B
من  أّي  إىل  ينتمي  ال  القرآن  إّن 
طه  ذهب  وقد  الّشعر،  أو  الّنثر  جنسى 
 ، نثراً ليس  القرآن  أّن   ...« إىل:  حسني 
وال  قرآن،  هو  إّنام   ، شعراً ليس  أّنه  كام 

االسم«)9). هذا  بغري  يسّمى  أن  يمكن 
وجود  من  الخيلو  القرآن  أّن  كام 
عنارص مشرتكة بينه وبني النثر من جهة، 

دار  الّشعر والنّثر، طه حسني،  )9) من حديث 
املعارف بمرص، ط10، 1969. ص25.
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أخرى.  جهة  من  الّشعر  وبني  وبينه 
والّشعرّية  الّنثرّية  العنارص  واجتامع 
حري  اّلذي  هو  القرآيّن  الّنّص  داخل  يف 

القرايّن. الّنّص  جنس  حتديد  يف  املتلّقى 
ذوقاً  امتلك  اّلذي  اجلاهّيل  فاملتلّقي 
القرآن  يصف  أن  يرضَ  مل  عالياً  لغوّياً 
من  كبرية  قرابة  فيه  وجد  وإّنام  نثر،  أّنه 
الّشعر؛ ألّن اجلاهىّل كان ينظر إىل الّشعر 

ممكن. لغوي  استثامر  أعىل  بوصفه 
باملعاين  آمن  اّلذي  املسلم  املتلّقي  أّما 
عن  ُيعّرب  أن  إيامنه  له  يسمح  مل  القرانّية 
املتلّقي  أقىص  وملّا  شعر،  أّنه  القرآن 
، كان البّد من  القرآن شعراً املسلم كون 
ذهب  وقد  فّني،  نثر  لكّنه   ، نثراً يعّده  أن 

املحدثني)10). الباحثني  بعض  ذلك  اىل 
إّن الّنّص القرآيّن حيتوي عىل عنارص 
تربطه  الفّنّيه  العنارص  وهذه  ممّيزة،  فّنّية 
بالّشعر  وتربطه  مّرة،  الفّنّي  بالّنثر 

العنارص  املنظوم مّرة أخرى. فمن حيث 
بالّنثر  القرآيّن  الّنّص  تربط  اّلتي  الفّنّية 

مهدّي  حمــّمــد  ــرآن،  ــق ال عــرص  ينظر:   (10(
العاّمة،  الّثقافّية  الّشؤون  دار  البصري، 
8 وما بعدها. 1987. ص  بغداد، ط3، 

حيتوي  القرآيّن  الّنّص  أّن  نجد  الفّني 
املرسل  الّثالثة:  الفّنّي  الّنثر  أقسام  عىل 

واملوزون. واملسجوع 
قوله  املرسل  الفّنّي  الّنثر  أمثلة  فمن 

 %  $  #  "  ! چ  تعاىل: 
 ,  + *  )  (  '  &
 3  2  1  0 /  .  -
 :  9 8  7  6  5  4
 A  @  ?  >  =  <  ;
 J  I  H  G  F E  D  C  B
 R  Q  P  O  N  M  L  K
 Y  X W  V  U  T  S
 `  _  ^  ] \  [  Z
 f  e  d  c  b  a
 k  j  i  h  g
 r  q  p  o  n m  l
 {  z  y  x  w  v  u t  s
 ¤  £  ¢  ¡ ے  ~  }  |
 ¬  «  ª ©  ¨  §  ¦  ¥
 ²  ±  °  ¯  ®
 º  ¹ ¸  ¶  µ  ´  ³
 Ã Â  Á  À  ¿  ¾  ½ ¼  »
 Ê  É È  Ç  Æ  Å  Ä
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 Ò  Ñ  Ð  Ï Î  Í  Ì Ë
282[. يف هذا  البقرة:  چ]سورة   Ó
فقرات  من  خيلو  أّنه  نجد  القرآين  املقطع 

موزونة. أو  مسجوعة 
املسجوع  الفّنّي  الّنثر  أمثله  ومن 

 ;  :  9  8  7 چ  تعاىل:  قوله 
 A  @  ?  >  =  <
 K  J  I  H  G  F  E  D  C  B
 R  Q  P  O  N  M  L
 Z  Y  X  W  V  U  T  S
چ  b  a  `  _  ^  ]  \  [
يف  نلحظ   .]14-  6 االنفطار:  ]سورة 
فقرات  ثالث  من  يتكّون  أّنه  الّنّص  هذا 
تنتهي  األوىل  فالفقرة  مسجوعة، 
تنتهي  الّثانية  والفقرة  الكاف،  بصوت 
تنتهي  الّثالثة  والفقرة  الّنون،  بصوت 

امليم. بصوت 
قوله  املوزون  الفّنّي  الّنثر  أمثلة  ومن 

 8  7  6  5  4  3 چ  تعاىل: 
 A  @  ?  >  =  <  ;  :  9

 K  J  I  H  G  F  E  D  C  B

 V  U  T  S  R  Q  P  O  N  M  L

 _  ^  ]  \  [  Z  Y  X  W

 .]14-  5 الّطارق:  چ]سورة  a  `

أساس  عىل  الّنّص  هذا  حتليل  يمكن 
موزونة  فقرات  ثالث  عىل  مقّسم  أّنه 
فاعل  بصيغة  تنتهي  األوىل  الفقرة 
قادر،  دافق،  اآلتية:  الكلامت  وتضّم 
بصيغة  تنتهي  الّثانية  والفقرة  نارص. 
ترائب،  اآلتيتني  الكلمتني  وتضّم  فعائل 
بصيغة  تنتهي  الثالثة  والفقرة  رسائر. 
رجع،  اآلتية:  الكلامت  وتصّم  فعل 

هزل. فصل،  صدع، 
الفّنّية  العنارص  وجود  حيث  ومن 
املنظوم  بالّشعر  القرآيّن  الّنّص  تربط  اّلتي 
ما  أقرب  القرآنّية  الفاصلة  أّن  نجد 
الّسجعة  ألّن  الّشعرّية؛  القافيه  إىل  تكون 
يف الّنثر الفّنّي ال تتكّرر يف هناية كّل فقرة 
اّلتي  الّشعرّية  القافية  مثل ماهو احلال يف 

تكرارها. جيب 
قوله  أيضاً يف  ويمكن مالحظة ذلك 

 &  %  $  #  "  ! تعاىل: چ 
 .  -  ,  +  *  )  (  '
 6  5  4  3  2  1  0  /
 =  <  ;  :  9  8  7
 E  D  C  B  A  @  ?  >
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 L  K  J  I  H  G  F
 T S R Q P O N M
 Z  Y  X  W  V  U
 _  ^  ]  \  [
چ]سورة   d  c  b  a  `
هذه  يف  نلحظ   .]15-  1 الّشمس: 
واحدة  فاصلة  تكرار  القرآنّية  الّسورة 
الفاصلة  هذه  ففي  املطلقة،  باهلاء  تنتهي 
املفروضة  نفسها  الرّشوط  نجد  القرآنّية 

الّشعرّية)11). القافية  عىل 
املالحظ  فمن  الّشعرّي  الوزن  أّما 
حمّدد،  بوزن  يلتزم  ال  الكريم  القران  أّن 
الّشعرّية  األوزان  داخله  يف  يضّم  لكّنه 
املستحدثة  األوزان  بل  عرش،  الّستة 
معجامً  الباحثني  بعض  كتب  وقد   ، أيضاً

يف ذلك)12).
احتوى  قد  القرآيّن  الّنّص  كان  وإذا 
نثرّية  فّنّية  عنارص  عىل  داخله  يف 

شعر  صناعة  يف  الــّذهــب  مــيــزان  ينظر:   (11(
النّقاء،  مكتبة  اهلاشمّي،  أمحــد  الــعــرب، 

بغداد، 1982. فصل القافية.
صنع  االقــتــبــاس،  ــات  آي معجم  ينظر:   (12(
وترتيب: حكمت فرج البدرّي، دار احلّرّية 

للّطباعة، 1980.

بقي  قد  أّنه  اليعني  ذلك  فان  وشعرّية، 
وإّنام  األدبّيني،  اجلنسني  هذين  إطار  يف 
ننسب  أن  من  يمنعنا  جتاوزاً  جتاوزمها 

اجلنسني. أّي من هذين  إىل  القرآن 
وجدت  قد  القرآيّن  الّنّص  إّن  نعم 
الفّني  الّنثر  وبني  بينه  جعلت  عنارص  فيه 
مشاهبة من وجه ما، ووجدت فيه عنارص 
جعلت بينه وبني الّشعر مشاهبة من وجه 
املشاهبة  هذه  مقابل  يف  كان  ولكن  آخر، 
اخلالف  هذا  جعل  وقد  بنّي،  خالف 
من  والّشعر  الفّني  الّنثر  بني  الفرق 
أخرى  جهة  من  الكريم  والقرآن  جهة 
كام  وليس  الّدرجة،  يف  ال  الّنوع  يف  فرقاً 
الّنثر  بني  املوجود  الفرق  يف  احلال  هو 
الفّني  والّنثر  الفّني  والّنثر  الفّني  غري 
نصف  أن  ويمكن  املنظوم.  والّشعر 
وصف  الّذي  بالوصف  الكريم  القرآن 

 1  0 چ أّنه  نفسه  وعال  ّجل  اخلالق  به 
الّشورى:  ]سورة  چ  4 3  2

نثره وشعره. الكالم  11[ من 
الّسادس:  املبحث 

القرانّية الصورة 
طرفني،  بني  مقاربة  الّصورة  إّن 
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لذلك  آخر؛  يشء  من  يشء  تقريب  أو 
 ، دائامً الّتامثل  هو  الّصورة  جوهر  يكون 
أساس  عىل  مبنية  الّصورة  كانت  مهام 
او  املجاز  او  االستعارة  أو  الّتشبيه 
إىل  يقودنا  صورة  أّي  وحتليل  الكناية، 
وهذه  فيها،  مستبطنة  متاثل  بنية  اكتشاف 
املجال؛  هبذا  املعنّيون  يدركها  حقيقة 
ومتاثل،  افرتاق  نقاط  بينها  األشياء  ألن 
الّتامثل  نقاط  يكتشف  اّلذي  هو  واملبدع 
الّربط  من  يتمّكن  حّتى  األشياء،  بني 
يتمّكن  اّلذي  هو  املبدع  أّن  أي  بينها. 
اّلذي  األوسط  احلّد  اكتشاف  من 
األكرب  واحلّد  األصغر  احلّد  بني  يربط 
العاّم.  يف  اخلاّص  إدخال  صعيد  عىل 
عىل  قدرهتا  من  تتأتى  الّصورة  وقيمة 
مفهوم  والّتقريب  األشياء،  بني  الّتقريب 
قريب وهناك يشء  فهناك يشء  مشّكك، 
إّنام  فحسب،  هذا  وليس  منه،  أقرب 
احلّسّية  الّتقريب  حاالت  مالحظة  مع 

. مجيعاً واملعنوّية 
ترشيح  يف  دقيقة  القرآنّية  والّصورة 
عىل  يساعد  اّلذي  األقرب  به  املشّبه 
املشّبه  وترشيح  متكاملة،  صورة  خلق 

الّتامثل  مدى  مراعاة  خالل  من  يأيت  به 
يكون  أن  إّما  والّتامثل  الّطرفني،  بني 
أن  إّما  واملعنوّي   ، معنوّياً أو  حّسّياً 
وسنوضح   . وجدانّياً أو  عقلّياً  يكون 
طرحناه  ما  القرآنّية  اآليات  خالل  من 

املقّدمة. هذه  يف 
 :  9 چ  تعاىل:  يقول 
 A  @  ?  >  =  <  ;
 J  I  H  G  F  E D  C  B
شّبه   .]171 البقرة:  چ]سورة  K
القرآن  أنفسهم عن  اّلذين صّدوا  الكّفار 
تفهم  اّلتي ال  بالغنم  منه شيئاً  يفهموا  ومل 
اّلذي  العاّم  مدلوله  إال  الّراعي  يقوله  ّمما 
يراد منه الّزجر أو البعث ألمر ما من دون 
قبيل  من  الّتشبيه  وهذا  اخلاّصة،  مداليله 
يقول  ذلك  ويف   ، باحلّيسّ املعنوّي  تشبيه 
الّراعي،  ينعق  اّلذي  إّنام  عبيدة:«  أبو 
ووقع املعنى عىل املنعوق به وهي الغنم، 
اّلتي  تسمع  ال  اّلتي  كالغنم  تقول: 
الّيشء  تريد  والعرب  راعيها،  هبا  ينعق 
لذلك  سببه«)13)؛  من  الييش  فتحوله 

معمر  عبيدة  أيب  صنعة  الــقــرآن،  جمــاز   (13(
عارضه  ـــ)،  )ت210ه الّتيمّي  املثنّى  بن 
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 .» ونداءً دعاءً  »إال  بقوله  الّتعبري  جاء 
اخلطاب  من  يفهموا  مل  الكفار  أّن  أي 
أنفسهم  عىل  وأغلقوا  تفصيالته،  القرآين 
أن  القرآن  لكلامت  جماالً  يدعوا  ال  حّتى 
الكلامت  مداليل  لتعقل  قلوهبم  إىل  تنفذ 
»صّم  القرآيّن:  الّتعبري  فجاء  هبا،  وتتأّثر 
فالّصّم  اليعقلون«،  فهم  عميٌ  بكمٌ 
لكلامت  الكّفار  استامع  عدم  عن  تعبري 
الّسؤال  عدم  تعبريعن  والبكم  القرآن، 
ألرسار  الّتفصيلّية  املعاين  عن  واملجادلة 
القرآنّية، والعمي تعبري عن عدم  اآليات 
املستمعني  يف  الكلامت  تأثري  مالحظة 
سلوك  يف  الّتأثري  هذا  انعكاس  ثم  إليها، 

أو اجلامعة. الفرد  وأخالق 
 0  / چ  تعاىل:  قوله  ذلك  ومن 
چ  7  6  5  4  3  2  1

القرآن  استعمل   ،]4 مريم:  ]سورة 
املكنّية  االستعارة  الّصورة  هذه  يف 
الّشيب:  إىل  االشتعال  فعل  فاستعار 
منه:  واملستعار  االشتعال،  »فاملستعار 

ــؤاد  ف ــور  ــت ــّدك ال عليه  ــق  ــّل وع بــأصــولــه 
ط2،  مــرص،  اخلانجّي،  مكتبة  سزكني، 

1970. ج1، ص63.

واجلامع  الّشيب.  واملستعارله:  الّنار، 
ضوء  مشاهبة  واملستعار  منه  املستعار  بني 

الّشيب«)14). لبياض  الّنار 
 ~ }  | چ  تعاىل:  قوله  ذلك  ومن 
 §  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡ ے 

]سورة الّنمل: 10[، شّبه حركة  چ  © ¨

حقيقّية  أفعى  إىل  حتّولت  حني  العصا 
احلّيسّ  تشبيه  قبيل  من  وهو  باجلاّن، 
إىل  حتّولت  حني  العصا  هوحركة  اّلذي 
ال  الذي  اجلاّن  هو  اّلذي  باملعنوّي  أفعى 
ُيدرك  وإّنام  احلواّس،  طريق  عن  يدرك 
من  ُتعّد  اّلتي  الوامهة  القّوة  طريق  عن 
يقول  ذلك  ويف  العقلّية)15).  القوى 
أهّنا  به  »واملراد  البغدادّي:  ناقيا  ابن 
ورسعتها  حركتها  وخّفة  اهتزازها  يف 

ثعبان«)16). كاجلاّن وهي يف صورة 

تصنيف:  املــيــّرسة،  القرآنّية  املوسوعة   (14(
إبراهيم األبيارّي، مؤّسسة سجل العرب، 

القاهرة، 1974. ص16.
الــّديــن  لسعد  املخترص  رشح  ينظر:   (15(
للخطيب  املفتاح  تلخيص  عىل  الّتفتازايّن 
والبديع،  والبيان  املعاين  يف  القزوينّي، 
منشورات دار احلكمة، قم، إيران، د-ط، 

د -ت. ج2، ص 13.
ناقيا  ابن  القرآن،  تشبيهات  يف  اجلــامن   (16(
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 £ تعاىل: چ  قوله  ذلك  ومن 
 ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤
]سورة  چ  ¯  ®  ¬  «  ª
هنا  القرآن  استعمل   ،]24 اإلرساء: 
 : جناحاً للّذّل  فجعل  املكنّية  االستعارة 
لوالديه  بالّذّل  الولد  أمر  املراد  »ألّن 
جانب،  أّوالً  للولد  فاستعري  رمحة. 
ذلك  يف  واحلكمة  جناح،  للجانب  ثّم 
حسن  ألجل  مرئّياً  بمرئّي  ليس  ما  جعل 

.(17 البيان«)
 Æ چ  تعاىل:  قوله  ذلك  ومن 
 Ì  Ë  Ê  É  È  Ç
چ]سورة  Ð  Ï  Î  Í
واخلسارة  الّربح  نسب   ،]16 البقرة: 
تكون  واخلسارة  الّربح  بينام  الّتجارة  إىل 
القرآنّية هنا يمكن أن  للّتاجر، والّصورة 
الفعل  نسبة  يف  العقّيل  املجاز  عىل  حُتمل 
االستعارة  عىل  حُتمل  او  فاعله،  غري  إىل 
هو  اّلذي  منه،  املستعار  »فإّن  املكنّية: 

الّصاوّي  مصطفى  د.  حتقيق:  البغدادّي، 
اإلسكندرّية،  املعارف،  منشأة  اجلوينّي، 

مرص، 1974. ص181.
)17) املوسوعة القرآنّية. ج2، ص16.

اّلذي  وهو  هنا،  املراعى  هو  الرّشاء، 
لالستعارة  والّتجارة  الّربح  لفظي  رّشح 

املالئمة«)18). من  بينها  ملا 
 2 چ تعاىل:  قوله  ذلك  ومن 
 8  7  6  5  4  3
 >  =  <  ;  :  9
 C  B  A  @  ?
 H  G  F  E  D
 ،]112 الّنحل:  ]سورة  چ  I
املكنّية  االستعارة  هنا  القرآن  استعمل 
وهذا  لباساً  واخلوف  للجوع  فجعل 
إبراز  أي  املعنوّي،  تشخيص  قبيل  من 
واملسّوغ   ، احلّيسّ بصورة  املعنوّي 
هو  واخلوف،  للجوع  الّلباس  الستعامل 
يبدو  أي  اإلنسان  يغشيان  اآلخرين  أّن 
فاإلنسان  اإلنسان،  ظاهر  عىل  تأثريمها 
حيمله  بام  جائعاً  لآلخرين  يبدو  اجلائع 
نحول،  من  وجسده  صفرة  من  وجهه 
خائفاً  لآلخرين  يبدو  اخلائف  واإلنسان 
فهذا  وقلق،  ذعر  من  عليه  يبدو  بام 
مثل  واخلوف  للجوع  والّظهور  البدّو 
اّلذي  فاإلنسان  الّلباس،  وظهور  بدّو 

)18) املوسوعة القرآنّية. ج2، ص 17.



م.د. عباس صادق عبد الصاحب

247

مكسّواً. لآلخرين  يبدو  ثوباً  يكتيس 
 F چ  تعاىل:  قوله  ذلك  ومن 
 K  J  I  H  G
 S  R  Q  P  O  N  M  L
 [  Z  Y X  W  V  U  T
شّبه   ،]39  : الّنور  چ]سورة  \
يظّنه  اّلذي  بالّرساب  الكافرين  أعامل 
ماءً من شّدة ظمئه،  الّصحراء  الّسائر يف 
هو  اّلذي  املعنوّي  تصوير  قبيل  من  وهو 
وهو  الّرساب،  هو  اّلذي  باحلّيسّ  العمل 
اخلداع  قبيل  من  ُتعّد  اّلتي  الّظاهرة  تلك 
إّن  الّصحراء.  يف  تظهر  اّلتي  البرصّي 
قيمة وقدر،  هلا  أعامله  أّن  يتصّور  الكافر 
اّلذي  الّتصّور  هبذا  نفسه  يوهم  ويبقى 
مرّكب،  جهل  أو  تصديق  إىل  يتحّول 
يصطدم  ثّم  جيهل،  أّنه  وجيهل  جيهل  فهو 
حني  عنه  الّطرف  غّض  اّلذي  بالواقع 
وُيدرك  وتعاىل،  سبحانه  اهلل  إىل  يعود 
مثل  قدر،  أو  قيمة  بال  كانت  أعامله  أّن 
به  اشتّد  اّلذي  الّصحراء  يف  الّسائر  حال 
حني  فهو   ، ماءً الّرساب  فتوّهم  الّظمأ 
وجيده  مّرة  ماءً  جيده  الّرساب  إىل  ينظر 
رساباً مّرة أخرى، إال أّنه أوهم نفسه أّن 

بأمل  يتشّبث  أن  يريد  ألّنه  ؛  ماءً يراه  ما 
له  وجود  ال  يشء  بتصّور  نفسه  فيخدع 
رأى  اّلذي  املكان  إىل  وصل  إذا  حّتى 
جمثّياً  فيسقط  شيئاً  جيد  مل  الّرساب  فيه 

والّثبور. للويل  مستسلامً  عليه 
واملراجع املصادر  قائمة 

الكريم. القرآن 
ابن - 1 ومسائل  البيايّن  اإلعجاز 

65هـ)، د. عائشة عبد  األزرق )ت 
القاهرة،  املعارف،  دار  الّرمحن، 

.1968
أيب - 2 تأليف:القايض  القرآن.  إعجاز 

الباقاّليّن،  اخلطيب  بن  حممد  بكر 
عبد  أبو  أحاديثه  وخّرج  عليه  عّلق 
الّرمحن صالح بن حممد بن عويضة، 
لبنان،  بريوت،  العلمّية،  الكتب  دار 

ط2، 2008.
يف - 3 دراسة  الّتفسري  يف  العقّيل  االّجتاه 

عند  الكريم  القرآن  املجازيف  قضّية 
املركز  أبوزيد،  حامد  نرص  املعتزلة، 
البيضاء،  الّدار  العريّب،  الّثقايّف 

.2007 املغرب، ط6، 
حسني - 4 حمّمد  واملفّرسون،  الّتفسري 
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الكتب احلديثة،  الّذهبّي، مطبعة دار 
القاهرة، ط1 .196، .

وجيه - 5 لبيب  البالغة،  هنج  تصنيف 
أسامةكرم،  منشورات  بيضون، 

دمشق، ط1، د -ت.
اصطالحات - 6 يف  العلوم  جامع 

العلامء،  بدستور  امللّقب  الفنون 
عبد  بن  الّنبّي  عبد  القايض  تأليف: 
منشورات  نكرّي،  األمحد  الّرسول 
للمطبوعات،  األعلمّي  مؤّسسة 

.1975 لبنان، ط3،  بريوت، 
ابن - 7 القرآن،  تشبيهات  يف  اجلامن 

مصطفى  د.  حتقيق:  البغدادّي،  ناقيا 
املعارف،  منشأة  اجلوينّي،  الّصاوّي 

1974 مرص،  اإلسكندرّية، 
الّدين - 8 لسعد  املخترص  رشح 

املفتاح  تلخيص  عىل  الّتفتازايّن 
املعاين  يف  القزوينّي،  للخطيب 
دار  منشورات  والبديع،  والبيان 
احلكمة، قم، إيران، د -ط، د -ت.

البالغة - 9 ألرسار  املتضّمن  الّطراز 
حييى  اإلعجاز،  حقائق  وعلوم 
بمطابع  طبع  العلوّي،  محزة  بن 

بمرص. املقتطف 
مهدّي - 10 حمّمد  القرآن،  عرص 

الّثقافّية  الّشؤون  دار  البصري، 
.1987 بغداد، ط3،  العاّمة، 

الّتنزيل - 11 حقائق  عن  الكّشاف 
وجوه  يف  األقاويل  وعيون 
بن  حممود  القاسم  أبو  الّتأويل، 
طبعة  اخلوارزمّي،  الّزخمرشّي  عمر 
أحاديثها  وخّرج  حّققها  جديدة 
خّطّية  نسخة  عىل  عليها  وعّلق 
إحياء  دار  املهدّي.  الّرّزاق  عبد 
لبنان.  بريوت.  العريّب.  الرّتاث 

ط2 .2001.
من - 12 نصوص  يف  بيانّية  ملسات 

الّدكتور  األستاذ  تأليف:  الّتنزيل، 
رشكة  الّسامّرائّي،  صالح  فاضل 

.2006 ط2،  القاهرة،  العاتك، 
جماز القرآن، صنعة أيب عبيدة معمر - 13

)ت210هـ)،  الّتيمّي  املثّنى  بن 
عليه  وعّلق  بأصوله  عارضه 
مكتبة  سزكني،  الّدكتورفؤاد 

.1970 اخلانجّي، مرص، ط2، 
القرآن، - 14 تفسري  يف  البيان  جممع 
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دار  الّطربّيس،  احلسن  بن  الفضل 
بريوت،  العريّب،  الرّتاث  إحياء 

1379هـ. لبنان، 
صنع - 15 االقتباس،  آيات  معجم 

البدرّي،  فرج  حكمت  وترتيب: 
.1980 للّطباعة،  احلّرّية  دار 

القرآن - 16 تفسري  يف  األثرّي  املنهج 
ومصادره  حقيقته  الكريم 
طربة،  أبو  جاسم  هدى  وتطبيقاته، 
قم،  اإلسالمّي،  اإلعالم  مكتب 

ط1، 1994.
إحسان - 17 د.  الّتفسري،  الّنقد يف  منهج 

بريوت،  اهلادي،  دار  األمني، 
.2007 لبنان، ط1، 

املوسوعة القرآنّية امليّرسة، تصنيف: - 18
سجل  مؤّسسة  األبيارّي،  إبراهيم 

العرب، القاهرة، 1974.
شعر - 19 صناعة  يف  الّذهب  ميزان 

مكتبة  اهلاشمّي،  أمحد  العرب، 
.1982 بغداد،  الّنقاء، 

العاّلمة - 20 القرآن،  تفسري  يف  امليزان 
الّطباطبائّي،  حسني  حمّمد  الّسّيد 
للمطبوعات،  األعلمّي  منشورات 

.1972 لبنان، ط2،  بريوت، 
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فحوى البحث

من  يتخذ  –بالغي،  –فني  نقدي  ملوضوع  يتعرض  بحث 

تصويرية  بطريقة  لبسطه  ميداناً  املباركة  الكهف  سورة  قصص 

اولها  كان  قصص  من  السورة  يف  ورد  ملا  متحركة  صورة  ترسم 

وما  الجنتني  صاحبي  قصة  ثم  والرقيم،  الكهف  اصحاب  قصة 

يف موقفهام من النتاقض، ثم قصة موىس مع العبد الصالح، 

واخرياً قصة ذي القرنني وسياحته بني مرشق الشمس ومغربها.

كل هذه االمور بسطها السيد الباحث بالنقد االديب الذوقي 

الدقيق.
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التصويرية البنية  مفهوم 
من  البد  البنية  ملفهوم  التّطرق  قبل 
أو  التصوير  أو  بالتصويرية  املراد  معرفة 
لفظة  معاين  متثُّل  يقتيض  وهذا  الصورة 
املعجامت  يف  مدلوالهتا  وجتسيد  الصورة 

العربية.
املعجامت  يف  )الصورة)  لفظة  وردت 
ٌ أي  ريِّ ٌ شَ ريِّ العربية بمعنى واحد ))رجل صَ
ولفظة  والشارة)))1))2)،  الصورة  حسُن 
الصورة اسم مصدر من فعل رباعي ورد 
مصدره قياسياً بصيغة تصوير وفعله يفيد 
إذ  التأثري  يتقبل  واليشء  يشء  يف  التأثري 

ورَ فتصّور)))3). قيل يف اللغة ))وقد صَّ
الفعل  حقيقة  لنا  حتمل  )صرّي)  فامدة 
يف  يمثله  أو  وحيولُه  ما  شيئاً  يعرتي  الذي 
مجع  معناه،  ّرص  فـ))الفعل  أخرى  هيئة 
متحداً،  حّياً  كياناً  جعلها  ثم  االشتات 
للفظة  معيِّناً  يستوي  فانه  صّور  الفعل  أما 

الصورة)))4).

)1) اللسان، مادة )صرب). 
 (2(

)3) نفسه. 
)4) بناء الصورة الفنية يف البيان العريب، د. كامل 

البصري، 19. 

البنية  معنى  تّقيص  حاولنا  ولو 
بصورة  التتجسد  نجدها  التصويرية 
هبا،  اخلاصة  أبنيتها  هلا  بل  سطحية، 
عىل  يشيد  التي  ))الكيفية  هي  فالبنية 
العمل  ويف  ذاك...  او  البناء  هذا  نحوها 
كليَة  عن  املعربِّ  اجلوهر  تكون  األديب 
داخل  وجتانسه  وترابطه  وتناسقه  العمل 
كال  يشمل  البنية  فمفهوم  النص)))5) 
صالح  د.  ويعرف  واملضمون،  الشكل 
فضل مفهوم البنية بأوسع معانيه عىل أنه 
حيدد  ثابتة،  داخلية  عالقات  من  ))نظام 
يتشّكل  كيان،  اليِّ  اجلوهرية  السامت 
اىل  اختزاله  اليمكن  متكاملٌ  كلٌ  منه 
فالبنية  عناْرص)))6)،  جمموع  حاصل  جمرد 
للتعبري  بناء  أي  يف  تتجسد  التصويرية 
فيها  وتستخدم  املتلقي  يف  والتأثري 
طريقة خاصة للتعبري، أو وجه من أوجه 
من  حتدثه  فيام  أمهيتها  وتظهر  الداللة، 

بطبيعة  الصورة  وتأثري  املعاين،  من  معنى 
ذاته  يف  املعنى  طبيعة  من  تتغري  ال  احلال 

ابراهيم، 32.  البنية، د. زكريا  )5) مشكلة 
صالح  د.  االديب،  النقد  يف  البنائية  نظرية   (6(

فضل، 140. 



أ.د. سالم كاظم اآلويس

253

او  العرض  طريقة  يف  تغيري  يصيبها  وقد 
كل  ويتفق  تقديمها  او  تأديتها  كيفية  يف 
عصفور  جابر  ود.  سلوم  داود  د.  من 
))طريقة  بأهنّا  للصورة  تعريف حمدد  عىل 
من  وجه  أو  التعبري  طرق  من  خاصة 
حتدثه  فيام  أمهيتها  تنحرص  الداللة  أوجه 
يف معنى من املعاين من خصوصية وتأثري 
ولكن اياً كانت هذه اخلصوصية، أو ذاك 
طبيعة  من  تغري  لن  الصورة  فأنَّ  التأثري 
املعنى يف ذاته، إهّنا ال تغري إال ّمن طريقة 

التقديم)))7). وكيفية  العرض 
فالتغيري يف الصورة يتوقف عىل كيفية 
أنَّ  بمعنى  واملوقف،  احلدث  عن  التعبري 
من؛  العرض  بطريقة  تتحدد  الصورة 
وإجياز  وإشارة،  ورمز،  وإطناب،  إجياز، 
يف  املفاجأة  طريق  عن  أو  تفصيل،  يعقبه 
بحيث  القرآين  النص  يف  احلدث  إيراد 
كون  الدهشة  عنرص  املتلقي  عند  يولِّد 

املبدع قد صاغ احلدث بطريقة أجاد فيها 
تفاصيل  لكلِّ  ووضوح  بدقة  التصوير 

 ،81  /1 سلوم،  داود  د.  االديب،  النقد   (7(
الصورى الفنية يف الرتاث النقدي البالغي، 

وجابر عصفور، 392. 

ينظر  مفهوم  هو  البنية  فمهوم  احلدث، 
له  العالقات  من  نسق  يف  احلدث  اىل 
عىل  احلدث  تفّرس  و))البنيوية  نظامه 
كذلك  هو  فاحلدث  البنية.  مستوى 
بحكم وجوده يف بنية. وقيام احلدث عىل 
استقالليته،  له  أنَّ  يعني  البنية  مستوى 
بعقالنية  االستقاللية حمكوم  واّنُه يف هذه 
االنسان  وعي  عن  املستقلة  عقالنيته  هي 
نسميه:  ما  هي  العقالنية  هذه  وإرادته. 

الداخلية)))8). اآللية 
التصويرية  البنية  أنَّ  فيه  الشك  ومما 
من  رائع  مستوىً  عىل  القرآين،  النص  يف 
وانتظام عجيب، فمستوى  نسق  البناء يف 
وفق  عىل  يرد  القصة  يف  الواحد  احلدث 
تيل  التي  املتتابعة  األحدث  من  سلسلة 
كل  وثيق  اتصال  عىل  فهي  احلدث،  هذا 
منها باآلخر، كام أنَّ داللة هذه األحداث 
األحداث  داللة  عن  تنفصل  ال  تكاد 

الغرض  خلدمة  توظّف  وكلها  األخرى، 
فـ))القرآن  أجله  من  سيقت  الذي 
للتأثري  مقصودة  أداة  الفني  اجلامل  جيعل 
الوجدان  حاسة  فيخاطب  الوجداين، 

)8) تقنيات الرسد الروائي، يمنى العيد، 193. 
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والبناء  الفنية)))9)،  اجلامل  بلغة  الدينية، 
اللفظ  إختيار  بدقة  متّيز  للنص  الفني 
جيمع  فهو  اتساقه  وحسن  نظمه،  وبديع 
االسلوب  ومجال  والفخامة  العذوبة  بني 
حتيل  بحركتها  ))الصور  أنَّ  نجد  لذا 
لسكونية  بالنسبة  املتمثل  اجلامد  الزمن 
بمعطيات  متحرك  زمن  اىل  االشياء 
هوية  ومتنحها  األشياء  تؤنس  التي  اللغة 
الصورة  هذه  فأنَّ  كذلك  احلي،  الكائن 
العامل  يف  السائدة  الفوىض  حتيل  الفنية 
نظام  اىل  النفوس  يف  الصارخ  والضجيج 
الروحي)10)))  اهلدوء  يسوده  متناسق 
امللحوظ  جماله  يأخذ  )الصورة)  فعنرص 
إلنارة  يوظف  عنرص  وهو  النص  يف 

القصصية. املواقف 
يف  قرآين  نص  بصدده  نحن  الذي 
باحتفاء  النص  متّيز  واجلامل  الروعة  غاية 
{سورة  يف  ورد  فقد  القصيص،  العنرص 

قصص  أربع  سياقها  ويف  الكهف} 
أنموذجاً  منها  واحدة  كل  حتمل  قرآنية 

)9) التصوير الفني يف القرآن، سيد قطب، 141. 
االويس،  ســالم  الـــرواد،  شعر  يف  الزمن   (10(

 .212

منها  واحد  كل  أسلوب  خيتلف  معيناً 
األربع  القصص  أن  بيد  اآلخر،  عن 
يستهدف  واحد  بخيط  مجيعها  ترتبط 
من  ينشدها  التي  الفكرية  املواقف  انارة 
)الصورة أو القصة) وهي تتآزر يف نسيج 
خطورة  خالله  من  تتوهج  متالحم  فني 
والفنية  الفكرية  قيمه  يف  املذكور  النص 
يف  القرآنية  القصة  ))خضعت  فقد 
وإدارة  عرضها،  طريقة  ويف  موضوعها، 
الدينية،  االغراض  ملقتىض  حوادثها 
للغرض  الكامل  اخلضوع  هذا  ولكن 
متام  الغرض  هبذا  ووفاءها  الديني 
الفنية  للخصائص  بروزاً  يمنع  مل  الوفاء، 
القرآن  خصيصة  والسيام  عرضها  يف 

التصوير)))11). التعبري وهي  الكربى يف 
يثري  القرآين  النص  يف  فالتصوير 
سحرية  وطاقة  مجالية،  بعنارص  النرص 
واضحة،  بصورة  النص  يف  تظهر  خاّلقة 

يف  تتّميز  قصص  أربع  يتضمن  فالنص 
ثم  ومن  ومواقفها،  وشخوصها  أبنيتها 
مجيعاً  بينها  تربط  فكرية  لوحدة  ختضع 

قطب،  سيد  القرآن،  يف  الفني  التصوير   (11(
 .119
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{الكهف} سورة  يف  النظر  دققنا  ولو 
النص  يف  الصياغة  مستوى  أنَّ  نالحظ 
قصة  متثل  {الكهف}  قصة  ان  يف  يتمثل 
الثالث  القصص  نجد  بينام  رئيسة، 
-صاحب  القرنني  –ذو  )موسى 
أهنّا  يبدو  ثانوية،  قصصاً  متثل  اجلنبني) 
وبدقة  النظم  من  بديعة  بطريقة  وّظفت 
القصة  تسند  كوهنا  االسلوب  يف  متناهية 
العنوان  ولعل  فكرهتا،  وتؤيد  الرئيسة 

املكان)12). يعزز هذا  ))الكهف)) 
من  تتوازن  االربع  القصص  ان  اال 
احتفاظ كل واحد  الفني مع  البناء  حيث 
منها بخصيصة معينة، ومن حيث تناوهبا 
كل  استقالل  ويف  القصيص  الطول  يف 
االمكان،  هذا  يعزز  مما  غريها  عن  قصة 
النص  يف  اهلائلة  االمكانات  تعددت  فقد 
من  اهلائلة  والطاقة  االستيحاء  من 
الدالالت املتعددة وهو امر يكشف الرس 

القرآين)13). النص  املعجز يف  الفني 
القيم  سأتناول  البحث  سياق  ويف 

جاسم  ــرآين،  ــق ال القصص  يف  املــكــان   (12(
شاهني، 41. 

)13) ينظر: إعجاز القرآن، الباقالين، 154. 

فرز  عىل  تعيننا  التي  النص  يف  البنائية 
العنارص القصصية ومالحظة بنيتها وصلة 
اجله  من  سيقت  الذي  بالغرض  ذلك 

القصص االربع.
{اهل الكهف}

وهي القصة األوىل يف السورة وحتمل 
خصيصة فنية متّيزها عن غريها.

عرض  ثم  بملخص  القصة  تبدأ 
هنايتها،  اىل  بدئها  من  احلدث  تفصيالت 

 V  U  T  S چ  القصة  تبدأ 
 ]  \  [  Z  Y  X  W
 e  d  c  b  a  `  _  ^
 m  l  k  j  i  h  g  f
 s  r  q  p  o  n
 z  y  x  w  v  u  t
]سورة  ے...چ   ~  }  |  {

الكهف: 9 -12[.
خرّية  شخوص  يف  القصة  تتمثل 
وقد  والكفر  الرشك  من  بيئة  يف  تعيش 
يبتعدون  كهف  يف  للخالص  منها  هربوا 
فيه من قومهم، بعد أن طلبوا من اهلل أن 
مكثوا  وقد  رشدا،  أمرهم  من  هلم  هييئ 
وازدادت  سنني  مائة  ثالثة  الكهف  يف 
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مكثوا  أهنم  متومهني  بعثوا  ثم   ، تسعاً
اآلية  بعد هذه  فنجد  يوم،  أو بعض  يوماً 
الكهف  تفصيالت تشاورهم قبل دخول 
مرشكني  قوم  بني  اهلل  اىل  إهتدوا  بعدما 
رأهيم  عليه  إستقر  ما  ينفذون  فنجدهم 
حرز  يف  وهم  الكهف،  دخلوا  قد  فهم 
وسط  من  متسع  يف  ناموا  فقد  منيع، 
من  وافر  قسط  يناهلم  بحيث  الكهف، 

 6 چ  العليل  والنسيم  النقي  اهلواء 
 =  <  ;  :  9  8  7

 C  B  A  @  ?  >

 N  ML  K  J  I  HG  F  E  D

 V  U  T  SR  Q  P  O

الكهف:  ]سورة  چ   Z  Y  X  W

حركة  لنا  تصور  )تزاور)  فاللفظة   ]17
عن  تزاور  وهي  املتاموجة،  الشمس 
ذات  وتقرضهم  اليمني  ذات  كهفهم 
هنارهم  ظل  يف  إهّنم  ))املعنى  الشامل 
طلوعها  يف  الشمس  التصيبهم  كله، 
واسع،  مكان  يف  اهنم  مع  غروهبا  وال 
لوال  الشمس،  الصابة  معرضٌ  منفتح 
متفسح  يف  وقيل  عنهم،  حيجبها  اهلل  أنَّ 
وبرد  اهلواء،  روح  فيه  يناهلم  غارهم  من 

الغار)))14). كرب  والحيسبون  النسيم 
وبصورة  ينقل  القرآين  فالنظم 
التوايل  عىل  األشخاص  وحركة  هيئة 

 a  `_  ^  ] چ\ 

 h  g  fe  d  c  b

 o  n  m  l  kj  i

]سورة  چ   t s r q p

الكهف: 18[.
يف   الصادق جعفر  اإلمام  وعن 
قال:  انه  عنه  روى  فقد  اآلية  هذه  تأويل 
أنت  حيث  من  عليهم  اطلعت  ))لو 
عليهم  اطلعت  ولو  فراراً  منهم  لوليت 
معاين  فيهم  لشاهدت  احلق  حيث  من 

الرّبانية)))15). الواحدانية 
ما  أول  فكان  إستيقظوا  فهم 
لبثنا  فيجيبون  لبثتم  كم  عنه  يسألون 
مالمحِ  فتربز  يوم،  بعض  أو  يوماً 

 x  w  v چ احلياة 

 ¢  ¡ ے  ~  }  |  {  z y

 «  ª  ©  ¨ §  ¦  ¥  ¤  £

)14) الكشاف، الزخمرشي، 2/ 475. 
التصوف  بــني  الصلة  كتاب  عــن  نقالً   (15(

والتشيع، د. كامل الشيبي، 25. 
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 ±  °  ¯  ®  ¬

 ¹  ¸  ¶  µ  ´  ³  ²

 ¾  ½  ¼  »  º

 Ä  Ã  Â  Á  À  ¿

 É  È  Ç  Æ  Å

]سورة  چ   Ï  Î  Í  Ì  Ë  Ê

.]20- 19 الكهف: 
احد  ذهاب  عند  تبدأ  فاحلركة 
األبطال اىل املدينة بنقوده لرشاء الطعام، 
التغري وهم عىل ريبٍ  فوجدوا فيها معامل 
يتلطف  ان  رسوهلم  فأوصوا  قومهم  من 
القوم  يعرف  لئال  احداً  هبم  يشعرن  وال 
ملتهم  يف  ويعيدوهم  فريمجوهم  مكاهنم 
الناس  ويعرف  يكشف  امرهُم  ولكن 
مؤمنون  يومئذ  هبم  الناس  وان  هبم 

 %  $  #  "  ! چ

 .  -  ,  +  *  )  (  '  &
 5  4  3  2 1  0  /
 >  =  <  ; :  9  8  7 6
چ  C  B  A  @  ?
حال  لتصّور  العنان  مطُلق  وللخيال 
وما  املدينة  اىل  ذهب  عندما  رسوهلم 
طريقه  يف  وهو  تنتابه  التي  االفكار  هي 

وهنا  امره  وينكشف  يصل  ثم  هناك  اىل 
رد  كذلك  السطحية  البنية  يف  يظهر 
نجد  ان  ويمكن  اجتهاهم  القوم  فعل 
عن  تكشف  للنص  العميقة  البنية  يف 
يرون  ما  اجتاه  القوم  يراود  كان  ما 
ماكان  عن  تكشف  أهنا  عن  فضالً 
التي  فالبنيية  رسوهلم  خميلة  يف  جيري 
كذلك  والناس  البيئة  تلك  غري  يرون 
تغريت  قد  وكلها  االشياء  واالسواق 
التي  املدة  طول  ويوضح  يبني  وهذا 
ان  ثم  الكهف،  يف  الفتية  هؤالء  قضاها 
التي  واملدة  عددهم  يف  خيتلفون  قومهم 

 G  F  E چ عليهم  مضت 
 L  K  J  I  H
 R  Q  P  O N  M
 [  Z  Y  X  W  V  U  T S
 e d c b a ` _ ^ ] \
الكهف:  ]سورة  چ  h  g  f
خارج  والقوم  ماتوا  اهنم  ثم   ،]22
شأهنم  يف  ويتشاورون  يتنازعون  الكهف 

 /  . چ  كانوا؟.  دين  أي  عىل 
چ ثم يوكل امرهم ورسهم  2 1  0

چ.  X  W  V  U چ اىل املجهول 
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بني  رصاع  عن  يكشف  النص  ان 
الرصاع  أي  املرشكني،  وجيل  املوحدين 
هوالء  د  جسَ وقد  وااليامن،  الرشك  بني 
اىل  االنصياع  وهي  فكرية  قيمة  الفتية 
)البطل  أنَّ  اعتبار  عىل  اخلالدة  احلقيقة 
اجتذاب  النص يكشف عن  اجلامعي) يف 
االجيايب  السلوك  اىل  ممكن  عدد  اكرب 
عن  واالبتعاد  وااليامن  )التوحيد) 
السلوك  ذات  امللتوية  والبيئة  الرشك 

املنحل يف ذلك الزمن.
الشخصية  أمهية  تنبثق  هنا  ومن 
يّعربون  الهّنم  الكهف)  )أصحاب 
يستهدف  الذي  الغرض  شمولية  عن 
كله،  احلدث  قادوا  الذين  فمن  النص، 
واحلادثة  احلادثة  حتديد  هي  ))الشخصية 
للشخصية)))16)،  توضيح  اال  هي  ما 
وحتى أنَّ التمهيد بدأ القصة كان يتعامل 

و   (( مينِنَ ُامْلؤِ  َ ))يّبرشِ فهو  املجموع  مع 

Óچ   Ò  Ñ  Ð  Ï  Î چ

]سورة الكهف: 4[ وهذا بدوره يوضح 
هذه  اجله  من  سيقت  الذي  الغرض 

أوســت  رينيهوبليك،  االدب،  نظرية   (16(
واريف، 281. 

مجاعي  واهلدف  مجاعي  فالبطل  القصة 
مجيع  تأزر  التي  الفكر  مجاعية  يربر  وهذا 
القصص  يف  الفني  فالتصوير  العنارص 
وهي  حمضة  فنية  سمة  ))كله  القرآين 
الفني  القرآين  للقصص  غرض  بذاهتا 
االوىل  وجهته  القرآين  القصص  املجّرد، 

الدينية)))17). الدعوة  هي 
يف القصص الثالث االخرى نجد أنَّ 
فردياً  البطل  يكون  أن  املسوغ موجود يف 
حافلة  جاءت  الثالث  القصص  ألنَّ 
الرشك  اىل  تنتسب  جزيئية  بمصاديق 
القصص  يف  االبطال  جاء  لذا  وااليامن 
ويضطلعون  واحد)  )شخص  الثالث 

حمدد. بسلوك 
{صاحب اجلنتني}

أول  اجلنتني)  )صاحب  قصة  جاءت 
لتجسد  الكهف  )أهل  قصة  تعقب  قصة 
وااليامن)  )الرشك  بني  القائم  الرصاع 

احدمها  شخصيتان  لذلك  تبعاً  وجاءت 
يمثل  الذي  اجلنتني)  )صاحب  بـ  تتمثل 
سلوك االلتواء )الرشك) واآلخر صاحبه 

قطب،  سيد  القرآن،  يف  الفني  التصوير   (17(
 .164
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الذي كان يتحاور معه الذي مثل سلوك 
)االستقامة).

بالثمر والزرع  لُه جنة حافلة  فاألول 
املذكور،  امللك  يف  يضاهيهِ  ال  واألخر 
اخلارجي  احلوار  بصيغة  ذلك  ورد  فقد 

 Ô  Ó  Ò  Ñ چ  االثنني  بني 
]سورة  Úچ   Ù  Ø  ×  Ö  Õ

چ'  الداخيل  حواره  ويف   ]34 الكهف: 
 /  . چ  ,چ،   +  *  )  (
 6 5  4  3  2  1  0
الكهف:  ]سورة  9چ   8  7
هذه  تبيد  أن  النتيجة  ولكن   ،]36-35

اجلنة ويأسف عىل إحلاده.
املؤمن  سلوكه  جتسد  فقد  األمر  اما 
اجلنتني  صاحب  مع  حواره  خالل  من 

 F  E  D  C  B  A چ@ 

 O  N  M  L  K  J  I  H  G
الكهف:  ]سورة  Sچ   R  Q  P

.]38- 37
أو  الرصاع،  طابع  حتمل  القصة  هذه 
االلتواء  )االيامن ×  التقابل بني االستواء 
الصلة  هذه  تعد  أن  ويمكن  )الرشك)، 
)أهل  وقصة  القصة  هذه  بني  العضوية 

الكهف) التي تتمثل يف ايراد اجلزئي بعد 
الكّيل او الفردي بعد اجلامعي من ناحية، 
ومن ناحية أخرى فقد تضمن بناء النص 
فرديتني  شخصيتني  رسم  القصة  هذه  يف 
الكهف)،  )أهل  يف  الشخصيتني  توازنان 
اجلامعي)  )البطل  عىل  نطلق  أن  ويمكننا 
صاحب  وزميل  الكهف  أهل  يف 
أنَّ  أي  البسيطة)،  بـ)الشخصية  اجلنتني 
النص  داخل  تقودها  التي  االحداث 
السلوك  من  واحدة  وترية  عىل  تكون 
))تظهر  إذ  هنايتها،  اىل  القصة  بداية  منذ 
الشخصية من دون أْن حيدث يف تكوينها 
عالقتها  يف  التغرّي  حيدث  انام  تغرّي،  أي 
ترصفاهتا  –أما  األخرى  بالشخصيات 
النوع  فلها دائامً طابع واحد)))18)، وهذا 
من  واضح  بشكل  يظهر  الشخصية  من 
النفيس  والتغري  الداخيل  التطور  خالل 
من  واحد  بنمطٍ  حتتفظ  أهّنا  أي  هلا، 

عنه  والتتحول  البداية،  من  السلوك 
جاءت  ملا  مغاير  أُنموذجٍ  اىل  النهاية  يف 
السلوك  عىل  يصدق  الكالم  وهذا  عليه، 

اسامعيل،  الدين  عز  وفنونه،  االدب   (18(
 .194 ،193
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منذ  فهم  الكهف،  الصحاب  االجيايب 
 ¬  «  ª  © چ  البداية 
زميل  مع  احلال  وكذلك  چ  ®
ذات  فالشخصيات  اجلنتني،  صاحب 
ال  القرآين  النهوض  يف  االجيايب  السلوك 
اخلرية  للقيم  تبعاً  باالنبساط  تتسم  أن  بد 

املبدع)19). يستهدفها  التي 
الشخصيات  من  اآلخر  النمط  أما 
من  يربز  والتّطور  النمو  جمال  فإنَّ 
يظل  الذي  الرصاع  يف  ترددها  خالل 
ذلك  ومع  شك،  ادنى  دون  مفتوحاً 
الشخصيات  لبعض  رسامً  نالحظ 
والشخصيات  بالنمو  مطبوعاً  االجيابية 
النص  يستهدف  ملا  تبعاً  بالثبات  السلبية 
أبطال  اىل  واالشارة  التلميح  من  القرآين 
يقتادهم  أو  اخلري،  اىل  الرصاع  يقتادهم 
حقائق  إكتشاف  اىل  اخلاطئ  التّصور 
من  درجة  اىل  شخصياهتم  تنمي  جديدة 

القرآين  النص  يستهدف  وقد  االجياب، 
التوائهم  عىل  يرصون  سلبيني  أبطاالً 
ينهاياهتم  اإلتعاض  عىل  القارئ  ليحمل 

القرآين،  القصص  يف  الفني  البناء  ينظر   (19(
نجم عبد الزهرة الشتايل، 78. 

.(20 التعيسة)
الصالح} والعبد   موسى}

أما قصة موسى فالبنية التصويرية 
 ½ چ  الشخصيتني  بني  اللقاء  من  تبدأ 
 Ä  Ã  Â  Á  À  ¿  ¾
 Ê  É  È  Ç  Æ  Å
 Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì  Ë
 #  "  !  Ö  Õ  Ô  Ó  Ò
 *  )  (  '  &  %  $
 2  1  0  /  .  -  ,  +
 9  8  7  6  5  4  3
 A  @  ?  >  = <  ;  :
]سورة الكهف: 60 -63[. چ)21)  B

يف  خطيباً  قام  موسى  أنَّ  روى  فقد 
قال  خطبته  من  انتهى  فلام  إرسائيل،  بني 
أعلم  أحداً  تعلم  هل  منهم:  رجل  له 
يل  إنَّ  اليه:  اهلل  فأوحى  ال،  قال  منك، 
الساحل،  عىل  البحرين  بمجمع  عبداً 

الــرشك  عــىل  ــاده  ــن وع )فــرعــون)  مثل   (20(
واالحاد، وقارون، وثمود وعاد وغريهم. 
)21) يبدو ان املراد بالبحرين: البحر امليت وهنر 
االردن واما ان يكون البحران بحر الروم: 
العرب  وبحر  املتوسط)  االبيض  )البحر 

)اخلليج العريب). 
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ذكر  منك،  أعلم  هو  هناك،  صخرة  عند 
النبي  أحدمها  أمر  من  الكريم  القرآن 
االخر  الشخص  بقى  حني  يف   موسى
))فها  غامضة  شخصية  الصالح)  )العبد 
الرجل  هذا  يلقى  ان  يريد  موسى  ذا  هو 
الفتى  ولكن  طريقه  يف  فيميض  املولود، 
نسيه  فكانام  الصخرة  عند  غذاءمها  نيس 
وكان  هناك  الرجل  هذا  فيجدا  ليعودا 
وجهتهام  يف  سارا  لو  يفوهتام  لقاؤه 
ّكرةً  الصخرة  اىل  األقدار  مها  تردَّ ومل 
)الصخرة)  أنَّ  ويبدو  أخرى)))22) 
ّشكلْت  النص  يف  ذكر  هلا  ورد  التي 
والشخصية  احلدث  تركز  مكانية،  بؤرة 
تتّحول  التي   (موسى( فيه  الرئيسة 
أخرى  شخصية  ظل  اىل  املشهد  هذا  يف 
فيها  وحتكمت  االحداث  عىل  طغت 
اللحظة  منذ  موسى  هلا  إستلسم  بقيادته 
بخاصة  موسى  فشخصية  االوىل)))23)، 

)بالنمو)،  أتساماً  الشخوص  أكثر  من 
شخصية  طابع  نجد  القصة  بداية  ففي 

الطربيس،  القرآن،  تفسري  يف  البيان  جممع   (22(
 .483 /6

جاسم  ــرآين،  ــق ال القصص  يف  املــكــان   (23(
شاهني، 31. 

مطلقاً  النّبوة  طابع  هو   موسى النبي 
اىل حتديد مشاعره  ما يشري  نتبني  أن  دون 
أو  والرىض  واإلعجاب  بالتواضع 

التقوى.
النبي  هبا  مّر  التي  املراحل  ان 
يف  ونمو  بتطور  توحي   موسى
املعلومات  أن  ذلك  )موسى)  شخصية 
التي اخربها اياه العبد الصالح وقد ذكره 
مشاعره  انمت   اخلرض انه  املفرسون 
كان  بعدما  جديدة  استجابة  اىل  وحولتها 
الظواهر  من  بكثري  االحاطة  عن  بعيداً 

 X W V U T S وقد چ
احلدث  بناء  طريقة  متيّزت  أذ  Zچ   Y
يكتم رس  فمرة  املفاجأة  بطريقة  النص  يف 
حتى  النظارة،  وعن  البطل  عن  املفاجأة 
ومنها  واحد،  أن  يف  معاً  هلم  يكشف 
العبد  هذا  اسم  عن  ينبئنا  ال  القرآن  ان 
الصالح ويبدو أنّه جاء متناسباً مع سياق 
))فانطلقا  بنا  حييط  الذي  الغامض  اجلو 
فالشخصان  السفينة))  يف  ركبا  اذا  حتى 
اىل أرض أخرى  البحر  يعربا يف  ان  ارادا 
السفينة  صاحب  فعرف  معربا  ))فاتيا 
خرق  السفينة  يف  ركبا  فلام   اخلرض
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دخل  حتى  شقها  أي  السفينة   اخلرض
املاء  ييل  مما  لوحني  قلع  انه  وقيل  املاء 
منكراً  وقال  بثوبه   موسى فحشامها 

 À  ¿  ¾  ½  ¼ چ  عليه 
كان  وان  لنغرق،  يقل  ومل  چ   Â  Á
عىل  اشفق  ألّنُه  مجيعهم،  غرق  غرقها  يف 
جرياً  نفسه  عىل  إشفاقه  من  أكثر  القوم 
انكاره  بعد  قال  ثم  االنبياء،  عادة  عىل 
))أي  ..چ   .Â  Á  À  ¿ ذلك 
عىل  اخلرض  أقدم  ثم   ،(24((( عظيامً منكراً 
انه   موسى النبي  فتصور  الغالم،  قتل 
حق،  بغري  املقتولة  النفس  عىل  عدوان 
يقيم  جعله  الذي  السبب  ايضاً  يدرك  ومل 
قرية)25)  يف  ينقض  ان  وشك  عىل  جداراً 
أستطعام اهلها فأبو أن يضيفومها مقرتحاً 

عليه أخذ األُجر.
 اجلو كله غامض وجمهول، اخلرض
له  قائالً  بتعهده:  يذكره  ةٍ  مرِّ كلٍّ  يف 

چ  *  )  (  '  &  %  $ چ 

نقض  فتكرار   ]75 الكهف:  ]سورة 

ــرآن،  ــق ال تــفــســري  يف  ــان  ــي ــب ال مــعــجــم   (24(
 .484 الطربريس/ 6/ 

)25) قيل هي )انطاكية) غريب حلب عىل ساحل 
البحر االبيض املتوسط. 

 اخلرض جعل   موسى به  تعهد  ما 
صدر  الذي  فان  مفارقته،  عىل  يعزم 
مل  النه  االثنني  بني  الفراق  سبب  هو  منه 
ولكن  عليه،  اشرتطه  ما  ينّفذ  ولن  يلتزم 
 موسى الصالح  العبد  نجد  ذلك  بعد 

 [ چ  عنها  التي سأل  االشياء  بكل 
يأخذ  ثم  چ  a  `  _  ^  ]  \
رآه  ما  بتأويل  فيعلمه  التجّيل،  يف  الرس 

وشاهده.
والنمو  التطّور  مراحل  أن  يعني  هذا 
تّبدل  االوىل   موسى شخصية  رافقتا 
ثم  املرحلة،  بداية  نفسه مثل  نظرته حول 
بالتوجه  لُه  التغرّي مع االحياء  بدأت معامل 
شخصيته  استقرت  وقد  عامل،  رجل  اىل 
اىل  بإفتقاره  مقراً  التغرّي  هذا  عىل  فعالً 
طلب  فيام  الصالح)  )العبد  الرجل  علم 

الرشد. يعلمه  أن  من 
القصة  هذه  يف  التصويرية  فالبنية 
انرصاف  سبب  عن  بالتساؤل  تبدأ 
عدم  ثم  املرحلة،  مهمة  عن  الذهن 
مطلقاً  والتساؤل  الصرب  عىل  االستطاعة 
العامل،  عليها  اقدم  التي  األسباب  عن 
من  نفسه  التساؤل  هذا  واستمرارية 
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املرحلة  مهمة  كون  مع  التكرار  خالل 
واعطاءه  العامل  علم  من  االخذ  هي 
موسى  به  حيط  مامل  عىل  بالصرب  امليثاق 

.  خرياً
{ذو القرنني}

القصة  هذه  يف  األحداث  تأيت 
الرتتيب  يف  وقوعها  وفق  عىل  وتتسلسل 
من  يبدأ  فيها  احلدث  أنَّ  أي  الزمني، 
الذروّة  اىل  وصوالً  ويتتابع  معينة  نقطة 
ثم اىل هناية من دون أي عودة او انقالب 
باحلدث  احلدث  الحداث، ويسمى هذا 
األحداث  فيه  تسري  الذي  البسيط)26) 
مصري  يف  إنقالب  أو  تغرّي  دون  من 
يف  األحداث  القرآن  ذكر  وقد  البطل، 
ورائع  منطقي  بتسلسل  القصة  هذه 

 Ù  Ø  × Ö  Õ  Ô  Ó چ 

 $  #  "  !  Ý  Ü  Û  Ú
]سورة  چ  *  )  (  '  &  %

.]84- 83 الكهف: 
حتى  بجيوشه  سار  القرنني)  )ذا  إنَّ 

التي  بالطريقة  يتطور  ــذي  ال ))احلـــدث   (26(
حينام  أي  املستمر  –الكل  عرفها–ارسطو 
حيدث التغري يف مصري البطل دون انقالب)) 

فن الشعر، ارسطو، 29 -30. 

ذلك  يف  ووجد  السّدين)27)  بني  بلغ  اذا 
من  شيئاً  اليعرف  متخلفاً  جمتمعاً  املكان 
ذلك  عىل  عالمة  واول  احلضارة  اسباب 
يتفامهون  لغة  يمتلكون  ال  كانوا  اهنم 

 ±  ° چ  بأهنّم  وصفهم  ورد  هلذا  هبا، 
اهلل  يكون  ال  أن  وجيوز  چ  ³  ²
لساهنم  القرنني  ذا  فّهم  وتعاىل  سبحانه 
أو  الطري،  منطق   سليامن فّهم  كام 
ومأجوج  يأجوج  أنَّ  برتمجان  ُه  لَ قالوا 
بإقامة  فتطَوع  أرضهم)28)  يف  مفسدون 
القامته  طريقة  أيرس  ان  ورأى  السدَ 
الطبيعني،  احلاجزين  بني  املمر  ردم  هي 
املتخلفني  القوم  أولئك  اىل  فطلب 
والعضلية،  املادية  بقوهتم  يعينوُه  أن 
يف  وكوموها  احلديد،  قطع  له  فجمعوا 
كأهنام  فاصبحا  احلاجزين،  بني  الفتحة 
بينهام  الكون  ذلك  تغلقان  صدفتان 
وأصبح  چ   ß  Þ  Ý  Ü  Û چ

انفخوا  قال:  القمتني،  بمساواة  الركام 
اذا  حتى  احلديد،  لتسخني  النار  عىل 

املفرسين  رأي  اغلب  عــىل  ــار  اهن قيل   (27(
 .494 البيان، 6/  )جبالن)، ينظر جممع 

)28) جممع البيان، 6/ 494. 
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وأمحراره،  توهجه  لشدة  كله  نارا  جعله 
أي  چ،   ë  ê  é  è چ  قال: 
به  وخيتلط  احلديد،  يتخلل  مذاباً  نحاسا 
احلاجزان  التحم  بذلك  صالبة  فيزيده 
ومأجوج  يأجوج  عىل  الطريق  وأغلق 

 ò  ñ  ð  ï  î  í چ 

فلقد   ]97 الكهف:  ]سورة  چ  ô  ó
ذا  واكب  الذي  احلدث  مراحل  متّيزت 
االيامن  عىل  الثبات  طبعها  وقد  القرنني 
مغرب  عند  قوم  أول  مواجهة  من  بدأ 
وانتهاءً  اخلراج  برفضه  مروراً  الشمس، 

 & %  $  #  " چ  هبتافه بعد انجاز السد 
چ  1  0  /  .  - ,  +  *  )  (  '

.]98 الكهف:  ]سورة 
حسب  الوقائع  رسد  فيها  ورد  فقد 
فيها  الشخصية  أنَّ  كام  الزمني،  ترتيبها 
البداية  فمنذ  االنبساط  بطابع  إتسمت 

 #  "  ! چ  االهلية  للعناية  وفقاً  يتحرك 
وهو  چ،   *  )  (  '  &  %  $
ذا طاف بمغرب الشمس ومطلعها وبلغ 
بتلك  مشدوداً  اليزال  كان  السدين،  بني 
فهو  السامء،  ألوامر  وفقاً  يتحرك  العناية 
عند  هبم  التقى  الذين  الظاملني  عن  يقول 

 N  M  L  K  J مغرب الشمس چ 
]سورة  U چ   T  S  R  Q  P  O
واقعه  عن  يقول  ثم   ،]87 الكهف: 

 Í  Ì  Ë چ  به  استعانوا  الذين  للقوم 
السد  بناء  من  االنتهاء  وعند  چ،   Ï  Î

& چ)29). %  $  #  " يقول چ 
ان النمو يف الشخصية وتسطحها من 
مسوغٌ  له  النص  يف  مواقعها  رسم  خالل 
القرآن  يف  قصة  فلكل   ، وفكريٌّ فنيٌّ 
مبادئها  لغرض  فنية  ))وسيلة  الكريم 
أساسها،  عىل  والرتبية  إليها،  والدعوة 
املؤمنني،  قلوب  يف  حقائقها  وتثبيت 
حوادثها،  وادارة  موضوعها،  ويف 
الدعوة  يف  القرآين  للمقصد  متاماً  خاضعة 
من  املقصد  هبذا  يتصل  ما  وبكلِّ  والرتبية 

موضوعات وتوجيهات)))30).
البنية  طبيعة  نوضح  أن  يمكننا 
التصويرية يف سورة )الكهف) من خالل 

والتغاير  التباين  طبيعة  يظهر  خمطط  اجياد 
النص. يف حركة الشخصيات يف 

)29) يف ظالل القرآن، سيد قطب، 16/ 13-
 .14

شديد،  حممد  القرآن،  يف  القصة  منهج   (30(
 .105
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)السورة)  يف  الشخصيات  فحركة 
عجيبة  بطريقة  النص  بنية  يف  توّزعت 
ويف  والتوازن،  واالتساق  االنتظام  من 
ولو  االسلوب،  ومجال  الروعة  غاية 
 موسى شخصية  يف  النظر  انعمنا 
املنبسطة:  القرنني  ذي  وشخصية  النامية 
كل  واضحة  الفكرية  املسوغات  لوجدنا 
الوضوح أذ نجد يف قصة موسى داللة 
الدوافع  من  اليه  وما  العلمي،  التواضح 
باجيابيته  االعجاب  الفرد عىل  التي حتمل 
ومن ثم فأنَّ هذا االجياب وما يؤول اليه 
نجد  اننا  كام  حيدده..  الذي  وهو  املبدع 
املادي  التمكني  أنَّ  القرنني  ذي  قصة  يف 

االجيابية  الشخصية  يقيّد  قد  الضخم 
باالعامل  القيام  أو  السليم  التحرك  من 
الشخصية  هذه  حيتجز  أو  الطبيعية 
هذين  أنَّ  بيد  حمدداً  سلوكها  من  فيجعل 
خالل  من  فيهام  االستجامء  يتم  املعنيني 
شخصيتني  او  ناميتني  شخصيتني  رسم 
يف  ذلك  نلمح  وقد  بالتسطح،  منتميتني 
لكن  االخرى،  القرآنية  النصوص  بعض 
اجلاميل  االثر  البحث  هذا  يف  هيمنا  الذي 
إزاء  فاملتلقي  النص،  بنية  به  متّيزت  الذي 
استجابة  يف  االثر  بالغ  املحالة  املواقف 
املتلقي من جانب واثراً فكرياً من جانب 

أخر.
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فحوى البحث

يعد محمد بن جرير الطربي ]ت310هـ[ اول من الف تفسرياً 

منهجياً مفصالً للقرآن الكريم اسامه ]جامع البيان يف تفسري القرآن[ 

وقد  القرآنية.  القراءات  ملسألة  تعرض،  ما  ضمن  فيه،  تعرض  وقد 

القراءات يف حدود املعايري  البحث ملوقف الطربي من هذه  عرض 

التي رآها مقياساً للقراءة الصحيحة، ضمن تطبيقات ومناذج اخرتناها 

مام تعرض لها مراعني يف ذلك مطابقة الفحوى للعنوان الذي ذيلناه 

البحث مع قدرة املجلة  ليتناسب طول  بعبارة ]تطبيقات ومناذج[ 

عىل نرش اكرب عدد من البحوث اذا التزمت هذه البحوث مبا قرر لها 

من عدد الصحائف. فمعذرة للسيد الباحث مع تقديرنا لكفايته يف 

االستقراء البحثي املثمر. 
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املقّدمة
والّصالة  العاملني  رّب  هلل  احلمد 

والّسالم عىل حمّمد وآله الطاهرين.
القراءات  موضوع  شغل  فقد  وبعد: 
الدرس  جمال  يف  واسعاً  باباً  القرآنية 
، ولعلني ال ابالغ إن  القرآين قديامً وحديثاً
ُيعد  القرآنية  القراءات  موضوع  ان  قلت 
صعيد  عىل  جدالً  املوضوعات  أكثر  من 
تراكم  من  الرغم  فعىل  القرآن،  النّص 
منذ  املوضوع  تناولت هذا  التي  الكتابات 
فهو  هذا  يومنا  واىل  للهجرة  الثاين  القرن 
بحثاً  يشبع  مل  خصب  موضوع  ذلك  مع 
اخلاطر،  يشفي  حتقيقاً  وال  الغليل،  يروي 
ولذا  وهناك،  هنا  الشذرات  بعض  إال 
الدراسات  هبذه  املعنيني  عيون  أن  نلحظ 

مل تزل مشدودة اليه.
عندما  املوضوع  هذا  أمهية  وتظهر 
ندرك أنه مقدمة اساسية ومهمة للوقوف 
الذي  القرآين  للنص  الدقيق  اللفظ  عىل 
أّي  أن  املعلوم  فمن  معناه،  ادراك  يراد 
نّص إذا ما ُغرّيت فيه بعض احلركات أو 
مفاد  أن  فيه  فمام ال شك  احلروف  بعض 
النص سينحرف تبعاً لذلك التغيري الذي 

غاية  يف  حقيقة  االمر  وهذا  عليه،  طرأ 
نص  اقدس  اىل  ينسحب  عندما  اخلطورة 
وكان  الكريم،  القرآن  وهو  الوجود  يف 
واملتأخرون  منهم  املتقدمون  العلامء، 
النص  عىل  اخلطورة  هذه  مدى  يدركون 

 h  g  f  e  d  c القرآنية الذيچ
 ]42 فصلت:  ]سورة  kچ   j  i
ومن هنا حاول فريق منهم أن يدافع عن 
واحلركات  احلروف  يف  التغريات  هذه 
عليها  القدسية  هالة  اضفاء  خالل  من 
من  فجعلوها  الرشعية،  لباس  وإلباسها 
تبارك وتعاىل  أّن اهلل  النبي، علامً  نطق 
قد أكد يف كتابه العزيز أّن كّل ما موجود 
وكلامت  حروف  من  الكريم  القرآن  يف 
عنده  من  هي  إنام  وسكنات  وحركات 
الرسول  نطق  من  وليس  وتعاىل  تبارك 

 .  -  ,  + تعاىلچ  قال  اطالقاً 
النجم:  4چ]سورة   3  2  1  0  /

.]4-3
بني  واضحاً  الفرق  أصبح  هنا  ومن 
الكريم،  القرآن  وهو  وجّل  عّز  اهلل  كالم 
النبوية  السنة  وهو   النبي وكالم 

الرشيفة.



حممد جواد كاظم

269

هذا  اصحاب  أمر  يف  والغريب 
القراءات  أّن  جيمعون  يكاد  أهنم  املّدعى 
أن  أي  آخر)1)،  يشء  والقرآن  يشء 
ُسنة،  هي  وإنام  قرآناً  ليست  القراءات 
قراء  من  يكون  االساس  هذا  وعىل 
كالم  حقيقة  يقرأ  إنام  القراءات  هبذه 
تبارك  اهلل  كالم  ضمن   الرسول
املبدأ  مع  متاماً  يصطدم  وهذا  وتعاىل، 
القرآين الذي تقرر يف اآلية اآلنفة الذكر.

أصحاب  فان  أمر  من  يكن  ومهام 
القراءات  بتواتر  القائل  االجتاه  هذا 
عن  الكتابة  اكثروا  قد   النبي عن 
ووضعوا  له،  فنّظروا  املوضوع،  هذا 
مل  أهنم  إال  اصوله،  وأسسوا  مبادئه، 
موقفهم  يف  واحد  منوال  عىل  يكونوا 
ادعى  من  فمنهم  القراءات،  هذه  جتاه 
من  ، ومنهم  تنظرياً وتطبيقاً الدعوى  هذه 
. ومن  تطبيقاً تنظرياً وخالفها  ذلك  ادعى 
بني هؤالء االعالم االمام حممد بن جرير 
القول  يف  املتشددين  من  فهو  الطربي، 
متبعة،  ُسنة  وأهنا  القراءات،  بتواتر 

)1) ينظر: الربهان 1/ 318، االتقان 1/ 273، 
تاريخ القرآن 40.

البيان  جامع  تفسريه  نتصفح  حني  ولكننا 
لنا  يتضح  ذلك،  يف  آرائه  وجوه  ونقلب 
أنه يامرس منهج االقصاء جلملة كبرية من 
القراءات بأساليب وطرق شتى، فيصف 
بالفساد،  وأخرى  بالضعف،  بعضها 
وهو  أخرى،  وخيطئ  قراءة،  ويصوب 
عىل  يتوّكأ  القراءات  هلذه  نقوده  كل  يف 
غري  متقلب  ومنهج  مضطربة،  أصول 
طي  يف  ذلك  لنا  سيتضح  كام  مستقر، 
يشء  عىل  دّل  إن  وهذا  الصفحات،  هذه 
املذهب  هذا  اصحاب  ان  عىل  يدل  فإنام 
صنعتهم  يتقنوا  ومل  اصوهلم،  حيكموا  مل 
أهنم  ذلك  يف  والسبب  الفن،  هذا  يف 
واألحكام  االصول  هذه  كل  استنبطوا 
من حمض اجتهادهم، من دون ان يركنوا 
عز  اهلل  عن  صادر  وثيق  نص  اىل  ذلك  يف 
به  ليقّوموا  الكريم  نبيه  عن  أو  وجل 

صنعتهم. به  ويستحكموا  بناءهم 
مفهوم القراءات القرآنّية
وموقف الطربّي منها:

اللغة  يف  وهي  قراءة،  مجع  القراءات 
االصطالح  ويف  لقرأ،  سامعي  مصدر 
أئمة  من  إمام  إليه  يذهب  مذهب 
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بالقرآن  النطق  يف  غريه  فيه  خمالفاً  القّراء 
الكريم)2).

قراءة  يف  الواجب  أّن  الواضح  ومن 
التي  نفسها  الكيفية  عىل  ُيقرأ  أن  القرآن 
عىل  أو   األكرم الرسول  هبا  يقرأ  كان 
بيته  أهل  منه  تلقاه  الذي  نفسه  األسلوب 
كلامته،  القرآن)3)، يف  قراءة  يف  وأصحابه 
ما  وكّل  وسكناته،  وحركاته،  وحروفه، 

الصويت. بالنطق  يتعلق 
الكريم  القرآن  أّن  أيضاً  املعلوم  ومن 
الناس  بني  األمر  بادئ  يف  تداوله  شاع 
دّون  ثم  واملشافهة،  السامع  طريق  عن 
املتمثلة  البدائية  الطريقة  بتلك  ذلك  بعد 
خالية  بطريقة  والكلامت  اخلطوط  برسم 
جعل  مما  والشكل،  اإلعجام  نقاط  من 
الكلامت  من  مجلة  حول  يدور  اإلشكال 
يف  توجيه  من  بأكثر  توّجه  أن  تقبل  التي 

قراءهتا.

يفّتشوا  أن  إىل  املسلمني  دعا  ما  وهذا 
هبا  يقرأ  كان  التي  القراءات  أصح  عن 
أن  بعد  خصوصاً   ،الكريم الرسول 

)2) ينظر: مناهل العرفان 1/ 410. 
)3) ينظر: بحوث يف تأريخ القرآن وعلومه 164.

قراءة  كيفية  يف  اخلالف  دائرة  اتسعت 
الكريم  القرآن  نصوص  من  كبرية  مجلة 
وسكناته،  وحركاته،  وألفاظه،  آياته،  يف 
حتى وصل األمر إىل أن خيتّص أئمة كبار 
سبعة  إىل  عددهم  ووصل  الشأن،  هبذا 
معينة  قراءة  يمثل  منهم  إمام  وكّل  أئمة، 
ختتلف عن قراءة غريه من أئمة القراءات، 
ازداد  أئمة، ثم  عرشة  إىل  العدد  وصل  ثم 

إىل أكثر من ذلك.
اجلميع  أّن  األمر  يف  والغريب 
الرسول  لقراءة  مطابقة  قراءته  أّن  يّدعي 
يقرأ  حقاً  النبّي  كان  فهل   ،الكريم
هبذا العدد الكبري من القراءات يف الكلمة 

الواحدة؟.
تؤيد  صحيحة  شواهد  هنالك  وهل 
فام  كذلك  األمر  كان  وإذا  املّدعى؟.  هذا 
هو الداعي هلذا االختالف؟. وما احلكمة 

من ورائه؟.
من  أكثر  للمسلمني  أّن  الواقع 
القراءات  مفهوم  إىل  نظرهتم  يف  مذهب 
القراءات  هذه  أّن  يرى  فمذهب  هذه، 
جربائيل  هبا  نزل  النبّي  عن  متواترة  سنة 
 ،أصحابه عنه  ونقلها  قلبه  عىل 
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أجيال  تلتها  ثم  التابعون،  عنهم  ونقلها 
السّنة  أهل  مذهب  وهو  املسلمني)4)، 

واجلامعة.
املذهب  هذا  أصحاب  ُجيمع  ومل 
املتواترة  القراءات  هذه  عدد  حتديد  عىل 
بتواتر  قال  من  فمنهم   ،النبّي عن 
الناس)5). بني  املشهورة  السبع  القراءات 

تواتر  يف  وتشّدد  أفرط  من  ومنهم 
إن  قال:  من  أن  فزعم  القراءات،  هذه 
التواتر  فيها  يلزم  ال  السبع  القراءات 

كفر)6)!. فقوله 
القراءات  بتواتر  قال  من  ومنهم 

العرش)7).
بني  يربط  أن  املذهب  هذا  وحاول 
إىل  املنسوب  واحلديث  القراءات،  تعدد 
سبعة  عىل  القرآن  بنزول  القائل   النبّي

أحرف.
 النبي قول  األحاديث  تلك  ومن 

الَ  قَ فَ يَاينِ  تَ أَ نْيِ  كَ لَ مَ إِنَّ   ُّ ُأيبَ يَا   ...(( أُليّب: 
ْدُه  زِ ُر  اآْلخَ الَ  قَ فَ ْرفٍ  حَ ىلَ  عَ ْأ  اْقرَ ا  ُدمُهَ أَحَ

 .75 ابن جرير  عند  القراءات  ينظر:   (4(
)5) ينظر: اإلتقان يف علوم القرآن 114 -123. 

 .433 )6) ينظر: مناهل العرفان 1/ 
)7) ينظر: املصدر نفسه 1/ 439. 

الَ  قَ فَ نْيِ  ْرفَ حَ ىلَ  عَ ْأ  اْقرَ الَ  قَ ْدينِ  زِ ُقْلُت  فَ
ىلَ  عَ ْأ  اْقرَ الَ  قَ فَ ْدينِ  زِ ُقْلُت  فَ ْدُه  زِ ُر  اآْلخَ
الَ  قَ ْدينِ  زِ ُقْلُت  فَ ْدُه  زِ ُر  اآْلخَ الَ  قَ فَ ةٍ  ثَ ثَالَ
ْدُه  زِ ُر  اآْلخَ الَ  قَ ْحُرفٍ  أَ ةِ  ْربَعَ أَ ىلَ  عَ ْأ  اْقرَ
الَ  ْحُرفٍ قَ ةِ أَ سَ ْ ىلَ مخَ ْأ عَ الَ اْقرَ ْدينِ قَ ُقْلُت زِ
ةٍ  تَّ سِ ىلَ  عَ ْأ  اْقرَ الَ  قَ ْدينِ  زِ ُقْلُت  ْدُه  زِ ُر  اآْلخَ
ْحُرفٍ  ةِ أَ ْبعَ ىلَ سَ ْأ عَ الَ اْقرَ ْدُه قَ ُر زِ الَ اآْلخَ قَ

.(8((( ْحُرفٍ أَ ةِ  ْبعَ سَ ىلَ  لَ عَ ُأْنزِ اْلُقْرآُن  فَ
ان  املذهب  هذا  اصحاب  وادعى 
هو  احلروف  هذه  تعدد  من  احلكمة 
حيددوا  مل  اهنم  إال  األمة  عىل  التيسري 
هذه  معنى  يف  التيسري  هذا  معامل 
مخسة  عىل  معناها  يف  فاختلفوا  احلروف 
اجلوزي)9)،  ابن  يقول  كام  قوال  وثالثني 
اربيعني  اىل  السيوطي  أهناها  حني  يف 
انتهت  ربام  أقوال  وهي  قوال)10)، 
هذه  حتولت  حني  غايتها  خالف  اىل 
واألقوال  اآلراء  هذه  حسب  احلروف 

التشعب  بسبب  االمة  عىل  تشديد  اىل 
احلال  بطبيعة  يوجب  الذي  والتعدد 

 .86 )8) مسند أمحد 35/ 
)9) ينظر: فنون االفنان 76. 

)10) ينظر: االتقان 1/ 164. 
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فحواه. وغموض  املطلب  عرس 
مذهب  وهو  الثاين  املذهب  أّما 
يرى  أّنه  عنه  فاملشهور  اإلمامية  الشيعة 
عن  متواترة  غري  القرآنية  القراءات  أّن 
إّما  أمرين  يف  تدور  هي  وإنام   ،النبي
وإّما  القارئ،  قبل  من  اجتهاداً  تكون  أن 
ال  الذي  الواحد  بخرب  منقولة  تكون  أن 

التواتر)11). يوجب 
هذا  فقهاء  من  املشهور  هو  هذا 
عنهم  يشذ  ومل  سلف،  عن  خلفاً  املذهب 

.(12( حديثاً قديامً أو  أحد 
تواتر  شأن  يف  املعارصين  بعض  قال 
الذي  هو   النبّي يكون  فال  القراءات: 
سوى  هلا  يتنّبه  مل  التي  الوجوه  هبذه  قرأها 
عصور  يف  جاؤوا  عرشة  أو  سبعة  قراء 
بأن  جلدير  شأنه  هذا  تواتراً  وإّن  متأخرة، 

ُيرمى قائله بالشطط يف الرأي )13).
معتربا عىل تواتر  وقال آخر: ال دليل 

 ،123 القرآن  تفسري  يف  البيان  ينظر:   (11(
29 -32، والتمهيد يف  وآآلء الرمحن 1/ 
علوم القرآن 2/ 27، ودراسات يف علوم 

 .100 الكريم  القرآن 
 .57 )12) ينظر: التمهيد يف علوم القرآن 2/ 

 .44 )13) ينظر: املصدر نفسه 2/ 

عرص  حتى  صعوداً  السبع  القراءات 
.(14(الكريم النبّي 

حسني  طه  الدكتور  شاطرهم  وقد 
هبذا الرأي إذ يقول: ))واحلّق أن ليست 
يف  الوحي  من  السبع  القراءات  هذه 
كافراً  منكرها  وليس  كثري،  وال  قليل 

دينه)))15). يف  مغتمزاً  وال  فاسقاً  وال 
تقارباً  ثمة  يرى  ال  االجتاه  إّن هذا  ثم 
جهة،  من  وتعددها  القراءات  مفهوم  بني 
واحلديث القائل بنزول القرآن عىل سبعة 
صّح  إن  هذا  أخرى،  جهة  من  أحرف 

.النبي عن  صدوره 
–هبذا  له  قيمة  ال  احلديث  فهذا 
املعنى– عند كثري من العلامء، وقد ّرصح 
، قال:  أصالً صحته  بعدم  الباحثني  بعض 
كأّنه  أصبح  الذي  للحديث  صحة  ))ال 
القراءات،  الختالف  واملربر  الدليل، 
واإلقدام  عليها،  الرشعية  صفة  وإضفاء 

القرآن،  ألفاظ  يف  والتبديل  التغيري  عىل 
عىل  نزل  قد  القرآن  إّن  يقول:  والذي 

القرآن  تفسري  منهج  يف  بحوث  ينظر:   (14(
الكريم 61. 

)15) يف األدب اجلاهيل 95. 
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أحرف)))16). سبعة 
عند  األحاديث  من  مجلة  يف  ورد  وقد 
الفريقني أّن القرآن نزل عىل حرف واحد، 
ما  ذلك  من  أحرف،  سبعة  عىل  وليس 
))قلت  قال:  يسار  بن  الفضيل  عن  جاء 
إّن  يقولون:  الناس  إن   :اهلل عبد  أليب 
فقال:  أحرف،  سبعة  عىل  نزل  القرآن 
حرف  عىل  نزل  ولكنه  اهلل  أعداء  كذبوا 

الواحد)))17). عند  من  واحد 
نزول  إىل  تشري  التي  واألحاديث 
صدى  هلا  كان  واحد  حرف  عىل  القرآن 

الشيعة. عامة  عند  واسعاً 
القراءات  هذه  من  موقفهم  أّما 
ورد  فقد  قراءهتا،  يف  أصّح  منها  وأّي 
عن  حديث  من  وبأكثر  الفريقني  عند 
أمروهم  أهنم  بيته  أهل  وعن   ،الرسول
الناس،  يقرا  كام  أو  تعلموا  كام  يقرؤوا  أن 
))إّن  قال:  أّنه  املؤمنني  أمري  عن  جاء  فقد 

كام  تقرؤوا  أن  يأمُركم   اهلل رسول 
متم)))18). ُعلِّ

)16) حقائق هامة حول القرآن الكريم 229. 
 .630 )17) الكايف 2/ 

البيان  وجامع   ،200  /2 أمحــد  مسند   (18(
 ،22  /3 حبان  ابــن  وصحيح   ،24  /1

قال:  سلمة  بن  سامل  عن  أيضاً  وجاء 
وأنا   اهلل عبد  أيب  عىل  رجل  ))قرأ 
ما  عىل  ليس  القرآن  من  حروفا  أستمع 
 :اهلل عبد  أبو  فقال  الناس،  يقرؤها 
يقرأ  كام  إقرأ  القراءة،  هذه  عن  كف 

الناس...)))19).
الطويس  الطائفة  شيخ  ّرصح  وقد 
 : قائالً القضية  هذه  جتاه  املذهب  بعقيدة 
مذهب  من  العرف  أّن  ))واعلموا 
أصحابنا والشائع من أخبارهم ورواياهتم 
نبي  عىل  واحد،  بحرف  نزل  القرآن  أّن 
واحد، غري أهنم امجعوا عىل جواز القراءة 

بام يتداوله القراء)))20).
قديامً  العلامء  من  مجلة  حتّدث  وقد 
القراءات  هذه  نشوء  سبب  عن  وحديثاً، 
إىل  اجلملة  يف  وعزوها  بينها،  فيام  املختلفة 
شكل  عىل  نوجزها  أن  نستطيع  عدة  أمور 

نقاط)21):

 ،224- 223 ومستدرك الصحيحني 2/ 
 .339 وكنز العامل 2/ 

 .633 )19) الكايف 2/ 
 .6 )20) التبيان يف تفسري القرآن 1/ 

الكريم  القرآن  حول  هامة  حقائق  ينظر:   (21(
 .246



معايري القراءة الصحيحة عند الطربي وموقفه منها

274

عدم احلركات اإلعرابية.• 
عدم النقط للحروف.• 
مفارقات يف الرسم القرآين.• 
غلط واشتباه النّساخ.• 
االجتهاد بالقراءة بكّل ما يوافق الرسم.• 
القصور يف القراءة.• 
خطأ السامعة.• 
إختالف اللهجات.• 

أن  إىل  حسني  طه  الدكتور  وذهب 
العرب  قبائل  بني  اللهجات  اختالف 
كانت هي السبب يف نشوء هذه القراءات 
إذ قال: ))... وإنام هي قراءات مصدرها 
أن  للناس  واختالفها،  اللهجات 
ويقبلوا  بعضها  ينكروا  وان  فيها  جيادلوا 

بعضها)))22).
املذهب  إىل  ينتمي  ّممن  والطربّي 
ونزول  القراءات  بتواتر  القائل  األّول 
حتدث  وقد  أحرف،  سبعة  عىل  القرآن 

كثرياً عن ذلك يف مقدمة تفسريه، وناقش 
مجلة من اآلراء ثم بني رأيه فيها إذ قال:

اهلل  أنزل  التي  السبعة  ))األحرف 
حرف  يف  سبع،  لغات  هّن  القرآن،  هبا 

)22) يف األدب اجلاهيل 95. 

باختالف  واحدة،  وكلمة  واحد، 
القائل:  كقول  املعاين،  واتفاق  األلفاظ 
وقصدي،  وإيّل،  وتعال،  وأقبل،  هلم، 
مما ختتلف  ذلك،  ونحوي، وقريب، ونحو 
وتتفق  املنطق  من  برضوب  األلفاظ  فيه 
به  بالبيان  اختلفت  وإن  املعاين،  فيه 
رسول  عن  ا  آنفً ينا  وَ رَ كالذي  األلسن، 
من  عنه  ذلك  روينا  وعمن   ،اهلل
»هلّم  قولك:  بمنزلة  ذلك  أن  الصحابة، 
إال  ينظرون  »ما  وقوله  وأقبل«،  وتعالَ 

«، و »إال صيحة«)))23). قيةً زَ
اشتغلوا  الذين  العلامء  من  والطربّي 
كان  إذ  كثرياً،  فيها  وبحثوا  القراءات  يف 

حافظاً ألقوال القّراء وقراءاهتم.
الطربّي  أن  الرتاجم  كتب  وتذكر 
القراءة  يف  جمّوداً  الصوت  حسن  كان 
البعداء  القّراء  يقصده  بذلك  موصوفاً 
قراءته  يسمعون  خلفه  للصالة  الناس  من 

وجتويده)24).
علم  يف  كتاب  من  أكثر  أّلف  وقد 
قيل  )القراءات)  كتاب  منها  القراءات، 

)23) جامع البيان 1/ 57 -58. 
)24) ينظر: معجم األدباء 18/ 66. 
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عرشة  ثامين  يف  يقع  كبري  جليل  كتاب  إنه 
جملدة، ذكر فيه مجيع القراءات من املشهور 
وله  ورشحه)25)،  ذلك  وعلل  والشواذ 

أيضاً كتاب )الفصل بني القراء))26).
كبرية  بجملة  تفسريه  حفل  وقد 
والنحوية،  اللغوية،  التوجيهات  من 
القرآنية،  للقراءات  والرصفية، والداللية، 
إىل  وينسبها  أّوالً  القراءة  يعرض  فكان 
إن  أصحاهبا  واىل  فرداً،  كان  إن  صاحبها 
كانوا أهل مرص من األمصار كالكوفيني، 
ثم  والبرصيني، واحلجازيني، وغري ذلك، 

يناقش تلك القراءة أحياناً.
وكان غالباً ما يدلو بدلوه يف تصويب 
منزلة  كانت  مهام  أخرى  ختطئة  أو  قراءة 

صاحبها.
معايري القراءات القرآنية عند الطربّي:

للطربي أصول وأسس سار عليها يف 
املختلفة،  القرآنّية  القراءات  بشأن  تفسريه 
قراءة  خُيّطئ  ال  انه  االوىل  للوهلة  ويبدو 
معايري  وفق  عىل  بل   ، اعتباطاً يصوهبا  أو 
اختذها فيصالً يف توجيه القراءات القرآنية، 

)25) ينظر: معجم األدباء 18/ 45. 
)26) ينظر: املصدر نفسه 18/ 65. 

القول  لنا  يمكن  واألصول  املعايري  وهذه 
أهنا ترتكز عىل نقاط أربع هي)27):

خلّط •  موافقة  القراءة  تكون  أن 
املصحف الرشيف.

يتشدد يف عدم اخلروج عن خّط  فهو 
القراءات  يرّد  نراه  ما  وكثرياً  املصحف، 

بحّجة خمالفتها للخّط القرآين.
عن  نقالً  القراءات  كتابه  يف  جاء 
من  عندنا  صح  ما  ))كل  قوله:  مكي 
القراءات، أنه علمه رسول اهلل ألمته 
له،  اهلل  أذن  التي  السبعة  األحرف  من 
لنا  فليس  القرآن،  هبا  يقرءوا  أن  وهلم 
خلط  موافقا  به  ذلك  كان  من  نخطئ  أن 
املصحف، فإن كان خمالفا خلط املصحف 
الكالم  وعن  عنه،  ووقفنا  به،  نقرأ  مل 

فيه)))28).
وقد   ...(( قوله:  ذلك  شواهد  ومن 
كعب:  بن  أيب  قراءة  يف  ذلك  أّن  ذكر 

]سورة  چ،   ¼  »  º چ¹ 

الغريم  كان  وإن  بمعنى:   ،]280 البقرة: 

)27) ينظر بعضها: ظاهرة نقد القراءات ومنهج 
الطربي فيها 58. 

)28) اإلبانة عن معاين القراءات 53. 
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وذلك وإن  ذا عرسة "فنظرة إىل ميرسة"، 
القراءة  جائز  فغرُي  جائزاً  العربية  يف  كان 
مصاحف  خطوط  خلالفه  عندنا،  به 

املسلمني)))29).
بالنقل •  القراءة جممعاً عليها  أن تكون 

القراء. قبل  من  املستفيض 
تواطئ  االعتبار  بعني  يأخذ  فهو 
القراء عىل قراءة واحدة، ويعد ذلك حجة 
يعد  القراءة، واملخالف هلا  يف صحة تلك 

شاذاً.
تفسري  يف  جاء  ما  ذلك  شواهد  ومن 
( * + ,چ]سورة  قوله تعاىلچ 

البقرة: 70[.
يف  والصواب  جعفر:  أبو  ))قال 
ابَهَ  تَشَ البقر  "إّن  عندنا:  القراءة  من  ذلك 
بتخفيف "شني" "تشابه" ونصب  علينا"، 
احلجة  إلمجاع  "تفاعل"،  بمعنى  "هائه"، 

ودفعهم  ذلك،  تصويب  عىل  القراء  من 
يعرتض  وال  القراءات،  من  سواه  ما 
نقل  فيام  عليه  وز  ُ جيَ من  بقول  احلجة  عىل 

واخلطأ)))30). والغفلة  السهو 

)29) جامع البيان 6/ 29. 
)30) جامع البيان 2/ 211. 

من •  التأويل  أهل  رأي  ختالف  ال  أن 
السلف.

الواردة  الروايات  يتعقب  فهو 
تلك  شأن  يف  والتابعني  الصحابة  عن 
روايات  اخلروج عىل  وال جييز  القراءات، 

السلف بحال من األحوال.
تفسري  يف  جاء  ما  ذلك  شواهد  ومن 

 ª  ©  ¨  §  ¦ تعاىلچ  قوله 
» ¬ ® چ]سورة آل عمران: 

.]140
القراءتني  وأوىل  جعفر:  أبو  ))قال 
ْسُكْم  يَْمسَ »إن  قرأ:  من  قراءة  بالصواب 
بفتح  مثله«،  ْرح  قَ القوم  مس  فقد  رح  قَ
»القاف« يف احلرفني، إلمجاع أهل التأويل 
عىل أن معناه: القتل واجلراح، فذلك يدل 

عىل أن القراءة هي الفتح)))31).
وجوه •  من  لوجه  موافقة  تكون  أن 

إما  املشهورة  أو  الفصيحة  العربية 

قياساً أو سامعاً.
اللغويني  يتابع  ما  غالباً  كان  إذ 
وتوجيهاهتم  آراءهم  ويعرض  والنحاة 
السامع  عىل  يرتكز  وكان  ذلك،  يف 

)31) ينظر: املصدر نفسه 7/ 237. 
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تؤيد  شعرية  شواهد  يورد  إذ   ، غالباً
أو  بصددها  هو  التي  القراءة  تلك 
إىل  الطربّي  احتكام  ويربز  تعارضها، 
توجيه  يف  واضحة  بصورة  العرب  كالم 
مراعياً  تفسريه  يف  القرآنية  القراءات 
املختلفة  واللغات  اللهجات  ذلك  يف 
مجلة  من  يتضح  وهذا  العرب،  عند 
إحدى  توجيه  يف  جاء  ما  منها  نصوص، 
كان  الفّراء  إن   ...(( قال:  القراءات، 
ذلك،  يف  التثقيل  جهة  نعرف  ال  يقول: 
"إال"  جيعلون   ، هذيلٍ يف  لغةٌ  أهنا  ونرى 
جياوزون  وال  َّا،  ملَ املخففة":  "إن  مع 
عليها  إال  نفس  كّل  ما  قال:  كأّنه  ذلك، 
الفّراء  ذكر  ما  صحيحاً  كان  فإن  حافظ، 
جائزةٌ  هبا  فالقراءة   ، يلٍ ُهذَ لغة  أهنا  من 

.(32 (((.. صحيحةٌ
إىل  حيتكم  الطربي  يكن  ومل 
نجده  بل  فحسب،  واللهجات  اللغات 

بني  ويميز  فيها  النظر  يمحص  أيضاً 
واألجود  واجليد  واألفصح  الفصيح 
قوله  تفسري  يف  ذكره  ما  ذلك  فمن 

 ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤ چ  تعاىل 

)32) جامع البيان 24/ 353. 

.]83 چ]سورة اإلرساء:  ª
عىل  ))والقراءة   : معقباً الطربي  قال 
وهي  األلف،  قبل  نَأَى  يف  اهلمزة  تصيري 

اللغة الفصيحة، وهبا نقرأ.
ذلك  يقرأ  املدينة  أهل  بعض  وكان 
بعد األلف، وذلك  اهلمزة  »ونَاء« فيصري 
عن  جاءت  قد  جائزة  لغة  كان  وإن 
اهلمز  ذلك  نظائر  يف  بتقديمهم  العرب 
يف موضع هو فيه مؤخّر، وتأخريمهوه يف 

موضع، هو مقّدم.
فقدموا  أبآر،  وهي  آبار  قال  وكام 
ى، بل  اهلمزة، فليس ذلك هو اللغة اجُلودَ

األخرى هي الفصيحة)))33).
اعتمدها  التي  األصول  هي  هذه 
القرآنية،  القراءات  توجيه  يف  الطربي 
أو  القراءة  تقبل  يف  معيارا  واختذها 
يف  اخلطأ  من  يسلم  مل  أّنه  إال  رفضها، 
منهجه هذا يف توجيه مجلة من القراءات، 
هلذه  خمالفتها  مع  بعضها  أجاز  فقد 
األصول أو املعايري، ورفض غريها وهي 
مجلة  نعت  أّنه  كام  األصول،  هلذه  موافقة 
كبرية من القراءات املتواترة حسب قوهلم 

)33) جامع البيان 18/ 63. 
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الباحثني)34)  بعض  كتب  حتى  بالشذوذ، 
يف  ظاهرة  شكلت  كوهنا  ذلك  يف  كتاباً 

تفسريه.
من  مجلة  عىل  الضوء  سنلقي  وهنا 
رأيه  فيها  الطربي  حكم  التي  النصوص 
أو  أخرى  ختطئة  أو  قراءة  تصويب  يف 

، من ذلك: ترجيح روايتني أو أكثر معاً
 • : چ تعاىل  قوله  تفسري  يف  جاء  ما 

آل  ]سورة  چ  =  <  ;
.]39 عمران: 

املدينة  أهل  ة  أَ رَ قَ الطربّي:  قال 
بتشديد   (( كَ ُ ُيبَرشِّ  َ اهللَّ نَّ  ))أَ والبرصة)35): 
تبشري  وجه  عىل  »الياء«،  وضم  »الشني« 
من  مجاعة  ذلك  وقرأ  بالولد،  زكريا  اهلل 
 َ اهللَّ نَّ  ))أَ وغريهم)36):  الكوفة  قرأة 
»الشني«  وضم  »الياء«  بفتح   ،(( كَ ُ ُيبَرشِّ

يف  املتواترة  الــقــراءات  عن  )دفــاع  ينظر:   (34(
لبيب  للدكتور  املفرس)  الطربي  مواجهة 

السعيد. 
)35) منهم: ابن كثري، وأبو عمرو، ينظر: احلّجة 
للقّراء السبعة 2/ 20، واملحرر الوجيز 1/ 

 .428
ينظر:  وعاصم،  عامر،  وابن  نافع،  منهم:   (36(
للقّراء  واحلّجة   ،205 القراءات  يف  السبعة 

السبعة 2/ 20. 

بولد  يَّرسك  اهلل  أن  بمعنى:  وختفيفها، 
ُبه لك، من قول الشاعر)37): َ هيَ

ةً  يفَ حِ صَ يْتُ  أَ رَ إِذْ  يَايلِ  عِ تُ  ْ بَرشَ
ا َ تَاهبُ كِ تْىلَ  يُ اج  جَّ احلَ مِنَ  تَتْكَ  أَ

أهلِ  لغة  ت«  »برشَ إّن  قيل:  وقد 
قريش...،  من  وغريهم  كنانة  من  هتامة 

البيت يف ذلك)38): وينشد هلم 
ىلَ نيَ إىلَ العُ شِ البَاهِ يْتَ  أَ ا رَ إذَ وَ

لِ ْحِ ممُ اعٍ  بِقَ مُ  هُ فُّ كُ أَ ــــــــــراً  بْ غُ  
ـهِ  بـِ وا  ُ بَرشِ بِامَ   ْ ابْرشَ وَ  ، مُ نْهُ عِ أَ فَ

لِ انْزِ فَ نْكٍ  بِضَ وا  لُ نَزَ مُ  ا هُ إذَ وَ
يقرأ:  كان  أّنه  قيس  بن  محيد  وعن 
»الشني«  وكرس  »الياء«  بضم  ك)،  )ُيْبرشِ

وختفيفها.
قرأ:  من  قال:  الكويّف  معاذ  وعن 
ومن  البشارة،  من  فإنه  مثقلة،  ُهْم)  ُ )ُيبَرشِّ

)37) مل أعثر عىل قائله. 
خفاف،  بن  قيس  لعبد  منسوبان  البيتان   (38(
واألصمعيات   ،385 املفضليات  يف  كام 
برواية  ورد  فيهام  الثاين  والبيت   ،230
مــفــردة  ــىل  ع شــاهــد  فيها  لــيــس  خمــالــفــة 
عطية  إىل  العكربي  ونسبهام  ــبــرش«،  »ي
رشح  يف  التبيان  يف  كام  اجلاهيل،  زيد  بن 

 .185 الديوان 3/ 
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»الياء«،  بنصب  خمففة،  ُهْم)،  ْبرُشُ )يَ قرأ: 
هم. فإنه من الرسور، يرسُّ

هي  التي  والقراءة  جعفر:  أبو  قال 
»الياء«  ضم  ذلك،  يف  عندنا  القراءة 
التبشري،  بمعنى  »الشني«،  وتشديد 
والكالُم  السائرُة  اللغة  هي  ذلك  ألن 

املستفيض املعروف يف الناس.
من  الكويف  معاذ  عن  روي  ما  وأما 
يف  والتشديد  التخفيف  معنى  بني  الفرق 
العرب  بكالم  العلم  أهل  نجْد  فلم  ذلك، 
ملا  معنى  فال  صحيح،  وجه  من  يعرفونه 
بن  جرير  قال  وقد  عنه،  ذلك  من  ُحكي 

عطية)39):

ريُ بْشِ التَّ كَ  هِ جْ لِوَ قَّ  ُ حُ بِرشْ ا  يَ
! مِريُ أَ نْتَ  أَ نَا وَ لَ بْتَ  ضِ ال غَ  هَ
»التبشري«،  بقوله  أراد  أنه  علم  فقد 
اجلامل والنضارة والرسور، فقال »التبشري« 
معنى  أن  ذلك  بنيَّ  فقد  »البرش«،  يقل  ومل 

.(40( التخفيف والتثقيل يف ذلك واحدٌ
الطربي  لنا  يعرض  النص  هذا  يف 
شعرية  شواهد  مع  خمتلفة  قراءات  ثالث 

)39) ينظر: ديوانه 366. 
)40) ينظر: جامع البيان 6/ 386 -370. 

كل  مفاد  ذلك  يف  موضحاً  منها،  لبعض 
يف  خيلص  ثم  القراءات،  هذه  من  قراءة 
فقط،  واحدة  قراءة  تصويب  إىل  القول 
التي  والبرصة  املدينة  أهل  قراءة  وهي 
الشني،  وتشديد  الياء،  ضّم  عىل  تنّص 
السائرة  اللغة  بكوهنا  ذلك  عىل  مستدالً 
الناس،  يف  املعروف  املستفيض  والكالم 
فهو يركن يف تقبلها إىل أمرين األول أهنا 
معيار  مع  تلتقي  أهنا  أي  السائرة  اللغة 
التوافق مع العربية ولو من وجه، واألمر 
الثاين أهنا الكالم املستفيض املعروف بني 

الناس.
التي  التشديد  قراءة  بخصوص  هذا 
التخفيف  قراءة  أما  الطربي،  اختارها 
هلذه  أن  علام   ، متاماً عنها  أعرض  فقد 
مع  بعضها  يلتقي  مهمة  مزايا  القراءة 
الطربّي  عّدها  التي  القراءات  أصول 

: وغريه حجة يف قبوهلا، من ذلك مثالً
العربية، . 1 وجوه  من  لوجه  موافقتها 

واستشهد  الوجه  هذا  فيها  صّح  وقد 
الشعرية  بالشواهد  الطربي  عليه 
إىل  إضافة  العرب،  لفصحاء  املنسوبة 
أهّنا لغة لبعض قبائل العرب كتهامة، 
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وقريش، وُعكل)41).
القّراء . 2 اغلب  هبا  قرأ  القراءة  هذه  أن 

من  مخسة  ضمنهم  ومن  املشهورين 
الكسائي، ومحزة،  السبع، وهم  القراء 
أما غري  عامر، وعاصم،  وابن  ونافع، 
القراء  من  عدد  فقرءها  السبع  القراء 
قيس،  بن  محيد  اشهرهم  من  أيضاً 

وحييى بن وثاب)42).
القراءة  تكون  املقايسة  هذه  وعىل 
املقروءة عىل لسان مخسة من القراء السبعة 
التي جاءت عىل  القراءة  أكثر مقبولية من 
قرره  ما  حسب  فقط،  منهم  اثنني  لسان 

الطربي يف منهج تقبله للقراءات.
عن . 3 بالتخفيف  مقروءة  وردت  أهّنا 

اهلل  كعبد  أيضاً  التأويل  أهل  بعض 
بن مسعود، وجماهد)43).

عند  مقبولة  قراءة  فهي  ذلك  ومع 

معاين  ينظر:  الفراء  منها  األخــرية  ذكر   (41(
 .212 القرآن 1/ 

واحلّجة   ،71  /3 والبيان  الكشف  ينظر:   (42(
للقّراء السبعة 2/ 20. السبعة يف القراءات 

 .205
واملحرر   ،71  /3 والبيان  الكشف  ينظر:   (43(

الوجيز 1/ 428. 

بالقراءات  عنوا  الذين  العلامء  من  مجلة 
القرآنية، كام ّرصحوا بذلك، كالفراء)44)، 
الفاريس)46)،  وابن خالويه)45)، وأيب عيل 

وغري ذلك.
القراءة  هلذه  املزايا  هذه  وجود  فمع 
عند  التقبل  معايري  معظم  توافق  التي 
الطربي إال أنه أعرض عنها واختار غريها 

من القراءات.
ويف هذا النص أيضا نجد أن الطربي 
القائل  الكويف  معاذ  رأي  عىل  يعرتض 
والتشديد،  التخفيف  معنى  بني  بالتفريق 
بكالم  العلم  أهل  نجد  فلم  قال:  إذ 

يعرفونه من وجه صحيح. العرب 
العلم  أهل  وارد عن  التفريق  أن  علامً 
فقد  وبعده،  الطربّي  قبل  العرب  بكالم 
إذ قال:  الفّراء يف معانيه  املعنيني  فّرق بني 
البرشاء،  بشارات  عىل  املشّدد  ))وكأّن 
األفراح  وجهة  من  التخفيف  وكأّن 
املشيخة  كان  يشء  وهذا  والرسور، 

يقولونه)))47).

)44) ينظر: معاين القرآن 1/ 212. 
)45) ينظر: احلجة يف القراءات السبع 50. 
 .21 )46) ينظر: احلجة للقراء السبعة 2/ 

 .212 )47) معاين القرآن، الفراء 1/ 
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قتيبة قال  ابن  أيضاً  الفرق  وذكر هذا 
نَُّه  أَ كَ ))وَ الفراء:  لرأي  عرض  أن  بعد 
يبرش.  ُهوَ  فَ فبرش  بَرشته  ا:  ذَ هَ عىل  ال  ُيقَ
يفِ  وقرأت  فجرب  اْلعظم  جربت  مثل 
بَرشته  يني:  اْلبَرصِ عىل  ْيهٍ  يبَوَ سِ كتاب 

أْفطر)))48). فَ فطرته  مثل:  فأبرش 
أّما بعد الطربّي فذكره مجع من العلامء 
اجلوزي)50)،  وابن  األزهري)49)،  منهم 

والسمرقندي)51).
 • ¯  ®  ¬  « چ  تعاىل  قوله 

²چ]سورة   ±  °
البقرة: 282[.

أة  القرَ ))واختلفت  الطربي:  قال 
احلجاز  قرأة  عامة  فقرأته  ذلك،  قراءة  يف 
تَُكونَ  ْن  أَ القرأة)52): )إِال  والعراق وعامة 
) بالرفع، وانفرد بعض قرأة  ةٌ َ ارضِ ةٌ حَ ارَ َ جتِ
وذلك  بالنصب،  به  فقرأ  الكوفيني)53) 

 /2 قتيبة)  )ابــن  احلديث  غريب  ينظر:   (48(
 .233

)49) ينظر: معاين القراءات 100. 
)50) ينظر: زاد املسري 1/ 332. 

)51) ينظر: بحر العلوم 1/ 213. 
ينظر:  عاصم،  غري  السبعة  قــراءة  وهي   (52(

احلّجة للقّراء السبعة 1/ 499. 
السبعة  للقّراء  احلّجة  ينظر:  عاصم،  وهو   (53(

 .499 /1

كانت  إذ  العربية،  يف  جائزاً  كان  وإن 
مع  واملنعوتات  النكرات  تنصُب  العرُب 
جمهوالً  »كان«  يف  معها  وتضمر  »كان«، 
به«،  فأتنا  طيباً  طعاماً  كان  »إن  فتقول: 
طيبٌ  طعامٌ  كان  »إن  فتقول:  وترفعها 
بمثل  ها  خربَ النكرةَ  فتتبع  به«،  فأتنا 
القراءة،  من  أختار  الذي  فإن  إعراهبا، 
يف  الرفُع  بغريه،  القراءةَ  أستجيز  ال  ثم 
عىل  القرأة  إلمجاع  احلارضة«،  »التجارة 
عنهم،  نصباً  ذلك  قرأ  من  وشذوذ  ذلك، 
وال ُيعرتض بالشاذ عىل احلجة، ومما جاء 

نصباً قوُل الشاعر)54):
ا اقَ فَ يَانِ عِ بْكِ ال تَ يْنيَ هَ عَ أَ

ا نَاقَ مْ وعِ نَهُ يْ ا بَ نً عْ ا كانَ طَ  إذَ
وقول اآلخر )55):

ةٍ  رَّ ُ مٍ حلِ وْ ومِي: أَيُّ قَ ِ قَ هللاِ وَ
ا!!. نَعَ شْ بَ أَ اكِ وَ ا كَ ا ذَ مً يَوْ انَ  ا كَ إذَ
وإنام تفعل العرب ذلك يف النكرات، 

النكرات  أخبار  إتباع  من  وصفنا  ملا 

)54) مل أعثر عىل قائله. 
منسوباً  سيبويه  كتاب  يف  البيت  هذا  ورد   (55(
الرواية  اختالف  مع  شأس،  بن  عمرو  إىل 

 .47 يف صدره، ينظر: الكتاب1/ 
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ها)))56). أسامءَ
يعرض الطربي يف هذه اآلية قراءتني 
بالرفع  جاءت  األوىل  كان،  ملعمول 
يوّضح  ثم  بالنصب،  جاءت  واآلخرى 
هاتني  حول  األقوال  من  قول  كّل  مفاد 
النصب  قراءة  عىل  ويستشهد  القراءتني، 
ثم  صحيح،  شعري  شاهد  من  بأكثر 

هلا. القراء  أغلب  ملخالفة  يرفضها 
هذين  معارضة  يف  واضح  فرأيه 
دليالً  ينهضان  ال  أهنام  ذلك  الشاهدين 
عند  بالنصب  القراءة  إجازة  يف  كافياً 

الطربي يف هذه اآلية.
سبيل  عىل  حتى  ذلك  يرتض  مل  فهو 
هلا  النصب  قراءة  أّن  علامً  االستجازة، 
مسوغات معتربة، ذلك أهّنا تلتقي مع مجلة 
فمن  الصحيحة،  القراءات  رشوط  من 

ذلك:
لرسم . 1 موافقة  النصب  قراءة  أن 

قد  القيد  وهذا  الرشيف،  املصحف 
من  مجلة  عىل  كثرياً  الطربّي  به  احتج 
القراءات فوافق التي توافقه وخالف 
املوطن  هذا  يف  إال  ختالفه  التي 

)56) جامع البيان 6/ 80 -81. 

يتخىل  إذ  متفرقة،  أخرى  ومواطن 
قبول  يف  التزمه  الذي  منهجه  عن 

ورفضها. القراءات 
هلا . 2 النصب  قراءة  أن  أيضاً  ذلك  ومن 

الصحيحة  العربية  وجوه  من  وجه 
من  مسموع  هو  كام  واملشهورة، 
لذلك  الطربّي  استشهد  وقد  العرب، 

بشعر العرب.
يف . 3 جاءت  قد  الصياغة  هذه  أّن  كام 

قوله  ذلك  من  كثرياً،  الكريم  القرآن 
 y  x  w  v  u  t چ  تعاىل: 

z چ]سورة األنعام: 145[.
مقروءة . 4 جاءت  أهنا  أيضاً  ذلك  ومن 

السبعة  القراء  أحد  لسان  عىل 
وإن  القراءة  يف  حّجة  فهو  املشهورين 

تفرد.
قد حظيت  قراءة  فهي  ومع كل ذلك 
عنوا  الذين  العلامء)57)  بعض  بقبول 

رفض  الطربّي  أّن  إال  القرآين،  بالدرس 
القراءة  أستجيز  ال  )ثم  بقوله:  هذا  كّل 

بغريه).
برأيه  جزم  وإن  الطربّي  أّن  والواقع 

: معاين القرآن 1/ 185.  )57) ينظر مثالً
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أّن  إال  النصب،  لقراءة  قبوله  عدم  يف 
رأيه هذا فيه يشء من االضطراب إذا ما 
تفسريه،  يف  أخرى  قرآنية  آية  مع  قابلناه 
إذ يوقفنا هنالك عىل رأي مغاير ملا ذهب 
قراءة  جتاه  الكريمة  اآلية  هذه  يف  إليه 
 ، آنفاً املذكور  شاهدها  وجتاه  النصب 
القرآنية  اآلية  يف  عليه  سنتعرف  ما  وهذا 

اآلتية.
 • ;  :  9 چ  تعاىل:  قوله 

 ?  >  =  <
 E  D  C  B  A  @

G F چ]سورة النساء: 92[.
)إِال  بعضهم:  ))قرأها  الطربّي:  قال 
أن  إال  بمعنى   ، رفعاً  ( ةٌ ارَ َ جتِ تَُكونَ  ْن  أَ
تراض  عن  جتارة،  تقع  أو  جتارة،  توجد 
بذلك  حينئذ  أكلها  لكم  فيحّل  منكم، 

املعنى.
هذا  عىل  ذلك  قرأ  من  ومذهب 
ال  هاهنا،  تامةً  تكون«  أن  »إال  الوجه: 
رب عىل ما وصفت، وهبذه  حاجة هبا إىل خَ
وأهل  احلجاز  أهل  أكثر  قرأ  القراءة 

البرصة)58).

وأبو  كثري،  وابــن  نافع،  كذلك:  قرأها   (58(

قرأة  عامة  وهم  آخرون،  ذلك  وقرأ 
 ،( ةً ارَ َ جتِ تَُكونَ  ْن  أَ )إِال  الكوفيني)59): 
األموال  تكونَ  أن  إال  بمعنى   ، نصباً
تراض  عن  جتارةً  بينكم،  تأكلوهنا  التي 
فتكون  أكلها،  هنالك  لكم  فيحل  منكم، 
أن  »إال  قوله:  يف  مضمرة  »األموال« 
تكون«، و«التجارة« منصوبة عىل اخلرب.

قال أبو جعفر: وكلتا القراءتني عندنا 
الستفاضتهام  هبام،  القراءُة  جائزةٌ  صوابٌ 
معانيهام،  تقارب  مع  األمصار،  قرأة  يف 
غري أن األمر وإن كان كذلك، فإن قراءة 
قراءته  من  إيّل  أعجُب  بالنصب  ذلك 

بالرفع، لقوة النصب من وجهني:
من  ذكر  »تكون«  يف  أن  أحدمها: 

األموال.
ذكر  فيها  جيعل  مل  لو  أنه  واآلخر: 
وهي  »التجارة«،  بـ  أفردت  ثم  منها، 
العرب  كالم  يف  فصيحاً  كان  نكرة، 
اسم وخرب،  مبنيةً عىل  كانت  إذ  النصُب، 

للقّراء  احلّجة  ينظر:  عامر،  وابن  عمرو، 
ــراءات  ــق ال ومعجم   ،78  /2 السبعة 

 .126 القرآنية 2/ 
ينظر:  والكسائي،  وعاصم،  محزة،  وهم:   (59(

احلّجة للقّراء السبعة 2/ 78. 
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واحدة،  نكرة  إال  معها  يظهر  مل  فإذا 
الشاعر: قال  نصبوا ورفعوا، كام 

ا))(٦٠). نَاقَ عِ مْ وَ نَهُ يْ ا بَ نً عْ انَ طَ ا كَ إِذَ
جداً  ومشاهبة  متقاربة  اآلية  هذه 
النحوي،  الرتكيب  ناحية  من  لسابقتها 
لكنها   ، أيضاً قراءهتا  يف  اخُتلف  وقد 
قرأها  من  أّن  اآلية  تلك  عن  انامزت 
السبعة،  القراء  من  قّراء  ثالثة  بالنصب 
قراءة  جيّوز  أن  الطربّي  دعا  ما  هذا  وربام 

فيها. النصب 
قراءة  بتجويز  الطربي  يكتف  ومل 
هبا  العجب  أخذه  بل  فحسب،  النصب 
وأحال  الرفع،  قراءة  عىل  فّضلها  حتى 

السبب يف ذلك عىل أمرين:
من  ذكر  »تكون«  يف  )إن  قوله:  األول 

األموال).
اخرتنا  إذا  أننا  العبارة  هبذه  ويقصد 
خرب  )جتارة)  فستكون  النصب  قراءة 
هلا،  اسم  تقدير  إىل  احتجنا  وهبذا  كان، 
)األموال)،  حتامً  سيكون  هنا  والتقدير 

 < چ  ألّنه قد تقدم ذكره يف اآلية نفسها: 
"تكون"  <چ، فاقرتنت   =

)60) جامع البيان 8/ 219 -220.

املعنى:  يكون  وحينها  األموال،  بذكر 
وهذا   ،" جتارةً األمواُل  تكون  أن  "إال 

تأويلها. من  املشهور 
الفارق  هي  النكتة  هذه  أن  والواقع 
ين من  الدقيق بني هذه اآلية وبني آية الدَ
سورة البقرة اآلنفة، إذ إن )كان) هنالك 
ما  وهذا  قبلها،  مذكور  بيشء  تقرتن  مل 
إليها  يميلون  القراء  من  عدداً  جعل 
بقراءة النصب يف هذه اآلية، كام أنه أحد 
لإلعجاب  مدعاة  كانا  اللذين  الوجهني 
وهو  النصب،  قراءة  يف  الطربّي  عند 

اإلعجاب. يستحق  توجيه 
الثاين  الوجه  يف  النظر  لنمعن  ولكن 
هبذه  لإلعجاب  الطربي  دعا  الذي 
القراءة، إذ قال: )واآلخر: أنه لو مل جيعل 
"التجارة"،  بـ  أفردت  ثم  منها،  ذكر  فيها 
العرب  وهي نكرة، كان فصيحاً يف كالم 

النصُب...).
كان  أفردت  لو  أنه  هذا  قوله  فمفاد 
لألموال،  ذكر  فيها  يكن  ومل  )جتارة)  مع 
نصب  صحة  عىل  كافياً  دليالً  ذلك  لكان 
العرب،  كالم  فصيح  من  وهذا  )جتارة) 
ثم استشهد بشاهد من كالم العرب عىل 
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الشاعر: املذهب!. وهو قول  صحة هذا 
ا نَاقَ عِ وَ مْ  نَهُ يْ بَ ا  نً عْ طَ انَ  كَ ا  إِذَ

أن  املقالة  هذه  يف  النظر  يلفت  وما 
يف  ين  الدَ آية  مع  متاماً  حدث  ما  هذا 
أفردت  البقرة، )فكان) هنالك قد  سورة 
بذكر  تقرتن  ومل  نكرة،  وهي  بـ)التجارة) 
يف  تعبريه  حد  عىل  يلزم  ما  وهذا  يشء، 
بالنصب،  القراءة  وجه  قوة  النص  هذا 
أن  قاطعاً  رفضاً  رفض  ذلك  مع  لكنه 

بالنصب. ُتقرأ 
الشاهد  أّن  ذلك  كّل  من  واألغرب 
ين هو نفسه  الشعري الذي رفضه يف آية الدَ
أصبح دليالً قوياً عىل صحة قراءة النصب 

يف هذه اآلية!.
قد  القراءة  هذه  فإّن  واخلالصة 
آيتني  يف  متغايرين  توجيهني  وّجهت 
والرفض،  بالرّد  قوبلت  تارة  متقاربتني، 
فلم تنهض حّجة كافية يف توجيها كقراءة 
حظيت  أخرى  وتارة  بالنصب،  صحيحة 
حجتها  وأصبحت  والقبول،  بالتأييد 

النصب. بقراءة  توجيهها  واضحة يف 
من  يشء  فيه  الذي  هذا  ولعّل 
التفسري،  ضخامة  إىل  مرجعه  التناقض، 

مما  به،  االشتغال  يف  األعوام  وتعاقب 
وتبديل  اآلراء  تغيري  إىل  أحيانا  يدعوا 
ويبدو  املفاهيم،  بعض  النظر يف  وجهات 
اآلية  هذه  توجيه  يف  حصل  ما  هذا  أن 

القرآنية.
وضوح  عدم  إىل  يرشدنا  هذا  ولكن 
مما  الطربي  عند  القراءة  تقبل  يف  الرؤيا 
األصول  باضطراب  القول  إىل  يدفعنا 
عند  القرآنية  القراءات  نقد  يف  املعيارية 

الطربي.
 • ´  ³  ² چ  تعاىل  قوله 

µچ ]سورة املائدة: 2[.
يف  القرأة  واختلفت  الطربّي:  قال 
األمصار:  قرأة  عامة  فقرأته  ذلك،  قراءة 
من:  "الياء"  بفتح  نَُّكْم)  مَ رِ ْ جيَ ال  )وَ
قرأة  بعض  ذلك  وقرأ  ُمه"،  أْجرِ ْمُته  رَ "جَ

الكوفيني.
ال  )وَ قرأ:  أنه  األعمش  وعن 
"أجرمته  من:  "الياء"،  مرتفعة  نَُّكْم)  مَ رِ ُجيْ

مني". رِ أجرمه، وهو ُجيْ
أوىل  هو  )والذي  جعفر:  أبو  قال 
قرأ  من  قراءة  القراءتني،  من  بالصواب 
"الياء"،  بفتح  نَُّكْم)  مَ رِ ْ جيَ ال  )وَ ذلك: 
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قرأة  يف  بذلك  القراءة  الستفاضة 
خالفها)62)،  ما  وشذوذ  األمصار)61)، 
العرب،  يف  السائرة  املعروفة  اللغة  وأهنا 
»أجرم  بعضها:  من  مسموعاً  كان  وإن 
رم« عىل شذوذه، وقراءة القرآن بأفصح  ُجيْ
اللغات أوىل وأحق منها بغري ذلك، ومن 

ْمُت«، قول الشاعر)63): رَ لغة من قال »جَ
تْ  مَ رَ ا جَ مَ ال وَ كْ ي عُ تَكِ املُشْ ا  َ هيُّ أَ ا  يَ

، وإبْآس(٦٤). تْلٍ قَ ائِلِ مِنْ  بَ القَ إىل 
هاتني  بني  هنا  الطربّي  فاضل 
الفتح،  قراءة  وصّوب  القراءتني، 
القراءة  وهذه  بالشذوذ،  األخرى  ونعت 
احد  قراءة  هي  بالشذوذ  وسمها  التي 

األعمش  غري  الــقــّراء  عامة  ــراءة  ق وهــي   (61(
السبع  الــقــراءات  ــراب  إع ينظر:  وحييى، 
وعللها 89، ومعجم القراءات القرآنية2/ 

 .189
واألعــمــش،  مسعود،  ابــن  قـــراءة  وهــي   (62(
القرآن البن  ينظر: خمترص يف شواذ  وحييى، 
وشواذ   ،422  /3 والتبيان   ،31 خالويه 

القراءات 150. 
الفرزدق، وهو غري  إىل  ثعلب  نسبه  البيت   (63(
العلامء  جمالس  ينظر:  ديوانه،  يف  موجود 
الزاهر يف معاين  11، وهو بال نسبة يف   /1

كلامت الناس 1/ 375. 
)64) ينظر: جامع البيان 9/ 485. 

عليهم  اعتمد  الذين  التأويل  اصحاب 
الطربي كثريا يف تفسريه وهو عبد اهلل بن 
مسعود كام أهنا قراءة االعمش كام رصح 
وحييى  ابراهيم  قراءة  أيضاً  وهي  بذلك 
بن وثاب)65)، كام روى هذه القراءة أمحد 
عن  واألصمعي   ، ّ اينِ رَ ْعفَ والزَّ حنبل،  بن 
نافع)66) وهو أحد القراء السبعة وهذا ما 
حسب  االعتبار  بعني  القراءة  أخذ  يلزم 
عند  القراءة  تقبل  منهج  من  املألوف 

الطربي وغريه.
فان  أخرى  جهة  ومن  جهة  من  هذا 
وجوه  من  صحيح  وجه  القراءة  هلذه 
الطربي  ذلك  اىل  التفت  وقد  العربية 
واستشهد له بشاهد إال أنه عّد هذا الوجه 
شاذاً علامً أن هذا الوجه هو لغة من لغات 
العرب التي ال يمكن ان توصف بالشذوذ 

.(67( تَانِ ا ُلغَ قال الكسائي: مُهَ
الَ  قَ معنى  هلا  قراءة  أيضاً  وهي 
نَُّكْم  لَ نَُّكْم« الَ ُيْدخِ مَ رِ ْعنَى »الَ ُجيْ اُج: مَ جَّ الزَّ
نِي يفِ  لَ ْدخَ ْي أَ نِي أَ امَ تَُقوُل: آثَمَ ، كَ ْرمِ يفِ اجْلُ

)65) ينظر: معاين القران للفراء 1/ 299. 
 /1 العرش  الــقــراءات  يف  الكامل  ينظر:   (66(

 .532
)67) ينظر تفسري القرطبي 6/ 110. 
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.(68( ْثمِ اإْلِ
قوله تعاىل: چ ¤ ¥ ¦ § ¨ • 

© ªچ]سورة هود: 105[.
قال الطربي: ))فقرأ ذلك عاّمة قراء 
)يَْومَ  فيها)69):  الياء  بإثبات  املدينة  أهل 
بعض  ذلك  وقرأ   ،( نَْفسٌ ُم  لَّ تَكَ ال  يَْأيتِ 
الكوفيني  وبعض  البرصة  أهل  قراء 
وحذفها  الوصل،  يف  فيها  الياء  بإثبات 
من  مجاعة  ذلك  وقرأ  الوقف)70)،  يف 
الوصل  يف  الياء  بحذف  الكوفة  أهل 
نَْفسٌ  ُم  لَّ تَكَ ال  يَْأتِ  )يَْومَ  والوقف)71): 

.( بِإِْذنِهِ إِال 
قال أبو جعفر: والصواب من القراءة 
)، بحذف الياء  يف ذلك عندي: )يَْومَ يَْأتِ
يف الوصل والوقف إتباعاً خلط املصحف، 
أْدرِ  ا  »مَ تقول:  هلذيل،  معروفة  لغة  وأهنا 

)68) ينظر معاين القرآن واعرابه 2/ 156. 
يف  السبعة  ينظر:  كثري،  ابن  قــراءة:  وهي   (69(

القراءات 339. 
والكسائي،  عمرو،  أبــو  كذلك:  قرأها   (70(
ونافع، وابن كثري، وأبو جعفر، ينظر: احلجة 
للقراء السبعة 2/ 416، ومعجم القراءات 

القرآنية 3/ 134. 
ينظر:  )71) وهي قراءة عاصم، وعامر، ومحزة، 

احلجة للقراء السبعة 2/ 416. 

ا تَقول«، ومنه قول الشاعر)72): مَ
ا َ مهَ رْ لِيقُ دِ تُ ا  مَ فٌّ  اكَ كَ فَّ كَ

ا(٧٣). مَ الدَّ يْفِ  بِالسَّ طِ  عْ تُ   رَ خْ ا وأُ ودً جُ
هذه  يف  الكوفيني  قراءة  الطربي  أّيد 
الياء يف  قراءة حذف  القرآنية، وهي  اآلية 
ذلك  يف  وعرض   ، معاً والوقف  الوصل 
املصحف  خلط  مطابقتها  األّول  دليلني، 
لغات  من  لغة  كوهنا  واآلخر  الرشيف، 
كام  هذيل  لغة  وهي  الفصحاء  العرب 
مؤيداً  شعرياً  شاهداً  عرض  ثم  نسبها، 
حممولة  القراءة  هذه  لتكون  القراءة،  هلذه 

عىل وجه من وجوه العربية أيضاً.
أما القراءة التي مل حتظ بقبول الطربي 
من  احلجة  قبل  من  بقراءهتا  اتسمت  فقد 
من  مجلة  يف  الطربي  يسميهم  كام  القراء 
والكسائي،  عمرو،  أبو  وهم:  نصوصه 
فهؤالء  جعفر،  وأبو  كثري،  وابن  ونافع، 
كل  ُعّد  قراء  سبعة  أصل  من  قراء  اربعة 
اذ  بالنا  فام  قراءته  يف  حجة  منهم  واحد 
اجتمع أربعة منهم عىل قراءة معينة فضال 

)72) مل أعرف قائله، والبيت من شواهد الفراء، 
ينظر: معاين القرآن 2/ 27. 

)73) جامع البيان 15/ 479. 
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يلتقي  أال  أيضاً  هلا  السبعة  غري  قراءة  عن 
القراءات  أصول  بعض  مع  القيد  هذا 
تفسريه  يف  الطربي  وفقها  عىل  سار  التي 
وهو النقل املستفيض عن القراء، وهو ما 

يلزم عدم القدح هبا عىل أقل التقادير.
 • C  B  A چ  تعاىل:  قوله 

Hچ   G  F  E  D
]سورة األعراف: 165[.

أهل  قرأة  عامة  قرأته  الطربي:  قال 
الباء  بكرس   ( بِيسٍ ابٍ  ذَ )بِعَ املدينة: 
مثال  عىل  مهز،  بغري  الياء)74)،  وختفيف 
الكوفة  قرأة  بعُض  ذلك  وقرأ  »فِْعل«، 
مثل  عىل   ( بَئِيسٍ ابٍ  ذَ )بِعَ والبرصة)75): 
الباء  بنصب  »البؤس«،  من  »فعيل«، 
كذلك  ذلك  وقرأ  ها،  ومدِّ اهلمزة  وكرس 
 ( )بِئِيسٍ باء:  أنه كرس  املكيني، غري  بعض 

يل«. »فِعِ مثال  عىل 

وزيد،  جعفر،  وأبو  نافع،  كذلك:  قرأها   (74(
الرمحن،  عبد  وأبــو  وهشام،  والــداجــوين، 
السبعة2/  للقراء  احلجة  ينظر:  واحلسن، 
276، ومعجم القراءات القرآنية 2/ 416. 
)75) وهي قراءة: ابن كثري، وأيب عمرو، ومحزة، 
والكسائي، ينظر: احلجة للقراء السبعة 2/ 

 .276

 ( ْيئِسٍ )بَ الكوفيني)76):  بعض  وقرأه 
بعدها  ومهزة  الياء،  وتسكني  الباء  بفتح 
وذلك شاذ  ل«،  ْيعِ »فَ مثال  مكسورة، عىل 
العني  ُتْكرس  وإنام  العربية،..  أهل  عند 
كقوهلم:  والواو  الياء  ذوات  يف  ذلك  من 
يِّد« و »ميِّت«، وقد أنشد بعضهم قول  »سَ

امرئ القيس بن عابسٍ الكندّي)77):
ا ئِسَ يْ بَ ئيساً  رَ انَ  كَ ا  َ المهُ كِ

ا نَسَ وْ مِ اهلِيَاجِ القَ يَوْ بُ يفِ  ِ  يَرضْ
وهي  ل«،  »فيعِ من  العني  بكرس 
من  آخر  عن  وذكر  »بيئس«،  من  اهلمزة 
) بفتح  ْيئَسٍ الكوفيني)78) أيضاً أنه قرأه: )بَ
الباء وتسكني الياء وفتح اهلمزة بعد الياء، 
وروي  ل«،  ْيقَ »صَ مثل  ل«  ْيعَ »فَ مثال  عىل 
) بفتح  عن بعض البرصيني أنه قرأه: )بَئِسٍ
ل«، كام  عِ »فَ مثال  اهلمزة، عىل  الباء وكرس 

قال ابن قيس الرقيَّات)79):

ينظر:  )بــخــالف)،  عاصم  قــراءة  هــي   (76(
خمترص يف شواذ القرآن 47. 

)77) ينظر البيت: البحر املحيط 5/ 205. 
ينظر:  )بــخــالف)،  عاصم  ــراءة  ق وهــي   (78(
ومعاين   ،277  /2 السبعة  للقراء  احلجة 

القراءات 192. 
)79) ينظر: ديوانه 160. 
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ةَ يفِ  يَّ قَ رُ ي  لْقَ أَ نِي  تَ يْ لَ
. بَئِسِ ا  ِ مَ ريْ ةٍ مِنْ غَ وَ لْ خَ

قرأ:  أّنه  منهم)80)  آخر  عن  وروي 
عىل  السني،  وفتح  الباء  بكرس   ( )بِْئسَ

معنى: بِْئسَ العذاب.
القراءات  أبو جعفر: وأوىل هذه  قال 
قرأه:  من  قراءُة  بالصواب،  عندي 
) بفتح الباء، وكرس اهلمزة ومّدها،  )بَئِيسٍ
اإلصبع  ذو  قال  كام  يل«،  عِ »فَ مثال  عىل 

ْدوايّن)81): العَ
 تَرَ ا  مَ ، وَ َّ يلَ نَقاً عَ حَ

ا بَئيسَ ثَراً  أَ مُ  فِيهِ يلِ 
أن  عىل  أمجعوا  التأويل  أهل  ألّن 
ما  صحة  عىل  ذلك  فدّل  شديد،  معناه: 

اخرتنا)82).
أكثر  من  القرآنية  املفردة  هذه  لعل 
أوجه  فيها  تعددت  التي  املفردات 
مراجعتي  خالل  إذ  القرآنية،  القراءات 

القراءات  كتب  يف  قراءهتا  الختالف 
أحصيت هلا ما يقرب من مخسة وعرشين 

ــراب  إع ينظر:  احلــســن،  ـــراءة  ق ــي  وه  (80(
القراءات السبع وعللها 129. 

)81) ينظر: األغاين 3/ 71. 
)82) ينظر: جامع البيان 13/ 200 -20. 

بعض  هناك  كان  وربام  هبا،  قرئت  وجهاً 
الوجوه والقراءات االخرى التي مل أقف 
أوجه  سبعة  الطربي  ذكر  وقد  عليها، 
وعزف  شواهد،  لبعضها  عرض  منها، 
كّل  يف  وهو  للبقّية،  االستشهاد  عن 
ويمثل،  هلا  يوّضح  القراءات  من  قراءة 
القراءة  يرّجح  منهجه  يف  كاملعتاد  ثم 
 ،( )بَئِيسٍ ، وهي قراءة:  يراها صواباً التي 
شواهد  من  بشاهد  هلا  حيتّج  أخذ  ثم 
اختياره،  صحة  عىل  به  مستدالً  العرب، 
ولعل  العدواين،  اإلصبع  ذي  بيت  وهو 
يف  فقط  قراءات  لسبعة  الطربي  عرض 
ان  يف  قرره  بام  ذلك  ليلتقي  املفردة  هذه 
تعدد  هو  السبعة  االحرف  معاين  من 
ولكن  أوجه  سبعة  اىل  القراءات  أوجه 
ال نعرف هلذه االحرف معنى حني تصل 
وجها  وعرشين  مخسة  اىل  القراءات  هذه 
وعرشين  مخسة  عىل  نزل  القرآن  فهل 
عالقة  ال  القراءة  هذه  أم  أيضاً  حرفاً 
من  غريها  دون  السبعة  باألحرف  هلا 

القراءات؟.
تقبل  معيار  فان  حال  كل  وعىل 
أهل  امجاع  هو  الطربي  عند  القراءة  هذه 
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التأويل عىل معنى القراءة وليس القراءة، 
فحني  الطربي،  من  ذكية  طريقة  وهذه 
أمر  املختارة  قراءته  عىل  االمجاع  وجد 
عسري ضمن هذه اآلراء الكثرية واملتشعبة 
التجأ اىل رصد االمجاع عىل املعنى ليكون 

ذلك سبيالً له يف تأييد قراءته املختارة.
اخلامتة

وضوح •  عدم  تقدم  فيام  لنا  يتضح 
الرؤيا يف تقبل القراءة عند الطربي مما 
يدفعنا إىل القول باضطراب األصول 
القرآنية،  القراءات  نقده  يف  املعيارية 
إذ إن هذه املعايري هي معايري وضعية 
مل تستند يف تقعيدها عىل وجه رشعي.

يالحظ تركيز الطربّي عىل أمهّية كالم • 
القراءات  من  مجلة  توجيه  يف  العرب 
يعرض  ما  غالباً  فكان  القرآنّية، 
يأخذ  ثم  قراءة  من  أكثر  قرآنّية  آلية 
العرب  من  ُسمع  ما  االعتبار  بعني 
القراءات  إحدى  مع  يتطابق  مما 
القرآنّية، فإذا مل يعرتض تلك القراءة 
واحتّج  غريها  عىل  رّجحها  عارض 
أن  أي  العرب  شعر  من  بشاهد  هلا 
كالم العرب يكون معياراً مهامً عنده 

القرآنية. القراءة  لقبول 
اتضحت •  التي  املهمة  القضايا  من 

يذهب  الطربي  أن  البحث  خالل 
القائلني  مذهب  النظري  منهجه  يف 
ويف   ،النبي عن  القراءات  بتواتر 
منهجة التطبيقي يصنع صنع الناكرين 
أخرى،  وينكر  قراءة  فريجح  للتواتر 
ويصوب قراءة وخيطئ غريها، أي أن 

التنظري ال يتوافق مع التطبيق.
اىل •  الصفحات  هذه  تدعونا  كام 

أصبحت  التي  املقولة  يف  النظر  اعادة 
اللغوي  الدرس  يف  كاملسلامت 
احلديث والتي تنص عىل ان الكوفيني 
جيعلون القراءات بمختلف مستوياهتا 
خيطئوهنا  وال  اصوهلم  من  اصال 
يف  يتشددون  الذين  للبرصيني  خالفاً 
وال  القراءات  بعض  وخيطئون  ذلك 
كام  املتواترة  بالقراءات  إال  يأخذوا 
املخزومي)83)  الدكتور  اىل ذلك  أشار 

والدكتورة خدجية احلديثي)84).
الكوفة •  أعالم  من  علم  فالطربي 

)83) ينظر: مدرسة الكوفة 384. 
)84) ينظر: الشاهد وأصول النحو 47. 
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القراءات  نقد  يف  بدا  ما  منه  بدا  وقد 
ابالغ ان  وطرح مجلة منها ولعلني ال 
الصواب  اىل  اقرب  العكس  ان  قلت 
حتفظ  شدة  االعتبار  بعني  أخذنا  ان 
نقد  يف  كالمه  ظاهر  يف  سيبويه 
يف  الطربي  جرأة  شدة  مع  القراءات 
يف  الفراء  فعل  وكذا  منها  مجلة  رد 

معانيه)85).
أهم املصادر

القييس، •  القراءات:  اإلبانة عن معاين 
وش  ّ محَ طالب  أيب  بن  مكي  حممد  أبو 
437هـ)،  )ت:  خمتار  بن  حممد  بن 
شلبي،  إسامعيل  الفتاح  عبد  د.  تح: 

دار هنضة –مرص.
السيوطي، •  القرآن:  علوم  يف  اإلتقان 

أيب  بن  الرمحن  عبد  الدين  جالل 
سامل  حممد  تح:  911هـ)،  )ت  بكر، 
هاشم، دار الكتب العلمية، بريوت، 

لبنان، ط2، 2007 م.
كتاب •  يف  النحو  وأصول  الشاهد 

)85) رصح الفراء بتضعيف مجلة من القراءات 
يف  ُكتب  حتى  السبعة  بعض  ضمنها  ومن 
ذلك بحث بعنوان )ختطئة الفراء للقراء). 

احلديثي،  خدجية  د.  سيبويه: 
مطبوعات جامعة الكويت، 1974م.

وعللها: •  السبع  القراءات  إعراب 
بن  أمحد  بن  حممد  خالويه،  ابن 
حممد  أيب  تح:  )ت603هـ)،  نرص، 
العلمية،  الكتب  دار  األسيوطي، 

بريوت، ط1، 2006 م.
حممد •  القرآن:  تفسري  يف  الرمحن  آالء 

الرتاث  إحياء  دار  البالغي،  جواد 
العريب، بريوت، )د. ت).

األندليس، •  التفسري:  يف  املحيط  البحر 
عيل  بن  يوسف  بن  حممد  حيان  أبو 
745هـ)،  )ت  حيان،  بن  يوسف  بن 
الفكر،  دار  مجيل،  حممد  صدقي  تح: 

بريوت، 1420 هـ.
وعلومه: •  القرآن  تأريخ  يف  بحوث 

حممدي،  مري  الفضل  أبو  الزرندي، 
ط1،  قم،  اإلسالمي،  النرش  مؤسسة 

1420هـ.
القرآن •  تفسري  منهج  يف  بحوث 

حسني  تر:  رجبي،  حممود  الكريم: 
الفكر  لتنمية  احلضارة  مركز  صايف، 

اإلسالمي، بريوت، ط1، 2007م.



معايري القراءة الصحيحة عند الطربي وموقفه منها

292

أبو •  اخلوئي،  القرآن:  تفسري  يف  البيان 
األعلمي،  مؤسسة  املوسوي،  القاسم 

بريوت، ط3، 1974م.
الصبور •  عبد  د.  القرآن:  تأريخ 

شاهني، هنضة مرص، ط3، 2007م.
الطويس، •  القرآن:  تفسري  يف  التبيان 

460هـ)،  )ت  احلسن،  بن  حممد 
دار  العاميل،  قصري  حبيب  أمحد  تح: 
ط1،  بريوت،  العريب،  الرتاث  إحياء 

1409هـ.
التمهيد يف علوم القرآن: حممد هادي • 

إيران،  التمهيد،  مؤسسة  معرفة، 
ط1، 2007م.

القرآن: •  آي  تأويل  عن  البيان  جامع 
جرير  بن  حممد  جعفر  أبو  الطربّي، 
أمحد  تح:  313هـ)،  )ت  رستم،  بن 
حممد شاكر و حممود حممد شاكر، دار 

ابن اجلوزي، القاهرة، 2008م.
القرطبّي، •  القرآن:  ألحكام  اجلامع 

)ت  األنصاري،  امحد  بن  حممد 
إبراهيم  إسحاق  أبو  تح:  671هـ)، 
العريب،  التاريخ  مؤسسة  اطفيش، 

بريوت، 1985م.

ابن •  السبع:  القراءات  يف  احلّجة 
)ت  أمحد،  بن  احلسني  خالويه، 
املزيدي،  فريد  أمحد  تح:  370هـ)، 
 ،2 ط  بريوت،  العلمية،  الكتب  دار 

2007 م.
أبو •  الفاريس،  السبعة:  للقراء  احلّجة 

الغفار،  عبد  بن  أمحد  بن  احلسن  عيل 
مصطفى  كامل  تح:  377هـ)،  )ت 
العلمية،  الكتب  دار  اهلنداوي، 

بريوت، ط 1، 2001م.
الكريم: •  القرآن  حول  هامة  حقائق 

املركز  مرتىض،  جعفر  العاميل، 
اإلسالمي للدراسات، بريوت، ط5، 

2010 م.
لسان •  لباب  ولب  األدب  خزانة 

بن  القادر  عبد  البغدادي،  العرب: 
صادر،  دار  1093هـ)،  )ت  عمر، 

بريوت، ط 1.
القرآن •  علوم  يف  قرآنية  دراسات 

مطبعة  البستاين،  حممود  د.  الكريم: 
البقيع، قم، ط1، 2007م.

زاد املسري يف علم التفسري: ابن اجلوزي • 
)ت  حممد،  بن  عيل  بن  الرمحن  عبد 
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املهدي،  الرزاق  عبد  تح:  597هـ)، 
ط1،  بريوت،  العريب،  الكتاب  دار 

1422هـ.
ابن •  الناس:  كلامت  معاين  يف  الزاهر 

)ت  القاسم،  بن  حممد  األنباري 
صالح  حاتم  د.  تح:  328هـ)، 
العراق،  للنرش،  الرشيد  دار  الضامن، 

1979م.
أمحد •  جماهد  ابن  القراءات:  يف  السبعة 

324هـ)،  )ت  التميمي  موسى  بن 
املعارف،  دار  ضيف،  شوقي  د.  تح: 

مرص، 1972م.
عبد •  أبو  الكرماين،  القراءات:  شواذ 

ق6هـ)،  )ت  نرص،  أيب  بن  حممد  اهلل 
مؤسسة  العجيل،  شمران  د.  تح: 

البالغ، بريوت، )د. ت).
ظاهرة نقد القراءات ومنهج الطربي • 

فيها: د. إسامعيل أمحد الطحان، جملة 
والدراسات  الرشيعة  كلية  حولية 
العدد:  قطر،  جامعة  اإلسالمية، 

1989م. السابع، سنة 
علوم •  عجائب  يف  االفنان  فنون 

بن  الرمحن  عبد  الفرج  أبو  القرآن: 

اجلوزي )ت 597هـ)، تح: د. رشيد 
العلمي،  املجمع  مطبعة  الرمحن،  عبد 

بغداد، 1988م.
يف األدب اجلاهيل: د. طه حسني، دار • 

املعارف، مرص، ط16، 1989م.
الطربي •  جرير  ابن  عند  القراءات 

خالد  أمحد  والنحو:  اللغة  ضوء  يف 
جامعة  دكتوراه)،  )أطروحة  بابكر، 

أم القرى، مكة املكرمة، 1983م.
يعقوب •  بن  حممد  الكليني،  الكايف: 

عيل  تح:  329هـ)،  )ت  إسحاق،  بن 
اإلسالمية،  الكتب  دار  غفاري،  أكرب 

طهران، ط3، 1388هـ.
واألربعني •  القراءات  يف  الكامل 

القاسم  أبو  املغريب  عليها:  الزائدة 
حممد  بن  جبارة  بن  عيل  بن  يوسف 
السيد  بن  مجال  تح:  465هـ)،  )ت: 
سام  مؤسسة  الشايب،  رفاعي  بن 

للتوزيع والنش، ط1، 2007 م
القرآن: •  تفسري  عن  والبيان  الكشف 

إبراهيم،  بن  حممد  بن  أمحد  الثعلبي، 
)ت 427هـ)، تح: حممد بن عاشور، 
بريوت،  العريب،  الرتاث  احياء  دار 
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ط1، 2002م.
التيمي، •  املثنى  بن  معمر  القرآن:  جماز 

فؤاد  حممد  د.  تح:  )ت210هـ)، 
القاهرة،  اخلانجي،  مكتبة  سزكني، 

1988م.
الكتاب •  تفسري  يف  الوجيز  املحرر 

عبد  األندليس،  عطية  ابن  العزيز: 
الرمحن  عبد  بن  غالب  بن  احلق 
عبد  تح:  542هـ)،  )ت  متام،  بن 
السالم عبد الشايف حممد، دار الكتب 

العلمية، بريوت، ط1، 1422هـ.
خمترص يف شواذ القرآن: ابن خالويه، • 

)ت  محدان،  بن  امحد  بن  احلسني 
دار  برجشرتارس،  تح:  هـ)،   370

اهلجرة، )د. ت).
احلاكم •  الصحيحني:  عىل  املستدرك 

بن  اهلل  عبد  بن  حممد  النيسابوري، 
يوسف  تح:  405هـ)،  )ت  حممد، 
الكتاب  دار  املرعشيل،  الرمحن  عبد 

العريب،  بريوت، )د. ت).
اهلل •  عبد  أبو  حنبل:  بن  أمحد  مسند 

هالل  بن  حنبل  بن  حممد  بن  أمحد 
241هـ)،  )ت  الشيباين  أسد  بن 

وآخرون،  األرنؤوط،  شعيب  تح: 
مؤسسة الرسالة، ط1، 2001م.

حممد •  األزهري،  القراءات:  معاين 
أمحد  تح:  هـ)،   370 )ت  أمحد،  بن 
العلمية،  الكتب  دار  املزيدي،  فريد 

بريوت، ط1، 1999م.
زياد، •  بن  حييى  الفراء،  القرآن:  معاين 

يوسف  أمحد  تح:  207هـ)،  )ت 
نجايت وحممد عيل النجار، دار املرصية 

للطباعة والنرش، ط1، )د. ت).
الزجاج، •  وإعرابه:  القرآن  معاين 

)ت  الرساي،  إبراهيم  إسحاق  أبو 
الدين  مجال  عيل  تح:  311هـ)، 
القاهرة،  احلديث،  دار  حممد، 

2004م.
أمحد •  د.  القرآنية:  القراءات  معجم 

سامل  العال  عبد  د.  و  عمر،  خمتار 
مكرم، انتشارات أسوه، إيران، ط 1، 

1991م.
القرآن: •  علوم  يف  العرفان  مناهل 

دار  العظيم،  عبد  حممد  الزرقاين، 
ط4،  بريوت،  العلمية،  الكتب 

2003م.
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فحوى البحث

ترسيخ  يف  والالعنف  والتسامح  التآلف  ]دور  البحث:  عنوان  اصل 

االنتامء والتامسك االجتامعي من خالل القرآن الكريم[ وقد رأينا ان هذا 

العنوان ال يفي بتغطيته بحث قصري، قمنا بصياغته كام هو مدون يف اعاله.

يتناول البحث اهم الرؤى التي تطرح حول موضوعة السلم والتسامح 

للمجتمع  مهمة  مرجعية  من  االفكار  هذه  متثله  ملا  واالنتامء،  والالعنف 

وىف  والتي  النظريات  هذه  ملثل  ملحة  حاجة  به  ستظل  والذي  االسالمي 

القرآن الكريم الحديث عنها جميعاً.

وقد قسم البحث عىل مقدمة ومباحث وخامتة ضمت خالصة البحث 

ثم اهم التوصيات التي خاطب بها السيدان الباحثان املجتمع االسالمي.
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املقدمة:
والنقد  التسامح  عن  التحدث  ان 
الالذع ضد العنف يشمل خمتلف جوانب 
بذاته،  املرء  عالقة  من  ابتداءً  احلياة، 
االجتامعي،  وحميطه  أرسته،  وبأفراد 
احلاكم  والنظام  بالدولة  عالقته  وكذا 
يكن  أياً  باآلخر،  بعالقته  وانتهاءً  فيها، 
العنف  رفض  جيب  لذا  اآلخر،  هذا 
نظرية  الالعنف  واعتبار  أشكاله،  بكل 
متواصل،  سلوك  ومنهج  متكاملة، 
عوامل  نوفر  أن  ينبغي  حضارياً  وخياراً 
وإذا  واملوضوعية،  الذاتية  نجاحه 
احلل  إىل  اآلخرين  مع  نصل  أن  أردنا 
صائب،  رأي  عىل  واالجتامع  الصحيح، 
املطلوبة،  النتيجة  عىل  نحصل  لكي 
عن  بعيداً  طريقاً  نسلك  أن  علينا  جيب 
باحلكمة  التفاهم  أسلوب  ونتبع  العنف، 
واملوعظة احلسنة واهلدوء يف معاملتنا مع 
شاء  إن  موفقني  نصل  حينئذ  اآلخرين، 

اهلل تعاىل إىل الغاية واهلدف.
يعني  البسيط  بمفهومه  االنتامء  أما 
مع  واإليامن  واالنسجام  االرتباط 
االنتامء  يفتقد  وعندما  وبه،  إليه  املنتمى 

اخللل  هذا  ومع  خلالً  به  أن  يعني  فهذا 
االنتامء. صفة  تسقط 

هداية  كتاب  الكريم  القرآن  ان  بام 
لإلنسان  أراد  فقد  وموعظة،  وإرشاد 
املطمئنة،  اهلانئة  واحلياة  الكريم،  العيش 
واالرتقاء،  السمو  عىل  كذلك  وحثه 
النكد،  من  خالية  حياة  يعيش  وجعله 
إن  حيث  وخلقه،  ينسجم  بام  يسري  وان 
إذ  خملوقاته،  مجيع  عىل  فضله  تعاىل  اهلل 
بمنزلة  هو  عقالً  فيه  وأودع   ، سوياً جعله 
امليزان الذي يزن به مجيع األشياء، ويميز 
اخلطأ،  من  والصحيح  الباطل،  من  احلق 
اإلنسان  أمر  لذلك  الظلم،  من  والعدل 
من  هو  العقل،  صاحب  بأن  العقل،  ذا 
الكالم ويفهم رس اخلطاب، وطلب  يعي 
العقل  أن  بام  معياراً،  العقل  يتخذ  أن  منه 
مال  فقد  للكامل،  وخيضع  للحق  ينصاع 
السوي،  والطريق  الصحيح  النهج  إىل 
اإلنسان  بتمسك  إال  ذلك  يتحقق  وال 
عن  بعيد  هو  ما  كل  ونبذ  الرفيع،  باخللق 
واالحرتاب،  كالعنف  اإلنسانية  الطبيعة 
كرامة  وهدر  املوت،  ثقافة  وإشاعة 
وإهناء  انقراضه  إىل  يفيض  حيث  اإلنسان 
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وجوده، وهذا خمالف إلرادة اهلل سبحانه 
وتعاىل.

كثرية،  مطالب  فيه  الكريم  القرآن 
متعددة،  وقضايا  متنوعة،  وفلسفات 
وكلها  باطنه،  وأخرى  ظاهرة  وأمور 
وتسري  اإلنسان  خدمة  يف  تصب 
أن  اإلنسان  من  واملطلوب  بمصلحته، 
ومن  وينقب،  ويبحث  ويتأمل،  يفكر 
التسامح  الكريم  القرآن  طرح  ما  مجلة 
التجاوز  يعني  الذي  العنف  ونبذ 
وقتل  العنف  أشكال  كافة  عن  واالبتعاد 
من  القتل  أن  إذ  ذريعة،  أي  حتت  النفس 
املحرتمة  النفس  قاتل  وان  الكبائر،  اكرب 
انه  عن  فضالً  اجلنة،  رائحة  يشم  ال 
قبل  من  والعذاب  العقاب  سيالقي 

يوم اجلزاء. مليك مقتدر 
وحاولنا تسليط الضوء عىل موضوع 
االحرتاب  ونبذ  واالنتامء،  التسامح 
صفوف  بني  الفتنة  وزرع  واالقتتال، 
املسلمني لغرض هتشيم ومتزيق صفوفهم 
شاهدناه  ما  وهو  أوارصهم،  وفك 
عىل  احلياة،  مرسح  عىل  يومياً  ونشاهده 
اإلسالم،  إىل  االنتامء  يّدعون  أناس  يد 

بمبادئ  أي صلة  تربطهم  وهم حقيقة ال 
إال  قوهلم  وما  القويم،  وهنجه  اإلسالم 
يّدعون،  كانوا  ما  وباطل  وهبتان  زور 
عن  كثرية  أحاديث  وردت  قد  وأيضاً 
والتأمل  التفكر  بأن   املرسلني سيد 
من  أفضل  العنـف  ونبذ  والتسامح 
العبادة، حيث إن املسلم من سلم الناس 
احلديث  يف  ورد  كام  ولسانه،  يده  من 

الرشيـف.
األول:  املبحث 

والالعنف  والتسامح  التآلف  معنى 
اللغة واالصطالح. واالنتامء يف 

املداراة  هو  التآلف:  معنى   : أوالً
واالستيناس)1)، ومألفة أي حمالً أللفتهم 

به وأحببته)2). به، وآنست  يألفون 

حممد  الدين  مجال  الفضل  أيب  األثري:  ابن   (1(
يف  النهاية  )606هـ)،  ت  مكرم،  بن 
امحد  طاهر  تح:  ط4،  احلديث،  غريب 
الطناحي، مؤسسة  الغراوي وحممود حممد 
ابن  60؛   /1 1364ه،  قم،  اسامعليان، 
ت  مكرم،  بن  حممد  الدين  مجال  منظور، 
أدب  مطبعة  العرب،  لسان  )711هـ) 

احلوزة، قم، 1405هـ، 9/ 11. 
)1111هـ)،  ت  باقر،  حممد  أملجليس،   (2(
امليناحي  بحار األنوار، ط2، تح: إبراهيم 
العريب،  الرتاث  إحياء  دار  باقر،  وحممد 
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القرآن  يف  وردت  )التآلف)  وكلمة 
 5  4 چ  تعاىل  قال  إذ  الكريم، 
 > = < ; : 9 8 7 6
 ،]102  : آل عمران،  چ ]سورة  ?
بني  هبم  يؤلف  وجل  عز  اهلل  وان  هذا 
ألف  كام  الفتنة  عداوة  بعد  عبادة  قلوهبم 

الرشك)3). بعد عداوة  قلوهبم  بني 
 21  0  / چ  تعاىل:  وقوله 
 :  9  8  7  6  5  4  3
 A@  ?  >  =  <  ;
األنفال:  Dچ ]سورة   C  B
قلوهبم  استاملة  قلوهبم:  واملؤلفة   ،]63
وجل:  عز  وقوله  واملودة،  باإلحسان 

 t  s  r  q چ 

چ ]سورة   x w v u
.]60 التوبة: 

اصل  يرجع   : لغةً التسامح   : ثانياً
اشتقاق كلمة التسامح إىل اجلذر)سمح)، 

وهو املالينة واملوافقة عىل ما ُأريد منُه)4)، 

بريوت، 11983م، 64/ 298. 
ت  حممد،  بن  حنيفة  أيب  النعامن،  القايض   (3(
النرش  مؤسسة  األخبار،  رشح  )363هـ)، 

اإلسالمي، قم، ب. ت، 3/ 384. 
الفقهاء،  لغة  معجم  حممد،  قلعجي،   (4(

وقد  سمحاء،  ورجال  سمح،  رجل 
واملساحمة  لُه)5)،  بام  وجاد  سامحة  سمح 

تساهلوا)6). وتساحموا:  املساهلة، 
التسامح  ان  سبق،  مما  يتضح 
والكرم  اجلود  عىل  للداللة  يستخدم 
عىل  واملوافقة  والتساهل  واللني  والعطاء 
تعرب  حقيقتها  قي  املعاين  وهذه  الطلب، 

الرفيعة. اإلنسانية  األخالق  عن 
كلمة  هي   : اصطالحاً التسامح  أما 
املامرسات  إىل  اإلشارة  يف  تستخدم 
تقتيض  والتي  فردية  أم  كانت  مجاعية 
من  نوع  هو  إذ  والتطرف،  التعصب  نبذ 
ُجبلت  التي  النفوس  إىل  اإلحسان  أنواع 
فإن  لذا  إليها،  أحسن  من  حب  عىل 
ونبذ  والتآلف  املحبة  إىل  يؤدي  التسامح 

1988م،  بريوت،  دارالنفائس،  ط2، 
ص249.

ت  اهلروي،  القاسم  أيب  الفراهيدي،   (5(
عبد  حممد  تح:  ط1،  العني،  )224هـ)، 
بريوت،  العريب،  الكتاب  دار  املعيد، 

1384هـ، 3/ 48. 
ابن  376؛   /1 الصحاح،  اجلوهري،   (6(
فارس، معجم مقاييس اللغة، 3/ 99؛ ابن 
الفريوز  489؛  العرب، 2/  منظور، لسان 

أبادي، القاموس املحيط، 1/ 229. 
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ختلو  التي  الروح  فهو  والتناحر،  العنف 
والتطرف)7). العنف  من 

إن  تقدم  مما  ضوء  يف  القول:  يمكن 
سواء  اآلخر  من  املوقف  هو  التسامح 
الفكر  ذلك  بالرأي،  أو  بالفكر  كان 
واستعداد  صدر  سعة  عن  ينم  الذي 
كانوا  سواء  اآلخرين  وتفهم  لفهم 
اجلنس  أو  األصل  يف  خمتلفني  أجانب 
أبناء  من  كانوا  أو  اللغة،  او  الدين  أو 
الرأي  يف  خيتلفون  ولكنهم  الوطن، 

واملصالح. والفكر 
: الالعنف: العنف: ضد الرفق،  ثالثاً
ووجدت  عنيف،  فهو  عنفاً  يعنف  عنف 
والتعنيف:  ومشقة)8)،  عنفاً  عليك  لُه 
بمعنى  والالعنف:  واللوم)9)،  التعيري 
يقال:  العنف،  خالف  والرفق  الرفق، 
الرشيف  احلديث  ويف  أرفق)10)،  رفقت 

يف  اإلسالم  سامحة  حكمت،  بشري،  ابن   (7(
الفكر،  دار  املسلمني،  غري  مع  التعامل 

بريوت، ب. ت، ص1. 
 .157 )8) الفراهيدي، العني، 2/ 

 .1407 )9) اجلوهري، الصحاح، 4/ 
 /2 اللغة،  مقاييس  معجم  فارس،  ابن   (10(

 .418

ثناؤه  جل  اهلل  ))إن   :الرسول قال 
)11)، هذا هو  الرفق يف األمر كله))  حيب 
األصل ثم يشتق منُه كل يشء يدعوا إىل 

وموافقة. راحة 
))العنف  منظور)12):  ابن  قال 
ضد  وهو  به،  الرفق  وقلة  باألمر  اخلرق 
الرفق... وهو عنيف إذا مل يكن رفيقاً يف 

أمره)).
بمعنى  هو  الالعنف  معنى  ان  وبام 
 :الرفق، ففي ذلك قال اإلمام الكاظم
والرفق:  العيش)))13)،  نصف  ))الرفق 

ت)682ه)،  الرمحن،  عبد  قدامة،  ابن   (11(
الرشح الكبري، د. ط، دار الكتاب العريب، 
حزم،  ابن  323؛   /2 ت،  ب.  بريوت، 
ت)456هـ)،  امحد،  بن  عيل  بن  حممد 
ب.  بريوت،  الفكر،  دار  ط1،  املحىل، 
)ت  امحد،  حنبل،  ابن  416؛   /11 ت، 
صادر،  دار  ط،  د.  امحد،  مسند  241هـ)، 
البخاري،  37؛   /6 ت،  ب.  بريوت، 
صحيح  ت)256هـ)،  إسامعيل،  بن  حممد 
1981م،  بريوت،  الفكر،  دار  البخاري، 

 .80 /7
)12) ابن منظور، لسان العرب، 9/ 257. 

ت  يعقوب،  بن  حممد  الكليني،   (13(
اكرب  عيل  تح:  ط4،  الكايف،  )329هـ)، 
طهران،  اإلسالمية،  الكتب  دار  غفاري، 
النعامن،  القايض  120؛   /2 1365هـ، 



دور التسامح يف ترسيخ الوحدة االجتامعية من خالل القرآن

300

وان  الزلل  عن  واالصفاح  اجلانب  لني 
طاقته)14). فوق  احد  اليكلف 

أي  نمى،  اللغة:  يف  االنتامء:   : رابعاً
ارتباط  أي  قومه)15)،  إىل  الرجل  انتمى 

بجامعة. الفرد 
النزعة  هو   : اصطالحاً االنتامء  أما 
إطار  يف  للدخول  الفرد  تدفع  التي 
هذا  يقتضيه  بام  معني  فكري  اجتامعي 
اإلطار  هذا  وقواعد  بمعايري  التزام  من 

عنه)16). والدفاع  وبنرصته 
املفاهيم  إىل  ينتمي  كمفهوم  واالنتامء 
االقرتاب  ويعني  االجتامعية  النفسية 
مع  التبادل  أو  بالتعاون  واالستمتاع 
إذا  االنتامء  دافع  أن  احلقيقة  ويف  آخر 

اصغر  عيل  تح:  ط2،  اإلسالم،  دعائم 
ت،  ب.  القاهرة،  املعارف،  دار  فييض، 

 .254 /22
 .207 )14) ألطرحيي، جممع البحرين، 2/ 

ت  احلسن،  بن  الفضل  الطربي،   (15(
اهلدى،  بأعالم  الورى  إعالم  )548هـ)، 
 /1 1417هـ،  قم،  ستارة،  مطبعة  ط1، 
180؛ أملجليس، بحار األنوار، 20/ 96. 
يف  دراسات  الرزاق،  عبد  عيل  حيل،   (16(
ط2،  والشخصية،  والثقافة  املجتمع 
1984م،  بريوت،  العربية،  النهضة  دار 

ص239. 

القوة  من  يبلغ  وحتفز  الفرد  لدى  توافر 
سلوك  من  كثرياً  يعدل  أن  يستطيع  أنه 
ملا  مطابقاً  سلوكه  يصبح  حتى  الفرد 
الفرد  ينضم  فعندما  جمتمعه.  يرتضيه 
من  كثري  يف  نفسه،  جيد  اجلامعة  إىل 
بكثري  التضحية  إىل  مضطراً  األحيان، 
سبيل  قي  ورغباته  اخلاصة  مطالبه  من 
من  االجتامعي  القبول  عىل  احلصول 
معايري  يساير  وجتده  اجلامعة  أفراد 
فيتوحد  وتقاليدها  وقوانينها  اجلامعة 
وكأهنا  اجلامعة  فريى  اجلامعة  مع  الفرد 
مصلحتها  أجل  من  يسعى  لنفسه  امتداد 
ويبذل كل جهد من أجل إعالء مكانتها 
كلام  باألمن  أو  فازت  إذا  بالفوز  ويشعر 
يعترب  الوطني  واالنتامء  آمنة.  أصبحت 
املجتمع  مع  التوحد  نامذج  أوضح  من 
األمة عىل  شخصية  تأثري  يالحظ  حيث 
مع  شخصيته  وتطابق  الفرد  شخصية 
يتوفر  مل  إذا  أما  السائد.  الثقايف  النمط 
يف  الفرد  يصبح  فسوف  االنتامء،  دافع 
لآلخرين  بالنسبة  عاطفي  حياد  حالة 
ينحرص  أن  إما  ذلك  ومعنى  املجتمع  أو 
ركود  حالة  يف  يصبح  أو  ذاته  يف  اهتاممه 
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أداء  الدافع عىل  توفر  لعدم  وعدم نشاط 
معني)17). فعل 

الثاين:  املبحث 
املجتمع  يف  والالعنف  السلم  تأصيل 

االنتامء: خالل  من 
الالعنف  إسرتاتيجية  استخدام  إن 
من  إىل  بالنسبة  حمتمة  رضورة  اليدوي 
هذا  فبغري  قوة،  له  من  وكذا  له،  قوة  ال 
يكتب  ومل  الدعوة،  تنجح  ال  قد  النهج 
واملصلحني،  األنبياء  لدعوات  النجاح 
الذي  الطريق  هذا  استخدامهم  لوال 
وصاحب  عظيم،  مصلح  لكل  خيار  هو 
اإلسالم  نبي  يف  تقول  فام  رشيد،  مبدأ 
يف  االذى  عىل  يردُّ  كان  هل  حممد؟. 
مكة؟. إن التاريخ يشهد بأنه كان يتجرع 
صدر،  رحابة  بكل  اليدوية  االعتداءات 
باحلجارة،  يرضبه  هلب  أبو  كان  فحني 
األشواك،  طريقه  يف  تلقي  مجيل  وأم 
سىل  الكريم  رأسه  عىل  يفرغ  آخر  وكافر 
يبصق  ومرشك  الصالة،  يف  وهو  الشاة، 
القذارة  يلقي  وزائغ  الطاهر،  وجهه  يف 

ط3،  واملجتمع،  القيم  منري،  غسان  سنو،   (17(
دار صادر، بريوت، 1997م، ص30. 

رأسه  يشج  جهل  أيب  وموىل  طعامه،  يف 
فأصاب  بقذافه  قميئه  ابن  فرماه  بقوس، 
بقالعه  شهاب  بن  اهلل  عبد  ورماه  كفه، 
أيب  بن  عتبة  ورضبه  مرفقه،  فأصاب 
فنزل  رأسه  فشج  وجهه  عىل  وقاص 
وكان  قميئه)18)،  ابن  وهنبه  فرسه  من 
ال  فإهنم  قومي  اهد  ))اللهم   :يقول
ولوط  نوح  كان  وهكذا  يعلمون)))19)، 
والالعنف   ،وإسامعيل وإبراهيم 
الداعي  إىل  جيلب  سالح  اليدوي 
الناس،  أعدائه  عىل  ويؤلب  النفوس، 
قوله:  اهلند  ولذا حيكى عن غاندي حمرر 
أكون  كيف   احلسني من  تعلمت 
-نحن- أحوجنا  وما  فأنترص.  مظلوماً 

الدرس؟. هذا  لتعلم 

)18) ابن عساكر، عيل بن القاسم بن هبة اهلل، 
د.  دمشق،  مدينة  تاريخ  )571هـ)،  ت 
الفكر، بريوت،  دار  ط، تح: عيل شريي، 
شهرآشوب،  ابن  248؛   /62 1415ه، 
أيب عبد اهلل حممد بن عيل، ت )588هـ)، 
املكتبة  ط،  د.  طالب،  أيب  آل  مناقب 
1956م،  االرشف،  النجف  احليدرية، 

 .166 /1
)573هـ)،  ت  الدين،  قطب  الراوندي،   (19(
العلمية،  املطبعة  ط1،  واجلرائح،  اخلرائج 

قم، 1409هـ، 1/ 164. 
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أناس بني اآليتني يف قوله  وقد خيلط 
 [  Z  Y  X  W چ  تعاىل: 
 b  a  `  _  ^  ] \
 j  i  h  g f  e  d  c
البقرة:  چ ]سورة  n  m  l  k

 G  F  E چ  تعاىل:  وقوله   ،]194
چ ]سورة  K  J  I  H

منهام  لكل  أن  مع   ،]199 األعراف: 
كيف  فيقول:  اآلخر،  جمال  غري  جماالً 
رد  بعدم  اإلنسان  يؤمر  أن  يمكن 
غلواء  يسبب  مما  ذلك  فإن  االعتداء، 
لكن  فأكثر،  أكثر  فسادهم  أو  املعتدين، 
إىل قدر  فالدعوة حتتاج  لكل يشء جمال، 
قاومتها  إذا  وباألخص  السلم،  من  كبري 
الدعوة  متلك  ال  بينام  هائلة،  قوى 
الرتك  هو  فاإلعراض  احلق،  إال  شيئاً 
جدال  يف  الدخول  وعدم  واإلمهال، 
الوقت واجلهد دون أن حيقق  يضيع معُه 

الواجب. طريق  يف  شيئاً 
دعائم  أهم  من  باالنتامء  والشعور 
والذي  املجتمع،  يف  التسامح  نرش 
يشري  وهو  ونموه  استقراره  عىل  حيافظ 
باالنتامء  املجتمع  أفراد  شعور  مدى  إىل 

عىل  نستدل  أن  ويمكن  جمتمعهم،  إىل 
يف  اإلجيابية  املشاركة  خالل  من  ذلك 
مصالح  عن  الدفاع  املجتمع،  أنشطة 
واالعتزاز  بالفخر  الشعور  املجتمع، 
عىل  املحافظة  للمجتمع،  باالنتامء 
السامت  هذه  وكل  املجتمع،  ممتلكات 
عليها  ويستدل  تقاس  أن  يمكن 
مشاركة  هو  االنتامء  باملجتمع،  فأساس 
عىل  اآلخرين  وحث  املجتمع  سكان 
املشكالت  ملواجهة  معهم  التعاون 

ملواجهتها. املناسبة  الربامج  ووضع 
االجتامعي  االنتامء  مفهوم  يعد 
التي  املركزية  املفاهيم  أهم  من  واحداً 
باجلامعة  الفرد  عالقة  طبيعة  حتدد 
السلم  وإفشاء  ومكان  زمان  كل  يف 
متاماً  الضد  عىل  يقابله  والتسامح، 
االبتعاد  يعني  الذي  االغرتاب  مفهوم 
مجاعته  وعن  ذاته  عن  للفرد  النفيس 
ابتعد  وسواء  والضغينة،  احلقد  وإثارة 
مجاعة  إىل  غادرها  أو  مجاعته  عن  الفرد 
يفقد  إنام  احلالتني  كلتا  يف  فهو  أخرى، 
ويواجه  جانب  من  جلامعته  انتامءه 
جانب  من  له  األخرى  اجلامعة  برفض 
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ونمط  وقيمه  عاداته  الختالف  آخر 
غربته  يسبب  مما  وخرباته  شخصيته 
من  ملجتمعه  انتامئه  وعدم  ناحية،  من 
واضحة  حقيقة  وهناك  أخرى،  ناحية 
خملوقات  اجتامعية،  كائنات  البرش  أن 
عىل  منها  كل  ويعتمد  سوياً  تتجمع 
احلياة،  عرب  نفسياً  أو  جسمياً  اآلخر 
وتبادل  اآلخرين  مع  الوثيقة  فالعالقات 
الرضوريات،  من  تبدو  والوئام  املحبة 
اإلنسان  بقاء  مع  تتكامل  أمور  وهي 
تقديم  عىل  قادرون  فالبرش  ورفاهيته 
احلياة  مرسات  أعظم  لآلخر  منهم  كل 
العميقة،  أحزاهنا  وكذلك  وأفراحها 
التعاطف  من  نوع  إعطاء  يمكنهم  كام 
وبالتايل  األخطار  من  واحلامية  والتأكيد 
يف  تكمن  لآلخرين  الفرد  حاجة  فان 
مشاكله  حل  عىل  وانتامءه  مساعدته 
حلها  يستطيع  ال  التي  حاجاته  وإرضاء 
فيشعره  اخلاص،  بمجهوده  وإرضاءها 

لنفسه. احرتامه  من  ويزيدوا  باألمن 
املستوى  عىل  االنتامء  أمهية  وتربز 
للجامعة  الفقري  العامد  فهو  االجتامعي؛ 
ومتاسكها، وبدونه تفقد اجلامعة متاسكها 

األعضاء  انجذاب  فهو  اجلامعة  ومتاسك 
حتقيق  مدى  عىل  يتوقف  والذي  هلا 
دامت  فام  أفرادها  حلاجات  اجلامعة 
فيمكنها  الفرد  حاجات  حتقق  اجلامعة 
طريق  عن  وسلوكه  أفكاره  يف  تؤثر  أن 
وراء  عليها من  التي حيصل  الفوائد  تلك 

هلا)20). انتامئه 
كثرية  وروايات  آيات  وردت  وقد 

منها: العنف  ونبذ  العفو  يف 
1 . 4  3 چ  تعاىل:  قال 

 :  9  87  6  5

عمران:  آل  ;چ ]سورة 

.]134
2 . ¬  «  ª  © چ  تعاىل:  قال 

 µ  ´  ³²  ±  °  ¯  ®

¼چ   »  º  ¹  ¸¶

]سورة املائدة: 13[.
3 . ¤  £ چ  تعاىل:  قال 

¥چ  ]سورة احلجر: 85[.
4 . b  a  `  _ چ  تعاىل  قال 

االجتامعية  التنشئة  حممد،  الشناوي،   (20(
القاهرة،  صفاء،  دار  ط2،  للطفل، 

2001م، ص53. 
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h g f e dcچ ]سورة 
املؤمنون: 96[.

5 . `  _  ^  ] چ  تعاىل:  قال 
cچ ]سورة   b  a

املزمل: 10[.
 العظيم اإلسالم  نبي  نرى  لذا 
 ، ، وسمية وعامراً كان يصّرب بالالً وخباباً
الصدمات  عليهم  ترد  ممن  وغريهم.. 
رد  ألن  ذلك  ليس  الكفار،  من  املرهقة 
ألن  ذلك  بل  صحيح،  غري  االعتداء 
ينقض  الدعوة،  لصاحب  االعتداء  رد 
اإلسالم  قبض  حني  ولذا  الغرض، 
للفوىض  حداً  وضع  السيف،  عىل 
تذرع  وإن  الوحشية،  واالعتداءات 
يكن  مل  حني  األحيان  من  كثري  يف  بالعفو 
اإلسالمي  املصلح  رشائط  فمن   ، ضاراً
قصة  نجاح  أراد  إذا  العرص،  هذا  يف 
اجلسدي،  بالالعنف  يتذرع  أن  اإلسالم 
وال  برجل،  يرفس  وال  بيد،  يرضب  فال 
دعوته،  قابل  ملن  باألسنان،  يتناول 
السيف  أما  تلقاءه،  الشدة  واستعمل 
. قطعاً باالخفاق  كفيالن  فهام  النار  وآلة 

املسلم  االنسان  يدعو  وعندما 

يداً  والالعنف،  السلم  طريق  لسلوك 
من  جلملة  يستند  فإنه   ، وقلباً ولساناً 
نظريته  خالهلا  من  بلور  التي  األسس 
تتمثل  ذلك،  يف  مرتكزاته  وأهم  هذه، 

ييل: فيام 
من . 1 العديد  ففيه  الكريم:  القرآن 

التي  اآليات  وهي  البيِّنات،  اآليات 
هذه  اجرتاح  عىل  اإلنسان  حتث 
يف  نرى  نزال  وال  الشائكة،  الطريق 
علمية  دعوة  خري  احلكيم  القرآن 

والسلم. الالعنف  إىل  وعملية 
اآليات  هذه  من  بعضاً  أسجل  وهنا 

القارئ:- ليتدبرها 
 w  v چ  وتعاىل:  سبحانه  يقول 
 }|  {  z  y  x
¢چ ]سورة   ¡ ے   ~

.]125 النحل: 
 ª  © چ  وجل:  عز  وقال 
®چ ]سورة   ¬  «

.]63 الفرقان: 
 $  #  " چ  تعاىل:  وقال 
چ ]سورة   )  (  '  &  %

.]46 العنكبوت: 
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 G  F  E چ  تعاىل:  وقال 
Kچ ]سورة   J  I  H

األعراف: 199[.
 ~  }  | چ  تعاىل:  وقال 
 §  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡ ے 

¨چ ]سورة األنعام: 108[.
وقال تعاىل: چ ( * + , - 
 6  5  4  3  2  1  0  /.
>چ ]سورة   ;  :  9  87

آل عمران: 159[.
 [  ZY  X چ  تعاىل:  وقال 
النور:  `چ ]سورة   _  ^  ]  \
22[، إىل غريها وغريها من آيات الذكر 

احلكيم.
2 . ،بيته وأهل   الرسول سرية 

كانوا  عليهم)  اهلل  )صلوات  فهم 
منهجية  لسلوك  ومصداق  جتلٍّ  أبرز 
وُيعد  األمة،  يف  والالعنف)  )السلم 
احلركة  قائد   األكرم الرسول 
تاريخ  يف  األوىل  الالعنفية  السلمية 
التاريخ،  يف  مرة  وألول  ألنه  العامل، 
هذه  ظهرت  الرسل  من  فرتة  وبعد 
واإلهلية  الشاملة،  السلمية  احلركة 

األعظم  الرسول  بقيادة  املباركة، 
هبذا  وذلك   ،اهلل عبد  بن  حممد 
يف  يتفاعل  يزال  ال  الذي  الشكل 
يف  الطيب  أثره  ويرتك  النفوس، 

اليوم. حتى  العامل 
والالعنف  السلم  نظرية  تنطلق  ومل 
استنساخ  من  تنشأ  ومل  الفراغ،  من 
إنام   ، تعقلٍ غري  من  اآلخرين  جتارب 
إذ إن   ، قرآنياً ونبوياً وعقلياً أألصل كان 
والالعنف،  السلم  اإلسالم  يف  األصل 
أحالم،  أضغاث  ليست  الفكرة  هذه  إذاً 
منهم  حماولة  يف  البعض  يتوهم  قد  كام 
وأّنى  بسهولة،  الالعنف  منهج  لكشط 
طريق  املسلك  هذا  مادام  ذلك؟.  هلم 
قال  واملصلحني،  واألئمة  األنبياء 

 É  È  Ç  Æ  Å چ  تعاىل: 
چ  Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì Ë  Ê

.]62 ]سورة األحزاب: 
الغضب  حالة  يف  الناس  من  فالكثري 
بالرغم  )التسامح)  املفردة  هذه  يتناسى 
اهلادئة  األوقات  طوال  هلا  ترديده  من 
يف  كان  إذا  خصوصاً  هبا،  يمر  التي 
يف  مدرساً  يكون  كأن  الواعظ،  موضع 
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أو  مسجد،  يف  خطيباً  أو  درايس،  فصلٍ 
حقيقة  فهذه  إلخ،  صحيفة...  يف  كاتباً 
فهم  الناس،  من  الكثري  عند  موجودة 
ليامرسوا  ليالً  التسامح  عن  يتحدثون 
بالتسامح  يؤمنون   ، صباحاً العنف 
تراهم   ، عملياً به  ويكفرون  نظرياً 
احلقيقة  وهذه  يفعلون،  ماال  يقولون 
يف  تأثرياً  وأثرت  بأنفسنا  ملسناها 

انتامءاتنا.
السياق  خالل  من  لنا  يتضح  قد 
هو  اللساين  الالعنف  بأن  السابق 
اليدوي،  الالعنف  من  بكثري  أصعب 
اإلنسان  يستعد  ال  ما  كثرياً  ترى  ولذا 
عليه  يطلق  أو  أحداً  يرضب  أن  عىل 
حاد  بلسان  يسلقه  أن  يستعد  بينام  النار، 
ال  اللسان  ألن  وذلك  ويلمزه؛  وهيمزه 
خياف  حتى  غالباً  الدنيا  يف  له  عواقب 
بالسباب  إذا أطلقه  اإلنسان من رشوره 
من  هلا  اليد  بينام  إليهام،  وما  والطعن 
وعىل  الكثري،  اليشء  الوخيمة  العواقب 
يزّم  أن  هو  اللساين  فالالعنف  حال  أي 
النيل  عن  كالمه  ويلجم  لسانه  اإلنسان 
أو  بيد  معتدياً  كان  سواء  املعتدي  من 

عىل  يلزم  كربى  فضيلة  وهو  لسان، 
ويف  يامرسوها،  أن  الدعوة  أصحاب 

 c  b  a  ` چ  احلكيم:  القرآن 
 j  i  h  g  f  e  d
 q  p  o  n  m  l  k
چ ]سورة  w  v  u  t  s  r
يسميه  حظ  إنه   ،]35-  34 فصلت: 
يقدر  كيف  إذ   ، عظيامً حظاً  الكون  إله 
والقدح  باملدح،  السب  يرد  أن  إنسان 
إذا  إال  باإلطراء،  والتنقيص  بالثناء، 
، وإال إذا كان ذا حظ عظيم.  كان صابراً
املعروف   السجاد اإلمام  دعاء  ويف 
صلِّ  ))اللهم  األخالق:  مكارم  بدعاء 
ألن  وسددين  حممد  وآل  حممد  عىل 
وأجزي  بالنصح،  غشني  من  أعارض 
حرمني  من  وأثيب  بالرب،  هجرين  من 
بالصلة،  قطعني  من  وأكافئ  بالبذل، 
الذكر،  حسن  إىل  اغتابني  من  وأخالف 
عن  وأغيض  احلسنة،  أشكر  وأن 

.(21 السيئة)))

احلسني،  بن  عيل  اإلمام  العابدين،  زين   (21(
ط1،  السجادية،  الصحيفة  )94هـ)،  ت 
نمونة،  مطبعة  املوحد،  باقر  حممد  تح: 

قم، 1411ه، ص111 -112. 
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الثالث:  املبحث 
وألفاظه يف  التسامح  معاين 

الكريم:  القرآن 
هداية  كتاب  الكريم  القرآن  ان  قلنا 
لإلنسان  أراد  فقد  وموعظة،  وإرشاد 
وحثُه  املطمئنة،  اهلانئة  واحلياة  العيش 
له  واراد  واالرتقاء،  السمو  عىل  كذلك 
فمن  النكد،  من  خالية  حياة  يعيش  أن 
مجلة ما طرحُه القرآن الكريم )التسامح) 
كافة  عن  واالبتعاد  التجاوز  يعني  الذي 
أي  حتت  النفس  وقتل  العنف  أشكال 
ال  املحرتمة  النفس  قاتل  وأن  ذريعة، 

أبداً. اجلنة  رائحة  يشم 
السامحة  وتعاىل  سبحانه  اهلل  جعل 
احلنيف،  الدين  هذا  أسس  من  أساساً 

 c  b  a  ` چ  تعاىل:  فقال 
 j  i  h  g  f  e  d

qچ   p  o  n  ml  k

النساء: 125[.. ]سورة 
ذكر  قد  يكن  مل  وإن  الكريم  القرآن 
، إال ان هناك آيات  عبارة )التسامح) نصاً
مثل  ذلك،  اىل  باملضمون  أشارت  كثرية 
اجلميل...  -اهلجر  -التجاوز  )العفو 

تدل  املعاين وسواها  فأن كل هذه  الخ)، 
التسامح والسري عىل  داللة واضحة عىل 
وأخذ  والرتغيب  والصفح  العفو  مبدأ 
باالنتامء  والشعور  والتآخي،  املحبة 
املجتمع،  دعائم  أهم  من  للمجتمع 
وهو  ونموه  استقراره  عل  حتافظ  والتي 
املجتمع  أفراد  شعور  مدى  إىل  يشري 
إشاعة  وعدم  جمتمعهم،  إىل  باالنتامء 
إال  ماتفيض  ال  التي  اجلاهلية  النعرات 
الفتنة  وزرع  واالحرتاب،  االقتتال  اىل 

املجتمع. يف  املوت  ثقافة  وإشاعة 
عىل  الدالة  واملعاين  الكلامت  ان  بام 
كثرية،  الكريم  القرآن  يف  التسامح 
املعاين  هذه  بعض  نورد  ان  فيمكن 

ألكريم: القرآن  آيات  يف  وشواهدها 
 #  "  ! چ  تعاىل:  قوله 
 (  '  &  %  $
 .  -  ,  +  *  )
 5  4  3  2  1  0  /
8 چ ]سورة البقرة: 62[.  7  6
اشرتطت  قد  واضح  هو  كام  فاآلية، 
والنصارى  اليهود  من  سواء  اإليامن، 
وجل،  عز  باهلل  امنوا  أي  سواهم،  أو 
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العبد،  جيازي  الذي  هو  سبحانه  انه  إذ 
يا  وأنت  اآلخر،  اليوم  أو  اجلزاء،  يوم 
يعني  البالغ،  إال  عليك  ال  اهلل،  رسول 
وان  كافة،  الناس  إىل  رسالتك  تبلغ  أن 
ذلك  بعد  يتكفل  الذي  هو  سبحانه  اهلل 
وعدم  التسامح،  قمة  هو  وهذا  األمر 
القوة  واستعامل  العنف  عىل  احلث 
دعوة  يف  الرسالة،  تبليغ  يف  والسيف 
دليل  وهذا  اإلسالم،  دخول  إىل  الناس 
من  عىل  بالغة  وحجة  دليل  بعده  ما 

بالسيف. قام  اإلسالم  بأن  يدعي 
 ¸ چ...  تعاىل:  قوله  وأما 
 ½  ¼  »  º  ¹
 ،]83 البقرة:  ¾..چ ]سورة 
))واملعنى  الطباطبائي)22):  قال  فقد 
وهو   ، حسناً قوالً  للناس  قولوا 
الناس،  مع  املعارشة  حسن  عن  كناية 
قول  أي  ومؤمنهم..))،  كافرهم، 

والتجاوز،  واملداراة  واللني  الرفق 
استعامل  يثري  الذي  الكالم  قول  وعدم 

ت  حسني،  حممد  الطباطبائي،   (22(
مطبعة هبمن،  امليزان،  تفسري  )1412هـ)، 

قم، ب. ت، 1/ 219. 

االقتتال  إىل  ويدعو  والقوة،  العنف 
بني  الفوىض  وإشاعة  الفتنة  ونرش 
وكافرهم  مؤمنهم  عامة  الناس  صفوف 
للمسلمني  التعرض  عدم  من  وينتهوا 
شأن  يف  اعرتاض  أو  واالقتتال،  بأذى 

الشؤون. من 
يف  مهامن  والسامح  التسامح  وان 
الشعوب  بني  السلمي  والتعايش  املحبة 
عليها،  ومن  األرض  إعامر  يف  واألمم، 
هو  الذي  االنتامء  إىل  يؤديان  وبالتايل 
الفرد  ر  ُتشعِ التي  املهمة  احلاجات  من 
كانت  سواء  معينة،  مجاعة  من  جزء  بأنه 
مجاعة  –الرفاق–  األرسة  اجلامعة  هذه 
معني،  وطن  من  جزء  وأنه  مهنية، 
والفخر  االعتزاز  الشعور  هذا  وُيولَد 
وشعوره  اجلامعة  هلذه  الفرد  بانتامء 
التسامح  عدم  وان  واالرتياح،  بالرضا 
احلروب،  إىل  يفيض  بأنه  فيه  الشك  مما 
ان مل يكن  اإلنسانية  أخاه يف  وقتل األخ 
اعتناق  أو  املذهب،  أو  الدين  يف  أخاه 
باالنتامء  خمري  اإلنسان  فإن  معني،  فكر 
إىل الفكر الذي يميل إليه أو الذي جيده 

وأهوائه. ميوله  مع  مطابقاً 



الزهرة جاسم اخلفاجي د. عبد 

309

يفيض  الذي  اإلكراه  نفي  ويف 
احلق،  اىل  اإلذعان  وعدم  النفور  إىل 

 Ò  Ñ چ  تعاىل:  قال  سبيله،  وارتقاء 
 Ü  Û Ú  Ù  Ø  ×  Ö  Õ Ô  Ó
 á  à  ß  Þ  Ý
ä...چ ]سورة   ã  â

.  .]256 البقرة: 
املبادئ  أعظم  من  املبدأ  وهذا 
و  جيل  بشكل  دلت،  التي  الواضحة 
العنف،  ونبد  التسامح  عىل  واضح، 
يف  اآلخر،  مع  القوة  استعامل  وعدم 
إيامنه  أو  اإلسالم،  اعتناق  عىل  إجباره 
من  قضية  أو  األفكار،  من  بفكرة 

الفلسفية. أو  العقائدية  القضايا 
يف  إكراه  ))ال  الطباطبائي)23):  قال 
إن  ملا  اإلجباري،  الدين  نفي  الدين، 
العلمية  املعارف  من  سلسلة  وهو  الدين 
جيمعها  عملية  أخرى  تتبعها  التي 

واإليامن  واالعتقاد  اعتقادات،  إهنا 
فيها  حيكم  ال  التي  القلبية  األمور  من 
يؤثر  إنام  اإلكراه  فإن  واإلجبار،  اإلكراه 
البدنية  واحلركات  الظاهرية  األعامل  يف 

)23) الطباطبائي، تفسري امليزان، 2/ 342. 

علل  فله  القلبي  االعتقاد  وأما  املادية، 
االعتقاد  قلبية من سنخ  أخرى  وأسباب 
اجلهل  ينتج  ان  املحال  ومن  واإلدراك، 
علمية  الغري  املقدمات  تولد  أو   ، علامً

.((... علمياً تصديقاً 
أيضا:  التسامح  معاين  ومن 
عن  عليه  املعتدى  جتاوز  وهو  )العفو)، 
الذنب  عن  عقابه  وترك  املعتدي  ذنب 
يرتك  الذي  إن  وبالتأكيد  اقرتفه،  الذي 
قوله  ففي  عليه)24)،  القادر  هو  العقاب 

 8  7  6  5  4  3  2 چ  تعاىل: 
چ ]سورة  ?  >  =  <  ;  :  9

.]149 النساء 
عىل  واضحة  داللة  اآلية  هذه  ففي 
العيني  يقول  إذ  والعفو،  التسامح 
تبدوا،  ))إن  االردبييل)25):  واملحقق 

ابن  258؛   /2 العني،  الفراهيدي،   (24(
ت  إسحاق،  بن  يعقوب  السكيت، 
ط1،  املنطق،  إصالح  ترتيب  )244هـ)، 
الطبع  مؤسسة  بكائي،  حسني  حممد  تح: 
والنرش، مشهد، 1412هـ، ص256؛ ابن 

 .56  /4 اللغة،  فارس، معجم مقاييس 
عمدة  855هـ)،  )ت  العيني،   (25(
العريب،  الرتاث  إحياء  دار  القاري،د.ط، 
االردبييل،   ،291  /12 ب.ت،  بريوت، 
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من  مجيالً  حسناً  أي   ، خرياً تظهروا  أي 
أحسن  من  إىل  بالنسبة  والفعل  القول 
تفعلوا  أي  ختفوه،  أو  اعم،  بل  إليكم 
سوء،  عن  تعفوا  أو  وخفية،  رساً  ذلك 
مع  إليكم  أساء  عمن  تصفحوا  أي 
لُه  والجتهروا  االنتقام،  عىل  القدرة 
ذلك  من  بأدنى  وال  بالسوء،  بالقول 
العفو  إىل  حمتاجون  فأنتم  وأقوى، 
بالطريق  ذلك  تفعلوا  أن  فينبغي 
عفيتم،  عفوتم  إن  ألنكم  األوىل، 
عقالً  ظاهر  وهو  رمحتم،  رمحتم  وإن 

.(( ورشعاً
عىل  تدل  التي  البينات  اآليات  ومن 

التسامح:
1 . Q  P  O  N چ  تعاىل:  قوله 

 WV  U  T  S  R
 ^  ]  \  [  ZY  X
dچ ]سورة   c  b  a`  _

النور: 22[.
2 . `  _  ̂  ]  \ چ  تعاىل:  قوله 

امحد بن حممد )ت 993 هـ)، زبدة البيان 
باقر  حممد  تح:  د.ط،  القرآن،  احكام  يف 
طهران،  املرتضوية،  املكتبة  البهبودي، 

ص341.

 f  e  d  c  b  a
gچ ]سورة الشورى: 25[.

3 . =  < چ  تعاىل:  قوله 
 A  @  ?  >

 E  D  C  B

 I  H  G  F

 N  M  LK  J

Sچ   R  Q  P  O

]سورة املائدة: 15[.
4 . X  W  V چ  تعاىل:  قوله 

 _  ^  ]  \  [  Z  Y
 e  d  c  ba  `

f چ ]سورة احلج: 60[.
الظامل  من  باالقتصاص  العدل  إن 
وتعاىل  سبحانه  اهلل  ولكن  اهلل،  رشع 

واملغفرة. بالعفو  نفسه  يمدح 
عىل  الدالة  املعاين  من  وأيضاً 
الصفح  فإن  )الصفح)،  هي  التسامح 
يكون ابلغ من العفو، وقد يعفو اإلنسان 
أي  عنُه:  صفحت  وقيل:  يصفح،  وال 

عنُه)26). عفوت 

الفريوز  122؛   /3 العني،  الفراهيدي،   (26(
234؛   /1 املحيط،  القاموس  آبادي، 
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ترك  الزبيدي)27): ))الصفح  وقال 
فإن  العفو))،  من  ابلغ  وهو  التأنيب، 
والصفح  بالذنب،  املأخوذة  ترك  العفو 

ترك أثره من النفس)28).
التحيل  إىل  تدعو  التي  اآليات  ومن 

منها: الصفة عديدة  هبذه 
1 . q  p  o  n  m چ  تعاىل:  قال 

 w  v  u  t  sr
ے   ~  }  |  {  zy  x

¡چ ]سورة البقرة: 109[.
2 . ¬  «  ª  © چ  تعاىل:  قال 

 µ  ´  ³²  ±  °  ¯  ®

¼چ   »  º  ¹  ¸¶

]سورة املائدة: 13[.
3 . [  Z  Y چ  تعاىل:  قال 

 _  ^  ]  \
 e  d  cb  a  `
 j  i  h  g  f

ت  الفيض،  أيب  الدين  حمب  الزبيدي، 
تح:  ط،  د.  العروس،  تاج  )1205هـ)، 
عيل شريي، دار الفكر، بريوت، 1994م، 

 .121 /4
 .686  /19 العروس،  تاج  الزبيدي،   (27(

 .187  /19 )28) املصدر نفسه، 

.]14 التغابن:  kچ ]سورة 
يف  التسامح  صور  من  وأيضاً 
فهناك  )املغفرة)،  هي  الكريم  القرآن 
اصل  ولكن  والسرت،  الغفران  بني  فرق 
الغفران  إن  إذ  والسرت،  التغطية  املغفرة 
الثواب،  إجياب  يقتيض  وهو  أخص 
استعمل  ثم  بسرت  اليشء  سرتك  والسرت 
فيقال:  اليشء  ذكر  عن  اإلرضاب  يف 
سرت فالن عىل فالن إذا مل يذكر ما اطلع 
خالف  عليه  اهلل  وسرت  عثراته،  من  عليه 
يف  عليه  يسرت  ملن  يقال  وال  فضحه، 
الدنيا إنه غفر لُه، ألن الغفران ينبئ عن 
يقتيض  الغفران  فإن  الثواب،  استحقاق 
هو  العقاب  وإسقاط  العقاب،  إسقاط 

الثواب)29). إجياب 
))الغفور  منظور)30):  ابن  ويقول 
الساتر  ومعناها  ثناؤه،  جل  الغفار، 
خطاياهم  عن  املتجاوز  عباده  لذنوب 
مغفرة  لنا  اغفر  اللهم  يقال:  وذنوهبم، 
الغفار  الغفور  أنت  إنك  وغفراناً  وغفراً 

)395هـ)،  ت  العسكري،  هالل  أبو   (29(
النرش  مؤسسة  ط1،  اللغوية،  الفروق 

اإلسالمي، قم، 1412هـ، ص187. 
 .25 )30) ابن منظور، لسان العرب/ 5/ 
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التغطية  املغفرة  واصل  املغفرة،  أهل  يا 
أي سرتها)). ذنوبه  اهلل  والسرت، غفر 

وعدم  السرت  هي  املغفرة  ان  وبام 
أرفع  يمثل  األمر  فهذا  الذنوب،  كشف 
أخالق التسامح، أما إذا عكس ذلك من 
ذلك  فإن  الناس  عورات  عن  الكشف 
العورة،  صاحب  من  الناس  نفور  يسبب 
وهذا األمر لُه اثر نفيس كبري كام تعلمون.
الكريم  القرآن  آيات  وردت  وقد 
كثرية  فهي  املغفرة  عن  تتحدث  التي 

: منها
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جتعل  الكريمة  اآليات  كانت  وإذا 
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وتعاىل،  سبحانه  باهلل  خاصة  املغفرة 
ختفى  ال  الذنوب  مجيع  عىل  املطلع  فهو 
يف  يسرتها  الذي  وهو  خافية،  عليه 

واآلخرة. الدنيا 
من  حمّكمة  قرآنية  معاين  هذه 
لغة  التسامح  إن  عىل  الدين  قطعيات 
رّشعه  أخالقي  ومعنى  أصيلة،  إسالمية 
الذي  التعامل  أساس  فهو  اإلسالم، 

حيكم. أن  يفرتض 
يفرتض  الذي  التعامل  أساس  وهو 
ببعض،  بعضهم  الناس  عالقة  حيكم  أن 
فهو  التسامح  رفض  عىل  اإلرصار  أما 
قبل  بالنفس  األذى  إحلاق  عىل  إرصار 
املعاناة  عىل  إرصار  وهو  اآلخرين، 
يموج  قلب  مواجهة  يف  الشخصية 

اآلخرين. عن  مؤملة  بذكريات 
التسامح:  أنواع  الرابع:  املبحث 

التسامح  من  األساس  اهلدف  إن 
الناس  مجيع  بني  السلمي  التعايش  هو 
أن  دون  واحليلولة  متييز،  دون  من 
وبالتسامح  والبغضاء،  الشحناء  تشيع 
بني  فيام  واالنتامء  واملودة  املحبة  تشيع 
وجود  من  الرغم  فعىل  املجتمع،  أفراد 

حيث  من  الناس  بني  االختالفات 
والفكرية،  والدينية  العرقية  األصول 
بموجب  نعمل  كمسلمني  إننا  إال 
املطهرة  النبوية  والسنة  الكريم  القرآن 
بيننا، ونعيش  فيام  نتاميز  جيب علينا أن ال 
ومن  مساملني،  متحابني  وسالم  بأمن 
املوضوع  هذا  عن  نتكلم  أن  يمكن  هذا 
ُيقسم  أن  فيمكن  التفصيل،  من  بيشء 

أمها: - أنواع  التسامح عىل 
العرقي: . ١ التسامح 

يعيش  اليوم  ان جمتمعنا  يعرف  الكل 
بعض  بني  العرقي  باالختالف  متتاز  ببيئة 
األخرى،  واملجتمعات  جمتمعنا  أفراد 
أمر  واملنطق  العقل  وفق  األمر  هذا 

 o چ  تعاىل:  قوله  ففي  طبيعي، 
 t  s  r  q  p
 {  z  y  x  w v  u

.]22 چ ]سورة الروم:  |
يكون  ان  جيب  ذلك  ورغم  لكن 
ألن  األساس،  هو  والتسامح  التوافق 
والسنة  الكريم  القرآن  فرضُه  األمر  هذا 
هو  هذا  كالمنا  ودليل  املطهرة،  النبوية 
الناس سواسية،  الدين احلنيف جعل  ان 
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تتقبله  مجاعة  إىل  باالنتامء  والشعور 
والطمأنينة. باألمن  فيشعر  ويتقبلها 

عن  الفرد  سلوك  تغيري  ويمكن 
باجلامعة،  والتمسك  التسامح  طريق 
وقيمها  معايريها  هلا  مجاعة  فكل 
إليها  املنتمي  الفرد  عىل  يتحتم  التي 
طريق  عن  الفرد  ويتمكن  اكتساهبا، 
املرياث  اكتساب  من  للجامعة  انتامئه 
اجيابياً  التفاعل  من  يمْكنُه  الذي  الثقايف 
اجلامعة  وتساعد  جمتمعه،  أفراد  مع 
النشاط،  من  أنواع  ممارسة  عىل  الفرد 
قدرات  ويكتشف  قدراته  فيه  يستغل 
احد  عىل  منهم  ألحد  فضل  ال  أخرى، 
الذي  الوحيد  املعيار  فهي  بالتقوى،  إال 

الناس. بني  متييز  خالله  يمكن 
ان اهلل سبحانه وتعاىل جعل املؤمنني 
التفرقة  عن  وهناهم  متحابني،  أخوة 

 ¬ چ  وجل:  عز  فقال  واالختالف، 
احلجرات:  چ ]سورة   ¯  ®

.]10
))ال   :الكريم الرسول  وقال 
عباد  تدابروا  وال  حتاسدوا  وال  تباغضوا 
أخاه  أن هيجر  إخواناً وال حيل ملسلم  اهلل 

))ال   :وقال أيام)))31)،  ثالثة  فوق 
حيب  ما  ألخيه  حيب  حتى  أحدكم  يؤمن 

لنفسه)))32).
فاملؤمن ُيرس ما يرس أخاه، وحيزن ما 
من  لنفسه  يريد  ما  ألخيه  ويريد  حيزنه، 
اخلري، وهذا إنام يأيت مع سالمة اإلنسان 

واحلسد. والغل  الغش  من 
املؤمن  اإلنسان  صفات  ومن 
يف  اختالف  من  الرغم  عىل  التسامح 
إلخوانه  والدعاء  العرقية،  األصول 
الكريم،  القرآن  أكده  ما  وهذا  باملغفرة، 

بن  احلسن  أيب  النيسابوري،  مسلم   (31(
مسلم،  صحيح  )261هـ)،  ت  احلجاج، 
9؛   /8 بريوت،  الفكر،  دار  ط،  د. 
ت  مكي،  بن  حممد  األول،  الشهيد 
ط،  د.  والفوائد،  القواعد  )786هـ)، 
املفيد،  مكتبة  احلكيم،  العباس  عبد  تح: 
أبادي،  العظيم  160؛   /2 ت،  ب.  قم، 
)1329هـ)،  ت  احلق،  شمس  حممد 
العلمية،  الكتب  دار  ط2،  املعبود،  عون 

 .174 بريوت، 1415هـ، 13/ 
)676هـ)،  ت  الدين،  حمي  النووي،   (32(
بريوت،  الفكر،  دار  ط،  د.  املجموع، 
بن  حممد  الرشبيني،  153؛   /9 ت،  ب. 
دار  املحتاج،  مغنى  )977هـ)،  ت  امحد، 
1958م،  بريوت،  العريب،  الرتاث  إحياء 

 .223  /4
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احلرش: 10[.
الفكري: . ٢ التسامح 

يف  يتجسد  التسامح  من  النوع  هذا 
حيل  فال  ومبادئه،  اإلنسان  أفكار  نرش 
التفاهم  حمل  والغضب  والتعصب  القوة 
جيب  وأيضاً  األفكار،  وتبادل  والتناظر 
أن ال يستعمل طرف عىل حساب طرف 
لبسط  وسيلة  والضغط  القوة  آخر 
احلق  ان  الناس  وإهيام  ونفوذه،  سيطرته 
أن  فيجب  ذلك  من  العكس  بل  معه، 
واآلراء  األفكار  وتبادل  احلوار  يكون 
وإثبات  واللني  الرفق  أساس  عىل  قائمة 

والرباهني. األدلة  وفق  الفكرة 
 w  v چ  وجل:  عز  اهلل  يقول  إذ 
 } |  {  z  y  x
 ¦  ¥  ¤  £ ¢  ¡ ے   ~
 ¯  ®  ¬ «  ª  ©  ¨  §
 ،]125 النحل:  چ ]سورة  °
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 Í  Ì  Ë  Ê  É  È  Ç  Æ Å
النحل:  چ ]سورة   Ï  Î

.]127
باحلكمة  الناس  لكل  دعوة  فهي 
الربهان املوضح للحق،  الصحيحة وهي 
القبيح  عن  والرصف  للشبهة،  واملزيل 
عىل وجه الرتغيب يف تركه والرتهيب يف 
يوجب  بام  القلب  تليني  ذلك  ويف  فعله، 
هي  التي  الكلمة  وتقدير  اخلشوع، 
تنفعهم،  التي  احلسنة  باملوعظة  أحسن 
والتناصح  والسكينة،  والوقار  والرفق 
تعسف،  وال  فظاظة  غري  من  باحلكمة 

 v  u  t  s  rچ تعاىل:  وقوله 
z y x w } | { ~ ے چ 

]سورة طه: 44[.
يف  املبالغة  كامل  هذا  من  ويفهم 
الغلظة  وعدم  اخللق  حسن  استعامل 
وعدم  املالينة  واستعامل  والغضب، 
عن  والنهي  باملعروف  األمر  يف  اخلشونة 

الفاعل كافراً. املنكر ولو كان 
بغريهم:. ٣ املسلمني  عالقة 

بغريهم  املسلمني  عالقة  يف  األصل 
بالقسط  تعاىل  اهلل  أمرنا  وقد  السلم،  هو 
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برهم  عن  ينهنا  ومل  الظلم،  وعدم  معهم 
عىل  حضٌ  ذلك  ويف  إليهم،  واإلحسان 
الدائرة  ظل  يف  واإلنسجام  التعايش 
تعاىل:  اهلل  قال  الواسعة،  اإلنسانية 

 >  =  <  ;  :  9  8  7 چ
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 R  Q  P  O  N  M  L  K  J
 Z Y  X  W  V  U  T  S
 c  b  a  `  _  ^  ]  \  [
 j  i  h  g  f  e  d
 r  q  p o  n  m  l  k
املمتحنة:  چ ]سورة   u  t  s
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الذي  ما  نتساءل:  أن  لنا  حيق  وهنا 
خيار  الناس  كافة  تبنى  لو  سيحدث 
الالعنف كسالح من أسلحة املواجهة؟. 
السرية  مع  قليالً  نعود  دعونا  ولإلجابة 
نرى  فيها،  متخصصني  ولكوننا  النبوية 
لسالح  وباستخدامه   الرسول أن 
ما  حد  إىل  الكفار  أصبح  الاّلعنف، 
النتيجة  وكانت  أمامه،  األيدي  مكتويف 
اخلسائر  بأقل  املعركة  املسلمني  كسب 
يستخدم  مل  مكة  ويف  الطرق،  وبأقرص 

عىل  للرد  حتى  السالح   اهلل رسول 
تغرّي  أن  بعد  ولكن  قريش،  اعتداءات 
سيادة  ذات  دولة  وكونوا  املسلمني  واقع 
النهج  هذا  غرّيوا  املنورة  املدينة  يف 
هذا  كان  وملاذا  السالح،  واستخدموا 
االستخدام؟ بالتأكيد لّرد االعتداء فقط، 
التي  اإلسالمية  االنطالقة  كانت  فهكذا 
بدأها الرسول األكرم، وهكذا ينبغي 

تستمر. أن 
يقول  ولذا  السالم،  دين  فاإلسالم 

 } چ احلكيم:  القرآن  يف  تعاىل  اهلل 
 £  ¢  ¡ ے   ~
 © ¨  §  ¦  ¥  ¤
البقرة:  چ ]سورة  ®  ¬  «  ª
واملقاطعة  احلرب  وليست   ،]208
اضطرارية  وسائل  إال  العنف  وأساليب 
األولية  األصول  خالف  عىل  شاذة، 
ألكل  االضطرار  حال  حاهلا  اإلسالمية، 
السالم  األصل  وإنام  أشبه،  وما  امليتة 
اإلسالم،  يف  بقدرها  احلرب  تقدر  ولذا 
وتعاىل:  سبحانه  يقول  ذلك  ومع 

 c  b  a  `  _ چ...^ 
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عز  يقول  آخر  مكان  يف  ثم   .]194
 Ë Ê  É  È  Ç چ..  وجل: 
 Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð Ï  Î  Í  Ì

وهذا   ،]237 البقرة:  چ ]سورة   Õ

واألئمة  اإلسالم  لنبي  الكبري  النجاح 
السالم  مجلتها  من  ألسباب  هو  إنام 
شؤوهنم. كل  يف  به  يتحلون  كانوا  الذي 

اخلامتة
احليوان.  عن  اإلنسان  يتميز  بالعقل 
عن  تنتظم  ورغبات  آمال  ولإلنسان 
إىل  يوجهها  أن  وينبغي  العقل  طريق 
ينال  وهبذا  الدارين،  يف  حاله  يصلح  ما 
تابعا  العقل  كان  إذا  ولكن  اخلريات. 
رأساً  اإلنسان  انقلب  والرغبات  لآلمال 
واآلراء  األفكار  واختلفت  عقب  عىل 
واملفاهيم لديه. وقد أخربنا اهلل تعاىل عن 

 Â  Á  À چ  بقوله:  احلقائق  هذه 
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1 چ ]سورة الفرقان: 43 -44[.
بعقله،  األمور  ينظم  واملسلم 
ويكون هدفه األسايس هو إمتثال أوامر 

املسلم  يميز  ما  أهم  وهذا  تعاىل،  اهلل 
السعي  فيستحب  الكافر  أما  غريه،  عن 
اهلل  أوامر  وهيمل  ورغباته  آماله  لتحقيق 

تعاىل.
الكثري من األحيان قد نسمع عن  يف 
فيحّرم  التسامح،  أعني  املفردة،  هذه 
واإلرعاب  واالغتيال  الغدر  اإلسالم 
وكل ما يسمى اليوم بالعنف واإلرهاب، 
أي  جيوز  وال  اإلسالم،  يف  عنف  ال  فإنه 
الذي  واإلرهاب  العنف  أعامل  من  نوع 
والغدر  وإرعاهبم،  الناس  إيذاء  يوجب 
تشويه  إىل  يؤدي  أو  وبحياهتم،  هبم 
كل  ففي  واملسلمني،  اإلسالم  سمعة 
الكريم  القرآن  لنا  يرشح  التي  املواطن 
وبني  اهلل  رسل  بني  والنزاع  اخلصام 
العدوان  سبب  أن  لنا  يبني  أقوامهم، 
ألهنم  إال  يكن  مل  باألنبياء  حلق  الذي 
قاموا  ألهنم  يكن  ومل  اهلل،  ربنا  يقولون 

اغتيال. أو  قتل  أو  برضب 
تلجأ  وظيفياً  أسلوباً  ليس  العنف  إن 
واالضطرار،  اجلرب  مقتىض  عىل  إليه 
السياسية،  عقيدهتا  صميم  من  هو  بل 

الفريضة. إىل مستوى  يرقى  واختيار 
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األسلوب  هذا  ألصق  ولقد 
هتمة  اإلسالمية  وباحلركة  باإلسالم 
القديمة  التهم  وأحيا  )اإلرهاب)، 
وعجز  بالسيف،  اإلسالم  انتشار  عن 
العالقات  بناء  يف  وختلفهم  املسلمني 
يف  بـ)احلوار)،  القناعات  وتكوين 
مستوى  عىل  ترسخت  الذي  الوقت 
وبالرتايض  باحلوار  التغيري  فكرة  عاملي 
واإلسالم  الديمقراطية،  وباألساليب 
م اإلرهاب،  بريء من التهمتني، فهو حيرِّ
للحوار  دعوة  وأوسع  أعظم  حيمل  وهو 

البرشية. تاريخ  عرفها 
الضعف  وليد  ليس  إذاً،  فالالعنف 
لدى  الضخمة  القوة  أو  الذات،  يف 
املنظومة  بنية  من  جزء  هو  وإنام  اآلخر، 
ترى  التي  اإلسالمية،  والفكرية  العقدية 
التعامل  يف  السليم  الطريق  الالعنف  يف 

السيايس. أو  الثقايف  املغاير  مع 
ثامر  من  نعتربها  توصيات  لنا 
هاتني  نعيش  فلكي  واالنتامء،  التسامح 
نحتاج  حياتنا،  يف  اجلميلتني  املفردتني 
األوقات،  طوال  عملياً  ممارستهام  إىل 
يف  املتجر،  يف  املدرسة،  يف  البيت،  يف 

االجتامعي  االنتامء  وان  إلخ،  املصنع،... 
املادية  باإلشباعات  مرهون  للموطن 
التي  األطر  وأهنا  ألفراده،  واملعنوية 
بام  االجتامعية  التنشئة  يف  منها  يستقي 
الثقافة،  وفن  وفكرة،  لغة،  من  فيها 
قدوة  نفسه  من  منا  شخصٍ  كل  وليجعل 
مع  زوجته،  مع  والالعنف،  التسامح  يف 
مع  معارفه،  مع  أصدقائه،  مع  أوالده، 
مع  حماوريه،  مع  طالبه،  مع  جريانه، 

الخ. جمتمعه… 
االجتامعية  التنشئة  أن  واتضح 
حياة  يف  أمهية  االنتامء  دوائر  أكثر 
الدين  ثم  واألصدقاء،  األرسة  الشباب 
العبادة)،  )دور  الدينية  واملؤسسات 
والدراسة،  العمل  لزمالء  االنتامء  ثم 
السكن،  ملنطقة  االنتامء  أن  اتضح  كام 
)املدينة  املحيل  للمجتمع  واالنتامء 
واملجتمع  الشخص)،  فيها  يعيش  التي 

أقل من سابقاهتا.  القومي حيتل درجة 
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فحوى البحث

القرآن  شواهد  موقع  اىل  املقتضبة،  الدراسة  هذه  تتصدى 

يف  سيام  وال  العربية  اللغوية  املنظومة  من  والقراءات،  الكريم 

مصنفات  ذكرها  عىل  اشتملت  التي  اللغة  قواعد  ضبط  مجال 

سقيمه،  من  الكالم  صحيح  ومتييز  الخصوص[،  وجه  ]عىل  النحو 

اللحن،  مصنفات  ومناقشتها  برصدها  عنيت  التي  املباحث  وهي 

القدمية منها والحديثة.

وقد جاء البحث كحديث مسرتسل يصلح ان يكون مقدمة ملا 

يعنيه العنوان من منطوق يبسط القول مبعايري الخطأ والصواب يف 

قراءات القرآن.
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بسم اهلل الرمحن الرحيم
بالكالم  الرشوع  قبل  القول  بنا  جيدر 
إننا  والقراءات  القرآن  معياري  عن 
دراستنا  نطاق  –يف  القرآن  بمعيار  نقصد 
عاصم،  عن  حفص  به  قرأ  ما  -هو  هذه 
يف  هبا  واملتعبد  املتواترة،  القراءة  ألهنا 
معجامت  منها  خرجت  التي  البلدان 
القراءة  هذه  سوى  ما  أما  الدراسة، 
عنا  شجَّ وما  القراءات.  معيار  إىل  فمنتمٍ 
ما  املنهجي  التفريق  هبذا  األخذ  عىل 
ذكره صبحي الصالح بالقول: ))ثم كان 
حدثٌ سعيدٌ عىل جانب من األمهية حني 
لكتاب  دقيقة  مجيلة  أنيقة  طبعة  ظهرت 
حتت  –1923م  1342هـ  سنة  اهلل 
اللجنة  وبإقرار  األزهر،  مشيخة  إرشاف 
وقد  األول،  فؤاد  امللك  قبل  من  املعينة 
ُكتِبَ هذا املصحف وُضبِطَ عىل ما يوافق 
ى  تلقَّ وقد  عاصم.  لقراءة  حفص  رواية 
بالقبول  املصحف  هذا  اإلسالمي  العامل 
منه  تطبع  التي  النسخ  ماليني  وأصبحت 

املتداولة)))1).  سنويا هي وحدها 
املقدمة  هذه  ْوق  سَ إىل  أجلأنا  وما 

)1) مباحث يف علوم القرآن: 100. 

القرآن،  حقيقتي  بني  الفارق  أن  هو 
الغموض  من  يشء  يكتنفه  والقراءات 
علامء  بعض  حماولة  من  الرغم  عىل 
فاصلة  حدود  وضعَ  واللغة  التفسري 
كامنٌ  الغموض  وموطن  احلقيقتني،  بني 
بوصفها  بعينها  قراءة  إفراد  عدم  يف 
عليه  ُيطلَُق  ما  إن  إذ  منطوقا،  القرآن 
كوهنا  عن  تعدو  ال  العامة  بالقراءة 
أكسبها  وما  السبع،  القراءات  إحدى 
ُأنسِ  إىل  مرده  القبول  من  العليا  الدرجة 
إىل وجود  ، ال  الناس هبا خواصٍ وعوامٍ
القراءة  بوجوب  تقيض  قطعية  لَّامت  ُمسَ

فحسب)2). للقرآن  املمثلة  كوهنا  أو  هبا، 
أشهر  نستقري  عندما  وحتى 
النصوص التي خاضت يف مسألة التفريق 
بني القرآن والقراءات، ال نكاد نتبني وجه 
))القرآن  الزركيش:  يقول  بدقة،  الفرق 
فالقرآن  متغايرتان.  حقيقتان  والقراءات 

للبيان   حممد عىل  املنزل  الوحي  هو 
اختالف  هي  والقراءات  واإلعجاز، 
احلروف،  كِْتبة  يف  املذكور  الوحي  ألفاظ 

)2) نظر البيان يف تفسري القرآن: 178. 
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عىل  الوصف  وهذا  كيفيتها)))3).  أو 
فصاحته الظاهرية ال يقدم تفريقا واضحا 
مها  إذ  والقراءات،  القرآن  حقيقتي  بني 
الوحي  هو  واحد  بمصدر  معا  يتعلقان 
التعلُّق  وهذا  الزركيش،  منطوق  بحسب 
التعدد،  ال  التوحد  معنى  منه  ُيستفاد 
يف  إهباما  األمر  يزيد  الزركيش  أن  عىل 
املفرتض  ألن  احلروف«،  كِْتبة  »يف  قوله: 
باحلروف أن تكون موحدة ال خمتلفة منذ 
د  وحَّ حني  عفان  بن  عثامن  اخلليفة  زمن 
أهل  مشاورة  بعد  واحد  بنص  املصحف 

 .(4(الرأي من صحابة رسول اهلل
التفريق  حسان  متام  ب  جرَّ وقد 
مغايرا  موحدا  نصا  بوصفه  القرآن  بني 
نصوص  بطبيعتها  هي  التي  للقراءات 
تسفر  مل  تلك  حماولته  لكن  متعددة، 
حتديدا  املغايرة  تلك  حيدد  فارق  عن 
املطاف  هناية  يف  يمثالن  مها  إذ  واضحا، 

وهو  آياته،  أو  القرآن،  هو  واحدا  معنى 
نقول  قوله: ))وحني  نفهمه من  ما  ظاهر 

)3) الربهان: 1: 318. 
)4) ينظر مدرسة الكوفة: 18، ووثاقة نقل النص 

القرآين: 274. 

الكيل  الشمويل  النص  نعني  ال  القرآن 
ألن  احلكيم،  للكتاب  املتجانس  املوحد 
ملا  املعنى  هذا  باللفظ  فهموا  لو  النحاة 
االحتجاج  أن جيادل يف  منهم  كان ألحد 
بآية واحدة من أفصح نص بالعربية، وال 
اخرتعها  ألقيسة  النص  هذا  خيضع  أن 
وإنام  جتريدا.  دوها  وجرَّ اخرتاعا  النحاة 
التي  القراءات  من  عددا  بالقرآن  نقصد 
قد يكون بني إحداها واألخرى خالفا يف 
صوت أو لفظ أو تركيب نحوي آلية من 
والقراءات  فالقرآن  القرآن)))5)،  آيات 
هي  والتفسري  اللغة  علامء  عند  هبا  املعتد 
 النبي ))سمح  التي  املختلفة  الوجوه 
للتيسري،  قصدا  هبا  القرآين  النص  بقراءة 
اللهجات  من  للهجة  وفقا  جاءت  والتي 

العربية)))6). 
يمثل  يتبناه  من  لدى  الرأي  وهذا 
الغاية يف التحدي واإلعجاز، إذ إن القرآن 

قريش«،  »هلجة  األفصح  عىل  اشتامله  مع 
يقو  مل  األخرى«،  »اللهجات  والفصيح 

)5) األصول: 92. 
)6) دراسات لغوية يف القرآن الكريم وقراءاته: 

 .137
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اإلتيان  عىل  املرشكني  فصحاء  من  أحد 
بمقتىض  نسلم  ال  أننا  غري  بمثله)7)، 
ما  بوجود  يفيد  ما  لتضمنه  املتقدم  الرأي 
القرآن  يف  الفصحى  اللغة  من  أدنى  هو 
))إن  القول  هبذا  القائلني  وألن  الكريم، 
لغات  عىل  اشتمل  القرآن  أن  أرادوا 
منها،  خالية  قريش  لغة  كانت  أخرى، 
األمة،  عىل  التسهيل  خالف  املعنى  فهذا 
عىل  القرآن  نزول  يف  احلكمة  هو  الذي 
الروايات  نطقت  ما  عىل  أحرف،  سبعة 
لغة  فإن  الواقع،  خالف  هو  بل  بذلك، 
لغات  سائر  عىل  املهيمنة  هي  قريش 
ما  اللغات  هذه  من  مجعت  وقد  العرب، 
هو أفصحها، ولذلك استحقت أن توزن 
هبا العربية. وأن يرجع إليها يف قواعدها. 
وإن أرادوا أن القرآن مشتمل عىل لغات 
أخرى، ولكنها تتحد مع لغة قريش، فال 
وجه للحرص بلغات سبع، فإن يف القرآن 

ما يقرب من مخسني لغة)))8).
اهلل  لعبد  السبع  القراءات  نالت  وقد 

الدراسات  يف  القرآنية  القراءات  أثر   (7(
النحوية: 16. 

)8) البيان يف تفسري القرآن: 201 -202. 

بن عامر )ت 118هـ)، وعبد اهلل بن كثري 
النجود  أيب  بن  وعاصم  120هـ)،  )ت 
)ت 127هـ)، وأيب عمرو بن العالء )ت 
الزيات )ت  154 هـ)، ومحزة بن حبيب 
169هـ)،  )ت  املدين  ونافع  156هـ)، 
189هـ)،  )ت  الكسائي  محزة  بن  وعيل 
العامل اإلسالمي إىل حدِّ  شهرة واسعة يف 
نت لدى عامة الناس بعقيدة نزول  أهنا ُقرِ
وأصبحت  السبعة)9).  باألحرف  القرآن 
لالحتجاج  موارد  القراءات  هذه 
عند  الصحيحة  للعربية  وأمثلة  اللغوي 
ذلك  ويف  األوائل،  النحويني  من  كثري 
قراءة  تدبرت  ))فإين  خالويه:  ابن  يقول 
اخلمسة  األمصار  أهل  من  السبعة  األئمة 
احلفظ،  وإتقان  النقل،  بصحة  املعروفني 
واللفظ،  الرواية،  تأدية  عىل  املأمونني 
إعراب  يف  ذهب  قد  منهم  كالً  فرأيت 
مذاهب  من  مذهبا  حرفه  من  به  تفّرد  ما 

القياس  من  وقصد  يدفع،  ال  العربية 
هذا  مع  لكن  يمنع)))10).  ال  وجها 
القراءات  بمستوى  الواضحة  اإلشادة 

)9) ينظر مباحث يف علوم القرآن: 248 -249. 
)10) احلجة يف القراءات السبع: 61 -62. 
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انتقاد  ظاهرة  من  العربية  تاريخ  خيُل  مل 
األئمة  ومنهم  اء،  القرَّ ملشاهري  علامئها 
تتضمنه  بام  اكرتاثهم  وعدم  السبعة 
كان  إذ  أساليب،  من  قراءاهتم  بعض 
عىل  ))يعيبون  النحويني  متقدمي  بعض 
بعيدة  قراءات  عامر  وابن  ومحزة  عاصم 
اللحن)))11)،  إىل  وينسبوهنم  العربية،  يف 
التي  القراءات  من  مجلة  بعضهم  ورمى 
نقال  واألصح  أثرا  األثبت  عىل  بنيت 
الصواب)12)، وقد أدى  بالشذوذ وجمانبة 
مضادة  فعل  ردة  إىل  تارخييا  املوقف  هذا 
ناصبهم  ممن  السبعة  اء  للقرَّ انتصارا 
يف  )604هـ)  الرازي  يقول  اخلصومة، 
هؤالء  من  ))والعجيب  املعنى:  هذا 
النحاة أهنم يستحسنون إثبات هذه اللغة 
يستحسنون  وال  املجهولني  البيتني  هبذين 
وهذا  وجماهد)))13)،  محزة  بقراءة  إثباهتا 
القدماء  بعض  عن  صدر  الذي  املوقف 

املحدثني،  عند  يناظره  ما  له  واملتأخرين 
يقول:  إذ  الصالح  صبحي  ومنهم 

)11) االقرتاح: 16. 
)12) ينظر األصول: 34. 

)13) مفاتيح الغيب: 3: 193. 

النقل  يف  األصح  هذا  يف  ))وعامدنا 
نجعل  ألننا  العربية،  يف  األقيس  وليس 
والنحو،  اللغة  قواعد  عىل  حكام  القرآن 
عىل  حكام  القواعد  تلك  نجعل  وال 

القرآن)))14).
بالقراءات  االحتجاج  ينحرص  ومل 
من  كثري  عند  منها  اشتهر  ما  يف  القرآنية 
بالشاذ  يعرف  ملا  شاملة  هي  بل  النحويني 
السياق:  هذا  يف  السيوطي  يقول  منها، 
به  قرئ  أنه  ورد  ما  فكل  القرآن  ))أما 
العربية)))15)،  يف  به  االحتجاج  جاز 
ضوابط  عن  خرجت  قراءات  ثمة  ولكن 
هلا  د  ُيْفرَ مل  ثم  ومن  والشذوذ  الشهرة 
وصارت  االستشهاد،  مساحة  من  حيزٌ 
واملهجور  واملردود،  املنكر،  عداد  يف 
ألسباب، أمهها افتقارها إىل صحة النقل، 
شائعة  غري  هلجية  لظواهر  احتواؤها  أو 
وبحسب  الفصيح)16).  العريب  اللسان  يف 

)14) مباحث يف علوم القرآن: 258. 
)15) االقرتاح: 74. 

والنحو  األصوات  يف  القراءات  أثر  ينظر   (16(
العريب: 9، واللهجات العربية يف القراءات 
يف  القرآنية  القراءات  وأثر   ،80 القرآنية: 

الدراسات النحوية: 9 –10. 
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عىل  القراءات  تنقسم  التفسري  علامء 
واملشهورة،  املتواترة،  هي:  مخسة  أقسام 
واملوضوعة،  والشاذة،  والصحيحة، 
املتواترة،  إال  التالوة  يف  منها  يعتمد  وال 
موافقة  املشهورة  يف  ويشرتط  واملشهورة، 
أحد املصاحف العثامنية، وموافقة العربية 
أضيف  فإذا  السند،  وصحة  بوجه،  ولو 
والقراءة  املتواترة،  فهي  التواتر  رشط 
السند،  صحيحة  كانت  ما  الصحيحة 
لكنها  العربية،  يف  شائع  وجه  وذات 
ما  والشاذة  املصحف،  خط  توافق  ال 
كلها،  أو  السابقة  الرشوط  بعض  تفتقد 
املختلقة  القراءة  فهي  املوضوعة،  أما 

املكذوبة)17).
القدماء  عىل  املحدثون  أخذ  وقد 
عزوفهم عن لغة القرآن عىل الرغم من أن 
القرآن  حلفظ  كانت  العربية  تعليم  فكرة 
يقول  ذلك  ويف  األساس  يف  الكريم 

إبراهيم السامرائي: ))من الثابت أن علوم 
القرآن  بلغة  العناية  بسبب  نشأت  العربية 

-256 القرآن:  علوم  يف  مباحث  ينظر   (17(
علم  ضوء  يف  القرآنية  والقراءات   ،257
القرآنية  والقراءات   ،257 احلديث:  اللغة 
رؤية يف نظام العالقات اللغوية: 44-14. 

النحاة  كان  وإذا  القرآنية،  والدراسات 
يقيم  يشء  وضع  يف  فكروا  قد  املتقدمون 
العربية ويعصمها من اللحن والسيام بعد 
أن عرض النحو للغة القرآن، فهم رسعان 
ما عزفوا عن لغة القرآن، ومل يفيدوا منها 
نفر  عاب  وقد  الالزمة)))18).  الفائدة 
القرآن  االوائل  اختاذ  عدم  املحدثني  من 
معيارا غري منازع يف مقام االحتجاج عىل 
املسائل اللغوية، وعابوا عليهم حرصهم: 
ظهريا  القرآين  للشاهد  جيدوا  أن  ))عىل 
إذا  الشاعر«  »قال  مما  شفيعا  أو  مؤيدا، 
له  جيدوا  مل  فإذا  يمثله،  فيام  منفردا  جاء 
إذ  بشأنه،  حرية  يف  ظلوا  ذلك  من  شيئا 
بالشذوذ  عليه  وقد حيكمون  يمنعونه،  قد 
وقد  الرضورة،  عىل  فيه  ما  حيملون  وقد 
حيملونه  أو  للقياس،  خمالف  بأنه  يقضون 
عىل التوهم، أو حيكمون عليه بام هو أشد 
من  بالقدماء  حريا  وكان  ذلك)))19)،  من 

الشاهد  من  جيعلوا  أن  هذه  النظر  وجهة 
القواعد  املرجع األعىل يف صياغة  القرآين 
عَ قرسا أو تأويال لتلك  اللغوية ال أن خُيْضَ

)18) التطور اللغوي التارخيي: 81. 
)19) النحويون والقرآن: 10. 
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يرى خليل  السياق  القواعد)20)، ويف هذا 
القدماء  بالنحويني  األمثل  كان  أنه  بنيان 
بأحد  القرآن  شواهد  مع  يتعاملوا  أن 
طريقني، فإما أن جيعلوا منها مركز السامع 
ظهريا  سواها  ما  ويسوقوا  والقياس، 
ومؤيدا هلا، أو يصوروا ما ورد منها خمالفا 
للتفرد  عنوانا  بوصفه  والقياس  للسامع 

واإلعجاز)21).
لتلك  العام  اخلطاب  أن  لنا  ويبدو 
املتأخرين،  التي ساقها بعض  االنتقادات 
واملحدثني جتاه نظرة القدماء إىل القراءات 
فالرصاع  املغاالة،  من  يشء  عىل  ينطوي 
والقراءات  اللغة  علامء  بني  وقع  الذي 
الدستور  أن  بسبب  متوقعة  نتيجة  كان 
يعتمد  القراءات  علامء  عليه  سار  الذي 
وصحة  السند  ثبوت  القراءة  قبول  يف 
اللغة  يف  ))لألفشى  ممثلة  كوهنا  ال  النقل 
واألقيس يف نظامها)))22)، بخالف علامء 

الوجهة  مــن  النحوية  الرتاكيب  ينظر   (20(
وأحكام   ،8 الكريم:  القران  يف  البالغية 

النحاة ولغة القرآن: 350. 
)21) ينظر النحويون والقرآن: 295. 

العالقات  نظام  القرآنية رؤية يف  القراءات   (22(
اللغوية: 8. 

نظرة  القراءة  إىل  ))نظروا  الذين  اللغة 
مغايرة؛ ألن هدفهم خمتلف، وغايتهم من 
الصالة  أو  العبادة  ليست  القراءة  قبول 
أو  لغوي  حكم  إثبات  جمرد  هي  إنام  هبا 
الشعر  شواهد  ترجيح  ا  أمَّ بالغي)))23). 
احلاالت  بعض  يف  القرآن  شواهد  عىل 
التزمه  ما  إىل  االحتكام  سببه  فكان 
كالكثرة  لغوية  مقاييس  من  القدماء 
الرتجيحات  وهذه  والشذوذ،  والندرة 
املسموع،  الكالم  رضوب  مجيع  يف  جتري 
ذلك  ويف  ونثرا،  شعرا  عليه،  واملقاس 
ابن جني: ))فالناطق عىل قياس لغة  قال 
خمطئ،  غري  مصيب  العرب  لغات  من 
منه)))24).  خريا  به  جاء  ما  غري  كان  وإن 
القرآن  عدا  ما  بتنحية  املطالبة  أن  عىل 
كانت  –وإن  العربية  قواعد  صياغة  يف 
أن  حقيقة  -تغفل  نية  حسن  عىل  تنطوي 
القرآن بام يشتمل عليه من أساليب بيانية 

رفيعة، وما يكتنف قسام منه من غموض، 
عىل  بمفرده  القدرة  له  تتسنى  ال  وتعقيد 

)23) دراسات لغوية يف القرآن الكريم وقراءاته: 
 .140

)24) اخلصائص: 2: 14. 
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املهمة  هذه  متطلبات  بجميع  الوفاء 
بظهري  تعضيده  من  بد  وال  التعليمية، 
بإيضاح ما أهبم من معانيه، وهذا  يتكفل 
الرشيف  النبوي  احلديث  هو  الظهري 
اخلفية  القرآن  مرامي  عن  الكاشف 
فيام  أما  الدقيقة.  ألحكامه  والشارح 
يتصل بالقراءات، فلم يكن من الصحيح 
التقعيد  معايري  ضمن  أغلبها  إدراج 
هلجات  متثل  ألهنا  للفصحى،  اللغوي 
ظواهر  بعضها  وحيمل  خمتلفة  لقبائل 
صحيحة،  غري  بل  فصيحة  غري  لغوية 
املتوافقة  وغري  الشاذة  القراءات  والسيام 
من  فكان  املستقرة،  اللغوية  القواعد  مع 
ابتداءً  التقعيد  جمال  عن  إقصائها  الالزم 
التحليل  ))اضطراب  أسباب  أحد  ألهنا 
للمسموع. ومن أوضح االمثلة  النحوي 
عمل  جواز  من  قرروه  ما  ذلك  عىل 
من  زعموه  ما  إىل  استنادا  النصب،  »مل« 

 v u وجود قراءة تنطق قوله تعاىل: چ 
بفتح   ،]1 الرشح:  ]سورة  چ   x  w

احلاء))25).
بكتب  األمر  يتعلق  ما  وبقدر 

)25) أصول التفكري النحوي: 34 -35. 

كان  فقد  القديمة  اللغوي  التصحيح 
جمال  يف  متقدم  موضع  القرآين  للشاهد 
أن  ذلك  من  والتخطئة،  التصحيح 
إذا  اال  الشعر  إىل  جينح  ال  كان  الكسائي 
الكريم،  القرآن  من  املثال  عليه  تعذر 
علامء  من  وغريمها  الفّراء،  وكذلك 
التنقية القدماء، وكان احلريري يف مقدمة 

بالقرآن)26).  استشهادا  املتأخرين 
العرص  يف  اللغويون  وقف  وقد 
االستشهاد  جتاه  خمتلفة  مواقف  احلديث 
جعلهام  من  فمنهم  والقراءات  بالقرآن، 
والتصحيح،  التخطئة  يف  أساسيا  معيارا 
اشتامل  السلوك  هذا  إىل  حيدوهم 
درجات  أعىل  عىل  الكريم  القرآن 
القرآنية  القراءة  وأن  اللغوية،  السالمة 
))مرتكزا  متثل  أنواعها  اختالف  عىل 
كثري  لتصحيح  ودليال  التيسري،  لتحقيق 
الشائعة  واالستعامالت  العبارات  من 

عن  املتشددون  يتحرج  والتي  اآلن، 
استعمل  من  ومنهم  استعامهلا)))27)، 

-56 ومقاييسه:  مظاهره  اللغة  يف  اللحن   (26(
 .86

)27) معجم القراءات القرآنية: 1: تصدير: ط. 
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أو  استشهادا  القراءات  دون  القرآن 
القرآن  إىل  ضمَّ  من  ومنهم  استئناسا، 
دون  القراءات  من  واشتهر  تواتر  ما 
الشاذ منها، ومنهم من جعلهام معيارا يف 
رفضهام  من  ومنهم  النفي،  دون  اإلثبات 
حق  من  أن  وأرى  وتفصيال)28)،  مجلة 
املعايري  سائر  يتصدر  أن  القرآين  الشاهد 
االستعامل  صحة  عىل  االستدالل  يف 
من  القراءات  ُتستبعد  وأن  خطئه،  أو 
املعارصة  اللغوي  التصحيح  مؤلفات 
قيد  من  خرجت  للهجات  أمثلةً  لكوهنا 

قرون. منذ  االستعامل 
الرشيف: النبوي  احلديث 

النبي  فصاحة  عىل  اثنان  خيتلف  مل 
أفصح  ))كان   أنه به  لم  فاملسَّ حممد، 
املنطق  أحكام  من  له  تأتَّى  عريب،  ناطق 
وصفاء  الفصاحة  وروعة  وامتالئه، 
الذي  النقص  األداء، ما جعله منزها عن 

ولكن  أحيانا)))29)،  الفصحاء  يعتور 
هذا  يدي  بني  فيام  سنعرضها  ألسباب 

ويف   ،390–  331 اللغة:  يف  اللحن  ينظر   (28(
التصحيح اللغوي والكالم املباح: 20. 

يف  وأثــــره  ــف  ــرشي ال الــنــبــوي  ــث  ــدي احل  (29(
الدراسات اللغوية: 62. 

علامء  اختالف  مشكلة  نشأت  املبحث 
قضية  عىل  واملتأخرين  القدماء  العربية 
االمتناع  ثم  ومن  بحديثه،  االستشهاد 
التخطئة  مقام  يف  به  االحتجاج  عن 
))هجرانا  هجروه  الذين  والتصحيح، 
عن  وامتنعوا  تاما)))30)،  يكون  يكاد 
أخذوا عن  األخذ من كالمه يف حني 
وكالب  العكيل  مثل  األعراب  من  نفر 
عرار  وأيب  كركرة  وابن  اجلاموس  وأيب 
مصدرا  اللغة  من  جعلوا  ممن  ونحوهم 
بعض  وحيمل  واالرتزاق)31).  للتكسب 
عن  العزوف  مسؤولية  سيبويه  املحدثني 
لسنة  واختالقه  باحلديث،  االحتجاج 
حتى  العربية  علامء  إثرها  عىل  سار  لغوية 

السابع اهلجري)32).  القرن 
املتأخرين  النحويني  من  اشتهر  وممن 
الرشيف  باحلديث  االستشهاد  منع  يف 
حيان  وأبو  هـ)   686 )ت  الضائع  ابن 

)30) التطور اللغوي التارخيي: 45. 
معجامت  يف  اللغوي  التصحيح  ينظر   (31(

األلفاظ: 116 -119. 
النحويني:  أ  جــرَّ من  أول  سيبويه  ينظر   (32(

 .363
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ابن  بخالف  )ت745هـ))33)،  األندليس 
خروف )609 هـ)، وابن مالك، والريض 
مسألة  يف  أفاضوا  الذين  االسرتاباذي 
وقد  الرشيف)34).  باحلديث  االستشهاد 
باحلديث  االستشهاد  منع  دعوى  كانت 
من  كثريا  أن  منها  عدة  دوافع  من  تنطلق 
وأهنم  عربيتهم  سالمة  يف  مطعون  الرواة 
يقول  لفظه،  دون  بمعناه  احلديث  نقلوا 
غالب  ))فإن  السياق:  هذا  يف  السيوطي 
تداوهلا  وقد  باملعنى،  مروي  األحاديث 
تدوينها،  قبل  واملولدون  األعاجم 
فزادوا  عبارهتم  إليه  ت  أدَّ بام  فرووها 
وأبدلوا  وأّخروا،  وقّدموا  ونقصوا، 
احلديث  ترى  وهلذا  بألفاظ،  ألفاظا 
عىل  مرويا  الواحدة  القصة  يف  الواحد 

خمتلفة)))35). بعبارات  شتى  أوجه 
إكثار  عدم  احلديثي  خدجية  وتعلل   
باحلديث  االستشهاد  من  األوائل 

تكن  مل  احلديث  كتب  بأن  الرشيف 
وجود  عن  فضال  زماهنم،  يف  مدونة 

االحتجاج  مــن  الــنــحــاة  مــوقــف  ينظر   (33(
باحلديث: 15. 

)34) ينظر فصول يف فقه العربية: 100. 
)35) االقرتاح: 89. 

مع  ونحن  وسياسية)36).  مذهبية  موانع 
باحلديث  االستشهاد  عدم  دعوى  رفض 
لة  نَقَ ألن  وذلك  باملعنى،  منقول  ألنه 
معروفون  ))فصحاء  باملعنى  احلديث 
يقع  ممن  وهم  والتابعني،  الصحابة  من 
مع  وحتى  بلغتهم)))37)،  االحتجاج 
روايات  يف  اللحن  بوجود  التسليم 
رواهتا  بعض  أن  أساس  عىل  احلديث 
يسوغ  ال  ذلك  فإن  مولدون،  أو  أعاجم 
دائرة  من  الرشيف  احلديث  إقصاء  أبدا 
االستشهاد، إذ إن كالم العرب املستشهد 
به شعرا ونثرا جاء يف قسم كبري منه مرويا 
مل  وهؤالء  ومولدين،  أعاجم  لسان  عىل 
يسلموا من آفة اللحن، ومنهم علامء لغة 
اسحاق  بن  اهلل  كعبد  بارزون،  ورواة 
احلرضمي، وأيب عمرو بن العالء )154 
أما  الراوية)155هـ))38)،  ومحاد  هـ) 
مسألة أن احلديث مل يكن مدونا، فكذلك 

 النبي كان الشعر العريب، عىل أن لغة 

االحتجاج  مــن  الــنــحــاة  مــوقــف  ينظر   (36(
باحلديث: 411. 

)37) مصنفات اللحن والتثقيف اللغوي: 49. 
)38) ينظر العربية تاريخ وتطور: 260، واللحن 

يف اللغة: 14. 
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ما  واخلصائص  السامت  من  حتمل  كانت 
تكون  بأن  جديرة  تكون  لكي  يؤهلها 
اللغة  قواعد  لصياغة  األرحب  املجال 
العامة قياسا بالشعر وغريه، من ذلك أن 
الناس  لعامة  مفهومة  كانت  اللغة  هذه 
الدرس  به  ينادي  مما  وهذا  وخاصتهم، 
العرف  يف  يشرتط  الذي  احلديث، 
ومتداوال  مفهوما  يكون  أن  اللغوي 
جبل  حسن  حممد  يقول  املتكلمني،  بني 
املعنى  ))غموض  إن:  السياق  هذا  يف 
يعوقه  إذ  الفكر؛  عىل  جيني  اللغوي 
سالمة  عىل  وجيني  فيه،  أخطاء  إىل  وجير 
باللغة)))39).  املتعاملني  بني  التفاهم 
الناس  حيّدث  كان   النبي أن  واملعلوم 
ويتوخى  وأفهامهم،  عقوهلم  قدر  عىل 
ألفة  وأكثرها  أشيعها،  األلفاظ  من 
احلديث  والسيام  اإلفهام،  لغاية  حتقيقا 
الالزم  من  فكان  الكبرية،  احلشود  أمام 

به  يستبدل  أن  ال   ،كالمه يؤخذ  أن 
أفصحهم،  ألنه  العرب  سائر  من  أحد 
أثبت  وقد  وإعجاهبم.  إمجاعهم،  وحمط 
الدراسات اللغوية أن احلديث ال خيالف 

)39) املعنى اللغوي: 6. 

الشعر)40)،  خيالفها  كام  النحويني  قواعد 
احلديث  لغة  يف  الرتخص  ظاهرة  وأن 
الكريم،  والقرآن  الشعر  يف  منها  أقل 
عىل  التجاوز  هو  بالرتخص  واملقصود 
كعدم  العامة  القواعد  بعض  حدود 
وعدم  والتأنيث،  التذكري  يف  املطابقة 
واملوصوف،  الصفة  بني  األعراب  إتباع 
وامليل  عليه،  واملعطوف  واملعطوف 
والعكس،  التقديم،  حقه  ما  تأخري  إىل 
والزيادة  احلذف  أساليب  وانتهاج 
واإلضامر)41)، ومما نقلته خدجية احلديثي 
)1170هـ):  املغريب  الطيب  أيب  عن 
مشتمل  أنه  مع  البخاري  صحيح  ))إن 
ومخسة  ومائتني  آالف  سبعة  عىل 
الرتاكيب  فإن  باملكرر  حديثا  وسبعني 
تكاد  ال  فيه  اإلعراب  لظاهر  املخالفة 
رشاحه  بسطها  ذلك  ومع  أربعني،  تبلغ 
ابن  إشكاهلا  وجوه  عن  النقاب  وأزال 

وجود  قلة  عن  فضال  مالك)))42)، 

االستشهاد  إىل  احلثيث  الــســري  ينظر   (40(
باحلديث: 92. 

)41) ينظر األصول: 78. 
باحلديث:  االحتجاج  من  النحاة  موقف   (42(

 .25
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قياسا  احلديث  يف  بالغريب  يعرف  ما 
غريب  من  ُعدَّ  مما  قسام  أن  عىل  بالشعر، 
عليه  النبي  عن  ُأثِر  مما  يكن  مل  احلديث 
لبعض  إنام هو منسوب  والسالم  الصالة 
بن  وعثامن  اخلطاب  بن  كعمر  الصحابة 
تباينت  احلديث  العرص  ويف  عفان)43). 
االحتجاج  مسألة  جتاه  اللغويني  مواقف 
ومانع،  وجموز  موجب  بني  باحلديث 
موقف  املخزومي  مهدي  أيَّد  فقد 
موقف  وضعَّف  باحلديث  املستشهدين 

املانعني)44). 
وجوب  يف  املحدثني  أحد  ويقول 
الذي  ))اخلالف  إن:  باحلديث  األخذ 
االستدالل  حول  النحويني  بعض  أثاره 
وكان  النحوية  القضايا  عىل   بأحاديثه
عن  االنرصاف  عىل  ساعد  مهام  عامال 
خمتصة  دراسة  النبوية  االحاديث  دراسة 
للتخيل  الوقت  حان  قد  طويلة،  مدة 

املانعني  حجج  ُفنِّدت  أن  بعد  عنه، 

)43) ينظر النهاية يف غريب احلديث: 2: 135، 
ورشح ابن عقيل 1: 100، والسري احلثيث 

إىل االستشهاد باحلديث: 174. 
)44) ينظر مدرسة الكوفة: 348. 

ويف  لة)))45).  مفصَّ حمكمة  كثرية  بردود 
العربية  اللغة  جممع  وضع  اجلواز  جمال 
باحلديث  لالستشهاد  ضوابط  القاهرة  يف 
احلديث  مدونات  من  املنقول  النبوي 
الستة  الصحاح  بكتب  انتهاء  األوىل 

أمهها)46): برشوط 
ومشهورا . 1 متواترا  احلديث  يكون  أن 

بألفاظ  متعددة  طرق  من  مرويا  أو 
واحدة.

عىل . 2 يشتمل  مما  احلديث  يكون  أن 
جوامع الكلم.

أن يكون احلديث معدودا يف مجلة ما . 3
بلساهنم. النبي كل قوم  به  خاطب 

أن يكون راوي احلديث ممن نشأ بني . 4
فصحاء العرب.

الرواية . 5 جييز  ال  ممن  الراوي  يكون  أن 
باملعنى.

االستشهاد . 6 العدناين  حممد  ومنع 

إىل  إخضاعه  بعد  إال  باحلديث 
ما  منه  يقبل  فهو  الشخيص،  اجتهاده 

)45) إعراب الشواهد القرآنية: 6. 
العلمية يف مخسني  القرارات  ينظر جمموعة   (46(

عاما: 5. 
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بحسب  خيالفه  ما  ويرد  عقله  يوافق 
معجمه)47)،  مقدمة  يف  به  رصح  ما 
القبول  كان  إذا  مستقيم  كالم  وهذا 
لغوية،  أسس  عىل  مبنيني  الرفض  أو 
الرفض  من  املقصود  كان  إذا  أما 
الذرائع  بعض  متليه  ما  القبول  أو 
كالم  فهذا  ونحوها،  العقائدية 
املنطق  يأباه  أن  ويفرتض  مردود، 

السليم. اللغوي 
النتائج

ستظل •  اللغوي  التصحيح  قضية  إن 
البحث  منظومة  من  رئيسا  جزءا 
العربية  طبيعة  ألن  العريب  اللغوي 
ما  وجود  تستلزم  معيارية  طبيعة 
وطرح  األخطاء،  تشخيص  عىل  ُينبِّه 
مستمر،  بشكل  الصحيحة  بدائلها 
التعليمية  الكتب  به  تنهض  ما  وهذا 
مهمتها  إمتام  يف  وتعاضدها  عادة، 
ويويص  اللغوي،  التصحيح  كتب 
تصحيح  معجم  بإصدار  الباحث 
دليل  بمنزلة  يكون  موجز  عريب 
لغوي ينتفع به املتخصصون وغريهم 

)47) ينظر معجم االخطاء الشائعة: 5. 

اللغات  يف  موجود  هو  ما  غرار  عىل 
جمامع  أحد  وبإرشاف  االخرى، 
يف  وُيراعى  البارزة،  العربية  اللغة 
من  كلٌ  منعه  عىل  اتفق  ما  ذكر  مادته 
ما  وعدُّ  والكوفة،  البرصة  مدرستي 
معيار  وتنحية  لغة،  اجلائز  من  سواها 
القراءات املفيض إلحداث اضطراب 

غ له. يف التحليل اللغوي ال مسوَّ
يويص الباحث بإيالء الرتاث اللغوي • 

الرشيف  النبوي  باحلديث  اخلاص 
ويدعو  الباحثني،  عناية  من  مزيدا 
إلعادة النظر يف كثري من قواعد العربية 
اخلاصة بأحكام اخلطأ والصواب بناءً 
مع  واتساقها  انسجامها،  مدى  عىل 
يف  الواردة  واالستعامالت  األساليب 

.كالم النبي حممد
املصادر واملراجع

إبراهيم •  التارخيي/ د.  اللغوي  التطور 
ط2/  األندلس/  دار  السامرائي/ 

بريوت/ 1981 م.
للسيوطي •  القرآن/  علوم  يف  االتقان 

أبو الفضل  )ت911هـ)/ حتق: حممد 
ط/  د.  العرصية/  املكتبة  ابراهيم/ 



قراءة يف معايري اخلطأ والصواب يف قراءات القرآن

332

بريوت، لبنان، 2007م.
الدراسات •  يف  القرآنية  القراءات  أثر 

مكرم/  سامل  العال  عبد  د.  النحوية/ 
د. ط/  الصباح/  مؤسسة عيل جراح 

1978 م.
والنحو •  األصوات  يف  القراءات  أثر 

العريب، أبو عمرو بن العالء/ د. عبد 
اخلانجي/  مكتبة  شاهني/  الصبور 

ط1/ القاهرة/ 1978م.
دراسة •  حسان/  متام  د.  األصول/ 

عند  اللغوي  للفكر  إبستيمولوجية 
العرب/ النحو -فقه اللغة -البالغة/ 
د. متام حسان/ عامل الكتب/ د. ط/ 

مرص/ 2000م.
القرآنية واالحاديث •  الشواهد  إعراب 

قطر  رشح  كتاب  يف  الرشيفة  النبوية 
هشام  البن  الصدى  وبل  الندى 
حسن  بن  رياض  د.  األنصاري/ 
ط/  د.  العرصية/  املكتبة  اخلوام/ 

بريوت/ 2012 م.
النحو/ •  أصول  علم  يف  االقرتاح 

د.  اجلامعية/  املعرفة  دار  السيوطي/ 
ط/ اإلسكندرية/ مرص/ 2006م.

الزركيش/ •  القرآن/  الربهان يف علوم 
دار  إبراهيم/  الفضل  أبو  حممد  حتق: 

اجليل/ د. ط/ بريوت/ 1988 م.
القاسم •  القرآن/ أليب  تفسري  البيان يف 

العامل  مطبعة  اخلوئي/  املوسوي 
املركزية/ د. ط/ بغداد/ 1989م.

الوجهة •  من  النحوية  الرتاكيب 
)مخسة  الكريم  القران  يف  البالغية 
ماجستري/  رسالة  ل)/  األُوَ األجزاء 
أبو سمعان/  املعطي  حممد حاتم عبد 
علوان/  شعبان  حممد  د.  ارشاف 

اجلامعة االسالمية/ غزة/ 2012 م.
الغيب/ •  مفاتيح  أو  الكبري  التفسري 

هـ)/   604( الرازي  الدين  لفخر 
املكتبة  البارودي/  زكي  عامد  حتقيق: 
التوفيقية/ د. ط/ القاهرة/ 2003م.

ابن •  السبع/  القراءات  يف  احلجة 
سامل  العال  عبد  د.  حتقيق:  خالويه/ 

مكرم/ عامل الكتب/ ط1/ القاهرة/ 
2007م.

يف •  وأثره  الرشيف  النبوي  احلديث 
د.  والنحوية/  اللغوية  الدراسات 
العربية  الدار  محادي/  ضاري  حممد 
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بريوت/  ط1/  للموسوعات/ 
2009م.

عثامن •  الفتح  ايب  صنعة  اخلصائص/ 
النجار/  بن جني/ حتقيق: حممد عيل 
اجلزء  رايض/  احلكيم  عبد  د.  تقديم 
ط/  د  املرصية/  الكتب  دار  الثالث/ 

القاهرة/ 2006م.
الكريم •  القرآن  يف  لغوية  دراسات 

عامل  عمر/  خمتار  أمحد  د.  وقراءاته/ 
الكتب/ ط2/ القاهرة/ 2006 م.

عىل •  النحويني  جرأ  من  اول  سيبويه 
باحلديث  االحتجاج  عن  العزوف 
امحد  سعدون  د.  الرشيف/  النبوي 
املجلد  العميد/  جملة  الربعي/  عيل 
السنة  اخلامس/  العدد  الثالث/ 

الثانية/ 2013م.
االستشهاد •  إىل  احلثيث  السري 

باحلديث يف النحو العريب/ د. حممود 

ال/ جامعة اإلمام حممد بن سعود  فجَّ
اإلسالمية/ اإلحساء/ أهبا/ د. ط/ 

1405هـ.
إبراهيم •  د.  وتطور/  تاريخ  العربية 

ط1/  املعارف/  مكتبة  السامرائي/ 

بريوت/ 1993م.
رمضان •  د.  العربية/  فقه  يف  فصول 

ط  اخلانجي/  مكتبة  التواب/  عبد 
6/ القاهرة/ 1999م.

نظام •  يف  رؤية  القرآنية،  القراءات 
يف  تطبيقية  دراسة  اللغوية  العالقات 
فليح  هناد  د.  االفعال/  صيغ  نظام 
للنرش  الفراهيدي  دار  العاين/  حسن 

والتوزيع/ ط1/ بغداد/ 2012م.
ومقاييسه/ •  مظاهره  اللغة  يف  اللحن 

املعارف/  دار  سليم/  الفتاح  عبد  د. 
ط1/ 1989 م.

صبحي •  د.  القرآن/  علوم  يف  مباحث 
د.  للماليني/  العلم  دار  الصالح/ 

ط/ بريوت/ 1385 هـ.
مخسني •  يف  العلمية  القرارات  جمموعة 

أخرجها   1984-  1934 عاما 
وإبراهيم  أمني  وراجعها حممد شوقي 

املطابع  لشؤون  العامة  اهليئة  الرتزي/ 
االمريية/ د. ط/ 1984.

اللغوي •  والتثقيف  اللحن  مصنفات 
د.  اهلجري/  العارش  القرن  حتى 
وزارة  منشورات  ور/  قدُّ حممد  أمحد 
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الثقافة/ د. ط/ دمشق/ 1996م.
حممد •  الشائعة/  االخطاء  معجم 

ط2/  لبنان/  مكتبة  العدناين/ 
بريوت/ 1985.

مقدمة •  مع  القرآنية،  القراءات  معجم 
إعداد:  القراء/  وأشهر  القراءات  يف 
امحد  د.  و  مكرم  سامل  العال  عبد  د. 
ط3/  الكتب/  عامل  عمر/  خمتار 

القاهرة/ 1997م.
اللغوي، دراسة عربية مؤصلة •  املعنى 

نظريات وتطبيقيات/ د. حممد حسن 
ط2/  اآلداب/  مكتبة  جبل/  حسن 

القاهرة/ 2009م.
االحتجاج •  من  النحاة  موقف 

احلديثي/  خدجية  د.  باحلديث/ 

بغداد/  ط/  د.  للنرش/  الرشيد  دار 
1981م.

بنيان •  خليل  د.  والقران/  النحويون 
احلديثة/  الرسالة  مكتبة  حسون/ 

ط1/ عامن/ 2002 م.
النهاية يف غريب احلديث واالثر البن • 

طاهر  حتق:  )ت606هـ)/  االثري 
الطناعي/  أمحد  الزاوي وحممود  أمحد 
– إيران   /1 ط/  رشيعت/  مطبعة 

قم/ 1426هـ.
من •  الكريم  القرآين  النص  نقل  وثاقة 

حممد  د.  أمته/  إىل   اهلل رسول 
اآلداب/  مكتبة  جبل/  حسن  حسن 

ط 1/ القاهرة/ 2010م. 
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فحوى البحث

مبنطق  تعمل  التي  الفلسفية  بابحاثه  املجلة  يرفد  الباحث  السيد  زال  ما 

ان  ميكن  ال  مام  الكريم  القرآن  يف  وردت  كلامت  معاين  لظواهر  العقيل  التحليل 

تتصور مبعناها الظاهري العائم عىل سطح املعنى املعجمي املفهوم لدى كل الذين 

بذلك  ، قاصداً  العظيم  القرآن  التي سلكها  العقلية  يجهلون املسالك االعجازية و 

حث الناس عىل التفكري يف املعنى الذي يقره العقل النري.

الكتب  كل  يف  وردتا  كلمتني  غامر  الباحث  السيد  خاض  البحث  هذا  ويف 

]الستة  وكلمة  ]العرش[  كلمة  وهام:  العظيم  القرآن  فيها  مبا  املقدسة  الساموية 

االيام[ التي خلق بها –سبحانه –الخلق، ثم استوى عىل العرش. فالعرش، يف تصور 

العوام، كريس مصنوع من مادة ما ، وله ابعاد يكفي الن يشغلها –سبحانه –عند 

جلوسه عليه. اما االيام الستة، فهي الزمن الذي يعادل ]6×24[ ساعة من الزمن.
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بسم اهلل الرمحن الرحيم
وأكدها  الساموية  الكتب  كل  يف  جاء 
القران العظيم؛ ان اهلل تعاىل خلق الكون 
الناس؛  ثقافة  يف  واليوم  أيام،  ستة  يف 
واحد  وقت  من  متتد  زمنية  فرتة  هي 
الليل)،  او  )النهار  اليوم  طوري  من 
مثال  نفسه.  الطور  من  نفسه  الوقت  اىل 
الصبح  من  الوقت  نفس  اىل  الصبح  من 
الوقت  نفس  اىل  املغرب  من  او  االخر، 
اىل  الزوال  من  او  االخر،  املغرب  من 

الزوال االخر...
الفرتة  لتلك  الناس  وضع  وقد 
قياسية  زمنية  وحدة   (24( الزمنية 
هو  اليوم  ان  والواقع  )ساعة)،  سموها 
االرض  فيها  تكمل  التي  الزمنية  املدة 
ازاء  نفسها  حول  الزمكان  يف  دورهتا 
معلم ثابت نسبيا يف الكون هو الشمس.

فالساعة؛ تغريُّ الزمان مقابل التحول 
وعرشون  )اربعة  املكان  يف  املحدد 
سطح  مساحة  عىل  رسمت  طول  خط 
مظروف  هو  اليوم؛  اذن:  االرض). 
ان  للفيزيائيني  حيلو  كام  او  مكاين.  زماين 
خط  من  الشمس  لبدء  زمكاين  يسمونه 

لنفس اخلط. العودة  حتى 
مهمة  حقائق  نعرف  ان  البد  ولذا 
القرآين  املعنى  تناول  قبل  اليوم  ملعنى 

اللفظ وهذه احلقائق هي: العلمي هلذا 
ارضية  قياس  وحدة  اليوم  اوال: 
الذي  الواقعي  املفهوم  وفق  للزمن 
يتفاهم به الناس، ال يصح لغري األرض، 
يكون  فقد  نفسها  االرض  عىل  حتى  بل 
اليوم يساوي سنة كاملة ستة اشهر هنار، 
يف  احلال  هي  كام  ليل،  االخرى  والستة 
للواقع  طبقا  فاليوم  القطبية،  املناطق 
للزمان  مظروف  هو  علمية؛  وكحقيقة 

معا. واملكان 
ثانيا: ان اطالق لفظ اليوم عىل وقت 
يعني  لن  سوف  األرض  خلق  قبل  حمدد 
اكثر من اشارة اىل؛ مظروف زمكاين، أي 
زمانية  متالزمة  عن  تعبري  هو  اليوم؛  ان 
الزماين  واملظروف  ينفصالن،  ال  مكانية 
الكريم؛  القران  يف  للخلقجاء  املكاين 
ستة  يف  اخللق  اقسام  وقوع  يعني  لكي 
فكل  الستة).  )األيام  زمكانية  مظاريف 
من  نمط  عن  يعرب  اخللق  ايام  من  يوم 

اخللق. انامط 
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نالحظ  الكريم؛  القران  يف  ثالثا: 
تكرر ارتباط االيام الستة للخلق بالعرش 

العظيم كام يف اقواله تعاىل:
 • Z  Y  X  W  V  U چ 

 a  `  _  ^  ]  \  [
 g  f  e  d  c  b
 k  j  i  h
 u  t  s  rq  p  o  n  ml

v چ ]سورة االعراف: 54[.
 • I  H  G  F  E  D چ 

 P  O  N  M  L  K  J
 Z  Y  X  W  V  UT  S  RQ
 `  _  ^  ]\  [
]سورة  dچ   c  ba

يونس: 3[.
 • 8  7  6  5  4 چ 

 >  =  <  ;  :  9

 DC  B  A  @  ?

 J  I  H  G  F  E

 P  O  N  M  L  K

S R Q چ ]سورة هود: 7[.

 • J I H G F E چ

 RQ  P  O  N  M  L  K

]سورة  چ   V  U  T  S
الفرقان: 59[.

 • D  C  B  A  @ چ 

 L  K  J  I  H  G  F  E

 WV  U  T  S  R  Q  P  O  NM

Y X چ ]سورة السجدة: 4[.

 • B  A  @  ? چ 

 I  H  G  F  E  D  C

K J چ ]سورة ق: 38[. 

العرش  ذكر  من  خلت  االياية  هذه 
نسبة  يف  واضحة  اخلطاب  لغة  ان  اال 

اليه فال حاجة لذكر العرش. اخللق 
 • %  $  #  "  ! چ 

 /  .  -,  +  *  )  (  '  &
 8  7  6  5  4  3  2  1  0
 A  @  ?  >  =<  ;  :  9
]سورة  چ   G  F  E  D  CB

احلديد: 4[.
فتوزيع اخللق عىل ستة ايام وتالزمها 
تؤكد  قرينة  يعطينا  العظيم،  العرش  مع 
كان  وان  بانه  القران،  يف  اليوم  معنى 
يعني انه مظروف زمكاين اال انه مربوب 
هلل الواحد االحد ومقيد باوامر العرش.



معاين تسمية العرش وااليام الستة للخلق يف القرآن

338

كيف؟.
ال  البدهييات:  يف  الوضوح  مبدأ  من 
فقط  الوجود  يف  هناك  ان  يف  احد  يشك 
مكانية  زمانية  ملظروفات  انامط  ستة 

منها: نعرف  التاميز  متام  متاميزة  خملوقة 
والعقل،  واحلياة،  واملادة،  الطاقة، 
 Stealth( والنبوة، والنمط الثاين اخلفي
باملادة  خطأً  يسمونه  الذي  mode)؛ 

وهو   (Missing material(املفقود
ليس مفقودا بل ال يمكن متييزه ويقع بني 
معرفته،  تصعب  والذي  واملادة،  الطاقة 
وهو  الكائن  الوجود  غالبية  يشكل  فانه 
التي  املظلمة  الطاقة  يسمونه  الذي 
تشكل 75% من كتلة الكون، ميز العلامء 
الثقب االسود وهو مازال يلفه  منه نمط 
ألهنا  الرهيبة  جاذبيته  بسبب  الغموض 

جدا. كبرية 
ال  اليوم  ملعنى  تفسرينا  يف  ونحن 
النمط اخلفي اال من باب  لنا هبذا  عالقة 
القران  به  رصح  كام  وجوده  عىل  التأكيد 

االخرى. الساموية  والكتب 
مكني  اساس  القران  ان  وباعتبار 
اخللق  جاء  فقد  العربية،  اللغة  حلفظ 

الكائن  ابداع  بأنه  القرآين؛  معناه  يف 
ارادة  قبل  واألعداد  والتدبري  بالتقدير 
للوجود  وإظهاره  كونه  يف  تعاىل  اهلل 
اخللق  ان  اي  االستواء)؛  او  )القضاء 
وهي  تعاىل،  اهلل  علم  يف  الكون  هو؛ 

 n چ  األمر  مرحلة  قبل  تكوينية  مرحلة 
چ   v  u  t  s  r q  p  o

]سورة االعراف: 54[.
ثم  الربء  عامل  هو  االمر؛  فعامل 
يقارب  معناه؛  فاخللق  التصوير، 
التصميم  ملصطلح  اهلنديس  املعنى 
عىل  ختطيط  هو  والذي   ،(Design(الـ

املنشآت عندنا. يسبق كون  الورق 
الكائنة  املوجودات  نعرف  انام  فنحن 
يعني  فربؤها  خلقها؛  عامل  من  برئها  بعد 
فيعني  تصويرها؛  واما  بالقوة،  اجيادها 
الكائنة  صورهتا  عىل  بالفعل  اجيادها 
القران  عنا  يعرب  والتي  املحسوسة. 

 §  ¦ چ  تعاىل:  قال  بالقضاء؛ 
 ±  °  ¯  ®  ¬  «  ª  © ¨
وقال   .]117 البقرة:  ]سورة  چ   ²

 7  6  5  4 چ  الَ  قَ يف ذلك ايضا: 
چ   A  @  ?  >  =  <  ;  :  9 8
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تعاىل:  وقوله   .]47 عمران:  آل  ]سورة 
 ½  ¼  »  º  ¹  ¸  ¶  µ ´ چ 

وقوله   .]35 مريم:  ]سورة  چ   ¾
 G  F E  D  C  B چ  وعال:  جل 
]سورة  چ  N  M  L  K  J  I  H

.]68 غافر: 
وجود  هي  الشجرة  ان  نعلم  فنحن 
وهي  بالقوة،  وجود  والبذرة  بالفعل، 
بالقوة جمرد تصميم هنديس  الوجود  قبل 
يقدره  ال  النووي  احلامض  يف  للجينات 

اال اهلل اخلالق املبدع سبحانه وتعاىل.
وليس لنا ان نعرف ما خلق اهلل تعاىل 
تدخل  ان  بعد  اال  املمكنات  من  وابدع 
)اليوم)  او  النمط  الزمكاين  مظروفها  يف 
اي  القبض؛  او  البسط  طوريه  احد  يف 
التي هي  القوة  بطور  تكون  ان  او  توجد 
القبض او بطور الفعل الذي هو البسط.

اإلجياد،  عىل  سابقة  مرحلة  فاخللق؛ 
والكائنات يف عامل اخللق تكون عىل نحو 
التقدير والتصميم اهلنديس مدبرة جاهزة 
اىل  فتخرج  لتكون،  كن  االمر  بانتظار 
سبحانه،  منه  كن  االمر  بروح  الوجود، 
يف  ظاهرة  لتستوي  القضاء  بانتظار  فهي 

اآلنفة  تعاىل  اقواله  الوجود.. كام ورد يف 
يف هذا القصد، فاإلبداع رديف اخللق.

لكل  مصمم  مقدر  عامل  هو  فاخللق 
يف  مقدر  التي  املمكنة  او  الكائنة  االشياء 
او بإجيادها  القضاء بكوهنا  علم اهلل تعاىل 

استوائها. او 
القديس  البيان  فهو تعاىل عىل ترتيب 
البارئ  اخلالق  العزيز؛  كتابه  من  لصفاته 

 º ¹  ¸  ¶  µ  ´ املصور؛ چ 
 Ã  Â  Á  À  ¿  ¾ ½  ¼  »
]سورة  چ   È  Ç  Æ  Å Ä

.]24 احلرش: 
سبق  مما  نستلخص  ان  نستطيع  اذن: 

التالية: احلقائق 
زمكاين، . 1 مظروف  اليوم؛  كان  اذا 

بينهام  وما  واألرض  السموات  فان 
زمانية  مظاريف  ستة  يف  خلقتا 
اهلل  علم  يف  قدرتا  يعنى  مكانية؛ 
ظروف  ستة  يف  ووضعتا  وصممتا 
مرتبة  انامط،  ستة  يف  اي  زمكانية، 
الذي  العرش،  عىل  االستواء  قبل 
فالعرش  االهلية،  االوامر  نفاذ  يعني 
يف  ومشيئته  اهلل  ارادة  رسيان  يمثل 
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بمعنى  فعال.  املوجودة  الكائنات 
الكائنات  بخروج  مقرونة  تولدت 
وقبل  االمر.  عامل  اىل  اخللق  عامل  من 
كانت  ما  والكائنات  الكون  وجود 
مع  عرشه  كان  ولذا  للعرش،  حاجة 
املاء)،  عىل  عرشه  )كان  املاء  كون 
ألن املاء أبسط مصداق من مصاديق 
الوجود الكائن كام يعرف ذلك اهل 
اهليدروجني  حيث  أالختصاص؛ 
املاء  جزئي  من  ذرتني  يشكل  الذي 

هي اول وابسط مادة يف الكون.
وبروزه، . 2 اخللق  قضاء  او  استواء  ان 

عىل  تعاىل  اهلل  استواء  مع  تالزم 
بـ)ثم)  قرآين  ترتيب  عىل  العرش 
الذكر،  االنفة  االيات  من  يبدو  كام 
والكائنات  الكون  قضاء  فمعنى 
حيصل فور تكرر االمر كن بقضائهن 
كونية  بسنن  ولتربز  تعاىل  لدنه  من 

العرش. نافذة والتي هي معنى 
ايات  يف  دوما  التالزم  جاء  هنا  ومن 
اخللقوبروزه  استواء  بني  الكريم  القران 
بالظهور وبني بروز امر اهلل تعاىل واستوائه 

بالعرش.

ان . 3 االيات  تلك  احدى  اظهرت 
والعرش  املاء.  عىل  كان  العرش 
يف  اهلل  ارادة  امضاء  هو  عرفنا  كام 
قلناه:  ما  يؤكد  وهذا  الكائنات. 
كون  مع  كانت  للعرش  احلاجة  ان 
فقد  اليه،  منها  كحاجة  الكائنات 
برزت  اهنا  اىل  الكريم  القران  اشار 
ابسط  كون  او  بروز  مع  كانت  او 
للعرش  اهلل  حاجة  وليس  الكائنات 
او لغريه تعاىل اهلل علوا كبريا عن اية 

احلميد. الغني  وهو  حاجة 
للعرش  الوجود  حاجة  ان  بمعنى 
فقد  معه،  متالزمة  طبعية  كونية  حاجة 
الكون  حلاجة  العرش  تعاىل  اهلل  خلق 

اليه. والكائنات 
القرآنية . 4 االيات  من  واضح 

تام:  بتطابق  الواقع  ومن  الكريمة؛ 
اشمل  زمكاين  مظروف  اليوم  ان 
من معنى قيايس حمدد بزمان ومكان 
معنى  من  نلمسه  ما  وذلك  معينني، 

القران وحيثام ورد. اليوم يف 
للحق؛  واقرهبا  التفاسري  افضل  ومن 
قبل  فاليوم  بالقران.  القران  نفرس  ان  هو 
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واحدة  لدورة  الالزم  الزمن  يعني  ان 
الشمس  ازاء  نفسها  حول  لالرض 
نمط  فانه  ساعة)،  وعرشون  اربع  )اي 
هو  وهذا  الزمان.،  يف  احليز  حلدوث 

معناه اين ما ورد يف القران الكريم.
احتوت  التي  الستة؛  وااليام 
السموات واالرض وصممت وقدرت؛ 
عىل  تبدو  التي  الستة  املظروفات  هي 
الكائنات  عليها  توزعت  ستة  انامط 
للكائنات  زمكاين  مفهوم  فالنمط  كلها، 
العظيم  االمر  بعد  للوجود،  به  تربز 

 ª  ©¨  §  ¦ چ  بكوهنا 
²چ   ±  °  ¯  ®  ¬  «
الزمان  الن   ،]117 البقرة:  ]سورة 
يكون  ولن  الكينونة،  اساس  مها  واملكان 
هناك تعبري علمي ادق من هذا التعبري يف 
معاين اخللق والكون، وليس هناك مبدع 
معاين  الناس  يعلم  ان  يستطيع  مطلق 
غري  املمتنع  السهل  هبذا  الدقيقة  اخللق 

اهلل تعاىل.
القران  يف  التعليم  ابداع  الحظ 

الكريم:
املقياس  هو  الناس؛  عند  اليوم  معنى 

حول  مكانيا  االرض  لدوران  الزماين 
هذا  برز  وإنام  الشمس،  بازاء  نفسها 
وجود  بعد  وقّدر  وعّرف  لليوم  املعنى 
اهلل  امر  ان  حني  يف  والشمس،  األرض، 
سابق  واألرض  السموات  بخلق  تعاىل 
مل  بام  املعيار  يتم  فكيف  وجود..  كل  عىل 

املعرّي؟!. يكون من 
املقصود  اليوم  ان  جدال  فرضنا  ولو 
فمن  ساعة،  الـ)24)  هذه  هو  باخللق 
اىل  احتاج  تعاىل  اهلل  ان  نتصور  ان  العته 
)144) ساعة خللق السموات واالرض. 
وما  فيكون،  لليشء كن  يقول  تعاىل  وهو 

 #  "  ! چ  بالبرص:  كلمح  اال  امره 
القمر:  ]سورة  چ   &  %  $
هذا  يف  قبح  فهناك  هذا،  وفوق   ،]50
اىل  واحلاجة  العجز  نسبة  وهو  االعتبار 

اهلل وهو الغني احلميد املطلق يف غناه.
من  اليوم  معنى  ان  من  فالبد  اذن 
االيام الستة؛ املقصود يف خلق السموات 
الكيان  او  املظروف  هو  واالرض؛ 
احلاوي  هو  او  للكائنات،  الزمكاين 
انامط  من  مميز  بنمط  قائم  لقوامها، 
خلق  قد  تعاىل  اهلل  ان  بمعنى  اخللق، 
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السموات واالرض يف ستة انامط او ستة 
طوران  نمط  لكل  زمكانية.  مظاريف 

القبض. والثاين  البسط  احدمها 
مع . 5  (6( بالعدد  االعتبار  جمرد  ان 

يعني  )اليوم)؛  الزمكان  مفهوم 
يف  العدد  وليس  للمعدود  اشارة 
وهذا  واألرض،  الساموات  خلق 
عالية  االبداع ودقة  يعترب غاية يف  مما 
الزمكان  والدة  فان  العلم،  يف  جدا 
وتعدد  ذاته،  الوجود  والدة  هي 
ستة  يف  وأشكاله  الزمكان  حاالت 
إال من  احلال ال يصدر  واقع  كام هو 
سبحانه  املبدع  احلكيم  العامل  لدن 

وتعاىل دون سواه.
ويارس  اللب  ليأخذ  القران  فان 
االيات  تلك  يف  املتدبر  وجيعل  القلب 
احلياء  ويغمره  والقصور  العجز  يستشعر 
ما  ازاء  زائف  وكربياء  وخطله  جهله  من 
له من رفق ولطف ورمحة، وهو  اهلل  قدم 

والعرفان. العناية  هبذه  خياطبه 
حيز،  يف  للزمان  بداية  هو  فالنمط؛ 
الزمان  نفصل  ان  نستطيع  ال  وألننا 
فال  ذاتيا  لتالزمهام  فيزياويا  املكان  عن 

الستة  االيام  اعتبار  االطالق  عىل  يصح 
لدورة  الزمن  قياس  وحدة  هي  للخلق 
ازاء  نفسها  حول  حول  لألرض  واحدة 

الشمس.
االنامط  هي  الستة  فااليام 
عليها  توزعت  التي  الستة  )املظاريف) 
او  للكون  اخرجت  والتي  املخلوقات 
تعاىل  اهلل  باستواء  متميزة  للوجود  برزت 

العرش. عىل 
عىل  تعاىل  اهلل  استواء  ولفظ 
اهلل  ارادة  رسيان  بدء  يعني  العرش، 
يؤكد  والذي  خملوقاته.  كينونة  يف  تعاىل 

 < چ  تعاىل:  قوله  املعنى  هذا 
رسيان  بدء  ان  اي  چ،  ?  >  =

االول  النمط  مع  بدا  السنن  حكم 
للامدة،  وجود  ابسط  وهو  للخلق 
عىل  كائنة  مادة  ابسط  ان  واملعروف 

املاء. هي  االطالق 
او . 6 مسلة  ليس  الرمحن  عرش  ان 

الوامهون  يظنه  كام  او عريشاً،  كرسياً 
سنن  هو  انام  تفاسريهم،  وتنقله 
الكائنات،  يف  النافذة  احلسنة  اهلل 
هو  القران  يف  جاء  الذي  والعرش 
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اهلل  قضاها  حسنة  كونية  سنن  ثامين 
 V چ  كائناته:  يف  وانفذها  تعاىل 
 ^  ]  \  [  Z  YX  W

چ ]سورة احلاقة: 17[.  _
يف  النافذة  الثامين  السنن  تلك 
تعاىل  اهلل  حسن  بيان  سنن  هي  الوجود 
النسق  وفق  جتري  والتي  كائناته  يف 

الكون. افعال  عن  تعبريا  الكوين 
كائن  كل  ان  نجد  هذا  ضوء  ويف 
حتكي  فيه  نافذة  ببدهييات  حياط  موجود 
انام  كائن  كل  وان  هذه،  التطور  سنة 
صاعدة  وحركة  نظام  قيمومة  يمثل 
لكل  يكون  ان  البد  فبدهييا؛  لألحسن، 

ييل: ما  موجود  كائن 
لنظام . 1 الكائن  يستجيب  ان  البد 

بالوجود،  وليستمر  ليبقى  خلقه، 
تم  وجوده؛  لنظام  املوجود  فبطاعة 
هلل  املوجود  فطاعة  املوجود.  ظهور 
)اي  الوجود،  ملعنى  اخر  وجه  تعاىل 
للموجد  طاعة  بال  ملوجود  الوجود 

عىل االطالق).
ذلك . 2 تبني  رحيمة  قوة  من  البد 

انجاز  هبا  ويستمر  وتقومه  النظام 

فالرمحة  الرمحة.  وهي  املوجود، 
وعلة  للموجودات  املنجزة  القوة 

الكائنات. يف  النظم  قيمومة 
ركائز . 3 النظام  يف  تكون  ان  البد 

عليها  يقوم  كأسس  صادقة  ثبات 
وجود  ومعها  هبا  ويستمر  الواقع 

والعدل. احلق  وهو  املوجود، 
لنهاية . 4 اجل  هناك  يكون  ان  البد 

احلسن  مع  للتواصل  املوجود،  ذلك 
وفق  لألحسن  رسيانا  الكون  غاية 

املوت. وهو  الكلية،  الكون  حركة 
البد من ان يكون هناك معنىً حسن . 5

الوجود  به  استحق  الوجود  لذلك 
املعنى  ذلك  وبدون  واالستمرار، 
لوجود  المعنى  اخللقة  يف  احلسن 
وهي  االطالق؛  عىل  اخللقة  تلك 

االمامة.
جزئيته . 6 املوجود  ذلك  يظهر  ان  البد 

الساري  الواحد  الكوين  النسق  من 
املطلق،  املحسن  نحو  بحركته 

الوحدانية. وآثار  بالتوحيد 
احلسن . 7 يربز  ما  ذاته  من  له  البد 

الكوين، ويستمر يتجدد يف جتيل ذلك 
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الوجودات  تعارض  وهو  احلسن، 
بالبالء.

دائام . 8 رسيانا  املوجود  يظهر  ان  البد 
نمطية مستمرة  نحو االحسن بحركة 

الرسيان. دائبة. وهو 
السنن  او  الكونية  فالبدهييات  اذن 
يف  والنافذة  فينا  احلاكمة  الثامنية  احلسنة 

الكون هي:
املخلوق . 1 استجابة  وهي  الطاعة؛ 

لنظام خلقه، وهي سنة اصل احلسن.
الصدق . 2 مواقع  احلق  والعدل؛  احلق 

يف كيان الكائنات والعدل هو العمل 
النهج  سنة  وهي  املواقع،  لتلك  وفقا 

الكوين. النسق  او  احلسن 
النسق . 3 افعال  كل  ان  هي  الرمحة،  سنة 

ويف  الرمحة،  بقوى  قائمة  الكوين 
علة  فالرمحة  لذا  القبح،  معاكستها 
الكريم  القران  يسميها  احلسن. 
بحث  تعاىل  اهلل  بحول  ولنا  السلطان 

متكامل فيه.
عامل . 4 اىل  االنتقال  حتم  املوت،  سنة 

اخر، وهي سنة تواصل احلسن.
وهو . 5 اال  كائن  من  ما  البالء؛  سنة 

انات  من  ان  كل  يف  ومبتىل  مبتيل 
للنسق  وفق  البالء  جتاوز  فان  اجله 
جتيل  سنة  فالبالء  ولذا  حسنه  جتىل 

احلسن يف الكون.
وله . 6 اال  كائن  من  ما  االمامة؛  سنة 

والمعنى  خلقه،  يف  حسن  معنى 
املعنى  هذا  بدون  مطلقا  لوجوده 
هو  احلسن  املعنى  ذلك  احلسن، 
االمام ولذا فهي سنة معنى احلسن.

الكون . 7 توحد  سنة  الوحدانية،  سنة 
والثوابت،  االنامط،  يف:  والكائنات 
للتعميم  وامليل  والسنن،  والرشوط، 
يتجوهر  السنة  وهبذه  العقل،  يف 

احلسن، لذا فهي سنة ذاتية احلسن.
السنة . 8 هذه  تتحقق  الرسيان؛  سنة 

االطالق  عىل  كلها  الكائنات  بحركة 
تبدأ  واحدة  شمولية  نمطية  بحركة 
اىل  وتنتهي  الرمحة  هي  واحدة  بعلة 
فهي  لذا  و  الكامل،  هي  واحدة  غاية 

احلسن. تكامل  سنة 
وجود  ال  ان  هنا؛  نكرر  ان  والبد 
ال  تعاىل  فاهلل  اخللق،  عامل  يف  للعرش 
اي  اىل  حيتاج  ال  بل  عرش،  اىل  حيتاج 
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يشء عىل اإلطالق تعاىل ربنا عن احلاجة 
نفاذ  ان  لنا  بيان  هو  انام  كبريا،  علوا 
وبدأ  كان  تعاىل  هلل  احلسنة  السنن  حكم 
وجود  ابسط  مع  نافذاً  بدأ  املاء،  عىل 
الكائنات  حلاجة  الكون  يف  بيدأ  كائن 
الكائنات  لنسق  مطلوب  فالعرش  اليه. 
هلل  وليس  وتكاملها،  ومجاهلا  وحسنها 

اهلل علوا كبريا. تعاىل  فيه حاجة  تعاىل 
االنسان  يف  تستحيل  السنن  تلك  إن 
السنن  من  تربز  إرادات  ثامين  اىل 
يف  الذايت  القصور  رفع  بعد  التكوينية 
الروح  تالبس  التي  اإلنسانية  الفطرة 
أبينا  خلقة  يف  تعاىل  اهلل  نفخها  التي 

آدم.. وهي:
الطاعة:أ.  إرادة 

لنظام  املخلوق  استجابة  هي  الطاعة: 
خلقه.

يف  احلياة  قيمومة  يعني  اخللق  ونظام 
خلقته.

وقيمومة احلياة يف املخلوق تعني رفع 
القصور عنه.

خالل  من  إال  يتم  ال  القصور  ورفع 
واهلل  ذاته..  املخلوق  عن  خارجة  قوة 

نفس،  كل  عىل  القائم  هو  اخلالق  تعاىل 
وبقوة  احلياة  بقوة  تقوم  إنام  نفس  وكل 
اننا نحيى بحول اهلل وقوته  الروح بمعنى 

فال حول وال قوة إال باهلل.
1 . ´  ³  ²  ± چ  تعاىل:  اهلل  قال 

 ½  ¼  »  º¹  ¸  ¶  µ
 Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á  À¿  ¾
 Ï  Î  Í  ÌË  Ê  É  È  Ç
 ÕÔ  Ó  Ò  Ñ  Ð
]سورة  چ   Ü  Û  Ú  Ù  Ø  ×  Ö

الرعد: 33[.
نفس  كل  عىل  القائم  القيوم  واحلي 
يشء،  كل  رب  يشء،  كل  خالق  هو 
املخلوقات  ملربوبية  استجابة  فالطاعة 
منها  ختلو  ال  والتي  تعاىل.  هلل  كلها 
من  هبا  االلتزام  بل  اإلطالق،  عىل  نفس 
رقي  دليل  املريد؛  الكائن  االنسان  قبل 
الكائنات  وكل  إنسانيته.  يف  اإلنسان 
اآليات  انظر  له..  وتسبح  خالقها  تطيع 

التالية: املحكامت 
¤چ)1). . 2  £  ¢ چ  تعاىل:  قوله 

الدعاُء.  الُقنوتَ  أَن  اللغة  يف  واملشهوُر   (1(
اهلل،  بأَمر  القائُم  ــه  ن أَ القانتِ  وحقيقة 
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يف  الطاعة  أو  العبادة  هو  القنوت 
ألي  الوجود  أن  بمعنى  فحواها، 

موجود وجه ظاهر لطاعته.
3 . Ä  Ã  Â  Á چ  تعاىل:  قوله 

 É  È  Ç  Æ  Å
كلها  املوجودات  إن  بمعنى  Êچ. 
حتى  إليه  وتوجه  طاعة  حال  يف 

احلرش.
4 . ¨  §  ¦  ¥  ¤  £ چ  تعاىل:  قوله 

 °¯  ®  ¬  «  ª  ©
 ¹  ¸  ¶µ  ´  ³  ²  ±
كل  بان  توكيد  وهذا  «چ   º
ويسبحون  يصلون  املوجودات 

طاعة هلل تعاىل.
5 . 6  5  4  3 چ  تعاىل:  اهلل  قال 

له  يقالَ  بأَن  ، ُخصَّ  قائامً كان  إِذا  فالداعي 
عىل  قائم  وهو  تعاىل،  هلل  ذاكر  ألَنه   ، قانتٌ
والدعاُء  العبادُة  الُقنوتِ  فحقيقُة  رجليه، 
أَن  وجيوز  القيام،  حال  يف  وجل،  عز  هلل، 
قيامٌ  يكن  مل  إِن  ألَنه  الطاعة،  سائر  يف  يقع 

بالنية. باليشءِ  قيام  فهو  جلني،  بالرِّ
اهلل  أَْمرِ  بجميع  القائُم  والقانُت  سيده:  ابن 

. لَّ نَتَ له: ذَ تعاىل، وقَ
سكنت  )أَي  ْت  ــرَّ أَقَ لبَْعلها:  املــرأَُة  نَتَتِ  وقَ

وانقادت).

87 9 : ; چ.
6 . %  $  #  "  ! چ  تعاىل:  قال 

& ' )( * + , - چ.

7 . e  d  c  b چ  تعاىل:  وقال 
 n m l k j ih g f
 v  u  ts  r  q  p  o

x w چ.
8 . "  ! چ  تعاىل:  اهلل  قال 

 (  '  &  %  $  #
 0  /  .  -  ,  +  *)

1 2 چ.
تفسري  املحكمة؛  اآلية  هذه  ففي 
إذ  األعظم؛  العرش  مراسيم  لنفاذ 
املالئكة،  طاعة  عن  تعبري  هو  التسبيح 
يف  خلقها،  لنظام  استجابة  هي  التي 
العرش  ومحلة  السنن  نفاذ  عىل  القيمومة 
الكونية  والسنن  ثامنية)2)،  املالئكة؛  من 

أيضا. ثامنية 
إرادة الرمحة واملحبة:ب. 

تبطن  الرمحن  من  كونية  قوة  الرمحة؛ 

 Z  YX  W  V چ  تعاىل:  اهلل  قال   (2(
]ســــورة  چ   _  ^  ]  \  [

احلاقة: 17[.
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بكل  سارية  وتقوم  الكائنات،  مجيع 
والتنافر،  للقسوة  املناهضة  اإلشكال 
االطالق،  عىل  وجود  فال  الرمحة  ولو 
كسنة  االنسان  خلق  يف  الرمحة  وتتأصل 
للحسن  العقل كمعنى  خلق  متيز  تكوينية 

فيه.
املنجزة  القوى  مجيع  تكون  وعندما 
معاين  من  جوهر  ذات  الكائنات  لوجود 
القوة  غاية  ان  جزما  فسيكون  الرمحة، 
التي  بالروح  االنسان  أنجزت  التي 
موسومة  وإرادهتا  خلقته  يف  اهلل  نفخها 

أيضا. بالرمحة 
اللطف،  لسنة  استجابة  هي  فإنام 
هبا  بدأ  التي  الواسعة،  الرمحة  وعلة 
والتي  معها.  ويدوم  هبا،  ويقوم  الكون 
وهي  اإلطالق.  عىل  نفس  منها  ختلو  ال 
اآليات  تؤكدها  مبدئية  فيزياوية  حقائق 
يف  الرمحة  إرادة  عىل  الدالة  املحكامت 

ييل: التكوين وكام 
قال اهلل تعاىل: يف بادئة كل سورة قوله . 1

تعاىل: چ ! " # $ چ.
2 . H  G  F  E  D چ  وقال تعاىل: 

 P  O  N  ML  K  JI

 V  U  T  S  RQ
 ]  \  [  ZY  X  W
]سورة  `چ)3)   _  ^

األنعام: 12[.
معاين  هي  الكونية  القوى  كل  ان 
قوة  اجلاذبية،  فقوة  اخلالصة؛  للرمحة 
كلها  النبوة؛  قوة  العقل،  قوة  احلياة، 
لوجود  اثر  فاملادة  الرمحة،  ملعاين  حتقيق 
العاطفة  لوجود  اثر  واحلياة  اجلاذبية، 
يغرف  ال  العقل  بنوة،  او  أبوة  او  أمومة 
هي  إنام  والنبوة  الرمحة،  بأحكام  إال 

 c  b  a  ` چ  للعاملني،  رمحة 
ولو   ]107 االنبياء:  ]سورة  چ   d
حلت القسوة او التنافر بدهلا؛ يف الطبيعة 
يف  او  مادة  فال  املادة  أويف  طبيعة  فال 
او  عقل  فال  العقل  يف  او  حياة  فال  احلياة 

يف النبوة فال نبوة عىل اإلطالق.
والعدل:ج.  إرادة احلق 

بنسق  اخللق  نظام  قيمومة  هو  احلق؛ 
املخلوقات  كل  يف  وثابت  صادق  نمطي 
والكون  الوجود  واقع  يف  و  بمفرداهتا 

األنعام:  ــورة  ]س  ،]54 األنــعــام:  ــورة  ]س  (3(
.]133
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وفق  األمور  إجراء  هو  والعدل؛  ككل، 
الثبات  و  نفسه  بالصدق  اخللق  نظام 
احلق  إعادة  هو  العدل  ان  أي  نفسه، 
واقع  يف  الثابت  الصادق  جمراه  إىل 
املحكامت  اآليات  ويف  املخلوقات.. 
الحظ  نقول،  ملا  واضح  بيان  التالية 

تعاىل: اقواله 
1 . © ¨  ...t s r زب 

 ¯  ®  ¬  «  ª
 ³  ²  ±  °

´ رب.
2 . ¼ » º ¹ ¸ ¶ چ   

األعراف:  ]سورة  ¾چ   ½
.]159

3 . X  W  V  U  Tچ  
االعراف:  ]سورة  Zچ   Y

.]181
فاحلق؛  اآليتني؛  من  بنّي  هو  وكام 
تلك  إىل  يستند  فعل  والعدل؛  معرفة، 
املعرفة، بمعنى ان الذي ال يعرف احلق ال 

يستطيع ان يكون عادال.
وليقوموا  القسط  الناس  فليتعلم 
بامليزان العدل من بينات اهلل املنزلة يف كتابه 

بوحيه،  املرفودين  رسله  ومن  احلكيم، 
 $  #  "  ! چ  تعاىل:  قال 
 )  (  '  &  %
 0  /  .  -  ,+  *
 7  6  5  4  3  2  1
]سورة  چ   >  =  <  ;  :9  8

احلديد: 25[.
الكون،  فالعدل مصدره اهلل تعاىل يف 
تلك  خالل  ومن  به،  قائم  وعال  جل  هو 
العلم  أهل  يشهد  البدهيية  القيمومة 
ال  عني  )عميت  ويقولون:  بوحدانيته 
تعاىل:  اهلل  ويقول  تراك عليها رقيب))4). 

 ;  :  9  8  7  6  5  4 چ 

 E  D  C  B  A  @?  >  =  <
]سورة آل عمران: 18[. F چ 

إتباع  ان  القرآنية  اآليات  وتؤكد 
 " اهلوى علة من علل عدم العدل: چ 
 (  '  &  %  $  #
 0/  .  -  ,  +  *  )
 98  7  6  5  4  3  2  1

كتاب  من  عرفات  يف   احلسني دعاء  من   (4(
ألقمي  عــبــاس  للشيخ  اجلــنــان  مفاتيح 
األدعية  كتب  ومــن  عليه.  اهلل  رضـــوان 

األخرى. 
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 B  A  @  ?>  =  <  ;  :
Iچ   H  G  F  E  D  C

]سورة النساء: 135[.
وإقامة  احلق  الدين  هي  الفطرة  ان 
إقامة احلق، فكالمها خلق اهلل  الفطرة هي 
الدين  والتزام  واحد  بنسق  يرسيان  احلق 

 ¥  ¤ چ  احلق:  التزام  هو  الفطرة 
 ®  ¬  «  ª  ©  ¨§  ¦
 ¸  ¶  µ´  ³  ²  ±  °¯
 ½  ¼  »  º  ¹

¾ چ ]سورة الروم: 30[.
هو  للعدل  جمسد  باحلق  القائم  الدين 
التقويم  وهي  القيمة  الطريقة  وهو  القيم، 
تعاىل:  اهلل  قال  االنسان..  خللق  األحسن 

 8  7  6  5  4  3  2 چ1 

Aچ   @  ?>  =  <  ;  :  9
]سورة الروم: 43[.

 7  6  5  4  3 چ 

8 9 چ ]سورة اجلن: 16[.
چ   0  /  .  -  ,  + چ 

]سورة التني: 4[.
الناس؛  قبل  من  وطلبه  احلق  فإرادة 
والعدل  احلق  لسنة  استجابة  هي  الشك 

يف الفطرة والدين القييم، التي هي أساس 
ال  والتي  وبقائه.  ديمومته  ورس  الكون 

ختلو منها نفس عىل اإلطالق.
والسيادة د.  واإلمامة  اخلالفة  إرادة 

والزعامة واحلرية:
طبع يف النفس اإلنسانية؛ عشق احلرية 
إرادة  و  لإلمرة  والتوق  السيادة  وطلب 

الرئاسة.
وهي استجابة لسنة اإلمامة يف الكون. 
اإلطالق.  عىل  نفس  منها  ختلو  ال  والتي 
بشكل  واحليوانات  اإلحياء  يف  تظهر  بل 
امللكي  بالنظام  النحل  يف  خصوصا  مميز 

وكذا النمل والطيور واألسامك...
هذه  يؤكد  ما  القران  يف  ورد  وقد 
اإلمام  فان  االنسان،  يف  الكونية  السنة 
او  النذير  او  النبي  او  الرسول  املعصوم؛ 
ألنه  ومكان  زمان  كل  يف  موجود  اهلاد 
من  ختلو  ال  ألهنا  األرض  يف  اهلل  حجة 

 D چ  تعاىل:  قوله  اىل  انظر  اهلل  حجة 
 L K J I H G F E
 S  R  Q  P  O N  M
 Z  Y X  W  V  U  T
 `  _  ^  ]  \  [
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 .]36 النحل:  ]سورة  چ   a
بمعنى ان ال ختلو اية امة من رسول فهو 

الناس. حجة اهلل عليها سنة اهلل يف 
آيات  يف  دوما  املعنى  هذا  ويتأكد 
األعظم  رسولنا  احلق  وخياطب  أخرى، 
صىل اهلل عليه وآله وسلم مؤكدا ان رسالته 
إال  امة  من  فام  تعاىل؛  لسنته  استجابة  هي 
ورسول:  اونبي  نذير  او  هاد  إمام  وفيها 

 O  N  ML  K  J  I  Hچ

T S R Q P چ ]سورة فاطر: 24[.
النار  أصحاب  ان  املعنى  هذا  ويؤكد 
ال يدخلوهنا حتى يسألون؛ امل يأتكم نذير 

فيجيبون باإلجياب؟.
 ±  °  ¯  ®  ¬  «  ª  ©  ¨ چ 

]سورة تبارك: 5[. ² ³ ´ چ 
اذن؛ يتضح من واقع الوجود املالحظ 
والعقل  احلياة  سنن  ومن  واملدرك، 
اإلمامة  ان  القران؛  آيات  مع  وتطابقها 
اإلنسانية  النفس  يف  استحالة  كونية  سنة 
السيادة واحلرية  مريدة لإلمامة؛  اىل فطرة 

والرئاسة.
إرادة الصرب:ه. 

يشتبه  كان  وان  االنسان  مميزات  من 

كام  صربا  أكثر  احليوانات  بعض  بان 
احليوانات غريزة وطبع  يبدو ولكن صرب 
تكويني، ويف االنسان ميزة عقلية اختيارية 

مبدعة نراها يف ثالثة أطوار:
هو . 1 والطارئ  الطارئ..  عىل  الصرب 

املكروه العابر.
هي . 2 والظاهرة  الظاهرة..  وحتمل 

تكرر حصول املكروه يف أنامط بحياة 
العقائد  أصحاب  يف  وناره  املرء.. 

النامية.
مكاره . 3 عىل  النفس  توطني  والعزم 

ما  بان كل  اإليامن  احلياة كلها.. وهو 
جيري معه إنام بعني اهلل تعاىل، وان اهلل 
خلقه  فإنام  اخلري  اال  به  يريد  ال  تعاىل 
تفضال منه ورمحته وسعت كل يشء.. 
بالء..  –دار  -أصال  هي  الدنيا  وان 
النفوس  ألصحاب  يكون  ما  وهو 
اهلل  صلوات  املعصومني  من  املطمئنة 

عليهم.
استجابة  يعّد  مراحله  بكل  والصرب 
بكل  وهي  التكوين.  يف  البالء  لسنة 
البرش  بني  من  األبطال  ميزة  األحوال 
والقران  التكويني  فالطبع  عموما.. 
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خملوقون  نحن  انام  بتطابق  يؤكدان 
لعمل  حسن  فال  البالء  ولوال  للبالء، 
وال  لفعله  االنسان  خيارات  يف  يعرف 
لوال  جيري  ملا  والقبح  باحلسن  متايز 
البالء، فالبالء جييل حسن األفعال.. قال 
]سورة  چ   2  1  0  / چ  تعاىل: 
نفسه:  املعنى  يف  تعاىل  وقال   .]2 تبارك: 

 9  8  7  6  5  4 چ 

 ?  >  =  <  ;  :

 E  DC  B  A  @

 K  J  I  H  G  F

 R  Q  P  O  N  M  L

]سورة هود: 7[. Sچ 

 B  A  @ چ  تعاىل:  قال  وكذا 
 I  H  G  F  E  D  C

Jچ ]سورة الكهف: 7[.
وقد أويت االنسان صالحيات اخلالفة 
تلك  بمستوى  هو  فهل  األرض،  يف 

 P O الصالحيات؟. قال تعاىل: چ 
 W  V  U  T  S  R  Q
 ]  \  [Z  Y  X
 f  e  d  c  b  a`  _  ^
 on  m  l  k  j  ih  g

 v  u  t  s  r  q  p
ے   ~}  |  {z  y  x  w
 ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡

]سورة املائدة: 48[. ¨ چ   §
كون  معنى  يف  تعاىل  اهلل  وقال 
اذ  والسيئات،  للحسنات  جالء  البالء 
يعرف:  سوء  وال  حسن  ال  البالء  بدون 

 q  po  n  m  lچ

 w  vu  t  s  r
}چ   z  y  x

]سورة االعراف: 168[.
إرادة احلياة األخر:و. 

املوت،  بعد  ملا  إرادة االستعداد  وهي 
والتي  الكون.  يف  املوت  لسنة  استجابة 
هي حتم عىل كل خملوق.. فاملوت سنة اهلل 
يف خلقه ال يفلت منها احد عىل اإلطالق 
نلحظها  سنة  وهي  اجله...  طال  وان 
القرآن  ويؤكدها  وعرص  مرص  كل  يف 

الكريم... انظر أقواله تعاىل يف هذا:
 \  [  Z چ  هالك:  يشء  فكل 
 h  g  f  ed  c  b  a  `_  ^  ]
]سورة  چ   o  n  m  l  kj  i

القصص: 88[.
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 o  n چ  املوت:  ذائقة  نفس  وكل 
 u  t  s  rq  p
 }  |  {  z  y  xw  v
~ ے ¡¢ £ ¤ ¥ ¦ § 

¨ چ ]سورة آل عمران: 185[.
يولد  احلياة  كخلق  خلق  واملوت 

 ,  + چ  عليها:  حتام  ويكون  معها 
 5  4  32  1  0  /  .  -

6چ ]سورة امللك: 2[.
يرافقها  بام  احلتمية  السنة  تلك  وآثار 
نفس  عىل  كبريا  أثرا  ترتك  مصيبة  من 
االنسان جيعله يطلب ما بعد املوت بإرادة 
يقني انه هالك ال حمالة؛ هي أراد اآلخرة.

إرادة التوحيد:ز. 
اخلالق  وحدانية  لسنة  استجابة  وهي 
إرادة  وهي  الكون.  يف  املصور  البارئ 
مجاعية واضحة يف جهود االنسان للتعميم 
صعيد.  كل  وعىل  والتوحد،  والتوحيد 
كل  عىل  وهو  تعاىل  هلل  واخللق  والقدرة 

يشء قدير.
الفيزياء  من  اليقني  علم  نعلم  ونحن 
قوى  وان  بقوة..  اال  ينجز  حدث  ال  ان 
سنخ  من  هي  ألحداثه،  املنجزة  الكون 

معاين  من  وهي  متفردة،  فهي  واحد، 
كل  جتمع  خصيصة  هي  بل  الرمحة 
علة  وهي  ومعانيها،  الرمحة  خصائص 
وسنن  الكون،  ظواهر  لكل  واحدة 
واحدة،  الكون  وانامط  واحدة  الكون 
مناص  فال  واحدة...  الكون  وثوابت 
من القول بوحدانية الرمحن اخلالق الذي 
يشء  كل  وبرأ  بقدرته  يشء  كل  خلق 
ويأيت  بقوته.  يشء  كل  وصور  بحوله 

الفيزياء: ليطابق  القران 
البدهيية  العلمية  للحقائق  استنادا 

التالية:
قوة . 1 لباطن  ظاهر  هو  كائن؛  كل 

ينجز  ان  حلدث  يمكن  فال  انجزته. 
عىل االطالق من دون قوة تنجزه.

الرمحة . 2 هي  الكونية  القوى  كل  صفة 
ولو حل التنافر والقسوة ملا كان هناك 

وجود عىل االطالق.
طبيعة . 3 طبع  الكونية  القوى  لكل 

سنخ  من  من  مجيعا  وهي  واحدة 
واحد.

الكائنات  كل  ان  وببساطة:  يتقرر 
سنخ  ومن  رحيمة  واحدة  لقوة  افعال 
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فال  الكون  يف  غريها  يوجد  وال  واحد 
وجه لرشيك اخر يف الكون و التكوين.. 

 9  8  7  6  5  4 چ  تعاىل:  اهلل  قال 
 A  @?  >  =  <  ;  :
آل  ]سورة  Fچ   E  D  C  B

عمران: 18[.
تقوم . 4 التي  الكونية  القوى  تلك  حياة 

إثبات  يف  تتجسد  املوجودات،  هبا 
كام  مرة  املوجود  الكائن  يف  العجز 
وبرفعه  الذايت)،  )القصور  املادة  يف 
بإثباته  ثم  احلياة،  يف  كام  أخرى  مرة 
الذايت)  احليوي  )القصور  احلياة  يف 
ثم  االنسان،  يف  كام  العقل  يف  ورفعه 
العقيل  )القصور  العقل  يف  بإثباته 
يف  العقل  عن  برفعه  ثم  الذايت)، 
وقوة  بالعصمة  املختار  االنسان 

ذا عقل مرفوع  النبي  ليكون  الوحي، 
عنه كل القصورات وفق حركة كونية 
الكامل  باجتاه  صاعدة  نمطية  نسقية 

وبأمر واحد.
فاذا استحال تعدد امر كينونة األشياء 
او  املكون  او  اخلالق  رشيك  استحال 
شأنه.  جل  الذات  احدي  فهو  الصانع. 
وتنعكس وحدانية املكون فيام نرى ونجد 

من:
يف . 1 النافذة  الكونية  السنن  وحدة 

الكون.
ووحدة األنامط التي جتسد الكائنات.. 2
ووحدة . 3 والنسب  الثوابت  ووحدة 

قيامها وحياهتا.
تلك  لوجود رشيك خارج  فال وجه 
الوحدة؟. فال اله اال اهلل وحده ال رشيك 

له. 
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فحوى البحث

االتصال،  انظمة  من  كنظام  اللغة،  ان  البحث  يقرر 

اللفظي،  االول  االتصال:  هذا  انواع  من  نوعني  تتضمن 

حركات  بوساطة  اللفظي  غري  واالخر  املفردات  بوساطة 

العني يف  لتكرس مسألة لغة  الدراسة جاءت  الجسد. وهذه 

املوضوع.  بجوهر  اليخل  بايجاز  ولو  املعجز  القرآين  التعبري 

هذا  يف  السابقة  للدراسات  عرض  ثم  قصرية،  مبقدمة  فبدأ 

املوضوع بعدها انتقل من تنظري الظاهرة اىل التطبيق عليها 

وختم البحث مبلخص ملا ورد ثم قامئة باهم املصادر.
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مة:  املقدِّ
االتصال  انظمة  من  كنظام  اللغة  إّن 
تتضمن نوعني من انواع االتصال؛ األّول 
واالخر  املفردات،  بوساطة  اللفظي 
اجلسم  حركات  بوساطة  اللفظي  غري 
النوع  كان  واذا  الخ،  والعني...  واليد 
عن  للتعبري  االستعامل  بدقة  يمتاز  االول 
غري  )االتصال  الثاين  النوع  فإّن  املعاين، 
منه  دقة  اقل  ليس  اجلسد)  اللفظي-لغة 
عىل  واملعاين  االفكار  نقل  يقترص  ))ال  اذ 
املنطوقة،  او  املقروءة  الكلامت  استخدام 
خالهلا  من  يتم  اخرى  وسائل  هناك  بل 
تلك  من  اكثر  تكون  وتكاد  االتصال، 
اللفظي،  نتبادهلا من خالل االتصال  التي 
رسائل  ننقل  ما  غالبا  فإننا  احلقيقة  ويف 
طابع  من  الغالب  يف  وتكون  لفظية،  غري 
وبينام  والعواطف،  واالحاسيس  املشاعر 
يكون االتصال اللفظي يف الغالب للتعبري 
وقد  املعارف)))1)  وتبادل  االفكار  عن 
لألبحاث  املرصي  القومي  املركز  اثبت 
احلوار  يف  الكلمة  تأثري  ))ان  االجتامعية 

التطبيق:  اىل  النظرية  من  االنساين  االتصال   (1(
نضال ابو عياش: 119. 

تأثري  هلا  الصوت  نربة  وان   ،%7 يساوي 
احلركات  نسبة  تصل  بينام   ،%38 يساوي 
نسبة  وهي   ،(2(((%55 اىل  االشارات  و 
الذي  الكبري  التأثري  عن  تكشف  عالية 
اختالف  عىل  اجلسد  حركات  به  تقوم 
التمثيل  اىل  تأثريها  امتد  حتى  انواعها 
والفيلم  املرسحي  والعرض  الصامت 
التشكييل  والفن  االزياء  وعامل  السينامئي 
ودنيا التجارة والسياسة و احلكمة واللغة 

واالدب والشعر والبالغة.
الدراسات السابقة.

أثار موضوع لغة اجلسد او االتصال 
لغويني  الباحثني  عقول  اللفظي  غري 
هذا  بسبب  فصدرت  واجتامعيني، 
عىل  البحث  رصدها  متعددة  ابحاث 

االيت: النحو 
القرآن الكريم للباحث . 1 لغة اجلسد يف 

وهي  ربابعة،  الغني  عبد  مجيل  اسامة 
عبارة عن رسالة ماجستري، وقعت يف 

مائة وتسع عرشة صفحة.
د. . 2 الكريم،  القرآن  يف  اجلسد  لغة 

حممد  واالنفعاالت:  الواقعية  سيكلوجية   (2(
حممود بني يونس: 340. 
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عىل  منشور  بحث  وهو  عتيق،  عمر 
وثالثني  احدى  يف  االنرتنت  شبكة 

صفحة.
القرآن . 3 يف  اللفظي  غري  االتصال 

لغات  الباحث  تتبع  اذ  الكريم)3)، 
لغة  ومنها  اللفظي  غري  االتصال 
اجلسد يف القرآن الكريم ))ومن يطلع 
توسع  املؤلف  ان  يدرك  الكتاب  عىل 
داللة  ذات  اعتربها  كثرية،  قضايا  يف 
لكنها  اللفظي،  غري  االتصال  عىل 
هلا  عالقة  وال  الداللة  واضحة  تبدو 

باجلسد)))4).
لغة التعبري باجلسد)5)، اذ تتبع الباحث . 4

يف حركات اليد والوجهني يف املرسح 
واالدارة  والرشاء  البيع  وعمليات 

والسياسة.
القرآن)6)، . 5 يف  الفني  التصوير 

التجسيم  عن  املؤلف  حتدث  وفيه 

القرآنية  اآليات  بعض  يف  والتجسيد 

)3) حممد االمني موسى امحد. 
مجيل  اسامة  الكريم:  القران  يف  اجلسد  لغة   (4(

عبد الغني ربايعة. 
)5) نبيل راغب. 
)6) سيد قطب. 

التي جعلت من حركات اليد وتعابري 
للتعبري  داللية  ادوات  والعني  الوجه 

عن املعاين الدقيقة.
وضعت . 6 وهنا  جسد)7)،  لغة  أرسار 

املؤلفة جدوال بإزاء كل حركة للداللة 
اجلانب  اىل  تتطرق  ومل  املعنى،  عىل 

التطبيقي.
العالقات . 7 بناء  يف  واثره  الكالم  أدب 

الكريم)8)،  القرآن  ضوء  يف  االنسانية 
وفيه عرض الباحث لتطبيقات قرآنية 

ظن اهنا من ضمن لغة اجلسد.
البيان بال لسان)9)، وقد تتبع الباحث . 8

يف  اجلسد  للغة  االوىل  االصول 
رصد  ثم  واالنساين  العريب  الرتاث 
بعض اآليات القرآنية التي استعملت 
الوجه  وتعابري  والعني  اليد  حركات 

للداللة عىل دقة املعنى.
التأثريي . 9 وعمقه  الصامت  االتصال 

معتربا  والسنة)10)،  القران  ضوء  يف 

)7) ليىل شحرور. 
)8) د. عودة عبد اهلل. 

)9) د. مهدي عرار. 
)10) د. عودة عبد اهلل، وهو بحث منشور يف جملة 
املسلم املعارص يف العدد 112 لسنة 2004. 
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-يف  ادل  واهنا  قائمة  لغة  الصمت  ان 
من  املعنى  دقة  -عىل  كثرية  احايني 

اللغة الناطقة.
التطبيقات القرآنية.

لغة العني:
تأثرا  االعضاء  ))اكثر  من  العني  تعد 
وتاثريا، فهي تتأثر بام تقرؤه يف االخرين، 
تتاثر  عيوهنم،  تقرؤها  حني  فيهم  وتؤثر 
فتخلف يف نفس صاحبها احلزن والفرح، 
هلا  بل  االخرين،  يف  دفينا  كان  ما  فتهيج 
اىل  لتصل  اخرتاقهم  عىل  قوية  قدرة 
هي  اهنا  عن  فضال  نفوسهم،  مكنونات 
من  صاحبها  نفس  يف  عام  تكشف  نفسها 
وفّصل  الكثرية)))11)،  والدالالت  املعاين 
حيث  من  العني  تأثريات  يف  بعضهم 
))االشارة  ان  اىل  النظر  وطبيعة  حركاهتا 
االمر  عن  هني  الواحدة  العني  بمؤخر 
نظرها  وإدامة  بالقبول،  اعالم  وتفتريها 

وكرس  واالسف،  التوجع  عىل  دليل 
اطباقها  اىل  واالشارة  الفرج،  آية  نظرها 
اىل  احلدقة  وقلب  التهديد،  عىل  دليل 

الشعر  يف  الدمعة  اىل  النظرة  من  العني   (11(
العريب: عاد ملشلح، جملة املوقف االديب. 

جهة ما ثم رصفها برسعة تنبيه عىل مشار 
كلتيهام  العني  بمؤخر  واالشارة  اليه، 
العني  وسط  من  احلدقة  وقلب  سؤال، 
وترعيد  املنع،  شاهد  برسعة  املآق  اىل 
احلدقتني من وسط العني هني عام)))12)، 
العني  الكريم  القرآن  استعمل  وهلذا 
معانٍ  عىل  للداللة  متعددة  استعامالت 

دقيقة، سأعرض هلا عىل النحو اآليت:
الطرف اخلفي:. ١

 "  ! چ  تعاىل:  قال 
 (  '  &  %  $  #

 ،]45 الشورى:  ]سورة  چ   *  )

لكل  إذ  وهنايتها،  العني  اقىص  )الطْرف) 
القران  عرب  وقد  هناية،  اي  طرف  يشء 
اآلية  ويف  الكل،  واملراد  باجلزء  الكريم 
خالل  من  اجلسد  للغة  توظيف  املباركة 
دقة  عن  يكشف  توظيفا  الناظرة  العني 
نظرا  عاشور))ينظرون  ابن  يقول  املعنى، 
اخلفية)))13)،  اجلفن  حركة  من  منبعثا 
))وهو كناية الن ذلة الذليل وعزة العزيز 

ابن  ــف:  واالالل االلفة  يف  احلاممة  طوق   (12(
حزم االندليس: 29. 

)13) التحرير والتنوير: ابن عاشور: 13/ 277. 
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حالة  ))اهنا  عيوهنام)))14)،  يف  تظهران 
باهلالك  تيقن  الذي  اخلارس،  االنسان 
تنبيء  فحاله  جهنم،  نار  عىل  عرضه  عند 
وخشوع،  بذل  اجفانه  حيرك  فهو  عنه، 
احد  يراه  ال  انه  امل  عىل  النظر  ويسرتق 
برؤية  عينيه  يمأل  ان  يستطيع  ال  انه  او 
اجلسدية  احلركة  هبذه  فيقوم  جهنم،  نار 
وباسلوب  واهلوان،  الذل  عىل  الدالة 
هذا  يشاهد  ملن  تعطي  مؤثر،  عميق  بليغ 
صاحبها  ذل  عىل  واضحة  داللة  املوقف 
جراء  به  حلق  الذي  واخلزي  وخوفه، 
خالل  من  وعصيانه)))15)،  تكذيبه 
استعامال  )من)  املعنى  حرف  استعامل 
واملرادي)18)  الزركيش)17)  قال  دقيقا)16)، 
384هـ)والزجاج)20)  )ت  والرماين)19) 

)14) م. ن: 14/ 304. 
اسامة مجيل  الكريم:  القران  لغة اجلسد يف   (15(

عبد الغني: 42. 
)16) ]سورة الشورى: 45[. 
)17) ظ: الربهان: 4/ 255. 

بن  املعاين: حسن  الداين يف حروف  اجلنى   (18(
قاسم املرادي: 318 -319. 

تأليف ايب احلسن بن عيل  )19) معاين احلروف: 
بن عيسى الرماين النحوي: 53. 

)20) حروف املعاين: ابو القاسم عبد الرمحن بن 
اسحاق الزجاجي: 5. 

تعاىل  قوله  يف  )من)  ان  311هـ)،  )ت 
بمعنى الباء وتابعهم ابن هشام )761هـ) 
من  السياق  توظيف  عند  ولكن  بذلك 

 Ú  Ù  Ø  ×  Ö  Õ  Ô چ  تعاىل  قوله 
 â  á  à  ß  Þ  ÝÜ  Û

 é  è  ç  æ  å  ä  ã

 & % $ # " !

 . - , +* ) ( '

 3  2  1  0  /

 ;  :  9  8  76  5  4

-44 الشورى:  ]سورة  چ   =  <

الذي  القيامة  يوم  املقام  ان  يظهر   ]45
تشريان  واآليتان  العباد  أعامل  ُتساق  به 
التضاد  إطار  ضمن  يف  ثنائيات  ثالث  اىل 

العكيس هي:
من يضلل –ماله من ويل.. 1
رؤية العذاب –ال سبيل للرجوع.. 2
الذين امنوا -الذين مل يؤمنوا خرسوا. 3

 نوح لقوم  يكن  مل  احلقائق  فهذه 
اول  هلم  تراءت  وانام  هبا،  عهد  سابق 
لدهيم  االنعكاسات  فستكون  وهبذا  مرة 
ان  هذا  االنعكاس  الجتاه  ونتيجة  ترددية 
قيست  اذا  معهودة  غري  سلوكياهتم  تبدوا 
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االشياء  حركة  رأوا  ملا  الدنيوي  بواقعهم 
درجة  وارتفاع  خشوعهم،  فلشدة  غريبة 
للرجوع  وتوسلهم  لدهيم،  االضطراب 
امام  جهنم  نار  تيار  وتصاعد  ثانية، 
ولكن  النظر  عيوهنم  اسرتقت  اعينهم 
ال  اذ  العني)  )مبتدأ  الطرف  اقىص  من 
يمتد  ان  املناظر  بإزاء هذه  طاقة هلم وهم 
نظرهم بكل طاقته بعد ان ملسوا خرساهنم 
بايدهيم وثبت هلم األمر برؤية العني فكان 
النظر نظر سارق متلصلص، نظر اخلائف 
املرتقب قال الزركيش ))وقيل انام قال من 
وانام  عنه،  يصح  ال  النه  طرف))  ))من 
الدماميني كان  ان  بل  ببعضها)))21)  نظره 
بعد  احلقيقي  )من)  معنى  من  اقرتابا  اكثر 
قال))ان  االستعاملني  بني  فاصال  اقام  ان 
اريد بكون الطرف الة للنظر فمن بمعنى 
حينئد  الظاهر  وليس  قاليونس:  الباء، 
وان  املصنف،  قال  وكام  لالبتداء  كوهنا 

النظر  ابتداء  واقع  الطرف  بكون  اريد 
بمعنى  ال  الغاية  ابتداء  بمعنى  فمن  منه 
موكوالن  متغايران  معنيان  فهام  الباء، 

)21) ظ: علم الداللة )علم املعنى): د. حممد عيل 
اخلويل116. 

واالستعامل  املستعمل)))22)  إلرادة 
املسوقة  الوقائع  بتاثري  املراد  هو  الثاين 
اصله  ال  النظر  كيفية  ابراز  املراد  فكأن 
نظرهم  يبتدىء  ))أي  الزخمرشي  يقول 
خفي  ضعيف  ألجفاهنم  حتريك  من 
إىل  ينظر  املصبور  ترى  كام  بمسارقة، 
املكاره:  إىل  الناظر  نظر  وهكذا  السيف. 
ويمأل  عليها  أجفانه  يفتح  أن  يقدر  ال 
اليه  ذهبت  ما  يعّضد  وما  منها))  عينيه 
ان مفردة ))خفي)) قيد مانع الحتامالت 
تعدد فعل النظر فاخلفاء يفّرس خصوصية 
اشارة  الطرف  اخفاء  فيكون  هؤالء  نظر 
بعضهام  واقرتاب  العينني  اىل ضيق جفني 
العني،  ))طرف  الّطرف  الن  بعض  من 
قال  اجلفن،  عىل  اجلفن  اطباق  والطرف: 
حلظ...  طرفا:  يطرف  طرف  سيدة:  ابن 
النظر...  يف  اجلفون  حتريك  والطرف: 
احد  طبق  اذا  طرفا  يطرف  برصه  وطرف 
و ))طرف اليشء  جفنيه عىل اآلخر)))23) 

)22) حتفة الغريب يف الكالم عىل مغني اللبيب: 
الدماميني )اطروحة دكتوراه) ،  الدين  بدر 

القسم االول: 75. 
)23) لسان العرب: طرف. 
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جانبه)))24).
)من)  داللة  محل  ان  سبق  مما  يرتّشح 
التعبري  مجال  يشّتت  االبتداء  غري  عىل 
الصورة  يرسم  االبتداء  فان  القراين، 
نظر  كيفية  بازاء  املتلقي  ذهن  يف  واضحة 

هؤالء يوم القيامة.
نظر الغمز:. ٢

ب،  واحلاجِ باجلَْفن  اإلشارُة  ْمُز:  الغَ
نَُة  احلَسَ ُة  يَ اجلارِ ُة:  اّمزَ والغَ باليَد،  رُص  والعَ
ةٌ  ْعفَ ضَ ُة:  يزَ مِ والغَ لألعضاء،  ْمزِ  الغَ
ُز:  واملَغامِ ْقل،  العَ يف  ْهلَةٌ  وجَ ل  مَ العَ يف 
 ، عٌ ْطمَ مَ أي  ز:  ْغمَ مَ األْمرِ  يف  وما  املَعايب. 
إذا  إغامزاً:  فيه  ْزُت  وأْغمَ أيضاً،  ابٌ  عَ ومَ
ُدهم  فاُء، واحِ : ُضعَ ْومٌ أْغامزٌ ْفتَه. وقَ اْستَْضعَ

.(25( مزٌ غَ
أصلٌ  والزاء  وامليم  الغني  )غمز) 
اليشء  يف  كالنَّْخس  وهو  صحيح، 
ْزُت  مَ غَ ذلك:  من  ُيستعار،  ثم  بيشء، 
 ، غمزَ يقال:  ثم   . غمزاً بيدي  ءَ  اليشَّ
وقد  اجلميل)26)،  بغري  ر  كَ وذَ عاب  إذا 

ــراغــب  ال ـــقـــرآن،  ال ــاظ  ــف أل مـــفـــردات   (24(
االصفهاين: طرف. 
)25) ظ: املحيط: غمز. 

)26) ظ: مقاييس اللغة: غمز. 

وردت هذه املفردة مرة واحدة يف القران 
 Í  Ì  Ëچ تعاىل  قوله  يف  الكريم 
 ،]30 املطففني:  ]سورة  Îچ 
التي  اخلمس  الصفات  احدى  وهي 
يف  املجرمني  الكريم  القران  هبا  وصف 

 Æ  Å  Ä  Ã  Â چ  تعاىل  قوله 
 Í  Ì  Ë  Ê  É  È  Ç
 Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï  Î
 Û  Ú  Ù  Ø  ×  Ö  Õ
 ،]32-29 املطففني:  ]سورة  چ   Ü
املرجع  خالل  من  يتضح  والغمز-كام 
مها  عضوان  فيه  يف  اللغوي-يشرتك 
إليهم  يشريون  أي  واحلاجب  اجلفن 
الذين  من  وسخرية  استهزاء)27)  باألعني 
آمنوا، وهذا يدّل عىل قوة االشارة يف لغة 
))ويف  )255هـ)  اجلاحظ  يقول  اجلسد، 
ذلك  وغري  واحلاجب  بالطرف  االشارة 
حارضة  ومعونة  كبري  مرفق  اجلوارح  من 

يف أمور يرسها الناس من بعض وخيفوهنا 
من اجلليس وغري اجلليس ولوال االشارة 
اخلاص  خاص  معنى  الناس  يتفاهم  مل 

املديد:  البحر   ،369  /3 البغوي:  تفسري   (27(
 .33 /7



لغة العني يف القرآن الكريم

362

البتة)))28). الباب  وجلهلوا هذا 
عليه:. ٣ املغيش  نظر 

 $  #  "  ! قال تعاىل چ 
 ,  +  *  )  (  '&  %
 4  3  2  1  0  /.  -
 <; : 9 8 7 6 5
= < چ ]سورة حممد: 20[، والناظر 
)املغشى)  مفردة  جيد  املباركة  اآلية  اىل 
دقيق  ملعنى  احلركي  الرسم  بدور  تقوم 
الذين  قبل  من  معينة  حالة  عن  للتعبري 
مشتقة  وهي  قلوهبم،  يف  االيامن  يرسخ  مل 
الغِشاُء  منه  واالسم  )غشا)  الفعل  من 
اليشءَ  ْيت  شَّ غَ فتقول  الغِطاُء  ويعني 
ْلبِه)29)،  وقَ ه  بَرصَ عىل  ْيته  طَّ غَ إِذا  ية  تَْغشِ
عند  زاوية  يزيغ برصه  الذي  هو  واملغيش 
تشخص  املعنى  فيكون  املوت،  احتضاره 
ينظر  كام  وغيظاً،  وهلعاً  جبناً  أبصارهم 
و  املوت)30)،  عند  الغشية  أصابته  من 

عليه  املغيش  ))نظر  مجلة  انتصبت  لذلك 
لبيان  املطلقة  املفعولية  عىل  املوت))  من 

)28) البيان والتبيني: 1/ 56. 
)29) ظ: لسان العرب: غشا. 

)30) ظ: الكشاف: 6/ 329. 

6چ  چ5  قوله:  من  النظر  صفة 
ووجه  البليغ،  التشبيه  معنى  عىل  فهو 
أي  التحريك،  وعدم  احلدقة  ثبات  الشبه 
يتجه  بحيث  املتحرّي  نظر  إليك  ينظرون 
باملرئيات  يشتغل  وال  واحد  صوب  إىل 
يوجهون  وإنام  النظر،  عن  شاغل  يف  ألنه 
بمجلسه  كانوا  إذ    النبي  إىل  أنظارهم 
يتظاهرون  وكانوا  السورة،  نزول  حني 
باإلقبال عىل تلقي ما ينطق به من الوحي 
فاملقصود  هبتوا،  القتال  ذكر  سمعوا  فلام 
ان  واملهم  الصورة)31)،  هذه  يف  املشاهبة 
املباركة  اآلية  يف  الواردة  )املغيش)  مفردة 
معينة  لفئة  خمصوصة  هيأة  جسدت 
االستعامل  يف  اخرى  مفردات  هنا  تعجز 
ترمجته  وال  حماكاته،  متكن  ال  فهو))تعبري 
إىل أي عبارة أخرى، وهو يرسم اخلوف 
إىل حد اهللع، والضعف إىل حد الرعشة، 
بعد  ويبقى  الغشية!.  حد  إىل  والتخاذل 
ذلك متفرداً حافالً بالظالل واحلركة التي 
تشغف اخليال!. وهي صورة خالدة لكل 
نفس خوارة ال تعتصم بإيامن، وال بفطرة 
صادقة، وال بحياء تتجمل به أمام اخلطر. 

)31) ظ: التحرير والتنوير 13/ 418. 
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وهي هي طبيعة املرض والنفاق)))32).
البرص:. ٤ نظر زلق 

 . قاً لَ زَ يزلَق  لِقَ  زَ معروف،  لَق:  الزَّ
ألقت  إذا   ، إزالقاً الفرُس  وأزلقتِ 
أنثى  كل  يف  وُيستعمل  متامه،  قبل  ها  ولدَ
ه  فأزلقَ فالن  إىل  فالن  نظر  ويقال:  أيضاً، 
متسخط  نظرَ  إليه  النظرَ  أحدَّ  إذا  ببرصه، 
القدم  تثبت  ال  ض  ْدحَ مَ وكّل  متغيِّظ.  أو 
اللفظ  هذا  ورد  وقد  ْزلَق)33)،  مَ فهو  فيه 

 j چ  تعاىل  قوله  يف  االول  مرتني 
 q  p  o  n  m  l  k
 w  v  u  t  s  r
والثاين   ،]40 الكهف:  ]سورة  xچ 

 p  o  n  m  l چ  تعاىل  قوله  يف 
wچ   v  u  t  s  r  q
الزلق  كان  ))وملا   ،]51 القلم:  ]سورة 
الزلق  أطلق  غالباً  السقوط  إىل  يفيض 
وما يشتق منه عىل السقوط واالندحاض 

معنى  فيكون  الكناية)))34)،  وجه  عىل 
يسقطونك  الثانية  اآلية  يف  )يزلقونك) 

)32) يف ظالل القران: 6/ 450. 
)33) مجهرة اللغة: زلق. 

)34) التحرير والتنوير: 17/ 271

استعامل  باب  من  وهو  ويرصعونك)35) 
زالق  اإلِ جعل  فقد  حمله  غري  يف  اللفظ 
املكنية،  االستعارة  وجه  عىل  بأبصارهم 
إىل  ورمز  بالسهام  األبصار  شبهت 
فعل  وهو  روادفه  من  هو  بام  به  املشبه 
أهنم  املعنى  فيكون  )يزلقونك))36)، 
يكادون  وعداوهتم  إبغاضهم  شّدة  من 
يرصعوك،  أن  البغضاء  نظر  بنظرهم 
القائل:  يقول  الكالم،  يف  مستعمل  وهذا 
إيّل نظراً يكاد يرصعني، ونظراً يكاد  نظر 
يأكلني. قال ابن قتيبة: ليس مراد اهلل أهنم 
العائن  يصيب  كام  بأعينهم،  يصيبونك 
ينظرون  أهنم  أراد  وإنام  يعجبه،  ما  بعينه 
شديداً  نظراً  القرآن  قرأت  إذا  إليك 

يسقطك)37). يكاد  والبغضاء  بالعداوة 
واملهم؛ ان استعامل هذا اللفظ )زلق) 
وانتقاله من جمال اىل جمال اخر قدم معنى 
الذي  احلاد  النظر  بوساطة  دقيقا،  قرآنيا 

قراءة  اثناء  يف  املرشكون  به  يقوم  كان 
عن  تعبري  وهو  القرانية  لاليات   النبي

)35) م. ن. 
)36) م. ن. 

)37) ظ: فتح القدير 7/ 287. 
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السخط واالنتقام منه، والواضح ان هذه 
اخرى  مفردات  عنها  تعجز  ربام  الداللة 

للتعبري عن هذا الوعي الداليل الدقيق.
النظر:. ٥ تقابل 

 e ورد هذا املعنى يف قوله تعاىل چ 
 m  l  k  j  i  h  g  f

 t  sr  q  p  o  n

]سورة  چ   z  y  x  w  v  u

يف  املتقابل  النظر  ان   ،]127 التوبة: 
-بوساطة  جسدية  حركة  يمثل  االية 
واحلذر  النفاق  حالة  عن  -تكشف  النظر 
أي  هؤالء  عىل  يسيطر  الذي  واخلوف 
عىل  بعض  إىل  بعضهم  وأشار  تغامزوا 
وجه االستخفاف بالقرآن ثم قال بعضهم 
سبب  كأن  أحد  من  يراكم  هل  لبعض 
فيفهم  ذلك)38)،  عنهم  ينقل  أن  خوفهم 
معكم  هل  اي:  التقرير  النظرة  تلك  من 
أحد  من  يراكم  هل  عنكم؟.  ينقل  من 

حني تدبرون أموركم؟)39).
ان لغة العني يف هذا املوضع رسمت 

 ،478  /1 التنزيل:  لعلوم  التسهيل   (38(
والكشاف: 2/ 491. 

)39) ظ: املحرر الوجيز: 3/ 335. 

عن  تكشف  جدا  دقيقة  داللية  صورة 
داخلهم  يف  والقيمي  النفيس  االضطراب 

بينهم. فيام  النظر  تبادل  من خالل 
اخلامتة

اليه  توصل  ما  اهم  ادراج  يمكن 
البحث عىل النحو االيت:

عند . 1 -والسيام  العريب  للرتاث  كان 
والفارايب- جني  وابن  اجلاحظ 
امهية  عىل  ودقيقة  واضحة  اشارات 
ان  اىل  اجلاحظ  اشار  اذ  العلم،  هذا 
عىل  الدالة  االدوات  احدى  العالمة 
داللة  يف  جني  ابن  وفّصل  املعنى، 
كتنغيم  الدقيق  املعنى  عىل  االصوات 
الدهشة...  عىل  للداللة  الصوت 
تتطور  مل  الخ، ولكن هذه االشارات 
كام  ونظامه  اصوله  له  دقيق  علم  اىل 

اللغوية من اصول ونظام. للمفردة 
لغة . 2 عىل  الدالة  املصطلحات  تعددت 

فمرة  خاصة،  والعني  عامة،  اجلسد 
تسمى بـ)االتصال الصامت) واخرى 
بـ)االتصال  وثالثة  لسان)  بال  بـ)بيان 
تعدد  سبب  ويرجع  اللفظي)  غري 
العلم،  هذا  حداثة  اىل  املصطلح 
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اعضاء  استعامل  عىل  تدل  ومجيعها 
اجلسد يف الداللة عىل معنى دقيق.

الكريم . 3 القران  يف  اجلسد  للغة  كانت 
املعاين  عىل  الداللة  يف  قليلة  غري  نسبة 
عنها  تعجز  ربام  -التي  الدقيقة 
تقّلب  فاستعمل  اللغوية -،  املفردات 
وصّك  الندم،  عىل  للداللة  الكفني 
الوجه للداللة عىل التعجب، وعبوس 
اجلبهة للداللة عىل شدة يوم القيامة... 

الخ.
فقط . 4 العيون  لغة  عىل  البحث  اقترص 

منعا لتضخم البحث ، فتناول البحث 
كالرتقب  العني  دالالت  بعض 
واخلوف وتقابل النظر وزلق البرص... 

الخ.
املصادر واملراجع

القران الكريم.
اهلل . 1 جار  القاسم  أبو  البالغة:  أساس 

الزخمرشي،  امحد  بن  عمر  بن  حممود 
السود،  عيون  باسل  حممد  حتقيق: 
ط3  الكويت،  الرسالة،  مطابع 

)د.ت).
إعجاز القران: للباقالين أيب بكر حممد . 2

السيد  حتقيق:  )402هــ)،  الطيب  بن 
امحد صقر، دار املعارف، ط5 )د.ت).

املجيد: . 3 القران  تفسري  يف  املديد  البحر 
بن  امحد  العباس  ايب  العالمة  اإلمام 
احلسني  عجينة  ابن  املهدي  بن  حممد 
عمر  حتقيق  )224هـ)،  سنة  املتوىف 
امحد الراوي، راجعها ودققها وقارهنا 
السالم  عبد  املخطوط  االصل  عىل 
دار  العراييش،  اخلالدي  العمراين 
ط2  -لبنان،  بريوت  العلمية،  الكتب 

)1226هـ -2005م).
حيان . 4 أبو   ، والذخائر،  البصائر 

وداد  د.  حتقيـق:  مج9،  التوحيدي 
صادر،  دار  بيـروت:  ط4،  قاضـي، 

1999م.
الدين . 5 بدر  القرآن،  علوم  يف  الربهان 

الزركيش )ت794هـ)، قدم له وعلق 
عبد  مصطفى  أحاديثه،  وخرج  عليه 
العلمية،  الكتب  دار  عطا،  القادر 
)1428هـ- ط1  لبنان،  بريوت، 

2007م).
عرار . 6 أسعد  مهدي  لسان،  بال  البيان 

الكتب  دار  بريوت،  ط1،  مج، 
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العلمية، 2007م.
بن . 7 عمرو  عثامن  ابو  والتبيني  البيان 

حتقيق  255هـ)  )ت  اجلاحظ  بحر 
هارون،  حممد  السالم  عبد  ورشح 
القاهرة  ط7  اخلانجي،  مكتبة  النارش 

)1418هــ -1998م).
بن . 8 الطاهر  حممد  والتنوير:  التحرير 

البايب  عيسى  املطبعة  ط1،  عاشور، 
احللبي ورشكائه، )1964).

تفسري البغوي: )لباب التأويل يف معامل . 9
الفراء  مسعود  بن  احلسني  التنزيل): 
خالد  حتقيق  )516هــ)،  البغوي 
املعرفة- دار  سوار،  ومروان  العلك 

بريوت، ط2 )1966م).
كتب . 10 يف  القرآنية  املفردة  مجاليات 

ياسوف  امحد  والتفسري:  اإلعجاز 
)1415هـ- ط1  املكتبي،  دار  عمر، 

1994م).
11 . ،(321 )ت  دريد  ابن  اللغة:  مجهرة 

رمزي  الدكتور  وتقديم  حتقيق 
للماليني،  العلم  دار  بعلبكي،  منري 

بريوت، ط1، )1987م).
املعاين، . 12 حروف  يف  الداين  اجلنى 

املرادي  قاسم  بن  احلسن  صنعة 
الدين  فخر  حتقيق  749هـ)،  )ت 
دار  نديم،  حممد  األستاذ  قباوة، 
لبنان،  بريوت،  العلمية،  الكتب 

ط1)1413هـ/ 1992م).
حروف املعاين: صنّفه أبو القاسم عبد . 13

املتوىف  الزجاجي  إسحاق  بن  الرمحن 
الدكتور  له  وقّدم  حققه  )340هـ)، 
اآلداب- كلّية  احلمد،  توفيق  عيل 
-األردن،  اربد  الريموك،  جامعة 
ط1  األمل،  -دار  الرسالة  مؤسسة 

)1404هـ -1984م).
الدكتور . 14 املعنى):  )علم  الداللة  علم 

للنرش  الفالح  دار  اخلويل،  عيل  حممد 
والتوزيع، األردن )د. ط) )د. ت).

دي . 15 فردينان  العام:  اللغة  علم 
سوسري، ترمجة: يوئيل يوسف عزيز، 
مراجعة: مالك املطبي الطبعة األوىل، 
بغداد  العامة،  الثقافية  الشؤون  دار 

)ب. ط) )1985).
امحد . 16 بن  الرمحن  عبد  أبو  العني: 

مهدي  الدكتور  تح:  الفراهيدي، 
إبراهيم  والدكتور  املخزومي 
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الرسالة،  ابع  املطبعة  السامرائي، 
الكويت، ط3 )1980).

الرواية . 17 فني  بني  اجلامع  القدير  فتح 
حممد  التفسري:  علم  من  والدراية 
ط) )د.  الشوكاين  حممد  بن  عيل  بن 

)1205هـ).
دار . 18 قطب،  سيد  القران:  ظالل  يف 

-1408( ط15  -القاهرة،  الرشوق 
.(1988

القاموس املحيط والقاموس الوسيط . 19
)ت816هــ  الفريوزابادي  اللغة:  يف 
او 817هـ)، دار الفكر -بريوت )د. 

ط) )1978م).
غوامض . 20 حقائق  عن  الكشاف 

وجوه  يف  األقاويل  وعيون  التنزيل 
القاسم  أيب  اإلمام  تأليف  التنزيل: 
حممد  بن  عمر  بن  حممود  اهلل  جار 
السالم  عبد  حممد  تح:  الزخمرشي، 
العلمية،  الكتب  دار  شاهني، 

بريوت-لبنان، ط3)2003).
املصطلحات . 21 )معجم  الكليات 

أبو  الكفوي  الفردية)  والفروق 
احلسيني  موسى  بن  أيوب  البقاء 

عدنان  د.  حتقيق  )ت1094هـ)، 
الثقافة  وزارة  منشورات  درويش، 
ط) )د.  دمشق  القومي،  واإلرشاد 

.(1976(
الكتاب . 22 تفسري  يف  الوجيز  املحرر 

عبد  حممد  بكر  ايب  القايض  العزيز: 
األندليس،  عطّية  بن  غالب  بن  احلق 
حممد،  الشايف  عبد  السالم  عبد  تح: 
–لبنان،  بريوت  العلمية،  الكتب  دار 

ط1 )2001م).
أبو . 23 القرآن،  تفسري  يف  البيان  جممع 

الطربيس  احلسن  بن  الفضل  عيل 
انتشارات نارص  )من أعالم ق6هـ)، 
ط8)1384ش/  طهران،  خرسو، 

1426هـ).
القران: . 24 غريب  ألفاظ  مفردات 

املفضل  بن  بن حممد  العالمة احلسني 
نور  النارش:  األصفهاين،  الراغب 
كراجي،  فريوزآبادي،  آرماغ  حممد، 

ط: 3 )1987).
بن . 25 فارس  بن  ألمحد  اللغة،  مقاييس 

عبد  حتقيق:  )ت395هـ)،  زكريا 
الفكر  دار  هارون،  حممد  السالم 
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للطباعة والنرش والتوزيع )د. ت).
امحد . 26 الدكتور  القران:  بالغة  من 

النهضة- مكتبة  طبانة،  بدوي 
القاهرة، ط3 )1950م).

حممد . 27 القرآن،  تفسري  يف  امليزان 
منشورات  الطباطبائي،  حسني 
للمطبوعات،  املجتبى  دار  مؤسسة 
حمققة،  أوىل  طبعة  إيران،  قم، 

)1425هـ/ 2004م).
الرسائل واألطاريح.

مغني . 1 عىل  الكالم  يف  الغريب  حتفة 
الدماميني،  الدين  بدر  اللبيب: 
اجلاّميل،  كريم  حيدر  وحتقيق:  دراسة 
الكوفة- جامعة  دكتوراة،  اطروحة 
كلية اآلداب )2008) القسم االول.

اعجاز . 2 كتب  يف  اللغوية  الظواهر 

القرن  هناية  حتى  الكريم  القران 
عباس  عادل  اهلجري،  اخلامس 
هويدي النرصاوي، رسالة ماجستري-
كلية اآلداب -جامعة الكوفة 2006.

اسامة . 3 الكريم،  القران  يف  اجلسد  لغة 
رسالة  ربايعة،  الغني  عبد  مجيل 
– الوطنية  النجاح  جامعة  ماجستري، 

كلية الدراسات العليا، 2010م.
املجالت العلمية.

جملة املسلم املعارص ، بحث االتصال . 1
يف  التأثريي  وعمقها  الصامت 
والسـنة،  القـرآن  ضوء  يف  اآلخرين: 

القاهرة، عدد 112لسنة -2004م.
النظرة . 2 العني من  االديب،  املوقف  جملة 

عادل  العريب:  الشعر  يف  الدمعة  اىل 
مشلح، العدد 15 لسنة 1989.
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للقرآن  دخوله  يف  -1930م)   1836( نولدكه  تيودور  لألملاين  السبق  قدم  ُسجل 
 1860 عام  اصدرها  التي  للدكتوراه  اطروحته  خالل  من  التارخيية،  بوابته  من  الكريم 
صفحة،  ال200  تتعدى  ال  صغرية  رسالة  عن  عبارة  وكانت  القرآن«  »تاريخ  بعنوان 
لكنهاتطورت فيام بعد وبمشاركة بعض من تالمذته حتى اوصلوها اىل ثالثة اجزاء حتت 

عناوين: اصل القرآن، و مجع القرآن، وتاريخ نص القرآن.
تطور  وفق  النزول  بحسب  القرآن  سور  لرتتيب  موضوعية  معايري  نولدكه  اعتمد 
التي قطعها بني  اخلطاب القرآين منذ بدء الوحي اىل حني انقطاعه، ويف مراحله املختلفة 
مكة واملدينة، و اخلصوصيات التي رافقته يف مجيع مراحله، حيث اخضع يف اجلزء االول 
زمني  ترتيب  الستخراج  دقيق  لغوي  لتمحيص  القرآنية  والسور  اآليات  الكتاب  من 
للسور، اما اللوائح املنقولة عن الرواة يف ترتيب نزول السور فلم تؤخذ باحلسبان لشدة 

االختالف فيها بشكل ال يكاد يركن اليه)1).
اعادة  يف  شفايل  فريدرش  عليها  اعتمد  التي  الركيزة  هذه  نولدكه  حماولة  وكانت 

)1) تيودور نولدكه، تأريخ القرآن، ط 1 بريوت 2004، ترمجة د. جورج تامر. 
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من  السن  به  تقدم  الذي  نولدكه  من  بطلب  وذلك   ،1909 عام  االول  للجزء  صياغته 
 1919 عام  شفايل  وفاة  لكن  االول،  للجزء  مقدمة  بكتابة  فأكتفى  املهمة،  هبذه  القيام 
للطبع،  ه  اعدَ ان  بعد  القرآن  يتناول مجع  الذي  الثاين  ان يرى صدور اجلزء  حالت دون 
الثالث  اجلزء  اما  وفاته.  بعد  واصدره  التصحيحات  بعض  فيرش  اوغست  اليه  فأضاف 
بريتسل  أتو  تلميذه  فأكمله  برغشرت  غوهتلف  اىل  انتقلت  قد  انجازه  مهمة  كانت  الذي 

بأربع سنوات. 1937بسبب وفاة استاذه قبل ذلك  العام  مطلع 
االثر حتى  تعاقبت عىل هذا  االملان  القرآنية  الدراسات  اجيال من علامء  ثالثة  اذن 
عقود  سبعة  خالل  املجال  هذا  يف  نتائج  من  اليه  توصلوا  ما  يضم  وهو  النور،  ابرص 

ونيف)2).
إىل  القرآن  ترمجته  عرب  م)   1973-  1900( بالشري  رجيس  نفسه  املنهج  عىل  وسار 
الفرنسية يف ثالثة اجزاء: االول بعنوان املدخل اىل القرآن عام 1947، و الثاين والثالث 
جاءت  بالشريهذه  حماولة  لكن   .1950 و   1949 عامي  القرآن  معاين  ترمجة  بعنوان 
املدين،  القرآن  ومميزات  املكي  القرآن  خصائص  بني  التمييز  اساس  عىل  مبتنية  كسابقتها 
وكيف كان النبي مرشدا روحيا يف مكة ثم صار قائد جلامعة املهاجرين و االنصار يف 

املدينة.
الفرنسية  الرتمجة  واصل  املنهجية  حيث  من  كبريا  جدال  اثارت  املحاولة  هذه  ان  اال 
لاليات عىل الرغم من انه كان يرتجم بعض اآليات أكثر من مرة إذا كانت حمتملة الكثر 

من معنى)3).

تلك املحاوالت وان مل حتضَ بالقبول املطلق من قبل املفكرين العرب واملسلمني اال 
ة  زَ ْروَ اهنا فتحت امامهم افقا وسيعا لدراسة تارخيية النص القرآين كمحاولة حممد عزة دَ

العربية بقلم د. جورج تامر. راجع املصدر السابق.  )2) مقدمة الرتمجة 
فودي  للشيخ  الفرنسية"  اللغة  إىل  الكريم  القرآن  معاين  ترمجة  "دراسة  الحظ  املثال:  سبيل  عىل   (3(

سوريبا كامرا، نرشت يف موقع مركز املدينة لدراسات وبحوث االسترشاق. 



القرآن  الدكتور حممد عايد اجلابري يف فهم  منهج 

372

1962 واعتمد  القاهرة عام  التفسري احلديث والذي صدرت طبعته االوىل يف  كتابه  يف 
فيه ترتيب النزول كام هو منصوص عليه يف بعض التفاسري، وكذلك كتابه تدوين القرآن 
بحوثه  حيث  من  للتفسري  باملقدمة  اشبه  وهو  التفسري،  امتامه  بعد  كتبه  والذي  املجيد 

وطريقة رشحه للمنهج كام ذكر ذلك يف املقدمة)4).
اركون يف  املفكر حممد  استهوت  قد  التفكري  الطريقة من  ان هذه  بوضوح  واملالحظ 
ة الرخنة اخلطاب القرآين يف مجلة ما كتبه يف قراءات يف القرآن  ما عربَ عنه بالرضورة امللحَ
ونقد العقل االسالمي، و كذلك الدكتور عبد الكريم رسوش يف كتابه التجربة النبوية، 

واخرون.
سفره  يف  كتبه  فيام  املحاوالت  تلك  بني  اجلابري  عابد  حممد  الدكتور  نجد  اين  لكن 

القيم »فهم القرآن احلكيم« ويف املدخل الذي سبقه؟.
و  والوحي،   النبي بني  العالقة  حمور  حول  يدور  النص  فهم  يف  اجلابري  منهج 
حماولة فهم النص القرآين من خالل السرية وفهم السرية من خالل النص القرآين، حيث 
فرس القرآن بحسب ترتيب النزول ال بحسب الرتتيب املعهود بني الدفتني، رغم انه جيد 
بذور هذا التفكري عند االمام الشاطبي املتويف عام 790 وهو من علامء غرناطة يف كتابه 
املكي،  الفهم عىل  منزال يف  يكون  ان  ينبغي  السور  »املدين من  يقول:  »املوافقات« حيث 
و كذلك املكي بعضه من بعض و املدين بعضه من بعض عىل حسب ترتيبه يف التنزيل و 

اال مل يصح«)5).
وهو رصيح يف ان فهم القرآن متوقف عىل فهم املدين و املكي وبحسب النزول، وهو 

قسامن  و  مدخل  اقسام  بأربعة  جاءت  التي  هذه  حماولته  يف  اجلابري  اختطه  الذي  املنهج 
للمكي و رابع للمدين.

النزول  اسباب  عىل  تعتمد  التي  الدراسات  هذه  مثل  عىل  تثار  مهمة  اسئلة  هناك  و 

)4) ص5، حممد دروزة، تدوين القرآن املجيد، ط1، 2004، نرش دار الشعاع. 
)5) ص256، ج4، الشاطبي، املوافقات، ط دار ابن القيم، 2003، حتقيق: ابو عبيدة ابن حسن ال سلامن. 
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وهي غاية يف التعقيد الهنا غري حمسومة اصال، و بالتايل هي بحاجة اىل االجتهاد الواعي 
ال  الطريق  هذا  و  لاليات،  الالمتناهي  التاؤيل  خضم  يف  النزول  ترتيب  اىل  لالطمئنان 

يعرف وعورته اال سالكوه.
واالسئلة الذي ارمي الوصول اىل اجابة حمددة عنها من خالل هذه الدراسة هي:

هل نجح اجلابري يف بناء تصور منطقي عن املسار التكويني للنص القرآين من خالل 
السرية النبوية؟.

للتنزيل؟. التارخيي  التسلسل  اعتمد  ممن  لسابقيه  مباين  بجديد  جاء  وهل 
حول  بأحسان  تبعهم  ومن  املسترشقون  كتبه  فيام  جديد  اي  نفى  انه  مالحظة  مع 
من  كثري  فيها  القول  فصل  وقد  معروفة،  امور  هي  وانام  واملدين  املكي  القرآن  خصائص 
اىل االحداث  السرية ال ختلو من االشارة  ان كتب  قديام و حديثا، كام  املسلمني  املؤلفني 
التحقيب،  السور داخل  او ترتيب  التحقيب  يتطابق مع ما ذكروه من  ما  و االجتهادات 

هكذا ذكر يف املدخل)6):
العقل  نقد  اىل  العريب  العقل  نقد  من  اجلابري  انتقل  هل  ذلك  كل  من  واالهم 

االسالمي؟.
املنهج. تقييم  تأيت يف خامتة  االنتقالة  االجابة عن حقيقة تلك 

ابتدأ املنهج من "املدخل اىل القرآن الكريم"و اختتم بـ "فهم القرآن احلكيم" بأقسامه 
11 سبتمرب  بعد احداث  الغريب  العريب و  للعامل  بالقرآن  الثالثة، واملدخل جاء كتعريف 
وما تال ذلك من احداث جسام وردود فعل غاب فيها العقل غيابه يف الفعل-عىل حد 

توصيفه -و ما رافق ذلك كله من هزات خطرية يف الفكر العريب واالسالمي واالورويب، 
ف القرآن تعريفا ينأى به عن التوظيف االيديولوجي و  ق الرغبة لديه ليعرَ كل ذلك عمَ

االستغالل الدعوي، كام نص عىل ذلك يف مقدمته للمدخل)7).

)6) ص243، اجلابري، مدخل اىل القرآن الكريم، مركز دراسات الوحدة العربية. 
)7) ص 14 املدخل. 



القرآن  الدكتور حممد عايد اجلابري يف فهم  منهج 

374

ال  الراهنة  اهتامماتنا  بحسب  جديدة  قديمة  اسئلة  عن  االول  قسمه  يف  واجاب 
جيمعها  التفسري  عن  منفصلة  بحوثا  هلا  افردوا  التي  و  املفرسين  قدامى  فهم  بحسب 
تلك  تكرار  جدوى  اشكالية  عن  الراحل  املفكر  اجاب  حيث  القرآن،  علوم  عنوان 
البحوث: بأن تلك االجوبة تنتمي اىل املوروث القديم، و ان ما طرح من قبل القدماء 
املشكلة  تصبح  هنا  ومن  اهتامماتنا،  و  زماننا  خارج  يقع  ما  ضمن  الينا  بالنسبة  يدخل 

الكريم. للقرآن  فهام  النفسنا  نبني  كيف  كذلك:  نحن  مشكلتنا 
فهي  واقعة،  تارخيية  حوادث  تشكل  جلها  او  االتية  االسئلة  ان  الواضح  من  و 
وتتبع  التارخيي  البحث  خالل  من  اال  عنها  االجابة  تتم  وال  التاريخ  لعلم  موضوعات 
و  انقطاعه،  حلظة  اىل  الوحي  لظهور  االوىل  اللحظة  منذ  القرآين  للنص  التكويني  املسار 

االسئلة هي:
اىل . 1  النبي الوحي و بوساطة  الكريم من حالة  القرآن  تتم عملية نقل  كيف كانت 

هذه  و  النسبي،  اىل  املطلق  من  االنتقال  عملية  اي  عليهم،  يقرأه  كان  الذين  قلوب 
العملية ترسي مع بقية االسئلة االتية؟.

التي . 2 االجزاء  ترتب  كانت  فكيف  اكثر من عرشين سنة،  اخذت  التنزيل  فرتة  ان  بام 
املسبب  و  السبب  عالقة  فهم  اي  قبلها،  نزلت  التي  اىل  بالنسبة  ما  مناسبة  يف  تنزل 

للتنزيل؟.
كيف ومتى بدات كتابة القرآن؟.. 3
كيف تم االنتقال بام نزل منه يف مكة اىل املدينة عند اهلجرة اليها؟.. 4
متى بدأ مجعه ككل، وكيف تم ترتيبه يف املصحف؟.. 5
ما يقال عن الزيادة و النقصان و التحريف الذي طرأ عليه؟.. 6

عن  كأجابات  املدخل  من  االول  القسم  يف  روائيا  و  تأرخييا  حتقيقا  القارئ  جيد  و 
اختتم  ثم  الثاين،  القسم  للقرآن يف  التكوين  و  الكون  املتقدمة، كام بحث مسار  االسئلة 
ترتيب  ليس  و  ايضا  النزول  ترتيب  باعتامد  تتبعها  و  القرآين  القصص  بتحليل  املدخل 
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كذلك  و  اخلصوم،  مواجهة  يف  للدعوة  كوسيلة  القصص  وظيفة  فيه  ابرز  املصحف، 
عليه  يصطلح  كام  للقرآن  التكوين  و  الكون  مسار  تطور  و  النبوية  السرية  بني  التساوق 
طريق  سلك  انه  لو  له  متيرساً  يكن  مل   ( يقول  )كام  الفهم  هذا  و  الراحل،  املفكر 
مآهلا  و  مرجعها  تارخيية  كاحداث  القرآين  القصص  مع  التعامل  يف  املحدثني  و  القدماء 
و  هبا  خاصة  نزول  اسباب  هلا  قرآنية  كاحداث  معه  التعامل  بدل  »االرسائيليات«  اىل 

بالتايل اهداف و مقاصد خاصة.
توجهه  من  مهم جيعل  امر  اجلابري عىل  الدكتور  يؤكد  للمدخل  مقدمته  و يف خامتة 
ابتدأه  الذي  املرشوع  ذاك  يف  تصب  اهتامماته  عن  بعيدة  كانت  التي  و  القرآن  دراسة  اىل 
نقد  و  للرتاث  دراسته  يف  املتبناة  نفسها  الرؤية  و  املنهج  وتستعيد  الرتاث«،  و  »نحن  يف 
العقل العريب و التي خلصها يف مجلة واحدة: »جعل املقروء معارصا لنفسه ومعارصا لنا 
يف الوقت ذاته » و هي قاعدة شاملة ملا اثاره من استفهامات يف حماولة لفهم النص القرآين 

وهي:
التاريخ؟. السياسة و  املحمدية عن  الدعوة  هل يمكن فصل 

هل يمكن الفصل يف القرآن بني الدين و الدنيا؟.
ثم هل يمكن اصالح حارضنا من دون اصالح فهمنا ملاضينا؟.

االربعة جيد  بأجزائه  العريب  العقل  نقد  انجاز مرشوع  بعد  انه  الراحل  املفكر  يعتقد 
ملبتغاه؟. القرآين، فهل وفق  النص  التعامل مع مفاتيح باب فهم  نفسه قادرا عىل 

عابد  الدكتور  رسمه  الذي  التصور  بحسب  القرآين  القصص  سأعرض  البدء  يف 
اجلابري يف منهجه لفهم النص، اذ يراها بمثابة مرآة تتجىل فيها الدعوة نفسها، ماضيها 
يمكن  واسعة  نافذة  فهي  والرسل،  لالنبياء  املقدس  التاريخ  عرب  ومستقبلها  وحارضها 
مع  االنبياء  جتارب  نقل  عرب  الدعوة  مسرية  من  مهم  جانب  عىل  خالهلا  من  االطاللة 
اقوامهم، و يف الوقت نفسه هو خطاب جديل و ازيل موجه اىل اخلصوم لالستفادة من 
مسار  -بني  اجلابري  عليها  يؤكد  -التي  التساوق  حالة  ان  ثم  السابقة،  االمم  جتارب 
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تطور  تتبع  خالل  من  صورها  باوضح  تتجىل  للقرآن  والتكوين  الكون  مسار  و  الدعوة 
النزول. ترتيب  القرآين حسب  القصص 

نفسه و  القرآن  اطار  النتيجة ضمن  ابداع متوازن بني استخالص  التصور  ويف هذا 
املفرسين  معظم  ان  ذلك  التارخيية،  واحلقائق  القصص  جدلية  يف  اخلوض  اجتناب  بني 
القصص  دراسة  وعند  كثري  ابن  و  البغوي  و  كالطربي  منهم  القدامى  اخلصوص  وعىل 
الفراغات يف النصوص،  يستندون يف مروياهتم اىل ما يصطلح عليه باالرسئيليات مللء 
خالل  من  القصص  تلكم  تفاصيل  عىل  الضوء  تسليط  يف  ذلك  من  مناصا  جيدون  وال 
اليهودية  اخللفية  امثال هؤالء من اصحاب  و  منبه  بن  و وهب  االحبار  مرويات كعب 
بموروثهم  املشوب  االنجييل  التورايت  الرتاث  من  بشواهد  القرآين  القصص  فرسوا  ممن 
التي  املادة  عىل  االقتصار  الراحل  املفكر  فحاول  االساطري،  من  الخيلوا  والذي  القديم 
حكاية  هو  الرسد  من  اهلدف  الن  الشوائب،  تلك  عن  باالبتعاد  وحده  القرآن  يعطيها 
سرية حياة هذا النبي او ذاك الستخالص العربة التي ختدم حارض الدعوة و مستقبلها، 
االجياز  اسلوب  فك  وحماولة  القصص،  تلك  تفاصيل  يف  اخلوض  عن  يغني  هذا  و 
اليهودية حول القصص كام هو ديدن قدماء  القرآن باالطناب يف ذكر االخبار  املتبع يف 

املفرسين.
وهنالك نقطة مهمة اكد عليها الدكتور اجلابري جديرة بالتأمل: وهي ان القصص 
مراحل  يناسب  بام  االنبياء  قصص  القرآن  يعرض  حيث  االمثال  جمرى  جتري  القرآين 
املثل  ان  وكام  بذاهتا،  ملحوظة  القصة  تكون  وقد ال  االستشهاد  او  العربة  لبيان  الدعوة 
القص  فكذلك  ما  قضية  صحة  عىل  لالستشهاد  او  والعربة  للبيان  وانام  بذاته  يقصد  ال 
ال  هنا  الصدق  و  ورائها،  من  العربة  املقصود  وانام  القصة  اصل  فيه  يقصد  مل  القرآين 
باملطابقة وعدمها للواقع اخلارجي بل الصدق مرجعه خميال املستمع و معهوده،  يتعلق 

و عليه فالغرض من املثل و القصص القرآين غرض واحد)8).

)8) ص 257 املدخل. 
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التاريخ املقدس النبياء  التي تعرتي  الفهم تتذلل كثري من الصعاب  بناء عىل هذا  و 
التي تثري عالمات  القرآين، و  القصص  الوارد ذكرها يف  بقية احلكايات  بني ارسائيل و 
التداخل النيص بني القرآن و بقية الكتب املقدسة، من اهنا حقائق  استفهام كبرية حول 
علامء  تنقيبات  سجل  يف  يذكر  اثرهلا  وال  الشعوب  خميالت  صنعتها  اساطري  ام  تارخيية 
يصعب  نقيضني  طرفيها  بني  جتمع  معقدة  معادلة  هي  و  املؤرخني،  حتقيقات  و  االثار 
نطق  تارخيية  حقائق  اهنا  عىل  القصص  فإثبات  املحاذير،  يف  الدخول  دون  من  اثباهتام 
اجلفون  ملئ  النوم  و ال من خلفه الزمه  يديه  بني  الباطل من  يأتيه  الذي ال  الوحي  هبا 
التامس  مع  تارخييا  الثابت  للواقع  التسليم  او  املؤرخني،  و  االثاريني  بحوث  نتائج  عن 

الوحي. حلكايات  االسباب 
بأحتاد  الراحل  املفكر  مقولة  ثبتت  اذا  للحل  مساره  سيجد  برمته  االمر  ان  عىل 
القصص و االمثال يف الغاية و اهلدف، وحينئذ ال جدوى من البحث يف كون القصص 
املناسبات  يف  يرتدد  املثل  ويبقى  اصال،  مقصودة  ليست  الهنا  ال،  ام  تارخيية  حقائق 
او  العربة  بيان  هو  الغرض  طاملا  ورائه  من  القصة  اىل  االلتفات  دون  من  املختلفة 

االستشهاد.
واخلالصة: ان دراسة اجلابري للقصة القرآنية متتاز بميزتني اساسيتني:

التارخيي للنزول، و اهنا بحثت ضمن اجلو العام للقرآن  االوىل: كوهنا تتبع الرتتيب 
وحده و من دون اللجوء اىل املوروث الثقايف التورايت االنجييل.

حال  بذلك  حاهلا  فيكون  اواالستشهاد  العربة  بيان  هو  القصة  غرض  ان  الثانية: 
لعدم  املفردة  هذه  يف  البحث  ينبغي  وال  تارخيية،  حقائق  اعتبارها  يمكن  فال  املثل، 

الذي جيب استخالصه منها. الدرس  العربة و  تتمثل يف  القرآنية  جديتها، و احلقيقة 
احلقيقة  و  القرآين  القصص  بني  العالقة  اي مسألة  القصص  دراسة  املثري يف  واالمر 
وال  االديب  باملعنى  قصص  كتاب  ليس  فالقرآن  بالذات،  امليزة  هذه  يف  التارخييةتكمن 
مسألة  لطرح  معنى  فال  دينية،  دعوة  كتاب  هو  انام  العلمي  باملعنى  تاريخ  كتاب  هو 
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تدخل  لكنها  القصص  تلك  عنها  حتدثت  تارخيية  وقائع  هناك  نعم  التارخيية،  احلقيقة 
الفكري... الثقايف و  العرب  ضمن معهود 

انه  او  القصص،  كل  اىل  تعديته  يمكن  هل  ومعقوليته  متانته  عىل  الرأي  هذا  لكن 
صادق عىل بعض القصص دون غريها؟.

عىل  متوقف  عدمها  من  للقصص  التارخيية  احلقائق  يف  البحث  جدوى  ان  بمعنى 
كون القصص بمثابة االمثال او ال، فإذا ثبت ان القصة كاملثل حينئذ ال معنى للبحث يف 

احلقيقة التارخيية للقصة، و السؤال هو:
او ان بعضها ليس كذلك؟. هل ان القصص مجيعها بمثابة االمثال 

استخالص  املأخوذ يف موضوعها  القصص  بني  التفرقة  من  التقييم البد  و يف جمال 
مصدرها  كان  وان  فهذه  الذات،  اثبات  و  التحدي  قصص  بني  و  الدروس،  و  العرب 
كل  عىل  احلكم  فإطالق  االمثال،  جمرى  جتري  ال  اهنا  اال  العريب  الثقايف  املوروث 
الكالم  يأيت  حينئذ  و  اجلابري،  الدكتور  من  غفلة  تعدَ  االمثال  بمثابة  اهنا  و  القصص 
الذي  نفسه  الطريق  يف  السري  من  اذن  مفرَ  وال  التارخيية،  احلقائق  يف  عرضه  و  بطوله 

االخرون. سلكه 
والشاهد عىل ذلك قصة ذي القرنني التي ورد ذكرها ردا عىل اخلطوة التي أقدمت 
 النبي ليختربوا  مثقفيهم  كبار  من  لثلة  انتخاهبم  بعد  الدعوة  من  للنيل  قريش  عليها 

بسؤهلم عن رجل طواف بلغ مشارق االرض ومغارهبا ما كان نبؤه)9)؟.
او ان اليهود سألوا عن اسم لوقرآنائم، او كورش الوارد يف كتبهم فمن هو)10)؟.

وهو  واحد  السؤال  من  الغرض  فان  اليهود  من  ام  قريش  من  السؤال  ورد  وسواء 
ان  هلم  متيرسة  غري  بتفاصيل  اإلتيان  عىل  اجلديد  الدين  من  اإلثبات  وطلب  التحدي 

)9) ص183، حممد بن اسحاق، املبدأ واملبعث واملغاوي )سرية ابن اسحاق) بتحقيق حممد محيد اهلل، 
ط املغرب 1976. 

)10) كتاب عزرا، االصحاح 1، كتاب دانيال، اإلصحاح 6، كتاب أشعيا، اإلصحاح 44 و 45. 
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من  استخالصه  يمكن  درس  او  عربة  فأي  يدعى،  كام  الوحي  هو  اإلهلام  مصدر  كان 
القصة!!. هذه 

اذن ال جمال للعربة يف أمثال هذه القصص أصال، فكيف حينئذ ننزل هذه القصص 
القرآين  القصص  بني  العالقة  عن  البحث  شأن  من  يقلل  اثرها  وعىل  األمثال،  منزلة 
بال  شغل  الذي  البحث  لذلك  القصوى  األمهية  من  الرغم  عىل  التارخيية،  احلقائق  و 
الراحل  باملفكر  االوىل  و االجتامعية عىل حد سواء، وكان  الدينية  بالدراسات  املهتمني 
التقليل من شأهنا  بدل  فيها  العالقة اجلدلية وعدم اخلوض  النأي جانبا عن بحث تلك 

للقصص. دراسته  مميزات  كأحدى  وإثباهتا 
التارخيية، وذلك  احلقيقة  ينسجم مع بحث  اختطه ال  الذي  العام  اإلطار  ان  وأظن 
قدماء  طريقة  عىل  واالعرتاض  وحده  القرآن  من  املعنى  باستخالص  االلتزام  الن 
يغض  جيعله  سوف  القصص  توضيح  يف  اإلرسائيليات  عىل  اعتامدهم  من  املفرسين 
اشكالية  طرح  اىل  يقوده  سوف  بحث  وهو  باحلقائق،  القصص  عالقة  عن  الطرف 
ما  وهذا  عمومه،  عىل  الثقايف  املوروث  بل  اإلنجيل  و  التوراة  مع  النصوص  تداخل 
انه  رغم  وحده،.  القرآن  حدود  ضمن  تكون  ان  منها  اريد  التي  املنهجية  عن  خيرجه 
االنعكاس،  هبذا  قلنا  لو  وحتى  للعرب،  والفكري  الثقايف  للموروث  انعكاساً  اعتربها 

القرآن وحده. التارخيية ضمن حدود  احلقيقة  ببحث  التقيد  ايضا  فاننا يصعب 
وبيان  التوراة  القرآن و نص  املقارنة بني نص  لعقد  انه اضطر  الشاهد عىل ذلك:  و 
جماال  اهلامش  جعل  انه  اال  التارخيي  القصيص  البحث  يتطلبه  فيام  بينها  الشبه  اوجه 
للتحرك يف سلسلة البحث ومل يقحمه يف املتن لئال تنخرم منهجيته املرسومة ضمن اطار 

الكريم. القرآن 
لكن االمر الغريب هو كيف يمكن تصور ان الدكتور اجلابري يؤمن بأن القصص 
كام  التارخيية،  احلقيقة  يف  البحث  جدية  عدم  عليه  يرتب  و  كاالمثال  بأمجعه  القرآين 
لبحث  جمربا  سيكون  االخر  البعض  دون  القصص  ببعض  التزم  اذا  انه  تصور  يصعب 
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احلقيقة التارخيية يف ذلك البعض فأشاع االمر عىل كل القصص للخالص من متاهات 
والتاريخ. احلقيقة 

ان  من  يمنع  ال  ذلك  ان  اال  االمثال  بمنزلة  كلها  القصص  ان  افرتاض  وعىل 
التعامل  يمكن  فكيف  والتحدي،  العربة  الوجهتني  كال  حتمل  الواحدة  القصة  تكون 
جممع  عند  اخلرض  و  موسى  لقاء  و  الكهف  سورة  يف  كام  القصص  من  النوع  هذا  مع 

البحرين..؟.
املخصص  قسمه  يف  املكي  القصص  عن  اجلابري  الدكتور  تصورات  خالصة  و 
تلك  موقف  ثم  القوامهم،  االنبياء  دعوة  حول  تدور  رحاها  ان  الرسل؛  و  لالنبياء 
االقوام الرافض للدعوة، و من ثم نزول العقاب االهلي عىل تلك االمم نتيجة جحودهم 
نبؤات االنبياء، كام حصل مع »قوم نوح وعاد و فرعون ذو االوتاد و ثمود و قوم لوط 

و اصحاب االيكة.. كل كذب الرسل فحق عقاب«.
التكذيب الذي تتبعه  التنكري و  االمر الذي جيعل تلك القصص متحدة السياق مع 
و  الدعوة  الثالث  بعنارصه  املكي  القصيص  الرسد  يف  واملالحظ   ،النبي مع  قريش 
حصل  كام  العناد  استمر  اذا  اهلالك  املصري  بان  للقريشيني  يوحي  العقاب  و  التكذيب 
لالمم السابقة، و النتيجة ان النرص سيكون حليف الدين اجلديد كام كان حليفا لالنبياء 

السابقني، و كأن دورة احلياة تتكرر مع كل نبي قادم.
بلقيس  امللكة  و   سليامن و  داوود  من  لكل  املفصل  القصيص  الرسد  ان  حتى 
الوارد ذكرهم يف سورة ص واالعراف حيمل املغزى نفسه و بسياق واحد مع احداث 
اتسم  التي  الروحية  بتلك  ان يترصف   للنبي احياء  الدعوة مع قريش، وفيها  بدايات 
ذلك  يفعل  ان  فعليه  االغراءات  رفضا  سليامن  و  داوود  ان  فكام  قبله  من  االنبياء  هبا 
ويرفض املساومات وإغراء قريش، و كذلك احلال بالنسبة اىل قصة ايوب و ابراهيم...
والنتيجة التي خيرج هبا املفكر الراحل من قصص االنبياء هي اهنا تنتمي اىل التاريخ 
و  جهة  من  واتباعهم  االنبياء  بني  حوار  من  القصص  هذا  يف  جيري  ما  وان  املقدس، 
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والنار يف  اجلنة  الذي جيري بني اصحاب  احلوار  ذاك  يشابه  اخرى  خصومهم من جهة 
القيامة بعد. وقت مل تقم فيه 

وصيغة املايض يف حوار مل يأت زمنه بعد؛ يتبع االسلوب البالغي العريب من تنزيل 
املستقبل منزلة املايض الثبات حتققه، و هذا االسلوب ظاهر يف احاديث القيامة و اهوال 

اجلحيم و نعيم اجلنة)11).
و بالعودة اىل مسألة احلقائق التارخيية التي ادار ظهره هلا من قبل بحجة املشاهبة بني 
التاريخ  ان ال واقع وراء  ليؤكد  ة اخرى  الدكتور اجلابري كرَ يعود  القصص و االمثال 
من  علينا  افيضوا  ان  اجلنة  الهل  النار  اهل  لنداءات  مشاهبة  حوارات  هي  انام  املقدس 
افرتايض  حوار  يف  تارخيية  حقيقة  فأي  حقا،  ربكم  وعدكم  ما  وجدتم  هل  او...  املاء 

مصبه يف الدرس و العربة و املوعظة احلسنة.
و يف النهاية يرتبط التاريخ املقدس لالنبياء و اقوامهم بواقع الدعوة املعاش الثبات 
العدائية،  نتيجة مواقفهم  حتمية املصري الذي سيالقونه كام ذاقته االمم املكذبة من قبل 
مدية فهي حقائق تارخيية.. فالقصد  اما ما ورد خالل حكاية ذلك مما خيص الدعوة املحَ

هو الدرس الذي يستخلص من احلدث وليس موقع احلدث يف القصة.
و تلك احلوارات بحاجة اىل استقراء تام ودراستها ضمن اجلو العام للقصص للبت 
لصح  املتحاورة  الرموز  بني  القصيص  باحلوار  يتعلق  االمر  كان  لو  اذ  النتيجة،  بتلك 
الدعوة،  حارض  مصلحة  يف  احلوار  ذلك  ووصف  والنار،  اجلنة  اهل  بحوار  تشبيههم 
وحينئذ يكون القصد هو الدرس املستخلص من احلدث وليس موقع احلدث يف القصة 
مما  املقومات  بكل  قائمة  كيانات  عن  تتحدث  القصص  تلك  لكن  اجلابري،  يقرر  كام 
جيعل البحث عن واقع تارخيي لتلك الكيانات امر اًحيوياً البد من التحقق منه الثبات 
يفي  ال  انه  اال  العريب  الثقايف  املوروث  مصدرها  كان  لو  حتى  احلكايات،  تلك  مصدر 
اوسع من ذلك  افق  اىل  املتقدم ذكرها مما هو بحاجة  الذات  اثبات  و  التحدي  بقصص 

)11) ص 258 املدخل. 
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املتعارف عليه يف اجلزيرة كام تقدم يف قصة ذي القرنني.
تقدم: ما  هبا من كل  نخرج  التي  واخلالصة 

اجلنة  اهل  كحوار  االنبياء  قصص  يف  اجلاري  احلوار  ان  و  كاالمثال  القصص  ان 
حواجز  اجلابري  الدكتور  يتجاوز  هبذا  و  ورائها،  من  تارخيي  واقع  ال  كالمها  النار  و 
غري  مجاليتها  عىل  التفاتة  هي  و  عثرات...  من  حتمله  ما  بكل  للقصص  التارخيي  البحث 
مقنعة بالنسبة يل، الهنا غري مستندة اىل استقراء تام للقصص، و هناك من القصص ما ال 
القرآين حتظى  التارخيي للقصص  الواقع  يتضمن معنى االمثال، وعليه تبقى امهية بحث 
باالولوية يف سلم الدراسات الدينية ملا يرتتب عليها من اثار ال يمكن جتاوزها يف جمال 

تقييم دور الدين يف حياة االنسان.
هبذا املقدار من العرض و التقييم تنتهي مرحلة القرآن املكي و التي دامت ثالثة عرش 
عاما من التنزيل كان طرفا اخلطاب فيها النبي و املرشكني، و التي شغلت قسمني من 
الكتاب االول و الثاين باالضافة اىل املدخل، و بعدها سيأيت عرض مرحلة القرآن املدين 
و التي دامت عرش سنوات مزدمحة االحداث و النتاقضات اطراف اخلطاب فيها كثر، و 

شغلت القسم الثالث و االخري من الكتاب.
املدين: القرآن  مرحلة 

املدينة  توسع يف  النبي واملرشكني  املكي مقترصا يف خطابه عىل  القرآن  كان  ما  فبعد 
هناك  واملرشكني،   النبي خطاب  اىل  فباالضافة  متعددة،  جهات  اخلطاب  ليشمل 
داع  وخطاب  باملنافقني،  املسامة  اجلديدة  الفئة  وخطاب  املسيحيني،  و  لليهود  خطاب 
املسلمني  من  واملتخلفني  للقاعدين  ذام  وثالث  القتال،  عىل  حمرض  واخر  السلم،  اىل 

املتخاذلني، واىل اخره...
هذا الزحام يف اخلطاب نتيجة ازدحام االحداث املتتالية وعىل مدى عرش سنني هو 
طول  يف  متدد  اليها  يضاف  عرسة،  شاقة  التنزيل  مسايرة  مهمة  جيعل  املدين  القرآن  عمر 
 النبي من  بتوجيه  و  واحد،  آن  يف  االيات  الستقبال  مفتوحة  عليها  واالبقاء  السور 
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تعقيد  من  يزيد  ذلك  كل  السور،  يف  مواقعها  بحسب  االيات  ترتيب  الوحي  لكتَاب 
ة، اذ مل يكن احلال كام كان يف مكة حيث قصار السور ابتداء االخرى من حيث ما  املهمَ
انتهت سابقتها، هذا االمر جعل الدكتور اجلابري يمهد بمقدمة مطولة قبل الدخول يف 
هجرة  منذ  املدينة  يف  لالحداث  التارخيي  الرسد  فيها  اعتمد  حيث  املدنية،  السور  تفسري 
الذي  و  املدينة  مرحلة  يف  احداثها  و  للسرية  العام  املسار  لبيان  وذلك  اليها؛   النبي
التنزيل بصورة وصفها بأهنا شبه تامة، اذ ال توجد مطابقة تامة بني مسار  سيتطابق معه 
السرية و التنزيل يف القرآن املدين لكثرة الثغرات التي تعرتي االخبار والروايات الواردة 
عن تلك املرحلة حول فهم القرآن بعد رحيل النبي واىل هذا اليوم، واالسباب غري 
خفية عىل احد. وهذا االمر وجد طريقه اىل التضخيم يف الروايات و فتح املجال لقضايا 
املتشابه  النسخ واملحكم و  القرآنية كمسألة  الدراسات  ما زالت تثري جدال عىل مستوى 
والتعليق  الراحل  املفكر  نظر  وجهة  عرض  خالل  من  عنها  احلديث  سيأيت  و  وغريها، 

عليها.
املدينة  يف  االحداث  بتسلسل  تتسلسل  نقاط  جمموعة  تناولت  التمهيدية  املقدمة 
تأمني  من  اجلديدة  املؤمنة  اجلامعة  حلالة   النبي له  خطط  الذي  الربنامج  من  ابتداءا 
عقد  ضمن  املشرتك  السلمي  التعايش  وتقنني  املؤاخاة،  خالل  من  االنصار  مع  العيش 
نظاما  ايضا  تضمنت  التي  و  املدينة  بمعاهدة  املعروف  و  االطراف  بقية  مع  اجتامعي 
مواقع  يف  توافقية  كمرجعية   النبي وظيفة  حتديد  مع  العالقات،  لتحديد  داخليا 
التجارية  قريش  مصالح  ورضب  اهلجوم  اسرتاتيجية  اىل  باالنتقال  ومرورا  اخلالف. 
التوبة. فضالً عن  نزول سورة  انتهاءا بظروف  و  اليهود،  الرصاع مع  اىل  بدر،  ومعركة 
نقاط كثرية بحثها اجلابري وفقا ملرويات السرية والتأريخ قبيل تتبع مسريها من خالل 
بني  من  املنتخبة  الوسطية  احللول  سوى  جديدا  شيئا  فيها  اجد  مل  والتي  القرآين،  النص 
بحثها حتت  التي  املهمة  املواضيع  قليال عىل  عنها صفحا وأقف  فسأعرض  الرواة،  نقل 
عنوان االستطراد الوارد ضمن سياق تفسريه لاليات، وفقا للطريقة التي اعتمدها من 
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النص  ذكر  ثم  النزول،  اسباب  من  الرواة  و  املفرسون  اورده  ما  بذكر  للسورة  التقديم 
الطوال  للسور  التصنيف  اىل  باالضافة  للمفردات،  توضيح  و  تفسري خمترص  مع  القرآين 
عىل شكل عناوين رئيسية وربام تتفرع اىل عناوين فرعية، ومن ثم التعليق عىل السورة، 
وغالبا ما تكون التعليقات بصورة اختصار للعناوين املقرتحة يف النص يف حماولة لرسم 
تصور امجايل عام يدور يف السورة من مواضيع مطروحة، وهذا بدوره يرتتب عىل شكل 

الطوال وبحاجة اىل برجمة موضوعاهتا. السورة من  اذا كانت  فيام  نقاط متسلسلة 
النه  االستطرادات؛  هو  ظني  بحسب  الباب  هذا  يف  ماكتبه  كل  يف  املهم  واالمر 
تطرق ملواضيع ذات امهية بالغة يف علوم القرآن، وكانت له وجهة نظر خاصة ارى من 
الكريم  القرآن  و  الساموية  الكتب  بدراسة  املهتمني  قبل  من  عليها  االطالع  الرضوري 
عىل اخلصوص، وهي جدلية كون اخلطاب القرآين نزل بلسان عريب مبني غري ذي عوج، 
ويف الوقت نفسه حيتوي عىل ايات حمكامت واخر متشاهبات كانت سببا لنشوء الفرق و 
املأساوية  النهاية  ثم  ارتداداهتا،  نعيش  زلنا  وال  بينها،  فيام  وتقاتلها  وتناحرها  املذاهب 

الناجية. الفرقة  الفرق، فاجلحيم مأواهم مجيعا اال واحدة هي  لكل تلك 
يف  العرب  جيد  مل  القرآن  نزول  بدايات  بالتحديد  و  كثريا  الوراء  اىل  وبالرجوع 
اذ  االلفاظ؛  و  االصطالحات  حيث  من  القرآين  اخلطاب  فهم  يف  مشكلة  أية  اجلزيرة 
ايدهيم  فوق  اهلل  بيد  فالتعبري  عندهم،  اللغوي  املعهود  وفق  جاءت  التعبري  اساليب  ان 
عندنا،  املحذورات  و  التساؤالت  تثري  لكنها  فحسب،  املجازية  القوة  عىل  عندهم  دال 
الكالمية  الفرق  و  املذاهب  وفقها  عىل  تاسست  وكالمية  فلسفية  مطبات  يف  وتدخلنا 
املختلفة، حصل هذا منذ اواخر العرص االموي عندما حتول املجتمع اىل مرسح للملل 
التأويل  نتيجة  ؛  امً واالخر مشبِّهاً بينهم فصار هذا جمسِّ فيام  الفكري  التصادم  النحل و  و 
الذي طال االساليب املجازية القرآنية، ومن هنا نشأ التأويل. عىل الرغم من ان بداياته 
و  القرآن  يلمزون  اليهود  اخذ  بالذات، حني  املدينة  نفسه ويف  النبوي  العرص  اىل  ترجع 
العقدي  تراثهم  موظِّفني  التحدي،  و  االحراج  و  التشويش  لغرض  االسئلة  يطرحون 
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القرآن من عند اهلل، لكنه بعد ذلك اخذ منحىً معرفيا مع  التورايت، ومن ثم نفي كون 
و  املنسوخ  و  الناسخ  يف  النقاش  ابتدء  هنا  ومن  التأويل،  و  التفسري  اىل  يرقى  القرآن 

اللحظة. ننته منه اىل هذه  املتشابه ومل  املحكم و 
وانطالقا من فهم لفظة »االية« يف اخلطابات القرآنية عىل اهنا العالمة او الداللة او 
واملتشابه، خيتزل  واملحكم  واملنسوخ  الناسخ  ملسألتي  معنىً جديدا  يمكن تصور  احلجة 
به الكثري من االبحاث املبتنية عىل املعنى املعهود يف اذهاننا املنرصف اىل املقطع اللفظي 
الذي تتكون منه السورة، وذلك بدليل وحدة السياق وقراءة املقطع ككل ملا قبل لفظة 
ان لفظ االية مل ترد قط يف اخلطابات  السياق هذه تدلنا عىل  االية وما بعدها، و وحدة 
و  احلجة  و  العالمة  تعني  انام  والفاظا،  حروفا  القرآن  نص  من  اجلزء  بمعنى  القرآنية 

الدليل)12).
القارئ  ذهن  اخطار  حيسن  اجلابري  الدكتور  تصور  بحسب  املسألتني  عرض  وقبل 
و  زمانه،  انتهاء  او  احلكم  ازالة  معناه:  فالنسخ  املصطلحات،  تلك  معاين  اىل  الكريم 
املحكم: هو املتقن بالشكل الذي ال تعرتيه شبهة، و املتشابه: ما مل يتضح معناه ويصعب 

تفسريه.
الناسخ و املنسوخ:

من  هتيئه  ملا  ككل؛  القرآن  فهم  يف  باملحورية  الكريامتسمت  القرآن  يف  النسخ  مسألة 
الدين االسالمي االكثر من بني  النظر املختلفة، فان علامء  فضاء رحب البداء وجهات 
ورد  وما  التابعني  و  للصحابة  تبعا  واملنسوخ،  الناسخ  بقضية  اهتامما  االخرى  الديانات 

عبد  أيب  رواية  يف  كام  القرآن  ملعرفة  كرشط  النسخ  موارد  اتقان  عىل  التأكيد  من  عنهم 
الرمحن السلمي املروية عن حفص بن عمر »قال: مر أمري املؤمنني عيل عىل قاص 

او )قاض) فقال: تعلمت الناسخ واملنسوخ قال: ال. قال: هلكت وأهلكت«)13).

)12) ص 100 ج3، حممد عابد اجلابري، فهم القرآن احلكيم، ط1 املغرب 2009. 
)13) احلديث 10، الباب السادس: باب فضيلة علم الناسخ واملنسوخ، ابن اجلوزي، نواسخ القرآن. 
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مسريته  القرآين خالل  النص  التي جتاوزها  الطويلة  للفرتة  بالنظر  طبيعي  امر  هو  و 
يف  ظرفية  موضوعات  عن  فيها  حتدث  التي  املدنية  فرتته  يف  اخلصوص  وعىل  التنزيلية 
تلغي  آيات  تتنزل  ان  الطبيعي  ومن  الزمان،  ذلك  يف  الساعة  حديث  كان  اي  الغالب 
و  باالوامر  يتعلق  فيام  سابقتها  عىل  حاكمة  االحقة  تكون  او  سابقتها  مفعول  تنهي  او 

النواهي.
اال ان املفكر الراحل حيرص موضوع النسخ يف االيات التي تتضمن احكاما رشعية 
معناه  االيات  تلك  يف  النسخ  التزام  الن  عقائدية،  امور  عن  تتحدث  التي  تلك  دون 
ومعناه  طائل  دون  من  الفالسفة  و  املتكلمون  عنه  احلديث  اطال  الذي  البداء  اثبات 

العلم بعد اجلهل وهم حمال عىل اهلل.
واخللط  اللبس  من  النسخ  معنى  تنقيح  عند  اجلابري  عند  النسخ  دائرة  تتضيق  ثم 
مع مفردات املطلق واملقيد و العام و اخلاص وهي مباحث لفظية ال جمال للنسخ فيها، 

فاخلاص ال ينسخ العام و املقيد ال ينسخ املطلق و انام حيدده و يقيده)14).
لوقوعه  املطلق  النفي  هي:  النسخ  موضوعة  من  اجلابري  هبا  خيرج  التي  النتيجة  و 

الدليل. القرآن لعدم  يف 
 '  &  %  $  #  " اما االيات التي تتحدث عن وقوع النسخ كام يف االيه چ 
القرآن  املقطع من  هنا  االية  تعني  106[. ال  البقرة:  ]سورة  ,چ   +  *  )  (
نزل مفرقا  القرآن  ان  الداللة، و احلقيقة  او  العالمة  تعني  السورة، وانام  الذي هو جزء 
وهو  االحداث  تطور  مع  متالئمة  احكامه  لتكون  عاما  العرشين  عن  يزيد  مدى  عىل 

 i  h  g  f چ  نفسه:  القرآن  هو  الشاهد  و  منسوخ،  وال  فيه  ناسخ  ال  مجلته  يف 
حسب  عنارصها  فصلت  ثم  كلية  منظومة  يف  احكمت  اي  nچ   m  l  k  j
اىل  العام  التدرج يف االحكام من  انواع من  ما هناك هو وجود  مقتىض االحوال، وكل 
فضال  املعني،  اىل  املبهم  من  و  املبني  اىل  املجمل  من  و  املقيد  اىل  املطلق  من  و  اخلاص 

)14) ص 95 ج 3 فهم القرآن احلكيم. 
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من  املسلمني  حالة  يراعي  حكم  يأيت  كأن  احلال،  مقتضيات  مع  االحكام  مالئمة  عن 
ليس  وهذا  حاهلم،  حتسن  ان  املستجدات  ليالئم  احلكم  نفس  تعديل  يأيت  ثم  الضعف، 
ادعي  التي  السيف  اية  يف  كام  لة،  معدَ بصورة  اعامله  يعني  وانام  للحكم  وابطاال  نسخا 

السلم كافة. ايات  اهنا نسخت 
نسخ  او  بالسنة،  القرآن  نسخ  عن  تتحدث  التي  التفريعات  تعترب  هذا  عىل  بناء  و 
اثقلت  ختريفات  كلها  االول...  دون  الثاين  او  الثاين  دون  االول  او  التالوة  و  احلكم 
يف  فهو  احلقيقي  بمعناه  نسخ  هناك  كان  واذا  جدوى،  دون  من  االسالمي  الفقه  كاهل 
لنبي الحق..  اخرى  بمعجزة  نبي سابق  ينسخ معجزة  اهلل  ان  بمعنى  االنبياء  معجزات 
وهذا ليس ابداعا يف الرأي فالشاطبي ايضا قلَص من مفعول النسخ ومداه اىل املستوى 

النادر من االشياء ويف امور جزئية بدليل االستقراء.
املحكم و املتشابه:

ثامنني  من  اكثر  اىل  يصل  القرآن  من  كبريا  حيزا  واملتشابه  املحكم  قضية  تشغل 
ذات  ضمن  يأيت  اثباهتا  و  املسيحيني،  و  اليهود  مع  اجلدل  اطار  يف  معظمها  يندرج  اية 
وليس  بالعالمات  االيات  تفسري  من  املنسوخ؛  و  الناسخ  قضية  به  اثبت  الذي  السياق 
الفعل االهلي  تعني  السور، فااليات املحكامت  التي هي جزء  القرآن  ايات  املقصود هبا 
الدال عىل وجود اهلل وعىل وحدانيته و قدرته عىل اخللق، فهي العالمات و الدالئل و 
الذي ترد  الكتاب واالصل  ام  التي تشري اىل وحدانيته وقدرته، وهن  الكونية  الظواهر 
للعادة  فعل خارق  اثبات  هبا  اهلل  اراد  التي  العالمات  فهي  املتشاهبات  اما  الفروع.  اليه 
ليس  املتشاهبات  و  املحكامت  ان  يفهم  هنا  من  نبؤاهتم،  صدق  عىل  كعالمات  لالنبياء 

يتصور. الغامضة كام  االلفاظ  من سنخ 
و اخلالصة: ان املحكامت واملتشاهبات ال جمال هلا يف خطابات القرآن كام ان الناسخ 

املنسوخ كذلك. و 
النسخ تربز قضيتان: لكن عىل هامش موضوع 
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ما  اخر  وهو  االخر  ضد  اجلهاد  وممارسة  القتل  بموضوعة  تتعلق  سياسية  االوىل: 
نزل من القرآن و يعّد ناسخاً ملا قبله من مواقف املهادنة.

الثانية: إجتامعية تتعلق بموضوعة زواج املتعة والتي قيل بنسخها و زوال حكمها.

ولنستعرض الثانية دون االوىل ملا حتتويه عىل نقاط مهمة جديرة بالعرض والتقييم.
االستمتاع واملواقف من زواج املتعة

عن  اجلابري  الدكتور  ينقل  املتعة«  زواج  من  واملواقف  »االستمتاع  عنوان  حتت 
 =  <  ;  : چ  املتعة  اية  يف  الوارد  االستمتاع  معنى  بيان  يف  كالما  القرطبي 
النقطة،  القرطبي سيكون حمور احلديث يف هذه  چ، وكالم   @  ?  >

منهم،  القدماء  اخلصوص  وعىل  والفقهاء  املفرسين  لعموم  التفكري  طريقة  يمثل  النه 
فلندع اجلابري قليال عىل امل العودة اليه الحقا لتتمة حديثه الشيق حول املتعة والفرق 

الفريند. بزواج  املسامة  لة  املعدَ نسخته  بينه وبني 
سورة  من   24 لاليه  تفسريه  يف  القرآن"  الحكام  "اجلامع  كتابه  يف  القرطبي  يقول 

النساء: 
»االستمتاع: التلذذ، واألجور: املهور؛ وسمي املهر أجرا ألنه أجر االستمتاع، وهذا 
نص عىل أن املهر يسمى أجرا، وذلك دليل عىل أنه يف مقابلة البضع؛ ألن ما يقابل املنفعة 
منفعة  أو  املرأة  بدن  ما هو:  النكاح  املعقود عليه يف  العلامء يف  اختلف  أجرا. وقد  يسمى 

البضع أو احلل؛ ثالثة أقوال، والظاهر املجموع؛ فإن العقد يقتيض كل ذلك«.
من  االستفادة  سوى  عليها؛  التعليق  دون  من  اجلابري  ينقلها  هذه  القرطبي  عبارة 
املعهود  الزواج  وليس  املتعة  زواج  هو  املقصود  ان  عىل  بازائه  واالجر  االستمتاع  لفظة 
الذي يتم بويل وشهود ومهر، لكني سأقف عند كالم القرطبي ومن سبقه وحلق به من 
فائدة  من  انه ال خيلو  اال  اجلابري،  منهجية  خروج عن  فيه  كان  وان  فقهاء،  و  مفرسين 
عىل  اثره  ترك  والذي  االعالم  هؤالء  قبل  من  املرتكب  املنهجي  اخلطأ  عىل  االطالع 
املرأة  الدفاع عن  طريقة استنباطهم لالحكام من النصوص، فضالً عن ممارسة احلق يف 



امحد الكناين

389

الفهم اخلاطئ للنصوص الرشيفة كتابا وسنة. مما حلق هبا من جور 
منفعة  مقابل  يف  انه  عىل  دليال  القرطبي  يعتربه  املهر  عن  بدال  باالجر  فالتعبري 
املادي  جانبها  يف  الزوجية  العلقة  طرح  خالل  من  تظهر  كبرية  اشكالية  وهي  البضع، 
عىل اساس كوهنا عقداً بني طرفني، ومتضمنة لالخذ والعطاء، اخذ من طرف الزوجة 
طرف  من  االستمتاع  قبال  يف  اواملهر  االجر  يعطي  فالزوج  الزوج،  طرف  من  وعطاء 

الزوجة.
والسؤال هنا: هل ان االستمتاع يف العالقة الزوجية خيتص به الزوج وحده ليدفع 
الزوجة  تدفع  ماذا  وحينئذ  معا؟.  لكليهام  حاصل  االستمتاع  ان  ام  املال،  مقابله  يف 

منه. استمتاعها  مقابل  يف  لزوجها 
والرمحة، فهي عالقة روحية  باملودة  متقومة  العالقة  يعترب  القرآين  ان اخلطاب  رغم 
وطمأنينة  سكن  عالقة  هي  والعطاء،  واالخذ  الثمنية  اساس  عىل  تقوم  ال  مقدسة 
تسودها املودة والرمحة، فال بيع وال اجار وال اخذ وال عطاء. اما اجلانب املادي الذي 
تلك  وتقنني  لتنظيم  فهو  العالقة  هذه  هامش  عىل  النساء  سورة  يف  االيات  له  تتعرض 
اواخللع،  بالطالق  االنفصال  حال  احلقوق  وضياع  الفوىض  تسودها  لئال  العالقة، 

منها. والفقهاء  املفرسون  فهم  به كام  متقومة  وليست 
مفهموما  لتصحح  جاءت  الزواج  عن  تتحدث  التي  الرشيفة  اآليات  ان  الواقع  و 
اذ يقدمون  الزواج والبيع،  خاطئا كان سائدا عند العرب يف اجلزيرة من مساواهتم بني 
التصحيح  السلعة.  هذا  يمتلك  كام  امتلكها  قد  للمهر  بدفعه  وكانه  للمراة،  ثمنا  املهر 

 `  _  ^  ]  \  [  Z  Y چ  الروم  سورة  من   21 االية  به  نادت 
املفهوم  هذا  بحسب  الزوجية  فالعالقة  چ   f  e  d  c  b  a

هي سكن ومودة ورمحة.
اما اجلانب املادي من الزواج كالصداق مثال فعربت عنه االية 4 من سورة النساء 
املعنى  وهبذا  واهلبة،  العطية  تعني  والنحلة  چ.   v  u  t  s چ  بالنحلة 
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فرسها غري واحد من املفرسين كالفخر الرازي يف تفسريه الكبري والطباطبائي يف امليزان 
وغريهم...

نتسائل: ان  حينئذ  احلق  ولنا 
البيع او عقد االستئجار مثال؟. يتعامل معه كعقد  الزواج  هل حقا ان عقد 

معاوضة  هنالك  االجارة  عقد  ويف  وامللك،  املال  بني  املعاوضة  قوامه  البيع  فعقد 
البيت. منفعة  يملك  وانام  البيت مثال  يملك  فاملستأجر ال  املال واملنفعة،  ايضا بني 

الزوج  يعطي  ماذا  والزوجة؟.  الزوج  بني  املعاوضة  ماهي  الزواج  عقد  يف  لكن 
الزوجة؟. تأخذ  وماذا 

املادي  باجلانب  املتعلقة  للمسائل  مناقشتهم  وعند  الفقهاء  كلامت  من  الظاهر 
للزواج كاملهر مثال او اخللع، اهنم يعرفون الزواج بانه: »معاوضة عىل البضع« والبضع 
هو فرج املرأة، ويقصدون به االستمتاع، فالزوج يبذل املال او ما يعادله كمهر للزوجة 
يف مقابل االستمتاع هبا، كام ان الزوجة تبذل املال يف مقابل خروجها من عهدة الزوج 

اخللع. معنى  وهو 
املفرسين،  من  كبرية  رشحية  يمثل  اجتاه  وهو  القرطبي،  عن  ماتقدم  اىل  وباالضافة 
لبضع  الزوج  ملكية  عىل  اكيدة  داللة  فيه  للحرص  املثال  سبيل  عىل  فقهي  نص  هناك 

املرأة.
البهبودي): 311 )حتقيق   /4 املبسوط  الشيخ الطويس يف كتابه  يقول 

به، وزال  اخللع  الذي عقد  العوض  له، ملك  وبذلته  بعوض  بعد هذا  »وان خالعها 
ملكه عن بضعها يف الوقت الذي ملك العوض عليها، وال يقال زال بضعها اليها فملكته 
الهنا ال متلك بضعها، فأن البضع عبارة عن االستمتاع، لكنا نقول زال ملك البضع عنه 

وعاد اليها كالذي كان قبل النكاح«.
كالذي  اليها  وعاد  عنه  البضع  ملك  »زال  بضعها«،  عن  ملكه  »زال  التعبري  الحظ 

النكاح«. قبل  كان 
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اليه املال. فهنالك ملك للبضع من قبل الرجل زال هذا امللك بمجرد ان ارجعت 
تباع  سلعة  وكأهنا  معها  يتعامل  الزوجة  وهو  العقد  طرف  ان  هذا  من  يفهم  اال 

وتشرتى؟.
الزوجية؟. للحياة  التقديس  يعلوها  التي  القرآنية  النصوص  الفهم من  اين هذا  ثم 

املعارصين  والفقهاء  املفرسين  قبل  من  املعنى  هذا  عىل  ارصاراً  جتد  انك  املصيبة  و 
من  وال  يديه  بني  من  الباطل  يأتيه  ال  مقدس  نص  وكانه  هذا،  القدماء  تعريف  لتربير 
وكأنه  منزلته  علو  عىل  امليزان  يف  الطباطبائي  السيد  بالعالمة  االمر  وصل  حتى  خلفه، 
احليوانات،  وبني  بيننا  فيساوي  للطبيعة  مناسباً  االمر  ويعترب  البضع،  ملكية  عن  يدافع 

:الذكور عىل االناث فيقول من استيالء 
»ثم ان التأمل يف سفاد )اي مجاع) احليوانات يعطي ان الذكور منها شائبة استيالء 
عىل االناث يف هذا الباب، فأنَا نرى ان الذكر منها كأنه يرى نفسه مالكا للبضع مسلطا 
غري  من  االناث  عىل  وتتشاجر  تتنازع  منها  الفحولة  ان  ترى  ما  ولذلك  االنثى،  عىل 

اليها الذكر بخالف العكس«. اذا مال  عكس، فال تثور االنثى عىل مثلها 
بدال من هتذيبها  الطريقة،  نفكر هبذه  ان  الفقهاء  تعريفات  هل يستحق اجلمود عىل 

امثالنا. او استبدال ماهو أفضل هبا ما دامت صياغتها من صنع برش 
وخري ما صنع املهتمون بشأن التصنيف الفقهي حديثا بتجاوزهم عن اصطالحات 
القدماء يف باب الزواج واستبدال صياغات هبا، اكثر مالءمة مع ما هو مدون يف دساتري 

االسالمية. البلدان 
عبادات  اىل  الفقه  ابواب  تقسيم  يف  الفقهاء  عند  املتبعة  املنهجية  من  نايش  واخلطأ 
ذكر  حيث  وايقاعات،  عقود  من  املعاوضات  عىل  بدورها  تشتمل  والتي  ومعامالت 
والطالق  كالزواج  الشخصية  االحوال  احكام  من  مجلة  الفقهية  مدوناهتم  يف  الفقهاء 
االجرائية  بالطريقة  تتعلق  فقهية رصفة  العقود وااليقاعات العتبارات  باب  واخللع يف 
الطالق  الزواج ختتلف عن  الواضح ان طريقة اجراء  الزواج والطالق، ومن  لكل من 
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يف ارشاك كال الزوجني يف امضاء الزواج، بينام الطالق فيتحقق بامضاء الزوج فقط.
وبناء عىل هذا التصنيف ادخل الزواج يف مجلة العقود واما الطالق فصار يف عداد 
االجياب  اىل  انشاؤه  وحيتاج  طرفني  بني  مربم  عقد  الزواج  ان  اعتبار  عىل  االيقاعات؛ 
طرف  من  القبول  اىل  حيتاج  وال  الزوج  طرف  من  ايقاع  فهو  الطالق  اما  والقبول، 

الزوجة، بل حيصل بمجرد االنشاء من طرف الزوج.
الفقهية، وجعلت  اثرت يف سري االبحاث  التصنيف  الطريقة من  ان هذه  وال خيفى 
كالبيع  العقود  كبقية  عقد  اعتباره  عىل  الزواج  يف  تفريعاهتم  من  يكثرون  الفقهاء 
واالجارة، وكذلك الطالق كأيقاع يقع ضمن بقية االيقاعات كاخللع واالقرار والنذر 
وكانت  العقود،  حتكم  التي  الفقهية  القوالب  ضوء  عىل  احكامهم  وبنوا  ذلك،  اىل  وما 

القرآنية. للنصوص  خاطئة  قراءات  النتيجة 
عىل  »املعاوضة  وهو  الزواج  يف  عندهم  املتبنى  االصل  عىل  الفروع  تلك  ومن 

البضع«:
رشعي •  لعذر  اال  شاء  ما  متى  منها  زوجها  متكني  من  الزوجة  امتناع  حرمة  مسألة 

كاحليض مثال؛ النه ترصف يف ملكه ومن حقه ان يترصف فيه كيفام شاء.
اليه ماله وصداقه يف مقابل فك ملكيته عن فرجها.•  » قضية اخللع« بان ترجع 

من  العالقة  طريف  اىل  تسئ  قد  الفقه  كتب  يف  مبثوثة  التفريعات  من  سيل  وهناك 
املعيب  من  يصبح  وقد  البضع،  عىل  املعاوضة  مبدأ  عىل  مبتنية  كلها  واملرأة  الرجل 
لالنسان  الشخصية  احلالة  تنظم  كقوانني  الصياغات  وهبذه  االحكام  تلك  وجود  جدا 
املسلم والتي من املفرتض ان يفرد هلا بابا يتصف باالحوال الشخصية يأيت متناسقا مع 

الشخصية من زواج وطالق ومرياث... املنظمة للحاالت  االحكام الرشعية 
اخلامتة: زواج رشقي بنكهة غربية

اخذت  جدلية،  اجتامعية  قضية  طرحت  واحلديث  منه  القديم  االسالمي  الفقه  يف 
ذلك،  من  املستخلصة  النتائج  وعىل  املوضوعي  البحث  سري  يف  اثَرت  مذهبية  ابعادا 
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االحوال  ترشيعات  صدور  بعد  به  العمل  انتهى  وقد  حلالة  معاجلا  حكام  كوهنا 
الظروف  اقتضت  ما  متى  هبا  العمل  يصح  حالة  اهنا  او  للمرياث،  املنظمة  الشخصية 
لذلك، تلك هي قضية زواج املتعة، او النسخة املتطورة عنه املسامة بـ »زواج الفريند«، 
ام  املذهبية؟.  شبهة  من  خوفا  باالخر  احدمها  يتخفى  واحد  لعنوان  مسميان  مها  فهل 

الرشعية؟ الضوابط  مع  منسجم  مستحدث  عنوان  هو 
الفريند: او  املتعة  زواج 

االجر  مقابل  واالستمتاع  چ   @  ?  >  =  <  ;  : چ 

مقابل  املنقطع يف  بالزواج  الفقهاء  بأصطالح  اواملعروف  املتعة  زواج  معينة هو  ة  مدَ اىل 
الزواج الدائم املتعارف عليه عند االمم كافة، وهذا بأتفاق الرواة واملفرسين و الفقهاء، 
ثم  خيرب،  عام  عنها  هني  ثم  الغزو،  اثناء  االسالم  صدر  يف  هبا  العمل  روى  من  وهناك 
واصفا  العريب  ابن  عن  ذلك  نقل   . القيامة..  يوم  اىل  حرمت  ثم  الفتح،  عام  فيها  اذن 
تقتيض  اهنا  فيها:  الرشيعة، وقال غريه ممن مجع طرق االحاديث  بأهنا من غرائب  املتعة 

مرات. التحريم سبع  و  التحليل 
ثم  هبا  العمل  عاد  ثم  نسخت  االية  هذه  كون  من  ذكروه  ما  "اما  اجلابري:  يقول 
نسخت سبع مرات او اقل او اكثر فدليل عىل ان مفهوم النسخ ال معنى له وال اصل!. 
فكيف يعقل ان تنسخ آية حكم آية اخرى ثم يعود العمل باالوىل نسخا للنسخ االول، 

.(15( وهكذا دواليك..." 
ثم ان التشدد يف امر زواج املتعة ونعته بأقبح االلفاظ و اهتام القائلني به بأهنم اوالد 

قوالب علمية موضوعية، الن  الدوافع من ورائه مذهبية حمضة، وال تصب يف  سفاح، 
نسخ  هناك  كان  ان  الترشيع  هلذا  الناسخ  وقوع  يف  واخلالف  قرآين  بنص  ثابت  ترشيعه 
ينتفي  و  الباحته  الظروف  توفرت  اذا  به  العمل  يباح  الزواج  من  النوع  وهذا  اصال، 

البني... يقول الدكتور اجلابري: بانتفائها فال ناسخ و ال منسوخ يف 

)15) ص 257 ج3 فهم القرآن احلكيم. 
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"اما ما نراه نحن ويستفاد من اقواهلم مجيعا فهو ان زواج املتعة كان بسبب ظروف 
اليه")16). خاصة فلام انتفت تلك الظروف تم العدول عنه، واذا جتددت كانت العودة 

الرازي حني سئل عدة مرات  نؤيد موقف  اجلابري -فنحن  –يقول  وبناء عىل هذا 
و  سفاح  ال  قال  نكاح؟.  ام  اسفاح  وسئل:  االباحة،  مرة  جوابه  فكان  املتعة  زواج  عن 
شعرا  فيه  قال  بعضهم  ان  حتى  االجابات  هذه  اناس  استنكر  وقد  متعة..  هي  النكاح 
لكني  االطالق  عىل  باباحتها  افتيت  ما  اين  اهلل  قاتلهم  قال:  ان  فعله  رد  فكان  هيجوه.. 

للمضطر..«)17). »اهنا حتل  قلت 
حتى  يصدق  وانام  املورد،  انعدام  حال  يف  البديل  اىل  الرجوع  يعني  ال  واالضطرار 
يف حالة عدم التمكن منه مع وجوده ايضا، وهذه من املسلامت الفقهية وهلا امثلة كثرية 
بمن  عاطفيا  االرتباط  بامكاهنم  دينيا  امللتزمون  فالشباب  وعليه  االن،  لذكرها  جمال  ال 
الرتفاع  الزواج  من  يتمكنوا  مل  ان  الطرفني؛  لكال  احلقوق  يضمن  مؤقت  بعقد  حيبون 
التكاليف مثال او الي سبب اخر جيعلهم غري متمكنني من حتمل اعباء القفص الذهبي.
الغرب  يف  واملقننة  جدا  الرائجة  االجتامعية  احلالة  كبري  حد  اىل  يشبه  الزواج  هذا 
وينجبوا  محيمية  بعالقة  االصدقاء  يرتبط  حيث  بويفريند«  بـ»كيلفريند  واملعروفة 
ذات  عندنا  هي  نعم  زوجية،  عالقة  تربطهم  ان  دون  من  ايضا  االطفال  خالهلا  من 
اواملرأة  الرجل  جيد  مل  عندما  فقط  اليها  االضطرار  حال  يف  تصح  ترشيعية  خصوصية 
دون  من  املحددة  الفرتة  بنهاية  ينتهي  مؤقت  بعقد  فريتبطون  للزواج  املمكنة  الظروف 
العقد لكن من دون ان يرث  احلاجة اىل الطالق، ومن حقهم االنجاب من خالل هذا 

احدمها االخر، الن االرث من خصوصيات العالقة الدائمية ال املؤقتة.
حيث  الغربية،  املجتمعات  يف  يعيشون  ممن  املسلمني  عند  اليها  احلاجة  وتتأكد 
او  بشكل  يؤثر  مما  الشعوب  تلك  عادات  من  جزءً  هذه  احلميمية  الصداقة  تعتربعالقة 

)16) املصدر السابق. 
)17) املصدر السابق. 
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الوقت  نفس  الغربية ويف  القيم  و  العادات  الناشئ عىل  اجلديد  النسل  بأخر عىل سلوك 
والدينية. الثقافية  خلفيته  عىل  احلفاظ  منه  يراد 

الزنداين  املجيد  عبد  الشيخ  اقرتحها  التي  الفريند«  »زواج  فكرة  نشأت  هنا  ومن 
رئيس جامعة اإليامن بصنعاء، ورئيس جملس شورى حزب اإلصالح اليمني املعارض، 
»للنساء  برنامج  يف  كام  االعالم  وسائل  عرب  باحلديث  وغريهم  املتخصصون  وتناوهلا 
كدرسالة  املستوعبة  الدراسات  خالل  من  او  القطرية،  اجلزيرة  قناة  بثته  الذي  فقط« 
املعارص«،  الفريند بني حكمه الرشعي وواقعه  املسامة »زواج  املطلق  امللك  الدكتورعبد 
دورته  يف  االسالمي  العامل  لرابطة  التابع  الفقهي  املجمع  قبل  من  املقرتح  واجيزهذا 
مع  متناغمة  الفكرة  وجاءت  السعودية،  عام  مفتي  برئاسة  بمكة  املنعقدة  عرشة  الثامنة 
والنفقة واملبيت  السكنى  االرتباط بعالقة محيمية من دون  امكانية  الكيلفريند يف  عالقة 
الن الزواج ال يتقوم هبذه الثالثة، نعم هي حق الزوجة وبامكاهنا اسقاطه متى شاءت، 
الرشعية  االدلة  مع  لينسجم  الفقهية  القوالب  الزواج ضمن  هذا  اقحم  ذلك  وبناء عىل 
اختلفت  ولو  املوانع  وانتفاء  الرشوط  و  االركان  توافر  من  العالقة  ملثل هذه  املصححة 

وعناوينها. اسامؤها 
تبيح  التي  الفقهية  القواعد  ضمن  تدخل  اهنا  االدلة  تلك  عىل  املالحظ  لكن 
هو  الزنداين  الشيخ  به  يقول  الذي  االضطرار  وعنوان  للمختار،  تبيحه  ال  ما  للمضطر 
العمل  دليل  هي  للمقال  املتصدرة  املتعة  واية  املتعة،  بزواج  العمل  يصحح  الذي  نفسه 
ان  وغريه  بالزنداين  االوىل  وكان  جديدة،  وبادلة  جديد  عنوان  البداع  داعي  فال  هبا، 
يف  املؤدى  كان  ان  خمتلفة  بعناوين  االحكام  عىل  االلتفاف  دون  ومن  رصحية  يعلنوها 

فالنتيجة واحدة. املتعة  او  الفريند  بزواج  اسميناه  كليهام واحد. وسواء 
وهبذا املقدار نسدل الستار عىل العرض والتقييم ملنهج الدكتور حممد عابد اجلابري 
عن  به  خرج  العربية  للمكتبة  جديدا  شيئا  اضاف  انه  واعتقد  القرآين،  النص  فهم  يف 

الديني. النقد  بعيدا يف فضاء  التحليق  الديني دون  التبجييل  اخلطاب 



سنة  بغداد  يف  ولد  الطاهر،  أمحد  أيب  بن  حممد  احلسن  أبو  هو  الريض:  الرشيف 
يزيد عىل مخسة  ما  الكتب  مطبوع، ومن  ديوان  له  متمّيز  406هـ شاعر  وتويف  359هـ، 
النبوية)  االثار  و)جمازات  التنزيل)  متشابه  يف  التأويل  )حقائق  أمهها  ومن  كتابا،  عرش 
هذا  يف  منه  شيئا  نقدنا  الذي  الكتاب  وهو  القرآن)  جمازات  عن  البيان  و)تلخيص 
البحث؛ الختالف وجهات النظر مرة أو ألن بعض احلقائق العلمية مل تكن معروفة يف 

عرصه مرة أخرى.
قال تعاىل: چ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ چ ]سورة آل عمران: 188[.. 1

من  وأمن  بقطعها،  فاز  اإلنسان،  قطعها  إذا  البيعدة  األرض  املفازة:  الريض:  قال 
خوفها )ص126).

القافلة  مثل  يفوز  يقطعها  الذي  بأنَّ  تفاؤال  االسم  هبذا  سميت  )املفازة)  أنَّ  وأرى 
تعود، كام يسمى  بأهنا ستقفل أي  تيمنا  الراحلة  الذاهبة،  الراجعة، ولكن تسمى هبا  هي 

امللدوغ بـ )السليم) عساه أْن يسلم من السم.
قال تعاىل: چ ڇ ڇ ڍ ڍ چ ]سورة األعراف: 16[.. 2
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انتصب  اجلار  حذف  فلام  املستقيم،  رصاطك  عىل  هلم  ألقعدن  املراد  الريض:  قال 
قول  ونظريه  العربية،  أصول  يف  وأعرف  الفصاحة،  يف  أبلغ  ههنا  واحلذف  الرصاط، 

ساعدة بن جؤبة: ))كام عسل الطريق الثعلب) أي عسل يف الطريق) ص 143.
يذكر  مل  احلرف  أّن  وأرى  فحذف،  موجودا  كان  اجلر  حرف  أّن  ذكر  هنا  والريض 
الطريق  من  جزء  عىل  القعود  لكان  رصاطك)،  عىل  )ألقعدن  قال:  فلو  الكلية،  إلرادة 
ذكره فألجل  الذي  البيت  وأما  كله..  الطريق  القعود شامال  يكون  بينام من غري )عىل) 

الوزن، وإلرادة العموم أيضا.
قال تعاىل: چ | { ~ ے ¡ چ ]سورة التوبة: 128[.. 3

وجيوز  وخلقكم...  أنفسكم  جنس  من  أي  هنا،  )أنفسكم)  بـ  املراد  الريض  قال 
أشقائكم  من  املراد  يكون  وقد  وعشريتكم..  قبيلتكم  من  أي  أنفسكم  من  يكون  أن 

وأعزائكم... ص152.
 وفاطمة الرسول،  قراءة  وأّن  الريض،  اليه  ذهب  ما  غري  عىل  األمر  أّن  وعندي 

 } چ  النفاسة هي األرجح ألهنم قالوا:  كم) بفتح الفاء وكرس السني من  سِ ْنفَ أَ ْن  )مِ
عليهم  فرد   ]31 الزخرف:  چ ]سورة   §  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡ ے   ~
بن  أو عروة  املغرية  بن  الوليد  يقل شأنا عن  الناس وال  سِ  أْنفَ الرسول من  بأن  القرآن 

مسعود.
قال تعاىل: چ Ê É È Ç Æ Å Ä Ã Â Á À چ ]سورة هود: 80[.. 4

قال الريض ))وجاء جواب )لو) ههنا حمذوفا...) ص163.
أّن )لو) هنا ليست رشطية، وإنام هي )للتمني) وال جواب هلا أصال، أي أن  وأرى 

شعيبا يتمنى أْن تكون له هذه األشياء.
5 . Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹ ¸ ¶ µ ´ ³ چ  قال تعاىل: 

Â چ ]سورة يوسف: 4[.
يعقل،  من  فعل  عليها  أطلق  ألهنا  ساجدة،  وليس  )ساجدين)  جاء  الريض  قال 
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ْن فِعل العقالء... انظر ص 169. فجاز أْن توصف بصفة من يعقل، ألّن السجود مِ
والقمر  أمه،  عن  كناية  الشمس  ألن  )ساجدين)  بـ  وصفهم  سبحانه  اهلل  أّن  وأرى 

تأدبا معهم. أبيه، والكواكب كناية عن أخوانه، وقد كنى عنهم يوسف  كناية عن 
قال تعاىل: چ t s r q p o چ ]سورة النحل: 69[.. 6

غوامض  من  وهذا  أفواهها  بطوهنا:  وجهة  بطوهنا،  جهة  ْن  مِ ))واملراد  الريض:  قال 
هذا البيان، ورشائف هذا الكالم)) ص193.

واألخرى  العسل،  لصنع  إحدامها  وجوفني،  معدتني  للنحلة  أّن  يعرف  ال  الريض 
لصنع غذائها، والعلم احلديث أثبت ذلك.

القرآن . 7 أراد، وأراد بمعنى كاد وجاء يف  قال الريض: ))وترد يف كالمهم كاد بمعنى 
أردنا  أي:   ]76 يوسف:  rچ ]سورة   q  p چ  تعاىل:  قوله  العظيم 

ليوسف)) ص216.
املراد  وإنام  لقاهلا،  سبحانه  اهلل  أرادها  ولو  أردنا،  بمعنى  ليست  هنا  )كاد)  أّن  وأرى 

دبرنا له )كيدا) فكرة مقرونة بذكاء شديد للوصول اىل هدف واحلصول عليه.
قال تعاىل: چ k j i h g f e چ ]سورة املؤمنون: 12[.. 8

قال الريض: ))وهذه استعارة؛ ألن حقيقة الساللة هي أْن نسل اليشء من اليشء، 
رسها))  من  واستخرج  منها،  انسل  كأنه  كان  األرض  أديم  من  خلق  ملّا   آدم فكأن 

ص241... وأرى أّن الطني أنواع، وآدم من أحد هذه االنواع.
قال تعاىل: چ ¨ © ª » ¬ ® چ ]سورة يس: 37[.. 9

هذه استعارة، واملراد نخرج منه النهار... والسلخ إخراج اليشء مما البسه والتحم 
بأبداهنا، واجللود بحيواهنا... ص274. اتصال املالبس  به.. 

بالنسبة  وما قاله الريض صحيح، ولكن سمي بالسلخ هنا نظرا لرقة الطبقة الضوئية 
للظالم يف الكون، ألن الطبقة الضوئية مقدارها 200كم.

¿ چ ]سورة ص: 12[.. 10  ¾  ½ قال تعاىلچ 
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قال الريض: ))معنى ذي األوتاد يعني ذو امللك الثابت.. او ذو األبنية املشيدة.. التي 
تشبه اجلبال)) ص278.

وكالم الريض بشقيه جائز، وقيل سمي بذي األوتاد ألنه يرضب أوتادا يف األرض 
يموت،  أْن  اىل  ماء  وال  أكل  غري  من  ويرتكه  األربعة  أطرافه  من  إليها  املصلوب  ويشد 
املدح، والسياق من  الذم ال يف سياق  اآلية جاءت يف سياق  والسياق يرجح هذا، ألّن 
اهلل  وصفها  التي  باجلبال  تشبيها  األهرام..  هبا  املراد  وقيل   . الداللية..  القرائن  أهم 
: چ ]سورة النبأ: 6–7[.   9  8  7  6  5  4 سبحانه باألوتاد بقوله: چ 
يعادل  اجلبال  وجذر  حتتها،  التي  األرض  طبقة  تثبت  ألهنا  باألوتاد؛  وصفت  واجلبال 
جذره  يكون  مرت   (100( يرتفع  الذي  فاجلبل  تقدير،  أقل  يف  طوله  أضعاف  أربعة 

)400) مرت يف األرض.
11 . t  s  r  q  p  o  n  m  l  k  j  i  h  g چ  تعاىل:  قال 

uچ ]سورة ص: 23[.
عن  كناية  ههنا  النعاج  ألن  االستعارة؛  حيز  يف  داخل  الكالم  ))وهذا  الريض:  قال 

النساء، وقد جاءت يف أشعارهم الكناية عن املرأة بالشاة)) ص279.
وأرى أّن النعجة باقية عىل حقيقتها لألسباب اآلتية:

اذا أمكن محل الكالم عىل احلقيقة فال ُيصار اىل املجاز.أ. 
أكثر املفرسين أبقوها عىل احلقيقة )روح املعاين 172/12 -175).ب. 
عليه، ج.  عى  املدَّ أمر  ليشكو  العشرية  واىل  املرأة  أهل  اىل  يذهب  أن  باملدعي  املفروض 

وليس يف األمر حاجة اىل القضاء.
الفعالن د.  ومها  إياها،  انكحني  او  هبا،  زوجني  يقل  ومل  )أكفلنيها)  عليه  املدعى  قال 

املعروفان يف الزواج.
¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § چ ]سورة ص: ه.  ے  چ  قال داود كام جاء يف القرآن: 

24[ واخللطاء هم الرشكاء الذين اختلطت أمواهلم... وليس خللط الزوجات معنى.
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كني و.  وملاذا  النساء؟  باسم  سورة  القرآن  ويف  تذكر  مل  فلامذا  املرأة،  املقصود  كان  اذا 
األسلوب  يف  للتأدب  تأيت  والرجال  النساء  حول  يدور  فيام  القرآن  وكنايات  عنها، 

)كالرفث) واملالمسة، واملس، وليس يف األمر هنا ما يدعو اىل التأدب.
هبا  يقصد  ومل  حقيقتها،  عىل  النعجة  هي  اآلية  يف  فالنعجة  كله  ذلك  اىل  واستنادا 
القضاء؛ ألنه قىض من دون إحضار شهود،   يعلم داود أْن  أراد سبحانه  املرأة، وقد 
ومن قال املقصود هبا املرأة، فيبدو أنه متأثر باالرسائيليات، وهم يقصدون هبا اإلساءة 

أنبيائهم. اىل 
عليه . 12 عرضت  ملا   سليامن عن  حاكيا  اخليل  ذكر  يف  تعاىل  ))وقوله  الريض:  قال 

وعرافييها  رؤوسها  فرضب  يصليها،  كان  صالة  وقت  هبا  للشغل  يفوته  أن  فكاد 
nچ   m  l  kj  i چ  تعاىل:  قال  األخبار  به  ماوردت  عىل  بالسيف 
التأويل  أهل  أقوال  أكثر  يف  ههنا  املسح  ألن  استعارة؛  وهذه   .]33 ص:  ]سورة 
ههنا  الباء  وهذه  ذلك،  به  فعل  اذا  رأسه  وامسح  بالسيف،  الرضب  عن  كناية 
لإللصاق، فكأنه تعاىل قال: وألصق السيف بسوقها وأعناقها... والشاهد األعظم 

1 چ   0  /  .  - عىل ذلك ما ورد يف ص قوله: چ 
]سورة املائدة: 6[.

أّن املسح هنا هو املسح وال توجد استعارة كام قال الريض، وكان من عادة  وأرى 
األصيل  ليعرفوا  وأعناقها؛  يمسحوا سوقها  ثم  مرات عدة  ُيركضوا خيوهلم  أْن  الناس 
فيه  عرق  ال  والذي  أصيل،  غري  هو  وعنقه  رأسه  يف  عرق  فيه  الذي  األصيل  غري  من 
سالمة  به  ليعرفوا  األطباء؛  عند  اجلهد  بفحص  شبيه  فهو  األصيل  هو  األماكن  هذه  يف 
منها،  األصايل  ليعرف  خليوله  الفحص  هذا  فعل   سليامن والنبي  مرضه  من  القلب 
وسوقها  اخليول،  تلك  رؤوس  قطع  ألّن  املفرسين؛  من  وكثري  الريض  قال  كام  وليس 

 - چ  تعاىل:  قوله  وذكر  األنبياء،  أخالق  من  ذلك  وليس  حرام،  ذنب  بال 
القطع  بمعنى  املسح  كان  ولو  له،  وليس  عليه،  حجة  الريض  ذكره  الذي  چ  .
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فقط،  بااللصاق  له  حجة  وهي  الصالة  عند  بعضا  بعضهم  رؤوس  الناس  لقطع 
كام  األنبياء  اىل  لإلساءة  اليهود؛  تلفيق  من  هذا  القطع  حديث  أّن  أعلم  واهلل  والظاهر 
من  اهلائل  العدد  هذا  قطع  من  إنسان  أي  او  نبي  يستطيع  كيف  كله  ذلك  بعد  ثم  قلنا 

وأعناقها؟. اخليل  رؤوس 
´ º ¹ ¸ ¶ µ « ¼ چ ]سورة الزمر: 5[.. 13 قال تعاىل: چ 

قال الريض: ))وهذه استعارة، واملعنى ُيعيل هذا عىل هذا، وذلك مأخوذ من قوهلم: 
كار العاممة عىل رأسه يكورها، اذا أدارها عليه، وقد قالوا: طعنه فكوره، أي رصعه...)) 

ص283.
آيات ثالث  أن اآلية إحدى  الريض لغوي وبالغي، وبقي يشء مل يذكره هو  كالم 
دليل عىل كروية االرض ألنك تكور شيئا عىل اليشء املكور، ولو مل يكن مكورا ملا قلنا 
8 چ ]سورة احلجر:   7 كورنا.... ولقلنا مثال غطينا أو سرتنا، والثانية: چ 
كل  يف  ممدودة  األرض  فيه  تكون  أن  يمكن  الذي  الوحيد  اهلنديس  الشكل  ألن   ،]19
بقعة تصل إليها هي أن تكون االرض كروية )يوسف، جمموع اإلعجاز العلمي 231) 
چ ]سورة الفرقان: 45[؛ ألن االرض لو   9  8  7  6  5  4  3 والثالثة هي: چ 

مل تكن كروية ملا طال الظل وقرص.
m l k j چ ]سورة الزمر: 63[.. 14 قال تعاىل: چ 

قال الريض: ))وهذه استعارة، واملقاليد املفاتيح... ثم قال: ))وقد وصف سبحانه 
توصف  أن  الكالم  مقتىض  عىل  فحسن  وأبوابا،  خزائن  هلا  بأن  مواضع  عدة  يف  السامء 

بأن هلا مقاليد وإغالقا)) )ص285 -286).
كذلك  أبواب  وهلا  احلقيقة،  عىل  مفاتيح  هلا  ألن  استعارة؛  اآلية  يف  أرى  وال 
التي  فاالرض  وأسيجتها.  أبواهبا،  أو  البيوت  كمفاتيح  ليست  ولكن  أيضا،  وأسيجة 
هبا،  حييط  الذي  األوزون  غاز  هو  وسياجها  باب،  وهلا  سياج،  مثال-هلا   - فيها  نعيش 
العلامء  قّدر  باب  وهلا  عليهم،  والنيازك  الشهب،  سقوط  من  فيها  ومما  أهلها  وحيفظ 
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عرضه بـ )75) كم يقل األوزون يف هذه املسافة او ينعدم، خترج منه السفن الفضائية 
أن  اإلنسان  استطاع  ملا  الباب  هذا  ولوال  األرض،  اىل  أيضا  منه  وتعود  الفضاء،  اىل 
يذهب اىل القمر أو اىل أي كوكب آخر، ألن السفينة الفضائية إن مل خترج منه تصطدم 

فتخرتق. )األوزون)  بـ 
G چ ]سورة غافر: 19[.. 15  F  E  D  C  B قال تعاىل: چ 

باملبالغة يف  أْن تكون خائنة األعني ههنا صفة لبعض األعني،  قال الريض: )وجيوز 
اخليانة.. كام يقال عاّلمة، نسابة) ص290.

وأرى أّن )خائنة) ليست للمبالغة، وهي اسم فاعل، ولو أراد املبالغة لقال )خّوانة) 
وهي التي عىل وزن فّعالة مثل )عالمة ونسابة) وقد وردت بصيغة املبالغة يف آيتني مها 

 2  1 چ  38[. وقوله:  چ ]سورة احلج:   Ü  Û  Ú  Ù  Ø  ×  Ö چ  قوله تعاىل: 
8 چ ]سورة النساء: 107[.  7  6  5  4  3

چ . 16  ,  +  *  )  (  '  &  %  $  #  "  ! چ  تعاىل:  قال 
]سورة فصلت: 39[.

 ¹ چ  احلج  يف  نظريها  عىل  الكالم  مىض  وقد  استعارة،  )وهذه  الريض:  قال 
باخلشوع  األرض  صفة  وهي  زيادة  ههنا  أّن  اال   .]5 احلج:  «چ ]سورة   º
يظهر عىل  ما  معنى واحد، وهو  اىل  يرجعان  واللفظان مجيعا  باهلمود  هناك  كام وصفت 

األرض من آثار اجلدب وأعالم املحل) ص295.
وأرى أّن معنى هامدة خيتلف عن معنى خاشعة، ألن هامدة ميتة جرداء، وهي من 
اهلمود أي املوت، وأما خاشعة فهي معدة للزراعة، حراثة وأسمدة، وجداول، وتنتظر 

بإنزال املطر، فهي كاملؤمن اخلاشع الذي ينتظر رمحة ربه، ونعمه. رمحة اهلل 
قال تعاىل: چ ! " # $ % & ' ) ( *+ , -چ . 17

]سورة الزخرف: 11[.
صفة  اإلنشار  ألن  أبلغ  ألهنا  اإلحياء،  بدل  )النشور)  لفظة  جاءت  الريض:  قال 
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موته،  بعد  احليوان  من  يعاد  ما  فيه  يشرتك  قد  واإلحياء  املوت،  بعد  اإلعادة  هبا  ختتص 
النبات واالشجار بعد تسلبه وجفوفه) ص300. وما يعاد من 

وإسناده  موهتم  بعد  )الناس)  بإحياء  اخلاص  )أنرشنا)  الفعل  استعامل  أّن  وارى 
امليت  يشمل  هنا  املوت  وأْن  لشأنه،  وإعالء  لإلنبات  تفخيم  )نا)  العظمة  ضمري  اىل 
حقيقة من األشجار، او كامليت، وهو احليوان املصاب باهلزال او اإلنسان املصاب به 

الشاعر: قال  خاصة،  الكئيب  أو  أيضا 
جاءِ هُ قليلَ الرَّ نْ يعيش كئيبا            كاسفا بالُ يْتُ مَ إنام الـمَ

الشديد  باجلفاف  أراضيهم  تصاب  عندما  األفريقية  الشعوب  يف  نالحظه  ما  وهذا 
الذي يميت احليوان واإلنسان والنبات، رأينا منهم أناسا ال يستطيعون القيام من شدة 
النافقة، ورأينا أطفاال يرضعون حتى الكالب،  او شبه  النافقة  اجلوع ورأينا احليوانات 

البلد امليت. وهذا هو املوت بعينه، وهذا هو 
وأثمرت  النباتات،  وكثرت  األرض،  الخرضت  عليهم  املطر  نزل  لو  ولكن 
أبداهنم،  وصحت  برفاهية  الناس  وعاش  وتوالدت،  احليوانات،  وسمنت  األشجار 

النشور. البِرش عىل وجوههم، وهذا هو  وظهر 
چ ]سورة يوسف: . 18  k  j چ  ُيقّدر مضافا يف قوله تعاىل:  الريض  الرشيف 

82[. أي، واسأل أهل القرية، ألن القرية عنده ال ُتسأل.
املجتمع، فإن  أو  الصغرية وساكنيها،  املدينة  تأيت بمعنى  القرآن  القرية يف  أّن  وأرى 
املقصود  كان  وإْن  ُيسأل،  ـ  الناس  الذي هم  املجتمع  فاألمر واضح؛ ألّن  املجتمع  كان 
املدينة، فجيء هبا ألمر معنوي هو أّن األمر واضح جدا حتى لو سألت القرية بمبانيها 
ـ يف  ـ حب  بأهلها لنطقت وأجابت عن سؤالك، ورأيته أيضا يقدر هو وغريه املضاف 
½ چ ]سورة البقرة: 93[. ولو اراد سبحانه   ¼  »  º قوله تعاىل چ 
التعبري  هبا  أريد  اآلية  ألّن  ُيقّدر،  أال  وجيب  أصال،  يذكره  مل  ولكنه  لذكره،  املضاف 
قد  نفسه  العجل  وأّن  به،  أشبعت  قلوهبم  أّن  املراد  فكأن  العجل،  حبهم  عن  الشديد 
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الشاعر: املاء يف الطحني، لفرط هذه املحبة وشدهتا، قال  تغلغل يف قلوهبم تغلغل 

بيننا الـــشـــوقُ  بَ  قــــرَّ ألــتــقــيــنــا  ـــا  ومل
خــلــيــلــه ـــا  ـــاي ـــن ث يف  خـــلـــيـــال  أنّ 

ــــــــةً وعـــتـــابـــا ـــــــا رقّ خــلــيــلــني ذاب
ـــاق وذابـــــا ـــن ـــع ــــاءَ ال ــــن ب أث ــــــرسّ ت

19 . »  º  ¹  ¸  ¶  µ  ´  ³  ²  ±  °  ¯ چ  تعاىل:  قال 
¼چ ]سورة الزخرف: 45[.

الذين  الرسل  مسألة  ألّن  االستعارة؛  قبيل  يف  داخل  الكالم  ))هذا  الريض:  قال 
أرسلنا  من  أصحاب  واسأل  املراد،  وإنام  ممكنة؛  غري  أزماهنم  وخلت  قروهنم  درجت 
من قبلك من رسلنا، أو استعلم ما يف كتبهم، وتعرف حقائق سننهم... وقال بعضهم 

به من رشيعة)) ص301. أتوا  املسألة عنهم، وعام  بمعنى  الرسل ههنا  مسألة 
أّن  هو  اليقني  اىل  واألقرب  منه،  األرجح  ولكن  جائز،  الريض  ذكره  الذي  وهذا 
هو  أو  وآخرهم  األنبياء  أول  هو  أو  األنبياء،  بارواح  جيتمع  كان   حممد الرسول 
يتحمل  الذي  الزمن  جاء  أن  اىل  العصور  مر  عىل  باألنبياء  جيتمع  كان  األعظم  الرسول 

 <  ;  : چ  تعاىل:  قوله  يدل عىل هذه  والذي  اهلل،  أراده  ما  ويبلغ  فيه  املسؤولية 
السجدة:  Hچ ]سورة   G  F  E  DC  B  A  @  ?  >  =
يف  يشك  بأال  وأمره  )موسى)  قبل  موجودا  كان   حممد الرسول  أّن  ومعنى   ،]23

لقائه؛ ألنه مرسل منه وأويت كتابا.
8 چ ]سورة ق: 37[.. 20  7  6  5  4  3  2  1 قال تعاىل: چ 

قال الريض: أي عقل، ولب، يعرب عنهام بالقلب...))ص312.
من  وفريق  الريض  قال  كام  العقل  هو  وليس  نفسه،  القلب  هو  القلب  أن  وأرى 
يذكر  أْن  يف  احلكمة  وما  لذكره،  )العقل)  يريد  كان  لو  سبحانه  اهلل  ألن  املفرسين؛ 
ألّن  العقل؛  دون  من  هنا  جاء  )القلب)  أّن  عندي  واألرجح  العقل؟.  به  ويريد  القلب 
ô چ ]سورة ق:   ó  ò  ñ  ð  ï السياق قبله سياق مشاعر، جنة وسالم، و: چ 
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أّن للقلب دورا  التجارب تؤيد  35[. واملشاعر أدخل يف القلب منه يف العقل، وبعض 
تنقص،  او  رسعته،  تزيد  والفرح  واحلزن،  اخلوف،  بمشاعر  يتأثر  وهو  اإلدراك،  يف 
الترصفات  عن  اإلنسان  يربط  فكأنه  به  تربط  التي  الدابة  عقال  من  مأخوذ  والعقل، 
فالعقل  فهو لب..  داخل ظرف  واللب كل يشء  منها،  الصائبة  نحو  اخلاطئة، ويوجهه 
حزن  او  مرض  عند  ارختاء  يصيبها  القلب  عضلة  أّن  العلم  وأثبت  لب  والقلب  لب، 

 ´  ³  ²  ±  ° چ  تعاىل:  قال  هذا،  اىل  أشار  قد  القرآن  وكان  شديد، 
 S  R چ  أيضا:  14[. وقال  الكهف:  چ ]سورة   º  ¹  ¸  ¶  µ

W چ ]سورة األنفال: 11[.  V  U  T
á چ ]سورة الطور: 49[.. 21  à  ß  Þ  Ý قال تعاىل: چ 

مجيعا،  القراءتني  عىل  استعارة  وهذه  اهلمزة،  بكرس  النجوم  )وإدبار  الريض:  قال 
فمن قرأ بفتح اهلمزة كان معناه، وأعقاب النجوم، أي أواخرها اذا انرصفت.. . وتلك 
واإلدبار،  واإلقابل  والذهاب  باملجيء،  يوصف  الذي  املترصف  احليوان  ختص  صفة 

النجوم عن طريق االتساع) ص316. ولكنها استعملت يف 
فلامذا  لغريه  استعملها  وقد  وغريه،  للحيوان  تستعمل  صفة  )أدبار)  أّن  وأرى 
نقرصها إذن عىل احليوان، وقراءة الفتح عندي أرجح من الكرس؛ ألن النجوم ال تدبر 

يف وقت واحد.
واملعجامت تذكر أّن كلمة )أدبار) لألوقات كالصباح، واملساء والشهوروالفصول 
الدبور،  والريح  الرياح،  كدبور  وغريها  الصيف  وأدبار  الشهور،  كأدبار  األربعة 

وهكذا، واستنادا اىل هذا فاستعامهلا مع النجوم ليس جمازا كام قال الرشيف الريض.
f چ ]سورة التحريم: 4[.. 22  e  d  c  b  a  ` قال تعاىل: چ 

قال الريض: ))وهذه استعارة، ومعنى صغت قلوبكام أي مالت وانحرفت.. وإنام 
عنهام  العبارة  جتوز  شيئني  كل  ألّن  امرأتني؛  مع  واخلطاب  چ   f چ  سبحانه:  قال 

العرب. بلفظ اجلمع يف عادة 
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چ   2  1  0  / چ  آخر:  موضع  يف  سبحانه  اهلل  وقال 
وذلك  السارقة،  ويمني  السارق  يمني  قطع  سبحان  أراد  وأنام   .]38 املائدة:  ]سورة 

اللغة)ص337. مشهور يف 
وهذا الذي ذكره الريض غري صحيح وقد بحثت ذلك يف كتاب )من لطائف القرآن 

التثنية مجع؟.). حتت عنوان: هل 
رأي فريق من اللغويني أن التثنية مجع ألنك فيها تزيد واحدا أو واحدة إىل مثليهام 
فيصريان اثنني أو اثنتني ثم تتواىل الزيادات بعد ذلك، ودليلهم أمران: احدمها أهنام قد 
أو  بينهام))  ))فأصلحوا  التثنية  إىل  يعدل عنه  ثم  ))اقتتلوا))  فيأيت مجع  املواقع  يتبادالن 

 p  o  n چ  تعاىل:  كقوله  عنه  به  خُيرب  أو  اجلمع  إىل  يعدل  ثم  باملثنى  يؤتى 
املثنى  إىل  مضافا  ورد  اجلمع  أن  هو  اآلخر:  والدليل   ]19 احلج:  چ ]سورة   r  q
إضافة  من  چ   2  1 چ  چ وقوله   f  e  d چ  تعاىل:  قوله  يف 
إىل  )أيدي))  اجلمع  وإضافة  األول  اآلية  يف  )كام  التثنية  ضمري  إىل  )قلوب)  اجلمع 
ألهنا  فيها  اختلفوا  التي  اآليات  سأتناول  لذا  الثانية؛  اآلية  يف  ))مها))  التثنية  ضمري 

القرآن. لطائف  من 
t أ.   s  r  q  po  n  m  l  k  j  i چ  تعاىل:  قال 

 ¨  §  ¦¥  ¤  £  ¢  ¡ ے   ~}  |  {  z  y  x  w  v  u
چ   ¸ ¶ µ ´ ³² ± ° ¯ ® ¬ « ª ©

]سورة احلجرات: 9 -10[.
هو  عنه  ُيسأل  والذي  حوهلا،  يطوفون  فكرة  لدهيم  الناس  من  جمموعة  الطائفة 
ويف  )بينهام)  يف  املثنى  إىل  عاد  وملاذا  )اقتتلوا)  يف  اجلامعة  واو  فلامذا  طائفتان،  إهنام 
أو  تقاتلتا،  وليس  اجلمع،  اقتتلوا))وبضمري  يف  الفعل  أن  هو  وجوابه  )أخويكم)؟. 
القتال  كثرة  إىل  إشارة  ))اقتتلوا))  فقيل:  وصوتية،  معنوية،  ألسباب  ))اقتتلتا))؛ 
الذين  واخلزرج  األوس  شأن  هو  وهذا  فيه،  الغلبة  وحماولة  له،  واالستعداد  بينهام، 
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أفراد متعددون،  فيها  إىل واو اجلامعة؛ ألن كل طائفة  الفعل  فيهم، وُأسند  اآلية  نزلت 
ناحية  من  هذا  ذلك،  عن  تعبري  اجلمع  ضمري  فمجيء  فيه،  كلهم  يشرتكون  القتال  ويف 
إىل  مضاف  مثنى  يتواىل  لئال  أي  األمثال  تتواىل  فلئال  الصوت  ناحية  من  أما  املعنى، 
وقال:  عبلة،  أيب  بن  إبراهيم  كقراءة  ))اقتتلتا))  يف  التاءات  وتتواىل  التثنية،  ضمري 
رئييس  بني  أصلحوا  املقصود  ألن  إخوتكم؛  بني  چ وليس  ²  ±  ° چ

نراه  ما كان، وما  يتصاحلون كلهم، وهذا  الطائفتني  أفراد  فإن  فإْن تصاحلا،  الطائفتني، 
إجراءات  وشددت  الشعبان،  اختلف  دولتني  رئيسا  اختلف  فإذا  احلارض،  الوقت  يف 
وإن  بالرش،  اإلذاعات  وحتدثت  يليق،  ال  بام  الصحف  وكتبت  والتأشريات،  السفر، 
ومل  ـ  اقتلوا  ـ  ))قال  الرازي:  قال  يكن.  مل  شيئا  وكأن  املظاهر،  تلك  زالت  تصاحلا 
االقتتال  عند  ألن  -ذلك؛  -بينهم  يقل  -ومل  بينهام  -فأصلحوا  -وقال  اقتتال  ـ  يقل 
العود  برأسه يكون فاعال فعال، فقال -اقتتلوا -وعند  قائمة، وكل واحد  الفتنة  تكون 
-لكون  -بينهام  فقال  الصلح  يتحقق  يكن  مل  وإال  طائفة،  كل  كلمة  تتفق  الصلح  إىل 
-أي  ))اقتتلوا  اآللويس:  وقال   ،110/28 الكبري  التفسري  كفئتني))  حينئذ  الطائفتني 
چ أي   £  ¢ چ  تعاىل  قوله  يف  كام  التثنية  بضمري  اقتتلتا  الظاهر  وكان  تقاتلوا، 
الشبهة إن كانت والدعاء إىل حكم اهلل عز وجل، والعدول إىل ضمري  بالنصح وإزالة 
الطائفتني  يف  روعي  فقد  مجاعة  الطائفتني  من  طائفة  كل  فإن  املعنى  لرعاية  اجلمع 
ثانيا عىل عكس املشهور يف االستعامل، والنكتة يف ذلك ما قيل  معنامها أوال، ولفظهام 
إهنم أوال يف حال القتال خمتلطون، فلذا مجع أوال ضمريهم ويف حال الصلح متميزون 
والتأنيث  التثنية  بضمري  ))أقتتلتا))  عبلة  أيب  ابن  وقرأ  الضمري،  ثنى  فلذا  متفرقون 
باعتبار  والتذكري  بالتثنية  ))اقتتال،  عمري  بن  وعبيد  عيل،  بن  زيد  وقرأ  الظاهر،  هو  كام 

 ±  ° چ  تعاىل:  قوله  يف  وقال   301  /13 املعاين  )روح  فريقان  الطائفتني  أن 
موضع  الظاهر  ووضع  لإلصالح،  موجبة  الدينية  ةَ  اإلخوَّ بأن  لإليذان  چ،   ²
عليه،  والتحضيض  اإلصالح  وجوب  تأكيد  يف  للمبالغة  للمأمورين  مضافا  الضمري 
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األولوية؛  بطريق  ذلك  فوق  فيام  اإلصالح  وجوب  إلثبات  بالذكر  االثنني  وختصيص 
نزلت  اللتان  واخلزرج  األوس  باألخوين  املراد  وقيل،  فيه،  والفساد  الفتنة  لتضاعف 
وابن  ثابت  بن  زيد  وقرأ  األعىل،  اجلد  يف  الجتامعهم  أخا  منهام  كال  سمي  اآلية،  فيهام 
 /13 املعاين  مسعود واحلسن بخالف عنه ))إخوانكم)) مجعا عىل وزن غلامن ))روح 

.((303
]سورة  r...چ   q  p  o  n چ  تعاىل:  قوله  يف  يقال  ذلك  ومثل 
))اختصام))  عبلة  أيب  بن  إبراهيم  وقرأها  ))اختصموا))  اجلمهور  قرأها   ]19 احلج: 
املؤمنون  وقيل هم  اخلاء،  الكسائي بكرس  وقرأها  تثنية خصم،  للفظ، وخصامن  مراعاة 
))والثالثة  الثالثة  يف  نزلت  اآلية  هذه  أن  يقسم  كان  أنه   ذر أيب  وعن  واليهود، 
أيب  بن  وعيل  احلارث،  بن  وعبيدة  املطلب  عبد  بن  محزة  وهم  بدر،  يوم  بارزوا  الذين 
طالب، وعتبة وشيبة ابنا ربيعة، والوليد بن عتبة... وخصامن مثنى، وأعيد عليه ضمري 
اجلمع ))اختصموا))؛ ألن كل خصم يضم مجعا، فروعي املعنى لذلك، قال اآللويس: 
))روح  اجلمع  بصيغة  ))اختصموا))  جاء  طائفة  جيمع  فريقا  خصم  كل  كان  ))وملا 

.((128-127 املعاين 9/ 
فيهام ب.   ]38 املائدة:  چ ]سورة   2  1  0  / چ  تعاىل:  قال 

والسارقات  ))والسارقون  مسعود:  بن  اهلل  عبد  وقرأ  والرفع،  النصب  قراءتان: 
قة)) )البحر املحيط 658/3  ق والرسُّ ّ فاقطعوا أيامهنم)) وقرأ أيب بن كعب ))والرسُّ
فهم  أكثر،  الذكور  يف  الرسقة  ألن  السارقة؛  عىل  السارق  وقدم  2000م)  بريوت 
الذي خيرجون من البيت كثريا، يرون املغريات، والنفس أمارة بالسوء، عىل عكس 

 ,  + آية )الزنا) ألن املرأة لو مل ترسل إشارات ملا حدث ذلك، قال تعاىل: چ 
2 چ ]سورة النور: 2[.  1  0  /  .  -

فقط،  األصابع  يتناول  اسم  اليد  ))إن  بقوله:  الرازي  ذكرها  آراء  فيه  باليد  واملراد 
اسم  فاليد  يمينه،  يف  حينث  فإنه  بأصابعه  فمسه  فالنا  يمس  ال  حلف  لو  أنه  ترى  أال 
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يقع عىل األصابع وحدها، ويقع عىل األصابع مع الكف، ويقع عىل األصابع والكف 
والساعدين إىل املرفقني، ويقع عىل كل ذلك إىل املنكبني )التفسري الكبري 177/11).
ما  يقطع عىل  فيام  الفقهاء  اختلف  فقد  األقسام  لكّل هذه  اليد حمتمال  لفظ  كان  وملا 

يأيت:
ذهب اجلمهور إىل أن املقطع هو الرسغ، وروي أن الرسول قطع منه.. 1
ودليلهم . 2 والكف  اإلهبام  األصابع، ويرتك  القطع من أصول  أن  إىل  اإلمامية  ذهب 

ال  إذ   .]79 البقرة:  چ ]سورة   ;  :  9  8  7 چ  تعاىل:  قوله 
به  يستعان  قد  الرسغ  ألن  ذلك،  يف  أحسنوا  وقد  باألصابع  يكتبونه  إنام  أهنم  شك 

ألمور شتى، وألن اإلهبام دليل وهوية كام أثبت العلم احلديث.
ذهب مجاعة إىل أن املقطع هو املرفق.. 3
ذهب اخلوارج إىل أن املقطع هو املنكب.. 4
حيث . 5 من  كلها  األيدي  تقطع  وأن  اجلمع،  فيجوز  يدان  سارق  لكل  الطيبي  قال 

ظاهر اللغة ))روح املعاين 303/3)).
ذهب مجاعة إىل أن اليد ال تقطع، وإنام جترح لترتك فيها عالمة سمة يعرف السارق . 6

6 چ ]سورة يوسف: 31[.  5  4  3  2 منه؛ استنادا إىل اآلية چ 
يف ت.  املشكل   .]4 التحريم:  چ ]سورة   f  e  d  c  b  a  ` چ  تعاىل:  قال 

أبو حيان  اثنتان مها: حفصة وعائشة وقلوبكام مجع )فقال  هذه اآلية أن املخاطبتني 
جيمع  لئال  الطربيس:  وقال   ،409/8 املحيط  ))البحر  املعنى  يف  مجع  التثنية  ألن 
اثنان،  اجلمع  أقل  أن  عىل  بناء  العيني  وقال   ،((313/5 البيان  ))جممع  تثنيتني  بني 
دون  ))قلوبكام))  يف  ))واجلمع  اآللويس:  وقال   ((110/23 القارئ  ))عمدة 
التثنية؛ لكراهة اجتامع تثنيتني مع ظهور املراد، وهو يف مثل ذلك أكثر استعامال من 
الفتاح  عبد  صالح  الدكتور  علل  وقد   (347/14 املعاين  ))روح  واإلفراد  التثنية 
فيميل  بذلك  قلبه  يتأثر  واملعصية  واخلطأ  الذنب  يعمل  عندما  املسلم  ))إن  بـ  ذلك 
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هو  وهذا  اإليامين،  مستواه  ويقل  اإليامنية،  درجته  عن  وينزل  اإليامين،  وضعه  عن 
اإليامن  ألن  أسفل؛  إىل  االنحراف  معنى  يتضمن  الصغو  أن  وبام  بالصغو.  املراد 
ارتفاع إىل أعىل، واملعصية انحدار وانحراف إىل األسفل؛ لذلك يكون صغو القلب 
القلب  أنه كلام زاد ميالن  وميله وانحداره نحو األسفل متفاوتا ومتسارعا. بمعنى 
صغوه،  عملية  يف  القلب  وكأن  والصغو،  امليل  تأثري  وزاد  مستواه،  تغري  وانحداره 
القلب  بني  الفروق  أحد  الحظ  ولو  قلوب،  عدة  بل  واحدا  قلبا  ليس  وانحداره 
االنحدار  تأثري  والحظ  ذلك،  عىل  لوقف  وانحداره  صغوه  ودرجات  مراحل  يف 
من  درجة  صورة  كل  متثل  صور  عدة  للقلب  اُلتقطت  ولو  فيه  واملعصية  املتسارع 

درجات انحداره لوجدت فروق.
هلذا املعنى وردت القلوب يف اآلية جمموعة ))فقد صغت قلوبكام)) وكأن كل واحدة 
منهام ملكت أكثر من قلب من خالل أثر الصغو وامليل للقلب يف مراحل صغوه ))لطائف 

قرآنية ص 130 -131)).
))العلة  التخفيف  ويبقى  غريها،  يف  يصح  فال  اآلية  هذه  يف  التعليل  هذا  صح  وإذا 
عىل  جاء  ما  كل  يف  املرادة  الراجحة  العلة  هي  األمثال  توايل  من  للتخلص  الصوتية)) 

هذه الشاكلة، وكالم العرب شاهد عىل ذلك.
23 . j  i  hg  f  e  d  c  b  a  `  _ چ  تعاىل  قال 

o n m l k چ ]سورة التحريم: 10[.
به  يراد  ليس  الرجل  حتت  بأهنا  املرأة  وصف  ألّن  استعارة،  ))وهذه  الريض:  قال 
لقيامه  الرجل؛  منزلة  عن  منخفضة  املرأة  منزلة  أّن  املراد  وإنام  والتحت،  الفوق  حقيقة 

أمرها))ص338. عىل  وغلبته  عليها 
فيها  قال  التي  وهي  الرجل  منزلة  عن  منخفضة  ليست  املرأة  منزلة  أّن  وأرى 

بالقوارير). أقدام األمهات) وقال فيها )رفقا  الرسول: )اجلنة حتت 
24 . A  @?  >  =  <  ;  :  9  8  7  6  5  4 چ  تعاىل:  قال 
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Bچ ]سورة امللك: 15[.
قال الريض: ))وهذه استعارة؛ ألّن الذلول من صفة احليوان املركوب))ص 340.

أي  ذلول  شجرة  نقول  املركوب،  باحليوان  خمتصة  غري  عامة  ذلول  كلمة  أّن  وأرى 
قال  حر،  غري  عبد  أي  مذلل  ورجل  مسلوك،  معبد  أي  ذلول  وطريق  الناس،  يناهلا 

الشاعر:
تْ حتى الطريقَ املعبدا هَ وتكره نفيس كلَّ عبد مذللٍ           فقد كرِ

عليها،  للسري  مناسبة  اجلاذبية  أنه -سبحانه -جعل  األرض هي  تذليل  أّن  وأرجح 
فال هي بالقوة جدا فيلتصق اإلنسان هبا وال هي ضعيفة فيطري فوقها أو ال يتوازن فيها 

مثال. القمر  كجاذبية 
قال تعاىل: چ z y x } چ ]سورة احلاقة: 21[.. 25

قال الريض: ))وهذه استعارة. وكان الوجه أْن ُيقال: يف عيشة مرضية)) ص344.
اسم  ُيعطيه  الذي  املعنى  عىل  باقية  وهي  فاعل،  اسم  باقية  )راضية)  أّن  وأرى 
ولو  الناس،  عند  حتدثه  الذي  الرفاه  يف  مبالغة  الناس  ُتريض  هي  عيشة  أهنا  أي  الفاعل 
ويقصد  راضية  يقول:   َ وملِ سبحانه،  لقاهلا  ريض)  ذات  أي  )مرضية  هبا  املقصود  كان 
غري  زيادة  والثاين  منسجم،  صويت  مجال  األول  غرضني  حققت  وراضية  مرضية؟  هبا 
معهودة يف الرخاء، وهذا املعنى واالنسجام ال تنهض هبا كلمة مرضية، إّن كل كلمة يف 

القرآن مقصودة قصدا فلامذا نؤول يف كالم اهلل ومراده؟.
قال تعاىل: چ P O N M L چ ]سورة نوح: 17[.. 26

قال الريض: ))وهذه استعارة؛ ألّن حقيقة اإلنبات إنام جتري عىل ما ُتطلُِعُه األرض 
األحشاء  مضايق  من  الربية  خيرج  سبحانه  كان  وملا  ازدراعها،  عند  وُخترجه  نباهتا،  من 
اىل مفاسح اهلواء، وُيدرجهم من الصغر اىل الكرب وينقلهم من اهليئة والصور كل ذلك 
O N M L چ... . أي استخرجكم  عىل وجه األرض جاز أن يقول سبحانه چ 
أْن  الوجه  وكان  فِْعلِه،  بناء  ُيوجبه  ملا  خمالفا  وقع  مصدر  ههنا  ونباتا  األرض،  طني  من 
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عليه،  املصدر  جرى  حمذوفا  فعال  هناك  إّن  قيل  وقد  أنبتكم،  مصدر  ألنه  إنباتا،  يكون 
م نباتا؛ ألن أنبت يدل عىل نبت من جهة  فكأنه تعاىل قال )واهلل أنبتكم من األرض فنبتُّ

أنه مضمن به)) ص348 -349.
نباتا،  فصار  األرض  طني  من  خلق  اإلنسان  إّن  بل  هذا؛  ليس  املقصود  أن  وأرى 
نباتا، وهذا عىل قسمني حيوان وأشجار وحشائش وهلذا  الطني  واهلل سبحانه خيلق من 
واألرض  وبنات  بنني  ونباهتا  فيها،  يزرع  كاألرض  أي  )حرث)  بأهنا  املرأة  وصف 
يف  دفنت  بذرة  فكأنه  امليت  يدفن  املوت  وعند  وحشائش،  أشجار  ونباهتا  فيها،  يزرع 
يف  يشء  وكل  حييا،  أي  امليت  فينبت  خاصا  مطرا  السامء  متطر  الننشور  وعند  األرض، 
يدعى  صغري  يشء  يبقى  الفقري  العمود  من  فقرة  آخر  من  اال شيئا  يبىل  اإلنسان  جسم 
)عجم الذنب او عجب الذنب) اذا وضعت باملاء احلار ال متوت، وإذا دقت ال تتكرس، 
اخللية،  هذه  تنبت  اخلاص،  املطر  السامء  متطر  وعندما  صاحبها )خريطته)  مصور  وفيها 

النبات، وليس اإلنبات. وتكّون صاحبها، فضال عن أن املقصود باآلية هو 
قال تعاىل: چ Z ] \ [ ^ _ چ ]سورة التكوير: 15 -16[.. 27

فاملراد  اخلنس  فأما  النجوم،  صفة  يف  مجيعا  فهام  استعارتان  ))وهاتان  الريض:  قال 
وأما  ويسترت،  يظهر  الذي  ليال، واخلنس مجع خانس، وهو  وتطلع  التي ختنس هنارا  هبا 
الكنس، فجمع كانس، وهو املوضع الذي تأوي إليه من ظالل شجر... ومجعه ُكّنس)) 

ص359 -360.
)اجلواري  أّن:  أثبتوا  املحدثني  العلامء  لكن  الريض  عرص  معلومات  هي  تلك 
والشهب  والصغرية  الكبرية  األحجار  بأن جتذب  السامء؛  تكنس  املذنبات  الكنس) هي 
إليها، واملذنبات تنظف السامء، وال تظهر اال يف سنوات متباعدة كمذنب )هايل) الذي 

يظهر كل سبعني سنة مرة واحدة.
قال تعاىل: چ ¨ © ª » چ ]سورة االنشقاق: 19[.. 28

ذكر الريض عدة تأويالت هي:



أ.د. عائد كريم احلريزي

413

اإلنقالب عن حال اىل حال.أ. 
لرتكبن سنة من كل قبلكم من األمم.ب. 
تنقل الناس يف أحوال األعامر.ج. 

ولكن بعض علامء الفضاء املحدثني قالوا يف اآلية إشارة اىل الصواريخ التي حتمل 
اىل  فالثالث  الثاين  الصاروخ  فيبدأ  مفعوله  ينتهي  ثم  املركبة  حيمل  صاروخ  املركبات، 

املقصودة. وجهتها  اىل  املركبة  تصل  أْن 
قال تعاىل: چ ! " # $ % & ' چ ]سورة الطارق: 1 -2[.. 29

قال الريض: ))وهذه استعارة؛ ألن الطارق ههنا كناية عن النجم، فحقيقة الطارق 
أن  حسن  الليل  حال  يف  اال  يظهر  ال  النجم  كان  فلام  ليال،  يطرق  الذي  اإلنسان  هو 

يسمى طارقا)) ص363.
الريض فرس النجم الطارق؛ ألنه يظهر ليال، ولكن العلم قال: )هو النجم النيوتروين 
يبلغ وزهنا مخسني ألف  القدم  النيوترونية يف حجم كرة  املادة  )Pulsars) هو كرة من 
بليون من األطنان... فالطارق هو جرم ساموي له صفتان، ومها )النجم والثاقب) ولو 
هذه  يستويف  النيوتروين  النجم  أّن  لوجدنا  ساموي  جرم  وأي  اخلواص،  تلك  بني  قارنا 
اخلواص نجم وطارق وثاقب... له نبضات وطرقات منتظمة فالطارق يصدر طرقات 
العلمي، يوسف ص333). منتظمة متقطعة )تك... تك... تك) )موسوعة اإلعجاز 

قال تعاىل چ q p چ ]سورة البلد: 10[.. 30
اخلري  اىل  املفضيان  الطريقان  بالنجدين  واملراد  استعارة  ))وهذه  الريض:  قال 
بينهام  ألنه  بالنجدين؛  الطريقني  هذين  تعاىل  سمي  وإنام  العايل،  املكان  والنجد  والرش، 
بفرط  تعاىل  فكأنه  الرش،  سبيل  وجيتنبوا  اخلري،  سبيل  ليتبعوا  واضحا؛  بيانا  للمكلفني 

ص366. للناظرين))  ونصبهام  للعيون،  رفعهام  قد  البيان 
مها  النجدين  أن  املفرسين  مجهور  يرى  وهو:  نظر  فيه  الريض  قال  الذي  وهذا 
ويذكر  اجلامعات،  وحتى  عامة،  املدارس  يف  ُيدّرسونه  ما  وهو  والرش)  اخلري  )طريقا 
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بعضهم -عىل استحياء -أهنام ثديا األم، وأنا أميل إىل هذا الرأي، وأرجحه بل وأجزم 
اآلتية: لألسباب  به 

الوالدة )الوالد، والولد) وعن خلق . 1 السابقة هو احلديث عن عملية  سياق اآليات 
الرضاعة منها... اإلنسان، وبداياته األوىل والسيام زمن 

بمنظرمها.. 2 أمه) لالستمتاع  املراد )ثدي  اليشء  لرؤية  العينني  احلديث عن 
يف . 3 يستعملها  وال  الرضاعة  يف  الطفل  يستعملها  كلها  وهذه  والشفتني  اللسان  ذكر 

السري عىل هذا الطريق أو ذاك )طريقي اخلري ا الرش).
عرفهام . 4 ملا  اهلل  هداية  ولوال  أمه  ثديي  مص  يعرف  وهو  أمه،  بطن  من  خيرج  الطفل 

چ.  q  p چ  وهو املقصود بقوله تعاىل 
يقول . 5 الرش، وإنام حيذر منه، وذكر عقوبة من يسري عليه فكيف  إن اهلل ال هيدي إىل 

إليه  اهلل  هيدي  وال  الطريقني  أحد  والرش  والرش)  اخلري  طريقا  )النجدان  املفرسون 
أبدا.

6 . ،إن بعض املفرسين ذكر أن النجدين مها النهدان ونسبه إىل اإلمام عيل وابن عباس
)روح  كالغور  حتتهام  والبطن  ظاهر،  وارتفاعهام  ورزقه،  الولد  حلياة  طريقان  ألهنام 

املعاين، اآللويس 349/15 -353).
فعلت )روح . 7 ما  أما ونجدهيا  فتقول:  بالنجدين، وتقسم هبام  النهدين  العرب تسمي 

املعاين 353/15).
اللهجات . 8 اختالف  من  ولعلهام  وهندين)  ونجدين  وهند،  )نجد  بني  الصويت  اجلناس 

العربية.
))يؤكد . 9 ويقول:  الثديان،  أهنام  إىل  يذهب  راتب  حممد  الدكتور  اإلسالمي  الداعية 

كل  إن  بل  إدراكية،  قدرة  أي  يملك  ال  يولد  حينام  الطفل  أن  األطفال  نفس  علامء 
وخربات،  ومعقوالت  ومفاهيم،  وقدرات،  إمكانات،  من  الراشد  به  يتمتع  ما 
الكريمة:  اآلية  فحوى  وهذا  البيئة،  مع  تفاعلية  نتيجة  هي  إنام  ومؤهالت، 
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تعبري  منعكسا عىل حد  لكن   .]78 النحل:  چ ]سورة   Å  Ä  Ã Â
علامء النفس يولد مع الطفل، وال حيتاج إىل تعليم، إنه منعكس املص، إذ لواله ملا 
وجدت إنسانا عىل سطح األرض يف قاراهتا اخلمس إن الطفل الذي يولد من توه 
ال يستطيع أن يتلقى توجيهات والده يف رضورة التقام ثدي أمه وإحكام إطباقهام، 
بالفهم  التوجيهات  يتلقى هذه  أن  يستطيع  احلليب، ال  يأتيه  اهلواء، كي  ثم سحب 
التطبيق )موسوعة د. حممد راتب ص183).... واهلل أعلم بالصواب. فضال عن 






